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CraniopharyngeomaCraniopharyngeoma felismerfelismeréése se 
szemszeméészetenszeten



CCééll


 

Az elmAz elmúúlt egy lt egy éévben Klinikvben Klinikáánk nk 
GyermekszemGyermekszeméészeti szeti ––

 
,,éés s NeuroophthalmolNeuroophthalmolóógiaigiai

 rendelrendeléésséén megjelent, n megjelent, 
CRANIOPHARYNGEOMCRANIOPHARYNGEOMÁÁVAL VAL 
DIAGNOSZTIZDIAGNOSZTIZÁÁLT 3 pLT 3 pááciens eseteinek ciens eseteinek 
elemzelemzéésese


 

Milyen kMilyen köövetkeztetvetkeztetéések adsek adóódnak  a mindennapi dnak  a mindennapi 
szemszeméészeti gyakorlatban? szeti gyakorlatban? 



Az elAz előőadadáás fels felééppííttéésese


 

A A sellasella
 

kköörnyrnyééki tki téérfoglalrfoglalááss


 
CraniopharyngeomaCraniopharyngeoma


 

HHáárom esetrom esetüünk vizsgnk vizsgáálati eredmlati eredméényei nyei 


 
DiszkussziDiszkusszióó


 

KKöövetkeztetvetkeztetééseksek


 
Ne feledjNe feledjüük el !k el !



A A sellasella  kköörnyrnyééki tki téérfoglalrfoglalááss


 

JelentJelentőősséég: Kg: Köözel minden zel minden negyediknegyedik
 

agydaganat a agydaganat a 
sellasella

 
kköörnyrnyéékkéén helyezkedik el. n helyezkedik el. 

http://www.meddean.luc.edu

http://www.meddean.luc.edu/


SellaSella  kköörnyrnyééki tki téérfoglalrfoglaláás 2. s 2. 


 

A A sellasella
 

kköörnyrnyééki daganatok tki daganatok tööbbsbbséége ge jjóóindulatindulatúú..


 
ElhelyezkedElhelyezkedéésbsbőől adl adóódnak az okozott tdnak az okozott tüünetek:netek:


 
A A chiasmachiasma

 
kköörnyrnyéékkéén nn nöövekvvekvőő

 
daganatok jelentdaganatok jelentőős rs réésze elssze elsőő

 ttüünetknetkéént nt llááttáási zavartsi zavart
 

okoz, ezokoz, ezéért a rt a korai diagnkorai diagnóóziszis
 

gyakran a gyakran a 
szemorvostszemorvostóól fl füügg.gg.



 
Endokrin tEndokrin tüünetek knetek kíísséér(r(hethet))ikik

 
fentieketfentieket


 

A korai diagnA korai diagnóózis zis a betegek tova betegek továábbi sorsbbi sorsáát illett illetőően den dööntntőő
 fontossfontossáággúú, k, küüllöönnöösen a   sen a   llááttáásfunctisfunctióótt

 
illetilletőően.  en.  



SellaSella
 

rréégigióó
 

ttéérszrszűűkkííttőő
 

folyamataifolyamatai


 

HypophysisHypophysis

 
daganatdaganat



 

ElElüülslsőő
 

lebeny eredetlebeny eredetűű
 HypophysisHypophysis

 
adenomaadenoma

 HypophysisHypophysis
 

carcinomacarcinoma


 

HHáátstsóó
 

lebeny eredetlebeny eredetűű
 GranularGranular

 
sejt tumorsejt tumor

 HHáátstsóó
 

lebeny lebeny astrocytomaastrocytoma


 

GyulladGyulladáásos sos éés s infiltratinfiltratíívv

 
folyamatokfolyamatok



 

LymphocytLymphocytááss
 

hypophysitishypophysitis


 

SarcoidosisSarcoidosis


 

BakterialisBakterialis, gomb, gombáás vagy parazits vagy parazitáás s 
fertfertőőzzéések, sek, abscessusabscessus



 

LangerhansLangerhans--sejtsejt
 

hisztiocythisztiocytóóziszis


 

