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Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης

Η σειρά PocketRadiologist® είναι µια νεώτερη και γρήγορη µέθοδος που σχεδιάστηκε
για να προσφέρει περιεκτικές και σύγχρονες πληροφορίες στον πρακτικό ακτινολόγο
«την ώρα της δουλειάς». Μικρό ώστε να χωρά στην τσέπη σας, κάθε τίτλος σ’ αυτήν τη
σειρά, είναι γραµµένος από γνωστούς συγγραφείς, ειδικούς στον τοµέα τους. Οι ειδικοί
αυτοί, έχουν καθορίσει τις «100 κορυφαίες» διαγνώσεις σε κάθε περιοχή του σώµατος,
έχουν περιλάβει τις πιο απαραίτητες πληροφορίες, και έχουν εικονογραφήσει κάθε θέµα
σε απεικόνηση υψηλής ανάλυσης «high resolution». Περιλαµβάνεται επιλεγµένη
βιβλιογραφία για περαιτέρω ανασκόπηση. Έγχρωµα γραφήµατα από computer έχουν
χρησιµοποιηθεί σε πολλά κεφάλαια για να αποδείξουν τις ανατοµικές-
παθολογοανατοµικές συσχετίσεις.

Κάθε τίτλος του PocketRadiologist® ακολουθεί παρόµοια φόρµα. Οι πληροφορίες είναι
πάντα στην ίδια θέση και σε οδηγούν γρήγορα από τα κύρια σηµεία στα απεικονιστικά
ευρήµατα, στην διαφορική διάγνωση, στην παθολογική ανατοµική και την
παθοφυσιολογία και στις συναφείς κλινικές πληροφορίες.

Οι πρώτοι τόµοι καλύπτουν τον εγκέφαλο, την κεφαλή και τον τράχηλο, και το
µυοσκελετικό σύστηµα. Οι επόµενοι τίτλοι περιλαµβάνουν την σπονδυλική στήλη, τον
θώρακα, τον µαστό, τα αγγεία, επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά, το ουροποιογεννητικό
καο το γαστρεντερικό.

Anne G. Osborns, MD
Executive Vice President

Editor in Chief, Amirsys® Inc

H Ric Harnsberger MD
Chairman and CEO, Amirsys® Inc
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή µέρους αυτού 
µε οποιονδήποτε µέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, µικροφίλµ, ή άλλη 
µηχανική ή ηλεκτρονική µέθοδο), χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

© Ιατρικές Εκδόσεις:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
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Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης

Η σειρά PocketRadiologist®, είναι µια εξαιριτική σειρά, που καλύπτει µε µικρούς 
τόµους όλη σχεδόν την ακτινολογία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε "top"
διάγνωση, είναι ωστόσο πυκνές, περιεκτικές και σύγχρονες. Η σειρά αυτή δεν έχει
ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, ούτε βέβαια µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως textbook αναφοράς.

Οστόσο δίνει όλες σχεδόν τις απαραίτητες πληροφορίες που χρείαζεται 
ο ακτινολόγος στην καθηµερινή κλινική πράξη και είναι εξαιρετικά χρήσιµη για 
µια γρήγορη µατιά µε τα fillms στο διαφανοσκόπιο. Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιµη 
για ανασκόπηση πριν απο διάφορες εξετάσεις.

Η φόρµα του βιβλίου υπογραµµίζει τα κύρια σηµεία, τα απεικονιστικά ευρήµατα, 
την διαφορική διάγνωση, τα παθολογοανατοµικά ευρήµατα και την παθοφυσιολογία, 
και τις κλινικές εκδηλώσεις.

Οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά σαφείς, οι εικόνες καλής ποιότητας και
χαρακτηριστικές, ενώ εξαιρετικά είναι τα γραφήµατα από computer που υπάρχουν 
σε µερικά κεφάλαια.

Τέλος ελπίζω να µας συγχωρεθούν µεταφραστικές αδυναµίες και νεολογισµοί, που 
είναι αναπόφευκτες κατά τη µεταφορά της εξαιρετικά σαφούς αγγλικής ιατρικής
ορολογίας στην ελληνική ιατρική ορολογία που είναι πιο περιφραστική.

Καλή διασκέδαση 

Στέφανος Β. Λάχανης
Ακτινολόγος

Βασίλειος Γ. Μανιάτης
Ακτινολόγος
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KEΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΣ
Οι 100 σηµαντικότερες διαγνώσεις

Η Σειρά PocketRadiologist® περιλαµβάνει στα ελληνικά επίσης τους εξής τίτλους:

Θώρακας, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Εγκέφαλος, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Μυοσκελετικό, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Κοιλιά, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Επείγουσα Ακτινολογία - Τραύµα, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Μαστός, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Σπονδυλική Στήλη, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις
Μαιευτική, οι 100 Σηµαντικότερες ∆ιαγνώσεις

Επίσης, η σειρά PocketRadiologist® περιλαµβάνει:

Abdominal, Top 100 Diagnoses
Brain, Top 100 Diagnoses
Breast, Top 100 Diagnoses
Cardiac, Top 100 Diagnoses
Chest, Top 100 Diagnoses
ER Trauma, Top 100 Diagnoses
Gynecology, Top 100 Diagnoses
ΕR - Trauma, Top 100 Diagnoses
Musculoskeletal, Top 100 Diagnoses
Obstetrics, Top 100 Diagnoses
Pediatrics, Top 100 Diagnoses
PedsNeuro, Top 100 Diagnoses
Spine, Top 100 Diagnoses
Temporal Bone, Top 100 Diagnoses
Vascular, Top 100 Diagnoses

