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Summary
The analysis consists of 46 tumours of cerebellopontine angle diagnosed in CT examination. All the patients were operated on and the histopathological diagnosis was obtained.
Among the analysed group acoustic neurinoma was diagnosed in 35 cases, epidermoid cyst
in 5, astrocytoma in 3, 2 – meningiomae, and 1 – chondromyxoma. There were 29 women
and 17 men, the average age being 41, min. age 17, max. age 68. The specificity in the occurrence of a given feature in the individual types of tumour was estimated and compared
with the literature, according to 10 parameters which, in our opinion, are the most helpful
in differentiation and diagnosis of the most often occurring lesions in this area.
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Wst´p
Kàt mostowo-mó˝d˝kowy (kàt mm) jest dobrze zdefiniowanà okolicà anatomicznà zlokalizowanà w obr´bie tylnego
do∏u czaszkowego, b´dàcà w stanach fizjologicznych zbiornikiem p∏ynowym; kszta∏tem przypomina odwrócony
ostros∏up i jest zbiornikiem le˝àcym mi´dzy przednio-bocznà powierzchnià mostu i mó˝d˝ku, a tylnà powierzchnià
piramidy koÊci skroniowej. Przyjmuje si´, ˝e w obszarze
tym lokalizujà si´ nast´pujàce zmiany, w kolejnoÊci cz´stoÊci wyst´powania: nerwiak nerwu przedsionkowo-Êlimakowego (nerwiak nps) (70–80%), oponiak (3–12%), torbiel naskórkowa (tn) (2–6%), nerwiaki nerwu V i dolnych nerwów
czaszkowych, guzy przerzutowe i inne. Jednak˝e obszar
ten mogà zajmowaç równie˝ i inne zmiany, które nale˝y
braç pod uwag´ w diagnostyce ró˝nicowej. Wed∏ug podzia∏u opartego na punkcie wyjÊcia zmiany procesy te mogà
rozwijaç si´: a) pierwotnie w obr´bie zbiornika mostowomó˝d˝kowego (nerwiak nps, oponiak, wada naczyniowa,
tn, nerwiaki innych nerwów czaszkowych, przerzut, przyzwojak, torbiel paj´czynówki, t∏uszczak, zmiana zapalna),
b) wychodziç z przewodu s∏uchowego wewn´trznego (nerwiak nps, zmiany pooperacyjne, zapalenie nerwu), c) z za-

chy∏ka bocznego komory IV (wyÊció∏czak, brodawczak splotu naczyniastego, rdzeniak, gwiaêdziak), d) z pnia mózgu
(glejak egzofityczny, przerzut, naczyniak p∏odowy, wada
naczyniowa), e) z koÊci skroniowej (ziarniniak cholesterolowy, zapalenie ucha, zespó∏ Gradenigo, przyzwojak, przerzut, struniak). Celem badaƒ jest wypracowanie kryteriów
ró˝nicowania radiologicznego zmian wyst´pujàcych w kàcie mm z uwzgl´dnieniem istotnych parametrów obrazu TK
w materiale w∏asnym, w kontekÊcie danych z piÊmiennictwa.

Materia∏ i metody
Analiza obejmuje 46 zmian nowotworowych w okolicy kàta
mm obrazowanych badaniem TK. Wszystkie badania wykonano w latach 1987–1996. 25 badaƒ przeprowadzano aparatem Somatom SF (Siemens), przy napi´ciu 125 kV, nat´˝eniu 250 mAs i macierzy 256×256, a 21 aparatem Somatom ART (Siemens) przy napi´ciu 130 kV i nat´˝eniu 70
mAs i macierzy 512×512 w u∏o˝eniu na plecach wiàzkà
promieni X, biegnàcà równolegle do p∏aszczyzny oczodo∏owo-usznej – warstwy zerowej. Badania wykonywano przed
i po do˝ylnym podaniu Êrodka kontrastowego – 75% uropo-
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Tabela 1. G´stoÊç nerwiaków przed i po wzmocnieniu kontrastowym.
Table 1. The density of neuromas prior and after the contrast administration.
Po wzmocnieniu kontrastowym
Hyper
Hypohyper
Izohyper

