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Summary
Background:

Brain-stem gliomas constitute about 10-20% of CNS tumors. The most common site of tumor is the
pons, followed by the midbrain and medulla. The aim of the study was to evaluate the variety of
MR images of brain-stem gliomas in children depending on the localization according to the WHO
classification.

Materials/Method:

We estimated MR examinations of 76 children (44 girls and 32 boys) with brain-stem tumors. Mean
age was 7.8 years (range: 1-18.3 years). Examinations were performed with a 1.5 T scanner in
the SE, FSE, and FLAIR sequences in T1- and T2-weighted images. Gadolinium was administered
obligatory in each case.

Results:

Forty-four tumors were localized in the pons, 18 in the midbrain, and 14 in the medulla. No
contrast enhancement was observed in 19 tumors in the pons, 3 in the midbrain, and 2 in medulla.
In the other cases were varied patterns of contrast enhancement. In three cases, focal lesions were
diagnosed, and in 9 cases exophytic tumors were seen.

Conclusions:

MR images of brain-stem gliomas are typical in the pediatric age group and allow recognizing these
lesions properly. This is very important for making therapeutic decisions in these cases.
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Wst´p
Nowotwory pnia mózgu stanowià oko∏o 10 do 20% guzów
centralnego uk∏adu nerwowego u dzieci [1,2]. Rzadko
prowadzà do wystàpienia zespo∏u wzmo˝onego ciÊnienia
Êródczaszkowego (z wyjàtkiem guzów blaszki czworaczej),
cechujà si´ natomiast bogatym zespo∏em objawów ogni-
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skowych, zale˝nych od uszkodzenia jàder nerwów czaszkowych. Wi´kszoÊç guzów pnia to glejaki o ró˝nym stopniu z∏oÊliwoÊci histologicznej [3]. WÊród guzów rozleg∏ych
zajmujàcych przede wszystkim most i struktury przyleg∏e,
spotyka si´ gwiaêdziaki w∏ókienkowe (WHO II), gwiaêdziaki
anaplastyczne (WHO III), glejaki wielopostaciowe (WHO IV).
Natomiast gwiaêdziak w∏osowato-komórkowy (WHO I),
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zwojakoglejak (WHO I lub II) gwiaêdziak w∏ókienkowy
(WHO II) cz´Êciej wyst´pujà w Êródmózgowiu i rdzeniu
przed∏u˝onym jako guzy ogniskowe lub egzofityczne.
Rezonans magnetyczny umo˝liwia precyzyjnà diagnostyk´
tych zmian dzi´ki najwy˝szej wÊród metod neuroobrazowych rozdzielczoÊci kontrastowej oraz mo˝liwoÊci badania w dowolnej p∏aszczyênie, a tak˝e braku artefaktów od
struktur kostnych.
Pomimo ciàg∏ej poprawy diagnostyki i jakoÊci leczenia
pacjentów z guzami pnia mózgu Êredni wiek prze˝ycia
waha si´ oko∏o 1 roku, a tylko 20% pacjentów prze˝ywa
powy˝ej dwóch lat [4]. W ostatnim dziesi´cioleciu dzi´ki
unowoczeÊnieniu metod neuroobrazowania klasyfikacja
guzów pnia mózgu wed∏ug lokalizacji i rozleg∏oÊci zosta∏a
zmodyfikowana. Guzy podzielono na: guzy po∏o˝one w Êródmózgowiu, moÊcie oraz rdzeniu przed∏u˝onym. W ka˝dej
z tych lokalizacji guzy mogà wyst´powaç jako zmiany
ogniskowe, ograniczone (focal lesion), jeÊli w p∏aszczyênie
poprzecznej zajmujà mniej ni˝ 50% struktur pnia oraz
zmiany rozlane (diffuse lesion) zajmujàce ponad po∏ow´
obszaru anatomicznego pnia. Dodatkowo wyró˝nia si´ guzy
egzofityczne [3,5,6].
W grupie guzów pnia mózgu wyodr´bnia si´ guzy blaszki pokrywy (tectal mass), zwykle ∏agodne glejaki o bardzo
powolnym wzroÊcie, które powodujàc ucisk wodociàgu sà
przyczynà nadnamiotowego wodog∏owia [7,8,9,10]. Post´powanie kliniczne w przypadkach zaburzeƒ przep∏ywu
p∏ynu mózgowo-rdzeniowego ogranicza si´ jedynie do
interwencji neurochirurgicznej polegajàcej na wytworzeniu wentrikulostomii bàdê za∏o˝eniu zastawki komorowootrzewnowej. Guzki blaszki pokrywy zwykle nie osiàgajà
du˝ych rozmiarów i najcz´Êciej nie ulegajà wzmocnieniu
kontrastowemu. Dzieci z tà patologià pozostajà jedynie
w obserwacji klinicznej i obj´te sà okresowymi badaniami
kontrolnymi MR (kontrola wielkoÊci zmiany).
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Z niniejszego opracowania wy∏àczono równie˝ grup´ guzków blaszki pokrywy ze wzgl´du na typowy obraz MR,
stabilnoÊç zmian oraz inne post´powanie terapeutyczne
wynikajàce z ∏agodnego charakteru guzów.

