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zmiany wewnątrzmózgowe                 nowotwór czy nie nowotwór ?

przed leczeniem po leczeniu guza mózgu (operacja ,RT -/+ ChT )

zmiana wewnątrzmózgowa 

CE (+) CE (+) CE (-) CE (-) 

guzy  npl
• HGG
• przerzuty
• chłoniak
• medulloblastoma
• PNET
• WHO II (oligodendroglioma, 

pilomyxoid atrocytoma, 

pleomorphic

xantoastrocytoma,

ependymoma …..)

• WHO I ( astrocytoma

pilocyticum , ganglioglioma

haemangioblastoma….)               

guzy npl

• astrocytoma diffusum
WHO II

• część HGG ( AA!!)
• DNET * WHO I
• gliomatosis cerebri *
• Angiocentric glioma

WHO I 

Cerebellar dysplastic
gangliocytoma
ch. Lhermitte-Duclos
hamartoma czy npl (WHOI)  

guzy npl
• guzy CE (+) przed 

operacją
pozostawiona  

część guza

odrost / wznowa

rozsiew / nowe zmiany

• transformacja
anaplastyczna

WHO II 
* nowy npl

guzy npl

• pozostawiona

część – odrost

guza CE(-) przed

operacją  

* nowy npl



• zmiany demielinizacyjne ( MS, ADEM,  inne) 

• zapalenia (sarkoidoza , zespoły autoimmunologiczne)  

• infekcje ( bakteryjne, grzybicze, wirusowe,  gruźlica, parazytozy, zmiany w przebiegu HIV) 

• choroby naczyniowe : zawał , naczyniak jamisty (cavernoma); tętniak olbrzymi, zmiany w przebiegu zapalenia               
naczyń  (vasculitis)

• hamartoma, zaburzenia migracji , dysplazje korowe,  

• nienowotworowe torbiele wewnątrzmózgowe : poszerzone przestrzenie przynaczyniowe (przestrzenie Virchowa-
Robina), pozostałość szczeliny hipokampa, torbiel neuroglejowa

• zespół paraneoplastyczny (paranowotworowy)

• zmiany jatrogenne

* u chorych po leczeniu guzów mózgu : zmiany pooperacyjne , popromienne , po ChT

* u chorych leczonych na nowotwory złośliwe poza OUN ( zawsze podejrzenie przerzutów) :   

√  bezpośrednie efekty toksyczne stosowanych leków

√ zmiany popromienne po RT guzów w sąsiedztwie mózgu

√ zespoły paraneoplazmatyczne

zmiany wewnątrzmózgowe                 nowotwór czy nie nowotwór ?

Nienowotworowy naśladowca (imitator) guza nowotworowego



Ddx zmiany wewnątrzmózgowej – czasem obrazowanie nie wystarcza 

Lancet Neurol 2006; 5: 937–48

Elements that may suggest a non-neoplastic diagnosis in patients with brain tumours
• Onset in young adults (AIDS and other infectious or inflammatory diseases)
• Travel to countries with endemic infectious diseases (cysticercosis, hydatidosis,amobiasis)
• Sexual risk behaviour (AIDS, syphilis) * ale chłoniak związany z HIV

• IV drug addiction (AIDS, syphilis, brain abscess) ) * ale chłoniak związany z HIV

• History of contact with tuberculosis
• Personal or family history of autoimmune/inflammatory diseases (multiple sclerosis,Behcet, sarcoidosis)
• Chronic fever, recent dental procedures or ears/nose/throat infections (brain abscesses)
• Immunosuppression, including diabetes (opportunistic infections)
• History of subtle and transient neurological deficits, including transient visual symptoms (multiple sclerosis)
• Presence or history of oral and genital ulcers (Behcet, syphilis) and uveites (Behcet)
• Dental abscess (brain abscess); oral candidiasis (AIDS, immunosuppression)
• Skin rashes (Behcet, sarcoidosis, AIDS)
• Abnormalities on body CT scan (sarcoidosis, tuberculosis, fungal infections, cysticercosis)
• Good control of systemic cancer and absence of lung metastases (argues against brain metastases in 

patients with history of cancer)

nowotwór czy nie nowotwór ?

