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Summary
Mild cognitive impairment (MCI) is defined as a heterogeneous clinical syndrome associated
with high risk of the development of dementia, especially Alzheimer disease (AD). Owing to the
recent advances in understanding of the molecular phenomena underlying AD there is a chance
of introducing effective therapy for this disease in the near future. Therefore, improvement of
early diagnostics methods and finding the markers of AD progression, especially in the high risk
population of patients with MCI becomes a crucial issue. From the clinical point of view, great
expectations are associated with neuroradiologic methods, which are hoped to make it possible to
find the markers of conversion from MCI to dementia and the markers of dementia progression in
subjects at risk of the development of AD.
Growing interest in the problem of MCI diagnostics, reflected in numerous medical publications
that have appeared during the recent few years, has prompted the authors to review and summarize
the current knowledge concerning the application of modern neuroradiologic methods in the
diagnostics of subjects with MCI.
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Wst´p
Terminem ∏agodne zaburzenia poznawcze (ang. Mild
Cognitive Impairment – MCI) okreÊla si´ heterogennà pod
wzgl´dem klinicznym grup´ zaburzeƒ funkcji poznawczych
ze zwi´kszonym ryzykiem rozwoju ot´pienia, zw∏aszcza
choroby Alzheimera (ang. Alzheimer's disease – AD). Ciàgle
nie ma pe∏nej zgody czy MCI jest samodzielnà jednostkà
nozologicznà czy te˝ heterogennym zespo∏em objawów klinicznych z wysokim ryzykiem rozwini´cia si´ ot´pienia.

Panuje natomiast zgodnoÊç poglàdów, ˝e ∏agodne zaburzenia poznawcze powinny byç rozpoznawane, a pacjenci
z MCI powinni byç obserwowani pod kàtem pogarszania
si´ sprawnoÊci poznawczej i funkcjonalnej, prowadzàcego
do rozwoju demencji.
Wzrastajàce zainteresowanie problemem diagnostyki ∏agodnych zaburzeƒ poznawczych, znajdujàce odbicie w licznych
publikacjach medycznych z ostatnich kilku lat, przekona∏o
autorów o koniecznoÊci usystematyzowania i podsumowania
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obecnej wiedzy dotyczàcej zastosowania wspó∏czesnych
metod neuroradiologicznych w procesie diagnostycznym
osób z MCI.

nosicielstwo allelu APOE 4, zmniejszona obj´toÊç hipokampa, podesz∏y wiek, niski poziom wykszta∏cenia i obecnoÊç
zaburzeƒ psychomotorycznych [4–7].

U wi´kszoÊci osób starszych zaobserwowaç mo˝na zwiàzane z wiekiem „fizjologiczne” os∏abienie pami´ci. Kiedy
deficyty w zakresie pami´ci lub innych funkcji poznawczych przekraczajà norm´ wieku i odpowiedniego poziomu
wykszta∏cenia, nie sà jednak na tyle du˝e ˝eby spe∏niç kryteria ot´pienia, rozpoznajemy ∏agodne zaburzenia poznawcze. Osoby z MCI zg∏aszajà istotne pogorszenie pami´ci
lub innych funkcji poznawczych i chocia˝ prosta codzienna aktywnoÊç (np. ubieranie si´, mycie, jedzenie) nie jest
zaburzona, to nieznacznie pogarsza si´ aktywnoÊç z∏o˝ona
(np. planowanie, analizowanie), a w konsekwencji obni˝a
si´ jakoÊç ˝ycia. Przy braku standaryzowanych kryteriów
diagnostycznych najcz´Êciej w rozpoznawaniu MCI stosuje
si´ kryteria zaproponowane Mayo Clinic Group (Tabela 1).
¸agodne zaburzenia poznawcze wyst´pujà u 15–30% populacji osób powy˝ej 60-tego roku ˝ycia (ot´pienie u 8–11%) [1].
Wi´kszoÊç badaƒ wskazuje na zwiàzek rozpowszechnienia
MCI ze starzeniem si´.

Choroba Alzheimera jest najcz´stszà przyczynà ot´pienia
w Europie oraz w krajach Ameryki Pó∏nocnej. Jest to schorzenie zwyrodnieniowe oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
przejawiajàce si´ post´pujàcym deficytem funkcji poznawczych, zw∏aszcza pami´ci. W badaniu neuropatologicznym charakterystycznà cechà AD sà blaszki amyloidowe,
zwyrodnienie neurofibrylarne oraz angiopatia kongofilna.
Zmiany neuropatologiczne w AD, którym towarzyszy ubytek
neuronów, szerzà si´ wg okreÊlonego schematu na poszczególne rejony kory mózgowej, w korelacji ze stadium choroby. NajwczeÊniej zmiany stwierdzane sà w obr´bie struktur uk∏adu limbicznego w dolno-przyÊrodkowych cz´Êciach
p∏atów skroniowych (hipokamp, kora Êródw´chowa).
Nast´pnie proces szerzy si´ na dalsze struktury uk∏adu limbicznego, a wreszcie zajmuje kor´ nowà [8]. Uwzgl´dnienie
tej sekwencyjnoÊci zmian neuropatologicznych ma znaczenie dla poszukiwania markerów rozwoju i post´pu choroby Alzheimera. Udowodniono, i˝ zmiany neuropatologiczne w tkance mózgowej pacjentów z AD mogà wyprzedzaç
nawet o 10 lat wystàpienie klinicznych objawów choroby
oraz, ˝e sà obecne w mniejszym nasileniu u osób, u których
wyst´pujà ∏agodne zaburzenia poznawcze.

WczeÊniej termin MCI by∏ zwykle u˝ywany do okreÊlenia
przejÊciowego stanu pomi´dzy normalnym funkcjonowaniem poznawczym i klinicznà fazà prawdopodobnej AD.
Obecnie coraz cz´Êciej MCI rozpoznawane sà jako samodzielna jednostka kliniczna, która jest znacznie bardziej
ró˝norodna ni˝ przedkliniczna faza AD. Heterogenna etiologia warunkuje wyst´powanie wielu obrazów klinicznych
MCI, w tym postaci o stabilnym przebiegu, postaci z progresjà do AD, a tak˝e postaci odwracalnej. Amnestyczne
∏agodne zaburzenia poznawcze (ang. aMCI – amnestic MCI)
przebiegajà z zaburzeniem pojedynczej funkcji poznawczej
– pami´ci, uogólnione MCI z nieznacznie zaburzonymi wieloma funkcjami poznawczymi, wybiórcze MCI z zaburzonà
pojedynczà funkcjà poznawczà – innà ni˝ pami´ç. Wydaje
si´, ˝e prawdziwa postaç amnestyczna wyst´puje zdecydowanie rzadziej ni˝ uogólniona, w której stwierdza si´ zaburzenia kilku funkcji poznawczych.
Liczne badania wykaza∏y, ˝e u osób z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczymi wyst´puje podwy˝szone ryzyko
wystàpienia ot´pienia, zw∏aszcza choroby Alzheimera [2].
Rocznie wÊród 6–25% osób z MCI rozwija si´ ot´pienie
(w odpowiedniej wiekowo populacji ogólnej od 0,2% do
3,9%). W badaniu epidemiologicznym Kawas i wsp. [3]
ustalili Êredni czas konwersji MCI w chorob´ Alzheimera
na 4,4 lat. Potencjalnymi czynnikami ryzyka konwersji jest