Materia∏ i metoda
Badania przeprowadzono w Instytucie Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka w latach 1997–2005. Wszystkie opisane
w tej pracy guzy pnia mózgu by∏y zmianami pierwotnymi.
Retrospektywnie oceniono badania MR u 76 dzieci. Ârednia
wieku pacjentów wynosi 7.8 i waha si´ od 1 roku do 18.3.
W grupie tej jest 32 ch∏opców i 44 dziewczynki.
Badania wykonano aparatem 1,5T wed∏ug nast´pujàcego
protoko∏u: p∏aszczyzna poprzeczna i strza∏kowa SE obrazy T1-zale˝ne (TE=16–20 ms, TR=500–699 ms, NSA=1–2),
FSE obrazy T2-zale˝ne (TE=96 ms, TR=3000–4500 ms
NSA=1–2), p∏aszczyzna poprzeczna FSE FLAIR obrazy T2zale˝ne (IR=1800 ms, TE=112 ms, TR=13716 ms, NSA=1–2),
p∏aszczyzna poprzeczna i strza∏kowa SE obrazy T1-zale˝ne po
gadolinie. Opcjonalnie wykonywano badanie w p∏aszczyênie
czo∏owej w obrazie T2-zale˝nym. GruboÊç warstw od 3 do
5 mm z przejÊciem 0.5–1 mm. Matryca 192–256 na 256. Pole
badania = 18–25 mm. Badania wykonywano zawsze dwufazowo, Êrodek kontrastowy podawano do˝ylnie w standardowej dawce 0,1mmol/kg masy cia∏a.

Wyniki
Lokalizacja i rozległoÊç guzów
U 44 pacjentów (57.9%) punktem wyjÊcia guza by∏ most
(ryc. 1), guzy wychodzàce ze Êródmózgowia stwierdzono
w 18 przypadkach (23.7%) (ryc. 2). Zmiany zajmujàce przede
wszystkim rdzeƒ przed∏u˝ony stwierdzono w 14 przypadkach

W przeciwieƒstwie do ∏agodnych guzków blaszki pokrywy w post´powaniu z pozosta∏ymi guzami pnia mózgu
uwzgl´dnia si´: chemioterapi´, radioterapi´, biopsj´, zabieg
operacyjny [2].
Ze wzgl´du na lokalizacj´ zabieg operacyjny wykonuje si´
rzadko, a wi´kszoÊç guzów leczy si´ zachowawczo, cz´sto
bez rozpoznania histopatologicznego. Jednoznaczne i prawid∏owe rozpoznanie guza pnia mózgu jest niezwykle
istotne ze wzgl´du na szybkoÊç rozwoju procesu nowotworowego oraz koniecznoÊç wdro˝enia odpowiedniego leczenia. Nale˝y pami´taç o guzach pnia w ró˝nicowaniu zmian
przerzutowych, zapalnych, ropni, mielinozy mostu, chorób
demielinizacyjnych zw∏aszcza w pediatrycznej grupie wiekowej [11].
Celem pracy jest przedstawienie ró˝norodnoÊci obrazów
MR guzów pnia mózgu u dzieci w zale˝noÊci od lokalizacji zgodnie z aktualnà klasyfikacjà na podstawie materia∏u
w∏asnego.
Do analizowanej grupy guzów pnia mózgu nie w∏àczono
tych, które towarzyszy∏y nerwiakow∏ókniakowatoÊci typu 1,
poniewa˝ stanowià one odr´bnà jednostk´ chorobowà.

