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REZUMAT  
După introducerea ca examen de rutină a Computer Tomografiei(CT) și, ulterior, a Imagisticii prin Rezonanţă Magnetică (IRM), diagnosticul tumorilor 
intracraniene a devenit mult mai rapid și mai precis, aducând informaţii directe despre localizarea și aspectul morfologic al acestora. 
Dincolo de secvenţele CT și IRM de rutină, în ultimii ani s-au perfecţionat noi tehnici (spectroscopia, difuzia, perfuzia, tractografia și IRM-ul funcţional) 
cu impact major în diagnosticul diferenţial și în managementul tumorilor cerebrale.
În această lucrare vom prezenta aspecte teoretice și neuro-imagistice ale celor mai frecvent întâlnite tumori cerebrale primitive la copil și adolescent.   
Cuvinte cheie: tumori cerebrale primitive intracraniene, aspecte neuro-imagistice, copil si adolescent.

ABSTRACT 
After entering the Computer Tomography (CT) and, subsequently, Magnetic Resonance Imaging (MRI), as a routine examination,  the diagnosis of 
intracranial tumors has became much faster and more accurately, bringing direct information about their location and morphology.
Beyond the CT and MRI routine sequences, new techniques have been perfected in the last years (spectroscopy, diffusion, perfusion, tractography and 
functional MRI) with a major impact in the differential diagnosis and management of brain tumors.
In this paper we present the theoretical and neuro-imaging aspects of the most common primitive brain tumors in children and adolescents 
Keywords: intracranial primitive brain tumors, neuro-imaging aspects, child and adolescent.

Lucrare prezentată la al XIV-lea Congres al Societăţii de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România (SNPCAR) în 11 octombrie 
2013, Alba Iulia. Coordonator Ştiinţific: Axinia Corcheș, medic primar, șef Clinica de Neurologie și Psihiatrie pentru Copil și Adolescent, Timișoara.
Paper presented at the XIV Congress of the Society of Neurology and Psychiatry of Child and Adolescent from Romania (SNPCAR) on October 11, 
2013, Alba Iulia. Scientific Coordinator: Axinia Corcheș, MD, Chief of Neurology and Psychiatry Clinic for Child and Adolescent, Timisoara.



MIRELA MANEA • Aportul neuro-imagisticii în diagnosticarea tumorilor  cerebrale primitive la copil şi adolescent REFERATE GENERALE 

36       Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4

INTRODUCERE

După introducerea ca examen de rutină a 
Computer Tomografiei(CT) și, ulterior, a Imagisticii 
prin Rezonanţă Magnetică (IRM), diagnosticul 
tumorilor intracraniene a devenit mult mai rapid și mai 
precis, aducând informaţii directe despre localizarea 
și aspectul morfologic al acestora, comparativ cu 
metodele radiologice clasice ce caracterizau doar 
indirect leziunile prin efectul compresiv pe care 
acestea îl exercitau asupra structurilor cerebrale 
înconjurătoare (vase, ventriculi).

Computer Tomografia este una dintre cele mai 
precise metode de neuro-diagnostic în evidenţierea 
modificărilor anatomice. Se bazează pe determinarea 
cantitativă a absorbţiei radiaţiilor Roetgen în 
volume mici de ţesut. Grosimea secţiunii cel mai 
frecvent utilizată este de 5 mm în plan axial. CT 
nativ evidenţiază hemoragiile acute, calcificările 
și degenerările chistice și necrotice  intratumorale, 
efectul de masă asupra structurilor cerebrale adiacente, 
hidrocefalia secundară prin obstrucţia sistemului 
ventricular. CT cu substanţă de contrast evidenţiază 
densitatea ţesuturilor în condiţii patologice și 
contururile leziunilor cerebrale, crește posibilitatea de 
a localiza și a descrie cu acurateţe natura și extinderea 
masei tumorale. Avantajele acestei metode derivă 
din timpul scurt de examinare, ceea ce permite 
diagnosticul în stadiul acut, posibilitatea vizualizării 
structurilor osoase și din costul mai mic comparativ cu 
alte metode de neuro-imagistică. Ca la orice metodă 
de diagnostic, există însă și dezavantaje: rezoluţia 
de contrast este insuficientă pentru patologiile 
substanţei albe, contrastul este insuficient pentru fosa 
posterioară, formaţiunile de linie mediană și măduva 
spinării și, bineînţeles, iradierea. (8, 33)

Imagistica prin Rezonanţă Magnetică 
este metoda de elecţie în detecţia, localizarea și 
caracterizarea tumorilor cerebrale. Se bazează 
pe proprietatea corpului uman de a emite unde 
electromagnetice sub acţiunea unui impuls de 
radiofrecvenţă, în momentul plasării sale sub 
influenţa unui câmp magnetic extern. Utilizarea 
substanţei de contrast evidenţiază integritatea 
barierei hemato-encefalice, delimitarea elementelor 
solide de formaţiunile chistice, diferenţierea zonei 
de edem și a ariilor de necroză de ţesutul tumoral 
propriu-zis, diferenţierea reziduului tumoral post 
operator de ţesutul de granulaţie, diferenţierea 

dintre leziunile cicatriciale postoperatorii și recidiva 
tumorală, evidenţierea invaziei leptomeningelui și a 
metastazelor spinale. Timpul crescut de examinare, 
necesitatea efectuării anesteziei la copii, costul 
crescut şi contraindicaţia efectuarii la pacienţii cu 
implante metalice și corpi străini metalici, reprezintă 
dezavantajele acestei metode de diagnostic. (5, 8, 33)

Sistemul nervos central este al doilea sediu ca şi 
frecvenţă al neoplaziilor maligne pediatrice, după 
bolile hematologice. Acestea pot fi localizate supra 
sau infratentorial. Cele supratentoriale sunt mai 
frecvente la nou născuţi şi copii sub 3 ani, iar cele 
infratentoriale la copiii între 4 şi 11 ani. Aproximativ 
jumătate dintre tumorile cerebrale sunt situate la 
nivelul fosei posterioare. (7, 22, 24)

I. TUMORI DE FOSĂ POSTERIOARĂ

Din punct de vedere al localizării anatomice, 
aceste tumori pot fi împărţite în următoarele 
categorii: tumori de emisfere cerebeloase, de linie 
mediană (vermis, ventricul IV), de trunchi cerebral și 
extraparenchimatoase. 

