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02.12.2017 – Oddział Neurologii

 E.K. pacjent 55-letni skierowany do Oddziału 

Neurologii z powodu postępującego od 2 tygodni 

niedowładu lewostronnego, zaburzeń równowagi, 

apatii

 W badaniu: spowolnienie psychoruchowe, 

ośrodkowy niedowład n VII lewego, niedowład 

piramidowy lewostronny III/IV stopnia wg skali 

Lovetta



TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego

Hypodensyjny obszar w rzucie 

jąder podkorowych i torebek z 

niewielkimi zmianami 

hyperdensyjnymi –

ukrwotoczniony udar 

niedokrwienny. Komora boczna 

prawa uciśnięta, układ komorowy 

nieznacznie przemieszczony w 

stronę lewą



MR głowy – T2

Rozległe obszary nieprawidłowego sygnału w prawej półkuli mózgu otoczone strefą 

obrzęku wazogennego, powodujące efekt masy



MR głowy – T1 z kontrastem

W prawej półkuli mózgu policykliczne ognisko wzmocnienia pokontrastowego i kilka słabiej 

odgraniczonych ognisk. Kolejne obszary wzmocnienia pokontrastowego uwidocznione w lewej 

półkuli mózgu: w płacie czołowym, w obrębie wieńca promienistego i ciała modzelowatego. 



MR głowy ze wzmocnieniem 

kontrastowym - wnioski

 Obraz MR niejednoznaczny, brak restrykcji dyfuzji 
przemawia przeciwko obecności świeżego 
niedokrwienia, brak obniżenia sygnału w sekwencji 
SWI przemawia przeciwko obecności przebytego 
krwawienia. 

 W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić obecność 
procesu neuroinfekcyjnego (toksoplazmoza?) oraz 
nietypowego obrazu udaru niedokrwiennego w fazie 
podostrej. Nie można również wykluczyć obecności 
zmian metastatycznych o nietypowym obrazie oraz 
wieloogniskowej zmiany o charakterze GBM.



 USG jamy brzusznej – narządy jamy brzusznej 

prawidłowe, niewielka ilość płynu w prawej jamie 

opłucnowej

 Rtg klatki piersiowej – płuca rozedmowe, zmiany 

guzkowo-włókniste w szczytach obu płuc, z 

przewagą po stronie lewej, jak po TBC.

 Ca19-9, CEA, PSA – w normie



 W trakcie hospitalizacji stosowano leczenie 

przeciwobrzękowe (mannitol) nie uzyskując 

poprawy stanu neurologicznego. 

 Chorego po kwalifikacji do biopsji stereotaktycznej 

przekazano do Oddziału Neurochirurgii 



13.12.2017 – Oddział Neurochirurgii

 Biopsja stereotaktyczna guza prawej półkuli mózgu

 Badanie histopatologiczne – obraz wymaga 

różnicowania między zmianami zapalnymi a 

chorobą rozrostową układu chłonnego.

 Po konsylium onkologicznym pacjenta 

zakwalifikowano do powtórnej biopsji 

stereotaktycznej. Chorego wypisano z zaleceniem 

stosowanie deksametazonu



MR głowy – T2

MR głowy wykonany przed drugą biopsją –

znaczna regresja zmian



MR głowy – T1 z kontrastem



04.01.2018 – Oddział Neurochirurgii

 Biopsja stereotaktyczna guza prawej półkuli mózgu

 Badanie histopatologiczne – zmiany zapalne o 

niespecyficznym charakterze



01.2018-05.2019

 Pacjent pozostawał pod kontrolą Poradni 

Neurologicznej i Neurochirurgicznej.

 W kontrolnych badaniach MR głowy regresja 

zmian, wysunięto podejrzenie neurotoksoplazmozy

lub choroby zapalnej naczyń mózgowych



29.10.2018 – Oddział Chorób 

Zakaźnych

Toxoplasma Gondii - układ wyników świadczy o odległym w czasie przebytym 

zakażeniu.

