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Posterior mediastinal tumors as a cause of neurological changes  

in children (diagnostics imaging) 

Guzy śródpiersia tylnego jako przyczyna zmian neurologicznych  

u dzieci (diagnostyka obrazowa) 

Pierwotne nowotwory wywodzące się ze śródpiersia u dzieci występują częściej niż u dorosłych, 

stanowią 15- 20%, wszystkich nowotworów w tej grupie wiekowej [1,2,3]. Wśród dzieci w sposób 

znamienny statystycznie dominują guzy wywodzące się z tkanki limfatycznej i nerwowej [1,2,4,5,6]. 

Do najczęściej spotykanych należą chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nerwiaki zarodkowe, grasiczaki 

złośliwe oraz guzy germinalne. Nowotwory te występują przede wszystkim w śródpiersiu przednim, w 

ok. 59%, rzadziej w środkowym- 29% i tylnym 16%[1,2,6,7]. Do częściej spotykanych zmian łagod-

nych należą torbiele, potworniaki. Objawy kliniczne związane są ze wzrostem masy nowotworu w 

śródpiersiu i zależą od jego lokalizacji. Najczęściej występującym objawem związanym z uciskiem i 

naciekaniem dróg oddechowych jest duszność. Rzadziej guz zajmuje części układu sercowo-

naczyniowego, ściany klatki piersiowej wraz z opłucną oraz prowadzi do wystąpienia zespołu żyły 

czczej górnej [3,4]. Guzy wywodzące się ze śródpiersia tylnego mogą naciekać przełyk powodując 

dysfagię lub szerząc się do kanału kręgowego, zajmować korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy, dając 

objawy neurologiczne- mielopatii i radikulopatii [5,6,7]. Celem pracy jest ocena przydatności po-

szczególnych badań obrazowych w rozpoznawaniu i ocenie stopnia zaawansowania guzów śródpiersia 

tylnego naciekających struktury kanału kręgowego u dzieci. 

MATERIAŁ I METODA 

Badaniami objęto 37 dzieci, (19 chłopców i 17 dziewczynek), leczonych w latach 1990- 2003 z 

powodu guzów położonych w tylnym śródpiersiu. Wiek dzieci wahał od 4 miesiąca do 15 roku życia 

(średnia wieku 8,5). Rozpoznanie wstępne ustalano na podstawie badania RTG klatki piersiowej. 

Następnym badaniem była najczęściej tomografia komputerowa (KT) śródpiersia, a u dzieci z obja-

wami neurologicznymi badanie z użyciem tomografii magnetycznego rezonansu (MR). Ultrasonogra-

ficzną ocenę śródpiersia przeprowadzono przy użyciu aparatu ATL HDI 3500 wyposażonego w opcję 
kodowanego kolorem przepływu krwi, głowicą liniową 7,5- 12 MHz, u 7 pacjentów głowicą przez-

przełykową. KT wykonywano aparatem Somatom HQiS warstwami grubości 4- 5 mm, techniką se-
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kwencyjną w płaszczyznach osiowych i czołowych, z użyciem dożylnego środka kontrastowego (Ul-

travist) w ilości 1ml/ kg c.c., badanie MR aparatem Simens o indukcji 1,5 T warstwami 4 mm, z od-

stępem 1 mm, w płaszczyznach osiowych i czołowych, w obrazach T1- i T2, z użyciem środka kontra-

stowego- gadolinium (Gd- DTPA) w dawce 0,1 mmol/kg c.c. Wyniki badań obrazowych weryfikowa-

no śródoperacyjnie i bad. histopatologicznym. 

WYNIKI 

W analizowanej grupie dzieci guzy śródpiersia tylnego występowały rzadziej niż guzy śródpiersia 

przedniego i środkowego, 86% zmian miało charakter złośliwy. Pod względem budowy histopatolo-

gicznej rozpoznano: neuroblastoma- 15, guzy typu PNET- 5, guzy mezenchymalne- 4, łagodne guzy 

neurogenne- 5, chłoniaki- 2, guzy przerzutowe- 3, ropnie- 3. Guzy osiągały duże rozmiary, powyżej 