Mai mult de 80% dintre tumorile de fosă 
posterioară sunt localizate la nivelul cerebelului şi 
ventriculului IV, iar dintre acestea cele mai frecvente 
sunt meduloblastomul, astrocitomul şi ependimomul. 
(2, 7, 15, 22)

1. Meduloblastoamele sunt tumori primitive 
neuroectodermale maligne, ce reprezintă aproximativ 
25% din totalitatea tumorilor cerebrale pediatrice. 
Sunt cele mai frecvente tumori de fosă posterioară 
la copii şi apar cel mai frecvent în primii 10 ani de 
viață. Localizarea preponderentă este la nivelul 
vermisului cerebral cu extindere în ventriculul IV. 
Meduloblastomul este tumora care metastazează cel 
mai frecvent la nivelul meningelui, aproximativ 40% 
dintre acestea prezentând metastaze meningeale şi 
intracerebrale  în momentul diagnosticului. (7, 10, 31 ) 
Pe CT apar ca şi formaţiuni izo sau uşor hiperdense 
spontan cu încărcare omogenă. Calcificările apar în 
10-20% din cazuri (Figura 1). Pe IRM acestea au un 
aspect mai variabil. De obicei, pe secvenţa T1 sunt în 
hiposemnal, iar pe secvenţa T2 au  un aspect heterogen 
datorat calcificărilor, hemoragiei,  necrozei, chistelor 
şi artefactelor de flux vascular (Figura 2). Incărcarea 
cu substanță de contrast a acestor formațiuni este 
marcată. (25)
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Figura 1. Imagine CT cerebral în plan axial nativ: formaţiune 
tumorală solidă situată la nivelul ventricului IV (hiperdensă faţă 
de parenchimul cerebral). (Rossi A., 2009)

Figura 2. Imagini IRM cerebral în secţiune axială: Formaţiune 
tumorală solidă în hiposemnal T1, izosemnal T2 cu priză de 
contrast (T1+C) heterogenă situată la nivelul ventriculului IV. 
(Rossi A., 2009)

2. Astrocitoamele  cerebeloase sunt pe locul doi ca 
şi frecvenţă din totalitatea tumorilor de fosă posterioară. 
75 % dintre acestea sunt astrocitoame pilocitice juvenile 
benigne iar restul sunt astrocitoame fibrilare şi difuze. 
Cele pilocitice apar mai frecvent în prima decadă de viaţă, 
iar cele fibrilare după 10 ani şi în adolescenţă. Datorită 
faptului ca sunt tumori benigne care cresc lent, acestea 
sunt mari în momentul diagnosticului şi sunt însoţite 
de hidrocefalie. Calcificările intratumorale sunt rare. 
50% dintre acestea sunt chistice cu un nodul mural solid 
(partea tumorală) ce se încarcă cu substanţă de contrast. 
Dintre astrocitoamele pilocitice, 40% sunt tumori solide 
cu arii chistice sau necrotice central. (7, 9, 10, 22)

Pe CT componenta chistică are densităţi mai 
crescute decat lichidul cefalo-rahidian (LCR) datorită 
conţinutului proteinaceu mai crescut, iar componenta 
solidă apare hiperdensă faţă de parenchimul cerebral 

normal (Figura 3). Pe IRM, în secventele T1 şi T2, 
apare un semnal mai crescut decât cel al LCR-ului 
din acelaşi considerent. Nodulul mural se încarcă cu 
substanţă de contrast. Tumorile solide prezintă post 
administrare de substanţă de contrast o încărcare 
heterogenă (Figura 4). (25)

Figura3. Imagine CT cerebral în plan axial nativ: Formaţiune 
tumorală solid-chistică situată la nivelul emisferului cerebelos 
stâng. (Rossi A., 2009) 

Figura 4. Imagini IRM cerebral în secțiune axială (T1, T2) 
și coronală (T1+C): Formaţiune tumorală solid-chistică situată 
la nivelul emisferului cerebelos stâng. Partea solidă a formaţiunii 
tumorale este  în izosemnal T2, T1 și prezintă priză de contrast 
omogenă în timp ce partea chistică a formaţiunii este în 
hipersemnal intens T2 și hiposemnal T1, fără a prezenta priză de 
contrast (Rossi A., 2009)

3. Ependimoamele reprezintă 10% din tumorile 
cerebrale la copii și sunt pe locul trei ca și frecvenţă 
între tumorile de ventricul IV. Cel mai frecvent sunt  
întâlnite la vârsta de 5ani. Aproximativ 70% dintre 
acestea sunt infratentoriale. Se dezvoltă din celulele 
epiteliale ale planșeului ventriculului IV, se extind în 
recesurile laterale, iar prin foramenele Luscka  pătrund 

