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SURGICAL TREATMENT OF POSTERIOR CEREBRAL FOSSA MENINGIOMA (Abstract): 
Difficulties of the treatment of posterior fossa meningioma are due to anatomical and physiological 
characteristics of these expansive intracranial processes. Location of the tumor dictates the neurological 
sacrifice for a proper approach and resection. Because the meningiomas are benign and have a slowly 
growth rate, the emergency surgery is not required. The treatment plan depends on age, on the general 
condition of the patient, on the size of tumor and neurological deficits. The actual tendency is to combine 
different therapeutic methods in order to obtain the best prognosis with minimum side effects.  
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Tratamentul tuturor meningioamelor este chirurgical, urmărindu-se exereza 
totală, pentru a preveni recidivele tumorale; există posibilitatea de embolizare a 
pediculilor vasculari, urmată de exereza completă. Prognosticul depinde de diagnosticul 
precoce şi abordul chirurgical cât mai corect şi cu rezecţie totală. Numai rezecţia totală 
poate preveni recidivele meningioamelor. Desigur recidivele depind şi de histopatologia 
acestor tumori. În aceste condiţii este necesară urmărirea clinică şi mai ales prin 
tomografii computerizate repetate, cu contrast şi reconstrucţie 3D. 

Terapia chirurgicală are ca obiective: extirparea tumorii, biopsia pentru 
confirmarea diagnosticului, administrarea intracavitară a agenţilor farmacologici, 
combaterea hipertensiunii intracraniene. Principiul dominant urmărit de chirurgia 
meningioamelor se bazează pe evitarea lezării ţesutului nervos din jurul tumorii, atât 
direct prin tracţiuni, cât şi indirect prin interfaţa cu trunchiurile arteriale sau venoase. De 
obicei edemul poate secunda orice meningiom operat, chiar şi pe acelea de dimensiuni 
mai mici.  
 

TEHNICI DE DETERMINARE A FOSEI POSTERIOARE 
„Tehnica populară", după cum se observă în figura 1, are următoarele repere: 

- o linie trasată de la foramen magnum spre vertex este bisectată cu o 
perpendiculară (punctul Y); 

- un punct (X) este identificat pe perpendiculară, 1/3 din distanţa de la baza 
craniului; 
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- o linie conectată cu apofiza clinoidiană posterioară, punctul X şi protuberanţa 
occipitală internă defineşte fosa posterioară. 
În cadrul reperelor chirurgicale ale fosei posterioare linia lui Chamberlain 

conectează marginea posterioară a palatului dur cu opistion; în mod normal, dintele 
axisului se proiectează sub această linie. Linia McGregor (Chamberlain modificată) 
uneşte marginea posterioară a palatului dur tangent cu tăblia osoasă externă a osului 
occipital, prin această metodă limita superioară a dintelui este mai înaltă şi impresiunea 
bazilară se defineşte dacă odontoida se proiectează cu mai mult de 10 mm. Peste această 
linie, intervalul normal este considerat între -7,4mm până la +9,7mm. 

Linia lui Twining se întinde de la tuberculul selar la endinion (protuberanţa 
occipitală internă), iar o perpendiculară din odontoidă pe această linie defineşte 
profunzimea fosei posterioare (aproximativ 4 cm) [1-3]. Localizarea cu acurateţe a 
sinusului transvers-sigmoid este de o mare importanţă.  

Asterionul este un reper de referinţă pentru localizarea sinusului transvers. 
Poziţia asterionului este superficială la joncţiunea sinusurilor transvers-sigmoidian în 
87% din cazuri, inferior acestei joncţiuni în 11% din cazuri şi superior joncţiunii în 2% 
din cazuri. Distanţa de la asterion la rădăcina zigomei este 54,6 +/- 5,5 mm.  

Distanţa dintre asterion şi spina lui Henle este 45,2 +/ -5,2 şi de la asterion la 
planul orizontal Fankfurt 15 +/- 7,5 mm. Asterionul este variabil în relaţia anatomicã cu 
alte structuri.  

Prima gaură supero-laterală pentru abordul fosei posterioare poate fi plasată cu 
siguranţă la 1 cm sub linia nucală superioară şi 1 cm medial de şanţul mastoidian. Se 
utilizează şi filme de simulare bazate pe repere osoase. Limita superioară care include 
apexul tentoriului este frecvent dificil de definit. 

Utilizând IRM sagitală şi graficul Cartezian se stabileşte relaţia geometrică 
dintre apexul tentorial şi câteva repere osoase. Două linii sunt definite: prima conectată 
la protuberanţa internă occipitală şi clinoidiană posterioară (AB) şi a doua 
perpendiculară pe prima, incluzând apexul tentorial şi extinsă de la baza craniului 
inferior spre coroana craniului superior (DE). Se utilizează regresia liniară. În 
majoritatea pacienţilor, apexul tentorial poate fi estimat bazându-se pe reperele osoase 
cu aproximativ 10 mm. Marginea inferioară a sinusului transversal este estimată la două 
degete deasupra liniei superioare nucale.  

Un alt reper important este inionul, care identifică torcula şi o linie dreaptă între 
inion şi asterion, care corespunde sinusului transvers. 

