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REVIEW

CHIRURGICKÁ LÉÈBA GLIOMÙ CHIASMATU U DÌTÍ
HELCL F.

SURGICAL TREATMENT OF CHIASMAL GLIOMAS IN CHILDREN

Chiasmal gliomas are rare brain tumors occurring especially
in children. Their proper treatment is still controversial and
consists of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Surgical
removal of these tumors can usually be only partial or subtotal
and radiotherapy frequently follows. There are supporters of
surgical approach, as well as its enemies. The author has been
engaged in problems of optimal treatment of this entity for
more than 10 years. He is offering a review of knowledge from
the literature concerning surgical treatment of this disease in
children. The great majority of articles in the literature are
dealing with retrospective analysis of relatively small series of
patients usually treated in single neurosurgical department
and the surgical treatment is enclosed like a part of combined
therapy. Articles dealing only with surgical treatment of chiasmal gliomas are few and reviews determining the contemporary role of surgery of this entity are also lacking. This was the
main impulse for writing this compilation. The short history
of surgical therapy is reviewed. Some new trends of this therapy are also mentioned (microsurgery, Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator and peroperative use of visual evoked
potentials). Up to date criteria for surgical treatment of chiasmal gliomas in children are given  exploration of chiasmal
region and performing a biopsy in all cases, radical surgery
only in extrinsic gliomas of the chiasmal region and conservative surgical approach to intrinsic chiasmal gliomas. It is emphasized that the significance of obstructive hydrocephalus in
this entity has not been fully estimated till now, as well as the
role of shunting procedures. Surgical treatment remains, nevertheless, an important armamentarium in the management
of chiasmal gliomas in children. (Ref. 20.)
Key words: chiasmal gliomas in children, surgical treatment,
indication, risks.
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Gliomy chiasmatu jsou vzácné nádory mozku objevující se
hlavnì u dìtí. Jejich správná léèba je dosud kontroverzní
a sestává z operace, radioterapie a chemoterapie. Chirurgické odstranìní tìchto tumorù obvykle mùe být pouze èásteèné nebo subtotální a èasto následuje radioterapie. Existují
jak zastánci chirurgického pøístupu, tak i jeho nepøátelé.
Autor se zabývá problematikou optimální léèby této nozologické jednotky více ne 10 let. Nabízí pøehled znalostí z literatury týkající se chirurgické léèby tohoto onemocnìní u dìtí. Velká vìtina èlánkù v literatuøe se zabývá retrospektivní
analýzou relativnì malých sestav pacientù léèených obvykle
na jediném neurochirurgickém pracoviti a chirurgická léèba je zahrnuta jako èást kombinované terapie. Èlánkù pojednávajících pouze o chirurgické léèbì gliomù chiasmatu je
málo a pøehledù vymezujících souèasnou roli chirurgie
v léèbì této nozologické jednotky je také nedostatek. To bylo
hlavním impulzem pro napsání této kompilace. Je podán
krátký pøehled historie chirurgické léèby. Také jsou zmínìny
nìkteré nové trendy této léèby (mikroneurochirurgie, ultrazvukový chirurgický aspirátor CUSA a peroperaèní pouití
zrakových evokovaných potenciálù VEP). Jsou uvedena souèasná kritéria pro chirurgickou léèbu gliomù chiasmatu
u dìtí  ve vech pøípadech explorace chiasmatické krajiny
a provedení biopsie, radikální operace pouze u extrinzických
gliomù v chiasmatické krajinì a konzervativní chirurgický
pøístup k intrinzickým gliomùm chiasmatu. Je zdùraznìno,
e význam obstrukèního hydrocefalu u této nozologické jednotky nebyl dosud plnì docenìn, právì tak jako role zkratových operací. Chirurgická léèba zùstává, nicménì, dùleitým
nástrojem v léèbì gliomù chiasmatu u dìtí. (Lit. 20)
Klíèová slova: gliomy chiasmatu u dìtí, chirurgická léèba,
indikace, rizika.
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Gliomy chiasmatu jsou vzácné nádory mozku a pøedstavují
asi 12 % vech gliálních nádorù bez ohledu na vìk pacientù
(Taveras a spol., 1956). Vyskytují se pøevánì v dìtském vìku,
kde tvoøí 4 % intrakraniálních nádorù (Till, 1975). Jejich léèba je

stále problémem pro lékaøe, kteøí se jí zabývají. Spoèívá v chirurgické léèbì, v radioterapii a v souèasné dobì i v kombinované
chemoterapii. O význam jednotlivých druhù léèby se v literatuøe
vedou spory ji pøes 70 let.