Obiecujàce wyniki terapii genowej z wykorzystaniem techniki implantacji modyfikowanego NGF uzasadniajà szczególne zainteresowanie wczesnym wykrywaniem choroby
Alzheimera, gdy˝ podj´te na tym etapie leczenie mo˝e przynieÊç z∏agodzenie objawów lub te˝ istotne zwolnienie dynamiki zmian. Wydaje si´ oczywiste, i˝ odpowiednio wczesne
wyselekcjonowanie spoÊród pacjentów z MCI osób szczególnie zagro˝onych wystàpieniem choroby Alzheimera, da∏oby
szans´ na wdro˝enie terapii i opóênienie wystàpienia objawów
ot´pienia. Stàd uzasadnione wydaje si´ poszukiwanie markerów zwi´kszonego ryzyka rozwoju demencji u tych pacjentów,
a tak˝e obiektywnych metod wczesnej diagnostyki osób z MCI.
SpoÊród testów klinicznych najbardziej pomocna do ró˝nicowania normy, MCI i AD jest ocena sprawnoÊci pami´ci
epizodycznej [9, 10]. Arnaiz i wsp. [11] wykazali, ˝e obok
pami´ci epizodycznej wiarygodna dla ró˝nicowania jest
równie˝ ocena pami´ci semantycznej, funkcji wzrokowoprzestrzennych i uwagi.
Wraz z rozwojem technik obrazowania wzros∏o znaczenie
metod radiologicznych w procesie diagnostycznym osób

Table 1. Diagnostic criteria of MCI (Mayo Clinic Group).
Tabela 1. Kryteria diagnostyczne MCI (wg Mayo Clinic Group).
• Skargi na upośledzenie pamięci (wyrażane przez chorego lub osoby z jego otoczenia)
• Prawidłowe globalne funkcjonowanie poznawcze
• Niezaburzona codzienna aktywność życiowa
• Obiektywne pogorszenie funkcji poznawczych, potwierdzone testami (odchylenia standardowe 1,5–2 poniżej wartości należnych dla wieku)
• CDR = 0,5
• Brak otępienia
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z zaburzeniami funkcji poznawczych. Z klinicznego punktu
widzenia z metodami neuroradiologicznymi wià˝e si´ wielkie nadzieje na znalezienie markerów konwersji ∏agodnych
zaburzeƒ poznawczych do ot´pienia oraz markerów rozwoju
demencji u osób z grupy zwi´kszonego ryzyka rozwoju choroby Alzheimera (np. osoby z aMCI, nosiciele genów APOE).
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mo˝liwoÊci anatomicznej, czynnoÊciowej i biochemicznej oceny
mózgowia u pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych, jakie niosà ze sobà wspó∏czesne metody obrazowania. Na podstawie dost´pnych danych literaturowych oraz
doÊwiadczeƒ w∏asnych autorów omówione zostanie zastosowanie i wartoÊç kliniczna poszczególnych technik neuroradiologicznych w diagnostyce osób z MCI.

Badania morfologiczne
Podstawowe badania oceniajàce morfologi´ mózgowia to
przede wszystkim tomografia komputerowa (TK) i rezonans
magnetyczny (MR), przy czym rezonans magnetyczny charakteryzuje si´ wy˝szà rozdzielczoÊcià liniowà pozwalajàcà na
precyzyjne uwidocznienie struktur o niewielkich rozmiarach,
dobre odró˝nienie istoty szarej i bia∏ej oraz mo˝liwoÊcià uzyskania przekrojów w p∏aszczyznach czo∏owych i strza∏kowych
(Rycina 1A i 1B). Od wielu lat metody te stanowià cz´Êç
przyj´tego schematu wst´pnej diagnostyki pacjentów z deficytami funkcji poznawczych.

Rutynowe badanie TK lub MR
Morfologiczna ocena mózgowia, przy u˝yciu standardowych protoko∏ów badania TK i/lub MR, odgrywa wa˝nà
rol´, ju˝ we wst´pnym etapie procesu diagnostycznego,
w wykluczeniu organicznych przyczyn stwierdzanych
zaburzeƒ poznawczych (np. guzy, wodniaki, wodog∏owie)

A

oraz naczyniopochodnego pod∏o˝a choroby. Badania te
stanowià tak˝e podstaw´ do oceny stopnia, lokalizacji oraz
progresji atrofii okreÊlonych rejonów mózgowia u osób
z zaburzeniami funkcji poznawczych. Mimo wy˝szej
rozdzielczoÊci rezonansu magnetycznego, rol´ badania
przesiewowego, ze wzgl´du na ni˝sze koszty i wi´kszà
dost´pnoÊç, pe∏ni w codziennej praktyce tomografia komputerowa. U pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych dla lepszej oceny struktur p∏ata skroniowego rutynowe badanie TK g∏owy wymaga modyfikacji pochylenia
gantry do p∏aszczyzny podoczodo∏owo-usznej (odchylenie
o ok. 20° od standardowej p∏aszczyzny oczodo∏owo-usznej). Analogicznej modyfikacji w badaniu MR wymaga
p∏aszczyzna poprzeczna ustalana równolegle do d∏ugiej osi
p∏ata skroniowego.
NajwczeÊniejszym objawem AD, podobnie jak w MCI, jest
deficyt pami´ci – co zgodnie z teorià anatomicznego podobieƒstwa tych dwóch jednostek – ma zwiàzek z zaj´ciem
struktur zwiàzanych z procesami pami´ciowymi (hipokamp,
kora Êródw´chowa). Zmiany mikroskopowe – t.j. zwyrodnienie i ubytek neuronów w tych strategicznych strukturach
– przek∏adajà si´ na makroskopowo stwierdzany zanik tych
okolic. Cechà zaniku w badaniach obrazowych jest zmniejszenie obj´toÊci tkanek mózgowia i wtórne poszerzenie
przylegajàcych przestrzeni p∏ynowych.
Wg aktualnych doniesieƒ literaturowych, w diagnostyce
MCI i choroby Alzheimera najwi´kszà specyficznoÊç, poÊród
pojedynczych pomiarów liniowych przypisuje si´ kàtowej
szerokoÊci rogu skroniowego komory bocznej (Rycina 2) oraz
minimalnej szerokoÊci przyÊrodkowej cz´Êci p∏ata skroniowego (Rycina 3) [12].
Opracowana przez Scheltens'a i wsp. [13] metoda subiektywnej oceny stopnia zaniku struktur przyÊrodkowej
cz´Êci p∏atów skroniowych (ang. Medial Temporal Lobe
– MTL), wykorzystujàca przekroje czo∏owe badania MR,
mimo zale˝noÊci od doÊwiadczenia lekarza opisujàcego,

B

Figure 1A. Coronal MR image (FLAIR sequence) at the level of
hippocampus and parahippocampal gyrus in MCI patient.
Rycina 1A. Badanie MR (sekwencja FLAIR, płaszczyzna czołowa), na
poziomie struktur hipokampa i zakrętu przyhipokampowego
u pacjenta z MCI.