80- 180 cm3 i wnikały do środkowego i przedniego śródpiersia oraz do kanału kręgowego. Guzy klep-

sydrowate z towarzyszącymi objawami neurologicznymi były wskazaniem do badania MR, które 

pozwoliło na dokładną ocenę ich rozległości i zajęcia struktur CUN. Objawy neurologiczne zależały 

od wielkości zmiany i obszaru naciekania rdzenia i korzeni nerwowych. Największe problemy diagno-

styczne i operacyjne stwarzały 3 guzy o charakterze neuroblastoma, położone w górnej części śród-

piersia, tuż poniżej górnego otworu klatki piersiowej. Obejmowały one splot barkowy, tętnice i żyły 

podobojczykowe, powodując bogactwo objawów naczyniowych i neurologicznych. Jednym z pierw-

szych objawów był obrzęk i bóle kończyny górnej po stronie guza. Ocena przedoperacyjna wymagała 

precyzyjnej i szybkiej diagnostyki, gdyż na tej podstawie zaplanowano zakres zabiegu operacyjnego z 

udziałem chirurga naczyniowego i neurochirurga. Pomocne w tych przypadkach było USG śródpiersia 

i szyi. U 11 dzieci KT i MR potwierdziło obecność guzów klepsydrowatych, rozrastających się w 

obrębie kanału kręgowego na wysokości od Th4 do Th12. U 9 dzieci guzy naciekały rdzeń kręgowy i 

korzenie nerwowe poniżej Th2- Th3, powodując zaburzenia neurologiczne- mielopatię i radikulopa-

tię.W KT stwierdzano obecność przykręgosłupowo masy miękkotkankowej, o mieszanej gęstości i 

wzmocnieniu, z nieregularnymi zwapnieniami. U 6 dzieci stwierdzono destrukcję kości, poszerzenie 

otworów międzykręgowych i kanału kręgowego. W MR guzy miały najczęściej izo- lub hipointen-

sywny sygnał w stosunku do rdzenia kręgowego w obrazie T1 i ulegały wzmocnieniu kontrastowemu, 

u wszystkich stwierdzano cechy obrzęku rdzenia kręgowego. U dzieci starszych z guzami o charakte-

rze ganglioneurofibroma lub ganglioneuroblastoma stwierdzano podobne obrazy, jednak guzy te były 

bardziej uwapnione i nie wykazywały naciekającego wzrostu do kanału i rdzenia kręgowego, co po-

twierdzono śróoperacyjnie. U 3 dzieci wystąpiły przerzuty do kręgów piersiowych. W KT miały cha-

rakter guzów miękkotkankowych, którym towarzyszyła destrukcja trzonów kręgowych. W obrazach 

MR zmiany miały najczęściej hipointensywny sygnał w obrazach T1, izo- lub hiperintensywny sygnał 

w T2, ulegały silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Badanie KT wykazało wyższą skuteczność w 

ocenie lokalizacji guza, jego rozmiarów (objętości), budowy i stosunku do otaczających tkanek (na-

ciekania struktur kostnych i zmian w tkance płucnej). Wzmocnienie guza przemawiało za jego złośli-
wością. Kolejne warstwy KT umożliwiały precyzyjne określenie punktu wyjścia guza u wszystkich 

badanych dzieci. U 19 dzieci wykazano cechy naciekania sąsiednich struktur, najczęściej węzłów 

chłonnych (węzły powyżej 10 mm klasyfikowano jako powiększone), aorty i osierdzia u 4, u 2 żyły 

głównej górnej. Przerzuty nowotworowe do płuc wykazano u 6 dzieci. Na tej podstawie oceniono 

kliniczne stadium zaawansowania nowotworu. Kontrolne KT wykonano u wszystkich dzieci w trakcie 

leczenia i po jego zakończeniu.W badaniu RTG najczęściej stwierdzano guzowate poszerzenie cienia 

śródpiersia jedno- lub obustronne, towarzyszące zmiany płucne i opłucnej. Stopień poszerzenia był 

największy u dzieci małych, poniżej 3 roku życia. Zwapnienia w guzie rozpoznawano u 19 dzieci. 

Badanie USG umożliwiło odróżnienie zmian torbielowatych i litych, u 5 dzieci wykazało płyn w 

worku osierdziowym i w jamie opłucnowej, u 10 uwidoczniło zmiany zachodzące w nowotworze pod 

wpływem chemioterapii- zmniejszanie się rozmiarów guza i pojawianie się bezechowych ognisk 

rozpadu.  