Z èeských autorù se touto nesnadnou problematikou zabývali
Otradovec (1976), Helcl (1992, 1995) a Bene a spol. (1990). Hlavním nedostatkem vìtiny publikací je skuteènost, e zpracovávají ze
statistického hlediska malé sestavy pocházející vìtinou z jediného
pracovitì. Výjimkou v tomto smìru jsou práce Alvorda a Loftona (1988), Rushe a spol. (1982) a Tennyho a spol. (1982).
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Nejstarí historii má léèba chirurgická. Snaha o radikální odstranìní obvykle rozsáhlého chiasmatického nádoru èasto konèívala (a nezøídka konèí i dnes) úmrtím pacienta. Vzhledem k tomu, e ani mikroneurochirurgie ani pouití ultrazvukového chirurgického aspirátoru CUSA pøíli nezmìnily výsledky chirurgické léèby, stále si udruje v terapii tohoto onemocnìní dùleité místo
i radioterapie.
U zrodu chirurgické léèby gliomù chiasmatu stál geniální zakladatel moderní neurochirurgie W.H. Cushing. Své nedobré zkuenosti s operacemi prvých 7 pøípadù publikoval ve vynikajícím
èlánku v Arch. Ophthalmol. roku 1923 (s. 209241). Cushing
chronologicky ukazuje na svých pacientech, jak obtíná byla tehdy diagnostika tohoto onemocnìní (Martin, 1923) a jeho sdìlení
i v souèasné dobì vzbuzuje oprávnìný obdiv a úctu.
První z Cushingovy sestavy, 4 a pùl roku starý chlapec, vlastnì
ani operován nebyl. Diagnóza byla potvrzena a na pitevním stole. Ve svìtle dneního dìlení gliomù chiasmatu byla øada nádorù
této sestavy znaènì velkých, vrùstajících do spodiny III. komory
a do hypothalamu (kde mìly nìkteré své origo). Prvním pøíznakem u 2 nemocných byla toti polydipsie a obezita. Uvedený 4,5letý chlapec byl léèen v Bostonu koncem roku 1915 a z chirurgického hlediska byla provedena pouze odlehèovací komorová punkce (20.12.1915). Pacient umírá za rok po tomto zákroku.
Vpravdì historickým lze nazvat druhý pøípad ze sestavy. Byl
jím 25letý námoøník Lawrence A.B. Tento nemocný byl pozoruhodný ze 2 hledisek. Za prvé velmi rychlou progresí zhorování
vízu na obou oèích, za druhé pak tím, e jde o prvého pacienta
souboru, který byl operován. Operaci provedl prof. Cushing dne
5.5.1920 z pravostranné frontální kraniotomie. Kazuistika je historická i tím, e jde zøejmì o prvého nemocného s gliomem chiasmatu, u nìho byla v pooperaèním období pouita radioterapie
(deep x-ray treatment). Pooperaèní prùbìh byl hladký a výkon
byl dosti radikální. Operatér resekoval rozíøenou intrakraniální
èást pravého optiku, který proal pøi intrakraniálním ústí optického kanálku. lo tedy o vzácný, tzv. extrinzický, nádor v oblasti
chiasmatu. Práce je dokonale dokumentována operaèními skicami, fotografiemi pacientù, sekèních nálezù a mikrofotografiemi
histologických nálezù. Pacient umírá za pùl roku po operaci, pitván nebyl. Histolog uzavøel bioptický nález jako gliom, v popisu
nacházíme i zmínku o obrovských mnohojaderných buòkách
a o èetných mitózách. lo tedy zøejmì o tumor vyího gradu (vyjádøeno slovy dnení histologické klasifikace). Tomu ostatnì nasvìdèuje i krátká anamnéza (4 mìsíce), rychlá progrese klinického nálezu i krátká doba pøeití po úspìné operaci.
Dalí 2 pacienti  oba chlapci ve vìku 14 a 8 let  byli také
operováni a diagnóza stanovena na podkladì operaèních nálezù.