Figure 1B. Anatomical specimen of human brain showing MTL’s
structures.
Rycina 1B. Preparat anatomiczny mózgowia obrazujący struktury
dolno-przyśrodkowej części płatów skroniowych.
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Figure 2. Radial width of the temporal horn (axial MR image).
Rycina 2. Pomiar kątowej szerokości rogu skroniowego komory
bocznej, badanie MR, płaszczyzna poprzeczna.

Figure 3. Minimal thickness of medial temporal lobe (axial T1-weighted
MR image).
Rycina 3. Pomiar minimalnej szerokości przyśrodkowej części płata
skroniowego, obraz T1-zależny badania MR, płaszczyzna
poprzeczna.

charakteryzuje si´ stosunkowo wysokà czu∏oÊcià i specyficznoÊcià (odpowiednio 81% i 67%) oraz wykazuje korelacj´ z wynikami testu MMSE (ang. Mini Mental State Examination)
[14, 15]. Stopieƒ atrofii ocenia si´ w skali od 0 do 4, bioràc

pod uwag´ szerokoÊç rogu skroniowego, szczeliny naczyniówkowej oraz wysokoÊç hipokampa; przy czym 0 odpowiada
prawid∏owemu obrazowi wymienionych struktur (brak cech
zaniku), a 4 reprezentuje znaczny zanik (Rycina 4).

A

B

C
Figure 4. Scheltens’ visual rating scale in assessing MTL atrophy on
MR films.
A – control group – score 0.
B – MCI patient – score 1.
C – AD patient – score 3.
Rycina 4. Wykorzystanie skali Scheltens’a do oceny zaniku w obrębie
MTL w badaniu MR.
A – pacjent z grupy kontrolnej – 0 pkt.
B – pacjent z MCI – 1 pkt.
C – pacjent z AD – 3 pkt.
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Nale˝y pami´taç, i˝ w procesie fizjologicznego starzenia si´
mózgu, bez towarzyszàcych zaburzeƒ funkcji poznawczych,
równie˝ stwierdza si´ ró˝ny stopieƒ atrofii mózgowia [16].
Rolà neuroradiologa jest rozró˝nienie, kiedy stopieƒ ubytku tkanki mózgowej przekracza norm´ przewidzianà dla
wieku oraz czy jego lokalizacja mo˝e odpowiadaç okreÊlonej
jednostce chorobowej.