Izo
10
0
4

Przed wzmocnieniem kontrastowym
Hypoizo
Hypo
Hyper
1
3
4
8
3
0
0
0
0

lina w iloÊci 1 ml/kg m.c. Wszyscy chorzy byli operowani
i uzyskano rozpoznanie histopatologiczne. Przedmiotem
opracowania jest 35 pacjentów, u których rozpoznano nerwiak nerwu przedsionkowo-Êlimakowego, 5 pacjentów
z tn, 3 z gwiaêdziakiem kàta mostowo-mó˝d˝kowego, 2
z oponiakiem i jeden chory z chrz´stniakoÊluzakiem; w 2
przypadkach zmiana by∏a obustronna w przebiegu neurofibromatozy typu drugiego, w 4 analizowano wznow´ guza.
WÊród chorych by∏o 29 kobiet i 17 m´˝czyzn, Êrednio
w wieku 41 (17–68 lat). W TK oceniano parametry wymienione poni˝ej i w kontekÊcie piÊmiennictwa analizowano
ich charakterystycznoÊç dla danego rodzaju guza, stosujàc
nast´pujàce kryteria w∏asne:
*** wysoce charakterystyczne,
** charakterystyczne,
* nie charakterystyczne.
Wyniki badaƒ poddano analizie statystycznej stosujàc parametryczny test t-Studenta i nieparametryczny test chi2. Jako wartoÊç znamiennà statystycznie w obu testach przyj´to
poziom istotnoÊci 0,05.

Wyniki i omówienie
G´stoÊç tkanki guza
Wyniki badaƒ w∏asnych przedstawiono w tabeli 1. Powszechnie panuje opinia, ˝e nerwiaki nps sà zwykle izodensyjne w stosunku do tkanki nerwowej w badaniu TK
bez wzmocnienia kontrastowego. Nerwiaki nps nawet
o du˝ych rozmiarach w∏aÊnie dlatego mogà byç trudno rozpoznawalne. Schubiger i inni [8] potwierdzajà t´ opini´.
W analizowanym materiale jedynie w 14 przypadkach nerwiaków (40%) guz by∏ izodensyjny, co w pewnym stopniu
przeczy opiniom cytowanym powy˝ej. Podobne spostrze˝enia poczynili Bryc i wsp. [3], gdy˝ przed podaniem Êrodka
kontrastowego zmiany by∏y izodensyjne tylko w 43%, hypodensyjne w 50%, a hyperdensyjne w 7%. Tak wi´c izodensyjnoÊç nerwiaków nps przed podaniem Êrodka kontrastowego nie jest parametrem charakterystycznym (*).
Wszyscy zgodnie twierdzà, ˝e tn sà hypodensyjne w stosunku do tkanki nerwowej [1,6]. W analizowanym materiale równie˝ wszystkie tn zarówno przed jak i po podaniu
Êrodka cieniujacego by∏y hypodensyjne. Jest to parametr
wysoce charakterystyczny dla tn (***). Wi´kszoÊç oponiaków kàta mm w opracowaniach widoczna jest jako zmiana
hyperdensyjna ju˝ przed podaniem Êrodka kontrastowego
[5,11]. W materiale Bryca i wsp. [3] cecha ta obecna by∏a
u 75% pacjentów. Uwa˝amy, ˝e t´ cech´ oponiaka mo˝na
uznaç za charakterystycznà (**). W wi´kszoÊci opracowaƒ
gwiaêdziaki okreÊlane sà jako hypodensyjne w stosunku do
tkanki nerwowej. Mogà one równie˝ w tych warunkach
przedstawiaç si´ jako zmiany ró˝nej g´stoÊci [3,7]. Rozpo-

60

Hypohyper
0
2
0

Tabela 2. Si∏a wzmocnienia kontrastowego.
Table 2. Contrast intensification.
Wzmocnienie
kontrastowe
Brak
Ârednie
Silne

Nerwiak

Torbiel

Oponiak

5
10
25

Gwiaêdziak
3

2

znane przez nas guzy potwierdzi∏y powszechnie przyj´te
opinie. Hypodensja przed podaniem Êrodka kontrastowego
jest charakterystyczna dla gwiaêdziaka (**).

