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Summary
Background:

Management of patients with intracranial tumor depends on accurate diagnosis of its histology. The
aim of this study was to identify the accuracy with which radiologists were able to diagnose the
tumor type on CT or MRI.

Material/ Methods:

Two groups of patients with definitive histopathological diagnoses and with complete radiological
documentation were included into the study. The first group contained 85 of 110 patients operated
on because of posterior cranial fossa tumor between Jan. 1, 2001, and Feb. 30, 2003. The second
group comprised 63 of 100 patients operated on because of supratentorial tumor between Jan.
1 and June 30, 2002. Cases with multiple cerebral metestases or recurrent brain tumors were
excluded. Accuracy, sensitivity, and specificity were calculated.

Results:

In the first group the histological diagnoses were as follows: 25 neurilemmomas, 19 metastases,
16 meningiomas, 10 hemangioblastomas, 7 gliomas, and in the remaining 8 other types. The sensitivities of the radiological diagnoses for the above-mentioned histological types were, respectively,
92%, 89%, 81%, 70%, 86%, and 25%. The general accuracy was 80%. In the second group, 19 were
high-grade gliomas, 16 meningiomas, 10 metastases, 7 low-grade gliomas, 7 hypophyseal adenomas,
and the remaining 4 were others. The sensitivities of radiological diagnoses were, respectively, 84%,
100%, 70%, 57%, 86%, and 50%. The general accuracy was 81%.

Conclusions:

CT with contrast, supplemented by MRI in more difficult cases, has high histological diagnostic
sensitivity in common intracranial tumors. The diagnostic sensitivity in rare tumors is not
satisfactory.
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Wst´p
Strategia post´powania u pacjentów z guzem wewnàtrzczaszkowym zale˝y od prawid∏owego rozpoznania histologicznego charakteru zmiany i jest ró˝na dla guzów glejowych o wysokim i niskim stopniu z∏oÊliwoÊci, przerzutów, ch∏oniaków i nowotworów niez∏oÊliwych. W praktyce
klinicznej wst´pna ocena charakteru guza dokonywana
jest przez radiologów na podstawie przeprowadzonej diagnostyki obrazowej. Ocena ta nierzadko nie ogranicza si´ do
stwierdzeƒ ogólnych (zmiana ekspansywna, naciekajàca),
czy topograficznych, ale wykracza daleko poza ramy radiologii – w skrajnych przypadkach nawet posuwajàc si´ do
prób „histopatologicznego" ró˝nicowania stopnia z∏oÊliwoÊci
uwidocznionej zmiany. OczywiÊcie nie zwalnia to neurochirurga od koniecznoÊci instrumentalnej weryfikacji opisywanej zmiany w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym, ale ocena
radiologa mo˝e w istotny sposób wp∏ynàç na wybór metody
leczenia i podejmowanie w∏aÊciwej taktyki operacyjnej.
Celem badania jest ocena trafnoÊci histologicznych rozpoznaƒ guzów wewnàtrzczaszkowych przez neuroradiologów
w oparciu o badanie metodà tomografii komputerowej (TK)
i/lub rezonansu magnetycznego (RM) oraz analiza znaczenia wyników dla praktyki klinicznej.

Materia∏ i metody
Retrospektywnym badaniem obj´to dwie grupy chorych.
Do pierwszej zakwalifikowano 85 spoÊród 110 pacjentów z guzem tylnej jamy czaszki, operowanych w Klinice
Neurochirurgii w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 15 lutego
2003 r. Druga grupa obj´∏a 63 spoÊród 100 chorych z guzem
nadnamiotowym, operowanych w Klinice Neurochirurgii
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 r.
Za kryteria w∏àczenia do grup badanych przyj´to ukoƒczony 18 rok ˝ycia, przebycie leczenia operacyjnego,
posiadanie ostatecznego rozpoznania histopatologicznego oraz pe∏nej dokumentacji radiologicznej (badanie KT
z kontrastem i/lub RM). Wy∏àczono pacjentów z mnogimi
wewnàtrzczaszkowymi ogniskami przerzutowymi lub ze
wznowà miejscowà.

