III./7.2. fejezet: Klinikai jellegzetességek, tünetek
Az alábbi fejezetben a koponyaűri daganatok tüneteit didaktikus
rendbe foglalva ismertetjük, úgy, hogy közben számos új fogalmat
definiálunk. Ezek megértéséhez anatómiai-élettani ismereteink
felelevenítése szükséges.

Bevezetés – a daganatok elhelyezkedése

Alapfogalmak

Mi a különbség az
intracranialis
daganat és az
agydaganat között?

Intracranialis
nyomásviszonyok

A daganatok egy része magából az idegrendszeri struktúrából (perifériás
ideg, agy-, ill. gerincvelő) ered, míg mások a környező szervekből és
szövetekből (pl. koponya, agyhártyák, gerincoszlop) indulnak ki és
másodlagosan károsítják a neurális elemeket. Az idegsebészetben elterjedt
kifejezésekkel élve intraaxiálisnak nevezzük az agyban és gerincvelőben,
míg extraaxiálisnak az ezeken kívül, de még a központi idegrendszer
csontos határain belül elhelyezkedő tumorokat.
A koponyaűrben növekvő tumorokat gyakran „agydaganat”ként említik,
azonban célszerűbb általánosságban intracraniális tumorokról beszélni,
hiszen ezeknek csak egy része indul ki az agyállományból, illetve
helyezkedik el abban. Számos daganatféleség ered a koponyában található
egyéb, nem idegi szövetekből (pl. meningeomák az agyhártyából), nem is
beszélve a felnőttkori intracraniális daganatok felét is kitevő metastasisokról.
Monroe-Kelly elv
Az intracranalis (továbbiakban IC) daganatok tünetei részben a
Monroe-Kelly elvből vezethetők le, mely szerint az állandó térfogatú
koponyában normális körülmények között elhelyezkedő három komponens
(agyállomány, vér, cerebrospinalis folyadék) összmennyisége szintén
konstans kell hogy legyen. Amennyiben ezek valamelyike felszaporodik,
vagy egy negyedik tényező is megjelenik, ez csak a többi rovására történhet.
Mivel az intracraniális tér kompenzációs lehetőségei csekélyek, előbb-utóbb
a koponyaűri nyomás emelkedése is bekövetkezik. Az IC nyomás normális
értéke 100-170 vízmm.
Az IC tumorok „térfoglaló” vagy „térszűkítő” folyamatként viselkednek,
mely kifejezéseket a mindennapi gyakorlatban a tumor szinonimájaként is
használják.

Mi a térfoglaló
folyamat?
Fontos hangsúlyozni, hogy az IC nyomásnövekedés nem egyenlő a
térfoglaló folyamattal. A koponyaűri nyomás emelkedése számos okból
létrejöhet, ezeket alapvetően 3 csoportba sorolhatjuk, de tudnunk kell, hogy
vannak olyan kórfolyamatok, amelyek egyszerre 2 vagy akár 3 helyre is
tartozhatnak (pl. sinusthrombózis).

A koponyaűri nyomásfokozódás okainak csoportosítása

Térfoglaló folyamatok
Tumorok és tumorszerű elváltozások
Vascularis betegségek (agyállományi vérzés, kiterjedt infarctus)
Milyen betegségek
okoznak
nyomásnövekedést
a koponyában?

Gyulladások (agytályog, herpes encephalistis stb.)
Traumás eltérések (contusio, epi-és subduralis haematoma)
Agyoedema bármely okból
A liquor eltérései
Agyvíz keringési és felszívódási zavarok, hydrocephalusok
Agyvíz összetételének változása (meningitis, subarachnoidealis
vérzés, magas fehérjetartalom)
Keringési okok
Intracranialis venák (sinusok) thrombózisa
Hypertenzív krízis

Az agyoedéma okai formái
Az agyoedema az agyszövet általános reakciója számos különböző
behatásra.
Kialakulásának mechanizmusa szerint 3 csoportra oszthatjuk:
Cytotoxikus agyoedema (intracelluláris)
Mechanizmus: energiaellátás hiányában a Na-K pumpa nem
működik, így víz halmozódik fel a sejteken belül.
Okok: ischaemia, hypoxia, metabolikus betegségek, mérgezések
Vazogén agyoedema (extracelluláris)
Mechanizmus: a vér-agy gát sérülése miatt víz lép ki a sejtek közötti
térbe.
Okok: tumorok, gyulladások, trauma, hypertenziv krízis
Intersticialis agyoedema
Mechanizmus: hydrocephalusokban az ependyma mikro-sérülésein
át folyadék jut a kamrák körüli agyállományba.