Wzmocnienie kontrastowe
Ocen´ si∏y wzmocnienia kontrastowego w 3 stopniach
(brak, Êrednie, silne) przedstawia tabela 2. Wyniki te poddano analizie statystycznej przy u˝yciu testu Chi2 przy 8 stopniach swobody przy zastosowaniu poprawki Yates’a, uzyskujàc wynik testu 33,16 i poziom znamiennoÊci p<0,05.
Wnioskowaç z tego mo˝na statystycznie istotne ró˝nice
mi´dzy porównywanymi próbami, czyli ˝e na podstawie si∏y wzmocnienia kontrastowego mo˝na ró˝nicowaç poszczególne typy guzów. Powszechnie panuje opinia, ˝e nerwiaki
nps ulegajà wzmocnieniu kontrastowemu. W analizowanym materiale we wszystkich przypadkach nerwiak nps
jednorodnie, bàdê niejednorodnie uleg∏ wzmocnieniu.
W 71% badaƒ okreÊliliÊmy wzmocnienie kontrastowe jako
silne. Schubiger i wsp. [8] twierdzà natomiast, ˝e nerwiaki
nps ulegajà miernie lub Êrednio wzmocnieniu kontrastowemu, jednorodnie, a w przypadku degenerecji t∏uszczowej
lub innych zmian wzmocnienie mo˝e byç niejednorodne.
Grupa ta dotyczy jednak ma∏ych guzów. Reasumujàc, sàdzimy ˝e silne wzmocnienie kontrastowe, zw∏aszcza
w przypadkach du˝ych nerwiaków nps, jest cechà charakterystycznà (**). Brak wzmocnienia kontrastowego w przypadkach tn na podstawie wyników w∏asnych i danych z piÊmiennictwa [4,6] uznano za cech´ wysoce charakterystycznà (***). Oponiaki kàta mm podobnie jak i zmiany tego
typu zlokalizowane w innej okolicy, ze wzgl´du na swoje
mocne unaczynienie, ulegajà silnemu wzmocnieniu kontrastowemu i jest to cecha wysoce charakterystyczna (***).
Gwiaêdziaki natomiast wzmacniajà si´ w obrazie TK s∏abo
lub w ogóle, mogà ulegaç wzmocnieniu kontrastowemu
niejednorodnie. Brak wzmocnienia kontrastowego jest cechà charakterystycznà dla tego rodzaju zmiany w okolicy
kàta mm (**) [5,11].

Struktura wewn´trzna guza
Bryc i wsp. [3] polimorficzny nerwiak nps stwierdzili w a˝
57% przypadków. Nerwiaki nps najcz´Êciej ulegajà homo-
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genicznemu wzmocnieniu, jednak czasami mogà zawieraç
nie wzmacniajàce si´ fragmenty, mogà one wyst´powaç
pod postacià torbieli, czasami wielokomorowych. W zdecydowanej jednak wi´kszoÊci nerwiaki nps wyst´pujà jako
struktura izomorficzna i co do tego zgodna jest wi´kszoÊç
autorów [8]. W 77% analizowanej grupy nerwiak nps po podaniu Êrodka kontrastowego przedstawia∏ obraz jednorodny. Pami´tajàc o mo˝liwoÊci wyst´powania niejednorodnych nerwiaków nale˝y przyjàç, ˝e charakterystycznà ich
cechà jest jednorodnoÊç struktury guza (**). Wszystkie (5)
tn w analizowanym materiale by∏y jednorodnie hypodensyjne i jest to zgodne ze spostrze˝eniami innych autorów
[4,6]. Cecha ta jest wysoce charakterystyczna dla tn (***).
Ogólnie przyjmuje si´, ˝e oponiaki kàta mm cz´sto sà izomorficzne. Ich polimorfia przed- lub po wzmocnieniu kontrastowym mo˝e wynikaç z jednej strony z obecnoÊci
zwapnieƒ, innà zaÊ przyczynà niejednolitego obrazu guza
mogà byç elementy torbielowate bàdê ogniska martwicze
[3,10]. JednorodnoÊç struktury nie jest cechà charakterystycznà (*) oponiaka kàta mm, jednak obraz taki stwierdza
si´ cz´sto. Podobnie i w przypadkach gwia˝dziaków kàta
mm jednorodnoÊç struktury guza nie jest cechà charakterystycznà (*). W naszym materiale obraz taki stwierdzono
w 66% przypadków. Podobne opinie wyra˝ajà inni autorzy
[3].