T1 T2 T1+C

T2 T1 T1+C
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în unghiul pontocerebelos. De asemenea, se pot  extinde 
și postero-inferior, prin foramenul Magendie, în 
cisterna magna. Metastazele sunt de obicei meningeale, 
mai frecvent intraspinal. (7, 19, 20, 28)

Pe CT apar sub forma unor formaţiuni 
intraventriculare izo sau hiperdense, cu calcificări 
multifocale și cu prize de contrast moderate. Pe IRM 
apar în hiposemnal heterogen T1 și izo/hiposemnal 
T2. Pot exista zone de necroză sau chistice 
(hipersemnal T2) și calcificări (hiposemnal T2). 
După administrarea de substanţă de contrast acestea 
au o încărcare heterogenă. (25) 

Figura 5. Imagine CT cerebral nativ  în plan axial. Formaţiune 
tumorală dezvoltată la nivelul ventriculului IV izodensă cu 
parenchimul cerebral cu microcalcificări în interior (Rossi A., 2009)

Figura 6. Imagine IRM cerebral în plan axial (T1,T2) și plan 
sagital (T1+C). Formaţiune tumorală în izosemnal T1,T2 cu 
priză de contrast heterogenă situată la nivelul ventriculului IV, 
înglobând artera bazilară (săgeata) și având o dezvoltare plastică 
laterală prin foramenele ventriculare în canalul vertebral cervical. 
(Rossi A., 2009)

4. Glioamele de trunchi cerebral sunt cel mai 
frecvent localizate la nivelul punţii. Pot fi asociate cu 
neurofibromatoza tip I. Reprezintă 30% din tumorile 
de fosă posterioară. Simptomele clinice sunt cele 
asociate hidrocefaliei și parezelor de nervi cranieni. 
Peak-ul de incidență este sub 10 ani. Glioamele de 
trunchi cerebral sunt cel mai frecvent astrocitoame 

fibrilare sau pilocitice și, mai putin frecvent, 
astrocitoame anaplastice sau glioblastoame. O parte 
din aceste astrocitoame pot avea arii necrotice sau 
hemoragice. Aspectul imagistic este cel al unei punţi 
balonizate ce obliterează cisternele și ventriculul IV, 
determinând hidrocefalie secundară. Invazia arterei 
bazilare este rară. (1, 7, 10, 22 )

Pe CT acestea apar sub forma unor leziuni hipodense 
cu încărcare minimă (50%) sau fără încărcare cu substanţă 
de contrast. Mai mult de jumătate din tumori au dezvoltare 
exofitică la nivelul cisternelor unghiului pontocerebelos. 
IRM-ul este superior în detecţia glioamelor pontine. 
Pe secvenţele native acestea apar în hiposemnal T1 și în 
hipersemnal pe secvenţele T2 și Flair. (25)

Figura 7. Imagine CT cerebral nativ în plan axial. Formaţiune 
tumorală  izodensă situată la nivelul punţii (balonizând puntea și 
dezvoltându-se spre ventriculul IV) (Rossi A., 2009)

Figura 8. Imagini IRM cerebral în plan axial (T1, T1+C) și 
sagital(T2). Formaţiune tumorală în hipersemnal T2, izosemnal 
T1, cu discretă priză de contrast, situată la nivel pontin (astrocitom 
difuz) (Rossi A., 2009)

T1 T2 T1+C

T1 T2T1+C
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II.TUMORILE SUPRATENTORIALE

Cele mai frecvente tumori supratentoriale sunt 
glioamele şi ganglioglioamele. Se împart în tumori 
intranevraxiale emisferice (de origine glială) ce cuprind 
astrocitoamele, oligodendroglioamele, ependimoamele şi 
xanthoastrocitomul pleiomorfic şi tumori intranevraxiale 
localizate la nivelul nucleilor bazali, incluzând 
limfoamele şi glioamele. Tumorile extranevraxiale pot 
fi situate la nivelul regiunii selare (tumori pituitare), 
paraselare (craniofaringiomul, tumorile germinative, 
chistul epidermoid, chistul dermoid, teratomul, tumorile 
de chiasmă optică şi de hipotalamus), pineale şi 
intraventricular. (2, 7, 14, 15, 23, 27)

1. Glioblastoamele: din totalitatea glioblastoa-
melor 3% apar la copii, observându-se o distribuţie 
bifazică cu două vârfuri de incidenţă: între 4-5 ani şi 
între 11-12 ani. 90% din glioblastoamele  diagnosticate 
sunt situate la nivelul emisferelor cerebrale. Cea mai 
frecventă localizare este cea de la nivelul lobilor 
frontali, urmată de cea de la nivelul lobilor parietali, 
în comparaţie cu adulţii unde localizarea frontală este 
urmată ca şi frecvenţă de cea temporală. De obicei  
sunt tumori solitare, cu încărcare în inel,având un 
pronunţat edem vasogenic peritumoral. De asemenea, 
sunt tumori bogate în vascularizaţie de neoformaţie 
ce prezintă o permeabilitate crescută. (4, 22, 23)

Aspectul CT şi IRM al acestei leziuni este cel 
al unei formaţiuni aproape complet necrozate cu 
încărcare puternică în inel. De obicei sunt forme difuz 
infiltrative cu implicarea corpului calos şi posibil a 
emisferului contralateral. Calcificările apar foarte 
rar în aceste tumori, iar determinările secundare 
meningeale nu sunt foarte frecvente. (18)

Figura 9. Imagini IRM în plan axial. Formaţiune tumorală 
necrozată situată în substanta albă occipitală stângă, în  hiposemnal T1 
,hipersemnal T2 cu priză de contrast inelară, cu edem perilezional și 
efect de masă asupra structurilor liniei mediene (Ketonen L.M. 2005)