DYSKUSJA 

Diagnostyka radiologiczna guzów śródpiersia u dzieci, zwłaszcza małych, może napotykać na du-

że trudności, co związane jest z wyraźną odrębnością obrazów śródpiersia w tej grupie wieku. U nie-

mowląt szerokość cienia śródpiersia w RTG zależy ściśle od wielkości, kształtu i położenia grasicy 

[5,6]. Kryteria rozpoznawania grasicy są ogólnie znane (typowy kształt trapezu, objawy: ”żagla” czy 
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„fali”, ruchomość przy zmianie pozycji). Problemy diagnostyczne pojawiają się wtedy, gdy konfigura-

cja grasicy jest nietypowa i nasuwa podejrzenie nieprawidłowej masy w śródpiersiu i dotyczy dzieci 

powyżej 2 r. ż. Guzy śródpiersia u dzieci mogą mieć bardzo różny budowę histopatologiczną. W 

diagnostyce różnicowej bardzo istotne jest określenie wieku dziecka i części śródpiersia, z której 

wychodzi guz. Określenie części śródpiersia, w której leży guz, pozwala w oparciu o klasyczną klasy-

fikację Felsona przybliżyć się do właściwego rozpoznania [1,2]. U noworodków i niemowląt najczę-
ściej spotykanymi tworami guzowatymi są: przerośnięta grasica i torbiele. U dzieci starszych dominu-

ją powiększone węzły chłonne w przebiegu chorób zapalnych, rzadziej przerzuty nowotworowe. 

Pierwotnie powiększone węzły chłonne śródpiersia spotyka się najczęściej w chłoniakach i białacz-

kach. Pomimo wprowadzenia nowoczesnych metod obrazowych do diagnostyki, guzy śródpiersia, 

najczęściej wykrywane są przypadkowo. Wczesne rozpoznanie nowotworu śródpiersia, tak istotne dla 

rozpoczęcia właściwej terapii utrudnia fakt, iż objawy chorobowe występują późno i świadczą o 

znacznym zaawansowaniu choroby. W badanej grupie dzieci najczęstszymi objawami były: duszność, 
kaszel, dysfagia, ostry zespół żyły czczej górnej, chrypka, objawy neurologiczne i zapalenia dolnych 

dróg oddechowych. Rozpoznanie guza śródpiersia oparte było najczęściej na stwierdzeniu poszerzenia 

śródpiersia na zdjęciach RTG. Badanie to nie było jednak wystarczające dla oceny charakteru guza. 

Wprowadzenie KT i MR do diagnostyki, pogłębiło znajomość anatomii śródpiersia i zmieniło strategię 
postępowania diagnostycznego. Do badania śródpiersia u dzieci coraz częściej stosuje się również 
USG z dojścia nadmostkowego i przezprzełykowe, co potwierdzają nasze badania [6]. Wprowadzenie 

KT udoskonaliło interpretację badań RTG, jak również pogłębiło znajomość anatomicznych struktur 

śródpiersia, co jest zgodne z opinią autorów [7, 8, 9]. Kolejne warstwy tomografii komputerowej dają 
przestrzenny obraz środpiersia, dzięki czemu umożliwiają dokładna ocenę umiejscowienia i/lub punkt 

wyjścia guza, wielkości, budowy, unaczynienia oraz stosunku do otaczających tkanek. W guzach 

tylnego śródpiersia, najwyższą skuteczność diagnostyczną ma MR, co potwierdzają doświadczenia 

autorów [5, 6, 7]. W analizowanym materiale badanie to miało najwyższą skuteczność diagnostyczną 
w ocenie morfologii guza, stosunku do struktur CUN i naczyń.  