Kiła: odczyn VDRL i USR ujemne,

Wirus HIV: HIV Ag/Ab (Combo) ujemny 



27.05.2019 – Oddział Neurologii

 Pacjenta przyjęto do Oddziału Neurologii celem 

poszerzenia diagnostyki

 Angio-TK naczyń mózgowych – obraz naczyń 

mózgowych prawidłowy

 Badania w kierunku obecności przeciwciał p/ANA1, 

cANCA, pACA - ujemne



MR głowy ze wzmocnieniem 

kontrastowym

 Blizna poudarowa w okolicy rogu czołowego 

prawej komory bocznej. Zmiany naczyniopochodne 

i demielinizacyjne okołokomorowo i w centrum 

semiovale. 

 Nie stwierdza się obszarów ulegających 

patologicznie wzmocnieniu kontrastowemu.



MR głowy – T2



MR głowy – T1 z kontrastem



Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

 Cytoza 6/3

 Białko 0,83 g/L    (0,15-0,45)

 Glukoza 3,17 mmol/L   (2,2-3,9)

 Chlorki 124 mmol/L   (110-250)

 IGG 5,94 mg/dl   (0,63-3,35) 



20.10.2019 – Oddział Neurologii

 Chory został przyjęty do Oddziału Neurologii z 

powodu nasilenia niedowładu lewostronnego i 

zaburzeń zachowania od 2 dni 

 W badaniu: spowolniały psychoruchowo, 

zdezorientowany allopsychicznie, ośrodkowy 

niedowład n VII lewego, niedowład piramidowy 

lewostronny – kończyna górna IV stopnia, kończyna 

dolna III stopnia wg skali Lovetta, chód na szerokiej 

podstawie



TK głowy bez wzmocnienia 

kontrastowego

Po stronie lewej w płacie ciemieniowym 
oraz skroniowym rozległy 
hypodensyjny obszar o wymiarach 
8x5 cm wykazujący efekt masy, 
podejrzenie Tu. Układ komorowy 
nadnamiotowy poszerzony nieznacznie 
przemieszczony na stronę prawą, 
asymetryczny, komora boczna po 
stronie lewej uciśnięta. Po stronie 
prawej w płacie czołowym oraz na 
poziomie jąder podkorowych 
hypodensyjne jamy poudarowe 
średnicy do 2 cm. 



MR głowy – T2



MR głowy – T1 z kontrastem



MR głowy ze wzmocnieniem 

kontrastowym - wnioski

 Nie uwidoczniono ewidentnych cech guza ani udaru 

niedokrwiennego. 

 Rozległy naciek lewej półkuli mózgu o możliwym 

zapalnym charakterze.



 Usg jamy brzusznej – narządy jamy brzusznej 

prawidłowe

 TK klatki piersiowej – zmiany o charakterze 

pozapalnym

 HIV Ag/Ab (Combo) ujemny

 AST, ALT, LDH – w normie

 Konsultacja okulistyczna – odcinek przedni, dno oka 

prawidłowe



Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

 Cytoza 43/3

 Białko 0,71 g/L   (0,15-0,45)

 Glukoza 4,12 mmol/L   (2,2-2,9)

 Płyn mózgowo-rdzeniowy ze 100% udziałem 

limfocytów, stwierdzono obecność pojedynczych 

komórek atypowych

 DNA Toxoplasma Gondii w PMR - ujemny



 W trakcie hospitalizacji stosowano sterydoterapię

uzyskując poprawę stanu neurologicznego, 

zmniejszenie nasilenia niedowładu

 Po konsultacji neurochirurgicznej pacjenta 

zakwalifikowano do biopsji stereotaktycznej w 

trybie planowym.



27.11.2019 – Oddział Neurologii

 Pacjenta ponownie przyjęto do Oddziału 

Neurologii z powodu nasilenia niedowładu 

lewostronnego.