Badania MR wysokiej rozdzielczoÊci z ocenà
wolumetrycznà
Zgodnie z opisanym przez Braaków [8] charakterystycznym,
powtarzalnym topograficznie, rozmieszczeniem zmian neuropatologicznych w poszczególnych stadiach AD, od wielu
lat pojawia∏y si´ doniesienia, ˝e ju˝ we wczesnych fazach
choroby Alzheimera widoczne jest zmniejszenie obj´toÊci
struktur MTL (zw∏aszcza hipokampa i kory Êródw´chowej),
b´dàce odzwierciedleniem stwierdzanych zmian anatomopatologicznych [17–21]. Nowsze publikacje wykazujà
podobne zmiany – najcz´Êciej jednak o mniejszym nasileniu
– u osób z aMCI [22, 23], stàd te˝ pomiary wolumetryczne
struktur dolno-przyÊrodkowych cz´Êci p∏atów skroniowych
majà g∏ówne znaczenie w diagnostyce osób z zaburzeniami
funkcji poznawczych. Zgodnie z wynikami badaƒ autopsyjnych, wolumetryczne badania MR wykazujà zmniejszenie
wymiarów hipokampa i kory Êródw´chowej u osób z MCI,
w porównaniu z równowiekowà grupà kontrolnà bez
zaburzeƒ poznawczych [22, 24–26].
Precyzyjne pomiary planimetryczne i wolumetryczne
wymienionych struktur mózgowia umo˝liwi∏ dynamiczny
rozwój oprogramowania s∏u˝àcego do obróbki (post-processingu) danych uzyskanych w badaniu MR wysokiej rozdzielczoÊci. Automatycznie sumowane pomiary planimetryczne wybranych obszarów zainteresowania (ROI – region
of interest) z poszczególnych warstw, po uwzgl´dnieniu
odleg∏oÊci pomi´dzy nimi, pozwalajà oszacowaç obj´toÊç
danej struktury mózgowia. Dla wyeliminowania wp∏ywu
osobniczych ró˝nic wielkoÊci czaszki uzyskane wartoÊci
najcz´Êciej normalizowane sà wzgl´dem tzw. ca∏kowitej
obj´toÊci wewnàtrzczaszkowej [27]. Obecne metody wolumetryczne to z regu∏y techniki pó∏automatyczne, w których
pomiary z r´cznie zaznaczonych obszarów sà automatycznie sumowane przez program wg zadanego algorytmu.
Wadà tych metod jest zale˝noÊç od operatora – wymagajà
bowiem manualnego wyznaczenia granic ROI – z tego
wzgl´du w badaniach tak skomplikowanych przestrzennie
struktur, jakimi sà hipokamp i kora Êródw´chowa, wyniki
uzyskane w poszczególnych oÊrodkach badawczych mogà
wykazywaç pewne ró˝nice, zale˝nie od przyj´tego lokalnie
wzorca granic tych struktur. Poza tym wcià˝ sà to metody
bardzo czasoch∏onne. Nie mniej jednak – w chwili obecnej
– umo˝liwiajà one najdok∏adniejszà ocen´ obj´toÊci strategicznych dla diagnostyki zaburzeƒ poznawczych obszarów
mózgowia, stàd te˝ znajdujà zastosowanie w wi´kszoÊci
badaƒ klinicznych. Istniejà stosunkowo nieliczne doniesienia o próbach zastosowania w pe∏ni automatycznych metod
pomiarowych hipokampa [28].
Szczególnie przydatne w ocenie progresji zaników tkanki
mózgowej sà metody umo˝liwiajàce automatyczne porównanie dwóch kolejnych badaƒ MR u danego pacjenta. Dzi´ki
odpowiedniej komputerowej obróbce oba badania zostajà
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precyzyjnie „na∏o˝one” jedno na drugie, z nast´powym
odj´ciem (subtrakcjà) wyjÊciowego obrazu. Proces ten
pozwala uwidoczniç obszary (z regu∏y zaznaczane kolorem), w których dosz∏o do zaniku w okresie pomi´dzy badaniami oraz wyliczyç procentowy ubytek tkanki mózgowej.
Metoda ta umo˝liwia detekcj´ nawet niewielkich zaników
tkanki mózgowej, wynoszàcych zaledwie 0,5% ca∏kowitej
obj´toÊci mózgu [29, 30].
Z klinicznego punktu widzenia szczególne znaczenie majà
obecnie badania, tzw. pod∏u˝ne (ang. longitudinal) z d∏ugim
okresem obserwacji pacjentów pod kàtem pogarszania si´
sprawnoÊci poznawczej, u których sekwencyjnie wykonuje si´ okreÊlone badania obrazowe. W diagnostyce osób
z MCI, u których w czasie kilkuletniej obserwacji klinicznej wystàpi∏a konwersja do AD, w wi´kszoÊci dost´pnych
doniesieƒ wykorzystano w tym celu wolumetryczne techniki MR, pozwalajàce na ocen´ obj´toÊci struktur p∏ata
skroniowego, zw∏aszcza hipokampa i kory Êródw´chowej
[31–33]. Analiza wyników 80 osób z MCI, obserwowanych
Êrednio przez okres 32,6 m-cy, wykaza∏a, i˝ u pacjentów
z mniejszà obj´toÊcià hipokampa w badaniu wyjÊciowym
cz´Êciej i szybciej wyst´powa∏a deterioracja kliniczna
do ot´pienia [31]. Ponadto w innym badaniu wykazano,
i˝ u zdrowych starszych osób stwierdzenie w badaniu
wyjÊciowym MR zmniejszonej obj´toÊci p∏ata skroniowego mo˝e wskazywaç na poczàtek choroby ok. 6 lat przed
klinicznà manifestacjà demencji [34].
Analiza porównawcza kolejnych badaƒ MR wykaza∏a u pacjentów z chorobà Alzheimera 2,5-krotnie wi´kszy ubytek
obj´toÊci hipokampa w ciàgu roku, w porównaniu do zdrowej populacji [35]. Analogicznie u osób z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczymi stwierdzono przy u˝yciu wolumetrii MR wi´kszy tzw. roczny wskaênik atrofii hipokampa
w porównaniu do grupy kontrolnej [36]. Co wi´cej, bioràc
pod uwag´, i˝ pacjenci z MCI konwertujà do AD po ró˝nie
d∏ugim okresie obserwacji, zbadano zwiàzek dynamiki zmian obj´toÊci hipokampa z szybkoÊcià konwersji do
ot´pienia, stwierdzajàc wy˝szà wartoÊç wskaênika atrofii u pacjentów z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczymi,
u których wystàpi∏a konwersja do AD, w porównaniu do
grupy ze stabilnym MCI [36]. Obecnie przyjmuje si´, i˝
wyjÊciowy pomiar obj´toÊci hipokampa u osób z MCI stanowi wa˝ny wskaênik ryzyka progresji do AD oraz mo˝e byç
u˝ytecznym markerem wczesnej patologii charakterystycznej dla AD u osób bez zaburzeƒ funkcji poznawczych,
w przedklinicznej fazie choroby. Ponadto zwi´kszony wskaênik atrofii przyÊrodkowych cz´Êci p∏atów skroniowych
u osób starszych bez deficytów poznawczych mo˝e byç
markerem konwersji do MCI [37].
Liczne doniesienia potwierdzajà silnà korelacj´ obj´toÊci
hipokampa mierzonej – zarówno przy˝yciowo jak i poÊmiertnie – przy u˝yciu wolumetrycznych metod MR, ze stopniem
ubytku neuronów w obr´bie tej struktury uk∏adu limbicznego, stwierdzanym w badaniach anatomopatologicznych
[38–40]. Szeroko zakrojone badanie NUN-Study, z korelacjà
wyników uzyskanych z wolumetrii MR z poÊmiertnà ocenà
anatomopatologicznà, wykaza∏o, i˝ pomiary obj´toÊci hipokampa mogà byç u˝ytecznym markerem dla przy˝yciowego
wykrywania wczesnej patologii charakteryzujàcej AD w fazie przedklinicznej [41].
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Wiele badaƒ potwierdza zale˝noÊç nasilenia objawów klinicznych (okreÊlanych wynikami testów neuropsychologicznych) ze stopniem atrofii u osób z zaburzeniami funkcji
poznawczych [36, 42]. Nale˝y sobie jednak uzmys∏owiç, i˝
brak jest Êcis∏ej korelacji pomi´dzy stopniem zaniku i nasileniem objawów klinicznych. Na moment ujawnienia si´
deficytów w zakresie funkcji poznawczych u indywidualnego pacjenta wp∏ywa bowiem m.in. poziom jego wykszta∏cenia, charakter wykonywanej pracy czy ogólna wczeÊniejsza aktywnoÊç umys∏owa. Wymienione czynniki sà w stanie kompensowaç, w ró˝nym stopniu i przez ró˝nie d∏ugi
okres, ubytek okreÊlonych grup neuronów.