U starího z nich byla prvým pøíznakem obezita, lo o rozsáhlý
tumor, který v dobì operace byl ji tak velký, e blokádou obou
foramin Monroi zpùsoboval obstrukèní hydrocefalus postranních
komor. Je otázkou, zda origo nádoru nebylo primárnì v hypothalamu. Aèkoliv pøi operaci byla pouze revidována oblast chiasmatu
a nebyla ani odebrána èást tkánì pro histologické vyetøení, pøesto pacient zemøel ji za 3 dny po výkonu za pøíznakù hypertermie.
U 8letého hocha byla provedena subfrontální revize chiasmatu
a odebrána tkáò na histologické vyetøení (biopsie). Pooperaèní
prùbìh byl klidný a chlapec umírá a za rok po operaci. V této
kazuistice chybí operaèní nákres i fotografie sekèního preparátu.
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U 5. pacienta byla zavádìjící anamnéza  supurace skalpové
rány, teploty a cefalea. Pøi operaci byla provedena pouze subtemporální dekomprese a dvì punkce mozku, které nezastihly ani pøedpokládaný mozkový absces, ani komoru. Pacient (56letý mu)
umírá za 2 dny po operaci za pøíznakù hypertermie. Správná diagnóza byla tedy stanovena opìt a z pitevního nálezu. Tato kazuistika je zajímavá z oftalmologického hlediska. Pøi oftalmoskopickém vyetøení byla nalezena oboustranná atrofie papil a vpravo pak na ni nasedající (superimposed) edém papil. Pøi sekci se
vak objasnilo, e tato prominence 23 D na pozadí pravého oka
nebyla podmínìna mìstnáním, ale elevací zadního pólu bulbu pøímým prorùstáním tumoru do disku optického nervu.
6. pøípad pøedstavovala 6letá dívka, kde správná diagnóza byla stanovena také a pøi operaci. Onemocnìní se projevilo 8 mìsícù pøed pøijetím poruchou zraku. Operaèní nález nebyl zcela pøehledný. Prof. Cushing mìl dojem, e jde o meningeom, a tak celý
tumor radikálnì odstranil. Bìhem preparace dolo k náhlé zástavì
dýchání, která trvala pùl hodiny a vyadovala umìlou respiraci.
Poté dolo k návratu spontánního dýchání a operace byla dokonèena. Teprve po vyjmutí tumoru se ozøejmilo, e lo o primární
tumor chiasmatu (intrinzický). Dítì po operaci ji nenabylo vìdomí. Bìhem noci po výkonu dýchalo pravidelnì, ale druhý den dolo za pøíznakù hypertermie k zástavì dechu a k exitu.
7. pacientka byla 20letá dívka s vyvinutou neurofibromatózou. Byla prvním pacientem, u nìho byla správná diagnóza stanovena ji pøed operací. Obtíe s vízem mìla ji od raného dìtství. Pøi pøijetí byl nápadný malý vzrùst (143,7 cm) a mírná obezita. Z pøíznakù neurofibromatózy byly pøítomny nejenom typické pigmentové skvrny barvy bílé kávy, ale i èetné podkoní
neurofibromy a rozsáhlý plexiformní neurofibrom v pravé popliteální jamce. Vízus byl tìce postien na obou oèích  VOP: 8/
200, VOL: slabá percepce svìtla. Na boèném rtg snímku lebky
bylo zjitìno pøedozadní rozíøení tureckého sedla zpùsobené rozíøením optických kanálkù. Dívka byla operována dne 3.11.1922.
Prof. Cushing revidoval chiasmatickou krajinu ze subfrontálního
pøístupu a v místì levého (slepého) optiku provedl pouze biopsii
z inoperabilního tumoru. Pooperaèní prùbìh byl klidný a dívka
byla za 14 dní proputìna z nemocnice. V dobì publikace tohoto
sdìlení (4 mìsíce po operaci) dosud ila.