and

Interventional, Top 100 Procedures
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Οι πληροφορίες σε αυτό το "προϊόν" παρέχονται σαν παραποµπή για χρήση
από αναγνωρισµένους επαγγελµατίες υγείας και όχι άλλους. ∆εν πρέπει να
ερµηνεύονται ως µορφή ιατρικής διάγνωσης ή επαγγελµατικής ιατρικής
συµβουλής. Η συνολική ή επιµέρους χρήση αυτού του προϊόντος δεν καθιστά
σχέση ασθενούς-ιατρού, θεραπευτού-ασθενούς ή άλλου θεραπευτού υγείας
µεταξύ της εταιρείας Amirsys® και όποιου αποδέκτη. Αυτό το προιόν µπορεί να
µην απεικονίζει τις πιο πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις και η Amirsys® δεν παρέχει
ισχυρισµούς, εγγυήσεις και υποσχέσεις για την ακρίβεια, την τελειότητα ή την
επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται ή συνδέονται µε αυτό. Το προϊόν
δεν είναι υποκατάστατο και δεν διατίθεται να αντικαταστήσει την ιατρική κρίση.
Η εταιρεία Amirsys® και τα µέλη της, οι συγγραφείς, οι συντελεστές και οι
σπόνσορες παραιτούνται της ευθύνης για οποιοδήποτε τραυµατισµό ή βλάβη 
σε πρόσωπα ή περιουσίες που θα προκληθεί ως αποτέλεσµα δράσης που
προτείνεται ή δεν προτείνεται από τις πληροφορίες του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις όπου προτείνονται φάρµακα ή άλλες χηµικές ουσίες,
συµβουλεύουµε τους αναγνώστες να ελέγχουν τις πληροφορίες του προϊόντος
που παρέχονται από τον κατασκευαστή κάθε φαρµάκου, ώστε να πιστοποιούν
την προτεινόµενη δόση, τη µέθοδο, τη διάρκεια χορήγησης και τις
παρενέργειες. Είναι στην ευθύνη του θεράποντος ιατρού, που εναπόκειται 
στην εµπειρία του και τη γνώση του ασθενούς, να καθορίζει τη δόση και 
την καλύτερη θεραπεία για τον ασθενή.

Στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τον υπάρχοντα νόµο η εταιρεία 
Amirsys® παρέχει αυτό το προϊόν ως έχει και µε όλα τα σφάλµατα και
παραιτείται όλων των δικαιωµάτων και των συνθηκών, πνευµατικών ή
συνεπαγόντων, που περιλαµβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σ’αυτό. 
Την αποκλειστική ευθύνη ως προς την ποιότητα και τη χρήση των 
πληροφοριών του προϊόντος έχει ο αναγνώστης.

Η εταιρεία Amirsys® και ο εκδοτικός οίκος "ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ", που έχει
αναλάβει την επιµέλεια της παρούσας µετάφρασης, παραιτείται κάθε 
είδους ευθύνης για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει από τρίτο πρόσωπο.
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Οι διαγνώσεις σε αυτό το βιβλίο κατατάσσονται σε 15 κεφάλαια, µε την ακόλουθη σειρά:

Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικός πόρος 

Βάση του κρανίου

Λιθοειδές οστούν

Οφθαλµικός κόγχος 

Ρινική κοιλότητα και Παραρίνιοι κόλποι

Φαρυγγικός Σπλαχνικός χώρος 

Λεµφαδένες

Λάρυγγας

Στοµατική κοιλότητα

Μασητικός χώρος

Παρωτιδικός χώρος

Καρωτιδικός χώρος

Χώροι της µέσης γραµµής

Σπλαχνικός χώρος

Παιδιατρικές εξεργασίες

PocketRadiologist®

KEΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΣ
Οι 100 σηµαντικότερες διαγνώσεις
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Επιδερµοειδής κύστη, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

Κύρια σηµεία 
l Συνώνυµα: Επιδερµοειδής όγκος, µη νεοπλασµατική κύστη από έγκλειστα 
l Ορισµός: Συγγενής βλάβη που δηµιουργείται από έγκλειστα εξωδερµικών επιθηλιακών κυττάρων

κατά τον χρόνο σύγκλισης του νευρικού σωλήνος στη διάρκεια της 3ης έως 5ης εµβρυϊκής
εβδοµάδος, που έχει σαν αποτέλεσµα τις ανωµαλίες µετανάστευσης των επιβλαστικών κυττάρων

l Κλασική απεικονιστική εµφάνιση: Απεικονίζεται µια παρεισφρύουσα βλάβη στη
γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία µε χαµηλό Τ1, υψηλό Τ2 παρόµοια του ΕΝΥ
° Στην FLAIR το σήµα τους δεν καταστέλλεται ή καταστέλλεται ατελώς
° Οι εικόνες διαχύσεως δείχνουν ότι η επιδερµοειδής κύστη εµφανίζει περιορισµό της διαχύσεως

(βλάβη υψηλής εντάσεως σήµατος)
l Άλλα κύρια σηµεία 
° Η 3η πιο συχνή µάζα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας – έσω ακουστικού πόρου 
° 1% όλων των ενδοκρανιακών όγκων

Απεικονιστικά ευρήµατα 
Γενικά απεικονιστικά ευρήµατα 
l Καλύτερο απεικονιστικό σηµείο: Εντόπιση στις δεξαµενές 
° Περιβάλλει κρανιακά νεύρα και αγγεία 

l Η µάζα παρεισφρύει εντός των δεξαµενών, περιβάλλοντας κρανιακά νεύρα και αγγεία 
l Τα όρια της είναι συνήθως λοβωτά ή ανώµαλα 
CT ευρήµατα 
l Μοιάζει µε το ΕΝΥ σε CT χωρίς σκιαγραφικό 
l Αποτιτανώσεις στο 20%
l Ο κανόνας είναι να µην εµφανίζουν πρόσληψη, µερικές φορές υπάρχει αµυδρά πρόσληψη στην

περιφέρεια της κύστεως 
l "Πυκνός επιδερµοειδής όγκος" = σπάνια παραλλαγή 
MR ευρήµατα 
l Η ένταση σήµατος παρόµοια του ΕΝΥ σε όλες τις συµβατικές MR ακολουθίες 
° Χαµηλή ένταση σε Τ1, υψηλή ένταση σε Τ2
° ∆εν εµφανίζει πρόσληψη

l "Βρώµικο ΕΝΥ" = MR περιγραφή 

Επιδερµοειδής κύστη της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής
γωνίας. Γράφηµα επιδερµοειδούς κύστεως της γεφυρο-
παρεγκεφαλιδικής γωνίας απεικονίζει την µορφολογία
µαργαριταριού που βλέπουν οι χειρουργοί. Απεικονί-
ζεται η τάση της βλάβης να περιβάλλει τα τµήµατα της
VIIης και VIIIης συζυγίας εντός της γεφυροπαρεγκεφα-
λιδικής γωνίας. 
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4

Επιδερµοειδής κύστη, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

l Οι FLAIR / CISS ακολουθίες και οι εικόνες διαχύσεως είναι διαγνωστικές 
° Η ένταση σήµατος δεν καταστέλλεται στην FLAIR ή την CISS
° Υψηλή ένταση σήµατος σε εικόνες διαχύσεως (περιορισµός της διαχύσεως)

l "Λευκός επιδερµοειδής όγκος" (υψηλή ένταση σήµατος σε Τ1) είναι σπάνιο εύρηµα 
Απεικονιστικές συστάσεις 
l Αρχίζουµε µε συµβατικό MR µε σκιαγραφικό 
l Η FLAIR και οι εικόνες διαχύσεως προστίθενται για να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση 
l Ο επανέλεγχος για πιθανή υποτροπή πρέπει να περιλαµβάνει FLAIR και ακολουθίες διαχύσεως 