Badania czynnoÊciowe mózgowia
Wraz z rozwojem technik obrazowania wzros∏o znaczenie
metod radiologicznych w rozpoznawaniu i ró˝nicowaniu
przyczyn zaburzeƒ poznawczych oraz ot´pienia. W minionych dekadach rola radiologa w procesie diagnostycznym dotkni´tych tymi schorzeniami osób ogranicza∏a si´
najcz´Êciej do wykluczenia wtórnych przyczyn upoÊledzenia funkcji poznawczych. Rozwój nowych technik
obrazowania t.j. obrazowanie czynnoÊciowe rezonansu
magentycznego, spektroskopia MR, PET czy SPECT, umo˝liwiajàcych wglàd nie tylko w struktur´ mózgu, ale tak˝e
ocen´ czynnoÊci poszczególnych jego obszarów, aktywnoÊci
uk∏adów neuroprzekaêniczych czy lokalnych zaburzeƒ
metabolicznych, otwiera dodatkowe mo˝liwoÊci przed
neuroradiologià w zakresie diagnostyki pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Obrazowanie czynnoÊciowe rezonansu magnetycznego
– fMRI
Obrazowanie czynnoÊciowe rezonansu magnetycznego (ang.
Functional Magnetic Resonance Imaging – f MRI) zwane
tak˝e mapowaniem oÊrodków korowych lub MR zale˝nym
od poziomu utlenowanej krwi (ang. Blood Oxygenation
Level-Dependent MRI – BOLD MRI), wykorzystuje zjawisko lokalnego wzrostu przep∏ywu krwi w aktywowanych
regionach kory mózgowej i zmienne w∏aÊciwoÊci magnetyczne hemoglobiny, zale˝ne od stopnia jej utlenowania.
Wzrost przep∏ywu mózgowego wià˝e si´ ze zwi´kszonym
dop∏ywem tlenu w postaci oksyhemoglobiny, jednak˝e
stwierdzono, i˝ zu˝ycie tlenu przez aktywne komórki nerwowe nie jest proporcjonalne do jego zwi´kszonej poda˝y.
W aktywnym obszarze kory nast´puje wi´c zmiana stosunku oksyhemoglobiny do deoksyhemoglobiny, na korzyÊç
tej pierwszej, wykazujàcej w∏aÊciwoÊci diamagnetyczne.
Deoksyhemoglobina, b´dàca zredukowana formà hemoglobiny, jest paramagnetykiem, stàd te˝ zmiana stosunku
st´˝eƒ tych dwóch postaci hemoglobiny na korzyÊç diamagnetyku, powoduje wyd∏u˝enie czasu T2 i lokalny wzrost
intensywnoÊci sygna∏u w obrazie T2-zale˝nym, co jest rejestrowane przez aparat MR.
Obrazowanie funkcjonalne MR wymaga odpowiednio du˝ej
rozdzielczoÊci przestrzennej oraz czasowej, z tego te˝ wzgl´du przeprowadzane jest w dwóch fazach. Pierwszà faz´
stanowi badanie morfologiczne (strukturalne) wysokiej
rozdzielczoÊci. Nast´pnie pacjent poddany zostaje stymulacji biernej lub czynnej, powodujàcej aktywacj´ okreÊlonych
obszarów kory. Po zakoƒczeniu tej cz´Êci badania, od uzy-
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skanego obrazu czynnoÊciowego odejmowany jest obraz
wyjÊciowy; powstaje w ten sposób mapa oÊrodków korowych zaanga˝owanych w rozwiàzanie danego zadania,
przedstawiana z regu∏y za pomocà skali barwnej na∏o˝onej
na morfologiczny obraz mózgowia. Poszczególnym kolorom
przypisana jest okreÊlona intensywnoÊç rejestrowanego
sygna∏u, zale˝na od stopnia wzbudzenia kory.
Badanie czynnoÊciowe rezonansu magnetycznego mo˝e
zostaç przeprowadzone na standardowym aparacie MR po
zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania. Poniewa˝
nie wymaga ono u˝ycia promieniowania jonizujàcego mo˝e
byç powtarzane u danego pacjenta w krótkich odst´pach
czasowych.
U pacjentów z wczesnà fazà AD stwierdzono w badaniu fMRI
aktywacj´ wi´kszych obszarów mózgowia, w porównaniu do
osób zdrowych, podczas wykonywania zadaƒ anga˝ujàcych
pami´ç [43]. Podobne zale˝noÊci wykazano tak˝e u nosicieli
genu APOE, stanowiàcych grup´ zwi´kszonego ryzyka rozwoju choroby Alzheimera oraz u pacjentów z amnestycznym zespo∏em ∏agodnych zaburzeƒ poznawczych [44–46].
Istniejà sugestie, i˝ wyniki tych badaƒ odzwierciedlajà
koniecznoÊç kompensacji istniejàcych deficytów pami´ci,
przez anga˝owanie wi´kszych obszarów kory u pacjentów
z istniejàcymi zaburzeniami funkcji poznawczych, a tak˝e
u osób z genetycznie wi´kszym prawdopodobieƒstwem rozwoju tych zaburzeƒ.
JednoczeÊnie inni badacze donoszà, i˝ podczas zadaƒ
z zapami´tywaniem nowych informacji u osób z MCI,
podobnie jak w AD, stwierdza si´ zmniejszonà aktywacj´
kory p∏ata skroniowego w porównaniu do równowiekowej populacji osób zdrowych (Rycina 5) [47, 48]. Deficyty
te wykazujà korelacj´ ze stopniem atrofii zaanga˝owanych
w zadanie obszarów p∏atów skroniowych.
Podobnie jak w przypadku oceny wolumetrycznej, potrzebne sà badania pod∏u˝ne oceniajàce czu∏oÊç fMRI w wykrywaniu charakterystycznych zmian aktywacji kory mózgowej przed klinicznym ujawnieniem si´ deficytów poznawczych u zdrowych starszych osób, u których w póêniejszym
okresie obserwacji wystàpi∏a konwersja do MCI lub AD.

Spektroskopia rezonansu magnetycznego – MRS
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic
Resonance Spectroscopy – MRS) jest metodà pozwalajàcà
– w sposób ca∏kowicie nieinwazyjny – na przy˝yciowà
ocen´ zaburzeƒ biochemicznych w okreÊlonej obj´toÊci
badanej tkanki, a tak˝e na monitorowanie tych zmian
w przebiegu choroby lub jej leczenia. W praktyce klinicznej g∏ówne znaczenie ma spektroskopia zwiàzków fosforu (31P) oraz protonu (1H). Ta pierwsza pozwala g∏ównie
na ocen´ stanu energetycznego komórek, druga z nich
– wnoszàca szersze informacje dotyczàce ró˝norodnych
zaburzeƒ metabolicznych – znajduje wi´ksze zastosowanie
kliniczne.
Spektroskopia rezonansu magnetycznego wykorzystuje zdolnoÊç poszczególnych czàsteczek chemicznych do specyficznego przesuni´cia chemicznego cz´stotliwoÊci rezonansowej,
co umo˝liwia ich identyfikacj´, a tak˝e – przy odpowied-
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Figure 5. Functional MRI; activation in the parahippocampal gyrus and visual cortex during visual memory task. A – control group. B – MCI patient.
Rycina 5. Obszary aktywacji w rejonie zakrętu przyhipokampowego i kory wzrokowej w trakcie wykonywania zadania z zapamiętywaniem obrazów,
badanie f MRI. A – Grupa kontrolna. B – Pacjent z MCI.
nim oprogramowaniu – ocen´ iloÊciowà. Zapis sygna∏ów
w badaniu MRS uzyskuje si´ w postaci linii spektralnych
tworzàcych widmo spektroskopowe, w którym pozycja piku
okreÊla rodzaj zwiàzku chemicznego, a pole powierzchni
pod krzywà (pikiem) pozwala na jego szacunkowà ocen´
iloÊciowà.
Podstawowe znaczenie w diagnostyce spektroskopii MR ma
fakt, i˝ prawid∏owe tkanki charakteryzujà si´ sta∏ym obrazem widma protonowego, a zmiany st´˝enia poszczególnych
metabolitów mogà byç traktowane jako odzwierciedlenie
okreÊlonych przemian biochemicznych. Liczne badania cytologiczne i histochemiczne pozwoli∏y ustaliç zwiàzek niektórych substancji chemicznych ze ÊciÊle okreÊlonymi strukturami wewnàtrzkomórkowymi bàdê procesami biochemicznymi – zarówno fizjologicznymi, jak i patologicznymi. èród∏em
najsilniejszych sygna∏ów w widmie spektroskopii protonowej
MR (1H MRS) prawid∏owej tkanki mózgowej sà N-acetyloasparginian (NAA), kreatyna (Cr) oraz cholina (Cho).

przeprowadzenia takich badaƒ w ró˝nych schorzeniach
oun [59, 60]. Równie˝ w materiale w∏asnym uzyskaliÊmy
zadowalajàce parametry badania, pozwalajàce na ocen´
spektrum metabolicznego w obr´bie formacji hipokampa
u pacjentów z MCI oraz w grupie kontrolnej (Rycina 6) [61].
W badanej przez nas populacji osób z rozpoznaniem MCI
stwierdziliÊmy wy˝sze Êrednie wartoÊci stosunku mI/H2O
w porównaniu do równowiekowej grupy kontrolnej (Rycina 7 i 8). Uzyskane przez nas wyniki pozostajà w zgodzie
z wczeÊniejszymi doniesieniami literaturowymi i wydajà
si´ potwierdzaç zwiàzek nieprawid∏owego metabolizmu
mioinozytolu z rozwojem zaburzeƒ funkcji poznawczych
i ich konwersjà do ot´pienia [54, 55, 62]. Dok∏adna rola mI

