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Summary
Background:

Alexander's disease is a rare genetic leukodystrophy connected with mutation of the GFAP gene.
Infantile, juvenile, and adult subtypes are described.

Case reports:

We analyzed MR images in three and HMRS in two cases of Alexander's disease. The examinations
were performed with a 1.5T scanner in the SE, FSE, and FLAIR sequences in T1,T2 WI before and
after gadolinium injection. Single voxel HMRS was performed. MRI showed extensive abnormal
signal in the white matter of the frontal lobes, in external capsules, basal ganglia, posterior limbs
of the internal capsules, and the hilus of dentate nuclei. Focal contrast enhancement was seen near
the frontal horns. HMRS revealed increased Cho/Cr and mI/Cr ratios and decreased NAA/Cr ratio.
The presence of lactate was also observed.

Conclusions:

MR is useful in imaging typical forms of Alexander's disease. Genetic investigation is necessary for
definitive diagnosis. HMRS demonstrates metabolic abnormalities of white matter.
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Wst´p
Choroba Alexandra jest rzadkà, genetycznie uwarunkowanà
leukodystrofià, zwiàzanà z mutacjà genu GFAP zlokalizowanego na chromosomie 17q21, kodujàcego kwaÊne, w∏ókienkowe
bia∏ko gleju (GFAP – ang. glial fibrillary acidic protein) [1,2,3].
Wyró˝nia si´ trzy kliniczne podgrupy: niemowl´cà, m∏odzieƒczà i doros∏ych [4,5].

Podtyp niemowl´cy jest najcz´stszy i najbardziej jednorodny klinicznie [6]. Choroba rozpoczyna si´ przed 2 rokiem
˝ycia (nawet w wieku noworodkowym), a Êredni wiek
zachorowania w tej grupie waha si´ oko∏o 6 miesi´ca ˝ycia.
Objawy kliniczne manifestujà si´ zwykle powi´kszajàcym
si´ obwodem g∏owy oraz post´pujàcym opóênieniem rozwoju psychomotorycznego. Z czasem, wyst´puje równie˝
spastyczny niedow∏ad czterokoƒczynowy i drgawki. Âredni
czas trwania choroby wynosi 2–3 lata.
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W podtypie m∏odzieƒczym poczàtek choroby przypada na
4–14 rok ˝ycia [1,4]; Êrednio 9 rok ˝ycia. Poczàtkowy rozwój dziecka do momentu zachorowania jest prawid∏owy.
Nast´pnie rozwijajà si´ objawy zespo∏u rzekomoopuszkowego, po latach spastycznoÊç. Mogà pojawiç si´ zez i ataksja, jak równie˝ drgawki, zaburzenia zachowania i poznawcze. Âredni czas trwania choroby wynosi 8 lat.
Podtyp doros∏ych (2–7 dekada ˝ycia) jest najbardziej zró˝nicowany i trudny diagnostycznie. Wyró˝nia si´ postaç przypominajàcà stwardnienie rozsiane, postaç post´pujàcà
z objawami demencji, ataksji i spastycznà tetraplegià oraz
typ bezobjawowy.
Âredni czas trwania choroby wynosi 34 lata [5,7]. Nie wyst´puje makrocefalia [2].
W ka˝dej z grup stwierdziç mo˝na przypadki nietypowe.
U wi´kszoÊci chorych zwraca uwag´ powi´kszenie mózgu,
ale nie jest to objaw sta∏y; jego przyczynà jest proliferacja
astrocytów i nagromadzenia w∏ókien Rosenthala (zwyrodnia∏e wypustki astrogleju gromadzàce nieprawid∏owe
bia∏ko GFAP). Mo˝e to prowadziç do zw´˝enia wodociàgu
oraz w efekcie do poszerzenia nadnamiotowego uk∏adu
komorowego [8].
Innà cz´stà przyczynà poszerzenia komór jest zanik mózgu
spowodowany Êmiercià astrocytów [5].
Wa˝nà cechà choroby Alexandra jest nieprawid∏owa mielinizacja ( w podtypie niemowl´cym) lub demielinizacja
w podtypach m∏odzieƒczym i doros∏ym. Typowo najwi´ksze
zmiany stwierdzane sà obustronnie w istocie bia∏ej okolic czo∏owych, jàdrach podstawy, czasami we wzgórzach.
Destrukcja istoty bia∏ej mo˝e prowadziç do powstania torbieli po∏o˝onych w sàsiedztwie rogów czo∏owych komór
bocznych. Wspó∏istniejà torbiele przegrody przeêroczystej
i cavum Vergi [1].
W badaniu histopatologicznym dominuje du˝a iloÊç w∏ókien Rosenthala, które le˝à promieniÊcie wokó∏ naczyƒ
krwionoÊnych, prostopadle do powierzchni mózgu w okolicach podwyÊció∏kowych i podpaj´czych [9]. Stwierdzenie ich
obecnoÊci jest diagnostycznie istotne, ale nie jest specyficzne, poniewa˝ obecnoÊç w∏ókien Rosenthala mo˝e byç stwierdzana równie˝ w innych procesach chorobowych OUN,
takich jak: glejaki, stwardnienie rozsiane, reaktywna glioza,
przewlek∏e zmiany zapalne, zmiany zwiàzane z chemio- i/lub
radioterapià, mielinoza mostu, syringomielia [4].
Aktualnie badanie MR oraz test genetyczny prowadzà do
postawienia rozpoznania.
Autorzy prezentujà badania MR oraz spektroskopi´ rezonansu magnetycznego HMRS dzieci z genetycznie potwierdzonà
chorobà Alexandra.