2.Astrocitoamele cerebrale au ca şi vârf al 
incidenţei vârsta de 7-8 ani (mai mare decât în 
localizarea cerebeloasa şi cea de la nivelul trunchiului 

cerebral). Astrocitoamele pilocitice supratentoriale 
sunt fie chistice/multichistice cu un nodul mural 
(55%), fie solide(45%). Porţiunea solidă poate uneori 
să prezinte calcificări sau poate sângera. (9, 21)

Pe imaginea IRM acestea, de obicei, apar ca 
formaţiuni chistice sau solide, bine delimitate, în 
hiposemnal T1, hipersemnal T2, ce se încarcă cu 
substanţă de contrast în porţiunea solidă. (18)

Figura 10. IRM cerebral în plan axial. Formaţiune cerebrală 
solidă situată temporal drept,  în hipersemnal T2, hiposemnal 
T1, cu priză de contast centrală, cu minim edem în jur, aceasta 
înglobând a. cerebrală medie dreaptă (Ketonen L.M. 2005)

3. Oligodendroglioamele sunt tumori gliale ce 
au originea în celulele oligodendrocite. Sunt tumori 
neobişnuite la copii, ele fiind mai frecvente în populaţia 
adolescenţilor. Cresc foarte încet sau deloc. Imagistic, 
sunt tumori bine delimitate, periferice, situate în 
substanţa albă a emisferelor cerebrale,  implicând şi 
cortexul. (6, 23, 30)

Pe CT apar sub forma unor formaţiuni izo sau 
hipodense, cu calcificări nodulare sau granulare. 
Pot fi prezente, de asemenea, degenerări chistice 
sau hemoragii. Pe IRM au aspect heterogen: hipo 
şi izosemnal T1 şi hipersemnal T2 cu încărcare 
moderată a substanţei de contrast. În diagnosticul 
diferenţial trebuie luate în considerare astrocitoamele 
low-grade, gangliogliomul şi neurocitomul. (18)

Figura 11. Imagini IRM cerebral în plan axial. Formaţiune 
cerebrală în hiposemnal T1, hipersemnal T2, fără priză de contrast, 
situată la nivel cortical și subcortical frontal stâng (Ketonen L.M. 2005)

T1 T2T1+C

T1 T2 T1+C

T1 T2 T1+C
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4. Tumorile neuroectodermale primitive (PNET) 
sunt cele mai frecvente tumori maligne ale sistemului 
nervos întâlnite la copii. Sunt un grup de tumori 
primare nediferențiate ce apar la nivelul emisferelor 
cerebrale şi includ tumorile primitive ce au precursori 
neuroepiteliali comuni în  trunchiul cerebral, în cerebel 
şi în maduva spinarii. Au tendinţa să disemineze la nivel 
subarahnoidian, de aceea se recomandă examinarea  
craniului şi a întregii coloane vertebrale. Peak-ul de 
incidenţă este peste vârsta de 5 ani. (16, 22, 23)

CT evidenţiază tumori hiperdense cu încărcare 
variabilă. Pot apare calcificări, asimetrie a calotei cerebrale şi 
eroziuni osoase. Pe IRM apar ca formaţiuni în hiposemnal 
T1 şi în izo sau hipersemnal T2 cu încărcare neomogenă 
post administrare de substanţă de contrast. (13)

Figura 12. Imagini IRM cerebral în plan axial. Formaţiune 
tumorală solid-necrotică situată la nivelul lobului parietal stâng, cu 
edem în jur, cu priză de contrast în partea solidă ( Jurkiewicz E. 2010)

5. Craniofaringioamele sunt tumori benigne ce 
reprezintă 6-9% din tumorile pediatrice intracraniene 
şi au localizare tipic supraselară. Sunt cele mai frecvente 
tumori supraselare din copilarie. Calcificările sunt 
caracteristice acestui tip de tumoră, acestea putând fi 
diferenţiate de alte tumori supraselare pe baza acestui 
criteriu, aproximativ 80% din craniofaringioamele din 
copilarie prezentând calcificări. (22, 26, 32)

Pe CT au aspect de formaţiune heterogenă solid-
chistică, partea solidă încărcându-se cu substanţă de 
contrast. Pe IRM acestea se prezintă în hipersemnal 
T1 şi T2, iar partea solidă se încarcă cu substanţă de 
contrast. (18)

Figura13. Imagine CT cerebral nativ în plan axial. Formaţiune 
tumorală polilobată, hiperdensă, situată supraselar, cu extensie spre 
punte și spre unghiul cerebelopontin stâng (Ketonen L.M. 2005)

Figura 14. Imagini IRM cerebral în plan axial. Formaţiune 
solid-chistică multiloculată, situată supraselar și paraselar stâng, 
în hipersemnal T1, T2, FLAIR, ce are efect compresiv asupra 
hipofizei și mansonează bifurcaţia a. carotide interne stangi și 
porţiunea proximală a ACM  stângi (Ketonen L.M. 2005)

NOI FRONTIERE ÎN NEURO-IMAGISTICĂ

Apariţia tehnicilor de rezonanţă magnetică 
avansate cum sunt spectroscopia, difuzia și perfuzia, 
permit evaluarea din punct de vedere funcţional a 
formaţiunilor tumorale, completând informaţiile 
furnizate de IRM-ul convenţional, care evaluează 
tumorile doar din punct de vedere morfologic.

