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Úvod 

Menigneómy sú jedny z pomerne často sa vyskytujúcich druhov mozgových nádorov. 
Vo väčšine prípadov ide o benígne nádory, ktoré rastú exofyticky a pomaly. Ich konzistencia 
môže byť mäkká až po extrémne tvrdú. Od okolitého mozgového tkaniva sa môžu ľahko 
oddeľovať a byť tak ľahko resekovateľnými. Avšak rovnako môžu byť aj veľmi silno 
adherované , čo významne ovplyvňuje možnosti ich resekcie. V týchto prípadoch je možné 
ukončiť resekciu iba parciálne.  

Cieľom chirurgie meningeómov je ich kompletné odstránenie [1]. Z tohto hľadiska sú 
poznatky o oddeliteľnosti meningeómov od zdravého mozgového tkaniva kľúčovými údajmi 
pri plánovaní operácie [2, 3]. Adhézia meningeómov k priľahlému mozgovému tkanivu je 
spojená s rizikom chirurgických komplikácii. Práve preto môže včasné odhalenie podľa 
predoperačných MRI sekvencií významne ovplyvniť posúdenie rizika výskytu pooperačných 
komplikácii, úrovni resekcie na etape plánovania operácie alebo dokonca zmeniť postup na 
konzervatívny (rádioterapia /rádiochirurgia) [4, 5, 6, 7, 8].  

Cieľom našej štúdie bolo zistenie možnej korelácie oddeliteľnosti meningeómu od 
zdravého mozgového tkaniva počas operácie so zobrazením peritumoróznej likvorovej vrstvy 
v T2W MRI sekvenciách (tak zvaný angl. „CSF cleft singn“ alebo peritumoral rim) 
. 

Materiál a metóda 

V období od roku 2019 po rok 2020 bolo na Neurochirurgickej klinike UN Bratislava a 
LF UK celkovo operovaných 29 pacientov s meningeómami mozgu, z ktorých 1 pacientka 
nemala realizovanú predoperačnú T2W MRI sekvenciu , 3 pacienti nemali zaznamenané údaje 
o oddeliteľnosti nádoru v operačnom zázname.  

Do štúdii bolo zahrnuté 25 pacientov vo veku od 35 do 77 (stredný vek 57,92) rokov. 
Pomer žien k mužom 5,25:1. Stredný objem nádoru 29,99 cm3( od 3,6 do 87,3 cm3). Podľa 
histológie do súboru zahrnuté : atypický meningeóm – 1, fibrózny – 4, meningoteliálny – 14, 
mikrocystický – 1, sekretórny – 1, zmiešaný – 4. Operácie bolí vykonané 4 skúsenými 
neurochirurgami.  Pacientom, ktorí boli zahrnutí do štúdie,  bolo predoperačné MRI vyšetrenie 
realizované na 3T MRI stroji.   

V našej štúdii sme prehodnotili údaje operačných záznamov o oddeliteľnosti 
meningeómov od okolitého mozgového tkaniva a následne korelovali dáta s výraznosťou 
likvorovej štrbiny medzi tumorom a mozgom,  zobrazenej na predoperačných T2W MRI 
skenoch. Bola posudzovaná prítomnosť likvorovej štrbiny, jej hrúbka a kontinuita.  
 



Výsledky 

Podľa údajov získaných z operačných záznamov boli pacienti rozdelení do troch skupín: 

I. skupina: nebola zaznamenávaná hranica medzi nádorom a mozgovým tkanivom, alebo 
mali nádory invazívny rast, boli adherované k mozgovému tkanivu (3 pacienti).  

II. skupina: bola zaznamenaná tenká likvorová štrbina, ktorá sa miestami strácala, nádory 
boli parciálne adherované a ťažko odstrániteľné  (12 pacientov).  

III. skupina:  národy boli dobre oddeliteľné od okolitého mozgového tkaniva, bola 
zaznamenaná  výrazná likvorová štrbina, neboli adherované (10 pacientov).   

Po zhodnotení predoperačných MRI snímkov sa ukázalo,  že pacienti z operačných 
záznamov mali rôznu výraznosť, hrúbku a kontinuitu peritumoróznej likvorovej štrbiny v T2W 
MRI sekvenciách. Analýza ukázala, že (Obrázok 1 a tab. 1):  

I. skupina: nemala na predoperačných T2W MRI sekvenciách viditeľnú likvorovú štrbinu, 
alebo ju mala veľmi tenkú, vo väčšine prípadov vymiznutú.  

II. skupina pacientov mala likvorovú štrbinu tenkú a jasne viditeľnú na predoperačných 
T2W MRI sekvenciách, miestami sa strácala.  

