
 

III./16.1. Gyermekkori központi idegrendszeri daganatok –
Medulloblastoma

Hauser Péter, Garami Miklós

Ebben a tanulási egységben az elsődleges gyermekkori agytumorok
epidemiológiáját, tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelési
lehetőségeinek és kezelés utáni követésének áttekintése a cél egy beteg esetének
bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz e betegség ellátásának
alapvető szempontjaival.

Bevezetés
A központi idegrendszeri daganatok a leggyakoribb szolid tumorok gyermekkorban. A
betegség kimenetelét elsősorban központi idegrendszeri lokalizációja, a sebészi
eltávolítás mértéke és a betegség szövettani jellemzői és a beteg életkora határozzák
meg. A betegség megfelelő ellátása számos rosszindulatú daganattípus esetében is, a
megfelelő komplex kezelés eredményeként a betegek végleges gyógyulását
eredményezi.

Kulcsszavak: medulloblastoma, gyermekkor, primitív neuroectodermalis tumor,
ependymoma, plexus choroideus carcinoma, atipusos teratoid/rhabdoid tumor,
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A.) Panaszok és tünetek
A példában szereplő 13 hónapos leánygyermek a következő panaszokkal érkezik
visszatérő hányás (1 hónapja), elesettség (10 napja), szédülés (10 napja)

Korábbi anamnesis:

I/1. zavartalan terhesség 40. gesztációs hetén született császár metszés útján 3860 g
súllyal, 52 cm hosszal, 9/10 Apgar statusban. A gyermek perinatalis anamnesise negatív.
12 hónaposan hányások miatt kórházban kezelték.

12,5 hónaposan elesetté vált, szédeleg, hány.

Akut hányás esetén a következő kórképek merülhetnek fel (1. ábra).



Milyen betegségekre
gondol, akut hányás
esetén mielőtt
megkezdi a
kivizsgálást?

B.) vizsgálatok
Statusz (első hányásos epizódkor):

elesett általános állapotú kisded. Bőre ép, kissé sápadt, icterus, cyanosis, oedema nincs.
Has bőre csökkent turgorú. Tragusok nyomásra nem érzékenyek. Garatképletek
hyperaemiásak, nyelve száraz, kissé bevont. szemei aláárkoltak. Megnagyobbodott
nyirokcsomót nem tapintható. Koponya norm. konfigurált, Nagy kutacs ujjbegynyi,
nívóban. Mellkas felett mko. puha sejtes alaplégzés, oldalkülönbség nem hallható.
Keringés kompenzált, tiszta, ritmusos szívhangok, zörej nem hallható. P.:110/min. Has a
mellkas szintjében, puha, betap, kóros rezisztencia nem tap, máj, lép nem elérhető.
Alakilag ép genitáliák. Neurológiai gócjel nincs

Milyen sorendben végzi a vizsgáló eljárásokat és melyek ezek?

Laboratóriumi vizsgálatok (első hányásos epizódkor) a következő eredményeket
mutatták (3. ábra)

Hasi UH vizsgálat (első felvételkor):

Normális nagyságú és szerkezetű máj. Norm. portarendszer. Norm. nagyságú és
reflektivitású lép. Szabad léphilus. Az epehólyag jól telt, norm. falvastagságú, tiszta
bennékű. A pancreas norm. nagyságú és szerkezetű. A vese mindkét oldalon norm.
nagyságú, szerkezetű. Üregrendszeri tágulat nem látható. Kőárnyék nincs. Az uréterek
nem tágabbak. A mellékvese régiójában kóros eltérés nem látható. A retroperitoneum
norm. A kismedence ép. A Douglas szabad. A belek norm. falvastagságúak,
perisztaltikájuk megtartott.



A betegségek közül
először az akut
betegségeket kell
kizárni.

A betegségek közül először az akut betegségeket kell kizárni.

Vírusos gastritis gyakran lázzal jár, vérképeltéréssel (lymphocytosis) sok esetben
hasmenés is követi és idővel a tünetek mérséklődnek, neurológiai tünetekkel nem jár. Az
ion és Astrup vizsgálat segíti a szükséges ionpótlások mértékét határozza meg,
anyagcserebetegségek egy csoportja is kizárható.