Obrysy guza
Regularne obrysy guza stwierdzono we wszystkich przypadkach oponiaków. Potwierdzajà to inni autorzy [10,11],
przy czym oponiaki w przeciwieƒstwie do nerwiaków sà
kszta∏tu raczej owalnego ni˝ okràg∏ego. RegularnoÊç obrysów uwa˝amy za wysoce charakterystycznà (***) dla oponiaków; rozpoznaliÊmy jà w ponad po∏owie przypadków
nerwiaków nps (57%). W jednej z grup cech´ t´ stwierdzono
w 75% przypadków [5], w innej w 79% [3]. Jednak˝e regularne obrysy cz´Êciej posiadajà ma∏e nerwiaki, co potwierdzajà Schubiger i wsp. [8]. Nasz materia∏ opiera si´
w znacznej wi´kszoÊci na guzach o du˝ych rozmiarach. Naszym zdaniem regularnoÊç obrysu nie jest parametrem charakterystycznym (*) dla nerwiaków nps. Wszystkie gwiaêdziaki w analizowanym materiale mia∏y kszta∏t nieregularny, a wynik ten jest zgodny z opinià innych autorów [7].
NieregularnoÊç obrysów jest wysoce charakterystyczna dla
gwiaêdziaków kàta mm (***). Wi´kszoÊç autorów twierdzi,
˝e tn majà najcz´Êciej nieregularny obrys [4,7]. W analizowanym materiale obraz taki stwierdzono w 80% przypadków. Nieregularny kszta∏t tn jest w∏aÊciwoÊcià zwiàzanà ze
sposobem wzrostu, jednak˝e, naszym zdaniem, nie zawsze
w badaniu TK mo˝na oceniç jednoznacznie granic´ tn i wypowiedzieç si´ co do ich rzeczywistego kszta∏tu. NieregularnoÊç obrysów jest charakterystyczna dla tn (**).

Kàt guz – piramida
Stosunkowo rzadko w piÊmiennictwie zwraca si´ uwag´ na
znaczenie w ró˝nicowaniu guzów kàta mm kàta jaki tworzy guz z powierzchnià piramidy. W zdecydowanej wi´kszoÊci nerwiaków nps w analizowanym materiale kàt zawarty mi´dzy linià piramidy koÊci skroniowej, a obrysem
guza by∏ ostry (94%). Do podobnych wniosków doszed∏ Weissman [10]. Bryc i wsp. [3] we wszystkich nerwiakach nps
stwierdzili kàt ostry. Jest to parametr wysoce charaktery-
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styczny dla nerwiaków nps (***). Kàt rozwarty natomiast
stwierdziliÊmy w (100%) oponiaków. W badaniach Bryca
i wsp. [3] oponiaki we wszystkich przypadkach mia∏y szeroki przyczep do opony i rozwarty kàt guz-piramida. Kàt
rozwarty mi´dzy obrysem oponiaka i p∏aszczyznà piramidy
jest parametrem wysoce charakterystycznym (***). W obrazie tn w 60% przypadków stwierdziliÊmy kàt rozwarty,
aczkolwiek ocena jest cz´sto trudna. Nie jest to parametr
charakterystyczny dla tn (*). W jednym przypadku gwiaêdziaka stwierdzono kàt ostry (*).