∆ιαφορική διάγνωση : Κυστική µάζα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας
Αραχνοειδής κύστη 
l Απωθεί οµαλά παρακείµενες δοµές χωρίς να παρεισφρύει µεταξύ αυτών
l Η ένταση σήµατος καταστέλλεται στην FLAIR
l ∆εν δείχνει περιορισµό της διαχύσεως στις εικόνες διαχύσεως 
Καλόηθες κυστικό νεόπλασµα 
l Το κυστικό µηνιγγίωµα και το σβάννωµα εµφανίζουν περιοχές πρόσληψης σε εικόνες Τ1 µετά

σκιαγραφικό 
Κακόηθες κυστικό νεόπλασµα 
l Επενδύµωµα και αστροκύττωµα που προβάλλουν από την τέταρτη κοιλία και το στέλεχος

αντιστοίχως
l Εµφανίζουν εστίες πρόσληψης σε Τ1 εικόνες µε σκιαγραφικό 

Παθολογική ανατοµική 
Γενικά 
l Αιτιολογία – παθογένεση 
° Από έγκλιση εξωδερµικών στοιχείων στη διάρκεια σύγκλισης του νευρικού σωλήνος 

l Επιδηµιολογία 

Εγκάρσιες MR εικόνες στην κατώτερη γεφυροπαρεγκε-
φαλιδική γωνία. Τ2 (Α), Τ1 +C (Β), FLAIR (C) και εικό-
νες διαχύσεως (D). Υψηλή ένταση στις Τ2, µη κατα-
στολή της εντάσεως σήµατος στην FLAIR και περιορι-
σµός της διαχύσεως (υψηλή ένταση σήµατος στην D)
είναι χαρακτηριστικά ευρήµατα της επιδερµοειδούς
κύστεως. Τα όρια της βλάβης παρεισφρύουν και υπάρ-
χει λεπτός δακτύλιος πρόσληψης (βέλος στην Β) που
είναι τυπικά ευρήµατα. 
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Επιδερµοειδής κύστη, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

° Η πιο συχνή εντόπιση είναι ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος 
° Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία 75%, τετάρτη κοιλία 25%

Μακροσκοπικά παθολογοανατοµικά και χειρουργικά χαρακτηριστικά 
l Λευκή µαργαριταρένια επιφάνεια, ο "όµορφος όγκος"
l Η επιφάνεια του είναι λοβωτή µε ανθοκραµβοειδή µορφολογία 
l Η ανάπτυξη του γίνεται παρεισφρύοντας εντός των δεξαµενών και περιβάλλοντας αγγεία και νεύρα 
Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
l Το τοίχωµα της κύστεως: Απλό µονόστιβο κυβοειδές πλακώδες επιθήλιο 
l Περιεχόµενα της κύστεως: Συµπαγής κρυσταλλική χοληστερόλη, κερατινοποιηµένη ινική 
° ∆εν περιέχει τρίχες, ιδρωτοποιούς αδένες ή λίπος σε αντίθεση µε το δερµοειδές 

l Αναπτύσσεται µε διαδοχική δηµιουργία στιβάδων από αποφολίδωση κυττάρων από το τοίχωµα 

Κλινικά θέµατα 
Κλινικές εκδηλώσεις 
l Κύριο σύµπτωµα: Ζάλη 
l Ευρεία ηλικιακή κατανοµή από 20 έως 70 έτη: Ηλικιακή κορυφή = 40 έτη 
l Άλλα συµπτώµατα: Εξαρτάται από την εντόπιση και τον τρόπο ανάπτυξης 
° Πονοκέφαλος 
° Νευραλγία του τριδύµου (tic douloureux)
° Νευραλγία του προσωπικού νεύρου (σπασµός του ηµιπροσώπου)
° Νευροαισθητήρια απώλεια ακοής 

Φυσική ιστορία 
l Αναπτύσσεται αργά, παραµένει κλινικά σιωπηλό για πολλά έτη 
Θεραπεία 
l Σκοπός είναι η πλήρης χειρουργική αφαίρεση 
l Εάν υποτροπιάσει, χρειάζεται πολλά έτη για να αυξηθεί σε διαστάσεις
Πρόγνωση 
l Οι µικρότερες βλάβες των δεξαµενών θεραπεύονται χειρουργικά 
l Οι µεγαλύτερες βλάβες µε υπερσκηνιδιακή επέκταση είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν

χειρουργικά 

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 
1.    Dechambre S et al: Diffusion-weighted MRI postoperative assessment of an epidermoid tumor in the

cerebellopontine angle. Neuroradiology 41:829-31, 1999
2.    Ikushima I et al: MR of epidermoids with a variety of pulse sequences. AJNR 18:1359-63, 1997
3.    Gao et al: Epidermoid tumor of the cerebellopontine angle. RadioGraphics 13:863-72, 1992
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Αραχνοειδής κύστη, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

Κύρια σηµεία 
l Συνώνυµα: Πρωτοπαθής ή συγγενής αραχνοειδής κύστη 
l Ορισµός: Κοιλότητες επενδυµένες µε αραχνοειδή µήνιγγα ή κολλαγόνο που δεν επικοινωνούν

απευθείας µε τις κοιλίες ή τον υπαραχνοειδή χώρο 
l Κλασική απεικονιστική εµφάνιση: Κυστική µάζα στις δεξαµενές µε ένταση σήµατος ή πυκνότητα

παρόµοια του ΕΝΥ µε µη απεικονίσιµο τοίχωµα 
l ∆ιαχωρισµένη αραχνοειδής µήνιγγα που περιέχει ΕΝΥ
l Το 10% όλων των αραχνοειδών κύστεων εντοπίζονται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο
° Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία = η πιο συχνή υποσκηνιδιακή εντόπιση

l Συχνά τυχαίο εύρηµα σε MRI εγκεφάλου

Απεικονιστικά ευρήµατα
Γενικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά 
l Καλύτερο απεικονιστικό σηµείο: Πλήρως χαµηλή ένταση στις FLAIR, χωρίς περιορισµό της

