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Anamnees

 Kolme nädalane poeglaps vasaku ninapoole 
obstruktsiooniga.  

 Sellest tingitud hingamise ja imemise raskused. 
 Ninast vereeritist ei ole.
 Infektsioonile viiteid ei ole.



Arsti ülevaatlus.  

 Distantsilt nohiseb 
 Rinoskoopial on leitud  roosakas-violetne 

läikiv kilejas moodustis, mis täidab kogu  
vasak ninasõõrme 

 Hingamise rütmis moodustis liigub nagu 
membraan 

 Analüüsid patoloogiata
 Aju ja kõhukoopa UH patoloogiata



CT  leid

 Vasakus ninaõõnes   
pehmetest kudedest 
mitteeristuv pehmekoeline 
lisamass 

 Lisamass praktiliselt 
mittekontrasteeruv 

 Koronaar rekonstruktioon

 CT: (luu aknaga) mass 
lükkab nii luulist kui ka 
kõhrelist nina vaheseina 
paremale, luu estruktsiooni 
ei esine.



MRI  leid

 Inhomogeenne 
teravalt piirdunud 
 intranasaalne  
mass

 Kommunitseerub
koljukoopaga

 Aju anatoomia 
tavaline, massiga 
kontakti ei ole. 



MRI   leid



MRI  leid



Nasaalne  glioom

Tähtis:
 « Entsefalotseele, mis on kaotanud intrakraniaalse 

kommunitseerimise» [1] ,«nasaalne tserebraalne  heterotoopia » [2]

 Aju lestme kongenitaalne  herniatsioon läbi luu defekti, mille 
kotis  on erineva kogusega gliootiline,   fibrootiline,  
düsplastiline  kude  [2]

 Visualiseerub fibrovaskulaarne ühendus  15 -20 % [1] 

 Segatüüpi  MRT signaali intensiivsus [1] 

 Tavaliselt leitakse vastsündinutel või varases lapseeas. [2]

 Etioloogia ebaselge [1] 

 60% ekstranasaalsed, 30% intranasaalsed ja 10% mõlema 
lokalisatsiooniga [3] 

[1]Lane F. Donnely…[et al.] Diagnostic imaging. Pediatrics 1st edition p:7/20
[2] A.James Barkovich: Pediatric Neuroimaging 4th edition pp:308-313
[3]Brown K. Brown OE. Congenital malformations of the nose. In Cummings CW. Fredrickson JM. Harker LA. Krauser CJ. Schuller DE.Richardson MA (eds). Otolaryngology Head and Neck Syrgery, 3rd edition. Mosby Year Book. 

St. Louis, 1998, pp:92-103



JäreldusJäreldus 

 Mass on kirurgiliselt eemaldatud.  

 HistoloogiHistoloogiaa: Ajukude on kas normi lähedane : Ajukude on kas normi lähedane 
või astrotsütaarse rea kasvajale iseloomulike või astrotsütaarse rea kasvajale iseloomulike 
rakkudega.rakkudega.

 JäreldusJäreldus: : närvikoe kasvaja!närvikoe kasvaja!
   Glioma mixtum Glioma mixtum ((Oligo-astrocytomaOligo-astrocytoma  G2G2  ))     
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