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WPROWADZENIE i CEL PRACY: Torbiele okołokorzeniowe (Tarlov'a) to zmiany płynowe występujące 

pomiędzy onerwiem a śródnerwiem korzeni nerwów rdzeniowych. Zazwyczaj położone są na 

wysokości zwoju rdzeniowego, a ich ściana zbudowana jest ze śródnerwia, obwodowych włókien 

nerwowych, komórek zwojowych oraz tkanki łącznej włóknistej. Wypełnione są płynem mózgowo-

rdzeniowy lub płynem o zbliżonym składzie. Celem rozprawy była ocena częstości występowania i 

morfologii torbieli okołokorzeniowych oraz towarzyszącym im nieprawidłowości 

zewnątrzrdzeniowych i zewnątrzkanałowych, wykrywanych przypadkowo w czasie oceny morfologii 

kręgosłupa w badaniach rezonansu magnetycznego, u osób  

z objawowymi chorobami krążka międzykręgowego. 

MATERIAŁY I METODY: Dane zostały zebrane podczas rutynowych badań diagnostycznych w 

Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w latach  

2013-2016 r. Wszystkie badania zostały wykonane na aparacie 1.5T, według standardowych 

protokołów dla poszczególnych odcinków kręgosłupa. Do analizy włączono wyłącznie pacjentów bez 

uogólnionej choroby nowotworowej, zmian rozrostowych, urazowych oraz wad wrodzonych. Badania 

w których potwierdzono obecność torbieli okołokorzeniowych poddano ponownej ocenie pod kątem 

ilości zmian, położenia w stosunku do przylegających trzonów kręgów, wielkości, płci i wieku chorego. 

WYNIKI: Spośród 3128 pierwszorazowych badań rezonansowych kręgosłupa torbiele 

okołokorzeniowe wykryto u 286 pacjentów (9%). Zmiany najczęściej obserwowano  



w odcinku krzyżowym kręgosłupa (12,88%), rzadziej piersiowym (5,01%), lędźwiowym (3,49%) i 

szyjnym (2,21%). Torbiele występowały częściej u kobiet  

niż mężczyzn. Średnia wieku osób wynosiła 54,8 lat; dla kobiet 54,1 oraz dla mężczyzn 57,2. W 

większości wykonanych badań stwierdzono obecność pojedynczej torbieli (176, 61,5% ogółu badań). 

Średni, najdłuższy wymiar zmian wynosił  

11,72 mm. W grupie chorych z torbielami okołokorzeniowymi wykazano także obecność naczyniaków 

trzonów kręgów, torbieli nerek i szyjki macicy oraz guzka tarczycy. 

WNIOSKI: 1. Torbiele okołokorzeniowe były relatywnie częstymi zmianami  

w ocenianej populacji; występującymi pojedynczo, rzadziej wielopoziomowo  

i obustronnie. 2. W sekwencjach podstawowych rezonansu magnetycznego, torbiele 

okołokorzeniowe posiadają typową morfologią dla zmian płynowych, co ułatwia  

ich prawidłowe rozpoznanie.. 3. Torbiele okołokorzeniowe - zwłaszcza mnogie - występują częściej u 

kobiet niż mężczyzn. 4. Wiek pacjentów nie wpływał na częstość występowania torbieli, zarówno u 

mężczyzn, jak i kobiet. 5. Torbiel okołokorzeniowe najczęściej występowały w odcinku krzyżowym, a 

następnie odpowiednio piersiowym, lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa. 6. Wielkość torbieli wzrastała 

doogonowo.  

7. Naczyniaki trzonów były najczęściej współistniejącą zmianą z torbielami okołokorzeniowymi ale ze 

względu na ich mała częstość, zależność należy uznać  

za przypadkową. 

  

 

 

 

 

9. Abstract 

 

INTRODUCTION AND AIM: Perineural (Tarlov) cyst is a fluid-filled structure, usually located within the 

nerve root sheath at the posterior root  

of a spinal nerve, whose wall is formed by: endoneurium, peripheral nerve fibers  

and ganglion cells and areolar tissue. The lesion is filled with cerebrospinal or similarly composed 

fluid. The aim of the study was to evaluate the prevalence  

and morphology of perineural cysts and the co-occurring extra-spinal and extra-canal abnormalities, 

detected incidentally during the spinal morphology assessment  

in magnetic resonance imaging, in patients with symptomatic degenerative disc disease. 

MATERIALS AND METHODS: The data were collected from 2013 to 2016 during routine diagnostic 

tests at the Magnetic Resonance Unit of the Diagnostic Imaging Department at St John Cancer Center 



(Lublin, Poland). All examinations were performed on the 1.5T scanner, in accordance with standard 

protocols for individual spine sections. Patients without generalised cancer, proliferative lesions, 

traumatic lesions and congenital malformations were included in the analysis  

Studies, in which the presence of perineural cysts was confirmed, were reassessed in terms of the 

number of lesions, their position in relation to the adjacent vertebrae, size  

and also in terms of patients' sex and age. 

RESULTS: Out of 3128 first-stage spinal resonance examinations, perineural cysts were detected in 

286 patients (9%). The changes were most commonly observed in the sacral region (12.88%), 

followed by thoracic (5.01%), lumbar (3.49%) and cervical one (2.21%). Cysts were more common in 

women than in men. The average age 

 of patients was 54.8 years (54.1 for women and 57.2 for men). In the majority  

of performed examinations, a single cyst was found (176 cases i.e. 61.5%  

of all examinations). The average, longest dimension of lesion was 11.72 mm.  

In the group of patients with perineural cysts, vertebral hemangiomas, kidney  

and cervix cysts as well as thyroid nodule cysts were also found. 

CONCLUSIONS: 1. Perineural cysts were relatively common changes within  

the assessed population, occurring mainly as a single, less frequently as multilevel  

and bilateral lesion. 2. In the basic magnetic resonance sequences, perineural cysts have  

a morphology typical for fluid lesions, which facilitates their correct diagnosis.  

3. Perineural cysts - especially multiple ones - occur more often in women than in men.  

4. The age of patients did not affect the prevalence of cysts in both men and women.  

5. The cysts most common occurred in the sacral region, followed by the thoracic, lumbar and 

cervical region. 6. The cyst size increased distally. 7. Vertebral hemanigiomas were the most common 

lesions occurring with perineural cysts, however, due to their low incidence, the relationship 

between the occurrence of the two should  

be considered as accidental. 