Shrneme-li Cushingovy výsledky, zjistíme, e prùmìrný vìk
celé sestavy byl 19,1 roku a délka anamnézy v prùmìru 46 mìsícù (!). V souboru bylo 5 muù a 2 eny. 6 pacientù bylo operováno, subfrontálním pøístupem vak pouze 5. V dobì sepsání práce ila pouze jedna nemocná, ostatních 6 zemøelo, 3 pacienti záhy
po operaci (mezi 1. a 2. dnem). Jestlie hodnotíme operaèní mortalitu, bylo by pøesnìjí vyøadit nemocného, kde byla provedena
pouze subtemporální dekomprese a 2 negativní punkce mozku
(dr. Martin). Ostatních 5 operovaných pacientù má spoleèné to,
e vechny operoval prof. Cushing (v období od kvìtna 1920 do
listopadu 1922), a u vech byla provedena subfrontální revize
chiasmatu. 2 pacienti zemøeli záhy po výkonu. Operaèní mortalita
byla tedy 40 %. Uváíme-li, e nae operaèní mortalita o 60 let
pozdìji je 30 %, nezbývá, ne vzdát hold zakladateli moderní neurochirurgie. Vdy v jeho dobì nebyla známa ani antibiotika, ani
mikrochirurgická operaèní technika a diagnostika se opírala pouze o nativní rtg snímky lebky, oftalmoskopické a perimetrické
nálezy doplnìné neurologickým vyetøením. Právì v této práci
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vypracoval H. Cushing exaktní rtg diagnostiku gliomù chiasmatu. Popsal typické pøedozadní rozíøení tureckého sedla vzniklé
rozíøením for. opticum s podminováním proc. clinoidei ant. Tato
typická deformace sedla dostala pozdìji název J-sella. Boèné
rtg snímky se tehdy hodnotily stereoskopicky. Musíme mít na pamìti, e nám vem dnes zcela bìné speciální rtg projekce na optické kanálky nebyly tehdy jetì známé. Ty uvedl do diagnostiky
gliomù pøední zrakové dráhy a Van der Hoefve v roce 1925 (cit.
Hoffman, 1983).
Cushing sám konèil svùj èlánek skeptickým závìrem, e bychom se mìli vystøíhat rozsáhlejích operací intrinzických gliomù
chiasmatu, ale na druhé stranì neváhat provést operaèní revizi chiasmatické krajiny, je-li nìjaká diagnostická pochybnost. I explorativní operace tìchto nádorù vak povaoval za velmi rizikové pro
pooperaèní hypertermii. K monosti kompletního odstranìní chiasmatu prostoupeného gliomem se tedy stavìl dosti opatrnì. Jistou
nadìji vkládal do radioterapie, i kdy si byl vìdom, e tehdejí
znalosti této terapeutické modality byly jetì znaènì omezené.
Proè jsem se tak dlouho zastavil u této staré práce? Vedl mne
k tomu pøedevím obdiv k prof. Cushingovi, k jeho diagnostické
genialitì a chirurgické virtuozitì. On toti ji pøed 70 lety vidìl,
kudy cesta nepovede. Aè jistì operoval rád (a skvìle), pøesto ji
tehdy dovedl správnì pøedvídat, kde chirurgie léèebný problém
nevyøeí. Je a s podivem, jak málo se zmìnily výsledky léèby
gliomù chiasmatu za uplynulých 70 let!
Cushing u tìchto svých 5 operovaných pacientù vyzkouel
vlastnì vechny monosti chirurgické léèby popisovaného onemocnìní  radikální odstranìní tumorem prostoupeného
chiasmatu, èásteèné odstranìní nádoru, resekci intrakraniální èásti
optiku postieného tumorem, biopsii nádoru i pouhou revizi
chiasmatické krajiny. V jeho paletì chybí snad pouze transkraniální
orbitotomie a odstranìní èásti tumoru z canalis opticus a z oènice.
(To je trochu pøekvapivé, protoe tuto operaci popsal W. Dandy
ji rok pøedtím v Amer. J. Ophthalmol., 5, s. 169199).
Od 20. let naeho století se ve vztahu k chirurgické léèbì gliomù chiasmatu støídaly éry nadení s obdobími skepse (Hoyt a Baghdassarian, 1969; Imes a Hoyt, 1986). Pokud jde o techniku vlastního operaèního výkonu, pak od Cushingových dob se objevily
pouze 3 novinky.
První z nich byl nástup mikrochirurgické operaèní techniky.
Prùkopníkem mikroneurochirurgie byl G. Yasargil v Zürichu. Jeho monografie Microsurgery applied to neurosurgery z roku 1969
patøí dodnes mezi klasické knihy v oboru. V daném pøípadì 
pøi operaci gliomù chiasmatu  sice mikrochirurgie bezpochyby
zjemnila techniku výkonu a urèitì sníila operaèní mortalitu, podle
mého soudu vak mohla jen málo ovlivnit bezpeènou radikalitu
operace v tom smyslu, abychom nezhorili stávající zrakové postiení nemocného. Tumor toti nelze ani pod operaèním mikroskopem bezpeènì odliit od normální tkánì chiasmatu. Cílem operace by toti mìla být nejenom bezpeènost výkonu quoad vitam,
ale i ve smyslu zachování stávající zrakové poruchy  operace by
nemìla zhorit zrakovou lézi.
