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Runda wst´pna 1
Udar niedokrwienny ostry z zakresu unaczynienia t´tnicy przedniej mózgu
Mózgowa malformacja t´tniczo-˝ylna (AVM)
Przerzuty nowotworowe krwotoczne – czerniak
Penetrujàcy uraz głowy – uszkodzenie typu łuk i strzała
Guz rzekomy oczodołu
Ostry krwiak nadtwardówkowy z linijnym złamaniem koÊci czołowej
Ropieƒ mózgu
Malformacja Chiariego typu II i powiàzane z nià nieprawidłowoÊci
Ostre wodogłowie wtórne to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Torbiel szyszynki
Ukrwotocznione stłuczenie mózgu – zamkni´ty uraz głowy
Gwiaêdziak włosowatokomórkowy mó˝d˝ku
Dysplazja włóknista
Ostre niedokrwienie w obszarze unaczynienia t´tnicy Êrodkowej mózgu
Stwardnienie rozsiane
Oponiak
Ostry narastajàcy krwiak podtwardówkowy – wklinowanie pod sierp mózgu i udar
Krwotok podpaj´czynówkowy – p´kni´cie t´tniaka t´tnicy łàczàcej przedniej
Udar niedokrwienny spowodowany zatorem (ostry i podostry) – migotanie przedsionków
Nerwiaki osłonkowe przedsionkowe kanału słuchowego wewn´trznego
Zapalenie tkanek oczodołu i ropieƒ
Ostre krwawienie do wzgórza wywołane nadciÊnieniem
Gwiaêdziak o niskim stopniu złoÊliwoÊci
Torbiel paj´czynówki
Siatkówczak
Ropniak podtwardówkowy powikłany zapaleniem mózgu
Glejak wielopostaciowy ciała modzelowatego – obraz „motyla”
Przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa-Robina
Agenezja ciała modzelowatego
Uraz nieprzypadkowy – zespół dziecka maltretowanego
Torbiel skórzasta
Przerzuty do koÊci pokrywy czaszki – rak piersi
Przewlekła anemia – rozlane naciekanie szpiku kostnego w koÊciach sklepienia czaszki
T´tniak olbrzymi t´tnicy Êrodkowej mózgu
Obustronny podostry krwiak podtwardówkowy
Oponiak okołosierpowy naciekajàcy zatok´ strzałkowà górnà
Udar ˝ylny
Samoistne rozwarstwienie t´tnicy kr´gowej
Samoistny krwiak wewnàtrzczaszkowy – p´kni´cie malformacji t´tniczo-˝ylnej
Lejek naczyniowy t´tnicy łàczàcej tylnej
Rozlany uraz aksonalny
PodwyÊciółkowe szerzenie si´ glejaka wielopostaciowego
Angiopatia amyloidowa
Stwardnienie przyÊrodkowe płata skroniowego (hipokampa)
Oponiaki wewnàtrzkomorowe
Rozrodczak nadsiodłowy
Depozyty mineralne w jàdrach podstawy mózgu w obrazach T1-zale˝nych
– zaburzony metabolizm wapnia i fosforanów
Zapalenie mózgu wywołane przez wirus Herpes simplex typu 1
Pierwotny chłoniak oczodołu
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych podstawy mózgu – gruêlica
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Krytyczne spojrzenie 103
Przerzuty do opony twardej – rak piersi
Zw´˝enie wodociàgu
Torbiel kieszonki Rathkego
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Zapalenie nerwów wzrokowych (choroba demielinizacyjna)
Uraz oka – przemieszczenie soczewki i p´kni´cie gałki ocznej
Rozwojowa anomalia ˝ylna
Dysplazja włóknista koÊci sklepienia czaszki
Masa patologiczna w zatoce jamistej – oponiak
Ropne zapalenie komór powikłane ostrym wodogłowiem
Zmiana w obr´bie lejka przysadki i podwzgórza: przypadek A – sarkoidoza;
przypadek B – histiocytoza z komórek Langerhansa
Choroba Lhermitte’a-Duclos (dysplastyczny zwojak mó˝d˝ku)
Sarkoidoza – zapalenie opon podstawy mózgu
Mikrogruczolak przysadki
Stwardnienie rozsiane – typ Marburg
Wklinowanie podnamiotowe