EgyEgyééb b ttéérszrszűűkkííttóó

 
folyamatokfolyamatok



 

AneurysmaAneurysma


 

FibrosusFibrosus
 

dysplasiadysplasia

Nem Nem hypophysishypophysis

 

eredeteredetűű

 

daganatok daganatok éés s cystcystáákk

CraniopharingeomaCraniopharingeoma

RathkeRathke

 

tasak tasak cystacysta

SubarachnoidealisSubarachnoidealis

 

cystacysta

EpidermoidEpidermoid

 

éés s dermoiddermoid

 

cystacysta

PerisellarisPerisellaris

 

meningeomameningeoma

NervusNervus

 

opticusopticus

 

gliomaglioma

GerminomaGerminoma

 

éés egys egyééb csb csíírasejtes daganatrasejtes daganat

ChordomaChordoma

LipomaLipoma, , FibromaFibroma

GangliocytomaGangliocytoma

ParagangliomaParaganglioma

ChondromaChondroma, , ChondrosarcomaChondrosarcoma

MelanomaMelanoma

HaemangiomaHaemangioma, , HaemangiosarcomaHaemangiosarcoma

Primer Primer lymphomalymphoma

Daganat Daganat metasztmetasztááziszis



CraniopharyngeomaCraniopharyngeoma  1.1.


 

ElhelyezkedElhelyezkedééss


 
KialakulKialakuláás: s: RathkeRathke

 
tasakbtasakbóóll



CraniopharyngeomaCraniopharyngeoma  2.2.


 

TTüüneteknetek


 
ÁÁltalltaláános: fejfnos: fejfáájjáás, ts, tááplpláálláási nehezsi nehezíítettstettséégg



 
SZEMSZEMÉÉSZETI: kompressziSZETI: kompresszióós s opticusopticus

 
neuropathianeuropathia



 
NeurolNeurolóógiai, pszichigiai, pszichiáátriaitriai



 
ENDOKRIN: ENDOKRIN: 


 

NNöövekedvekedéésben valsben valóó
 

elmaradelmaradááss


 

HypothyreosisHypothyreosis


 

HypadreniaHypadrenia


 

SzexuSzexuáális lis éérréés zavaras zavara


 

Diabetes Diabetes insipidusinsipidus



LLááttóóttéérkiesrkieséés jelleges jellege
1.Opticus laesio

2. Prechiasmalis 
chiasma laesio

3. Chiasma laesio

4. Tractus laesio

5. Temporális 
radiáció

6. Parietális 
radiáció

7. Occipitális 
lebeny, Macula 
Sparing



EsetismertetEsetismertetéés 1.s 1.


 

7 7 ééves leves leáánygyermek, elsnygyermek, elsőő
 

osztosztáályoslyos


 
Jobb szemmel nJobb szemmel nééhháány hete kancsalny hete kancsalíítt


 

Minden Minden éérzrzéékszervi szkszervi szűűrrőővizsgvizsgáálaton megfelelt laton megfelelt 
(legut(legutóóbb egy bb egy ééve)ve)


 

ÁÁltalltaláános nos anamnesisanamnesis: id: időőre, jre, jóó
 

ssúúllyal szllyal szüületett. letett. 
MMáás panasz nincss panasz nincs



A legfiatalabb pA legfiatalabb pááciensciens


 

SzemSzeméészeti vizsgszeti vizsgáálat eredmlat eredméénye:nye:
V    V    fféénn

 
/ 0,3 / 0,3 --1,5 D 1,5 D sphsph

 
= 0,5= 0,5

PupillareakciPupillareakcióók: jobb szem felk: jobb szem felőől nem vl nem váálthatlthatóók ki, bal k ki, bal 
szem felszem felőől kivl kivááltva extrltva extréémen renyhmen renyhéék k 



A legfiatalabb pA legfiatalabb pááciensciens


 

Szemklinikai vizsgSzemklinikai vizsgáálatakor kieglatakor kiegéészszííttéés:s:
Goldmann Goldmann perimetriaperimetria, T , T tonopentonopen: 16 / 15 Hgmm: 16 / 15 Hgmm

AnamnesisAnamnesis
 

kiegkiegéészszííttéése: se: ÓÓvodvodáás korban tanuls korban tanuláási si 
kkéépesspesséégeit kissgeit kisséé

 
áátlag alattinak tlag alattinak ííttééltltéék.k.