Dane kliniczne , wyniki badań laboratoryjnych itp



nowotwór nie nowotwór 

• nieprawidłowa  intensywność sygnału (  SI )/

osłabienie promieniowania/ gromadzenie radiofarmaceutyku

TAK TAK

*   efekt masy + / - +/-

*  obrzęk + / - + / -

*   wzmocnienie kontrastowe +/ - +/ -

*  dyfuzja ↓ /↑ ↓  / ↑

• nrCBV ( perfuzja) - ( poziom odcięcia ??) ↑ (neoangiogeneza)  /  ≈  ≈ /    ↓    /   ↑  

● MRS :   poziom odcięcia ?? 

Cho ( wyższa w npl niż w non-npl)

NAA 

Cr 

Lac , Lip ,         

inne :  Ala, Glc, Tau …… 

glutamina (Gln) ; glutaminian (Glu) 

rozdzielenie pików w klinicznych systemach niemożiwe

Cho ↑

NAA    ↓

Cr       ↓( gliomatosis ≈↑)

Lac , Lip  +/ -

Tau , Glc

Cho ≈    /    ↓    /   ↑

NAA    ↓

Cr         ↓

Lac, Lip + / -

*  SWI ???? w SM – centralna  żyła w  zmianie

zmiana guzowata wewnątrzmózgowa w badaniach obrazowych 



guz mózgu w obrazowaniu  klasycznym 

► nieprawidłowa   :  SI / osłabienie promieniowania 

Ogromna większość procesów patologicznych:  nowotworowych , zapalnych , demielinizacyjnych, niedokrwiennych 
i innych.

niska SI w obrazach T1-w (ciemne)

{ wydłużony czas relaksacji T1 }

wysoka SI w obrazach T2- w ( białe) 

{ wydłużony czas relaksacji T2 }

Astrocytoma diffusum WHO II 

zawał 

► efekt masy

► obrzęk  wzmacniająca się kontrastowo 

zmiana popromienna   

����

przerzuty

nowotwór czy nie nowotwór ?

����

występują w bardzo licznych zmianach wewnątrzmózgowych



wzmocnienie kontrastowe

prawidłowa   BARIERA KREW-MÓZG (BBB) 
ściśle przylegające  do siebie komórki śróbłonka naczyniowego  + wypustki astrocytów + błona podstawna

= brak wzmocnienia kontrastowego (CE) prawidłowego mózgu i rdzenia  

wzmocnienie kontrastowe  wewnątrzmózgowe / wewnątrzrdzeniowe
= 

uszkodzenie BBB lub naczynia bez BBB ( neoangiogeneza)

wzmocnienie kontrastowe ≠ guz nowotworowy
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Astrocytoma
WHO III

uciśnięta PCA

zawał w potylicy 

zawał



Smirniotopoulos, J. G. et al. 

Radiographics 2007;27:525-551

1. wzdłuż zakrętów � zapalenie, udar

2, 3, 5 obrączkowate � ropień, GBM, meta

6. obrączkowate niepełne �demielinizacja

4. guzek z torbielą / A.pilocyt

7. okołokomorowe / chłoniak, CMV

1

2

3a 3b

4

5

6

7

6

wzmocnienie kontrastowe

nowotwór czy nie nowotwór ?



nowotwór czy nie nowotwór ?

? Chłopiec , 18 lat

NF1
• „unknown bright object” („hamartoma”) 

•
• w NF1 ↑ ryzyko guzów nowotworowych mózgu

2 lata później , bez leczenia 

„ Thus, mass effect or/and contrast enhancement are not sufficient criteria for  diagnosis of a true neoplasm in 

NF1. Foci showing these festures may be benign and transient. Serial radiological and clinical examinations are

indicated before undertaking therapuetic interventions”  



Glejak wielopostaciowy (GBM -glioblastoma multiforme) WHO IV

T1CM
ADC

AA WHO III

nowotwór czy nie nowotwór ?



wzmocnienie kontrastowe TAK/ NIE    +   obraz morfologiczny wzmocnienia 
często/czasem za mało 

