Предлог Национална патека на иницијално водење на деца со ново дијагностициран тумур на мозок
Дете со сомневае за тумор на мозокот
-ЗНАЦИ На покачен интракранијален притисок (главоболка, повраќање, едем на папила фокални напади, моторни знаци, знаци на
кранијалните нерви
CT скен и МР со контраст *
Не се лесно достапни

Негативен наод и мала
клиничка суспекција за ТУ

МР* со контраст
Вклучително и рбетен столб

ЦНС imaging *

Негативен, висока клиничка
Суспекција за тумор

Негативен

Tретман според симптоми
Испитувања според локализација

Позитивен

ПРИ ХИДРОЦЕФАЛУС
CSF ПРОЦЕДУРИ
ДЕКАСАМЕТАСОН
ЗАРАДИ Ту АСОЦИРАН ЕДЕМ

ПИНЕАЛНА НА ИЛИ СУПРАСЕЛАРНА ЛЕЗИЈА
СЕРУМСКИ АЛФА ФЕТОПРОТЕИН И ХУМАН ХОРИОН **

ПОКАЧЕНИ

α-fetoprotein >50 µg/l ИЛИ chorionic
gonadotrophin >50 IU/I,
ДИЈАГНОЗА ЗА СЕКРЕТИРАЧКИ
germ cell ТУМОР
CSF МАРКЕРИ and CSFto СО
ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЈА

НОРМАЛНИ

АКО НЕ СЕ ПОКАЧЕНИ,
СЕ ПЛАНИРА БИОПСИЈА****

ЦЕЛОСЕН ЕНДОКРИН СКРИНИНГ
ОСМОЛАРНОСТ ВО УРИНА И СЕРУМ,
ХОРМОН ЗА РАСТ IGF1, LH/FSH, T4/TSH

TЕРАПИЈА ПО ПРОТОКОЛ

Treat as appropriate
Germinoma most likely,
teratoma

РЕСЕКЦИЈА *****
ПОСТОПЕРАТИВНА
РАДИОТЕРАПИЈА

ДРУГИ ЛЕЗИИ’ БИОПСИЈА
ВО ЗАВИСНОСТ ОД
ТИПОТ НА ЛЕЗИЈАТА
astrocytoma, pituitary tumor

*
3- 7 дена - Со оглед на тоа што КТ или МР е потребно да се направи во анестезија поради возраста на децата
овие процедури се одложуваат во зависност од слободните термини на Рендген институт и анестезија. Добивањето
на прочитан резултат од Рендген институт исто така зависи од ренгенолозите кои ги анализираат резултатите.
**

2-5 дена : Анализата се прави на клиничка биохемија

***

2-5 дена : Анализата се прави на клиничка биохемија

**** Биопсија на туморска маса се прави на Клиника за детска хирургија, потребно е да се обезбеди хируршка
сала со анестезија.
Врмето на закажување зависи од Термините на детска хирургија. Патохистолошката дијагноза се прави на
Институт за патологија. За целосен резултат се потребни 2-3 недели
***** Хируршка интервенција , се закажува најшесто за една недела од започнување на дијагностичката
Процедура по добивање на наодите од КТ или МР
Хемотерапија се изведува по протоколи предложени од СИОП , по хируршка интервенција, односно по добивање
на хистопатолошкиот наод.