Hasi UH vizsgálattal a különböző gastrointestinalis passzázszavarral járók kórképek
zárhatóak ki.

Fejtraumát anamnesztikus adatokkal és alapos fizikális vizsgálattal zárhatjuk ki.

Mérgezés kizárását anamnesztikus adatok, Astrup eltérés segíthetik elő.

Neurológiai tünetek közül tarkókötöttség és egyéb meningeális izgalmi jelek, bármilyen
neurológiai góctünet és nagyobb gyermekeknél mindezek mellett a fejfájás lehet
figyelemfelhívó. Amennyiben láz is jelen van meningitis kizárása céljából LP (lumbál
punkció) végzendő.

Betegünk első hányásos felvételekor a mérsékelt exsiccosis fizikai tünetei mellett
hyponatremia volt észlelhető, melyek megfelelnek egy akut hányás okozta állapotnak. Az
elvégzett hasi UH vizsgálattal gastrointestinalis passzázszavart igazoló elváltozást nem
lehetett igazolni, a tünetek és a beteg állapota alapján Astrup végzése nem tűnt
indokoltnak. Mérgezés, anyagcsere betegség jelenléte anamnesztikus adatok alapján
egyértelműen kizárhatóak voltak. A neurológiai tünetek hiánya nem segítette a vizsgáló
orvost, bár a következményes hasmenés hiánya, láztalan állapot és ételmérgezés hiánya
alapján alaposabb neurológiai vizsgálat esetleg elősegíthette volna a korábbi
diagnózist. Ha a tisztázatlan okok miatt elvégezték volna az ebben a korban még sokszor
nyitott nagykutacson át a koponya UH vizsgálatot, nagy valószínűséggel a már kezdődő
likvorpasszázszavar következményeként (mely a hányás hátterében is állhatott) esetleg
kisfokú kamratágulat már észlelhető lett volna, ami 2 héttel előrébb hozhatta volna a
beteg helyes oki diagnózisát.

Mikor gondoljunk
agytumorra?

Mikor gondoljunk agytumorra?

A központi idegrendszeri daganatok, encephalitis egyértelmű kizárásához és
megerősítéséhez csak MR vizsgálat jön szóba.

Milyen képalkotó
vizsgálatot végezne
neurológiai
góctünetek vagy
agynyomásfokozódás
tünetei esetén?

Daganatok esetében tájékozódó vizsgálatként, technikai nehézségek esetén kivételesen
CT szóba jöhet. Likvorkeringési zavarok, esetleges agykamra tágulat tájékozódó
megítéléséhez CT is alkalmazható.

1 év alatti életkorban a kutacson keresztül végzett UH is erre alkalmas könnyen
elvégezhető, fontos, de nem diagnosztikus értékű tájékozódó vizsgálat.



A beteg állapotrosszabbodás után elvégzett ismételt kivizsgálása már kifejezett
neurológiai tüneteket mutatott (szédülés, elesettség). Az emiatt elvégzett akut, technikai
okok miatt „csak” CT vizsgálat is világosan mutatja az első képen a vermisből kiinduló
kontrasztanyagot halmozó, nagy valószinűséggel likvorkeringési zavart okozó hátsó
scalai tumor képét. A tumor likvorkeringést gátló jellegét a második kép bizonyítja, az
ott észlelhető jelentős fokú oldalkamra tágulat révén. (5. ábra)

Milyen daganatok
indulnak ki
leggyakrabban a
hátsó scalaból?

A 6. ábra az agydaganatok lokalizációját és a lokalizáció szerint leggyakoribb szövettani
daganat típusokat sorolja fel.

D.) Kezelés
Műtéti eltávolítás

Hogy milyne postoperatív műtéti kezelési módok jönnek szóba azt az 7. ábrán soroltuk
fel, milyen szempontok befolyásolják a további kezelést a 8. ábrán olvasható.

Milyen az egyes daganatok kemoszenzitivitás a szövettan függvényében? (9. ábra)



3 éves életkor alatt nem alkalmazunk sugárterápiát a várható súlyos mellékhatások miatt
(súlyos kognitív defektusok).

Subtotalisan rezekált
vagy metastaticus
tumor esetében
agresszívebb kezelés
szükséges!