A beékelődés jelentősége, formái
A koponyán belüli tér rekeszekre (kompartmentek) osztható. Ezekben az agy
meghatározott része foglal helyet normális esetben. Amennyiben valamelyik
rekeszben térfoglaló elváltozás növekszik, az agyszövetet a szomszédos
kompartmentbe nyomja át. Ez a herniáció vagy beékelődés. Következtében
nemcsak egyes agyi központok és pályák sérülhetnek, hanem erek, idegek
vagy liquorcirculatios utak is összenyomódhatnak, súlyos másodlagos
szövődményeket okozva. Mivel az intracranium egyetlen természetes
kijárata az öreglik, a legtöbb nagy kiterjedésű térfoglaló folyamat idővel a
foramen magnum felé konvergál, melynek végső kifejlete a tonsillaris
herniáció, mely a nyúltvelő kompressziója által fatális kimenetelű.

1. ábra: Tonsillaris herniatio jelei pathologiai
készítményen

2. ábra: Lateralis (subfalcialis)
herniatio: a gyrus cinguli a falx cerebri
alatt az ellenoldalra nyomódik. Oka:
térfoglaló glioblastoma

3.ábra: Transtentorialis (uncus) herniatio a mesencephalon compressiojával. Oka: térfoglaló
glioblastoma

Az idegrendszeri tumorok tüneteit nem szövettani típusuk, hanem
elhelyezkedésük és nagyságuk határozza meg.

Hogyan alakulnak a
daganatok tünetei?

Az IC daganatokra általában a panaszok és tünetek lassú, fokozatos
megjelenése és progressziója jellemző. Nemritkán azonban a mindaddig
tünetmentes betegnél váratlanul, akut formában alakulnak ki súlyos
idegrendszeri tünetek, elsősorban agyi érbetegségre utalva, de a képalkotó
vizsgálatok váratlan módon daganatot igazolnak. A háttérben a daganat
bevérzése, herniatio, érkompresszió miatt agyi infarctus vagy epilepsziás
roham állhat.
Az IC tumor növekedése során különböző agyi területeket károsít, mely
fokális tüneteket („gócjelek”) okoz. Ezek lehetnek deficit-tünetek (bénulás,
érzéskiesés, beszédzavar) vagy parciális illetve szekunder generalizált
epilepsziás rohamok.
A tumor környezetében a térszűkítő hatás révén szomszédos területek
(corticalis központok, pályák) is kompresszió alá kerülhetnek; ez további
tünetek megjelenéséhez vezet. A liquorkeringési utak obstrukciója akár
kisméretű tumorok hatására is előfordulhat, mely okkluzív hydrocephalust
okozva a beteg gyors állapotrosszabbodáshoz vezethet.

A koponyaűri nyomásfokozódás tünetegyüttese
A koponyaűri daganatok – függetlenül a kiindulási helytől és szövettani

típustól – bizonyos nagyságot elérve az általános IC nyomásfokozódás
korábban már említett tünetegyütteséhez vezetnek. A szindróma egyes
tünetei nem specifikusak, azonban együttes jelentkezésük kórjelző értékű. A
térfoglaló hatás kialakulásában a tumorok körül kialakuló, ún. perifokális
agyödemának nagy szerepe van. Infiltratív növekedésű gliomák gyakran a
vártnál csekélyebb térfoglaló effektust mutatnak, mivel a tumorszövet egy
része az ép agyállomány rostjai és sejtjei között helyezkedik el.

Tudatzavar

4. ábra: 53 éves nőbeteg. 25 éve felfedezett, lassú növekedésű bal féltekei glioma (szövettan:
A2). A tumor nagy méretéhez képest a térszűkítő hatás enyhe. A beteg tünete enyhe beszédzavar
(motoros aphasia). MR vizsgálat, FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) felvétel.

Az egyik leggyakoribb panasz a fejfájás, mely jellemzően diffúz, nyomó,
feszítő jellegű, reggelente illetve fekvő helyzetben a legerősebb, intenzitása
idővel fokozódik, progresszív jellegű. A tumor és a fejfájás lokalizációja
nem mutat szoros összefüggést.
Az émelygés, hányinger, hányás gyakori kísérőjelenségek. A hányinger
nélküli sugárhányás felnőttkorban nem jellemző, inkább gyermekkorban,
hátsó skálai tumorok esetén fordul elő.
A nyomásfokozódás előrehaladott stádiumában fokozatosan hipnoid
tudatzavar alakul ki. A beteg először meglassult, érdektelen, majd
aluszékony lesz, melyet a sopor és coma stádiuma követ.
Az ún. Cushing-jelenség lényege a szisztolés vérnyomás jelentős
emelkedése, a diasztolés vérnyomás, a pulzusszám és a légzési frekvencia
csökkenése mellett.
A kétoldali nervus abducens bénulás kettőslátást okoz, ennek oka, hogy a
VI. agyideg a koponyaalapon futó hosszú szakasza komprimálódik.

