Sygnatura: Pol J Radiol, 2006; 71(1): 78-85
REVIEW ARTICLE

Otrzymano:
2005.08.19
Zaakceptowano: 2005.12.20

Diffusion- and Perfusion-weighted Magnetic Resonance
Imaging in Acute Ischemic Stroke
Obrazowanie dyfuzyjne i perfuzyjne rezonansu magnetycznego
w diagnostyce ostrych zmian niedokrwiennych oÊrodkowego
uk∏adu nerwowego
¸ukasz Liszka1, Marcin Malinowski1, Marek Konopka2, Marcin Hartel2,
Basim Sallam3, Marek Sàsiadek2,4
1 Studenci Âlàskiej Akademii Medycznej w Katowicach – laureaci Drugiego Studenckiego Konkursu Naukowego

zorganizowanego pod patronatem Âlàskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej HELIMED i Katedry Radiologii i Medycyny
Nuklearnej ÂAM., Polska
2 Âlàskie Centrum Diagnostyki Obrazowej HELIMED, Katowice, Polska
3 Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej Âlàskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Polska
4 Zak∏ad Neuroradiologii, Katedra Radiologii Akademii Medycznej we Wroc∏awiu, Polska
Adres autora: Marcin Hartel, HELIMED Âlàskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, ul. Panewnicka 65, 40-760
Katowice, hartel@helimed.pl

Summary
Diffusion (DWI)- and perfusion (PWI)-weighted magnetic resonance imaging are techniques which,
due to their high sensitivity and specificity, allow the prompt diagnosis of acute ischemic stroke
shortly after its onset. An increasing number of studies have demonstrated the practical application
of DWI and PWI technology. Most of these studies, however, are non-randomized and are performed
on small populations. Additionally, there is no standardization in both performing the exam and
interpreting the results. This makes it difficult to create clear recommendations for using DWI and
PWI in acute stroke. It is still hard to assess whether the information derived from these imaging
tests may have predictive value; it is currently not possible to determine if DWI and PWI MR
imaging allows more precise selection for thrombolytic therapy or enhances the results of it.
We describe here briefly the technique of the DWI/PWI method and review the literature concerning
the application of DWI/PWI technology in the diagnosis of acute cerebral ischemia. We outline the
methods of DWI and PWI imaging, describe DWI/PWI mismatch, show results of current studies
of DWI/PWI-guided thrombolysis, and evaluate the ability of DWI/PWI to predict patient outcome
after acute stroke. Finally, on the base of current literature, we compare the diagnostic accuracy of
DWI/PWI with other novel imaging techniques. We point out the crucial clinical issues which still
need to be solved.
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Wst´p
Udar mózgu definiuje si´ jako nag∏y ubytek neurologiczny,
spowodowany niedokrwieniem lub krwotokiem w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym. Udary mózgu sà jednà z najwa˝niejszych przyczyn zgonów i inwalidztwa w Europie.
ZapadalnoÊç na udar mózgu w krajach europejskich mieÊci
si´ w przedziale 100–200 / 100000 osób / rok [1]. Wczesna
diagnostyka obrazowa pozwala na ró˝nicowanie ostrego niedokrwienia, krwotoku Êródmózgowego i krwotoku
podpaj´czynówkowego oraz stanowi podstaw´ zastosowania leczenia przyczynowego i wtórnej profilaktyki.
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dominujàcy efekt T2, co jest zwiàzane z podwy˝szonym
sygna∏em w obrazach T2 i dyfuzyjnych oraz wysokà wartoÊcià wspó∏czynnika ADC.
IntensywnoÊç sygna∏u obrazu DWI wyra˝a równanie:
SI=SI0 x e(-b x ADC)
gdzie SI0 – nat´˝enie sygna∏u w obrazie T2 zale˝nym,
b – czynnik gradientowy
ADC – efektywny wspó∏czynnik dyfuzji [11].

Podstawowym badaniem obrazowym u chorych z podejrzeniem udaru mózgu jest tomografia komputerowa (TK).
Metoda ta pozwala uwidoczniç nieodwracalne nast´pstwa
niedokrwienia [2,3], ale nie jest w∏aÊciwa do oceny zmian
odwracalnych. Wprowadzenie do praktyki klinicznej leczenia trombolitycznego spowodowa∏o koniecznoÊç opracowania metody diagnostycznej, która w krótkim czasie daje
mo˝liwoÊç postawienia rozpoznania Êwie˝ego udaru mózgu
oraz rozró˝nienia niedokrwienia dokonanego i odwracalnego. Taka diagnostyka jest pomocna w kwalifikacji chorego do leczenia trombolitycznego. Wymienione wy˝ej cechy
spe∏nia metoda perfuzji tomografii komputerowej (PTK),
która pozwala dokonaç iloÊciowej oceny krà˝enia w obszarze niedokrwienia [4].