Egy Egy éévvel fiatalabb lvvel fiatalabb láánytestvnytestvéére 10 cmre 10 cm--rel magasabb rel magasabb 
nnáálala--

 
a gyermek testmagassa gyermek testmagassáága 3 ga 3 éés 10 s 10 percentilpercentil

 
kköözzéé

 esik esik 



A 7 A 7 ééves leves leáány MR felvny MR felvéételeitelei



MRIMRI



MRIMRI



MRIMRI



7 7 ééves leves leáány tovny továábbi sorsabbi sorsa


 

SSüürgrgőős koponyamegnyits koponyamegnyitóó
 

mműűttéét, a daganat t, a daganat szubtotalisszubtotalis
 elteltáávolvolííttáása sa supraciliarissupraciliaris

 
behatolbehatoláásbsbóóll


 

SzSzöövettan: vettan: adamantoidadamantoid
 

craniopharyngeomacraniopharyngeoma, , infiltrinfiltrááljalja
 

az az 
adenohypophysisadenohypophysis

 
szszöövetvetéétt


 

A mA műűttéét t óóta jta jóól van, l van, áállandllandóó
 

hormonphormonpóótltláást kapst kap--
 hypothyreosishypothyreosis, , hypadreniahypadrenia

 
miatt. Diabetes miatt. Diabetes insipidusinsipidus

 iriráánynyáába is folyamatosan kba is folyamatosan köövetikvetik


 
BCVA BCVA fféénn

 
/ 0,5  (nem v/ 0,5  (nem vááltozott)ltozott)



2. eset2. eset


 
17 17 ééves fives fiúú, a m, a máásodik szem lsodik szem lááttáásromlsromláássáával: val: 


 

V 0,02 / V 0,02 / ffééss


 
13 13 éévesnek megfelelvesnek megfelelőő

 
testmagasstestmagassáág g éés fejlettss fejlettséégg


 

Napi 20 l vizet iszikNapi 20 l vizet iszik



17 17 ééves fives fiúú  tovtováábbi sorsabbi sorsa


 

SSüürgrgőős koponyamegnyits koponyamegnyitóó
 

mműűttéét, a daganat t, a daganat totalistotalis
 elteltáávolvolííttáása sa supraciliarissupraciliaris

 
behatolbehatoláásbsbóóll


 

SzSzöövettan: vettan: adamantoidadamantoid
 

craniopharyngeomacraniopharyngeoma, , GradeGrade
 

II


 
A mA műűttéét t óóta ta áállandllandóó

 
hormonphormonpóótltláást kapst kap--

 hypothyreosishypothyreosis, , hypadreniahypadrenia
 

miatt. Diabetes miatt. Diabetes 
insipidusinsipidus

 
éés s pubertaspubertas

 
tardatarda

 
miatt is kezelik.miatt is kezelik.


 

BCVA 1,0 / BCVA 1,0 / ffééss
 

(jobb szemen feljavult)(jobb szemen feljavult)



3. eset 3. eset 


 
27 27 ééves fiatalember a mves fiatalember a máásodik szem lsodik szem lááttáásromlsromláássáával: V val: V 
fféénn

 
/ 0,04/ 0,04


 

VVéénnáás kerings keringéészavart valszavart valóószszíínnűűssíítettek az elstettek az elsőő
 

szem szem 
ffáájdalmatlan ljdalmatlan lááttáásromlsromláássáánnáál, 2 l, 2 éévvel korvvel koráábbanbban


 

FLAG vizsgFLAG vizsgáálat tlat töörtrtéént, lnt, lááttóóttéérvizsgrvizsgáálat nemlat nem