De asemenea, folosirea IRM-ului funcţional 
și a tractografiei a dus la o nouă viziune asupra 
abordului neurochirurgical, informaţiile furnizate 
de aceste metode ajutând la prezervarea ţesuturilor 
peritumorale sănătoase, reducând astfel incidenţa 
leziunilor sechelare post- operatorii. 

1. SPECTROSCOPIA CEREBRALĂ este o 
secvenţă specială, nouă, încă în cercetare, a rezonanţei 
magnetice care se bazează pe cei 21 de metaboliţi ce 
au fost detectaţi la nivelul substanţei cerebrale pentru a 
determina compoziţia chimică, metabolică a leziunilor 
cerebrale. Valorile integrale ale acestor metaboliţi, precum 
și raporturile dintre ele detectate la nivel lezional, pot 
diferenţia  tumorile cerebrale între ele şi pot diferenţia 
tumorile cerebrale de leziunile infecţioase, ischemice sau 
demielinizante. (1, 3, 17, 18, 29)

2.DIFUZIA CEREBRALĂ este o secvenţă 
specială ce evaluează mișcarea moleculelor de apă la 
nivel tisular, aducând informaţii despre celularitatea 
tumorală. Dacă celularitatea tumorală este crescută, 
cum se întâmplă în cazul tumorilor maligne, 
spaţiul extracelular este limitat, determinând astfel  
restricţionarea  mișcării moleculelor de apă. (10, 11, 
13, 16)

3. PERFUZIA CEREBRALĂ este o secvenţă 
specială a rezonanţei magnetice ce aduce informaţii 
funcţionale despre angiogeneza tumorală, reflectând 
vascularizaţia tumorală în funcţie de permeabilitatea 

T2 T1 T1+C

FLAIR T2 T1
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barierei hemato-encefalice (întreruptă sau intactă).  
De asemenea, calcularea anumitor parametrii de 
perfuzie permite corelarea acestora cu gradingul 
tumoral. (5)

4. TRACTOGRAFIA este o tehnică IRM ce 
pune în evidenţă tracturile de substanţă albă. Este 
folosită în evaluarea prechirurgicală  a raporturilor 
acestora cu formaţiunea tumorală, ajutând la stabilirea 
abordului neurochirurgical. (3)

5. IRM FUNCŢIONAL este o parte specială 
a IRM-ului  ce realizează o hartă a ariilor corticale 
funcţionale, în special a celor senzitive și motorii  
primare, cât și a ariilor  corticale implicate în limbaj 
și memorie. Joacă un rol important în evaluarea 
preoperatorie a tumorilor cerebrale, aducând 
informaţii importante neurochirurgului legate de 
raportul anatomic al formaţiunii tumorale cu ariile 
corticale interesate. (12)

Figura 15. Imagini spectroscopie cerebrală. Tumoră 
intracraniană malignă (sugerată de creșterea nivelului de colină) 
(Delgado, 2010)

Figura 16. Secvenţă de difuzie cerebrală. Restricţie de difuzie 
cerebrală și hipersemnal (sugerează o tumoră malignă) (Garcia 
Figueredo 2012)

Figura 17. Secvenţă de perfuzie cerebrală. Creșterea 
perfuziei cerebrale corespunzătoare unui gliom cu grad înalt de 
malignitate(Edelman R. 2005)

Figura 18. Secventa tractografie (Delgado, 2010)
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Figura 19. Secvenţă IRM funcţional. Proximitatea centrului 
motor al mâinii drepte faţă de un limfom cu grad scăzut de 
malignitate ( Jiang Z. 2009)

CONCLUZII

CT-ul şi în special IRM-ul s-au dovedit a fi 
extraordinar de utile în detecţia si diagnosticul 
diferenţial al neoplasmelor cerebrale. 

În ultimii ani s-au perfecţionat noi tehnici 
(spectroscopia, difuzia,  perfuzia,tractografia şi IRM-
ul funcţional) ce promit a îmbunătăţii substanţial 
acurateţea, sensibilitatea şi specificitatea diagnosticului 
preoperator al tumorilor primare intranevraxiale, 
aducând suplimentar şi date importante despre 
parenchimul cerebral peritumoral. 

INTRODUCTION

After computer tomography (CT) and, 
subsequently, magnetic resonance imaging (MRI), 
became routine examination, the diagnosis of 
intracranial tumours has become much faster and 
more accurate. These examinations bring direct 
information about the location and morphology 
of the tumours compared to classical radiological 
methods that used to characterize the lesions only 
indirectly, through the effect of compression which 
the tumours exerted on surrounding brain structures 
(vessels, ventricles).

Computer tomography (CT) is one of the most 
accurate methods of neuro – diagnosis to reveal any  
anatomical alterations. It is based on the quantitative 
determination of absorption of Roetgen radiation 
into small volumes of tissues. The most commonly 
used slice thickness is 5 mm in the axial plane. Native 
CT highlights acute haemorrhages, calcification and 
intratumoural cystic and necrotic degenerations, 
mass effect on adjacent brain structures, secondary 
hydrocephalus by obstruction of the ventricular system. 
CT with contrast reveals tissue density in pathological 

conditions and contours of brain damage; it increases 
the ability to locate and accurately describe the nature 
and extent of the tumour mass. The advantages of this 
method derive from its short time of examination, 
which allows the diagnosis in the acute stage, from 
the possibility to view bony structures and from the 
lower cost compared to other methods for neuro - 
imaging. As with any diagnostic method, there are 
also disadvantages: contrast resolution is insufficient 
for white matter pathology, contrast is insufficient for 
the posterior fossa, the formations of medial line and 
the spinal cord and, of course, irradiation is another 
disadvantage. (8, 33)