Ze wzgl´du na anizotropi´ istoty bia∏ej mózgowia nale˝y
przeprowadziç odpowiednià korekt´ ADC poprzez zastosowanie w sekwencjach DWI trzech gradientów dyfuzji
roz∏o˝onych w trzech kierunkach (x, y, z). Procedura ta
umo˝liwia otrzymanie trzech obrazów, z których ADC jest
wyliczany wed∏ug wzoru:
S=(Sx + Sy + Sz)/3
gdzie Sx, Sy, Sz – intensywnoÊç sygna∏u w kierunkach x, y,
z [12].

Zarys metody

Obecnie obrazy DWI sà najcz´Êciej uzyskiwane przy pomocy techniki echo-planarnej w sekwencji spin-echo T2
zale˝nej. Opisano i zbadano tak˝e przydatnoÊç techniki
okreÊlanej jako Propeller DWI (periodically rotated overlapping parallel lines with enhanced reconstruction DWI),
która przy nieznacznym wyd∏u˝eniu czasu akwizycji
pozwala na lepszà prezentacj´ ogniska niedokrwiennego,
wi´ksze uniezale˝nienie od ruchu wywo∏anego brakiem
wspó∏pracy ze strony chorego oraz zmniejszenie iloÊci artefaktów [13].

DWI

PWI

Technika dyfuzji MR opiera si´ na ocenie zdolnoÊci dyfuzyjnych czàsteczek wody. W tym celu u˝ywa si´ cewek gradientowych o du˝ej mocy, zmieniajàcych swà biegunowoÊç
w obie strony 180-stopniowego impulsu wzbudzenia [8,9].

Obecnie w u˝yciu znajdujà si´ dwa typy technik perfuzji
MR. Pierwsza z nich, najbardziej popularna, to technika
Êledzenia pierwszego przejÊcia (DSC – dynamic susceptability contrast imaging). W technice tej czàsteczka paramagnetycznego Êrodka kontrastowego (najcz´Êciej opartego
na gadolinie) wstrzykiwanego do˝ylnie w iloÊci ok. 5 ml/s
[8,9,14] powoduje zmian´ fazy protonów w obszarze równym promieniowi naczynia krwionoÊnego, przez który
przechodzi Êrodek kontrastujàcy [12]. Powoduje to zmian´
sygna∏u w sekwencji T2* w przyleg∏ych tkankach, która
jest proporcjonalna do perfuzji tkankowej w danym obszarze. Drugà z technik jest metoda ASL – arterial spin labeling. Metoda ta wykorzystuje endogennà wod´ zawartà we
krwi, która jest „znakowana” pulsacyjnà energià o cz´stotliwoÊci radiowej. Perfuzja mózgowa jest w tym przypadku
oceniana na podstawie ró˝nicy w magnetyzacji tkankowej
przed i po inwersji spinowej. Metoda ta jednak nie znalaz∏a
dotychczas szerszego klinicznego zastosowania ze wzgl´du
na d∏ugi czas badania, konieczny do eliminacji cz´stych
zak∏óceƒ.

Nowoczesne techniki obrazowe rezonansu magnetycznego - dyfuzyjny (DWI) i perfuzyjny (PWI) rezonans magnetyczny – mogà byç pomocne w ocenie obszaru zawa∏owego
i zagro˝onego zawa∏em, tzw. penumbry [1,5,6]. Dost´pnoÊç
do tych metod jest jednak ograniczona [1], a badania
potwierdzajàce ich praktycznà przydatnoÊç nie sà liczne [7].

Przypadkowa zmiana dyfuzji prowadzi do przesuni´cia fazowego i wzgl´dnej utraty sygna∏u, podczas gdy zmniejszenie
lub brak ruchu (jak w przypadku obrz´ku cytotoksycznego
w udarze mózgu) nie powoduje zmiany lub tylko nieznacznie zmienia sygna∏, co uwidacznia si´ jako obszar hiperintensywny w obrazie DWI. Stopieƒ ruchliwoÊci (dyfuzyjnoÊci)
protonu wody jest precyzyjniej oceniany przy u˝yciu parametru okreÊlanego jako „ADC – apparent diffusion coefficient” (efektywny wspó∏czynnik dyfuzji). Wzgl´dnoÊç ADC
wynika z faktu, ˝e nie ma mo˝liwoÊci Êledzenia ruchu
czàsteczek (znane jest jedynie poczàtkowe i koƒcowe ich
po∏o˝enie), a tak˝e innych czynników wp∏ywajàcych na ten
ruch (np. temperatury) [9]. Obszary charakteryzujàce si´
ograniczonà dyfuzjà (tak jak w niedokrwieniu) uwidocznione na mapach ADC charakteryzujà si´ niskà wartoÊcià tego
wspó∏czynnika (przyczynà tego zjawiska w niedokrwieniu
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego jest obrz´k cytotoksyczny
komórek) [10]. Fakt ten pozwala na zweryfikowanie tzw. „T2
shine through effect” i ró˝nicowanie patologii wykazujàcych