III. skupina pacientov mala na predoperačných MRI sekvenciách výraznú, hrubú likvorovú 
štrbinu.  

  

 
 

Obrázok 1: zobrazenie likvorovej štrbiny u pacientov s meningeómami podľa skupín. Skupina I. –  likvorová štrbina 

neprítomná, Skupina II. – likvorová štrbina je tenká a jasne viditeľná, miestami sa stráca, Skupina III. – výrazná hrubá 

likvorová štrbina 

 
Tabuľka 1 

Skupina 
pacientov 

Údaje operačných záznamov Grafické znázornenie 
v T2W sekvenciách 

Počet pacientov 

I. 
nebola zaznamenávaná hranica 
medzi nádorom a mozgovým 
tkanivom, alebo mali nádory 

likvorová štrbina 
neprítomná alebo 
veľmi tenká a vo 

väčšine vymiznutá 

3 



invazívny rast, boli adherované 
k mozgovému tkanivu 

II. 

tenká likvorová štrbina, ktorá sa 
miestami strácala, nádory boli 
parciálne adherované a ťažko 
odstrániteľné   

likvorová štrbina 
tenká a jasne 
viditeľná, ale 
miestami sa strácala 

12 

III. 
výrazná likvorová štrbina, nádory 
neboli adherované 

výrazná, hrubá 
likvorová štrbina 

10 

 

 

Diskusia:  

Prítomnosť peritumoróznej likvorovej štrbiny (alebo angl. „CSF cleft sing“), je jedným  
zo znakov, podľa ktorého je posudzovaný exofitický rast nádoru. Najlepšie sa peritumorózna 
likvorová vrstva zobrazuje v T2W MRI sekvenciách [3, 4, 5, 6, 9, 10, 7]. S vývojom MRI 
prístrojov  sa zlepšuje aj kvalita zobrazenia a rozlíšenie MRI obrazov, čo nám umožňuje 
získavať viac informácii pri plánovaní operácie.  

Jasná likvorová štrbina naznačuje prítomnosť fyziologickej bariéry medzi 
meningiómom a mozgovým parenchýmom. Prítomnosť nejasnej štrbiny naznačuje adhéziu 
nádoru a inváziu do okolitého mozgového tkaniva [4,7]. Mani a kol. zistili, že hladký okraj 
nádoru smerujúci k mozgovému tkanivu predstavuje integritu cerebrálnej kortikálnej vrstvy [3]. 
Katz a kol. zistili, že prítomnosť nepravidelnej likvorovej štrbiny medzi mozgom a 
meningeómom v T2W MRI sekvenciách napovedá o ich  zložitejšej chirurgickej resekcii oproti 
nádorom, ktoré mali likvorovú štrbinu pravidelnú [6].  

Cieľom chirurgii meningeómov je ich kompletná  resekcia [1, 11].  Resekcia 
adherovaných a parciálne adherovaných nádorov vyžaduje subpiálnu resekciu, ktorú v prípade 
lokalizácie tumoru v eloquentných zónach, nieje možné zrealizovať. Pri resekcii adherovaných 
meningeómov umiestnených vo funkčne významných oblastiach mozgu sa vykonáva   
subkapsulárna resekcia nádoru, ktorá znižuje radikalitu resekcie no zároveň zvyšuje úroveň 
recidívy [9, 12]. Meningeómy, ktoré nie sú adherované k mozgovému tkanivu je možné 
odstrániť bez poškodenia mozgového tkaniva.  

V našej štúdii meningeómy, ktoré boli dobre oddeliteľné od mozgového tkaniva, 
preukázali na predoperačných MRI skenoch dosť hrubú likvorovú štrbinu. Meningeómy, ktoré 
mali tenkú likvorovú štrbinu na predoperačných MRI skenoch, alebo ju nemali vôbec, boli pri 
resekcii nádoru miestami ťažko oddeliteľné alebo neoddeliteľné. Podľa výsledkov zostáva 
nejasnou otázkou hrúbka likvorovej štrbiny,  pri ktorej je nádor ešte bezpečne oddeliteľný od 
mozgového tkaniva bez toho, aby bol poškodený mozgový parenchým,  a  pri ktorej už môže 
dôjsť k poškodeniu priľahlého mozgového tkaniva a môže byť vykonaná len subkapsulárna 
resekcia.  



Naša štúdia naznačuje  realizáciu prospektívnej štúdie, ktorá by mala  zahŕňať viac 
pacientov a mala by byť zameraná na zistenie hrúbky arachnoidálnej vrstvy, pri ktorej je nádor 
oddeliteľný bez poškodenia mozgového tkaniva. 
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