Figure 1. FSE-T2 sagittal plane. Glioma of the pons.
Rycina 1. FSE-T2 płaszczyzna strzałkowa. Glejak mostu.
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Figure 3. FSE-T2 sagittal plane. Tumor mass in the medulla.
Rycina 3. FSE-T2 płaszczyzna strzałkowa. Guz rdzenia przedłużonego.

Figure 2. FSE FLAIR transverse plane. Tumor of the midbrain.
Rycina 2. FSE FLAIR płaszczyzna poprzeczna. Guz śródmózgowia.
(18.4%) (ryc. 3). Guzy ogniskowe rozpoznano w 3 przypadkach, guzy egzofityczne w 9. Szczegó∏owe przedstawienie lokalizacji guzów zawarte jest w tab. 1.

w 3 i ogniskowe w 6 przypadkach (ryc. 4,5,6). W pozosta∏ych 19 przypadkach nie zanotowano wzmocnienia kontrastowego.
W grupie guzów zlokalizowanych w Êródmózgowiu 15
guzów (83.3%) uleg∏o wzmocnieniu kontrastowemu,

Stopieƒ wzmocnienia kontrastowego oraz jego charakter
W grupie guzów zajmujàcych most, w 25 przypadkach
(43.2%) widoczne by∏o wzmocnienie kontrastowe: obràczkowate w 15 guzach, s∏abe w 1, silne ale niejednorodne

Table 1. Localization of tumors.
Tabela 1. Lokalizacja guzów.
Lokalizacja i rozległość guza

Ilość

most i struktury przyległe

44 (57.9%)

tylko most

29

guz ogniskowy

1

guz egzofityczny

6

śródmózgowie i struktury przyległe

18 (23.7%)

nakrywka i/lub konary mózgu

10

pokrywa śródmózgowia

8

guz ogniskowy

1

rdzeń przedłużony i struktury przyległe

14 (18.4%)

tylko rdzeń przedłużony

4

guz ogniskowy

1

guz egzofityczny

3
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Figure 4. SE-T1 transverse plane. Ring enhancement of the midbrain
tumor.
Rycina 4. SE-T1 płaszczyzna poprzeczna. Obrączkowate wzmocnienie
w obrębie guza śródmózgowia.
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Figure 5. SE-T1 transverse plane. Focal enhancement of the tumor
mass in the pons.
Rycina 5. SE-T1 płaszczyzna poprzeczna. Ogniskowe wzmocnienie
w obrębie guza mostu.

w tym 2 s∏abemu, a 1 wykazywa∏ wzmocnienie ogniskowe,
1 obràczkowate. W 3 przypadkach nie zanotowano wzmocnienia.
W grupie guzów zajmujàcych rdzeƒ przed∏u˝ony stwierdzono obecnoÊç wzmocnienia kontrastowego u 12 pacjentów (85.7%), brak wzmocnienia wystàpi∏ u 2. Wzmocnienie
intensywne i niejednorodne stwierdzono w 9 przypadkach,
s∏abe i niejednorodne w 2, obràczkowate w 1 (ryc. 7).

Figure 6. SE-T1 sagittal plane. Inhomogenous enhancement of the
midbrain tumor.
Rycina 6. SE-T1 płaszczyzna strzałkowa. Niejednorodne wzmocnienie
w obrębie guza śródmózgowia.
jàcym si´ w 20 (20/64) przypadkach obszarem odpowiadajàcym cz´Êci p∏ynowej guza (ryc. 9).
W sekwencji FLAIR tylko 5 guzów wykazywa∏o intensywnoÊç sygna∏u nieznacznie podwy˝szonà, bàdê w 2 przypadkach nieznacznie obni˝onà, w pozosta∏ych zmianach intensywnoÊç sygna∏u by∏a wyraênie podwy˝szona (ryc. 10).

Wiek dzieci a lokalizacja guzów
W przypadku guzów mostu wiek dzieci waha∏ si´ od 1,3 do
16,5 lat, Êrednia wieku wynosi∏a 7,3 lat. Guzy Êródmózgowia
stwierdzono u pacjentów od 1,3 do18,3, Êrednia wieku 11,5 lat.

Cechy sygna∏u w obrazie MR
W obrazie T1-zale˝nym guzy wykazywa∏y zwykle obni˝onà
intensywnoÊç sygna∏u. (ryc.8) Jedynie w 7 przypadkach
guzów mostu, w 4 przypadkach guzów rdzenia przed∏u˝onego oraz 1 guza Êródmózgowia obraz T1-zale˝ny by∏ izointensywny z otaczajàcà tkankà mózgowà.
W obrazach T2-zale˝nych stwierdzono podwy˝szonà intensywnoÊç sygna∏u we wszystkich zmianach, z wyró˝nia30
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Figure 7. Quantification of contrast enhancement of tumors.
Rycina 7. Ilościowy rozkład wzmocnienia kontrastowego guzów.