Istnieje wiele doniesieƒ oceniajàcych regionalne zaburzenia metaboliczne za pomocà badania 1H MRS u osób z AD
[49–53], a w ostatnich latach pojawi∏y si´ tak˝e publikacje
o znaczeniu tych badaƒ w MCI. Catani i wsp. dokonywali pomiarów w istocie bia∏ej przykomorowej, na wysokoÊci
trójkàta komorowego [54]. Kantarci i wsp. [55, 56] przeprowadzili badania w obr´bie tylnej cz´Êci zakr´tu obr´czy,
zarówno u pacjentów z MCI, jak i u osób z AD. Sà to
jednak˝e regiony, w którym zmiany anatomopatologiczne,
charakterystyczne dla AD, pojawiajà si´ póêniej ni˝ np.
w obr´bie formacji hipokampa.
Wielu autorów rezygnuje z badania spektroskopowego
struktur hipokampa powo∏ujàc si´ na ograniczenia techniczne metody, wynikajàce m.in. z wielkoÊci badanych struktur oraz stosunków topograficznych tej okolicy [57, 58].
Najcz´Êciej wymieniane sà: trudnoÊci zwiàzane z uzyskaniem odpowiedniej jednorodnoÊci pola, artefakty z okolic
podstawy czaszki czy dyskwalifikujàce obni˝enie stosunku sygna∏u do szumu, przy koniecznoÊci zmniejszenia
obj´toÊci VOI (ang. VOI – volume of interest). Istniejà jednak doniesienia literaturowe o mo˝liwoÊciach technicznych

Figure 6. Location of VOI for 1H MRS examination in anterior part
of right hippocampal formation. MR coronal image, FLAIR
sequence.
Rycina 6. Umiejscowienie VOI do badania 1H MRS w przedniej części
prawej formacji hipokampa. Przekrój czołowy w sekwencji
FLAIR.
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Figure 7. An example of normal proton MRS spectrum obtained from
hippocampal formation in a control subject.
Rycina 7. Przykładowe prawidłowe widmo 1H MRS z formacji
hipokampa u osoby z grupy kontrolnej.
w etiopatogenezie wymienionych schorzeƒ pozostaje niejasna. Najcz´Êciej podwy˝szony poziom tego metabolitu
w strukturach uk∏adu limbicznego u osób z zaburzeniami
funkcji poznawczych lub ot´pieniem wiàzany jest z regionalnym nasileniem procesów gliozy. Za teorià tà przemawia
wyst´powanie wyraênie wy˝szych st´˝eƒ mI w komórkach
gleju w porównaniu do poziomów stwierdzanych w neurocytach, stàd te˝ mioinozytol okreÊlany bywa mianem
wskaênika astrocytarnego.
Istnieje tak˝e teoria nadmiernego wychwytu komórkowego
mioinozytolu u osób zagro˝onych wystàpieniem demencji,
b´dàca wynikiem dysfunkcji osmoregulatora Na/mI. Badania
doros∏ych z zespo∏em Downa, stanowiàcych szczególnà pod
wzgl´dem klinicznym grup´ osób z niemal 100% ryzykiem
rozwoju ot´pienia przypominajàcego chorob´ Alzheimera,
wykaza∏y w mózgach tych pacjentów ponad 50% wzrost
poziomu mioinozytolu z wiekiem, w porównaniu do zdrowej grupy kontrolnej [63]. Autorzy t∏umaczà to zjawisko
zwi´kszonà aktywnoÊcià transportera sodowo-mioinozytolowego, wynikajàcà z istnienia w komórkach osób doros∏ych
z zespo∏em Downa dodatkowego chromosomu 21, zawierajàcego gen kodujàcy bia∏ko tego noÊnika. Mimo nie do koƒca
jasnej funkcji mioinozytolu w rozwoju ot´pienia, wi´kszoÊç
doniesieƒ zgodnie potwierdza, ˝e podwy˝szenie jego st´˝enia
w strukturach uk∏adu limbicznego u osób z amnestycznym
MCI i wczesnà fazà AD, wyprzedza w czasie wystàpienie
zaburzeƒ poziomu innych zwiàzków [62, 64, 65].
Badania spektroskopowe w zakresie tylnej cz´Êci zakr´tu
obr´czy wykaza∏y, ˝e stosunek mI/Cr jest czynnikiem o najwi´kszej sile dyskryminacyjnej w ró˝nicowaniu pacjentów
z MCI i osób starszych bez zaburzeƒ poznawczych [64].
Oprócz wzrostu poziomu mioinozytolu, u pacjentów z MCI
(podobnie jak w chorobie Alzheimera), inne najcz´Êciej opisywane w literaturze zaburzenia w widmie spektroskopowym dotyczà obni˝enia pasma N-acetyloasparginianu
oraz zmian st´˝enia zwiàzków cholinowych [57, 62, 66,
67]. N-acetyloasparginian uznawany jest powszechnie za
marker neuronalny, jako ˝e wyst´puje prawie wy∏àcznie
w dojrza∏ych komórkach nerwowych. Zwiàzane z wiekiem
obni˝enie poziomu NAA w mózgowiu oraz w obj´tych zanikiem strukturach uk∏adu nerwowego w przebiegu MCI i AD
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Figure 8. An example of proton MRS spectrum obtained from
hippocampal formation in MCI patient. Elevated peak of
myoinositol and choline and slightly decreased NAA.
Rycina 8. Przykładowe widmo 1H MRS z formacji hipokampa u osoby
z MCI. Ekspresja pasma mioinozytolu i choliny, niewielkie
obniżenie pasma NAA.
[54, 65] interpretowane jest zwykle jako efekt zmniejszenia
iloÊci neuronów, a tak˝e wyraz ich dysfunkcji. Wykazano
odwrotnà korelacj´ poziomu tego metabolitu ze stopniem
ot´pienia u osób z AD [68, 69].
Rola choliny w rozwoju ot´pienia nie jest do koƒca wyjaÊniona i istniejà rozbie˝noÊci w piÊmiennictwie na temat
zmian jej st´˝enia u osób z dysfunkcjà poznawczà. Wi´kszoÊç
badaczy wykazuje jednak˝e wzrost poziomu zwiàzków cholinowych post´pujàcy z wiekiem, jak i wy˝sze ich st´˝enia
u osób z AD [69, 70] sugerujàc, ˝e wyniki te mogà byç
odzwierciedleniem zarówno samego starzenia si´ mózgu, jak
i patologii zwiàzanej z toczàcà si´ chorobà zwyrodnieniowà
oun („age and disease effect”). W naszym materiale zaobserwowaliÊmy tak˝e tendencj´ do wy˝szych wartoÊci Cho/H2O
w obr´bie formacji hipokampa u osób z MCI [61].
Pod∏u˝ne badanie z 3-letnim okresem obserwacji 53 pacjentów z aMCI wykaza∏o przydatnoÊç 1H MRS w prognozowaniu
konwersji do choroby Alzheimera na podstawie ró˝nic w stosunku NAA/Cr w korze okolicy potylicznej [71]. Natomiast
w innym nowym badaniu Metastasio i wsp. stwierdzili, i˝
wyst´pujà statystycznie istotne ró˝nice w wartoÊciach stosunku NAA/Cr w obr´bie istoty bia∏ej w okolicy trójkàta
komorowego pomi´dzy grupà osób ze stabilnà postacià MCI,
a pacjentami wykazujàcymi konwersj´ do AD [72].