Torbiel naskórkowa zbiornika mostowo-mó˝d˝kowego
Malformacje jamiste (naczyniak jamisty, ukryte malformacje naczyniowe mózgu)
Przetrwała t´tnica trójdzielna
Torbiel koloidowa
Jama przegrody przezroczystej i jama Vergi
Toksoplazmoza u pacjentów z AIDS
Rozwojowa przepuklina mózgowa
Wàgrzyca OUN
Zapalenie nerwu twarzowego
Traktografia rezonansu magnetycznego – mapowanie dróg korowo-rdzeniowych
przed resekcjà glejaka wielopostaciowego
P´kni´cie t´tniaka prawej tylnej dolnej t´tnicy mó˝d˝kowej
Zwojakoglejak
Choroba Pageta – zniekształcajàce zapalenie koÊci
Dysplazja włóknisto-mi´Êniowa powikłana ostrym udarem
Zatrucie tlenkiem w´gla
Zespół boczny opuszki – zespół Wallenberga
Zwyrodnienie Wallera
Zespół Dandy’ego-Walkera
Oftalmopatia tarczycowa z uciÊni´ciem nerwu wzrokowego w szczycie oczodołu
Obustronne torbiele Êluzowe zatok czołowych
Torbiel paj´czynówki zbiornika nadsiodłowego
Nowotwory IV komory – brodawczak splotu naczyniówkowego i wyÊciółczak
Liczne malformacje jamiste wyst´pujàce rodzinnie
T´tniak ˝yły Galena
Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a)
Przedwczesne zaroÊni´cie szwów – szew czołowy
Glejak pokrywki (blaszki czworaczej)
Czaszkogardlak-nawrotowy typ szkliwiakowaty
Torbiel naskórkowa ÊródkoÊcia
DziurowatoÊç mózgu
Heterotopia podwyÊciółkowa
Ostry udar z zakresu unaczynienia t´tnicy Êrodkowej mózgu
Naczyniak płodowy
Niedokrwienie z zakresu tylnego krà˝enia mózgowego, spowodowane zespołem podkradania
t´tnicy podobojczykowej
Zapalenie naczyƒ OUN – udary i krwawienie Êródmózgowe
Oponiak nerwu wzrokowego
Oponiak okołoszyszynkowy
Zator powietrzny z ostrym prawostronnym udarem mózgu
Zakrzepica ˝ylna zatok spowodowana zapaleniem koÊci wyrostka sutkowatego
Krwotok Êródkomorowy
Makrogruczolak przysadki naciekajàcy lewà zatok´ jamistà
Chłoniak kłykcia potylicznego i kr´gu C1
Sarkoidoza oÊrodkowego układu nerwowego
Wodogłowie normotensyjne (NPH)
Tłuszczaki zwiàzane z ciałem modzelowatym
Niezró˝nicowany rak zatoki i jamy nosowej szerzàcy si´ wewnàtrzczaszkowo
P´kni´cie t´tniaka t´tnicy łàczàcej tylnej
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Włóknienie układowe nefrogenne zwiàzane z podaniem gadolinum – cz´Êç I
Włóknienie układowe nefrogenne zwiàzane z podaniem gadolinum – cz´Êç II
Fenestracja t´tnicy podstawnej mózgu
Choroba moyamoya
Ogniskowa dysplazja korowa
Ostre zapalenie zatok
Zapalenie przednich wyrostków pochyłych i torbiel Êluzowa jako powikłania zapalenia zatok
Samoistne nadciÊnienie wewnàtrzczaszkowe
Wieloogniskowe oponiaki po radioterapii mózgu
Choroba Fahra (rodzinne odkładanie si´ złogów wapnia i ferrytyny w mózgowiu)
Chłoniak OUN u pacjenta z prawidłowà odpornoÊci
Choroba Alzheimera
Zespół Sturge’a-Webera (naczyniakowatoÊç twarzowo-mózgowa)
Hipopituitaryzm-przemieszczenie ku tyłowi przysadki mózgowej i brak uwidocznienia lejka
Ostra toksyczna demielinizacja – zatrucie tlenkiem w´gla
NerwiakowłókniakowatoÊç typu I – gwiaêdziak włosowatokomórkowy drogi wzrokowej
Chłoniak obejmujàcy struktury okołokomorowe
Krwawienie podpaj´czynówkowe w obszarze Êródmózgowia nie zwiàzane z t´tniakiem
Martwica popromienna po leczeniu wysoko złoÊliwego glejaka
Martwica spowodowana radioterapià w przebiegu raka nosogardła
Rozwarstwienie t´tnicy szyjnej wewn´trznej
Odma pr´˝na Êródczaszkowa