Rozpoznanie radiologiczne oparto o standardowe dwufazowe badanie KT i/lub badanie RM. W odniesieniu do
guzów tylnej jamy czaszki wyró˝niono nast´pujàce kategorie diagnostyczne: nerwiak, przerzut, oponiak, naczyniak
p∏odowy, glejak oraz inne (rdzeniak/PNET, torbiel naskórkowa, naczyniak jamisty, hemodectoma, NHL). WÊród guzów
nadnamiotowych wyodr´bniono: glejak „low grade", glejak
„high grade", przerzut, oponiak, gruczolak przysadki oraz
inne (czaszkogardlak, naczyniak jamisty, NHL). Pe∏na dokumentacja obrazowa podlega∏a ocenie doÊwiadczonego neuroradiologa, który stawia∏ najbardziej jego zdaniem prawdopodobne rozpoznanie typu guza. TrafnoÊç rozpoznaƒ
weryfikowano w oparciu o ostateczne rozpoznanie histopatologiczne.
Dane porównywano wykorzystujàc tabele 2x2, z zastosowaniem ogólnodost´pnych w sieci internet bezp∏atnych programów statystycznych. Wyznaczono trafnoÊç diagnostycznà,
czu∏oÊç i swoistoÊç dla oceny neuroradiologicznej. Obliczono
95% przedzia∏y ufnoÊci dla ww. parametrów.

Wyniki
W grupie chorych z guzami tylnej jamy czaszki histologicznie rozpoznano: nerwiak os∏onkowy – w 25 przypadkach, przerzut – w 19, oponiak – w 16, naczyniak p∏odowy
– w 10, glejak o niskim stopniu z∏oÊliwoÊci – w 4, glejak
o wysokim stopniu z∏oÊliwoÊci – w 3, rdzeniak – w 3 oraz
w pozosta∏ych 5 przypadkach inne nowotwory. Diagnoz´
radiologicznà w 33 przypadkach oparto wy∏àcznie o dwufazowe badanie TK. W pozosta∏ych 52 uzupe∏niono jà badaniem RM (tabela 1).
Czu∏oÊç rozpoznaƒ radiologicznych dla nerwiaka os∏onkowego, przerzutu, oponiaka, naczyniaka p∏odowego, glejaków ogó∏em, bez ró˝nicowania na stopieƒ z∏oÊliwoÊci oraz
innych nowotworów wynosi∏a odpowiednio: 92%, 89%, 81%,
70%, 86% i 25%. Szczegó∏owe tabele 2x2 dla poszczególnych rozpoznaƒ, z obliczonymi: trafnoÊcià diagnostycznà,
czu∏oÊcià i swoistoÊcià dla oceny neuroradiologicznej, przedstawiono poni˝ej (tabela 2). TrafnoÊç ogólna wynios∏a 80%
(95% przedzia∏ ufnoÊci: 0,72 do 0,88).

Table 1. Histopathological and radiological diagnoses in patients with posterior fossa tumors.
Tabela 1. Rozpoznania histologiczne i radiologiczne u pacjentów z guzami tylnej jamy czaszki.
Rozpoznanie

Histologiczne

Radiologiczne

Nerwiak osłonkowy

25 (28%)

24 (28%)

6/18

Przerzut

19 (22%)

17 (20%)

7/10

Oponiak

16 (19%)

17 (20%)

6/11

Naczyniak płodowy

10 (12%)

7 (8%)

5/2

16 (19%)

7/9

4 (5%)

2/2

85

33/52

Glejak – I/II stopień WHO

4 (5%)

Glejak – III/IV stopień WHO

3 (4%)

Rdzeniak/PNET

3 (4%)

Inne

5 (6%)

Razem

14

85

Rozpoznane w KT/KT i MR
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Table 2. 2x2 tables for the respective histopathological diagnoses in patients with posterior fossa tumors (wrong diagnoses are given in parentheses).
Tabela 2. 2. 2x2 dla poszczególnych rozpoznań histologicznych u pacjentów z guzami tylnej jamy czaszki (w nawiasach podano błędne rozpoznania).
Nerwiak osłonkowy – 25

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie -

23
2 (oponiak, glejak)

1 (oponiak)
59

Czułość (95% przedział ufności)

0,92 (0,75–0,98)

Swoistość
Trafność

0,98 (0,91–1,00)
0,96 (0,93–1,00)

Przerzut – 19

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie -

17
2 (glejak)

0
66

Czułość (95% przedział ufności)

0,89 (0,69–0,97)

Swoistość
Trafność

1,00 (0,95–1,00)
0,98 (0,94–1,00)

Oponiak – 16

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie -

13
3 (nerwiak, glejak, ropień)

4 (nerwiak, naczyniak pł., wyściółczak, in.)
65

Czułość (95% przedział ufności)

0,81 (0,57–0,93)

Swoistość
Trafność

0,94 (0,86–0,98)
0,92 (0,86–0,98)

Naczyniak płodowy – 10

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie -

7
3 (oponiak, glejak-2)