MRIMRI



MRIMRI



27 27 ééves fiatalember tovves fiatalember továábbi sorsabbi sorsa


 

SSüürgrgőős koponyamegnyits koponyamegnyitóó
 

mműűttéét, a daganat t, a daganat totalistotalis
 elteltáávolvolííttáása sa supraciliarissupraciliaris

 
behatolbehatoláásbsbóóll


 

SzSzöövettan: vettan: craniopharyngeomacraniopharyngeoma


 
A mA műűttéét utt utáán vn véérzrzééses komplikses komplikáácicióó


 

Rendszeres endokrinolRendszeres endokrinolóógiai kontrollgiai kontroll


 
BCVA BCVA fféénn/ / fféénn



KitekintKitekintéés /Diszkusszis /Diszkusszióó



 
KlinKlin

 
PadiatrPadiatr..

 
2002 2002 SepSep--OctOct;214(5):285;214(5):285--90 :90 :ClinicalClinical

 
symptomssymptoms

 inin
 

35 35 childrenchildren
 

and and adolescentsadolescents
 

withwith
 

craniopharyngeomacraniopharyngeoma
 

atat
 thethe

 
timetime

 
of of diagnosisdiagnosis].].



 
RohrerRohrer

 
TT,,

 
GassmannGassmann

 
KK,,

 
BuchfelderBuchfelder

 
MM,,

 
WenzelWenzel

 
DD,,

 
FahlbuschFahlbusch

 RR,,
 

DDöörrrr
 

HGHG..


 
KlinikKlinik

 
mit mit PoliklinikPoliklinik

 
ffüürr

 
Kinder und Kinder und JugendlicheJugendliche

 
der der UniversitUniversitäätt

 ErlangenErlangen--NNüürnbergrnberg..



 
BetweenBetween

 
thethe

 
yearsyears

 
1970 and 1998, 37 1970 and 1998, 37 childrenchildren

 
and and adolescentsadolescents

 withwith
 

CP CP werewere
 

treatedtreated
 

inin
 

ErlangenErlangen. The . The documentsdocuments
 

of 35 of 35 patientspatients
 (22 (22 malemale, 13 , 13 femalefemale) ) werewere

 
evaluatedevaluated

 
retrospectivelyretrospectively..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rohrer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rohrer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gassmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gassmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buchfelder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buchfelder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wenzel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wenzel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fahlbusch%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fahlbusch%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C3%B6rr%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C3%B6rr%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C3%B6rr%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%C3%B6rr%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12235544


KitekintKitekintéés /Diszkusszis /Diszkusszióó



 
The The medianmedian

 
ageage

 
of of thethe

 
childrenchildren

 
atat

 
diagnosisdiagnosis

 
waswas

 
9,3 9,3 yearsyears

 
(1,3 (1,3 --

 15,6 15,6 yearsyears). The most ). The most frequentlyfrequently
 

documenteddocumented
 

symptomssymptoms
 

werewere: : 
headacheheadache

 
57 % (57 % (medianmedian

 
durationduration

 
7 7 monthsmonths; ; varyingvarying

 
fromfrom

 
1 1 weekweek

 toto
 

6 6 yearsyears), ), visualvisual
 

disturbancesdisturbances
 

45 % (45 % (medianmedian
 

durationduration
 

2 2 monthsmonths, , 
rangerange

 
2 2 weeksweeks

 
toto

 
10 10 yearsyears), and ), and reducedreduced

 
growthgrowth

 
40 % (40 % (medianmedian

 durationduration
 

1 1 yearyear, , rangerange
 

3 3 monthsmonths
 

toto
 

5 5 yearsyears). ). OnOn
 

averageaverage
 

thethe
 reportedreported

 
symptomssymptoms

 
werewere

 
presentpresent

 
forfor

 
15 15 monthsmonths

 
((medianmedian

 
5 5 

monthsmonths, , timetime
 

spanspan
 

1 1 weekweek
 

toto
 

10 10 yearsyears).).



