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•
 

2011‐
 

október

•
 

Gyermekszemészeti ambulanciánkon jelentkezett a szülő
 

a 4 hónapos 
 csecsemővel  hirtelen fellépő

 
féloldali túlsúlyú

 
szemteke rezgés panaszával.

•
 

II. zavartalan terhességből született 9/10 Apgarral. 

•
 

Fejlődésmenete rendben zajlott.  Gyógyszerei. Raniditin

•
 

A gyermek súlygyarapodása 2 hete megállt és étvágytalanná
 

vált.

•
 

Szemmozgások szabadok voltak, takarásra beigazító
 

mozgás 
 nem lépett fel, mindkét szemmel jól centrálisan fixált.

•
 

A skiascopiával  és a Plusoptix készülékkel vizsgálva egyaránt

+ 0,5 + 1,0 160

+ 1,0 + 1,0 160

V:  fixál  közeli tárgyakat követ , fixál

mindkét szemével.



Részletes szemészeti vizsgálata

O.Utr: Halvány békés elülső
 

szegment, tiszta törőközegek.

Egyedüli feltűnő
 

eltérés hogy a szemteke rezgés sokkal 
kifejezetettebb volt a jobb oldalon,(horizontális  irányban).
A direkt pupilla reakció

 
a jobb oldalon kissé

 
renyhébb volt, 

egyéb eltérés azonban nem mutatkozott az első
 

szemészeti 
vizsgálatakor.
A szemfenéken éles határú, jó

 
színű, jó

 
nívójú

 
papillákat, ép 

maculát és ép ereket találtunk.

. 





Spontán nystagmus vizsgálata

A nystagmust történeti okból annak gyors komponenséről nevezzük el, 
annak ellenére, hogy ma már jól tudjuk, a lassú

 
komponens a 

labyrinthus eredetű. 
A nystagmus több szempontból is tipizálható. Irányát tekintve lehet: 

horizontális, vertikális, rotatoros, horizonto-rotatoros, vertico-
 rotatoros és retractios nystagmus. 

Intenzitását tekintve lehet: 
•

 
I.. fokú

 
-

 
csak a tekintés irányában észlelhető

•
 

II. fokú
 

-
 

előre tekintéskor is fellép 
•

 
III.. fokú-

 
a nystagmus irányával ellentétes irányba tekintéskor 

kiváltható, ez a legsúlyosabb, akut kórképek esetén látható. 
A tekintés irányú

 
nystagmus lehet: 

Szemészeti eredetű
 

(szemizomfáradás vagy fíxatió
 

-
 

a fixatiós nystag-
 mus a 20 dioptriás Frenzel szemüveggel vizsgálva nem látható). 

Központi idegrendszeri eredetű
 

-
 

agytörzsi működészavar esetén 
láthatjuk



2011.Október 
Ezen tünetek miatt az azonnali gyermekorvosi kivizsgálásra 
irányítottuk a Gyermekklinikára.

A laboratóriumi vizsgálatok semmi kórosat nem mutattak.
A koponya UH vizsgálata során  3x2 cm-es területen 
éles kontúrú

 
echodús terimét találtak.

Az MR vizsgálat feltárta az intra és supraselláris 
régióban kezdődő

 
folyamatot, mely kisfokú

 
térszűkítő

 hatású
 

volt. ( germinoma, teratoma gyanuját vetette fel?) 
OIT-be helyezték át ellátásra a gyermeket.



2011.  Október MR vizsgálat

A IV. kamra kp. állású, norm 
 tágasságú

 
a III. kamra 

 diszlokált, kissé
 

komprimált

A supratentoriális 
 kamrarendszer egy kb. 3,6 x 

 2,9 x 2 cm‐es kontrasztanyagot 
 erősen halmozó

 
éles kontúrú

 kissé
 

szabálytalan alakú
 terimét mutat. A sella nem 

 azonosítható. 

A chiasma komprimált.

•
 

2011.december 12  

•
 

Prof. Bognár László‐
 

a 
 daganat mérete nőtt 

 necroticus területek jelentek 
 meg supratentoriálisan a III. 

 kamra irányába retro és 
 supra sellarisan 

•
 

–javasolt a tumor kisebbítő
 műtét



2011. december
 A gyermeket nem tudják etetni csak álmában.

 A
 

szülők kezdetben nem egyeztek bele a idegsebészeti műtétbe, 
 alternatív terápiát kezdtek.    PEG beültetés

2012. január

•
 

Négy végtagi görcsök miatt visszakerült a Gyermekklinikára. 
 Hypotroph, motoros

 
fejlődésében elmaradt kötött tarkójú, 

 kitöltött feszes kutacsú
 

gyermeken horizonto‐rotatórikus 
 nystagmusa volt feltűnő, tág szinte fénymerev jobb pupillával.