διαχύσεως στις εικόνες διαχύσεως
l Έχει παρόµοια ένταση σήµατος (MR) και πυκνότητα (CT) µε το ΕΝΥ
l Εστιακή βλάβη που απωθεί τις δοµές των δεξαµενών χωρίς να παρεισφρύει µεταξύ αυτών
l Σαφώς αφοριζόµενη στρόγγυλη ή ατρακτοειδής βλάβη 
CT ευρήµατα 
l Πυκνότητα παρόµοια του ΕΝΥ
l Σπάνια έχει µεγαλύτερη πυκνότητα λόγω αιµορραγίας ή πρωτεϊνούχου υγρού
l ∆εν υπάρχει πρόσληψη τόσο στο εσωτερικό όσο και στα τοιχώµατα
l Σπάνια προκαλεί διάβρωση εκ πιέσεως των παρακειµένων οστών
MR ευρήµατα
l Η ένταση σήµατος είναι παρόµοια του ΕΝΥ σε όλες τις ακολουθίες
l Καταστέλλεται πλήρως (χαµηλή ένταση σήµατος) στις FLAIR 
l ∆εν υπάρχει περιορισµός της διαχύσεως (χαµηλή ένταση σήµατος) σε εικόνες διαχύσεως

Γράφηµα αραχνοειδούς κύστεως στην γεφυροπαρεγκε-
φαλιδική γωνία. Η διαφανής κύστη στην περίπτωση
αυτή µετατοπίζει την VIIη και VIIIη συζυγία. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις η αραχνοειδής κύστη είναι ένα
τυχαίο εύρηµα που δεν σχετίζεται µε τα συµπτώµατα
του ασθενούς. Το ένθετο στο κατώτερο αριστερό
τεταρτηµόριο της εικόνας δείχνει µια αραχνοειδή
κύστη (βέλος) σε εγκάρσια Τ2-FSE MR εικόνα. 
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Αραχνοειδής κύστη, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

∆ιαφορική διάγνωση: Κυστική µάζα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας
Επιδερµοειδής κύστη 
l Εµφανίζει περιορισµό (υψηλή ένταση σήµατος) σε εικόνες διαχύσεως
l Παρεισφρύει στους παρακείµενους χώρους του ΕΝΥ και µεταξύ των αγγείων και νεύρων των

δεξαµενών 
Κυστικό νεόπλασµα 
l Κυστικό µηνιγγίωµα, σβάννωµα, επενδύµωµα, αστροκύττωµα όλα εµφανίζουν εστίες πρόσληψης σε

Τ1 εικόνες µετά σκιαγραφικό
Νευρεντερική κύστη 
l Πολύ σπάνια βλάβη
l Συχνά περιέχει πρωτεϊνούχο υγρό (υψηλή ένταση σήµατος σε εικόνες Τ1)

Παθολογική ανατοµική 
Γενικά 
l Αιτιολογία – παθογένεση 
° Αδυναµία των εµβρυϊκών µηνίγγων να συνενωθούν 
° Σχηµατισµός ενός χώρου που περιέχει ΕΝΥ, που περιβάλλεται από αραχνοειδή µήνιγγα και δεν

επικοινωνεί µε τον υπαραχνοειδή χώρο
l Επιδηµιολογία 
° Συνιστά το 1% των ενδοκρανιακών µαζών 

Μακροσκοπικά παθολογοανατοµικά και χειρουργικά χαρακτηριστικά 
l Κύστη που περιέχει υγρό µε διαφανή µεµβράνη 
l Μπορεί να µετατοπίζει αλλά δεν περιβάλλει παρακείµενα αγγεία ή κρανιακά νεύρα 
Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
l Λεπτό τοίχωµα επιπεδωµένων αλλά φυσιολογικών αραχνοειδών κυττάρων 
l ∆εν υπάρχουν φλεγµονώδεις ή νεοπλασµατικές αλλοιώσεις 

Αραχνοειδής κύστη της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής
γωνίας. Εγκάρσιες Τ2 (Α), Τ1 +C (Β), FLAIR (C) και
εικόνες διαχύσεως (D). Αραχνοειδής κύστη µε υψηλή
ένταση σήµατος σε Τ2 εικόνες (βέλος στην Α) που δεν
εµφανίζει πρόσληψη (Β). Χαµηλή ένταση σήµατος σε
FLAIR ακολουθίες (C). Η έλλειψη περιορισµού της δια-
χύσεως απεικονίζεται ως χαµηλή ένταση σήµατος σε
εικόνες διαχύσεως (D). 
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Αραχνοειδής κύστη, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

Κλινικά θέµατα
Κλινικές εκδηλώσεις 
l Κύριο σύµπτωµα: Ασυµπτωµατική, τυχαίο εύρηµα στο MR
l Μπορεί να ανευρεθεί σε οποιαδήποτε ηλικία 
° 75% ανευρίσκονται στα παιδιά 

l Άλλα συµπτώµατα: Εξαρτώνται από την εντόπιση 
° Πονοκέφαλοι 
° Ζάλη, νευροαισθητήρια απώλεια ακοής 
° Σπασµός του ηµιπροσώπου ή νευραλγία του τριδύµου 

Φυσική ιστορία 
l Συνήθως δεν αυξάνονται σε µέγεθος 
Θεραπεία 
l Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτούν θεραπεία 
l Χειρουργική θεραπεία σε πολύ επιλεγµένες περιπτώσεις 
° Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου ξεκάθαρα η συµπτωµατολογία συσχετίζεται µε την

ανατοµική εντόπιση της αραχνοειδούς κύστεως
Πρόγνωση 
l Η χειρουργική επέµβαση της αραχνοειδής κύστης που ξεκάθαρα δηµιουργεί συµπτώµατα, έχει

καλή πρόγνωση 

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 
1.    Choi JU et al: Pathogenesis of arachnoid cyst: congenital or traumatic? Pediatr Neurosurg 29:260-6, 1998
2.    Flodmark O: Neuroradiology of selected disorders of the meninges, calvarium and venous sinuses. AJNR

13:483-91, 1992
3.    Weiner SN et al: MR imaging of intracranial arachnoid cysts. JCAT 11:236-41, 1987
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Ανεύρυσµα, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

Κύρια σηµεία 
l Ορισµός: Το ανεύρυσµα είναι µια εστιακή προβολή του τοιχώµατος της οπίσθιας κάτω

παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας (PICA), της σπονδυλικής αρτηρίας (VA) ή της πρόσθιας κάτω
παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας (AICA)

l Κλασική απεικονιστική εµφάνισ : Ωοειδής µάζα µε αποτιτανωµένο δακτύλιο (CT) και σύµπλοκη
ένταση σήµατος διατεταγµένη σε στοιβάδες (MR) στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία που δεν
εκτείνεται στον έσω ακουστικό πόρο

l 10% των ενδοκρανιακών ανευρυσµάτων εντοπίζονται στο σπονδυλοβασικό σύστηµα 
l Τα ανευρύσµατα στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία αποτελούν το 1% των µαζών της

γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας
l Τα ανευρύσµατα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας προέρχονται από την PICA > VA > AICA

Απεικονιστικά ευρήµατα 
Απεικονιστικοί χαρακτήρες 
l Καλύτερο απεικονιστικό σηµείο: Αποτιτανωµένος δακτύλιος (CT) ή σύµπλοκη ένταση 

σήµατος σε στοιβάδες (MR)
l Ατρακτοειδής µάζα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας σε άµεση επαφή µε αρτηρία 
CT ευρήµατα 
l Βατό ανεύρυσµα 
° Καλά αφοριζόµενη ισοπυκνωτική ή υπερπυκνωτική εξωεγκεφαλική µάζα µε έντονη και οµοιογενή

πρόσληψη 
l Μερικώς θροµβωµένο ανεύρυσµα 
° Σύµπλοκη µάζα µε κεντρικό ή έκκεντρο αυλό που εµφανίζει έντονη πρόσληψη, τοιχωµατικοί

θρόµβοι χωρίς πρόσληψη
° Συχνά υπάρχει αποτιτανωµένος δακτύλιος

l Πλήρως θροµβωµένο ανεύρυσµα 
° Παρόµοια σηµειολογία µε το παραπάνω χωρίς έντονη πρόσληψη του αυλού

MR ευρήµατα 
l Η ένταση σήµατος ποικίλει από χαµηλή ένταση σήµατος έως σύµπλοκη µικτή ένταση σήµατος και

εξαρτάται από την ταχύτητα ροής, την παρουσία και την ηλικία του τοιχωµατικού θρόµβου 
l Ο υποξύς τοιχωµατικός θρόµβος έχει υψηλή ένταση σήµατος σε Τ1 ακολουθίες λόγω βράχυνσης

του Τ1 από την µεθαιµοσφαιρίνη 

Γραφική απεικόνιση ανευρύσµατος της γεφυροπαρε-
γκεφαλιδικής γωνίας. Το σχήµα δείχνει ένα ανεύρυσµα
που συµπιέζει την VIIη και VIIIη συζυγία στην γεφυρο-
παρεγκεφαλιδική γωνία. Επειδή η VIIIη συζυγία είναι
πιο ευαίσθητη σε πίεση, τα ανευρύσµατα ανευρίσκο-
νται στην διερεύνηση αιτίου νευροαισθητήριας απώλει-
ας ακοής. Το ένθετο δείχνει ανεύρυσµα της PICA –
AICA (βέλος) στην αγγειογραφία. 
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Ανεύρυσµα, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

l Artifact στον άξονα κωδικοποίησης φάσης είναι συχνό εύρηµα στα βατά ανευρύσµατα 
l Ο αυλός του ανευρύσµατος µπορεί να εµφανίσει πρόσληψη εάν υπάρχει αργή ροή 
l Η MRA αναδεικνύει την σχέση της βλάβης µε το αγγείο από το οποίο προέρχεται 
Αγγειογραφικά ευρήµατα 
l Ο ορατός αυλός µπορεί να είναι µικρότερος από το συνολικό µέγεθος του ανευρύσµατος εάν

υπάρχουν θρόµβοι 
° Η αγγειογραφία µπορεί να υποεκτιµήσει το µέγεθος του ανευρύσµατος

l Αφορίζει µε ακρίβεια την αγγειακή ανατοµική 
Απεικονιστικά ευρήµατα 
l Εάν ανευρεθεί µία µάζα στο CT ή το MR ύποπτη πιθανού ανευρύσµατος, απαιτείται επιβεβαίωση µε

MRA ή αγγειογραφία 
l Οι περισσότεροι χειρουργοί απαιτούν αγγειογραφία 
l Αυξανόµενος αριθµός χειρουργών χειρουργεί µε βάση την MRA

∆ιαφορική διάγνωση : Αγγειακές µάζες της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας 
Σπονδυλοβασική δολιχοεκτασία 
l Απεικόνιση: Οι προβολές της µαγνητικής αγγειογραφίας ή οι εικόνες µελέτης δεν αναδεικνύουν

ανεύρυσµα
l Κλινικά: Ανευρίσκεται σε ηλικιωµένους αγγειακούς ασθενείς 
Φλεβικοί κιρσοί 
l Απεικόνιση: Στην αγγειογραφία ανευρίσκεται αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία της σκληράς µήνιγγος 
° Ωοειδής µάζα µε έντονη πρόσληψη στο MR µε σκιαγραφικό
° Η MR φλεβογραφία µπορεί να το αναδείξει καλύτερα 

l Κλινικά: Αντικειµενικές σφύζουσες εµβοές 

Παθολογική ανατοµική 
Γενικά 
l Γενετική 
° Υπάρχει συγγενής προδιάθεση για τον σχηµατισµό ανευρυσµάτων 

Εγκάρσια CT (A) και MR (B-D) διαφορετικών ανευρυ-
σµάτων της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας. Το CT µε
σκιαγραφικό (Α) δείχνει µια ωοειδή υψηλής πυκνότη-
τος µάζα (βέλος) στην δεξιά γεφυροπαρεγκεφαλιδική
γωνία. Τ1 εγκάρσιο MR (B) αναδεικνύει µια ατρακτοει-
δή υψηλής εντάσεως σήµατος µάζα (µεθαιµοσφαιρί-
νη), ενώ η Τ2 (C) δείχνει θρόµβο διατεταγµένο σε στοι-
βάδες. Η Τ2-FSE (D) δείχνει ανεύρυσµα που απωθεί
την VIIIη συζυγία (βέλος). 
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Ανεύρυσµα, γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία

l Αιτιολογία – παθογένεση 
° Συγγενείς παράγοντες και εκφυλιστικές αλλοιώσεις αιµοδυναµικής αιτιολογίας στο τοίχωµα των

αγγείων συχνά συνδυάζονται για να σχηµατισθεί ανεύρυσµα 
l Επιδηµιολογία 
° Σπάνια µάζα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, σπάνιο αίτιο νευροαισθητήριας 

απώλειας ακοής 
° Το 10% των ανευρυσµάτων εντοπίζονται στην σπονδυλοβασική κυκλοφορία
° Τα ανευρύσµατα στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία συνιστούν το 1% των µαζών της

γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας 
Μακροσκοπικά παθολογοανατοµικά και χειρουργικά χαρακτηριστικά 
l Σακκοειδή: Στρόγγυλη, σαν βατόµουρο προβολή του αρτηριακού τοιχώµατος
l Ατρακτοειδή: ∆ιευρυσµένα, εκτατικά αγγεία µε µακροσκοπικές αλλοιώσεις αθηροσκληρύνσεως 
Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
l Υπάρχει έλλειµµα του έσω ελαστικού πετάλου και των λείων µυϊκών ινών 
l Εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο πατρικό αγγείο είναι συχνές 
l Θρόµβος και αθηροσκλήρυνση είναι συχνά 

Κλινικά θέµατα 
Κλινικές εκδηλώσεις 
l Κύριο αρχικό σύµπτωµα: Νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (70%)
l Άλλα συµπτώµατα: Παράλυση προσωπικού νεύρου (60%), υπαραχνοειδής αιµορραγία (50%) και

σπασµός του ηµιπροσώπου 
l Ηλικιακή κορυφή = 40 – 60 έτη 
Φυσική ιστορία 
l Ανευρύσµατα µεγέθους < 1cm ρήγνυνται λιγότερο συχνά από µεγαλύτερα ανευρύσµατα
l Μερική ή πλήρης θρόµβωση 
° Μπορεί να προκαλέσει έµφρακτο του οπισθίου κρανιακού βόθρου ή πάρεση 

κρανιακής συζυγίας
Θεραπεία 
l Το χειρουργικό clipping της βάσεως του ανευρύσµατος θεωρείται gold standard 
l Η ενδοαγγειακή θεραπεία θεωρείται αποδεκτή 
Πρόγνωση 
l Χωρίς θεραπεία, η πιθανότητα ρήξης του ανευρύσµατος αυξάνεται 

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 
1.    Bonneville F et al: Unusual lesions of the cerebellopontine angle: a segmental approach. RadioGraphics 21:419-

38, 2001
2.    Hancock JH et al: Spontaneous dissection of the anterior inferior cerebellar artery. Neuroradiology 42:535-8, 2000
3.    Morris DP et al: Thrombosed PICA aneurysm: a rare cerebellopontine angle tumor. J Laryngol Otol 109:429-

30, 1995

B Selides-HEAD&NECK  22/10/06  13:11  Page 11



12

Ακουστικό σβάννωµα

Κύρια σηµεία 
l Συνώνυµα: Ακουστικό νευρίνωµα, αιθουσαίο σβάννωµα 
l Ορισµός: Καλοήθης όγκος προερχόµενος από τα κύτταρα του Schwann που περιβάλλουν το

αιθουσοκοχλιακό νεύρο στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο
l Κλασική απεικονιστική εµφάνιση 
° Τ1 C+ MR: Εστιακή µάζα µε πρόσληψη στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία και τον έσω

ακουστικό πόρο
° FSE-T2 MR: Έλλειµµα πληρώσεως εντός του ΕΝΥ που έχει υψηλή ένταση σήµατος στην

γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο
l Η πιο συχνή µάζα στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο (85% των µαζών σε

αυτή την εντόπιση) 
l Το δεύτερο πιο συχνό εξωεγκεφαλικό νεόπλασµα σε ενήλικες
l Εκδηλώνεται στους ενήλικες µε ετερόπλευρη νευροαισθητήριο απώλεια ακοής

Απεικονιστικά ευρήµατα 
Γενικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά 
l Καλύτερο απεικονιστικό σηµείο : Καλά αφοριζόµενη, ατρακτοειδής µάζα στην

γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο
l Όταν είναι µικρό και ενδοκαναλικό έχει ατρακτοειδή ή σωληνοειδή µορφολογία
l Οι µεγαλύτερες βλάβες έχουν µορφολογία σαν παγωτό χωνάκι
CT ευρήµατα
l Καλά αφοριζόµενη µάζα µε πρόσληψη στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο
l ∆εν υπάρχουν αποτιτανώσεις (δ/δ από µηνιγγίωµα)
l Μπορεί να διευρύνει τον έσω ακουστικό πόρο όταν είναι µεγαλύτερο 
MR ευρήµατα
l Τ1 C+ MR
° Εµφανίζουν έντονη πρόσληψη στο 100% 
° Στο 15% υπάρχουν κύστεις εντός του όγκου (εστίες χαµηλής εντάσεως)

l FSE-T2 MR
° Μικρή βλάβη: Ατρακτοειδές έλλειµµα πληρώσεως στον έσω ακουστικό πόρο εντός του ΕΝΥ

που έχει υψηλό σήµα 
° Μεγαλύτερη βλάβη: Μορφολογία σαν παγωτό χωνάκι στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία –

έσω ακουστικό πόρο
n Συχνά έχει µικτή ένταση σήµατος, οι FSE ακολουθίες είναι πιο ευαίσθητες σε µεταβολές

της συγκέντρωσης των κυττάρων Antoni A και Β

Γράφηµα µεγάλου ακουστικού σβαννώµατος. Η εικόνα
δείχνει σε εγκάρσιο επίπεδο ένα ακουστικό σβάννωµα
που πληρεί την γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία και τον
έσω ακουστικό πόρο. Ο όγκος µοιάζει µε παγωτό χωνά-
κι και συµπιέζει το µέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος. 
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Ακουστικό σβάννωµα

l Άλλα MR ευρήµατα 
° Στο 0,5% υπάρχει συνοδός αραχνοειδής κύστη
° Στο 0,5% αιµορραγικές εστίες, υψηλή ένταση σήµατος σε Τ1 ακολουθίες χωρίς σκιαγραφικό
° Σπάνια υπάρχει αντιδραστική πάχυνση της σκληράς µήνιγγος (∆/δ µηνιγγίωµα)

Απεικονιστικές συστάσεις 
l MR εγκεφάλου µε T1 C+ MR της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας – έσω ακουστικού πόρου

θεωρείται gold standard 
l Υψηλής διακριτικής ικανότητος FSE-T2 MR της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας – έσω ακουστικού

πόρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως screening εξέταση για ακουστικά σβαννώµατα 

∆ιαφορική διάγνωση: Συµπαγής µάζα στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική 
γωνία – έσω ακουστικό πόρο 