WÊród parametrów najcz´Êciej analizowanych w badaniu
DSC - MR znajdujà si´: wzgl´dna obj´toÊç krwi mózgowej
(rCBV – „relative cerebral blood volume”), wyznaczana jako
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pole pod krzywà zmiany intensywnoÊci sygna∏u w jednostce czasu, oraz Êredni czas przejÊcia (MTT – „mean transit
time”), b´dàcy czasem potrzebnym do przejÊcia czàsteczek
znacznika do krà˝enia kapilarnego [12]. Wzgl´dny przep∏yw
mózgowy (rCBF – „relative cerebral blood flow”) mo˝e byç
natomiast wyliczony z równania obj´toÊci: rCBF = rCBV/
MTT [8]. Znajàc st´˝enie Êrodka kontrastujàcego w naczyniu zaopatrujàcym dany obszar oraz w drenujàcych go
˝y∏ach (tzw. technika AIF – „arterial input function”) mo˝na
przy pomocy modeli matematycznych (z u˝yciem operacji
dekonwolucji) dok∏adniej oszacowaç MTT i CBF [8,10,15].
Z innych parametrów hemodynamicznych poddawanych
analizie warto wymieniç tak˝e czas do osiàgni´cia maksymalnego st´˝enia znacznika (TTP – time to peak).

Udar mózgu w obrazach DWI/PWI, obszar
„niedopasowania” DWI/PWI (diffusion-perfusion
mismatch)
W ciàgu pierwszych kilku godzin ostrego niedokrwienia
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego regiony z nieprawid∏owà
perfuzjà sà zwykle wi´ksze ni˝ zmiany w obrazach DWI
[16,17]. Obszar ten zwany „niedopasowaniem – mismatch”
najcz´Êciej odzwierciedla tkank´ mózgu, która mo˝e potencjalnie odnieÊç korzyÊç z przywrócenia krà˝enia. [18,19].
Nie ma jednak jednoznacznej definicji „niedopasowania”.
Wielu badaczy postuluje, aby za obszar ten uznaç ju˝ 15%
rozbie˝noÊç mi´dzy obrazami perfuzji i dyfuzji [20], podczas gdy inni sk∏aniajà si´ ku wartoÊci co najmniej 20%
[18,21,22]. Sà to jednak wartoÊci arbitralne. Nie ustalono
jednoznacznie, które z parametrów badania PWI najlepiej okreÊlajà obszar hipoperfuzji: MTT [21,23–25], CBV
[26–28], CBF [20,26,29–31], TTP [32,33]. Ostatnio jednak
coraz cz´Êciej uznaje si´, ˝e to kolorowe mapy rCBF sà
najdok∏adniejsze w identyfikacji obszaru mo˝liwej progresji
rozleg∏oÊci zawa∏u [5,20]. Dodatkowo wykazano, ˝e rCBF
jest najbardziej u˝ytecznym parametrem w ró˝nicowaniu
tkanki mózgu, która najprawdopodobniej ulegnie zawa∏owi
pomimo interwencji oraz tkanki, która nie ulegnie martwicy [31]. Chocia˝ obszar „niedopasowania” z czasem si´
zmniejsza, to jednak mo˝e utrzymywaç si´ on po 24 godzinach nawet u oko∏o 60% chorych. Fakt ten mo˝e wskazywaç na mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia czasu interwencji terapeutycznej w tym obszarze [34]. W sytuacji, gdy jednak nie
dojdzie do rekanalizacji obszaru niedokrwienia, naturalnà
konsekwencjà jest powi´kszanie si´ obszaru zaburzeƒ
dyfuzji i zanik obszaru „niedopasowania” [35]. Hipoteza, ˝e
„niedopasowanie” dok∏adnie odzwierciedla obszar penumbry, klasycznie okreÊlany jako tkanka obj´ta ryzykiem udaru
(ale wcià˝ mo˝liwa do uratowania) nie do koƒca wydaje si´
jednak prawdziwa [35,36]. Z badaƒ Kidwell i wsp. wynika,
˝e penumbra obejmuje nie tylko obszar „niedopasowania”,
ale tak˝e cz´Êç zmian widocznych na mapach DWI, które
do tej pory uznawano za nieodwracalne [35,37]. Nie jest
wykluczone, ˝e chorzy, u których nie obserwuje si´ obszaru „niedopasowania” tak˝e mogà odnieÊç korzyÊci z terapii
trombolitycznej. Odpowiedê na to pytanie b´dzie mo˝liwa
po opublikowaniu wyników badaƒ: EPITHET (Echoplanar
Imaging Thrombolysis Evaluation Trial) i DEFUSE (Diffusion-weighted imaging Evaluation For Understanding
Stroke Evaluation), które to jako jedyne w kwalifikacji chorych do terapii trombolitycznej nie kierujà si´ kryterium
„niedopasowania”, lecz g∏ównie objawami klinicznymi.
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Interesujàcym w Êwietle klinicznej u˝ytecznoÊci „niedopasowania” wydaje si´ badanie Coutts'a i wsp., którzy
podnoszà spraw´ wiarygodnoÊci tego parametru. Ocena
„niedopasowania” mo˝e byç obarczona b∏´dem, który mo˝e
rzutowaç na rezultaty prób klinicznych [38]. Obecnie wcià˝
nie ma jeszcze kategorycznych wartoÊci progowych parametrów perfuzji i dyfuzji pozwalajàcych jednoznacznie
odró˝niç niedokrwienie odwracalne od nieodwracalnego
[9].