Poszerzenie kana∏u s∏uchowego wewn´trznego (kana∏u
sw)
Ârednia szerokoÊç kana∏u, mierzona prostopadle do jego osi
po stronie zdrowej, wynios∏a 5,3 mm, SD = 0,065; norm´
ustalono wg ogólnie przyj´tych zasad uÊredniajàc wszystkie pomiary ± 2SD – wynios∏a 6,5 mm. Lejkowate, bàdê kàtowe poszerzenie kana∏u sw po stronie guza stwierdziliÊmy
w 72% nerwiaków nps, i jest to odsetek ni˝szy ni˝ podajà
inni autorzy [8,9]. Powszechnie podkreÊla si´ znaczenie deformacji kana∏u sw i powierzchni piramidy koÊci skroniowej w ró˝nicowaniu nerwiaków nps i innych zmian okolicy
kàta mm [11]. Uwa˝amy ten parametr za charakterystyczny dla nerwiaków nps (***). W wielu przypadkach oponiaków kàta mm stwierdza si´ w badaniu TK zniekszta∏cenia
piramidy koÊci skroniowej [9]. W badaniach Weissmana
i wsp. [10] deformacja kana∏u sw wyst´puje w 10% oponiaków i podkreÊla si´ tu znaczenie nieregularnej powierzchni
piramidy (70% przypadków). Poszerzenie kana∏u sw stwierdziliÊmy w 1 przypadku oponiaka w naszej serii. Brak poszerzenia kana∏u sw nie jest parametrem charakterystycznym dla oponiaka (*). W przypadku jednego z gwiaêdziaków szerokoÊç kana∏u sw by∏a na granicy normy w∏asnej.
Brak poszerzenia kana∏u sw uwa˝amy w kontekÊcie danych z piÊmiennictwa za czynnik wysoce charakterystyczny dla gwiaêdziaka kàta mm (***). W przypadkach tn
w analizowanym materiale nie stwierdzono poszerzenia
kana∏u sw. Mo˝e on byç jednak zniekszta∏cony patologicznie poniewa˝ cz´sto obserwuje si´ nad˝erki i deformacje
piramidy, [1,4,6]. Nie jest to wi´c parametr charakterystyczny dla tn (*).

Obrz´k struktur przyleg∏ych
Oceniajàc obrz´k sàsiednich struktur oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego utworzono skal´ od 0 do 4 stopni, bioràc pod
uwag´ 4 podstawowe struktury tylnojamowe, a wi´c: obie
pó∏kule mó˝d˝ku, robak i pieƒ mózgu (tabela 3).

Tabela 3. Obrz´k struktur tylnej jamy czaszki.
Table 3. The edema of structures in cranial fossa.
Obrz´k
0
I
II
III
IV

Nerwiak
3
5
14
11
2

Torbiel

Oponiak

Gwiaêdziak

0
1
3
1
0

0
1
1
0
0

0
0
1
2
0
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Tabela 4. Charakterystyka ró˝nicowa najcz´Êciej wyst´pujàcych guzów kàta mostowo-mó˝d˝kowego.
Table 4. The differential characteristics of the most common tumours found in cerebellopontine angle.
Parametry badania TK
G´stoÊç tkanki guza
Wzmocnienie kontrastowe
Struktura wewn´trzna guza
Obrysy guza
Kàt guz-piramida
Obrz´k strukt. przyleg∏ych
Poszerzenie kana∏u
Odchylenie pnie mózgu
Przemieszczenie komory IV
Wodog∏owie

Nerwiak

Torbiel naskórkowa

Gwiaêdziak

Oponiak

Izodensyjny*
Silne**
Izomorficzny**
Regularne*
Ostry***
Rozleg∏y**
Obecne***
Du˝e*
Du˝e*
Cz´ste*

Hypodensyjny***
Brak***
Izomorficzny***
Nieregularne**
Rozwarty*
Ma∏y*
Brak*
Du˝e**
Du˝e*
Cz´ste*

Hypodensyjny**
Brak**
Izomorficzny**
Nieregularne***
Ostry*
Rozleg∏y**
Brak***
Ma∏e*
Ma∏e*
Rzadkie**

Hyperdensyjny**
Silne***
Izomorficzny*
Regularne**
Rozwarty***
Ma∏y*
Brak*
Ma∏e*
Ma∏e*
Cz´ste*

* cz´Êciej ni˝ Êrednio (nie charakterystyczne);
** obecne w wi´kszoÊci przypadków (charakterystyczne);
*** wyst´puje prawie zawsze (wysoce charakterystyczne)

Gentry i wsp. [7] zanotowali obrz´k struktur tylnojamowych w 12,5% przypadków rozpoznanych oponiaków. Bryc
i wsp. [3] stan taki zanotowali w 36%. Oceniajàc ten parametr i jego przydatnoÊç w ró˝nicowaniu zmian kàta mm
nale˝y korelowaç go z wielkoÊcià guza. Rozleg∏y obrz´k
struktur tylnojamowych jest parametrem charakterystycznym dla du˝ych nerwiaków nps i gwiaêdziaków (**). Niewielki obrz´k w po∏àczeniu z du˝ym rozmiarem guza jest
charakterystyczny dla tn (**). Oponiaki w opracowywanym
materiale nie powodowa∏y rozleg∏ej strefy obrz´ku (*).