• ocena mikrostruktury tkanki � DWI/ADC ; DTI

• ocena unaczynienia : perfuzji i czasem dynamiki wzmocnienia

• obrazowanie molekularne  : MRS 
PET

nowotwór czy nie nowotwór ?

obrazowanie morfologiczne MR  
+ 

konieczna 

18 F FDG  ���� ���� >> ☺☺☺☺

☺☺☺☺ 11C metionina (11C METH) – transport aminokwasów i synteza białek 

☺☺☺☺ 18F FET PET ( L-tyrosine) – transport aminokwasów i synteza białek 

18F FLT PET (tymidyna – nukleozyd pirymidynowy ), pośredni wskaźnik proliferacji komórkowej  



Obrazowanie angiogenezy, objętości i przepływu krwi

• PWI     (perfusion weighted imaging) DCSE T2-w

rCBV , rCBF , MTT , kształt krzywej SI / czas

• DCE (dynamika wzmocnienia kontrastowego) T1-w

kształt krzywej SI/czas , ktrans ; Ve; V p

bez iv CM

•ASL (arterial spin labeling)  

* SWI ( drobne żyły) 

z iv CM

Chaa S Radiology 2002 , 223 :11-29 Radiol Clin N Am 53 (2015) 497–511
Brent Griffith

HGG

Zmiana łagodna



Astrocytoma anaplasticum WHO III
•↑ rCBV ( nrCBV>1,75) ���� HGG         

niezależnie  czy CE (+)  czy CE (-) 

* rCBV nie musi korelować z CE

wzmocnienie kontrastowe        a              rCBV

Hourani AJNR 29  Feb 2008 

nowotwór czy nie nowotwór ?

4                          14                 18                 1                   2               5                   4                        12

nowotwór czy nie nowotwór ?



nowotwór czy nie nowotwór ?

AJNR Feb 2008

1H MRS stosunki metabolitów w zmianie oraz normalizowane do referencji



Magnetic resonance spectroscopy of enhancing cerebral lesions: Analysis of 78 histopathology proven 
cases
Muhammad Shahbaz Alam,1 Humera Ahsan,2 Zafar Sajjad,3Madiha Beg,4 Umer Bhatti,5 Ather Enam,6Muhammad Wasay7 (JPMA 64: 1141; 2014)

Conclusion
MRS is highly sensitive but relatively less specific technique in differentiating between neoplastic and 
nonneoplastic brain lesions. MRS is useful adjunct in problematic cases and Cho, Cho/Cr and Cho/NAA ratios
are the best indicators in MRS for differentiating between lesions, although no established demarcating values of
these metabolites and their ratios have been established and further larger-scale studies are needed in this 
regard.

Ocena tylko MRS to za mało 

Obserwacja 8 lat, nrCBV < 1 , 
w czasie obserwacji zanik 
prawego płata skroniowego 



nowotwór czy nie nowotwór ?Ocena tylko MRS to za mało 
29.03.201X

Wn. ddx zmiana niedokrwienna vs rozrostowa. Wskazane 1HMRS

31.03.201X 1HMRS + T2-w + T1-w CE (+)

Opis badania (widm nie dostarczono) : podwyższone stężenia Cho, Lip i Glx, obniżone NAA,  w zmianie : NAA/Cr 1,84 ;                          

NAA/Cho 1,25 ; Cho/Cr 2,7.  Opisane wartości stężenia metabolitów i ich wskaźniki  odpowiadają obecności procesu  

rozrostowego o niskiej złośliwości .

11.59                                    12.24

T1-w CE

K lat 43



Ocena tylko MRS to za mało nowotwór czy nie nowotwór ?K lat 43 cd 19.04.201X

Zmiana niedokrwienna ? 