Επιδερµοειδής κύστη 
l Μπορεί να µιµηθεί το σπάνιο κυστικό ακουστικό σβάννωµα 
l Μορφολογικά παρεισφρύει εν µέσω των δοµών των δεξαµενών 
l ∆εν καταστέλλεται στην FLAIR, υπάρχει περιορισµός της διαχύσεως σε ακολουθίες διαχύσεως 
Αραχνοειδής κύστη 
l Ακολουθεί την ένταση σήµατος του ΕΝΥ σε όλες τις MR ακολουθίες, σε Τ1 C+ δεν υπάρχει

πρόσληψη 
l Απωθεί παρακείµενες δοµές χωρίς να εισέρχεται στον έσω ακουστικό πόρο
Νευροσαρκοείδωση 
l Πολλαπλά µηνιγγικά οζίδια µε πρόσληψη 
Μηνιγγίωµα 
l Αποτιτανωµένη µάζα µε ευρεία επαφή µε την µήνιγγα, έκκεντρα σε σχέση µε τον έσω ακουστικό

πόρο
l Το ενδοκαναλικό µηνιγγίωµα µπορεί να µιµηθεί ακουστικό σβάννωµα (σπάνιο)
Σβάννωµα του προσωπικού νεύρου 
l Όταν περιορίζεται στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο µπορεί να µιµηθεί

ακουστικό σβάννωµα 
l Αναζητήστε προσβολή του λαβυρινθικού τµήµατος του νεύρου για διαφορική διάγνωση 
Μεταστάσεις και λέµφωµα 
l Μπορεί να είναι αµφοτερόπλευρα, συνήθως υπάρχει πολυεστιακή µηνιγγική προσβολή 

Παθολογική ανατοµική 
Γενικά 

Τέσσερα διαφορετικά ακουστικά σβαννώµατα σε
εγκάρσιες MR εικόνες. (Α) Ένα µικρό ενδοκαναλικό
ακουστικό νευρίνωµα σε FSE-T2 MR ως έλλειµµα πλη-
ρώσεως εντός του υψηλής εντάσεως σήµατος ΕΝΥ. (Β)
Εγκάρσια Τ1 C+ MR αναδεικνύει ένα ακουστικό σβάν-
νωµα µε πρόσληψη στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική
γωνία – έσω ακουστικό πόρο. (C) Μια ενδονεοπλα-
σµατική κύστη απεικονίζεται (βέλος) ενώ η εικόνα (D)
αναδεικνύει µια συνοδό αραχνοειδή κύστη (βέλος). 
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Ακουστικό σβάννωµα

l Γενετική
° Μεταλλάξεις που αδρανοποιούν το γονίδιο καταστολής όγκων NF-2 ανευρίσκονται στο 60%

των σποραδικών σβαννωµάτων
° Μπορεί να υπάρχει απώλεια του χρωµοσώµατος 22q 
° Πολλαπλά σβαννώµατα = ΝF-2

l Αιτιολογία – παθογένεση 
° Αργά αυξανόµενος, καλοήθης όγκος που προέρχεται από το αιθουσαίο τµήµα της VIIIης

συζυγίας στα όρια συνενώσεως των ολιγοδενδροκυττάρων µε τα κύτταρα του Schwann
l Επιδηµιολογία 
° Η πιο συχνή βλάβη σε ασθενείς µε ετερόπλευρη νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (>90%)
° Η πιο συχνή βλάβη στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο (85%)

Μακροσκοπικά παθολογοανατοµικά και χειρουργικά χαρακτηριστικά 
l Μελανόφαιη, στρόγγυλη – ατρακτοειδής, µάζα µε κάψα
l Αναπτύσσεται έκκεντρα σε σχέση µε το νεύρο 
Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά 
l ∆ιαφοροποιηµένα νεοπλασµατικά κύτταρα του Schwann 
l Περιοχές συµπαγών επιµήκων κυττάρων = Antoni A
l Άλλες περιοχές είναι λιγότερο κυτταρικές µε χαλαρή διάταξη νεοπλασµατικών κυττάρων, +/-

αθροίσεις κυττάρων που περιέχουν λιπίδια = Antoni B
l Έντονη, διάχυτη έκφραση της πρωτεΐνης S-100
l ∆εν υπάρχουν νεκρώσεις αλλά µπορεί να υπάρχουν ενδονεοπλασµατικές κύστεις, σπάνια 

υπάρχει αιµορραγία 
Σταδιοποίηση 
l WHO grade I 

Κλινικά θέµατα 
Κλινικές εκδηλώσεις 
l Κύριο σύµπτωµα: Ετερόπλευρη νευροαισθητήρια απώλεια ακοής 
l Άλλα συµπτώµατα 
° Μικρά ακουστικά σβαννώµατα: Εµβοές 
° Μεγάλα ακουστικά σβαννώµατα: Νευροπάθεια του τριδύµου και του προσωπικού νεύρου

l Ενήλικες (σπάνια σε παιδιά εκτός εάν υπάρχει NF-2)
l Ηλικιακή κορυφή = 40-60 έτη
Φυσική ιστορία 
l Το 75% των ακουστικών σβαννωµάτων αυξάνονται σταδιακά χωρίς θεραπεία 
l Το 10% των ακουστικών σβαννωµάτων αυξάνονται ταχέως 
l Το 15% των ακουστικών σβαννωµάτων αυξάνονται πολύ αργά και µπορεί να παραµείνουν χωρίς

θεραπεία σε ηλικιωµένους ασθενείς 
Θεραπεία 
l ∆ιαλαβυρινθική αφαίρεση εάν δεν είναι δυνατή η διατήρηση της ακοής
l Προσέγγιση δια του µέσου κρανιακού βόθρου για ενδοκαναλικά ακουστικά σβαννώµατα
l Οπισθοσιγµοειδική προσέγγιση όταν ο όγκος καταλαµβάνει την γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία 
Πρόγνωση 
l Εάν η ακοή δεν υπάρχει ή είναι πολύ κακή, η επιτυχής χειρουργική αφαίρεση του ακουστικού

σβαννώµατος δεν αποκαθιστά την απώλεια ακοής 
l Η διατήρηση της ακοής είναι καλύτερη όταν ο όγκος είναι µικρότερος των 2cm και δεν

επεκτείνεται στον πυθµένα του έσω ακουστικού πόρου ή τον κοχλία 

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 
1.    Somers T et al: Prognostic value of magnetic resonance imaging findings in hearing preservation surgery for

vestibular schwannoma. Otol Neurotol 22:87-94, 2001
2.    Dubrulle F et al: Cochlear fossa enhancement at MR evaluation of vestibular schwannoma: correlation with

success at hearing-preservation surgery. Radiology 215:458-62, 2000
3.    Allen RW et al: Low-cost high-resolution fast spin-echo MR of acoustic schwannoma: an alternative to enhanced

conventional spin-echo MR? AJNR 17:1205-10, 1996
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Κύρια σηµεία 
l Ορισµός: Καλόηθες νεόπλασµα χωρίς κάψα που προέρχεται από τα αραχνοειδή κύτταρα της