WNIOSKI 

1. KT, MR pozwoliły na rozpoznanie, ocenę stopnia zaawansowania nowotworu i podjęcie decyzji 

o pierwotnym, doszczętnym zbiegu chirurgicznym 

2. Badania KT, MR, USG umożliwiają prawidłową ocenę stadium klinicznego i precyzyjne plano-

wanie leczenia, monitorowanie stopnia regresji nowotworu w czasie leczenia i precyzyjne okre-

ślenie pola napromieniania lokalnego 

3. W guzach tylnego śródpiersia najbardziej przydatne jest badanie MR, gdyż umożliwia ocenę 
zajęcia przez nowotwór rdzenia kręgowego i struktur kanału kręgowego. 
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STRESZCZENIE 

Celem pracy była ocena przydatności badań obrazowych (USG, KT, MR) w rozpoznawaniu, róż-
nicowaniu i ocenie stopnia zaawansowania guzów śródpiersia tylnego naciekających kanał kręgowy i 

struktury CUN. W latach 1990- 2003 leczono 37 dzieci (19 chłopców i 18 dziewczynek) z guzami 

śródpiersia tylnego, w wieku od 4 miesięcy do 15 lat. Rozpoznanie ustalono w oparciu o wyniki badań 
obrazowych: RTG, USG, KT i MR śródpiersia. Ocenianio lokalizację, wielkość, budowę, unaczynie-

nie, obecność zwapnień oraz stopień zaawansowania. Szczegółowej analizie poddano zmiany nacieka-

jące kanał kręgowy i rdzeń kręgowy. Wyniki badań obrazowych porównywano z badaniem śródopera-

cyjnym i patologicznym. W analizowanej grupie dzieci guzy śródpiersia tylnego występowały rzadziej 

niż guzy wychodzące z przedniego i środkowego śródpiersia, 86% zmian miało charakter złośliwy. 

Pod względem budowy histopatologicznej rozpoznano: neuroblastoma- 15, guzy typu PNET- 5, guzy 

mezenchymalne- 4, łagodne guzy neurogenne- 4, chłoniaki- 2, przerzuty- 3, ropnie- 4. Guzy osiągały 

duże rozmiary(objętość 80- 180 cm3), wnikały do przestrzeni śródpiersia i kanału kręgowego. W 

guzach klepsydrowatych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi badanie MR pozwoliło na 

dokładną ocenę rozległości guza i zajęcia struktur CUN. U dzieci małych pomocne było badanie USG 

śródpiersia. Badanie KT wykazało wysoką skuteczność w ocenie lokalizacji guza, rozmiarów, budowy 

i stosunku do otaczających tkanek. Zastosowane badania obrazowe KT i MR pozwoliły na ustalenie 

rozpoznania, ocenę objętości, morfologii i stopnia zaawansowania guza, co umożliwiło podjęcie decy-

zji o pierwotnym, doszczętnym zabiegu chirurgicznym. Badanie MR było wysoce skuteczne w ocenie 

zajęcia CUN przez guz, monitorowaniu leczenia i precyzyjnym określeniu pola napromieniania lokal-

nego. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to provide an overview of the spectrum of pediatric mediastinum 

masses, to present the results of RTG,CT,US,MR, and to define diagnostic criteria to limit differential 

diagnosis.  Between 1994 and 2003, 37 children (19 boys and 18 girls), with tumors of posterior medi-

astinum, ranging in age from 4 months to 15 years were examined with RTG, US, CT and MR. Inclu-

sion criteria were masses detected in the chest radiograph, which needed further evaluation by 

CT,US,MR. All masses were evaluated for size (volumen) and tissue characteristics (attenuation val-

ues or signal intensity, density, contrast enhancement, calcifications) and were differentiated according 

age, location in mediastinum. The diagnostic value of imaging methods was compared with the intra-

operative and pathological results. In the mediastinum more than 86% of masses are malignant. The 

most common posterior mediastinal lesions are of neurogenic origin in 90% with neuroblastoma being 

the predominant entity. The histopathological diagnosis was: neuroblastoma- 15, PNET- 5, mesen-

chymal tumor- 4, neurogenic tumor- 5, lymphoma- 2, metastasing tumor- 3, 3- absscesses. The major-

ity of mediastinal tumors in children was very large (volumen 80- 180 cm3) and extended in all three 

compartments, spinal canal and CUN. In experienced hands US of certain regions of the anterior and 

middle mediastinum has a high diagnostic accuracy. CT was used to further define the exact location 

and extension of the mass. MR was used to assessment of staging of tumor and CUN invasion. For 

detection and characteristic of mediastinal lesions CT is the primary cross- sectional imaging tech-

nique. It also provides valuable information concerning morphology, density, calcifications, contrast 

enhancement and invasion of vital structures. MR is the method of choice for posterior mediastinal 

lesions because of better demonstration of spinal canal invasion.  

 