Copyright ©Radiological Society of North America, 2007

Al-Okaili, R. N. et al. Radiology 2007;243:539-550

Accuracy, 

sensitivity, 

specificity: 
90%, 97%, 67% npl vs non-npl 90%, 88%, 100% high vs low grade 

85%, 84%, 87% high grade+lymphoma vs low grade +non-npl

nowotwór czy nie nowotwór ?



zmiany demielinizacyjne  



► Dynamic Contrast-enhanced T2*-weighted MR Imaging of Tumefactive

Demyelinating Lesions

Soonmee Chaa, Sean Piercea, Edmond A. Knoppa, et al AJNR 2001, 22: 1109-1116

nowotwór czy nie nowotwór ? Tumafective Demyelinating Lesion vs npl

TDL – bardzo często imituje guz nowotworowy : efekt masy , obrzęk, wzmocnienie kontrastowe
* w SM i ADEM
* także w badaniu hp bywa trudny do odróżnienia od HGG lub chłoniaka
* niepełny rąbek wzmocnienia kontrastowego  – bardzo wysoka  (98%) specyficzność

sterydy � ↓ CE; 
* w TDL nie ma angiogenezy lub niewielka zapalna angiogeneza
* niskie rCBV

rCBV HGG >> rCBV TDL   

CONCLUSION: Dynamic contrast-enhanced T2*-weighted MR 

imaging is a useful diagnostic tool in differentiating TDLs from 

intracranial neoplasms and may therefore obviate unnecessary

surgical biopsy.

demielinizacja

GBM



Radiol Clin N Am 53 (2015) 497–511 Brent Griffith

nowotwór czy nie nowotwór ? Demielinizacja  vs npl

Rozpoznanie ??

• Przerzut ?

• GBM ?

• nie nowotwór?

SM

Anne

Osborn

* niepełny rąbek wzmocnienia
kontrastowego 

* niskie rCBV

Demielinizacja : 

Lancet Neurol 2006; 5: 937–48



TDL vs guz nowotworowy

TDL:
• ADC (min i średnie) – statystycznie istotnie wyższe niż w chłoniaku

• ADC (min) – statystycznie istotnie wyższe niż w HGG

• Niepełny rąbek wzmocnienia kontrastowego  –
• bardzo wysoka  (98%) specyficzność

DWI – obrazowanie MR zależne od dyfuzji � mikrostruktura tkanki nowotwór czy nie nowotwór ?



TDL vs npl

►Proton MR Spectroscopy of Tumefactive Demyelinating Lesions

Amit M. Saindanea, Soonmee Chaa, Meng Law, et al. AJNR 2002, 23 :1378-1386

TDL HGG

nowotwór czy nie nowotwór ?

CONCLUSION: In the cases examined, 
the NAA/Cr ratio in the central region of TDLs 
and high-grade gliomas differed significantly. 
However, overall metabolite profiles of both lesions
were similar; this finding emphasizes the need for the 
cautious interpretation of spectroscopic findings.

����
MRS

TDL :       cholina,        NAA, wysokie Lac

Glutamina – glutaminian  - praktycznie piki nie do oddzielenia w rutynowych sekwencjach 



Infekcje 



ropień

� DWI : niewzmacniająca się po CM część centralna ogranicza dyfuzję � ropień
niewzmacniająca się po CM część centralna nie ogranicza dyfuzji � martwica   

T2 FLAIR T1 CE DWI b=2000 ADC

ropień

oponiak

przerzut

- masa z brzeżnym, obrączkowatym wzmocnieniem kontrastowym  ropień

przerzut
nowotwór czy nie nowotwór ? infekcje

ropień



Ograniczenie dyfuzji  w zmianach wewnątrzmózgowych  
*ostry udar niedokrwienny – obrzęk cytotoksyczny,
� ropień – nie wzmacniająca się część centralna
� guzy (chłoniak, glejak -/+, przerzuty-/+ )
� ostra demielinizacja, 
� herpers encephalitis, CJD

Herpes encephalitis

nowotwór czy nie nowotwór ?

DWI b1000

ASL

Al-Okaili, R. N. et al. Radiology 2007;243:539-550

ropień

infekcje

�1HMRS:  alanina – poza ropniem w oponiakach 
bursztyniany, octany � ropień ( nie występują w guzach npl)      

lac/lip – w ropniach i guzach npl

Lac, Lip AA

Octan

1.92 

ppm

ropnie



Uwaga!! pułapka

przerzut krwotoczny ( z raka nerki) 