Leczenie trombolityczne
Metaanaliza Wardlaw'a i wsp. dowodzi, ˝e terapia lekiem
trombolitycznym wià˝e si´ ze znamiennym zmniejszeniem
odleg∏ej ÊmiertelnoÊci i inwalidztwa w udarze mózgu [39].
Wniosek ten znalaz∏ odzwierciedlenie w wytycznych praktycznego post´powania w udarze mózgu, zgodnie z którymi
zaleca si´ zastosowanie rt-PA w ciàgu 6, a najlepiej w ciàgu
3 godzin od pojawienia si´ deficytu neurologicznego [1].
Przeprowadzono kilka badaƒ dotyczàcych zastosowania
MR w kontekÊcie monitorowania terapii trombolitycznej
do˝ylnej [37,40–44] oraz do˝ylnej i dot´tniczej [45]. Przedstawione wy˝ej wàtpliwoÊci dotyczàce naturalnego przebiegu udaru mózgu w obrazowaniu DWI/PWI powodujà jednak, ˝e nie mo˝na jak dotàd sformu∏owaç wiarygodnych
wniosków dotyczàcych u˝ytecznoÊci tych metod diagnostycznych w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu terapii trombolitycznej [8,46–48]. Dodatkowo ma∏a dost´pnoÊç
aparatury, d∏ugi czas badania, wzgl´dny charakter uzyskiwanych danych oraz brak standaryzacji mi´dzy ró˝nymi
aparatami MR utrudnia uzyskanie wyników jednoznacznie
weryfikujàcych potencja∏ DWI/PWI [8]. Interesujàce tezy
dotyczàce patofizjologicznych podstaw leczenia swoistego
i obrazowania w udarze mózgu zaproponowali Schellinger
i wsp. [48]:
(1) szczególnie zalecajà oni terapi´ zmierzajàcà do rekanalizacji naczynia u chorych z obrazem „niedopasowania” i zamkni´ciem dystalnego odcinka t´tnicy szyjnej wewn´trznej lub proksymalnego odcinka t´tnicy
Êrodkowej mózgu,
(2) zalecajà zastosowanie leczenia trombolitycznego u chorych z cechami „niedopasowania” i cechami niedro˝noÊci
naczyƒ soczewkowo-prà˝kowiowych,
(3) raczej nie zalecajà leczenia trombolitycznego u chorych
z cechami „niedopasowania”, niedro˝noÊcià oraz obszarem niedokrwiennym obejmujàcym 33–50% obszaru
unaczynienia t´tnicy Êrodkowej mózgu, uwidocznionym
w DWI,
(4) raczej nie zalecajà leczenia trombolitycznego u chorych
bez dowodów „niedopasowania” i niedro˝noÊci t´tnicy,
(5) raczej nie zalecajà leczenia trombolitycznego u chorych
z „niedopasowaniem”, ale bez uwidocznionej niedro˝noÊci naczynia,
(6) raczej nie zalecajà leczenia trombolitycznego u chorych
bez uwidocznionego „niedopasowania”, ale z zamkni´ciem naczynia w angiografii MR,
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(7) nie zalecajà oni terapii trombolitycznej u chorych,
u których badanie DWI wykaza∏o zmiany niedokrwienne przekraczajàce 50% obszaru zaopatrywanego przez
t´tnic´ Êrodkowà mózgu. Praktyczne wnioski dotyczàce
samego zjawiska „niedopasowania” w aspektach terapeutycznych zebra∏ natomiast Albers [46]. Zwróci∏ on
uwag´ na fakt, ˝e chorzy, u których obszar niedokrwienny uwidoczniony w DWI jest wi´kszy ni˝ obszar hipoperfuzji w PWI oraz chorzy, u których nie wykazano
ró˝nic w DWI/PWI, odniosà jedynie niewielkie lub ˝adne
korzyÊci z leczenia trombolitycznego. Sytuacj´ t´ uzasadnia on odpowiednio: spontanicznà rekanalizacjà
zamkni´tego naczynia, albo samoistnym ustàpieniem
deficytu neurologicznego (TIA) czy zaistnieniem ma∏ego,
nieistotnego klinicznie udaru.
Równie wa˝ny z praktycznego punktu widzenia jest problem stosowania terapii trombolitycznej u chorych, u których udar mózgu mia∏ miejsce w czasie snu. Sytuacja ta
mo˝e on dotyczyç nawet 25% osób z udarem [49]. Autorzy
wytycznych EUSI nie zalecajà stosowania rt-PA u pacjentów, u których nie mo˝na okreÊliç czasu, jaki minà∏ od
poczàtku objawów [1]. Zalecenie to dotyczy tak˝e chorych,
którzy objawy sugerujàce udar mózgu dostrzegli po obudzeniu si´. Badania Finka i wsp. wskazujà, ˝e przydatnoÊç
DWI/PWI dla szacowania czasu, jaki minà∏ od zaistnienia
incydentu niedokrwiennego u chorych z objawami udaru
po obudzeniu si´ nie jest satysfakcjonujàca. Mo˝liwe jest
natomiast szacowanie obj´toÊci ogniska odwracalnie niedokrwionego oraz ryzyka jego ukrwotocznienia [49].
Poddano ocenie tak˝e przydatnoÊç badania DWI/PWI do
oceny ryzyka ukrwotocznienia udaru u chorych poddanych terapii trombolitycznej. Tong i wsp. w retrospektywnej obserwacji stwierdzili, ˝e zwi´kszone ryzyko krwotoku
wià˝e si´ ze zmniejszeniem adekwatnej wartoÊci ADC oraz