Figure 8. SE- T1 sagittal plane. Glioma of the pons.
Rycina 8. SE-T1 płaszczyzna strzałkowa. Guz mostu.
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Figure 9. FSE-T2 sagittal plane. Tumor of the midbrain and pons.
Rycina 9. FSE-T2 płaszczyzna strzałkowa. Guz śródmózgowia i mostu.
Figure 10. FSE FLAIR transverse plane. Glioma of the pons.
Rycina 10. FSE FLAIR płaszczyzna poprzeczna. Glejak mostu.
Guzy rdzenia przed∏u˝onego wystàpi∏y w wieku od 1 do
16,6 lat, Êrednia wieku 4,8 lat.

Omówienie
Guzy pnia mózgu sà zmianami typowymi dla wieku
dzieci´cego. W naszej grupie pacjentów Êrednia wieku
wynosi∏a 7.8 lat, co mieÊci si´ w granicach podawanych
przez innych autorów, u których rozpi´toÊç wieku waha si´
od 3 do 10 lat [2,3,5].
Najcz´stszymi objawami klinicznymi by∏y bóle g∏owy,
wymioty, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia
i ruchomoÊci ga∏ek ocznych, niedow∏ad n. VI, VII, zaburzenia mowy, post´pujàcy niedos∏uch, niedow∏ad po∏owiczy,
dr˝enie zamiarowe.
Okres od wystàpienia objawów klinicznych do postawienia
rozpoznania w analizowanej przez nas grupie dzieci wynosi∏ od kilku dni do 2 lat, najcz´Êciej kilka miesi´cy.
W opracowanym materiale dotyczàcym guzów pnia
mózgu przewa˝ajàcà grup´ stanowi∏y guzy wywodzàce
si´ z mostu, ograniczone do niego bàdê zajmujàce równie˝ w ró˝nym stopniu przylegajàce anatomicznie
obszary mózgu. Sà to obserwacje zgodne z danymi z piÊmiennictwa [3,5]. Autorzy podkreÊlajà równie˝ cz´sty
brak wzmocnienia kontrastowego guzów w tej lokalizacji, co znalaz∏o odzwierciedlenie w naszym opracowaniu. Z grupy 44 guzów pnia, w 19 przypadkach nie
stwierdzaliÊmy wzmocnienia kontrastowego, co stanowi
43,2% guzów.
Obràczkowate wzmocnienie kontrastowe zanotowano w 14
przypadkach, co stanowi 34.1% guzów zajmujàcych okolic´
mostu. Odpowiada ono najpewniej kontrastowemu wzmocnieniu na pograniczu tworzàcej si´ wewnàtrz guza martwicy. Nie nale˝y tego obrazu b∏´dnie interpretowaç jako
obecnoÊci ropnia lub zmiany przerzutowej [11].
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Jednorodnie hiperintensywne w obrazach T2-zale˝nych
i sekwencji FLAIR guzy mogà czasami sugerowaç rozpoznanie zmian demielinizacyjnych, mielinozy mostu.
W momencie rozpoznania, masa guza zwykle zwi´ksza znacznie obj´toÊç zajmowanych struktur, co u∏atwia ró˝nicowanie.
W niniejszym opracowaniu liczba guzów Êródmózgowia
jest zbli˝ona do liczby guzów rdzenia przed∏u˝onego (odpowiednio 18 i 14).
Obraz MR guzów Êródmózgowia zlokalizowanych w obr´bie
nakrywki i/lub konarów mózgu przedstawia∏ si´ doÊç jednorodnie, tylko w jednym przypadku stwierdzono obecnoÊç
torbieli wewnàtrzguzowej, które to wed∏ug piÊmiennictwa
wyst´pujà w 25% przypadków [3,5].
W naszej pracy do analizy w∏àczyliÊmy równie˝ grup´ 8
guzów pokrywy Êródmózgowia, które ze wzgl´du na inny
obraz MR ni˝ typowe „tectal mass" tzn. du˝e rozmiary guza
(efekt masy) oraz wzmocnienie kontrastowe i zajmowanie
okolicznych struktur, zakwalifikowane by∏y do zabiegu neurochir urgicznego. Wi´kszoÊç guzów Êródmózgowia stanowi∏y
zmiany o charakterze rozlanym. Tylko w jednym przypadku