Opis przypadku
Analizie poddano badania MR mózgu wykonane u trojga
i HMRS wykonane u dwojga pacjentów, u których rozpoznano chorob´ Alexandra.
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Pacjent 1:
Dziewczynka MJ; rozpoznano podtyp m∏odzieƒczy choroby
Alexandra.
Urodzona o czasie z cià˝y II, poród II. Masa cia∏a: 3200 g;
Apgar 10 pkt. Obwód g∏owy przy urodzeniu 32 cm – prawid∏owy. Rozwój psychoruchowy prawid∏owy: siadanie
6 miesiàc, chodzenie 12 miesiàc ˝ycia. Pierwsze s∏owa oko∏o
1 roku ˝ycia, pierwsze zdania 1 rok i 6 miesi´cy. Poczàtek
objawów wystàpi∏ w 6 roku ˝ycia w postaci cz´stych, porannych wymiotów, zaburzeƒ chodu i sporadycznych zaburzeƒ
mowy. U dziecka nie stwierdzono innych zaburzeƒ neurologicznych ani makrocefalii. SprawnoÊç intelektualna by∏a
prawid∏owa.
Rodzeƒstwo: starsza 10-letnia siostra, zdrowa. Rodzice zdrowi, niespokrewnieni.
Badanie MR/MRS wykonano w wieku 7 lat i 6 miesi´cy.

Pacjent 2:
Ch∏opiec DJ; rozpoznano podtyp niemowl´cy choroby
Alexandra.
Urodzony o czasie, z cià˝y IV, podtrzymywanej od 2 miesiàca,
rozwiàzanej ci´ciem cesarskim, poród II. Masa cia∏a 3100 g;
Apgar 8 pkt. Obwód g∏owy przy urodzeniu 34 cm – prawid∏owy. Ch∏opiec zaczà∏ siadaç w 6 miesiàcu ˝ycia, chodziç w wieku 2 lat, zaczà∏ mówiç z opóênieniem po ukoƒczeniu 2 roku
˝ycia. W wieku 3 lat wystàpi∏y zaburzenia chodu, drgawki
goràczkowe. Stopniowo rozwija∏a si´ makrocefalia i pog∏´bia∏
si´ spastyczny niedow∏ad czterokoƒczynowy. Obserwowano
stopniowe, powolne opóênienie rozwoju umys∏owego.
Rodzeƒstwo: siostra lat 12, urodzona z wytrzewieniem,
operowana w okresie noworodkowym, rozwija si´ prawid∏owo. Rodzice zdrowi, niespokrewnieni.
Badanie MR/MRS wykonano w wieku 7 lat i 11 miesi´cy.