•
 

A szemfenéken decolorált, mindkét oldalon atrophiás papillát 
 találtunk az első

 
észlelés után 3 hónappal.

http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/ophthalmology/1189694-1216891-90tn.jpg


2012. Január  Ismételt MR vizsgálat

A jobb oldali túlsúllyal növekedő
 

tumor 
 jelentős progressziót mutatott. Mérete: 
 6,8 x 5 x 4,8 cm lett,

 
centrális nekrotikus 

 területekkel, mely a környező
 

területeket 
 komprimálja , a (mesencephalont, III. kamrát, 

jobb oldali cella médiát)

Visus fén / fés
2012.Március 5.
A carotis interna és a cerebri media 

 intratumorális helyzetű. Az első
 

vizsgálat 
 után 4 hónappal  szövettani mintavétel 

 történt.
A 

 
biopszia 

 
után 

 
Pilomixoid 

 
astrocytoma 

 
volt 

 
a 

 szövettani vizsgálat eredménye.  (WHO II)



Cytostatikus kezelés

3 blokk VCDDPE

(vincristin1,5 mg/m2, 

cisplatin 3 x 30 mg/m2,  etoposide 4 x  100 mg/m2)

Sugárterápia  csak esetleges ismételt progresszió
 esetén 3 éves kor felett javasolt.



2012.  Március  a tumor eltávolítása

A 
 

tumor 
 

gyors 
 

növekedése, 
 

központi 
 

elhelyezkedése, 
 

az 
 optikus 

 
érintettsége 

 
miatt 

 
a 

 
látás 

 
megmentése 

 
nem 

 
volt 

 várható. 
 

Az 
 

alkalmazott 
 

kemoterápia 
 

csak 
 

részben 
 

tudta 
 megállítani 

 
a 

 
folyamat 

 
progresszióját. 

 
Az 

 
elvégzett 

 
szövettani 

 mintavétel 
 

eredménye 
 

pilomyxoid 
 

astrocytoma 
 

(WHO 
 

grade 
 II.) 

 
lett. 

 
Az 

 
idegsebészeti 

 
beavatkozás 

 
során 

 
a 

 
tumor 

 
80%‐t 

 sikerült eltávolítani.



2012. IV-VI . Műtét utáni állapot

Az ismétlődő
 

görcsrohamok miatt  shunt műtét történt az 
 Országos Idegsebészeti Intézetben, jelenleg is  ott áll kezelés 

 alatt.



Összegezve: 
Az enyhe tünet, mely egy hirtelen fellépő

 
féloldali 

nystagmus formájában jelentkezett súlyos kórképre 
hívta  fel a figyelmünket.
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 Primer tünetként féloldali nystagmust okozó pilomyxoid astrocytoma esete







		2011- október

		 Gyermekszemészeti ambulanciánkon jelentkezett a szülő a 4 hónapos csecsemővel  hirtelen fellépő féloldali túlsúlyú szemteke rezgés panaszával.

		II. zavartalan terhességből született 9/10 Apgarral. 

		Fejlődésmenete rendben zajlott.  Gyógyszerei. Raniditin

		A gyermek súlygyarapodása 2 hete megállt és étvágytalanná vált.

		Szemmozgások szabadok voltak, takarásra beigazító mozgás nem lépett fel, mindkét szemmel jól centrálisan fixált.

		A skiascopiával  és a Plusoptix készülékkel vizsgálva egyaránt



 + 0,5 + 1,0 160

+ 1,0 + 1,0 160

V:  fixál  közeli tárgyakat követ , fixál

mindkét szemével.







Részletes szemészeti vizsgálata

O.Utr: Halvány békés elülső szegment, tiszta törőközegek.



Egyedüli feltűnő eltérés hogy a szemteke rezgés sokkal kifejezetettebb volt a jobb oldalon,(horizontális  irányban).

 A direkt pupilla reakció a jobb oldalon kissé renyhébb volt, egyéb eltérés azonban nem mutatkozott az első szemészeti vizsgálatakor.

A szemfenéken éles határú, jó színű, jó nívójú papillákat, ép maculát és ép ereket találtunk.





. 













Spontán nystagmus vizsgálata



A nystagmust történeti okból annak gyors komponenséről nevezzük el, annak ellenére, hogy ma már jól tudjuk, a lassú komponens a labyrinthus eredetű. 

