
wy stę pu ją cych przy gu zach mó zgu, nie by ło
do tych czas szcze gó ło wych ba dań na du żą ska -
lę, w któ rych ana li zo wa no by ko re la cje mię -
dzy ta ki mi ob ja wa mi a róż ny mi ce cha mi gu -
za. Na sza wie dza o czyn ni kach neu rop sy chia -
trycz nych i neu rop sy cho lo gicz nych współ wy -
stę pu ją cych z gu za mi mó zgu opie ra się na sto -
sun ko wo nie licz nych kli nicz nych stu diach
przy pad ków oraz na pu bli ko wa nych w star -
szej li te ra tu rze neu ro lo gicz nej i neu ro chi rur -
gicz nej nie kon tro lo wa nych ba da niach se rii
przy pad ków. Oma wia jąc za gad nie nia przed -
sta wio ne w dal szej czę ści roz dzia łu, ko rzy sta -
li śmy w du żej mie rze z tych źró deł.

CZĘ STOŚĆ OB JA WÓW 
NEU ROP SY CHIA TRYCZ NYCH
U PA CJEN TÓW Z GU ZA MI 
MÓ ZGU

Nie ste ty, zdu mie wa ją co ma ło now szych ba -
dań po świę co no czę sto ści wy stę po wa nia ob -
ja wów psy chia trycz nych u pa cjen tów z gu za -
mi mó zgu. Do stęp ne pra ce to zwy kle du że ba -
da nia po śmiert ne, prze waż nie z pierw szej po -
ło wy dwu dzie ste go wie ku.

Na przy kład Ke sch ner i wsp. (1938) za ob -
ser wo wa li ob ja wy psy chia trycz ne u 413 (78%)
spo śród 530 pa cjen tów z gu za mi mó zgu,
Schle sin ger (1950) zaś w se rii 591 pa cjen tów
stwier dził zmia ny za cho wa nia u 301 (51%)
osób. Wpraw dzie zwią za ne z obec no ścią gu -
za zło żo ne ob ja wy neu rop sy chia trycz ne mo -
gą współ wy stę po wać z ogni sko wy mi neu ro -
lo gicz ny mi ob ja wa mi przed mio to wy mi i pod -
mio to wy mi, lecz czę sto by wa ją pierw szym kli -
nicz nym prze ja wem gu za – tak by ło w przy -
pad ku 18% pa cjen tów, któ rych ba da li Ke sch -
ner i wsp. (1938). W ba da niu 4 pa cjen tów z gu -
za mi śród czasz ko wy mi Ko i Kuk (1989) od -
no to wu ją, że 3 z nich po cząt ko wo zgło si ło się
do psy chia trów na ba da nie dia gno stycz ne
i le cze nie. W in nej, póź niej szej ana li zie gru -
py pa cjen tów z opo nia ka mi stwier dzo no, że
21% z nich po cząt ko wo mia ło ob ja wy psy chia -
trycz ne przy bra ku neu ro lo gicz nych ob ja -
wów przed mio to wych i pod mio to wych (Gup -
ta i Ku mar 2004). W su mie z ba dań tych wy -
ni ka, że le ka rze pierw sze go kon tak tu i psy -
chia trzy po win ni zwra cać bacz ną uwa gę na po -
ten cjal ne nie pra wi dło wo ści neu ro lo gicz ne
u pa cjen tów zgła sza ją cych się z ob ja wa mi psy -
chia trycz ny mi i be ha wio ral ny mi.
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10% przysadka

22% płat czołowy

12% płat ciemieniowy

4% płat potyliczny

22% płat skroniowy

30% dół tylny czaszki

RY CI NA 9-1   Względ na czę stość wy stę po wa nia śród czasz ko wych gu zów mó zgu u do ro słych,
w za leż no ści od lo ka li za cji.
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