Pacjent 3:
Dziewczynka NG; rozpoznano podtyp niemowl´cy choroby
Alexandra.
Urodzona z cià˝y I, podtrzymywanej od 5 miesiàca. Poród
o czasie, masa cia∏a 2900 g; Apgar 6 pkt. Obwód g∏owy przy
urodzeniu 37 cm – makrocefalia. Rozwój psychomotoryczny opóêniony: siadanie 8 miesiàc ˝ycia, chodzenie w wieku
15 miesi´cy, pierwsze s∏owa oko∏o 5 roku ˝ycia. Od poczàtku
obserwowano niezgrabnoÊç ruchowà. W wieku 5 lat pojawi∏y
si´ objawy neurologiczne; zespó∏ piramidowo-pozapiramidowy, wolno post´pujàcy. Dziewczynka chodzi∏a do szko∏y specjalnej, nast´pnie szko∏y ˝ycia z powodu powolnego, sta∏ego
pogarszania si´ sprawnoÊci intelektualnej. W okresie wczesnym dzieci´cym stwierdzano napady drgawkowe, rzadko
wyst´pujàce, od 4 roku ˝ycia jest bez napadów.
Rodzeƒstwa brak. Rodzice zdrowi, niespokrewnieni.
Badanie MR/MRS wykonano w wieku 12 lat i 11miesi´cy
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Table 1. Clinical findings and results of genetic tests.
Tabela 1. Objawy kliniczne i wyniki badań genetycznych.
pacjent 1
podtyp młodzieńczy

pacjent 2
podtyp dziecięcy

pacjent 3
podtyp dziecięcy

7 6/12

7 11/12

12 11/12

początek objawów

6 r.ż

2 r.ż

noworodek

zaburzenia chodu

+

+

+

zaburzenia mowy

+

+

+

makrocefalia

-

3 r.ż

noworodek

sprawność intelektualna

prawidłowa

cofanie się

postępujące cofanie się

mutacja GFAP w 1 eksonie

c.262C>T

c.235C>T

c.236G>A

wiek przy pierwszym
badaniu MR/HMRS (lata)

Objawy kliniczne przedstawiono w tab 1.
Badania wykonano aparatem 1,5 T w sekwencjach SE, FSE,
FLAIR w obrazach T1 i T2-zale˝nych w p∏aszczyznach osiowych, strza∏kowych i wieƒcowych. Ârodek kontrastowy
w standardowej dawce (0,2 ml/kg masy cia∏a) podany by∏
do˝ylnie u wszystkich pacjentów.
Spektroskopia protonowa pojedynczego woksela – HMRS
wykonana zosta∏a u pacjentów 1 i 2. U˝yto sekwencji PRESS
z czasem echa TE-35ms i wielkoÊcià woksela 2x2x2 cm.
Woksel umiejscowiony by∏ w obr´bie zmienionej istoty
bia∏ej p∏atów czo∏owych. Oceniano stosunki g∏ównych metabolitów charakterystycznych dla tkanki mózgowej: NAA,
Cho, Cr, mI w odniesieniu do kreatyny.

i odnogach tylnych torebek wewn´trznych oraz w obr´bie
jàder podstawy (pacjent 1, 2) (rycina 2). U wszystkich pacjentów nieprawid∏owà intensywnoÊç sygna∏u w obrazach
T2-zale˝nych wykazywa∏y wn´ki jàder z´batych (rycina 3).
U pacjenta 1 w istocie bia∏ej w okolicy rogów czo∏owych
stwierdzono niewielkie torbielki (rycina 4).
Linijny, hiperintensywny w obrazach T1-zale˝nych i hipointensywny w obrazach T2-zale˝nych sygna∏ zlokalizowany
przykomorowo stwierdzono u wszystkich pacjentów.
Poszerzenie komór bocznych mózgu widoczne by∏o u pacjentów 2 i 3, u których obecne by∏y równie˝ torbiele przegrody
przeêroczystej.

Porównawczà grup´ dla wyników badaƒ spektroskopowych
stanowi∏a grupa 10 pacjentów w wieku od 5 lat i 3 miesi´cy
do 14 lat i 8 miesi´cy (mediana 8 lat i 9 miesi´cy) badanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego, u których nie
stwierdzono ˝adnych zmian w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym, a podczas badania rutynowego MR mózgu dodatkowo
wykonano badanie HMRS istoty bia∏ej p∏atów czo∏owych.