A nystagmus több szempontból is tipizálható. Irányát tekintve lehet: horizontális, vertikális, rotatoros, horizonto-rotatoros, vertico-rotatoros és retractios nystagmus. 

Intenzitását tekintve lehet: 

		I.. fokú - csak a tekintés irányában észlelhető 

		II. fokú - előre tekintéskor is fellép 

		III.. fokú- a nystagmus irányával ellentétes irányba tekintéskor kiváltható, ez a legsúlyosabb, akut kórképek esetén látható. 

A tekintés irányú nystagmus lehet: 





Szemészeti eredetű (szemizomfáradás vagy fíxatió - a fixatiós nystag- mus a 20 dioptriás Frenzel szemüveggel vizsgálva nem látható). 



Központi idegrendszeri eredetű - agytörzsi működészavar esetén 

láthatjuk







2011.Október 

Ezen tünetek miatt az azonnali gyermekorvosi kivizsgálásra irányítottuk a Gyermekklinikára.



A laboratóriumi vizsgálatok semmi kórosat nem mutattak.

A koponya UH vizsgálata során  3x2 cm-es területen éles kontúrú echodús terimét találtak.

Az MR vizsgálat feltárta az intra és supraselláris régióban kezdődő folyamatot, mely kisfokú térszűkítő hatású volt. ( germinoma, teratoma gyanuját vetette fel?) OIT-be helyezték át ellátásra a gyermeket.







2011.  Október MR vizsgálat

A IV. kamra kp. állású, norm tágasságú a III. kamra diszlokált, kissé komprimált

A supratentoriális kamrarendszer egy kb. 3,6 x 2,9 x 2 cm-es kontrasztanyagot erősen halmozó éles kontúrú kissé szabálytalan alakú terimét mutat. A sella nem azonosítható. 

A chiasma komprimált.

		2011.december 12  

		Prof. Bognár László- a daganat mérete nőtt necroticus területek jelentek meg supratentoriálisan a III. kamra irányába retro és supra sellarisan 

		–javasolt a tumor kisebbítő műtét









2011. december

A gyermeket nem tudják etetni csak álmában.

 A szülők kezdetben nem egyeztek bele a idegsebészeti műtétbe, alternatív terápiát kezdtek.    PEG beültetés

2012. január

		Négy végtagi görcsök miatt visszakerült a Gyermekklinikára. Hypotroph, motoros fejlődésében elmaradt kötött tarkójú, kitöltött feszes kutacsú gyermeken horizonto-rotatórikus nystagmusa volt feltűnő, tág szinte fénymerev jobb pupillával.

		A szemfenéken decolorált, mindkét oldalon atrophiás papillát találtunk az első észlelés után 3 hónappal.









2012. Január  Ismételt MR vizsgálat

A jobb oldali túlsúllyal növekedő  tumor jelentős progressziót mutatott. Mérete: 6,8 x 5 x 4,8 cm lett, centrális nekrotikus területekkel, mely a környező területeket komprimálja , a (mesencephalont, III. kamrát, 

jobb oldali cella médiát) 

Visus fén / fés

2012.Március 5.

A carotis interna és a cerebri media intratumorális helyzetű. Az első vizsgálat után 4 hónappal  szövettani mintavétel történt.

A biopszia után Pilomixoid astrocytoma volt a szövettani vizsgálat eredménye.  (WHO II)







Cytostatikus kezelés

3 blokk VCDDPE

(vincristin1,5 mg/m2, 

cisplatin 3 x 30 mg/m2,  etoposide 4 x  100 mg/m2)

Sugárterápia  csak esetleges ismételt progresszió  esetén 3 éves kor felett javasolt.







2012.  Március  a tumor eltávolítása

A tumor gyors növekedése, központi elhelyezkedése, az optikus érintettsége miatt a látás megmentése nem volt várható. Az alkalmazott kemoterápia csak részben tudta megállítani a folyamat progresszióját. Az elvégzett szövettani mintavétel eredménye pilomyxoid astrocytoma (WHO grade II.) lett. Az idegsebészeti beavatkozás során a tumor 80%-t sikerült eltávolítani.







2012. IV-VI . Műtét utáni állapot

Az ismétlődő görcsrohamok miatt  shunt műtét történt az Országos Idegsebészeti Intézetben, jelenleg is  ott áll kezelés alatt.







      Összegezve: 

Az enyhe tünet, mely egy hirtelen fellépő  féloldali nystagmus formájában jelentkezett súlyos kórképre hívta  fel a figyelmünket.







