
 

III./14.2. Acusticus neurinoma
Pálos Györgyi

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az acusticus
neurinoma tüneteit, illetve a betegség felismerésében és
követésében fontos diagnosztikus és terápiás lehetőségeket.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy az elsajátított ismereteket megfelelően alkalmazza.

Bevezetés
Vesztibuláris schwannoma jóindulatú daganat, nem infiltrálja a
környező szöveteket és nem ad távoli áttétet. Az agydaganatok
7-10%-a, a hátsó scala daganatok 40%-a, a kisagy-híd szögleti
daganatok több mint 70%-a Schwann-sejtekből indul ki. A legtöbb
daganatot 30-50 éves korban fedezik fel. Incidenciája 1:100000, ami
Magyarországon 100 új esetet jelent évente. Nőknél gyakrabban fordul
elő.

Kulcsszavak: Schwann-sejt, neuroglialis-neurolemmalis junctio, belső
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A.) Anamnézis
Az agytörzsből kilépő VIII. agyideget mintegy 10 mm-es szakaszon
neuroglia veszi körül, majd a pia materen való áthaladása után
Schwann-sejtekből álló hüvelyben halad tovább. Leggyakrabban a
neuroglialis-neurolemmalis junctionál, a belső hallójáratban



Leggyakrabban a belső
hallójáratban keletkeznek
a daganatok.

keletkeznek a daganatok. Az acusticus neurinoma, vagy más néven
vestibularis schwannoma jóindulatú és egyoldali kiindulású, körülírt,
tokkal bíró daganat, mely nem infiltrálja a környező szöveteket.

A növekvő terime által
létrehozott liquor
keringési zavar az
agynyomás
fokozódásához vezet.

Lassan növekszik, komprimálja a környező ér- és idegképleteket, a
belső hallójáratot kitölti, majd kilép a kisagy-híd szögletbe, dislocalja a
hidat, nyúltvelőt és a cerebellumot. A növekvő terime által létrehozott
liquor keringési zavar az agynyomás fokozódásához vezet.

B.) Stádiumbeosztás
Az alábbi ábrán ismertetjük az acusticus neurinómák stádium
beosztását. (1. ábra)

C.) Tünetek

Akár évekig fennálló
egyetlen tünete lehet a
féloldali fülzúgás,
halláscsökkenés!

A vestibularis schwannoma növekedése során sokáig tünetmentes. A
daganat mérete és a tünetek súlyossága nincs mindig párhuzamban
egymással.

Első és akár évekig fennálló egyetlen tünete lehet a féloldali fülzúgás,
halláscsökkenés. A n. vestibularis működésének lassú kiesése
bizonytalan szédülésben nyilvánul meg. A n. facialis károsodásának
jelei: lagophtalmus, a homlokráncolás nem kivitelezhető, a nasolabialis
redő az érintett oldalon elsimult, a száj nem mozog, az ép oldalra
húzódik, szemkönnyezés vagy szemszárazság, ízérzési zavar,
hyperacusis.

Hitselberger-tünet: tactilis hypaesthesia a hallójárat hátsó falának
érintésekor.

A n. trigeminus érintettségére utal a cornea-reflex csökkenése, illetve
tactilis hypaesthesia az arcon.

A tumor III. stádiumban megjelennek az alsó agyideg tünetek, illetve a
cerebellum és az agytörzs kompressziójának tünetei.

D.) Diagnózis

D.)a. Audiológia

A féloldali, magas hangokra lokalizálódó percepciós halláscsökkenés,
a stapedius reflex fokozott fáradékonysága. Recruitment nem
mutatható ki, a beszédérthetőség rossz. Az otoacusticus emissio



normális. (2. ábra)

D.)b. BERA (agytörzsi kiváltott válasz)

Az V.-ös hullám latenciája az átlaghoz és az ellenoldalihoz képest
megnyúlt, az I-V. interpeak latencia a normál átlaghoz képest 0,5
ms-mal, az ellenoldalihoz képest 0,3 ms-mal hosszabb.

D.)c. Otoneurológia

A kalorikus reakció csökkent vagy teljesen kiesik.
Electronystagmographia során szabálytalan, tekintés irányú nystagmus
látható. A tumor progressziójakor a nystagmus egy finom hullámú
másodfokú kieséses nystagmusból, illetve a tumor oldalára irányuló,
első fokú, agytörzsi nystagmusból áll (Bruns-nystagmus).

D.)d. Képalkotó vizsgálatok: koponya CT, koponya MR
(3. ábra)

E.) Differenciáldignózis
Az acusticus neurinomák kórismézése során a következő kórképeket
kell differenciál-diagnosztikai lehetőségként számba vennünk. (4.
ábra)



F.) Terápia

F.)a. Observatio

A kis méretű, kevés panaszt okozó tumor esetén. Fontos a szoros
követés, évenkénti MR kontroll.

F.)b. Sztereoataxiás sugársebészet

3 cm-nél kisebb daganat esetén, idős, nagy rizikójú betegek esetén a
kezelési mód egyszeri, nagy dózisú célzott besugárzás lineáris
gyorsítóval vagy Co 60 gamma-sugárzással (gamma kés).

F.)c. Műtéti kezelés

Milyen műtéti behatolási
módok lehetnek?

A tumor radikális eltávolítása microchirurgiai módszerekkel. Cél: az
agyidegfunkciók megkímélése. Az alábbi ábrán felsoroljuk a műtéti
behatolás lehetséges módjait (5. ábra).

A betegkövetés során évente MR kontroll szükséges!!!

G.) Összefoglalás
Az agydaganatok 7-10%-a, a hátsó scala daganatok 40%-a, a
kisagy-híd szögleti daganatok több mint 70%-a Schwann-sejtekből
indul ki.

Az acusticus neurinoma diagnosztikájában és kezelésében nagyon
fontos a társszakmák közötti szoros együttműködés.



Hivatkozások
http://www.lib.sote.hu/

http://emedicine.medscape.com/article/882876-
overview#aw2aab6b2b1aa