Druhý pøínos v chirurgii gliomù chiasmatu pøedstavuje uívání ultrazvukového chirurgického aspirátoru CUSA (zkratka pro
Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator). Je to kombinovaný operaèní nástroj, jeho pouití je nyní povaováno za nejetrnìjí
metodu pøi operacích nádorù ve funkènì dùleitých oblastech
mozku. Pøístroj pracuje na principu rozkmitání titanové pièky

vysokou frekvencí (asi 23 000 Hz/s). Jejím pøiloením k nádoru
se tato tkáò bez vìtí manipulace rozruí. Fragmentaci tedy podléhá pouze ta tkáò, která je v pøímém kontaktu se pièkou pøístroje.
Pøístroj souèasnì umoòuje i odsávání nádorové tkánì a proplachování operaèního pole fyziologickým roztokem. Jedním z prvních pracovi, které se zabývalo uitím Cavitronu  nejdøíve v experimentu na zvíøatech a pozdìji i v klinické praxi  byla Univerzitní nemocnice v New Yorku, a to ji od roku 1978. Cavitron
byl v Evropì poprvé pøedveden bìhem 7. mezinárodního neurochirurgického kongresu v Mnichovì (na podzim roku 1981), kde
jsem o nìm získal první informace. Na naem pracoviti uíváme
Cavitron ji více ne 4 roky a nae zkuenosti jsou velmi dobré.
Ná pøístroj typu NS-100 je americké provenience, od firmy Cooper Laser Sonics ze Stamfordu. Pøínosem metody je tedy maximální dosud známá etrnost odstraòování nádoru. Ani Cavitron
vak, bohuel, neøeí problém selektivního odstranìní pouze nádorové tkánì pøi souèasném bezpeèném zachování intaktních vláken chiasmatu.
Tøetím pokrokem v bezpeènosti chirurgické resekce chiasmatických gliomù je peroperaèní sledování zrakových evokovaných
potenciálù neboli VEP (visual evoked potentials) (Feinsod a spol.,
1976). Metodu poprvé zavedl do diagnostiky tohoto onemocnìní
Halliday v roce 1976. Existuje ve 2 modifikacích, podle toho jaký
zrakový podnìt aplikujeme. Pøesnìjí je, kdy podnìtem je achovnicový vzorek (pattern), ale to vyaduje spolupráci pacienta. Ménì
pøesná je modifikace, kdy uíváme jako podnìt záblesk. Zde je vak
výhodné, e metoda nevyaduje spolupráci nemocného a lze tedy
pouít jednak v diagnostice latentní zrakové poruchy u nejmeních
dìtí, jednak jako peroperaèní sledování. Bìhem operace umoní
operatérovi vèas ukonèit resekci nádoru v místì, kde by zvýení
radikality mìlo za následek trvalé zhorení stávající zrakové poruchy. Takovouto peroperaèní fyziologickou kontrolu zrakových funkcí
pøi výkonech v oblasti chiasmatu zatím neposkytuje ádná jiná
metoda. Kombinaci peroperaèního sledování VEP a souèasného
pouití Cavitronu publikovali v roce 1985 Albright a Sclabassi a uvádìli skvìlé výsledky. Podaøilo se jim ve 2 pøípadech subtotálnì odstranit rozsáhlý gliom chiasmatu (jednou to bylo 60 %, podruhé
dokonce 85 % objemu nádoru), a to bez zhorení vízu. Sám jsem
byl tehdy sdìlením naden, ale zdá se, e lo o ponìkud pøedèasný
optimismus. Jiní autoøi toti o spolehlivosti peroperaèního sledování VEP pochybují a nakonec ani Albright sám, pokud je mi známo,
dalí úspìné pøípady nepublikoval.
Pokud jde o techniku operace, vìtina gliomù chiasmatu byla
operována z pravostranné osteoplastické frontální kraniotomie.