(guz nakrywki) stwierdziliÊmy obecnoÊç zmiany ogniskowej.
W grupie guzów zajmujàcych rdzeƒ przed∏u˝ony stwierdzono 1 guz ogniskowy, natomiast guzy rozlane u 13 dzieci,
w tym 3 guzy egzofityczne. Podobnie jak w piÊmienictwie
[6] obserwowano szerzenie si´ guza ku do∏owi w obr´b
rdzenia szyjnego, jak te˝ ku górze z zaj´ciem mostu. We
wszystkich przypadkach dominujàce by∏o zwi´kszenie
obj´toÊci zajmowanych struktur oraz wzmocnienie kontrastowe wi´kszoÊci guzów [12/14].
Post´powanie kliniczne z guzami pnia mózgu o typie rozlanym polega na stosowaniu chemioterapii i/lub radioterapii.
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Mo˝liwoÊci zabiegu operacyjnego sà bardzo ograniczone ze wzgl´du na po∏o˝enie guza. Rozwa˝a si´ cz´Êciowe
usuni´cie zmiany w przypadkach guzów rosnàcych egzofitycznie lub guzów ogniskowych.
W naszej pracy zaobserwowano jedynie 3 guzy ogniskowe,
to znaczy takie, których wielkoÊç oceniana w p∏aszczyênie
poprzecznej nie przekracza∏a 50% powierzchni zaj´tej przez
nowotwór. Guzy egzofityczne rozpoznano w 9 przypadkach
(most i rdzeƒ przed∏u˝ony). Lokalizacja zmian decydowa∏a
o podj´ciu decyzji o zabiegu neurochirurgicznym.
Przedstawione w omówieniu cechy guzów pnia mózgu
stanowià istotnà wartoÊç prognostycznà. Rozlany charakter guza, umiejscowienie w okolicy wa˝nych ˝yciowo
oÊrodków (most), wyst´powanie obrz´ku oko∏oguzowego sà
zwiàzane ze z∏ym rokowaniem.
Obligatoryjne jest podanie w ka˝dym przypadku Êrodka
kontrastowego, chocia˝ w znacznej iloÊci przypadków guz
nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Jednak obecnoÊç
wzmocnienia kontrastowego w pierwotnym guzie lub
pojawienie si´ w badaniu kontrolnym jest prognostycznie
wa˝ne. Mo˝e sugerowaç progresj´ guza. Wyst´pujàce doÊç
cz´sto obràczkowate wzmocnienie wewnàtrz guza nale˝y
ró˝nicowaç z ropniem lub zmianà przerzutowà.
Do ocenianych przez autorów badaƒ rezonansu magnetycznego nie zosta∏a w∏àczona grupa 49 guzków blaszki pokrywy, jako ˝e sposób post´powania klinicznego jest
ca∏kowicie odmienny w tych przypadkach. Te w znakomitej
wi´kszoÊci ∏agodne glejaki, nie wymagajà leczenia onkologicznego (ryc. 11).

Figure 11. FSE-T2 sagittal plane. Tectal mass.
Rycina 11. FSE-T2 płaszczyzna strzałkowa. Łagodny glejak blaszki
czworaczej.

uwidocznienie struktur tylnej jamy i pogranicza czaszkowo-szyjnego oraz wielop∏aszczyznowe obrazowanie
(przede wszystkim p∏aszczyzna strza∏kowa) stanowià
o zaletach tej metody.
2. Obraz MR guzów pnia mózgu u dzieci jest charakterystyczny i w wi´kszoÊci przypadków w badaniu wyjÊciowym guz w istotnym stopniu zwi´ksza obj´toÊç zajmowanych struktur

Wnioski
1. Badaniem z wyboru w przypadkach podejrzenia guza
pnia mózgu powinien byç rezonans magnetyczny ze
wzgl´du na mo˝liwoÊci metody i charakterystycznà
symptomatologi´ zmian nowotworowych. Precyzyjne

3. Postawienie prawid∏owego rozpoznania guza pnia mózgu
oraz dok∏adna ocena jego lokalizacji sà kluczowe dla
podj´cia w∏aÊciwych decyzji terapeutycznych – kwalifikacji do radio i/lub chemioterapii, biopsji, czy zabiegu
operacyjnego.
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