0
75

Czułość (95% przedział ufności)

0,70 (0,40–0,89)

Swoistość
Trafność

1,00 (0,95–1,00)
0,96 (0,93–1,00)

Glejak – 7

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie -

6
1 (oponiak)

10 (oponiak, nerwiak, przerzut-2, nacz. pł.-2, rdzeniak-3, NHL)
68

Czułość (95% przedział ufności)

0,86 (0,49–0,97)

Swoistość
Trafność

0,87 (0,78–0,93)
0,87 (0,80–0,94)

Inne guzy – 8

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie -

2
6 (oponiak, glejak-4, inne)

2 (oponiak, inne)
75

Czułość (95% przedział ufności)

0,25 (0,07–0,59)

Swoistość
Trafność

0,97 (0,91–0,99)
0,91 (0,84–0,97)

Przyk∏adowe b∏´dy radiologicznych rozpoznaƒ histologii guzów
tylnej jamy czaszki zilustrowano rycinami (Ryc.1, ryc. 2).
W grupie chorych z guzami nadnamiotowymi histologicznie rozpoznano: glejak o wysokim stopniu z∏oÊliwoÊci
– w 19 przypadkach, oponiak – w 16, przerzut – w 10, glejak o niskim stopniu z∏oÊliwoÊci – w 7, gruczolak przysadki
– w 7 oraz w pozosta∏ych 4 – inne nowotwory. Tab. 3.
Rozpoznanie radiologiczne w 38 przypadkach oparto wy∏àcznie o dwufazowe badanie TK. W pozosta∏ych 25 uzupe∏niono

jà badaniem RM. U 10 pacjentów wykonano dodatkowo
subtrakcyjnà angiografi´ mózgowà, a u 1 – spektroskopi´
rezonansu magnetycznego. Czu∏oÊç rozpoznaƒ radiologicznych dla glejaka o wysokim stopniu z∏oÊliwoÊci, oponiaka,
przerzutu, glejaka o niskim stopniu z∏oÊliwoÊci, gruczolaka
przysadki oraz innych nowotworów wynosi∏a odpowiednio:
84%, 100%, 70%, 57%, 86% i 50%. Szczegó∏owe tabele 2x2
dla poszczególnych rozpoznaƒ przedstawiono poni˝ej (tabela 4). TrafnoÊç ogólna wynios∏a 81% (95% przedzia∏ ufnoÊci:
71%–90%) bez wzgl´du na to, czy rozpoznanie stawiano na
podstawie KT czy KT i RM.
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Figure 1. Metastatic tumor radiologically mistaken for glioma. a) Axial T1-weigted MRI. b) Axial T2-weigted MRI.
Rycina 1. Guz przerzutowy błędnie rozpoznany radiologicznie jako guz pochodzenia glejowego. a) RM, sekwencja T1, projekcja osiowa. b) RM,
sekwencja T2, projekcja osiowa.

A

B

A

B

Figure 2. Atypic fibroblastic meningeoma radiologically mistaken for
glioma. a) Axial contrast-enhanced CT. b) Axial T1-weigted
MRI. c) Axial T2-weigted MRI.
Rycina 2. Atypowy oponiak fibroblastyczny błędnie rozpoznany
radiologicznie jako guz pochodzenia glejowego.
a) TK ze wzmocnieniem kontrastowym, projekcja osiowa.
b) RM, sekwencja T1, projekcja osiowa. c) RM, sekwencja
T2, projekcja osiowa.

C
Przyk∏adowe b∏´dy radiologicznych rozpoznaƒ histologii
guzów nadnamiotowych ilustrujà ryciny (Ryc. 3, ryc. 4,
ryc. 5).

mo˝e obejmowaç biopsj´ stereotaktycznà, usuni´cie mikrochirurgiczne, bàdê – w szczególnych przypadkach – odstàpienie od operacji i zastosowanie innych metod leczenia
– chemio- lub radioterapii.