V úvahu pøicházejí i její modifikace, kdy kostní lalok pøesahuje
støední èáru doleva, èím se zlepí pøehled  chirurg má pak monost pøístupu i zleva, popø. po podvazu sinus sagitalis superior a úponu falx cerebri mùe obì tyto struktury protnout. Pro objasnìní anatomické situace a zjitìní origa obrovského nádoru to má nìkdy
rozhodující význam. Zjistí-li se pøi operaci, e nejde o tumor, který
vyrùstá pøímo z chiasmatu (tzv. intrinzický tumor chiasmatu), ale
origo nádoru je v intrakraniální èásti optiku (tzv. extrinzický tumor
v oblasti chiasmatu), je situace z chirurgického hlediska podstatnì
pøíznivìjí a umoòuje vìtí radikalitu výkonu. Za této situace je
èasto nutné výkon rozíøit o snesení stropu orbity na stranì nádoru
a snést také strop pøísluného optického kanálku.
Prorùstání nádoru do canalis opticus by vak dnes nemìlo být
pro chirurga pøekvapením a bìhem výkonu, jak to bylo bìné
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v dobách Cushingových, nebo prakticky vichni pacienti jsou diagnostikováni pomocí poèítaèové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MRI). Obì metody intrakanalikulární lokalizaci
snadno odkryjí. Praktický význam rùstu gliomu do canalis opticus je ten, e je-li tato extenze lokalizována vlevo, je nutno volit
levostrannou frontální kraniotomii èi kraniotomii bifrontální.
Radikalita výkonu u intrinzického gliomu chiasmatu by mìla
být co nejmení. Dùvodem je nejenom znaèné riziko quoad vitam,
ale i bìhem výkonu neodhadnutelné riziko dalího pokození zraku. Musíme si uvìdomit, e jde o nádory vìtinou velice pomalu
progredující (klinicky èi na CT prokáeme progresi v prùmìru a
za 6 let), a tak chirurgická zdrenlivost èasto uchová pacientovi
uiteènou úroveò stávající zrakové poruchy na øadu let.
Bylo by vak chybou vysvìtlovat si tuto proklamovanou chirurgickou zdrenlivost jako odrazování od chirurgické revize chiasmatické krajiny. Ta by mìla být, podle mého soudu, provedena
u kadého nemocného s gliomem chiasmatu, a to ze dvou dùvodù.
Za prvé k provedení biopsie, za druhé pak proto, e i za souèasných zlepených moností pøedoperaèní diagnostiky (CT nativní i po podání kontrastní látky, axiální i koronární roviny øezù,
MRI v T1 a T2 reimu, po podání kontrastní látky Gadolinia 
Magnevist  a pøi pouití sagitálních, pøíèných i koronárních øezù) nelze pøed operací bezpeènì odliit operabilní extrinzické gliomy vycházející z intrakraniální èásti optiku od radikálnì inoperabilních intrinzických gliomù vycházejících z vlastního chiasmatu. Ani zámìnu gliomu chiasmatu s kraniofaryngeomem není
mono s pomocí MRI zcela vylouèit, jak o tom svìdèí zajímavá
práce z poslední doby (Brummitt a spol., 1992).
Vyádá-li si operaèní situace provedení transkraniální orbitotomie, pak ji provádíme z kombinovaného extradurálního a intradurálního pøístupu.
Posledním úkolem neurochirurga v léèbì nemocných s gliomy chiasmatu je vyøeit obstrukèní hydrocefalus. Dochází k nìmu tehdy, kdy nádor dorostl ji znaèné velikosti a rùstem vzhùru,
do lumen III. komory, postupnì uzavøel obì foramina Monroi.
Pak je provedení extrakraniální zkratové operace jediným øeením. V úvahu pøichází buï zkrat ventrikuloperitoneální (VP) nebo ventrikuloatriální (VA). Vlivu hydrocefalu na prognózu a délku pøeití pacientù s gliomy chiasmatu se dosud v literatuøe vìnovalo pomìrnì málo pozornosti, a to neprávem. Hydrocefalus
je nepochybnì závanou komplikací v prùbìhu základního onemocnìní a pøináí neurochirurgùm dalí, èasto zcela specifické
problémy (napø. malabsorpce mozkomíního moku v peritoneální dutinì pro vysoký obsah bílkoviny v likvoru) (Tang
a spol., 1991).
V posledních letech lze v literatuøe pozorovat výrazný konzervatizmus v této oblasti, a to nejenom v chirurgickém pøístupu,
ale i v radioterapii (Dirks a spol., 1994). Pøibývá rovnì èlánkù
propagujících chemoterapii gliomù chiasmatu v dìtském vìku
(Moghrabi a spol., 1993; Helcl, 1995).
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