 
The The clinicalclinical

 
symptomssymptoms

 
of CP of CP areare

 
nonnon--specificspecific

 
and and highlyhighly

 
variedvaried. . 

EndocrineEndocrine
 

disturbancesdisturbances
 

areare
 

thethe
 

primaryprimary
 

objectiveobjective
 

findingfinding. . 
CorrectCorrect

 
interpretationinterpretation

 
of of thethe

 
symptomssymptoms

 
areare

 
requiredrequired

 
forfor

 
thethe

 
earlyearly

 diagnosisdiagnosis
 

ofof
 

CP.CP.



KKöövetkeztetvetkeztetééseksek



 
HHáárom esetrom esetüünkben  a lnkben  a lááttáásromlsromláás volt a vezets volt a vezetőő

 
ttüünetnet



 
FejfFejfáájjáásrsróól csak egy pl csak egy pááciens szciens száámolt bemolt be



 
2 p2 pááciens nagyon kciens nagyon kééssőőn fordult orvoshoz ( a gyermekkorn fordult orvoshoz ( a gyermekkorúúak)ak)



 
RRáákkéérdezrdezéésre (sre („„rráánnéézzéésresre””) mindegyik p) mindegyik pááciensnciensnéél sl súúlyos lyos ááltalltaláános nos 
éés endokrin ts endokrin tüünetek dernetek derüültek kiltek ki



 
A kA kööteleztelezőő

 
vvééddőőnnőői i éérzrzéékszervi szkszervi szűűrrőővizsgvizsgáálat nem szlat nem szűűrte ki rte ki 

iskola eliskola előőtt a 7 tt a 7 ééves pves páácienst, ahogyan az iskolaorvosi vizsgcienst, ahogyan az iskolaorvosi vizsgáálat lat 
sem detektsem detektáálta a lta a pubertaspubertas

 
tardatarda

 
meglmeglééttéét a 17 t a 17 ééves fives fiúúnnááll



 
A 27 A 27 ééves pves pááciensnciensnéél a bizonytalan eredetl a bizonytalan eredetűű

 
llááttáásromlsromláás s 

kivizsgkivizsgáálláássáánnáál nem tl nem töörtrtéént lnt lááttóóttéérvizsgrvizsgáálatlat



Ne feledjNe feledjüük el 1.k el 1.


 

A szemA szeméészeten megjelenszeten megjelenőő
 

ppááciensnek egy rciensnek egy réészszéének nek 
ssúúlyos NEM SZEMlyos NEM SZEMÉÉSZETI betegsSZETI betegséége lehet (van) ge lehet (van) 
llááttááspanasza hspanasza hááttertteréébenben


 

A A kompresszkompresszíívv
 

opticusopticus
 

neuropathianeuropathia
 

alattomos alattomos 
problproblééma, pl. vma, pl. vááltozatos ltozatos papillakpapillakééphezphez

 
vezetvezet

de de 


 
A pupillareakciA pupillareakcióók vizsgk vizsgáálata lata ééss


 

A LA LÁÁTTÓÓTTÉÉR vizsgR vizsgáálatalata

bizonyosan segbizonyosan segíít ennek felismert ennek felismeréésséébenben



Ne feledjNe feledjüük el 2.k el 2.



 
SzemSzeméész szakorvosnak nem feladata diagnosztizsz szakorvosnak nem feladata diagnosztizáálni pl. lni pl. 
craniopharyngeomcraniopharyngeomáátt

dede


 
ÉÉszre kell venni, hogy szre kell venni, hogy kompresszkompresszíívv

 
opticusopticus

 
neuropathianeuropathia

 
mermerüül l 

fel !! fel !! 


 
MINDEN ISMERETLEN EREDETMINDEN ISMERETLEN EREDETŰŰ

 
LLÁÁTTÁÁSROMLSROMLÁÁSNSNÁÁL L 

LLÁÁTTÓÓTTÉÉRVIZSGRVIZSGÁÁLATOT KELL VLATOT KELL VÉÉGEZNI !!GEZNI !!