Omówienie
Wst´pna ocena histologii guzów wewnàtrzczaszkowych
dokonywana przez neuroradiologów na podstawie przeprowadzonej diagnostyki obrazowej w istotny sposób determinuje
dalsze post´powanie diagnostyczno-terapeutyczne, które

16

Ogólna trafnoÊç rozpoznaƒ radiologicznych zale˝y od
zastosowanej metody neuroobrazowania i mo˝e wykazywaç znaczne ró˝nice w zale˝noÊci od doÊwiadczenia
oceniajàcego. Wspó∏czeÊnie trafnoÊç rozpoznaƒ stawianych
wy∏àcznie w oparciu o badanie TK wynosi od 20%–90%
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Table 3. Histopathological and radiological diagnoses in patients with
supratentorial tumors.
Tabela 3. Rozpoznania histologiczne i radiologiczne u pacjentów
z guzami nadnamiotowymi.
Rozpoznanie

Histologiczne

Radiologiczne

Glejak – III/IV stopień WHO

19 (30%)

16 (26%)

Oponiak

10 (16%)

7 (11%)

Przerzut

7 (11%)

4 (6%)

22 (35%)

17 (27%)

Gruczolak przysadki

9 (14%)

6 (9,5%)

Inne

6 (9,5%)

3 (5%)

Glejak – I/II stopień WHO

(Êrednio ponad 50%), wykazujàc du˝e ró˝nice w zale˝noÊci
od histologii guza oraz doÊwiadczenia dokonujàcego oceny [1–6]. Szczególne trudnoÊci diagnostyczne sprawia
ró˝nicowanie glejaków o niskim i wysokim stopniu z∏oÊliwoÊci, w przypadku których trafnoÊç diagnostyczna wynosi od 21%–69%, a odsetek fa∏szywych rozpoznaƒ glejaków
o wysokim stopniu z∏oÊliwoÊci si´ga 30% [3]. Zastosowanie
badania RM, b´dàcego metodà z wyboru w planowej diagnostyce obrazowej patologii oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, w tym równie˝ wi´kszoÊci przypadków guzów
wewnàtrzczaszkowych, stosunkowo nieznacznie poprawia
trafnoÊç rozpoznaƒ (55%–74%). Dalsza jej poprawa wymaga zastosowania spektroskopii rezonansu magnetycznego
(MRS) [7,8].

Table 4. 2x2 tables for the respective histopathological diagnoses in patients with supratentorial tumors (wrong diagnoses are given in parentheses).
Tabela 4. 2x2 dla poszczególnych rozpoznań histologicznych u pacjentów z guzami nadnamiotowymi (w nawiasach podano błędne rozpoznania).
Glejak „high grade” – 19

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie Czułość (95% przedział ufności)
Swoistość
Trafność

16
3 (przerzut, low gr.)

6 (przerzut, low gr., NHL)
38
0,84 (0,62–0,94)
0,86 (0,73–0,94)
0,86 (0,77–0,94)

Oponiak – 16
Radiologicznie +
Radiologicznie Czułość (95% przedział ufności)
Swoistość
Trafność

Histologicznie +
16
0

Histologicznie 1 (low grade)
46
1,00 (0,81–1,00)
0,98 (0,89–1,00)
0,98 (0,95–1,00)

Przerzut – 10

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie Czułość (95% przedział ufności)
Swoistość
Trafność

7
3 (high gr., low gr.)

2 (high gr.)
51
0,7 (0,40–0,89)
0,96 (0,87–0,99)
0,92 (0,85–0,99)

Glejak „low grade” – 7

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie Czułość (95% przedział ufności)
Swoistość
Trafność

4
3 (high gr., oponiak)

2 (high gr., przerzut)
54
0,57 (0,25–0,84)
0,96 (0,88–0,99)
0,92 (0,85–0,99)

Gruczolak przysadki – 7

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie Czułość (95% przedział ufności)
Swoistość
Trafność

6
1 (czaszkogardlak)

0
56
0,86 (0,49–0,97)
1,00 (0,94–1,00)
0,98 (0,95–1,00)

Inne guzy – 4

Histologicznie +

Histologicznie -

Radiologicznie +
Radiologicznie Czułość (95% przedział ufności)
Swoistość
Trafność

2
gruczolak przysadki)

1 (czaszkogardlak/
2 (high gr./NHL)
0,50 (0,15–0,85)
0,98 (0,91–0,99)
0,95 (0,90–1,00)
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Figure 3. Oligodendrocytoma WHO III radiologically mistaken for meningeoma. a), b) Axial contrast-enhanced CT.
Rycina 3. Glejak oligodendrocytarny WHO III błędnie rozpoznany radiologicznie jako oponiak. a), b) TK ze wzmocnieniem kontrastowym, projekcja
osiowa.

A

B

C

Figure 4. Astrocytoma WHO II mistaken for “high-grade” glioma.
a) Axial contrast-enhanced CT. b) Axial T1-weigted MRI.
c) Axial FLAIR MRI.
Rycina 4. Glejak astrocytarny WHO II błędnie rozpoznany
radiologicznie jako guz pochodzenia glejowego o wysokim
stopniu złośliwości. a) TK ze wzmocnieniem kontrastowym,
projekcja osiowa. b) RM, sekwencja T1, projekcja strzałkowa.
c) RM, sekwencja FLAIR, projekcja osiowa.