Figure 2. PWI map (MTT). There is disturbed blood perfusion in the left
hemisphere. Mean Transit Time is prolonged (green).
Rycina 2. Mapa PWI (MTT). Widoczna strefa zaburzenia perfuzji krwi
w lewej półkuli mózgu w postaci wydłużonego średniego
czasu przejścia (kolor zielony).

Figure 1. DWI image. Hyperintensive area in the left hemisphere is
consistent with restricted diffusion: this is the area where
cytotoxic edema occurred during acute ischemia.
Rycina 1. Obraz DWI. Hiperintensywne ognisko w lewej półkuli
mózgu odpowiada strefie zwolnionej dyfuzji – to obszar,
który uległ obrzękowi cytotoksycznemu na skutek ostrego
niedokrwienia.
przetrwa∏ym (tj. od 3 do 6 godzin od poczàtkowego badania
MR) spadkiem lokalnej perfuzji [50]. Selim i wsp. wykazali,
˝e statystycznie znamienny zwiàzek z ryzykiem krwotoku
ma wartoÊç obj´toÊci ogniska niedokrwiennego uwidocznionego na poczàtkowym obrazie DWI oraz bezwzgl´dna
iloÊç voxeli, które charakteryzujà si´ wartoÊcià ADC ≤ 550 x
10^(-6) mm2/s [51]. Wg Latchaw i wsp. nie ma podstaw do
zarekomendowania badaƒ DWI/PWI do wiarygodnej oceny
ryzyka ukrwotocznienia ogniska udarowego [8].