The Role of Dynamic Susceptibility Contrast-Enhanced Perfusion MR Imaging in Differentiating between Infectious
and Neoplastic Focal Brain Lesions: Results from a Cohort of 100 Consecutive Patients
Valdeci Helio Floriano , Ulysses S. Torres, Antonio Ronaldo Spotti, Jose Roberto Lopes Ferraz-Filho, Waldir Antonio Tognola

2013

GBM

Przerzut czerniaka

Toxoplazmoza

Results

Neoplastic lesions had higher rCBV values (4.28±2.11) than infectious lesions (0.63±0.49) (p<0.001). When using an rCBV value

<1.3 as the parameter to define infectious lesions, the sensitivity of the method was 97.8% and the specificity was 92.6%, with a

positive predictive value of 91.8%, a negative predictive value of 98.0%, and an accuracy of 95.0%.
Conclusion

PWI is a useful complementary tool in distinguishing between infectious and neoplastic brain lesions; an elevated discriminatory
value for diagnosis of infectious brain lesions was observed in this sample of patients when the rCBV cutoff value was set to 1.3.

nowotwór czy nie nowotwór ?

nrCBV

nrCBV < 1,3 = zmiana infekcyjna 

PWIInfekcje



Infekcjenowotwór czy nie nowotwór ?

Lancet Neurol 2006; 5: 937–48

Gruźliczaki 
Infekcja grzybicza *

kiła

neurocysticercosis

Tuberculoma

Peng JEJR 2012, 81
4057– 4063

Gruźliczak (tuberculoma)

• Wzmocnienie kontrastowe jednorodne / obrączkowate

• MRS : Lip  i Lac , nie ma aminokwasów 

• Ropnie grzybicze   nie ograniczają dyfuzji

• zakażenie grzybicze – piki 3,6-3,8 ppm trehalose



Mnogie ogniska wzmocnienia kontrastowego

* przerzuty
* wieloogniskowy GBM
* pierwotny chłoniak mózgu
* wieloogniskowa ependymoma
* wieloogniskowaoligodendroglioma
* wieloogniskowa medulloblastoma
* zmiany infekcyjne
* zmiany zapalne nieinfekcyjne
* zmiany demielinizacyjne
* naczyniaki jamiste
* zatory



pierwotny chłoniak (weryfikacja biopsyjna)



nowotwór czy nie nowotwór ?

Chaa S Radiology 2002 , 

223 :11-29

rozpoznanie ??

Al-Okaili, R. N. et al. Radiology 2007;243:539-550

Butterfly lesions – ddx

Częste :
• GBM
• oligodendroglioma
• chłoniak
• TDL
• toxoplazmoza

Rzadkie:
• przerzuty
• demielinizacja
• PML
• ropień 

toxoplasmaencephalitis

TDL



korelacje radiologiczno – patologiczne



Pacjent l.53

02.201x

biopsja 03.201x

( < 1miesiąc  po 

badaniu MR)

nowotwór czy nie nowotwór ?

Wynik hp po biopsji: drobny obszar utkania o budowie rozlegle naciekającego astroglejowego 
nowotworu o niskim stopniu złośliwości. Astrocytoma fibrillare WHO II 



Pacjent l.53 cd.

05.2015

Chory 

bez

leczenie 

05.201x

12.2015

W następnych miesiącach 
dalsze regresja zmiany        

demielinizacja ?

12.201x





nowotwór czy nie nowotwór ?K lat 63 29.07.2015   : npl?? ���� 1HMRS

4.09.2016  (bez CE) 

Wn Obraz MR sugeruje proces rozrostowy (glejak ?) 



nowotwór czy nie nowotwór ?K lat 63  cd

7.10.2015 T1-w CM – CE wycofało się 

biopsja 10.10.2015

Hp Diffuse astrocytoma G1          (   ???? ) 



nowotwór czy nie nowotwór ?K lat 63  cd 5.04.2016

1.02.2016



dysplazja korowa



focal cortical dysplasia (FCD) – dysplazja  Taylora

1. Pogrubienie zakrętów

2. Zatarcie granicy między istotą białą i szarą

3. Wzrost SI w obrazach T2-zależnych

4.       typowo brak wzmocnienia kontrastowego ale  możliwa bogata 

sieć naczyń w  nieprawidłowej korze

Bronen, AJNR1997

Dysplazja korowa

nowotwór czy nie nowotwór ?