 
RRáá

 
kell kkell kéérdezni az rdezni az ááltalltaláános (nos (éés endokrin) ts endokrin) tüünetekre netekre ééss



 
Azonnali kivizsgAzonnali kivizsgáálláásra kell ksra kell küüldeni a pldeni a páácienst, felvetve a cienst, felvetve a 
ttéérfoglalrfoglaláást st 



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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Craniopharyngeoma felismerése 

 szemészeten







Cél

		Az elmúlt egy évben Klinikánk Gyermekszemészeti – ,és Neuroophthalmológiai rendelésén megjelent, CRANIOPHARYNGEOMÁVAL DIAGNOSZTIZÁLT 3 páciens eseteinek elemzése

		Milyen következtetések adódnak  a mindennapi szemészeti gyakorlatban? 





*

*

….

Mindhármuk esteében hossazn fennálló, sok ideje növekvő elváltozás derült ki, következményes nagyfokú és részben visszafordíthatatlna egy-, ill. kétoldali látásromlással. Az ő eseteik jellemzőit és az ezekből általkunk levont következtetéseket taglaljuk előadásunkban.









Az előadás felépítése

		A sella környéki térfoglalás

		Craniopharyngeoma  

		Három esetünk vizsgálati eredményei 

		Diszkusszió

		Következtetések

		Ne feledjük el !









A sella környéki térfoglalás

		Jelentőség: Közel minden negyedik agydaganat a sella környékén helyezkedik el. 



http://www.meddean.luc.edu







Sella környéki térfoglalás 2. 

		A sella környéki daganatok többsége jóindulatú.

		Elhelyezkedésből adódnak az okozott tünetek:

		 A chiasma környékén növekvő daganatok jelentős része első tünetként látási zavart okoz, ezért a korai diagnózis gyakran a szemorvostól függ.

		Endokrin tünetek kísér(het)ik fentieket

		A korai diagnózis a betegek további sorsát illetően döntő fontosságú, különösen a   látásfunctiót illetően.  





*

*

Craniopharyngeomas and pituitary adenomas are benign tumors of the skull base, which are located in the sella turcica. They are characterized by often slow growth and may become symptomatic by displacment and compression of the pituitary gland and / or the optic chiasm. These both manifest by a change in hormone balance (often insufficiency of the anterior pituitary gland ) with inertia / tiredness / fatigue (especially due to interference with the adrenal and thyroid function) and / or vision impairment (typically a bitemporal hemianopia). In rare cases the pituitary adenomas can produce hormones (prolactin, growth hormone HGH, ACTH), this can lead to overactivity. Best known is acromegaly (gigantism), which occurs due to HGH-producing adenomas.

Symptomatic tumors of this region have to be surgically removed. Pituitary adenomas can removed trans-sphenoidal through the nasal or oral cavity. Craniopharyngiomas are usually operated transcranially, because they, unlike the more common pituitary adenomas, continue intracranially. They are bigger and more coarse, they commonly form cysts and calcifications and are more strongly connected to the surrounding structures. Although both types of tumors are benign and in the same region, they originate from different structures and must be evaluated and treated differently.

Pituitary adenomas usually occur in middle and later life, craniopharyngiomas usually before 30 years of age.









Sella régió térszűkítő folyamatai

		Hypophysis daganat

		Elülső lebeny eredetű

Hypophysis adenoma

Hypophysis carcinoma

		Hátsó lebeny eredetű

Granular sejt tumor

Hátsó lebeny astrocytoma

		Gyulladásos és infiltratív folyamatok

		Lymphocytás hypophysitis

		Sarcoidosis

		Bakterialis, gombás vagy parazitás fertőzések, abscessus

		Langerhans-sejt hisztiocytózis

		Egyéb térszűkító folyamatok

		Aneurysma

		Fibrosus dysplasia



Nem hypophysis eredetű daganatok és cysták

Craniopharingeoma

Rathke tasak cysta

Subarachnoidealis cysta

    Epidermoid és dermoid cysta

Perisellaris meningeoma

Nervus opticus glioma

Germinoma és egyéb csírasejtes daganat

Chordoma

Lipoma, Fibroma

Gangliocytoma

Paraganglioma

Chondroma, Chondrosarcoma

Melanoma

Haemangioma, Haemangiosarcoma

Primer lymphoma

Daganat metasztázis



*

*











Craniopharyngeoma 1.