Wyniki
Stwierdzono symetryczne, rozleg∏e obszary nieprawid∏owego sygna∏u istoty bia∏ej obu pó∏kul mózgu, z wyraênà
przewagà zmian w p∏atach czo∏owych, ze wzgl´dnym
oszcz´dzeniem p∏atów skroniowych i potylicznych (rycina 1). Najwi´ksze nasilenie zmian zanotowano u pacjenta 2,
u którego zaj´te by∏y p∏aty czo∏owe, ciemieniowe, skroniowe i nieznacznie potyliczne. Najmniejsze zmiany dotyczàce
p∏atów czo∏owych i cz´Êciowo ciemieniowych wystàpi∏y
u pacjenta 3.
IntensywnoÊç sygna∏u zmienionej istoty bia∏ej by∏a wyraênie
podwy˝szona w obrazach T2-zale˝nych i sekwencji FLAIR
u wszystkich pacjentów, obni˝ona w obrazach T1-zale˝nych
u pacjentów 2 i 3, natomiast u pacjenta 1 tylko nieznacznie
obni˝ona lub miejscowo isointensywna.
Nieprawid∏owy sygna∏ (hiperintensywny w obrazach T2-zale˝nych) uwidoczniono równie˝ w torebkach zewn´trznych

Figure 1. Patient 3. FSE-T2. transverse plane. Hyperintensive signal
in frontal lobes.
Rycina 1. Pacjent 3. FSE-T2, płaszczyzna osiowa. Hiperintensywny
sygnał w obu płatach czołowych.
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Figure 2. Patient 1. FSE-T2, transverse plane. Abnormal signal in both
frontal lobes, basal ganglia, external capsules and posteriori
limbs of internal capsules.
Rycina 2. Pacjent 1. FSE-T2, płaszczyzna osiowa. Nieprawidłowy
sygnał, w płatach czołowych, jądrach podstawy, torebkach
zewnętrznych i w odnogach tylnych torebek wewnętrznych.
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Figure 3. Patient 2. FSE-T2, transverse plane. Abnormal signal of
dentate nuclei hilus.
Rycina 3. Pacjent 2. FSE-T2, płaszczyzna osiowa. Nieprawidłowy
sygnał wnęk jąder zębatych.

S∏abe, linijne wzmocnienie wzd∏u˝ zarysu komór uwidoczni∏o si´ po podaniu Êrodka kontrastowego u pacjenta 1 i 2;
natomiast s∏abe ogniskowe w okolicach rogów czo∏owych
u wszystkich trojga dzieci (rycina 5, 6). Cia∏o modzelowate
by∏o Êcieƒcza∏e u pacjenta 2 (w ca∏oÊci) i u pacjenta 3 (w zakresie kolana i trzonu).
Lokalizacja zmian przedstawiona jest w tabeli 2.
Uzyskane widma spektroskopowe by∏y nieprawid∏owe
(rycina 7).
Stosunek NAA/Cr by∏ obni˝ony i wynosi∏: NAA/Cr = 0,8956
(pacjent 1) i 0,6205 (pacjent 2); w porównaniu z grupà
kontrolnà, gdzie Êrednia wynosi∏a 1,2784.
Stosunek Cho/Cr by∏ podwy˝szony i wynosi∏: Cho/Cr = 1,3231
(pacjent 1) i 1,4763 (pacjent 2) versus 1,0430.
Stosunek mI/Cr wykaza∏ bardzo wyraêne podwy˝szenie:
mI/Cr = 1,6788 (pacjent 1) i 1,5668 (pacjent 2) versus
0,8975.
Obserwowano pojawienie si´ widma mleczanów.

Figure 4. Patient 1. FSE FLAIR, transverse plane. A small cyst in the
white matter of left frontal lobe.
Rycina 4. Pacjent 1. FSE FLAIR, płaszczyzna osiowa. Niewielka torbiel
w istocie białej lewego płata czołowego.
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Materia∏ genetyczny przes∏ano do University Hospital
VU, Amsterdam – u wszystkich dzieci wykryto trzy ró˝ne
mutacje w pierwszym eksonie jednej kopii genu GFAP
17q21.
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Figure 5. Patient 1. SE-T1 after gad, transverse plane. Slight
enhancement near frontal horns.
Rycina 5. Pacjent 1. SE-T1 po gadolinie, płaszczyzna osiowa. Słabe
wzmocnienie kontrastowe w okolicy rogów czołowych.

Figure 6. Patient 2. SE-T1 after gad, transverse plane. Hypointensive
signal in the white matter of both frontal lobes. Slight
enhancement near frontal horns.
Rycina 6. Pacjent 2. SE-T1 po gadolinie, płaszczyzna osiowa.
Obniżony sygnał w istocie białej płatów czołowych oraz słabe
wzmocnienie w okolicy rogów czołowych.