Figure 3. Fusion of DWI image and PWI map.
Rycina 3. Fuzja obrazu DWI i mapy PWI.
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Prognozowanie odleg∏e, predykcja wyników leczenia
Badanie dyfuzji i perfuzji MR mo˝e odzwierciedlaç stopieƒ
uszkodzenia mózgowia i pomóc przewidzieç wyniki leczenia. Istniejà jednak znaczne rozbie˝noÊci dotyczàce wartoÊci
rokowniczych parametrów uzyskiwanych z badaƒ perfuzji
i dyfuzji MR zmian niedokrwiennych OUN. Ró˝nice odnoszà
si´ zw∏aszcza do zdolnoÊci predykcyjnej badaƒ obrazowych w ostrej fazie udaru. Chocia˝ z wielu badaƒ wynika
jasno, ˝e nasilenie zmian uwidocznione za pomocà metod
PWI [16,17], jak i DWI [16,52–54] wykazuje zwiàzek z ocenà
w skali NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale),
skalà CNS (Canadian Neurological Scale) [17], skalà ESS
(European Stroke Scale) [23] oraz klasyfikacjà oksfordzkà
[55], to jednak istniejà doniesienia o braku zale˝noÊci mi´dzy ocenà stanu chorego w oparciu o DWI a stanem neurologicznym w ostrej fazie udaru [18]. Postuluje si´ nawet, ˝e
obraz DWI mo˝e byç niewiarygodnym markerem ostrego stanu [17]. W badaniach, w których stosowano ∏àcznie metody
PWI I DWI, parametry perfuzyjne z regu∏y silniej korelowa∏y
ze stanem klinicznym w fazie ostrej ni˝ parametry dyfuzji
[16,23,52]. Thijs i wsp. wykazali, ˝e niskie wartoÊci CBF
sà zwiàzane z niskimi wartoÊciami ADC, du˝ymi uszkodzeniami widocznymi w DWI i PWI oraz korelujà z wyjÊciowà punktacjà w skali NIHSS. Zale˝noÊç ta nie by∏a jednak
widoczna w ca∏ym zakresie wartoÊci CBF, a jedynie przy
ograniczeniu przep∏ywu poni˝ej 50% [22]. Wykazano tak˝e,
˝e u chorych z udarem nadnamiotowym wyniki badania
DWI oraz mapy ADC wykazujà zwiàzek ze stanem neurologicznym w 6 miesiàcu po udarze [56] oraz ogólnym stopniem inwalidztwa chorego [17,57]. Innym zagadnieniem
jest tzw. „clinical-DWI mismatch” (CDM) zaproponowany
przez Davalos'a i wsp. Termin ten dotyczy zale˝noÊci mi´dzy kliniczna ocenà udaru a zmianami stwierdzanymi w badaniu DWI. Stwierdzono zale˝noÊç mi´dzy CDM, dynamikà
stanu neurologicznego [58]. Brak szerszych badania potwierdzajàcych u˝ytecznoÊç CDM nakazuje jednak ostro˝noÊç
w ekstrapolacji wyników tego badania.
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Analizujàc wyniki prac oceniajàcych wartoÊci rokownicze badaƒ DWI i PWI nale˝y zwróciç uwag´ na du˝e
rozbie˝noÊci w kryteriach doboru pacjentów, metodyce
pomiarów hemodynamicznych, a tak˝e na ma∏e liczebnoÊci
badanych grup. Obecnie nie ma wielooÊrodkowych badaƒ
klinicznych pozwalajàcych jednoznacznie oceniç przydatnoÊç wyników obu badaƒ w predykcji wyników leczenia oraz w prognozowaniu odleg∏ym. Bezsprzecznie jednak
badania DWI/PWI uzupe∏niajàc si´ wzajemnie mogà wnosiç
bardzo wiele do ustalania terapii udaru. Konieczna jest jednak odpowiednia ich standaryzacja.

Rozpoznawanie przyczyn udaru
Podj´to prób´ zastosowania badania DWI w diagnostyce przyczyn udaru mózgu. Kang i wsp. w retrospektywnej
obser wacji wykazali, ˝e pojedyncze ogniska podkorowe
(<15 mm) oraz liczne ogniska w obszarze unaczynienia
t´tnic szyjnych wewn´trznych lub t´tnic kr´gowych wià˝à
si´ z udarem mózgu wywo∏anym zatorami pochodzenia sercowego, natomiast liczne jednostronne zmiany w obszarze
unaczynienia t´tnic szyjnych wewn´trznych oraz rozsiane ogniska w jednym obszarze naczyniowym towarzyszà
znacznej mia˝d˝ycy du˝ych t´tnic [62]. KorzyÊci ze stosowania DWI i angiografii MR w kontekÊcie ustalenia etiologicznego charakteru udaru wykazali te˝ Lee i wsp. Dodatkowo
zaproponowali oni algorytm diagnostyczny u∏atwiajàcy
rozpoznanie pod∏o˝a udaru mózgu [63]. Zawa∏ ˝ylny mózgu
wyst´puje znacznie rzadziej ni˝ niedokrwienie, wynikajàce
z patologii w obr´bie uk∏adu t´tniczego. Niespecyficzne
objawy i wynikajàce z tego trudnoÊci diagnostyczne powodujà, ˝e obrazowanie dyfuzyjne mo˝e wnieÊç istotne wskazówki w procesie rozpoznania zawa∏u ˝ylnego, który w obrazach DWI jest widoczny jako obszary hiperintensywne,
w lokalizacji atypowej dla unaczynienia t´tniczego.