		Elhelyezkedés

		Kialakulás: Rathke tasakból









Craniopharyngeoma 2.

		Tünetek

		Általános: fejfájás, táplálási nehezítettség

		SZEMÉSZETI: kompressziós opticus neuropathia

		Neurológiai, pszichiátriai

		ENDOKRIN: 

		Növekedésben való elmaradás

		Hypothyreosis

		Hypadrenia

		Szexuális érés zavara

		Diabetes insipidus









Látótérkiesés jellege

1.Opticus laesio

2. Prechiasmalis chiasma laesio

3. Chiasma laesio

4. Tractus laesio

5. Temporális radiáció

6. Parietális radiáció

7. Occipitális lebeny, Macula Sparing







Esetismertetés 1.

		7 éves leánygyermek, első osztályos

		Jobb szemmel néhány hete kancsalít

		Minden érzékszervi szűrővizsgálaton megfelelt (legutóbb egy éve)

		Általános anamnesis: időre, jó súllyal született. Más panasz nincs









A legfiatalabb páciens

		Szemészeti vizsgálat eredménye:



V    fén / 0,3 -1,5 D sph = 0,5

Pupillareakciók: jobb szem felől nem válthatók ki, bal szem felől kiváltva extrémen renyhék 



*

*

Ha korán alakul ki a kompresszió:

Nagyon sápadt peremterület és kiszélesedett és kimélyült excavatio (glaucomás látóidegfőt utánozhatja) 









A legfiatalabb páciens

		Szemklinikai vizsgálatakor kiegészítés:



Goldmann perimetria, T tonopen: 16 / 15 Hgmm



Anamnesis kiegészítése: Óvodás korban tanulási képességeit kissé átlag alattinak ítélték.

Egy évvel fiatalabb lánytestvére 10 cm-rel magasabb nála- a gyermek testmagassága 3 és 10 percentil közé esik 







A 7 éves leány MR felvételei











MRI











MRI











MRI











7 éves leány további sorsa

		Sürgős koponyamegnyitó műtét, a daganat szubtotalis eltávolítása supraciliaris behatolásból

		Szövettan: adamantoid craniopharyngeoma, infiltrálja az adenohypophysis szövetét

		A műtét óta jól van, állandó hormonpótlást kap- hypothyreosis, hypadrenia miatt. Diabetes insipidus irányába is folyamatosan követik

		BCVA fén / 0,5  (nem változott)









2. eset

		17 éves fiú, a második szem látásromlásával: 

		V 0,02 / fés

		13 évesnek megfelelő testmagasság és fejlettség

		Napi 20 l vizet iszik





*

*

Papillaoedema képében is jelentkezhet









17 éves fiú további sorsa

		Sürgős koponyamegnyitó műtét, a daganat totalis eltávolítása supraciliaris behatolásból

		Szövettan: adamantoid craniopharyngeoma, Grade I

		A műtét óta állandó hormonpótlást kap- hypothyreosis, hypadrenia miatt. Diabetes insipidus és pubertas tarda miatt is kezelik.

		BCVA 1,0 / fés  (jobb szemen feljavult)









3. eset 

		27 éves fiatalember a második szem látásromlásával: V fén / 0,04

		Vénás keringészavart valószínűsítettek az első szem fájdalmatlan látásromlásánál, 2 évvel korábban

		FLAG vizsgálat történt, látótérvizsgálat nem

































*

*

Mutathat fokozatos decolorálódást

csak temporális pallor

Vagy

Teljes látóidegfő-sorvadás képe









MRI











MRI











27 éves fiatalember további sorsa

		Sürgős koponyamegnyitó műtét, a daganat totalis eltávolítása supraciliaris behatolásból

		Szövettan: craniopharyngeoma

		A műtét után vérzéses komplikáció

		Rendszeres endokrinológiai kontroll

		BCVA fén/ fén 









Kitekintés /Diszkusszió

		Klin Padiatr. 2002 Sep-Oct;214(5):285-90 :Clinical symptoms in 35 children and adolescents with craniopharyngeoma at the time of diagnosis].