Tomografia Emisyjna Pojedynczego Fotonu – SPECT
Badanie tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (ang.
Single Photon Emission Tomography – SPECT) umo˝liwia
ocen´ przep∏ywu mózgowego w poszczególnych rejonach
mózgowia. Badanie wykonuje si´ przy pomocy podawanych
do˝ylnie radiofarmaceutyków, znakowanych najcz´Êciej technetem-99m, rzadziej wykorzystuje si´ znakowane jodem-123
pochodne amfetaminy lub ksenon-133. Radioznacznik przekracza barier´ krew-mózg i gromadzi si´ w tkance mózgowej
w iloÊci proporcjonalnej do wielkoÊci lokalnego przep∏ywu,
emitujàc jednoczeÊnie kwanty promieniowania gamma.
Ocen´ rozmieszczenia radioizotopu w mózgowiu wykonuje
si´ za pomocà gamma-kamery, a uzyskany wynik (najcz´Êciej
w postaci skali barwnej) poddaje si´ analizie jakoÊciowej,
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pó∏iloÊciowej lub iloÊciowej. Najpowszechniej stosowana analiza pó∏iloÊciowa obejmuje ocen´ mi´dzypó∏kulowej
asymetrii perfuzji mózgowej (za znamienne uznaje si´ ró˝nice gromadzenia radioznacznika przekraczajàce 10%) oraz
wewnàtrzpó∏kulowych deficytów przep∏ywów krwi (uk∏adem odniesienia jest zwykle perfuzja mó˝d˝kowa, kory wzrokowej lub te˝ perfuzja mózgu, jako ca∏oÊci).
Obecnie istniejà techniczne mo˝liwoÊci ∏àczenia funkcji
SPECT z TK lub MR, z nast´powà fuzjà obrazów z obu tych
badaƒ, co pozwala na precyzyjnà pod wzgl´dem anatomicznym ocen´ regionalnych zaburzeƒ przep∏ywu mózgowego.
W badaniu SPECT u pacjentów z chorobà Alzheimera stwierdza si´ redukcj´ przep∏ywu w tylnej cz´Êci p∏atów skroniowych i ciemieniowych. Liczne doniesienia potwierdzajà
mo˝liwoÊci szerokiego zastosowania SPECT w diagnostyce
ró˝nicowej AD, jako ˝e poszczególne postacie ot´pienia
charakteryzujà si´ ró˝nym nasileniem i lokalizacjà hypoperfuzji mózgowia [73–75]. Istniejà tak˝e próby wykorzystywania tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu w diagnostyce
osób zagro˝onych wystàpieniem AD (Rycina 9). Celsis i wsp.
wykazali hypoperfuzj´ okolic ciemieniowo-skroniowych
w badaniu SPECT z asymetrià prawo-lewà u osób z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczymi, przy czym stwierdzone
wartoÊci lokalnego przep∏ywu mózgowego by∏y wy˝sze ni˝
u pacjentów z AD, a ni˝sze w porównaniu z grupà osób starszych bez zaburzeƒ funkcji poznawczych [76]. Podobne wyniki opublikowa∏a grupa badaczy z Salzburga [77]. Matchar
i wsp. wykazali korelacj´ nasilenia deficytów poznawczych
z upoÊledzeniem perfuzji w badaniu SPECT [78]. Johnson
i wsp. (2001) potwierdzili regionalne zaburzenia przep∏ywu
mózgowego u osób z genem preseniliny 1, stanowiàcym czynnik ryzyka rozwoju AD [79].
W badaniu 54 osób z MCI stwierdzono istotnà statystycznie
ni˝szà perfuzj´ w korze tylnej cz´Êci zakr´tu obr´czy lewej
pó∏kuli mózgu w grupie pacjentów, u których nastàpi∏a konwersja do AD, w porównaniu do osób ze stabilnà postacià MCI
[80]. Podobne rezultaty na mniejszej iloÊci pacjentów z MCI
opublikowa∏a wczeÊniej grupa badaczy z Japonii [81].
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ne znaczniki wykorzystywane sà do wizualizacji i mierzenia nasilenia szeregu procesów metabolicznych, a tak˝e do
badaƒ czynnoÊciowych poszczególnych regionów mózgowia.
Umo˝liwiajà one równie˝ ocen´ uk∏adów receptorowych
i neuroprzekaêników oun. Zmieniajàca si´ po do˝ylnym
podaniu znacznika intensywnoÊç promieniowania w tkankach, zale˝na od lokalnej szybkoÊci wychwytu danego
zwiàzku, przedstawiana jest zwykle w postaci wielobarwnej
mapy, na której poszczególnym kolorom przyporzàdkowane
sà okreÊlone st´˝enia radioaktywnego wskaênika.
Wiele doniesieƒ potwierdza u˝ytecznoÊç tomografii pozytronowej w prognozowaniu konwersji ∏agodnych zaburzeƒ
poznawczych do ot´pienia oraz w szacowaniu ryzyka
wystàpienia AD u osób z genetycznie zwi´kszonym prawdopodobieƒstwem rozwoju tej choroby. Chetelat i wsp. badali przydatnoÊç PET w prognozowaniu konwersji MCI do
ot´pienia typu alzheimerowskiego [82]. Pacjenci, u których
w okresie 18-miesi´cznej obserwacji potwierdzono klinicznie konwersj´ do AD, wykazywali w badaniu wyjÊciowym
znamiennie ni˝szy wychwyt FDG (2-fluoro-2-dezoksyglukoza) w tylnych obszarach skroniowo-ciemieniowych,
w porównaniu z pozosta∏ymi osobami z MCI, u których nie
wykazano klinicznej deterioracji w trakcie przeprowadzonej pó∏torarocznej obserwacji. Autorzy badania sugerujà,
i˝ znamiennie ni˝szy metabolizm glukozy w tylnej cz´Êci
p∏atów skroniowych i ciemieniowych, stwierdzany w badaniu PET u osób z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczymi,
mo˝e byç czu∏ym markerem szybkiej progresji do ot´pienia
typu alzheimerowskiego (Rycina 10).
W podobnym badaniu Arnaiz i wsp. stwierdzili znamiennie ni˝szy wychwyt glukozy w lewej okolicy skroniowo-ciemieniowej, powy˝ej poziomu jàder podstawy u osób z MCI,
u których obserwowano szybkà konwersj´ do AD, w porównaniu do pozosta∏ych, u których stopieƒ deficytów funkcji
poznawczych pozosta∏ stabilny [83].