Organikus
psychosyndromák

A tartósan fennálló IC nyomásfokozódás a szemfenéken pangásos jeleket, a
papilla nervi optici kétoldali oedemáját eredményezi, mely a vénás
visszafolyás akadályoztatása miatt jön létre. Hosszú ideig nem jár a látás
romlásával, azonban később a látótér koncentrikus beszűkülését, majd
fokozatos látásvesztést okozhat. A pangásos papillát a szemfenék
vizsgálatakor lehet megállapítani, mértékét dioptriában adják meg. Nem
specifikus tünetként előfordul az ú.n. obscuratio jelensége, melyet kétoldali
a. cerebri posterior területi ischaemia okoz és kétoldali látáselsötétülést
jelent, elsősorban előre hajlás során. Tarkókötöttséghez hasonló nyaki
merevség, torticollis-szerű ferde fejtartás („head tilt”) főként beékelődésközeli állapotokban, hátsó skálai tumoroknál és elsősorban gyermekekben
figyelhető meg.
Az agyi féltekék asszociációs területeit károsító tumorok nem okoznak
góctüneteket, hanem a magasabb szintű kognitív funkciókban hoznak létre
változást. A lokalizációtól függően más-más tünetegyüttes jelentkezik pl. a
prefrontális terület vagy a parietális lebeny bántalmánál. Ezek a

lokalizációtól függő organikus pszichoszindrómák, melyek közül a
(pre)frontális tünetegyüttes a legismertebb. A prefrontális terület tumorai
extrém méretet érhetnek el, mivel hosszú ideig csak pszichiátriai betegség
gyanúját keltő tünetek észlelhetőek és idegrendszeri gócjelek csak későn
jelennek meg.
Hormonális tünetek

Hormonális tüneteket legtöbbször a hypophysis adenomák, illetve más
sellaris daganatok okoznak. A hormonálisan aktív tumorok hamarabb
kerülnek felfedezésre a jellegzetes hiperfunkciós endokrin tünetegyüttesek
miatt. A hormont nem termelő daganatok viszont adott méret felett a
normális mirigyállomány károsítása miatt hypophysis alulműködést
(panhypopituitarismus) okozhatnak.

Paraneoplasiás syndromák
Bár az idegrendszert viszonylag gyakran érintik extraneurális szervek
tumorai által okozott paraneoplasiás betegségek, a primer idegrendszeri
daganatokra ez nem jellemző. Ritkán előforduló kivétel a gyermekkori
neuroblastoma távolhatásaként észlelt opsoclonus-myoclonus-cerebellaris
ataxia szindróma, melyet a tumor ellen termelt antitestek keresztreakciója
okoz.
A központi idegrendszeri daganatok speciális onkológiai vonatkozásai külön
tárgyalást érdemelnek.
A központi idegrendszer tumoraira – sajátos elhelyezkedésük és egyes
tulajdonságaik miatt – az általános onkológiai elvek csak korlátozottan
érvényesek; ennek elsősorban a terápia meghatározásánál van döntő
jelentősége.
Az agy-gerincvelő daganatok esetében a szövettani értelemben vett jó- vagy
rosszindulatúság gyakran nem áll szoros párhuzamban a tumor tényleges
biológiai viselkedésével. Pl. kritikus lokalizációban növő, sebészileg vagy
más módon rosszul megközelíthető jóindulatú daganat is képes életveszélyes
állapotot előidézni vitális központok kompressziója vagy általános
tömeghatás, nyomásfokozódás révén.

Grading
Az IC daganatok viselkedésének jelzésére grádusuk (grade) használható,
mely I-IV között változhat: a grade I-II jóindulatú, a grade III-IV
rosszindulatú. A tumorok azonban gyakran nem homogének, lehetnek
bennük különböző malignitású területek. Az egyes stádiumok idővel a
nagyobb malignitású formába átmehetnek, mely folyamat szintén nem
homogén módon következik be a tumorban.

Infiltratív tumorok
Egyes tumorok jól körülírtak, makroszkóposan és mikroszkóposan is éles
határral, tokkal rendelkeznek, nem infiltratív, hanem expanzív növekedésűek.
Ilyenek általában az extraaxialis daganatok (meningeoma, vestibularis
schwannoma). Az agyi gliomák (és más intraaxialis tumorok) többségére
azonban ez nem érvényes, ezek határa az agy felé nem éles, a daganatok
makroszópos vagy képalkotón látható határától igen távol, akár 9 cm-re is
kimutathatók tumorsejtek az egészségesnek tűnő agyban. Elsősorban ezzel
magyarázható a recidívák igen magas aránya.