WiarygodnoÊç DWI/PWI w kontekÊcie innych metod
obrazowania

Nieco inaczej wyglàda korelacja kliniczno-radiologiczna
dotyczàca DWI u chorych z udarem o lokalizacji podnamiotowej. Nie wykazano zwiàzku mi´dzy wynikami badaƒ dyfuzyjnych a skalami prognostycznymi u chorych z udarem pnia
mózgu [59]. Engelter i wsp. nie znaleêli powiàzania wyników
DWI z d∏ugoÊcià pobytu szpitalnego oraz stanem klinicznym
w 3 miesiàcu po udarze [60]. Tak˝e w przypadku udarów
z obszaru zaopatrzenia tylnej cz´Êci ko∏a t´tniczego mózgu
nie uda∏o si´ wykazaç zwiàzku mi´dzy obj´toÊcià udaru
w DWI a ocenà wed∏ug skali NIHSS [61]. W populacji mieszanej w zakresie lokalizacji udaru (59% udarów z obszaru
zaopatrzenia przedniej cz´Êci ko∏a t´tniczego mózgu, 22%
udarów lakunarne, 13% udarów z obszaru zaopatrzenia tylnej cz´Êci ko∏a t´tniczego mózgu, 6% TIA) zmiany w DWI nie
okaza∏y si´ byç niezale˝nym czynnikiem rokowniczym [56].

Oppenheim i wsp. zwrócili uwag´ na fakt, ˝e czu∏oÊç DWI
w diagnostyce udaru mózgu nie jest tak wysoka, jak poczàtkowo sàdzono. W badaniu retrospektywnym obejmujàcym
139-osobowà grup´ chorych badacze ci wykazali, ˝e fa∏szywie
ujemny wynik DWI stwierdza si´ u 5,8% chorych. Wi´kszoÊç
tych przypadków dotyczy diagnostyki ognisk niedokrwiennych
w pniu mózgu, zw∏aszcza przeprowadzonej w czasie poni˝ej
24 godzin od poczàtku objawów [64]. Badania dotyczàce
czu∏oÊci i swoistoÊci DWI w diagnostyce udaru przeprowadzili
równie˝ Gonzalez i wsp., jednak˝e obj´∏y one zaledwie grup´
14 chorych [65]. Kwestia swoistoÊci badaƒ DWI/PWI jest istotna z praktycznego punktu widzenia – obserwowano bowiem
nieprawid∏owe obrazy DWI u chorych z klinicznym podejrzeniem udaru, u których ostatecznie rozpoznawano stan padaczkowy [66] lub wirusowe zapalenie mózgu [7].

Jednak Baird i wsp. oraz Arenillas i wsp. wykazali, ˝e zmiany dyfuzji w wyniku udaru w obszarze nadnamiotowym
mogà byç jednak niezale˝nym czynnikiem prognostycznym w analizie wieloczynnikowej [21,53]. Zró˝nicowanie
wartoÊci rokowniczej badania DWI w stosunku do lokalizacji udaru mo˝e wynikaç z faktu, ˝e najcz´Êciej stosowana skala NIHSS opisuje g∏ównie objawy dotyczàce patologii krà˝enia przedniej cz´Êci ko∏a t´tniczego mózgu [61].