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is the 
method of choice in the detection, localization and 
characterization of brain tumours. It is based on the 
property of human body to release electromagnetic 
waves under the action of a radio frequency impulse 
at the time of its placement under the influence of an 
external magnetic field. The use of contrast substance 
highlights the integrity of the hematoencephalic 
barrier; the separation of solid elements from cystic 
formations; the differentiation of oedema zone 
and of necrosis areas from the tumour tissue itself; 

*
*         *
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the differentiation of postoperative tumour residue 
from the granulation tissue; the differentiation 
between postoperative scar lesions from tumour 
relapse; highlights the invasion of the leptomeninges 
and of the spinal metastases. The increased time of 
examination, the need for anaesthesia in children, 
increased cost and contraindication in patients with 
metallic implants and metallic foreign bodies, are 
disadvantages of this method of diagnosis. ( 5, 8, 33 )

The central nervous system is the second site, as 
frequency, of paediatric malignant neoplasms after 
hematologic diseases. They can be located supra 
or infratentorial. The supratentorial ones are more 
common in infants and children under 3 years, and 
the infratentorial ones in children between 4 and 11 
years old. Approximately, half of brain tumours are 
located in the posterior fossa. (7, 22, 24)

I. POSTERIOR FOSSA TUMOURS

From the point of view of the anatomic location, 
these tumours can be divided into the following 
categories: tumours of the cerebellar hemispheres, 
of the midline (vermis, fourth ventricle), of the 
brainstem and extraparenchymatous. More than 
80 % of posterior fossa tumours are located in the 
cerebellum and fourth ventricle, and of these, the 
most common are medulloblastoma, astrocytoma and 
ependymoma. (2, 7, 15, 22)

1. Medulloblastomas are malignant primitive 
neuroectodermal tumours that represent about 25 
% of all paediatric brain tumours. They are the most 
common posterior fossa tumours in children and 
occur most frequently in the first 10 years of life. The 
location is predominant in the cerebral vermis with 
extension to fourth ventricle. Medulloblastoma is a 
tumour that metastasizes the most frequently at the 
level of the meninges, about 40 % of them showing 
meningeal and intracerebral metastases at diagnosis. 
(7, 10, 31)

On the CT, they appear as iso- or slightly 
hyperdense spontaneous formations of homogeneous 
charge. Calcifications appear in 10-20% of cases 
(Figure 1) . On MRI they have a more variable aspect. 
Typically, on  the sequence T1 they are in hyposignal 
and on the T2 sequence they have a heterogeneous 
appearance due to calcification, haemorrhage, necrosis, 
cysts and blood flow artefacts (Figure 2). The charge 
with contrast of these formations is marked. ( 25 )

Figure 1. Native axial CT image of brain: solid tumoural 
formation situated at the level of fourth ventricle (hyper dense 
compared to the cerebral parenchyma (Rossi A., 2009)

Figure 2. Brain MRI images in axial section: solid tumour 
formation in hyposignal T1, T2 iso-signal with heterogeneous contrast 
outlet (T1+C) located in the fourth ventricle (Rossi A., 2009)

2. Cerebellar Astrocytomas are in second place as 
the frequency of all posterior fossa tumours. 75 % of 
them are juvenile pilocytic astrocytomas, are benign 
and the remaining are fibrillar and diffuse astrocytomas. 
The pilocytic ones occur more frequently in the first 
decade of life, and the fibrillar after 10 years and in 
adolescence. Because they are benign tumours that grow 
slowly, they are big at diagnosis and are accompanied 
by hydrocephalus. Intra-tumoural calcifications are 
rare . 50 % are cystic with a solid mural nodule (the 
tumour) that is loaded with contrast. Of the pilocytic 
astrocytomas, 40% are solid tumours with cystic or 
necrotic central areas. (7, 9 , 10, 22)

On the CT, the cystic component has more 
increased densities than the cerebrospinal fluid (CSF )  
due to higher proteinaceous content, while the solid 
component appears hyperdense to normal brain 
parenchyma (Figure 3). On MRI, the T1 and T2 

T1 T2 T1+C
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sequences, there is a higher signal than the one of the 
CSF’s for the same reason. The mural nodule is loaded 
with contrast. After administration of contrast, solid 
tumours present a heterogeneous load. ( 25 )

Figure 3. Native axial CT image of brain: solid-cystic tumour 
formation located in the left cerebellar hemisphere (Rossi A., 2009)

Figure 4. Brain MRI images in axial section (T1, T2) and 
coronal section (T1 + C) Solid-cystic tumor formations located in 
the left cerebellar hemisphere. The solid part of tumor formation is 
in isosignal T2, T1 and shows homogenous contrast of the outlet 
while the cystic formation is in heavy T2 hypersignal and T1 
hyposignal without this contrast outlet (Rossi A., 2009)

3. Ependymomas represent 10% of childhood 
brain tumours and are the third as frequent as 
fourth ventricle tumours. Most commonly they are 
encountered at the age of 5 years. About 70% are 
infratentorial. They develop from the epithelial cells 
of the fourth ventricle floor, extending to the lateral 
recesses, and, through the foramen of Luschca, they 
enter into the pontocerebellar angle. They may also 
extend below the foramen of Magendie to posterior 
cisterna magna. Meningeal metastases are usually 
more frequent intraspinally. (7, 19, 20, 28)

On the CT, they appear as iso or hyper dense 
intraventricular formations with multifocal 
calcifications and contrast moderate intakes. On MRI, 
they appear in heterogeneous hyposignal T1 and iso /  
hyposignal T2. There may be areas of necrosis or 
cystic (T2 hyper signal intensity) and calcification 
(hyposignal T2). Following administration of a 
contrast agent they have a heterogeneous charge. (25)