Subtotalisan rezekált vagy metastaticus tumor esetében agresszívebb kezelés szükséges,
mivel a várható túlélés rosszabb reziduális tumor illetve metasztázisok jelenléte esetén.

A következőkben a kezelési lehetőségek kerülnek felsorolásra, melyek esetében az
életkor és aszövettani típus is meghatározó (10. ábra).

A betegünk szövettana medulloblastoma lett, a posztoperatív MR in toto rezekált
lokalizált tumort mutatott a beteg életkora kisebb mint 3 év.

A műtét után 6 héttel elvégzett kontroll MR vizsgálaton reziduális tumor kép nem
észlelhető (11. ábra).

Adott beteg esetében milyen kezelés javasolt? (12. ábra)



Magyarázat:

A medulloblastoma kemoszenzititív tumor, mely teljes eltávolításra került, így kemo- és
radioterápia lenne javasolható. Azonban a beteg életkora miatt irradiáció nem jön szóba.
Ezért 3-9 kemoterápiás blokk után, amint teljes remisszió kerül a beteg autológ
őssejetátültetés javasolt nagy dózisú kemoterápiával a megfelelő gyógyulási esély
biztosítása érdekében.

A medulloblastoma a
legkemoszenzitívebb
rosszindulatú
gyermekkori
központi
idegrendszeri
daganat!

A medulloblastoma a legkemoszenzitivebb rosszindulatú gyermekkori központi
idegrendszeri daganat, melyet jelenleg az MBL2008 kezelési sémával kezelünk (felső ág
alacsony rizikócsoport – LR, középső és alsó ág: magas rizikócsoport- HR), a protokollt
a 13. ábra mutatja be.

A betegség várható túlélése a prognosztikai faktorok alapján (LR: alacsony rizikójú
csoport, HR: magas rizikójú csoport) (14. ábra).

A betegek több mint 70%-ban várható végleges gyógyulás a fentebbi kezeléssel.

E.) Gondozás

A központi
idegrendszer
hosszútávú követése
csak MR-rel
lehetséges.

A kezelés befejeződése után 5 évvel mondható ki egy központi idegrendszeri daganatos
betegről gyermekkorban, hogy gyógyult, azonban esetenként előfordulhat 5 éven túli
visszaesés is. A központi idegrendszer hosszútávú követése csak MR-rel lehetséges.

Emiatt első 3 évben félévenkénti, későbbiekben élethosszon évenkénti koponya és
szövettan függvényében gerinc MR vizsgálat indokolt.

A központi idegrendszeri műtéti beavatkozás és sugárterápia fokozottan elősegíti
endokrin zavarok kialakulását, ezért félévenkénti endokrin követés szükséges:
pajzsmirigy hormonok, nemi hormonok, testmagasság, testsúly, Tanner stádium.
Viszonylag gyakoriak emellett a különböző szintű kognitív defektusok (rövidtávú
memória, kisebb tanulási zavarok).

Mindezek mellett az alkalmazott kemoterápia miatt évenként: hallásvizsgálat (cisplatin
okozta halláskárosodás), vesefunkció vizsgálat (alkiláló szerek és cisplatin okozta
tubularis funkciózavarok), hasi UH és mellkas RTG vizsgálat, vérkép, ion, máj és
vesefunkció vizsgálatok szükségesek.

F.) Összefoglalás



A gyermekkori rosszindulatú daganatos betegségek közül leggyakoribb központi
idegrendszeri daganatok korai diagnosztikáját elősegítheti a mással nem magyarázható
nem specifikus tünetek esetén is elvégzett körültekintő kivizsgálás. A daganatok kezelés
elsősorban az idegsebészeti tumoreltávolításból áll. Majd az maradvány tumor jelenléte,
a szövettan és a beteg életkorának függvényében, a továbbiakban kemoterápiából,
sugárkezelésből áll, melyeket a gyógyulás hatékonyságának növelése érdekében egyes
tumor típusoknál kiegészítünk nagy dózisú kemoterápiát követő autológ
őssejtátültetéssel. Mindezek alapján számos központi idegrendszeri daganat esetében a
betegek többségében végleges gyógyulás érhető el.
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