Tipuri de aborduri practicate 
1. Abordul pietros presigmoidian 
Incizia şi expunerea iniţială diferă în funcţie dacă este efectuat singur sau în 

combinaţie cu un abord fronto-temporal. Pentru un abord simplu se practică o incizie în 
formă de C, care se extinde de-a lungul liniei temporale superioare în regiunea 
retroauriculară şi în regiunea superioară a gâtului. Muşchiul temporal este ridicat 
dinspre partea sa posterioară şi reflectat anterior; muşchiul sternocleidomastoidian şi 
fascia sunt reflectate anterior împreună cu pielea incizată, muşchii semispinalis capitis şi 
splenius capitis sunt detaşaţi din inserţiile lor şi reflectaţi posteroinferior. Osul temporal 
şi retrosigmoidian, aria mastoidei şi rădăcina zigomatică sunt astfel expuse [4]. 

2. Pietrosectomia totală 
În acest abord, nervul facial este complet scheletizat dinspre IAC în jos spre 

gaura stilomastoidiană. Nervul pietros superficial este secţionat, nervul facial este 
mobilizat posterior.  
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Nervul facial are trei surse de vascularizaţie: în UPC şi IAC din ramurile arterei 
cerebelare antero-inferioare; în porţiunea mijlocie din artera pietroasă şi în segmentul 
mastoidian din artera stilomastoidiană care ascensionează prin gaura stilomastoidiană.  

Dacă două din aceste vase sunt păstrate, nervul facial poate fi deplasat posterior 
şi pacientul poate avea o funcţie facială normală sau aproape de normal. Lezarea 
nervului facial în timpul intervenţiei chirurgicale are ca rezultat paralizia facială 
ireversibilă. Expunerea şi mobilizarea nervului facial constituie deci cea mai importantă 
parte a acestui abord. După ce nervul facial a fost deplasat posterior, ICA pietros este 
expus în întregime şi mobilizat anterior. Prin perforarea osului pietros superior de gaura 
jugulară şi a părţii laterale a clivusului se obţine o expunere a regiunii anterolaterale a 
trunchiului cerebral şi a regiunii petroclivale. Etanşarea trompei lui Eustachio cu ţesut 
adipos şi suturarea ei va preveni pierderea de LCR. 

3. Abordul retrosigmoidian 
Abordul retrosigmoidian (suboccipital lateral) este cel mai frecvent utilizat 

pentru îndepãrtarea tumorilor UPC, în special dacă auzul preoperativ este intact. Câteva 
avantaje: păstrarea auzului, drenajul timpuriu al cisternei lichidului cerebrospinal, 
vizualizarea nervilor cranieni inferiori [5]. 

4. Abordul transtemporal 
Oferă avantajele identificării timpurii şi controlul nervului facial înainte de 

disecţia sau îndepărtarea tumorii, păstrarea integrităţii anatomice şi funcţionale a 
nervului facial şi o retracţie cerebelară minimă [6]. 

5. Abordul lateral transcondilar transtubercular pentru foramen magnum şi 
clivus (FLA) 

Ideea acestui abord este relativ recentă. FLA permite accesul la canalul spinal 
ventral superior, porţiunea anterioară a foramen magnum, clivusul mijlociu şi inferior, 
gaura jugulară [7-11]. 

6. Abordul pentru meningioamele de jugular foramen 
Meningioamele care implică jugular foramen sunt deseori invazive. Pacienţii 

prezintă paralizii ale nervilor cranieni inferiori. Abordul şi rezecţia sunt similare pentru 
tumorile de jugular foramen. Aceste meningioame sunt predominant intradurale. Gradul 
de rezecţie depinde de vârsta şi de condiţia generală a pacientului. Chirurgul poate alege 
din cele patru căi de abord: lateral (abord infratemporal Fish tip A sau B), posterior 
(abord transmastoid transjugular), inferior (abord lateral extrem) sau anterior (abord 
subtemporal infratemporal) [12]. 

Radiochirurgia stereotacticã 
În 1951, Dr. Lars Leksell a utilizat termenul de “radiochirurgie stereotactică” 

(SRS), care reprezintă eliberarea unei singure doze crescute de radiaţie prin fascicule 
direcţionate stereotactic la o ţintă mică. În prezent sunt utilizate trei tipuri de tehnici 
SRS: cu particule încărcate puternic (fascicul protonic), iradierea gamma de la surse de 
cobalt 60 („gamma knife”) şi fotoni cu energie înaltă de la acceleratoare liniare 
(LINACs) [13-17]. Este minim invazivă, nu necesită anestezie generală. Are un risc 
minim de sângerare şi infecţie, iar timpul de recuperare este minim, preyintă costuri 
mici şi cu disconfort postintervenţie minim. Intervenţia se poate practica în regim de 
spitalizare de zi, pacienţii putând să-şi reia imediat activităţile. Meningioamele au 
anumite caracteristici care fac potrivită alegerea radiochirurgiei ca variantă terapeutică: 
de obicei sunt tumori bine încapsulate; potenţial de extensie locală redus şi pot fi 
detectate CT chiar dacă au dimensiuni mici. 
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Complicaţiile postchirurgicale sunt următoarele: disfuncţii ale nervilor cranieni, 
paralizia nervului facial, surditate, hemiplegie, hemipareză, anomalii senzoriale, infecţii, 
comă prelungită, obstrucţie de şunt, infecţie pulmonară, tromboză venoasă, embolism 
pulmonar, pierdere de LCR. 
 

CONCLUZII 
Abordul chirurgical în meningioame variază în funcţie de localizarea şi mărimea 

tumorii. Cantitatea de ţesut tumoral rezidual după intervenţia chirurgicală rămâne un 
factor determinant pentru rata recidivei. Radiochirurgia începe să joace rol tot mai 
important în meningioamele de fosă posterioară. 
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