		Rohrer T, Gassmann K, Buchfelder M, Wenzel D, Fahlbusch R, Dörr HG.

		Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche der Universität Erlangen-Nürnberg.



		Between the years 1970 and 1998, 37 children and adolescents with CP were treated in Erlangen. The documents of 35 patients (22 male, 13 female) were evaluated retrospectively.





*

Hormonal deficiencies, visual disturbances, or cerebral symptoms are often the symptoms through which craniopharyngiomas (CP) first become clinically manifest. As these symptoms can exist for a long period of time various specialists are often consulted before the final diagnosis is made.

]









Kitekintés /Diszkusszió

		The median age of the children at diagnosis was 9,3 years (1,3 - 15,6 years). The most frequently documented symptoms were: headache 57 % (median duration 7 months; varying from 1 week to 6 years), visual disturbances 45 % (median duration 2 months, range 2 weeks to 10 years), and reduced growth 40 % (median duration 1 year, range 3 months to 5 years). On average the reported symptoms were present for 15 months (median 5 months, time span 1 week to 10 years).



		The clinical symptoms of CP are non-specific and highly varied. Endocrine disturbances are the primary objective finding. Correct interpretation of the symptoms are required for the early diagnosis of CP.





*

PATIENTS AND METHODS:

Between the years 1970 and 1998, 37 children and adolescents with CP were treated in Erlangen. The documents of 35 patients (22 male, 13 female) were evaluated retrospectively.









Következtetések

		Három esetünkben  a látásromlás volt a vezető tünet

		Fejfájásról csak egy páciens számolt be

		2 páciens nagyon későn fordult orvoshoz ( a gyermekkorúak)

		Rákérdezésre („ránézésre”) mindegyik páciensnél súlyos általános és endokrin tünetek derültek ki

		A kötelező védőnői érzékszervi szűrővizsgálat nem szűrte ki iskola előtt a 7 éves pácienst, ahogyan az iskolaorvosi vizsgálat sem detektálta a pubertas tarda meglétét a 17 éves fiúnál

		A 27 éves páciensnél a bizonytalan eredetű látásromlás kivizsgálásánál nem történt látótérvizsgálat









Ne feledjük el 1.

		A szemészeten megjelenő páciensnek egy részének súlyos NEM SZEMÉSZETI betegsége lehet (van) látáspanasza hátterében

		A kompresszív opticus neuropathia alattomos probléma, pl. változatos papillaképhez vezet



                           de 

		A pupillareakciók vizsgálata és

		A LÁTÓTÉR vizsgálata





bizonyosan segít ennek felismerésében









*

*

Minden, szemészeti betegséggel egyértelműen nem magyarázható kétoldali vagy féloldali vízusromlásnál gondolni kell a látóideget komprimáló intracranialis térfoglaló folyamat lehetőségére és ezért látótérvizsgálat szükséges azonnal



 A sella régió térszűkító folyamatai hormonális szindrómák képében jelentkezhetnek



A sella környéki daganatok többsége jóindulatú, időben végzett műtéttel a betegek meggyógyíthatók









Ne feledjük el 2.

		Szemész szakorvosnak nem feladata diagnosztizálni pl. craniopharyngeomát



                                       de

		Észre kell venni, hogy kompresszív opticus neuropathia merül fel !! 

		MINDEN ISMERETLEN EREDETŰ LÁTÁSROMLÁSNÁL LÁTÓTÉRVIZSGÁLATOT KELL VÉGEZNI !!

		Rá kell kérdezni az általános (és endokrin) tünetekre és

		Azonnali kivizsgálásra kell küldeni a pácienst, felvetve a térfoglalást 











Köszönöm a figyelmet!