Figure 5.Native axial CT image of brain. Tumour formation 
developed in the fourth ventricle of the brain, iso dense with 
cerebral parenchyma with inside micro-calcifications (Rossi A., 
2009)

Figure 6. MRI brain image in axial plane (T1, T2) and 
sagittal plane (T1 + C). Tumour formation in iso signal T1, T2 
with heterogeneous contrast outlet located in the fourth ventricle, 
comprising the basilar artery (arrow) and having a lateral plastic 
development through the ventricular foramens into the cervical 
spinal canal (Rossi A., 2009)

4. Brain stem gliomas are most commonly located 
in the pons. They may be associated with type I 
neurofibromatosis and represent 30% of posterior 
fossa tumours. Clinical symptoms are associated 
with hydrocephalus and cranial nerve paresis. Peak of 
incidence is less than 10 years. Brain stem gliomas are 
most commonly pilocytic and fibrillary astrocytomas and 
less frequently anaplastic astrocytomas or glioblastomas. 
Some of these astrocytomas may have necrotic or 
hemorrhagic areas. The imaging appearance is that of 
a ballooned pons that obliterates the cisterns and the 
fourth ventricle, causing secondary hydrocephalus. 

T1 T2 T1+C
T2 T1 T1+C
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Invasion of the basilar artery is rare. (1, 7, 10, 22)
On CT they appear as hypodense lesions with 

minimum load (50 % ) or without loading with 
contrast substance. More than half of tumours have 
an exophytic development at the level of the cisterns 
of the pontocerebellar angle. MRI is superior in the 
detection of pontine gliomas. The native sequence 
they appear in hyposignal T1 and hyperintense on T2 
and Flair sequences. ( 25 )

Figure 7. Native axial CT image of brain. Iso dense tumour 
formation located in the pons (ballooning the pons and developing 
towards the fourth ventricle) (Rossi A., 2009)

Figure 8. MRI brain images in the axial (T1, T1 + C) and 
sagittal plane (T2). Tumour formation in T2 hyperintensity, 
T1 isosignal with discrete contrast outlet located at pontine 
level(diffuse astrocytoma) (Rossi A., 2009)

II.  SUPRATENTORIAL TUMOURS

The most common supratentorial tumours are 
gliomas and gangliogliomas. Intra-nevraxial brain 
tumours fall into hemispherical (of glial origin) 

which include astrocytomas, oligodendrogliomas, 
ependymomas and Pleomorphic xanthoastrocytomas 
and intra-nevraxiale tumours localized to the level 
of basal nuclei, including lymphomas and gliomas. 
Extra-nevraxial tumours can be located in the 
sellar region (pituitary tumour) suprasellar region 
(Craniopharyngioma, germ tumours, epidermoid cyst, 
dermoid cyst, teratoma tumours of the optic chiasm and 
hypothalamus), pineal and intraventricular. (2, 7, 14, 15, 
23, 27)

1.Glioblastoamas: 3% of all glioblastomas occur 
in children. However, in children there is a biphasic 
distribution with two peaks of incidence: 4-5 years 
and 11-12 years. 90 % of diagnosed glioblastomas are 
located in the cerebral hemispheres. The most common 
location is the frontal lobe followed by the parietal 
lobes, as compared to the location where the front is 
followed by adults as well as the temporal frequency. 
They are usually solitary tumours, with loading in 
a ring, characterised by a pronounced peritumoural 
vasogenic oedema. Moreover, tumours are rich in neo 
vasculature that has a high permeability. (4, 22, 23)

The CT and MRI appearance of this lesion is the one 
of an almost completely necrosed formation with a strong 
load in ring . They are usually diffuse infiltrative forms 
involving possibly the corpus callosum and the contralateral 
hemisphere. Calcifications rarely occur in these tumours 
and meningeal metastases are very common. ( 18 )

Figure 9. MRI images in the axial plane. Necrotic tumour 
formation located in the left occipital white matter in hyposignal 
T1, T2 hyperintense contrast outlet ring with perilesional oedema 
and mass effect on midline structures (Ketonen L.M. 2005)

2. Brain astrocytomas have as a peak incidence at 
7-8 years of age (more than locating the cerebellar and 
brainstem level). Supratentorial pilocytic astrocytomas 
are either cystic / multicystic with a mural nodule 
(55%) or solid (45%). The solid portion can sometimes 
show calcification or bleeding. (9, 21) On MRI image 
they usually appear as cystic or solid formations, well 
defined in hyposignal T1, T2 hyperintensity, which is 
loaded with contrast agent in the solid portion. (18)

T1 T2T1+C
T1 T2 T1+C
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Figure 10. Brain MRI in the axial plane. Solid formation 
located on the right temporal part of the brain in T2 hypersignal, T1 
hyposignal with contrast outlet centre with minimal oedema around it, 
encompassing the right middle cerebral artery. (Ketonen L.M. 2005)

3. Oligodendrogliomas are glial tumours that 
originate in oligodendrocyte cells. These tumours 
are uncommon in children, they are more common 
in adolescent population. They grow very slowly or 
not at all. Imaged tumours are well circumscribed, 
peripheral, located in the white matter of the cerebral 
hemispheres, involving the cortex. (6, 23, 30)

The CT appears as iso or hypodense formations with 
nodular or granular calcifications. Cystic degeneration 
and bleeding may also be present. Heterogeneous 
appearances on MRI were: hypo and hypersignal T1 
and T2 iso signal, moderate loading of contrast. The 
differential diagnosis should be considered for low-grade 
astrocytomas, gangliogliomas and neurocytomas. (18)