Rezultaty pracy Sunshine'a i wsp. pokazujà, ˝e uzupe∏nienie
badania DWI dodatkowym badaniem PWI zwi´ksza
wiarygodnoÊç wyników uzyskiwanych u chorych z objawami udaru mózgu [67]. Fakt ten jest wa˝ny do praktycznej
interpretacji dotychczasowych badaƒ dotyczàcych DWI/
PWI – liczba badaƒ, w których wykonywano wy∏àcznie
DWI przekracza liczb´ badaƒ, w których DWI i PWI oceniano równoczeÊnie [7].
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Opublikowano szereg prac porównujàcych skutecznoÊç
diagnostycznà DWI/PWI z innymi technikami obrazowania: tomografià komputerowà (w tym z perfuzjà TK)
[65,68–74], klasycznym obrazowaniem MR [65,74–78] oraz
spektroskopià MR [79]. Ocena wiarygodnoÊci tych badaƒ jest
jednak utrudniona, gdy˝ wi´kszoÊç z nich nie ma charakteru randomizowanego [65,69–73,75–77,79], jest dokonywana
w oparciu o ma∏à grup´ chorych [65,69–73,79] i w ró˝nym
czasie od poczàtku objawów (3 godziny [70], 6 godzin
[65,68,71–73], 7 godzin [69], od 6 do 48 godzin [76] lub od
3 godzin do 23 godzin [79]). Ró˝ne by∏o tak˝e post´powanie
terapeutyczne: bez leczenia trombolitycznego [72,73,75,76],
leczenie trombolitycznie tylko u cz´Êci badanej populacji
[69–71]. Ostateczne rozpoznanie stawiano na podstawie
ró˝nych typów badaƒ: angio-TK, DWI, obrazów T2 badania
MR [71], DWI i / lub obrazów T2 badania MR i protonowej
spektroskopii MR [79], DWI i sekwencji T2 badania MR [69],
TK lub MR lub jedynie badaƒ przedmiotowych [68], TK lub
MR [65,73], sekwencji T2 badania MR i FLAIR [77], jedynie
sekwencji T2 badania MR [72,75,76]. Obrazowanie „referencyjne” wykonywano w ró˝nym czasie od poczàtku objawów:
powy˝ej 24 godzin [65], 36 godzin i 30 dni [69], od 3 do 90
dni [79], Êrednio 4,2 dni [73], 5 dni [71], 30 dni [75,76], 90 dni
[72], albo porównywano jedynie obrazy TK i DWI wykonane
krótko po przyj´ciu chorego do szpitala [70].
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje badanie Fiebacha i wsp.,
w którym 50 chorych z objawami udaru mózgu wyst´pujàcymi nie d∏u˝ej ni˝ 6 godzin poddano badaniom TK
i DWI w uk∏adzie randomizowanym. W opracowaniu tym
wykazano wy˝szà czu∏oÊç, swoistoÊç i dok∏adnoÊç badania
DWI (odpowiednio 91%, 95%, 91%) w porównaniu z badaniem TK (61%, 65%, 61%) [68]. Wyniki te potwierdza tak˝e
badanie Mullinsa i wsp., przeprowadzone wÊród 691 chorych, z których u 411 wykonano DWI. W badaniu tym wykazano wi´kszà przydatnoÊç DWI w stosunku do TK i konwencjonalnego MR w diagnostyce udaru mózgu w okresie 12
godzin od przyj´cia chorego do szpitala [74]. Ogólnie mo˝na
stwierdziç, ˝e badania DWI/PWI przewy˝szajà skutecznoÊç
diagnostycznà badaƒ TK [68,69,72] oraz zwi´kszajà
skutecznoÊç diagnostyki MR [65,75,76].
Oliveira-Filho i wsp. stwierdzili, ˝e badanie DWI jest czulsze ni˝ obrazy T2 i FLAIR badania MR T2 (MR) w diagnostyce udarów, w których Êrednica ogniska zlokalizowanego
w obszarach zaopatrywanych przez t´tnice przeszywajàce
pochodzàce od t´tnic przednich, Êrodkowych, tylnych mózgu
i t´tnicy podstawnej jest mniejsza ni˝ 30 mm. Rezultat ten
nabiera praktycznego znaczenia po uwzgl´dnieniu faktu,
˝e opisany wy˝ej charakter zmian niedokrwiennych mo˝na
przypisaç nawet 20–25% chorych z udarem mózgu [77].
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Obserwacje Parsons'a i wsp. przeprowadzone na 19-osobowej grupie chorych wskazujà, ˝e badanie protonowej
spektroskopii MR i badanie DWI mo˝e byç przydatne do
okreÊlenia rokowania odleg∏ego w udarze mózgu. Jest równie˝ potencjalnie przydatne do selekcji chorych z objawami
udaru mózgu do zastosowania swoistego leczenia [79].

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionego przeglàdu piÊmiennictwa
mo˝na stwierdziç, ˝e mimo prowadzenia licznych badaƒ
dotyczàcych DWI/PWI w diagnostyce ostrych incydentów
niedokrwiennych, nie ma dotychczas wystarczajàcych
danych do okreÊlenia wskazówek praktycznych. Uwag´ na
problem ten zwróci∏ w 2000 roku Keir i wsp. [7]. Obecnie
liczne kwestie ciàgle pozostajà nierozwiàzane. Istotne
znaczenie dla takiego stanu ma nie tyle brak wytycznych
post´powania, ale niezadowalajàca wiarygodnoÊç naukowa dost´pnych danych. Naprzeciw tym spostrze˝eniom
wychodzi poglàd ekspertów American Heart Association
[8], którzy wskazujàc na przedstawione wy˝ej liczne zalety
obrazowania DWI/PWI (zw∏aszcza w aspekcie uwidocznienia tkanki obj´tej ostrym procesem niedokrwiennym i prób
szacowania odwracalnoÊci tego niedokrwienia) twierdzà,
˝e nie mo˝na sformu∏owaç ˝adnych zaleceƒ dotyczàcych
DWI/PWI powiàzanych ze stosowaniem i monitorowaniem
terapii trombolitycznej.
Szczegó∏owego i poprawnego metodologicznie opracowania
wymagajà kwestie:
(1) obiektywizacji uzyskiwanych wyników w aspekcie jakoÊci badanych zmiennych,
(2) wiarygodnoÊci ich pomiarów,
(3) zmiennoÊci osobniczej w fizjologii i patologii,
(4) zmiennoÊci aparaturowej;
a tak˝e liczne aspekty kliniczne, dotyczàce zw∏aszcza:
(5) wartoÊci prognostycznej ocenianych zmiennych,
(6) poj´cia „niedopasowania” i jego wartoÊci praktycznej,
(7) danych dotyczàcych kryteriów w∏àczenia, wy∏àczenia
i monitorowania terapii trombolitycznej w oparciu
o DWI/PW
(8) powtarzalnoÊci wszelkich uzyskiwanych wyników.
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