Elokvens areák
Az agy és gerincvelő daganatok esetén a sebészi radikalitásnak, az in toto
eltávolításnak vagy az „épben való kimetszésnek” a fentieken kívül
legtöbbször akadályát képezi valamely létfontosságú idegi központ vagy
pálya közelsége. Ezeket elokvens areáknak nevezzük. Ilyenek pl. a
beszédközpontok, vagy az elsődleges motoros mező, mely területeket a
műtéti kezelés során mindenképpen meg kell kímélni; illetve amennyiben ez
technikailag nem lehetséges, az a műtét kontraindikációját is jelentheti. E
tekintetben az operabilitást nagymértékben befolyásolja az is, hogy a daganat
a domináns vagy a szubdomináns féltekében helyezkedik el.

A sebészi kezelés korlátai
A felsorolt nehézségek miatt az agydaganatok eltávolítása sok esetben nem
teljes, gyakran csak a tumorméret megkisebbítése és a térszűkület átmeneti
csökkentése (dekompresszió) lehet a reális cél. A recidíva megjelenése
ilyenkor törvényszerű.
Összefüggés az életkor, a daganat elhelyezkedése és szövettani típusa
között
Egyes idegrendszeri daganatok bármely életkorban előfordulhatnak, azonban
adott daganattípusra jellemző lehet egy bizonyos életkorban való megjelenés.
Gyermekkorban az agydaganatok a lymphomák és leukaemiák után
gyakoriságban a második helyen állnak. A primer agydaganatok
megjelenésében gyermek és fiatal felnőttkorban, majd idősebb életkorban
mutatkozik csúcs, míg a metasztatikus daganatok időseknél válnak
gyakorivá. Az életkor és a daganatok lokalizációja is összefügg, amennyiben
a gyermekkori tumorok inkább infratentoriálisan, míg a felnőttkoriak
szupratentoriálisan növekednek.

5. ábra: A primer intraaxiális tumorok megoszlása életkor és lokalizáció szerint

Áttétek az idegrendszerben
Az idegrendszeri daganatok többsége az agyban vagy gerincvelőben bárhol
kialakulhat, míg bizonyos daganatféleségek szigorúan meghatározott
lokalizációban fordulnak elő. A medulloblastoma kizárólag a kisagyból, a
vestibularis schwannoma a kisagy-híd szögletből indul ki. Ugyanakkor a
kisagy-híd szögletben nem csak schwannoma foglalhat helyet, kb. 10%-ban
más daganatok (pl. meningeoma) is találhatóak itt.
A rosszindulatú idegrendszeri tumorok – ellentétben más malignomákkal –
általában nem adnak metastasist extraneurális szervekbe és szövetekbe. Az

idegrendszeren belüli áttétképzés sem jellemző, csupán néhány tumor
esetében fordul elő a tumor szóródása, elsősorban a liquortereken keresztül.
Ezek az úgynevezett „drop-metastasis”-ok meduloblastomában, malignus
gliomákban, ependymomában, plexus chorioideus tumorokban jelentkeznek.
Ez a körülmény medulloblastoma esetén speciális kezelést, a teljes
gerincvelő besugárzását is szükségessé teszi.
A metasztatikus IC tumorok, különösen a felszínen elhelyezkedők,
hajlamosak a liquortérben való terjedésre és az agyhártyák lapszerű
infiltratiojára, melyet meningealis carcinomatosisnak nevezünk.
A tumorpropagáció másik sajátos formája a fehérállományi rostkötegek
mentén való terjedés, mely leginkább glioblastoma esetében látható. A
daganat a corpus callosumon keresztül korán átkúszik az ellenoldali
féltekébe („pillangó-tumor”).
Egyes daganatok ritkán lehetnek primeren multifokálisak, azaz egymástól
távoli agyi területeken egyidejűleg jelennek meg tumoros gócok.

Az idegrendszeri daganatok kiváltó okai
Kiváltó okok

A primer idegrendszeri daganatok kiváltó oka többnyire ismeretlen. Néhány
típus esetében bizonyítható exogén tényezők (pl. RTG sugárzás
meningeomában) vagy örökletes genetikai faktorok (pl. herediter
phacomatosisok) szerepe. A tumorok átlagos előfordulásában a nemek között
nincs számottevő különbség, azonban egyes típusok esetén jelentős eltérések
is lehetnek; a meningeoma kétszer gyakoribb nőkben, mint férfiakban.
Fertőzések ritkán játszanak közre a tumorok kialakulásában. Erre példa a
pimer központi idegrendszeri B-sejtes non-Hodgkin lymphoma, mely más
immunhiányos állapotok mellett AIDS-ben gyakori.
Mivel általános rizikófaktorok nem ismertek és az idegrendszer egyszerű
eljárásokkal nem vizsgálható, rutinszerűen végezhető szűrőmódszerek nem
állnak rendelkezésünkre az agy-és gerincdaganatok korai felfedezésére.

Ajánlott irodalom
Az intracranialis daganatok tünettanával az alábbi oldal foglakozik
behatóan:
http://www.virtualtrials.com/symptoms.cfm