Anne G Osborn

DDX
• Guzy : DNET ; ganglioglioma, oligodendroglioma , 

astrocytoma diffusum WHO II 
różnicowanie tylko na podstawie obrazowania często niemożliwe

*  guz może współistnieć z dysplazją 

• stwardnienie guzowate (sclerosis tuberosa) 

• zmiany demielinizacyjne 



Obraz stabilny ( wielkość, ADC, nrCBV ≈ 1) przez 7 lat ;  w 8 roku obserwacji wzrost wielkości
Biopsja – astrocytoma fibrillare WHO II

nowotwór czy nie nowotwór ?



nienowotworowe torbiele wewnątrzmózgowe mogące imitować 
torbiele nowotworowe 

* poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe
(przestrzenie Virchowa- Robina)

* pozostałość szczeliny hipokampa, 

* torbiel neuroglejowa

nowotwór czy nie nowotwór ?



nowotwór czy nie nowotwór ?nienowotworowe torbiele wewnątrzmózgowe

MR :
• SI jak CSF we wszystkich sekwencjach  Efekt masy +/-
• możliwa minimalna glioza w przyleganiu

Anne Osoborn Radiology 2006

Torbiele neuroglejowe

• w torbielach neuroglejowych SI może być nieco wyższe, wytłumienie we FLAIR + brak CE)

Anne Osborn Brain 2013



• przestrzenie okołonaczyniowe w mózgu (przestrzenie Virchowa-Robina) towarzyszą tętnicom i tętniczkom 
przeszywającym 

• powiększone � efekt masy � podejrzenie torbieli nowotworowych , torbieli pasożytniczych
• powiększone zwłaszcza znacznie � objawy kliniczne : bóle, zawroty głowy   

• SI jak CSF we wszystkich sekwencjach  

( w torbielach neuroglejowych SI może być nieco wyższe, wytłumienie we 

FLAIR + brak CE)

• Efekt masy +/-



po leczeniu z powodu guza mózgu



ddx wzmacniająca się kontrastowo zmiana popromienna / martwica popromienna
vs guz ( wznowa/odrost) 

w klasycznym  obrazowaniu zwykle niemożliwe

► popromienne  uszkodzenie BBB  ���� wzmocnienie kontrastowe

radionecrosis

GBM wznowa

nowotwór czy nie nowotwór ? po leczeniu : guz czy zmiany popromienne / pozabiegowe



mixed : radionecrosis + GBM recurrence radinecrosis

Tu 

recurrence

radionecrosis

Lacerda & Law

Neuroimaging 

Clin N Am 2009

DCE

PWI

Ddx zmiany popromienne vs naciek nowotworowynowotwór czy nie nowotwór ?



nowotwór czy nie nowotwór ? Ddx zmiany popromienne vs naciek nowotworowy



wnioski
• liczne zmiany nienowotworowe mogą imitować pierwotne i przerzutowe guzy mózgu 

zarówno w obrazie klinicznym jak i badaniach obrazowych

• wieloparametryczne badanie MR (mpMR) – złoty standard w diagnostyce zmian wewnątrzmózgowych

• mpMR : obrazowanie morfologiczne z SWI  + DWI/ADC + ew. DTI +  PWI + ew.DCE + MRS

• większości nowotworów towarzyszy neoangiogeneza � perfuzji (       rCBV)

• unikaj wnioskowania na podstawie tylko jednego typu sekwencji / parametru 

analiza zawsze wszystkich parametrów obrazowania mpMR / wszystkich modalności 

• informacje kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych i in. 

chory a nie tylko obrazy

nowotwór czy nie nowotwór ?



nowotwór czy nie nowotwór ? wnioski

• czasem konieczne badania kontrolne ,  zawsze mpMR

• ewolucja w czasie jest istotną wskazówką co do charakteru zmiany   

Biopsja   i wszystko  jasne ?      najczęściej TAK  , ale 

● wybór miejsca do biopsji na podstawie     mpMR
● korelacja wyniku hp z badaniami obrazowymi 
● w przypadku rozbieżności – dalsze  badania , konsultacje 