 W badaniu: ośrodkowy niedowład n VII lewego, 

niedowład piramidowy lewostronny II stopnia wg 

skali Lovetta



TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego

W płacie skroniowym i ciemieniowym 
po stronie lewej widoczny jest 
hipodensyjny, nieregularny obszar 
najpewniej obrzęku, mniejszy w 
porównaniu do badania poprzedniego. 
Na tle opisywanego obszaru 
wyodrębniają się niewidoczne 
wcześniej dwie nieco hiperdensyjne
zmiany ogniskowe, w pierwszej 
kolejności o charakterze Tu (meta?, 
ropień?, inny charakter?). Podobny 
obszar w płacie czołowym po stronie 
prawej na tle opisywanego obszaru 
wyodrębnia się hiperdensyjna zmiana 
ogniskowa niewidoczna w badaniu 
poprzednim



MR głowy ze wzmocnieniem kontrastowym

 Zmiany ogniskowe o średnicy do 1 cm otoczone 

strefą palczastego obrzęku w obrębie płatów 

skroniowego i potylicznego lewego, ciemieniowego 

prawego. 



MR głowy – T2



MR głowy – T1 z kontrastem



 Stosowano sterydoterapię uzyskując poprawę stanu 

neurologicznego. 

 Biopsja stereotaktyczna w trybie planowym w 

Oddziale Neurochirurgii. 



8.12.2019 – Oddział Neurochirurgii

 Chorego przyjęto w trybie planowym do Oddziału 

Neurochirurgii celem wykonania biopsji

 W badaniu: ośrodkowy niedowład n VII lewego, 

niedowład piramidowy lewostronny – kończyna 

górna III st, kończyna dolna IV st wg skali Lovetta



MR głowy – T1 MPR z kontrastem

Niemal całkowita regresja zmian



 Konsultacja hematologiczna – wykonano punkcję 

szpiku z okolicy rękojeści mostka rozmazy 

normokomórkowe. Na podstawie dostarczonej 

dokumentacji brak rozpoznania choroby 

hematologicznej. 



MR głowy – T2

MR głowy po 10 dniach od odstawienia 

dekstametazonu



MR głowy – T1 z kontrastem



19.12.2019

Primary DLCBL of the CNS (activated B-cell

subtype, „double expressor” lymphoma –

MYC+, BCL 2+)

 Biopsja stereotaktyczna zmiany lewej półkuli mózgu



Pierwotny chłoniak OUN

 Agresywny rozrost komórek układu limfoidalnego 

ograniczony do mózgowia, rdzenia kręgowego i 

opon miękkich. 

 Stanowi 2-3% pierwotnych nowotworów 

śródczaszkowych

 Jego wariantem jest pierwotny chłoniak oka PIOL 

(zajmuje siatkówkę, błonę naczyniową, ciało szkliste 

i nerw wzrokowy)



Pierwotny chłoniak OUN

 U osób immunokompetentnych szczyt zachorowań 

przypada na 50-60 rż, nieco częściej rozwija się u 

mężczyzn

 Za najważniejszy czynnik ryzyka rozwoju uważa się 

wrodzony lub nabyty stan niedoboru odporności (na 

tle immunosupresji lub infekcji HIV).



Chłoniak rozlany z dużych komórek B 

(DLBCL)

 Stanowi około 90% pierwotnych chłoniaków OUN.

 Zajmuje zwykle struktury głębokie mózgowia, 

rozrasta się okołokomorowo, nacieka istotę białą, 

jądra podstawy i międzymózgowie. 

 Płaty czołowe są innym typowym miejscem 

lokalizacji.



Obraz kliniczny 

 80% zmiany w zachowaniu

 70% ogniskowe objawy neurologiczne

 33% cechy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

 15 % napady padaczkowe

 5 % objawy oczne (dominują w PIOL – obustronne 

ubytki pola widzenia z bolesnością gałek ocznych)



Diagnostyka

 MR głowy z kontrastem

 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

 Biopsja

 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej

 Morfologia krwi, dehydrogenaza mleczanowa, badania 
serologiczne-HIV, wirusologiczne

 Badanie okulistyczne

 USG jąder

 Badanie hematologiczne, w tym szpiku kostnego



Leczenie

 GKS

 Chemioterapia – wysokie dawki metotreksatu (HD-

MTX), cytarabina, rytuksymab. 

 Radioterapia – WBRT

 Autologiczne przeszczepienie komórek 

macierzystych