Figure 11. MRI brain images in the axial plane. Cerebral formation 
in hyposignal T1, T2 hyperintensity without contrast outlet, located at 
cortical and left frontal subcortical level (Ketonen L.M. 2005) 

4. Primitive neuroectodermal tumours (PNET) 
are the most frequently encountered malignant tumours 
of the nervous system in children. They are a group of 
primary undifferentiated tumours arising in the brain 
hemispheres and include tumours that have common 
primitive neuroepithelial precursors in the  brainstem, 
cerebellum and the spinal cord. They tend to spread to 
the subarachnoid level, that is why the examination of 
the entire skull and spine is recommended. The peak 
incidence is at the age of over 5 years old. (16, 22, 23)

CT reveals hyperdense tumours with variable load. 

Calcification may occur, asymmetry of the upper brain 
and bone erosions. On MRI they appear as formations 
in hyposignal T1 and in iso or hypersignal T2 with 
uneven loading after administration of contrast. (13)

Figure 12. MRI brain images in the axial plane. Solid-necrotic 
tumour formation located in the left parietal lobe with surrounding 
oedema with contrast outlet in the solid part ( Jurkiewicz E. 2010)

5. Craniopharyngiomas are benign tumours 
representing 6-9% of paediatric intracranial tumours 
and have a suprasellar typical location. Suprasellar 
tumours are most common in childhood. Calcifications 
are characteristic of this type of tumour, which can be 
distinguished from other suprasellar tumours based 
on this criterion; approximately 80% of childhood 
Craniopharyngiomas show calcification. (22, 26, 32)  
On CT they look like heterogeneous solid-cystic 
formations, the solid part uploading itself with contrast. 
On MRI they are present in hypersignal T1 and T2, 
while the solid part is loaded with contrast. (18)

Figura13.  Native axial CT image of brain. Hyperdense 
polilobed tumour formation, located suprasellarly with extension to 
the pons and to the left pontocerebellar angle (Ketonen L.M. 2005)

 

Figure 14. MRI brain images in the axial plane. Multiloculated 
solid-cystic formation located suprasellarly and parasellarly to the 
left, in hypersignal T1, T2, FLAIR, having compressive effect on the 
pituitary gland and affecting the left internal carotid bifurcation and 
a proximal portion of the left MCA (Ketonen L.M. 2005)

T1 T2T1+C
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NEW FRONTIERS IN NEUROIMAGING

The advent of advanced techniques of magnetic 
resonance such as spectroscopy, diffusion and 
perfusion allows the assessment of tumour formations 
from a functional point of view, complementing the 
information provided by conventional MRI that 
assesses tumours only morphologically.

Also, the use of functional MRI and of tractography 
led to a new vision of neurosurgical approach, the 
information provided by these methods helping to 
preserve the healthy peri-tumour tissues, thus reducing 
the incidence of postoperative disabling injuries.

1. CEREBRAL SPECTROSCOPY  is a new, 
special sequence of magnetic resonance which is 
based on the 21 metabolites that were detected at the 
level of the brain substance to determine the chemical 
composition of metabolic brain damage. Integral 
values   of these metabolites and their relationships 
lesion detected at lesion level can differentiate 
between different types of such lesions and can 
differentiate brain tumours from infectious, ischemic 
or demyelinating lesions. ( 1, 3 , 17, 18 , 29) ) 

2. CEREBRAL DIFFUSION is a special 
sequence which assesses the movement of water 
molecules in the tissue, bringing information about 
tumour cellularity. If the tumour cellularity is 
increased, as in the case of malignant tumours, the 
extracellular space is limited thereby restricting the 
movement of water molecules. (10, 11, 13, 16)

3. CEREBRAL PERFUSION CT is a 
special sequence of magnetic resonance that brings 
functional information about tumour angiogenesis, 
reflecting the tumour vasculature by the blood-brain 
barrier permeability (broken or intact). Also, the 
calculation of certain perfusion parameters allows 
their correlation with tumour grading. (5)

4. TRACTOGRAPHY is an MRI technique that 
highlights white matter tracts. It is used in pre-surgery 
assessment of their relationship with tumour formation, 
helping to establish neurosurgical approach. (3)

5. FUNCTIONAL MRI is a special MRI 
technique which provides a map of functional cortical 
areas, particularly the primary sensory and motor 
ones and of cortical areas involved in language and 
memory. It plays an important role in the preoperative 
assessment of brain tumours, bringing important 
related information to the neurosurgeon in connection 
to the anatomical relationship of the tumour formation 

with the cortical areas involved. (12)

Figure 15. Images of cerebral spectroscopy. Malignant intracranial 
tumour (suggested by the increased level of  choline) (Delgado, 2010)

Figure 16. Cerebral diffusion sequence. Restriction to cerebral 
diffusion and hypersignal (suggesting a malignant tumor) (Garcia 
Figueredo 2012)

Figure 17. Cerebral perfusion sequence. The increase in cerebral 
perfusion corresponding to highly malignant glioma (Edelman R. 2005)
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CONCLUSIONS

CT scans and MRI in particular have been found 
to be extraordinarily useful in the detection and 
differential diagnosis of brain neoplasms. In recent 
years, they have perfected techniques (spectroscopy, 
diffusion, perfusion, tractography and functional 
MRI) that promise to significantly improve the 
accuracy, sensitivity and specificity of preoperative 
diagnosis of primary intra-nevraxial tumours bringing 
additional important data on the peritumoural brain 
parenchyma.
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