σκληράς µήνιγγος στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο
l Κλασική απεικονιστική εµφάνιση 
° Τ1 C+ MR δείχνει µια µάζα σε ευρεία επαφή µε την µήνιγγα µε  έντονη πρόσληψη και σηµείο

ουράς της σκληράς µήνιγγος να επικεντρώνεται στην οπίσθια επιφάνεια του λιθοειδούς οστού 
° Το CT αναδεικνύει αποτιτανώσεις

l Άλλα κύρια σηµεία 
° Η δεύτερη πιο συχνή µάζα στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία – έσω ακουστικό πόρο
° Το δεύτερο πιο συχνό πρωτοπαθές ενδοκρανιακό νεόπλασµα 
° Μηνιγγίωµα + σβάννωµα = NF-2
° Πολλαπλά µηνιγγιώµατα µπορεί να υπάρχουν στο 10% των σποραδικών περιπτώσεων 

Απεικονιστικά ευρήµατα 
Γενικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά 
l Καλύτερο απεικονιστικό σηµείο: Μάζα µε ευρεία επαφή µε την µήνιγγα
l Εξωεγκεφαλική µάζα µε ασύµµετρη θέση σε σχέση µε τον έσω ακουστικό πόρο
l Ευρεία επαφή µε το λιθοειδές οστούν 
l ∆ιαχωρίζεται µε ΕΝΥ και αγγεία από τον παρακείµενο εγκέφαλο
CT ευρήµατα 
l Στο 75% υπερπυκνωτικά στο CT χωρίς σκιαγραφικό 
l Στο 25% αποτιτανώσεις (µορφολογία άµµου ή πυκνές αποτιτανώσεις)
l Στο 90% έντονη οµοιόµορφη πρόσληψη, στο 10% ετερογενής πρόσληψη
l Συνήθως δεν διευρύνει τον έσω ακουστικό πόρο
l Μπορεί να υπάρχουν οστικές αλλοιώσεις υπερόστωσης ή διήθησης
MR ευρήµατα
l Στο 75% ίσης έντασης σήµατος µε την φαιά ουσία σε όλες τις ακολουθίες 
l Στο 25% άτυπα χαρακτηριστικά (νέκρωση, κύστεις, αιµορραγία)
l Τ1 C+ MR: 95% εµφανίζουν έντονη πρόσληψη, η ετερογενής πρόσληψη είναι συχνή ιδιαίτερα

στους µεγάλους όγκους 
° Πάχυνση της µήνιγγος (σηµείο ουράς) στο 60%

Γράφηµα µεγάλου µηνιγγιώµατος της γεφυροπαρεγκε-
φαλιδικής γωνίας. Ο όγκος έχει ευρεία επαφή µε την
µήνιγγα και αναπτύσσεται έκκεντρα σε σχέση µε τον
έσω ακουστικό πόρο. Προσέξτε το διαχωριστικό επίπε-
δο ΕΝΥ (βέλη) που διαχωρίζει τον όγκο από τήν γέφυ-
ρα και την παρεγκεφαλίδα. Πάχυνση της σκληράς
µήνιγγος = σηµείο ουράς της σκληράς µήνιγγος (ανοι-
χτά βέλη) ανευρίσκεται στα όρια του όγκου. 
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l T2 MR: ∆ιαχωριστικό επίπεδο µε ΕΝΥ και αγγεία 
° Η παρουσία οιδήµατος του παρακειµένου εγκεφάλου συσχετίζεται µε αιµατική παροχή από

λεπτοµηνιγγικά αγγεία 
° Η παρουσία οιδήµατος είναι ενδεικτική χειρουργικών προβληµάτων κατά την αφαίρεση και

συσχετίζεται µε πρώιµη υποτροπή 
l MR και σταδιοποίηση του όγκου 
° Τα αναπλαστικά µηνιγγιώµατα µπορεί να διηθήσουν τον υποκείµενο εγκέφαλο
° Η MR φασµατοσκοπία είναι χρήσιµη (Χολίνη/Κρεατίνη, λιπίδια)

Αγγειογραφικά ευρήµατα 
l Αγγεία από την σκληρά µήνιγγα αιµατώνουν το κεντρικό τµήµα, λεπτοµηνιγγικά αγγεία αιµατώνουν

την περιφέρεια
l Είναι συχνή η µορφολογία δίκην ακτίνων ηλίου των τροφοφόρων αρτηριών που προέρχονται από

την έξω καρωτίδα
l Παρατεταµένη αγγειακή χρώση στην φλεβική φάση 
l Μπορεί να υπάρχουν αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες 

∆ιαφορική διάγνωση : Συµπαγής µάζα στην περιοχή 
της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας – έσω ακουστικού πόρου 

Σαρκοείδωση 
l Συχνά πολυεστιακές εστίες σε επαφή µε την σκληρά µήνιγγα
l Αναζητείστε προσβολή του µίσχου της υποφύσεως 
Ακουστικό σβάννωµα 
l Αρχικά ενδοκαναλικό, µετέπειτα επέκταση στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία 
l Το ενδοκαναλικό µηνιγγίωµα µπορεί να µιµηθεί ακουστικό σβάννωµα (είναι σπάνιο)
Μετάσταση και λέµφωµα 
l Μπορεί να είναι αµφοτερόπλευρα, µπορεί να υπάρχει πολυεστιακή προσβολή 
Ιδιοπαθής υπερτροφική παχυµηνιγγίτις (σπάνια)
l ∆ιάχυτη πάχυνση και πρόσληψη της σκληράς µήνιγγος 

Παθολογική ανατοµική 
Γενικά 
l Γενετική

Μηνιγγίωµα της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας µε
επέκταση στον έσω ακουστικό πόρο. (Α) Εγκάρσια Τ2
εικόνα αναδεικνύει το διαχωριστικό επίπεδο ΕΝΥ µετα-
ξύ του όγκου και του εγκεφάλου (βέλη). (Β) Εγκάρσια
Τ1 C+ εικόνα δείχνει ευρεία επαφή µε την µήνιγγα µε
σηµείο ουράς της µήνιγγος (βέλος). (C) Στεφανιαία Τ1
C+ εικόνα αναδεικνύει επέκταση του µηνιγγιώµατος
στον έσω ακουστικό πόρο (βέλος). 
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