Table 2. Localization of lesions in MR images.
Tabela 2. Lokalizacja zmian w obrazie MR.
pacjent 1
podtyp młodzieńczy

pacjent 2
podtyp dziecięcy

pacjent 3
podtyp dziecięcy

+++

+++

++

+

+

+

Istota biała: płaty potyliczne

+ minimalnie

+ minimalnie

-

Istota biała: płaty skroniowe

-

+

-

- torbielki

+

-

-

Torebki zewnętrzne

+

+

-

Odnogi tylne torebek wewn.

+

+

-

Jądra podstawy

+

+

-

Wnęki jąder zębatych

+

+

+

Hiper w T1

+

+

-

Hipo w T2

+

+

+

Poszerzenie komór bocznych

-

+

+

Ciało modzelowate ścieńczałe

-

+

+

Torbiel przegrody przeźroczystej

-

+

+

Wzmocnienie kontrastowe

+

+

+

Lokalizacja
Istota biała: płaty czołowe
Istota biała: płaty ciemieniowe

Istota biała: płaty czołowe

Okołokomorowy linijny sygnał:
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(co stanowi przyczyn´ wodog∏owia). Astrocyty jàder podstawy i wzgórz tak˝e wykazujà nadmierne gromadzenie
w∏ókien Rosenthala [1].
Wed∏ug publikowanych doniesieƒ wzmocnienie kontrastowe obserwowane by∏o oko∏okomorowo (najcz´Êciej w okolicach rogów czo∏owych) i wzd∏u˝ zarysów komór bocznych.
Obszary ulegajàce wzmocnieniu kontrastowemu odpowiadajà
w badaniu histopatologicznym obszarom zwi´kszonej g´stoÊci
w∏ókien Rosenthala [4].
Silne, wieloogniskowe obszary wzmocnienia opisano u 8 miesi´cznego pacjenta (okolice oko∏okomorowe, g∏´boka istota bia∏a, jàdra ogoniaste, wzgórza, okolica oko∏owodociàgowa) [5].

Figure 7. Patient 1. Spectrum of the proton spectroscopy. High peak
of Cho, significantly decreased peak of NAA, increased peak
of mI.
Rycina 7. Pacjent 1. Widmo spektroskopii protonowej. Wysoki pik Cho,
znacznie obniżony pik NAA, podwyższony pik mI.

Dyskusja
Zmiany w tkance mózgowej w chorobie Alexandra sà zwykle symetryczne i dotyczà g∏ównie istoty bia∏ej p∏atów
czo∏owych (z zaj´ciem w mniejszym stopniu p∏atów ciemieniowych i skroniowych) oraz torebek zewn´trznych
i brze˝nych [4,8]. Takà lokalizacj´ zmian stwierdziliÊmy
równie˝ u naszych pacjentów, u których tak˝e zanotowaliÊmy wyraênà przewag´ zaj´cia istoty bia∏ej p∏atów
czo∏owych. Torebka wewn´trzna jest zwykle oszcz´dzona
lub zmiany dotyczà odnóg przednich [8]. W przeciwieƒstwie do tych publikowanych danych, u dwojga naszych
pacjentów stwierdziliÊmy zaj´cie odnóg tylnych torebek
wewn´trznych.
Opisywane w piÊmiennictwie zmiany torbielowate zlokalizowane w istocie bia∏ej p∏atów czo∏owych [1,4,8] stwierdziliÊmy u jednego pacjenta.

Van der Knaap prezentuje pacjenta ze wzmocnieniem w okolicach oko∏okomorowych, cz´Êciowo w jàdrach podstawy i Êródmózgowiu oraz w rzucie jàder nerwów trójdzielnych [4].
Przedstawiani przez nas pacjenci wykazywali jedynie s∏abe
wzmocnienie istoty bia∏ej w okolicach rogów czo∏owych
komór bocznych oraz wzd∏u˝ zarysów komór bocznych.
Van der Knaap i in. wyodr´bnili 5 podstawowych kryterów
diagnostycznych badania obrazowego MR, pozwalajàcych
rozpoznaç chorob´ Alexandra [4].
Wed∏ug tych kryteriów wyst´powanie czterech z ni˝ej
wymienionych wystarcza dla postawienia diagnozy w przypadkach typowych:
1. nieprawid∏owy obraz istoty bia∏ej z przewagà zmian
w okolicach czo∏owych,
2. obecnoÊç wàskich obszarów obni˝onego w obrazach T2zale˝nych i podwy˝szonego w obrazach T1-zale˝nych
sygna∏u w okolicach oko∏okomorowych,
3. nieprawid∏owoÊci w obr´bie jàder podstawy i wzgórz
– obrz´k lub zanik,
4. nieprawid∏owa intensywnoÊç sygna∏u pnia mózgu,