Przemieszczenie komory IV
Przemieszczenie komory IV najwi´ksze by∏o, Êrednio,
w torbielach naskórkowych (1,2 cm). WartoÊci ni˝sze i podobne odnotowano w przypadku pozosta∏ych guzów, przy
czym oponiaki nie powodowa∏y przemieszczenia komory
IV-tej. Parametr ten niewàtpliwie jest w wi´kszym stopniu
zale˝ny od rozmiaru i kierunku ekspansji guza kàta mm.
Frankiewicz i wsp. [5] ucisk i przemieszczenia komory IV
stwierdzili w 30% nerwiaków. Z 8 nerwiaków nps o Êrednicy poni˝ej 1 cm w materiale Schubiger i wsp. [8] w 4 przypadkach stwierdzono uciÊni´cie komory IV. W kryteriach
niniejszej pracy nerwiaki nps i tn powodujà du˝e przemieszczenie komory IV. Ten parametr nie jest charakterystyczny (*). Niewielkie przemieszczenie komory IV powoduje gwiaêdziak (*). W analizowanym materiale w przypadku ˝adnego z oponiaków nie zanotowano przemieszczenia komory IV, jednak stan taki jest cz´sto opisywany. Nie
jest to cecha charakterystyczna (*).

Odchylenie pnia mózgu
Odchylenie pnia mózgu wobec linii Êrodkowej okreÊlamy,
jak w opracowaniu Billewicza [2]. Parametr ten daje bardziej obiektywny poglàd na jego rzeczywiste przemieszczenie; jest to wartoÊç w przybli˝eniu dwukrotnie wi´ksza od
wymiaru uzyskiwanego przy pomiarze przemieszczenia komory IV. Najwi´ksze Êrednie odchylenie pnia mózgu odnotowano w przypadkach tn (1,7–2,6) (**). W grupie nerwiaków nps jego rozpi´toÊç wynosi od 0 do 3,4, Êrednio 1,4
i jest ono stosunkowo du˝e (*), a najni˝sze w przypadkach
oponiakow (*).
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Wodog∏owie w ró˝nych typach guza
Najcz´Êciej (w 80% przypadków) wodog∏owie wyst´powa∏o
przy tn. Wodog∏owie w tej grupie jest determinowane
przede wszystkim rozmiarami zmiany [6], . Nie jest to parametr charakterystyczny (*). Frankiewicz i wsp. [5] stwierdzili wodog∏owie w 25%, a Bryc i wsp. [3] w 34% nerwiaków. W analizowanym materiale stan taki wyst´powa∏ a˝
w 63% nerwiaków nps. Wodog∏owie wyst´puje cz´sto lecz
nie jest to parametr charakterystyczny (*). W przypadkach
gwiaêdziaków, pomimo ich relatywnie du˝ych rozmiarów
i rozleg∏ego obrz´ku oraz oponiaków stan taki wystàpi∏ odpowiednio w 33% i 50% przypadków. Poszerzenie uk∏adu
komorowego nadnamiotowego jest cz´stym, lecz nie znamiennym objawem przy gwiaêdziakach i oponiakach kàta
mm (*).
Na podstawie przeprowadzonej analizy materia∏u w∏asnego
z uzupe∏nieniem i porównaniem z dost´pnymi danymi z piÊmiennictwa proponujemy przedstawiony w tabeli 4 schemat ró˝nicowania najcz´Êciej wyst´pujàcych guzów w okolicy kàta mm wg parametrów badania TK. Jakkolwiek
prawdopodobnie ˝aden z tych parametrów nie jest jednoznacznie charakterystyczny dla okreÊlonego typu guza, to
jednak uwzgl´dnienie ich wszystkich w analizie ró˝nicowej
pozwala na okreÊlenie jego z du˝ym prawdopodobieƒstwem.
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