Pozytronowa Tomografia Emisyjna – PET
Badanie pozytronowej tomografii emisyjnej (ang. Positron
Emission Tomography – PET) jest metodà wykorzystujàcà
izotopy radioaktywne emitujàce pozytrony, czyli dodatnio na∏adowane antyelektrony. Najcz´Êciej wykorzystywane w technice PET izotopy to 15O, 11C, 13N i 18F. Sà to
pozytronowo-radioaktywne odpowiedniki pierwiastków
stanowiàcych zasadniczy budulec ˝ywych organizmów t.j.
tlen, w´giel czy azot. Ze wzgl´du na rozpowszechnienie
wy˝ej wymienionych atomów w materia∏ach biologicznych,
ich promieniotwórcze izotopy mogà zostaç wbudowane
w praktycznie nieograniczonà iloÊç zwiàzków chemicznych,
które wykazujà identyczne w∏aÊciwoÊci chemiczne oraz
podlegajà praktycznie takiej samej dystrybucji i przemianom w ustroju jak odpowiadajàce im substancje nieradioaktywne. Jedyna ró˝nica polega na tym, i˝ atomy promieniotwórcze rozpadajàc si´ wysy∏ajà fotony gamma o charakterystycznej energii i w ten sposób „sygnalizujà” swojà
lokalizacj´ w badanym narzàdzie, co stanowi podstaw´ do
detekcji sygna∏u w badaniu PET. Odpowiednio przygotowa-

Figure 9.

99mTc-HMPAO

SPECT images of MCI patient with clinical
conversion in AD during 2 years follow-up, showing marked
hypoperfusion in temporal and parietal areas.
Rycina 9. Badanie SPECT (99mTc-HMPAO) u pacjenta z MCI, u którego
nastąpiła konwersja do AD w czasie dwuletniej obserwacji
klinicznej. Wyraźnie upośledzona perfuzja rejonów
skroniowo-ciemieniowych.
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Figure 10. Comparison of PET images in age-matched control (A),
patient with MCI (B) and patient with AD (C).
Rycina 10. Porównanie perfuzji w badaniu PET u osoby z grupy
kontrolnej (A), pacjenta z MCI (B) i z chorobą
Alzheimera (C).

Silverman i wsp. badajàc du˝à grup´ pacjentów z MCI
wykazali, i˝ PET wykazuje czu∏oÊç 95% i specyficznoÊç 79%
w prognozowaniu konwersji zaburzeƒ poznawczych do
ot´pienia [84]. Natomiast de Leon i wsp. dodatkowo wykazali przydatnoÊç PET w prognozowaniu wystàpienia MCI
u osób starszych nie wykazujàcych zaburzeƒ poznawczych
w chwili badania [85].
Badanie tomografii pozytronowej pomaga w ocenie pod∏o˝a
istniejàcych zaburzeƒ poznawczych. Stwierdzono, i˝ praktycznie u wszystkich osób z toczàcym si´ procesem zwyrodnieniowym oun obserwuje si´ nieprawid∏owy wynik
PET. Natomiast pacjenci z dysfunkcjà poznawczà zale˝nà
np. od wspó∏istniejàcych zaburzeƒ psychiatrycznych, bàdê
wywo∏anych ubocznym dzia∏aniem leków majà najcz´Êciej
prawid∏owy obraz w badaniu PET [86, 87].

Obrazowanie blaszek amyloidowych
Prze∏omem w diagnostyce ∏agodnych zaburzeƒ poznawczych oraz prognozowaniu konwersji MCI do choroby
Alzheimera mo˝e okazaç si´ rozwój metod umo˝liwiajàcych
przy˝yciowe obrazowanie blaszek amyloidowych w mózgu.
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Na razie istniejà doniesienia o pozytywnych wynikach
takich badaƒ u osób z AD [88, 89]. Opracowany do badania PET specjalny znacznik (Pittsburgh Compound-B)
wià˝àcy si´ selektywnie z bia∏kiem amyloidu umo˝liwi∏
przy˝yciowe uwidocznienie obszarów mózgu z nasilonymi zmianami zwyrodnieniowymi u osób z AD, podczas gdy
w grupie kontrolnej nie obserwowano zwi´kszonego gromadzenia znacznika.
Istniejà tak˝e próby zastosowania badania MR do mikroobrazowania blaszek amyloidowych w mózgu osób
z AD [90]. Stwierdzono, i˝ w obr´bie blaszek amyloidowych wyst´puje znaczàco wi´ksze ni˝ w zdrowej tkance
mózgowej nagromadzenie jonów metali powodujàcych
skrócenie czasu relaksacji T2*, co daje w rezultacie
lokalne obni˝enie intensywnoÊci sygna∏u w obrazach
T2*-zale˝nych MR. Z metodà wià˝à si´ jednak znaczne ograniczenia, jako ˝e ani skrócenie czasu T2*, ani
obecnoÊç jonów metali, nie sà specyficzne tylko dla blaszek amyloidowych. Ogniska os∏abionego sygna∏u w obrazach MR T2*-zale˝nych wyst´powaç mogà zarówno
w prawid∏owym mózgowiu, jak i w ró˝nych stanach patologicznych.
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Wielkie nadzieje wià˝e si´ z obrazowaniem molekularnym
z zastosowaniem Êrodków kontrastowych, selektywnie
wià˝àcych si´ z amyloidem [91]. W fazie doÊwiadczalnej
na zwierz´tach sà tak˝e badania wykorzystujàce wysokopolowe aparaty MR do obrazowania blaszek amyloidowych znakowanych przy u˝yciu superparamagnetyków,
dzia∏ajàcych jako sonda molekularna, wià˝àca si´ z proteinami amyloidu [92].
Pami´taç jednak nale˝y, i˝ blaszki amyloidowe obecne sà
tak˝e u cz´Êci osób starszych, bez zaburzeƒ funkcji poznawczych, stàd przydatnoÊç kliniczna wymienionych metod
wymagaç b´dzie d∏ugoterminowych badaƒ porównawczych, oceniajàcych ich czu∏oÊç i swoistoÊç w monitorowaniu osób z MCI i AD.

Application of contemporary imaging methods...

Podsumowanie
Post´py ostatnich lat w zrozumieniu molekularnych podstaw choroby Alzheimera otwierajà szans´ na wprowadzenie w niedalekiej przysz∏oÊci skutecznej terapii tej choroby,
stàd te˝ kluczowym zagadnieniem staje si´ udoskonalenie
metod wczesnej diagnostyki i znalezienie markerów progresji choroby, zw∏aszcza w populacji osób z MCI – szczególnie zagro˝onych jej wystàpieniem. Przedstawiony powy˝ej
przeglàd metod wspó∏czesnej neuroradiologii stosowanych w procesie diagnostycznym osób z ∏agodnymi zaburzeniami poznawczymi, potwierdza szerokie mo˝liwoÊci
i uniwersalnoÊç tej dyscypliny, która pozwala na obrazowanie struktur, funkcji, a nawet podstaw molekularnych
w chorobach zwyrodnieniowych mózgu.
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