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Задна черепна ямка се формира от:
задната  повърхност на тялото на  сфеноидалната кост ( дорзум

селе )

- задните повърхности  на петрозните и мастоидни части на 
темпоралните кости

- сквамозната част на  окципиталната кост

Включва в себе си:
- мозъчния ствол, малкия мозък, четвърти 

вентрикул, вътрешните слухови канали, форамен

магнум, югуларните отвори, трансверзалните и 

сигмоидни синуси 



 Туморите в задна черепна ямка ( ЗЧЯ ) се считат за 

мозъчни лезии, влошаващи критично състоянието 

на пациента. Tова е, преди всичко, заради 

ограниченото пространствo в тази ямка и 

потенциалното засягане на стволовите ядра

 1 от 15 първични мозъчни тумори се появяват при 

деца под 15 години

 Туморите в ЗЧЯ се срещат по-често при деца, 

отколкото при възрастни

 Общо 50-75% от всички мозъчни тумори в детска 

възраст се локализират в тази област ( за 

сравнение-15-20% от туморите при възрастни )





Най-честите тумори в детска възраст,        

локализирани в ЗЧЯ са:

 стволови глиоми

 епендимоми

 астроцитоми

 медулобластоми



СТВОЛОВИ ГЛИОМИ:

 Хетерогенна група тумори, които се 

различават значително в хистологичен и 

прогностичен план

 Съставляват приблизително 10-15% от 

детските мозъчни тумори, като обичайно 

засягат деца на възраст между 5 и 10 години

 Не се установява расова и полова предилекция

 Понс > мезенцефалон >медула облонгата



Настоящата класификация на тези тумори 

е:

 дифузни стволови глиоми

 фокални стволови глиоми

 фокални екзофитни

 цервикомедуларни



Дифузни стволови глиоми:

 Най-често са фибрилерни астроцитоми II

степен по СЗО с белези за прогресия към 

анапластични варианти или глиобластома

мултиформе

 Съставляват 60-75% от всички стволови 

глиоми, с най-честа локализация в понса

 Характерна възраст 3-10 години

 Асоциация с неврофиброматоза тип 1



KT







Диференциална диагноза:

 rhombencephalitis

 ADEM

 tuberous sclerosis

 оsmotic demyelinisation

 hamartoma

 ependymoma

 medulloblastoma



Фокални стволови глиоми:

 По-рядко срещани са спрямо дифузната форма на 

стволовите глиоми, но са с по-добра прогноза 

 С максимален диаметър < 2 см

 Понс > тектум мезенцефали > краниоспинално

съчленение

 Мнозинството от тези тумори са нискостепенни

(60%), като повечето са верифицирани като 

пилоцитни астроцитоми. Ганглиоглиоми и 

олигодендроглиоми също понякога се срещат

 40% са високостепенни тумори-фибрилерни

астроцитоми и глиобластоми







ЕПЕНДИМОМ:

 Епендимомите представляват относително голяма група 
глиални тумори, които произхождат от епендимните
клетки, покриващи вентрикулите и централния канал на 
гръбначния мозък

 Могат да се развият във всяка една възрастова група, но са 
най-чести при деца и юноши ( с възрастов пик 1- 5 г.)

 М>Ж

 Приблизително 70% от епендимомите са 
инфратенториални и са на 3-то място по честота след 
медулобластомите и пилоцитните астроцитоми ( в ЗЧЯ )

 Инфратенториалните епендимоми произхождат от пода                
( най-често ) или покрива на IV-ти вентрикул, като растат 
по посока на вентрикулния лумен



 Те имат склонност да се разпространяват през 

форамените на Лушка в понтоцеребеларните

цистерни и около мозъчния ствол, както и 

каудално да преминават през форамен магнум

 По-голямата част от тях са II степен по СЗО, 

по-агресивният анапластичен вариант е по-

рядко срещан. 











Диференциална диагноза:

 медулобластома

 субепендимом

 хороид плексус папилом



Ювенилен пилоцитен астроцитом:

 Представляват нискостепенни неоплазми

( I степен по СЗО), с най-честа локализация-

церебелум, оптични пътища и хипоталамус

 Най- честият мозъчен тумор в детска възраст-

40-50% от всички интракраниални неоплазми; 

60% от случаите се локализира в ЗЧЯ

 М=Ж

 Възрастов пик 5-15год.

 Асоциация с NF1 (обикновено ангажира 

оптичните нерви и хиазма оптикум)- среща се 

до 20% от всички пациенти с това заболяване 



Образна находка:

1. Голяма кистична компонента с интензивно 
контрастиращ се мурален нодул- 67%

 неконтрастираща се кистична стена- 21%

 контрастираща се кистична стена- 46%

2. Хетерогенна маса, с наличие на солидна и 
множество кистични компоненти, с данни за 
централна некроза-16%

3. Предимно солидна компонента, +/- малки 
кистични зони-17%













Медулобластом:

 Представлява високо малигнен, 
недиференциран ( IV степен ) ембрионален 
церебеларен тумор, който най-често засяга 
деца

 Той е вторият по честота мозъчен тумор в 
детска възраст (15-20%) , следвайки 
астроцитома, но е най-честият тумор в ЗЧЯ 
при деца-в приблизително 40% от случаите

 В детската популация има два възрастови 
пика-1-4год. и 6-9год.

 М>Ж

 Асоциация със синдроми  на Cowden, 
Gardner, Gorlin, Turcot



 85-90% произхождат от вермис церебели, 

дорзално от IV-ти вентрикул. 10-15% се 

появяват в церебеларните хемисфери( това е 

по-характерно при по-възрастни пациенти)

 По-агресивните варианти могат да бъдат 

инфилтративни и да ангажират IV-ти 

вентрикул, както и съседния малкомозъчен и 

стволов паренхим









ДД:

 епендимом

 хороид плексус папилома

 пилоцитен астроцитом

 екзофитен стволов глиом



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