Kryptokokoza
Podpaj´czynówkowe szerzenie si´ nowotworu – karcynomatoza opony mi´kkiej
Gwiaêdziak pnia mózgu
Zakrzepica poporodowa rozwojowej anomalii ˝ylnej
Textiloma lub Gossypiboma – pozostawione materiały chirurgiczne w polu operacyjnym
Ziarniniak cholesterolowy szczytu piramidy koÊci skroniowej
Hamartoma podwzgórza
Ziarnica złoÊliwa (choroba Hodgkina) z zaj´ciem opon podstawy mózgu
Struniak
Rak podstawnokomórkowy skóry szerzàcy si´ okołonerwowo
Borelioza OUN
Odwracalna leukoencefalopatia tylna
Dysplazja włóknista koÊci skroniowej
Przerzuty nerwiaka niedojrzałego (neuroblastoma) do czaszki
Oponiak torbielowaty z atypià komórkowà
Uogólnione uszkodzenie mózgu w przebiegu niedotlenienia
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Próba sił 305
Przodomózgowie jednokomorowe typu III (lobar holoprosencephaly)
Zwyrodnienie oliwkowo-mostowo-mó˝d˝kowe (OPCD)
Heterotopia pasmowata – szerokozakr´towoÊç
Choroba Huntingtona
Przepuklina oponowa, rzekoma przepuklina oponowa podstawy czaszki
(szczytu cz´Êci skalistej koÊci skroniowej)
Glejak wielopostaciowy prawego wzgórza
Stwardnienie rozsiane i glejak
Adrenoleukodystrofia
Rdzeniak płodowy
Udar w zakresie unaczynienia t´tnicy Êrodkowej mózgu imitujàcy przerzut do koÊci
Cytomegalowe zapalenie opon i wyÊciółki u pacjenta z AIDS
Malformacje jamiste w górnej cz´Êci pnia mózgu i w obr´bie wzgórza
Teleangiektazje włoÊniczkowe i rozwojowe malformacje ˝ylne DVA pnia mózgu
OÊrodkowy nerwiak komórkowy
Zespół Marchiafava-Bignami
Przerzuty rakowiaka do mi´Êni zewnàtrzgałkowych
Zespół Jouberta
Układowy chłoniak nieziarniczy
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Nieprawidłowe depozyty ˝elaza w jàdrach struktur gł´bokich
Encefalopatia w przebiegu zaka˝enia wirusem Herpes – infekcja wirusem Herpes typu 6
u pacjenta po przeszczepie
Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Naczyniak chłonny oczodołu
Przetoka szyjno-jamista – cz´Êç I
Przetoka szyjno-jamista – cz´Êç II
GlejakowatoÊç mózgu
Choroba Canavan
NerwiakowłókniakowatoÊç typu 2
Przerzuty z czerniaka oczodołu do kàta mostowo-mó˝d˝kowego
PozostałoÊci gadolinu – niewydolnoÊç nerek
Stwardnienie zanikowe boczne – choroba Lou Gehriga
Gwiaêdziak anaplastyczny o wysokim stopniu złoÊliwoÊci
Choroba Wilsona
˚ółtakogwiaêdziak pleomorficzny
Pierwotna melanoza opony mi´kkiej
Przetoka t´tniczo-˝ylna opony twardej – cz´Êç I
Oponowa przetoka t´tniczo-˝ylna – cz´Êç II
Płodowa szczelina mózgu (schizencefalia)
Encefalopatia Wernickego
P´kni´ty t´tniak zapalny
Demielinizacja osmotyczna
Choroba Rosai-Dorfmana – łagodna histiocytoza zatok
Martwicza, torbielowata masa w mózgu – czeÊç I
Torbielowata, martwicza masa w mózgu – cz´Êç II – Przerzuty gruczolakoraka płuc
Rhombencephalosynapsis
Post´pujàca wieloogniskowa leukoencefalopatia – PML
Dysplazja koÊci klinowej i dysplazja mózgu – nerwiakowłókniakowatoÊç typu 1
(choroba von Recklinghausena)
NiedoczynnoÊç przedniego płata przysadki z brakiem lejka
Post´pujàca oftalmoplegia spowodowana defektem mitochondrialnym
Zapalenie układu limbicznego – zespół paranowotworowy (rak drobnokomórkowy płuc)
Choroba von Hippel-Landaua
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Skorowidz 407
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