Wyniki uzyskane przez autorów (80% trafnoÊci rozpoznaƒ
radiologicznych) sà nieznacznie lepsze od podawanych
w piÊmiennictwie, co mo˝e wynikaç z oceny zdj´ç przeprowadzanych nie przez radiologa ogólnego, lecz przez neuroradiologa posiadajàcego kilkudziesi´cioletnie doÊwiadczenie
w ocenie patologii oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.
W pracy nie porównywano trafnoÊci rozpoznaƒ radiologicznych stawianych wy∏àcznie w oparciu o badanie

18

TK z traf noÊcià diagnoz stawianych na podstawie
badaƒ TK i RM ze wzgl´du na retrospektywny charakter analizy i idàcy za tym brak randomizacji chorych do
dwóch wymienionych grup. Do badania RM kierowano
chorych, u których badanie TK nie by∏o wystarczajàce
do kwalifikacji i zaplanowania leczenia operacyjnego, co mog∏o byç przyczynà znalezienia si´ w tej grupie
wi´kszej liczby przypadków sprawiajàcych trudnoÊci
diagnostyczne.
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Figure 5. NHL radiologically mistaken for glioma. a) Axial
contrast-enhanced CT. b) Axial T1-weigted MRI. c) Axial
T2-weigted MRI.
Rycina 5. Chłoniak nieziarniczy błędnie rozpoznany radiologicznie
jako guz pochodzenia glejowego. a) TK ze wzmocnieniem
kontrastowym, projekcja osiowa. b) RM, sekwencja T1,
projekcja osiowa. c) RM, sekwencja T2, projekcja osiowa.

Wnioski
Badanie TK z kontrastem, uzupe∏nione w przypadku wàtpliwoÊci diagnostycznych badaniem RM umo˝liwia ocen´ histologii najcz´Êciej spotykanych guzów wewnàtrzczaszkowych
z wysokà czu∏oÊcià. Czu∏oÊç rozpoznaƒ rzadszych nowotworów wewnàtrzczaszkowych oraz po∏o˝onych nadnamiotowo guzów glejowych o niskim stopniu z∏oÊliwoÊci nie jest
zadowalajàca.

W ˝adnej z grup nowotworów trafnoÊç diagnostyczna rozpoznaƒ radiologicznych nie jest stuprocentowa. TrafnoÊç
ta nie jest wystarczajàca by mog∏y byç one wy∏àcznà podstawà podejmowania decyzji terapeutycznych. Zawsze
zatem istnieje koniecznoÊç weryfikacji histologicznej guza
wewnàtrzczaszkowego przed podj´ciem ewentualnego dalszego leczenia. W planowaniu taktyki chirurgicznej zawsze
nale˝y braç pod uwag´ inny charakter guza, ni˝ ten, który
wst´pnie sugerujà badania obrazowe.

PiÊmiennictwo:
1. Bell D, Grant R, Collie D et al: How well do radiologists diagnose
intracerebral tumour histology on CT? Findings from a prospective
multicenter study. Br J Neurosurg, 2002; 16: 573–577.

5. Chamberlain MC, Murovic JA, Levin VA: Absence of contrast
enhancement on CT brain scans of patients with supratentorial
malignant gliomas. Neurology, 1998; 38: 1371–1374.

2. Todd NV, Miller JD, McDonagh T: What follows diagnosis by CT of
solitary brain tumour. Lancet, 1987; 8533: 611–612.

6. Kendall BE, Jakubowski J, Pullicino P et al: Difficulties in the
diagnosis of supratentorial gliomas by CAT scan. Neurosurg
Psychiatry, 1979; 42: 485–492.

3. Choksey MS, Valentine A, Shawdon H et al: Computed tomography
in the diagnosis of malignant brain tumours. Neurosurg. Psychiatry,
1989; 52: 821–825.
4. Amundsen P, Dugstad G, Syversten AH: The reliability of computed
tomography for the diagnosis and differential diagnosis of
meningiomas, gliomas and brain metastases. Acta Neurochir, 1978;
41: 177–190.

7. Moller-Hartmann W, Herminghaus S, Krings T et al: Clinical application of proton magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of
intracranial mass lesions. Neuroradiology, 2002; 44: 371–381.
8. Murphy M, Loosemore A, Clifton AG et al: The contribution of proton
MRS to clinical brain tumour diagnosis. Br J Neurosurg, 2002; 16:
329–334.

19