O charakterystycznym zaj´ciu jàder podstawy, zw∏aszcza
jàder ogoniastych, czasem równie˝ wzgórz, piszà autorzy
w licznych publikacjach [1,4,8].
My równie˝ stwierdziliÊmy zmiany obejmujàce jàdra podstawy u pacjentów 1 i 2. Nie rejestrowaliÊmy natomiast
zmian intensywnoÊci sygna∏u wzgórz u ˝adnego z naszych
pacjentów.
O nieprawid∏owej intensywnoÊci sygna∏u w okolicach oko∏okomorowych, a zw∏aszcza wokó∏ rogów czo∏owych piszà
autorzy we wczeÊniej opublikowanych pracach [1,8]. Zgodnie
z tymi doniesieniami tak˝e u wszystkich naszych pacjentów
stwierdzono zmian´ intensywnoÊci sygna∏u w tej lokalizacji.
Zmieniona intensywnoÊç sygna∏u wiàzana jest z obecnoÊcià
w∏ókien Rosenthala, które w szczególnym nasileniu koncentrujà si´ w g∏´bokiej istocie bia∏ej, okolicach oko∏okomorowych, istocie bia∏ej rdzenia, wewnàtrzczaszkowych partiach nerwów wzrokowych, oraz w pniu mózgu na poziomie
rdzenia przed∏u˝onego, a tak˝e okolicy oko∏owodociàgowej
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5. obszary wzmocnienia kontrastowego w jednej z nast´pujàcych lokalizacji: wokó∏ komór, w okolicach rogów czo∏owych, skrzy˝owania nerwów wzrokowych, jàder podstawy, wzgórz, jàder z´batych, pnia mózgu.
U naszych pacjentów stwierdziliÊmy wyst´powanie (wymaganych dla rozpoznania choroby Alexandra) czterech cech
u pacjentów 1 i 2. U pacjenta 3 obserwowano trzy z w/w
objawów, ale badaniem genetycznym równie˝ i w tym
przypadku potwierdzono chorob´ Alexandra.
U ˝adnego z naszych pacjentów nie uwidoczniono zmian
w pniu mózgu.
W publikowanych pracach, w badaniach wykonanych w póênych stadiach choroby stwierdzano zmiany zwiàzane z zanikiem tkanki mózgowej, torbielowatà degeneracjà okolic
czo∏owych istoty bia∏ej, poszerzeniem uk∏adu komorowego,
zanikiem mó˝d˝ku i pnia mózgu, a w koƒcowych stadiach
obserwowano znaczne zaniki jàder podstawy i wzgórz [4].
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Tak dalece nasilonych zmian nie obserwowaliÊmy u naszych pacjentów, jedynie u pacjenta 1 widoczne by∏y niewielkie torbielki w istocie bia∏ej w okolicach rogów czo∏owych komór bocznych. Poszerzenie komór bocznych mózgu
widoczne by∏o u pacjentów 2 i 3.
Nie stwierdziliÊmy znaczàcych zale˝noÊci pomi´dzy stopniem nasilenia objawów klinicznych i czasem trwania choroby a stopniem zaawansowania zmian w obrazach MR
u naszych pacjentów. Van der Knaap i in. tak˝e obserwowali podobne kliniczne objawy u chorych, u których badania
MR ró˝ni∏y si´ istotnie nasileniem zmian. Równie˝ w kilku
przypadkach stwierdzali wolniejszà progresj´ u chorych
z zaawansowanymi zmianami w obrazach MR, a szybszy
post´p choroby obserwowany by∏ u pacjentów ze zmianami
o mniejszym nasileniu [4].
Ze wzgl´du na brak laboratoryjnych wskaêników choroby,
jeszcze do niedawna diagnoza stawiana by∏a na podstawie badania histopatologicznego (biopsja mózgu, autopsja)
[10]. Jednak nie by∏o to badanie specyficzne, gdy˝ w∏ókna
Rosenthala nie sà typowe tylko dla choroby Alexandra, ale
wyst´pujà równie˝ w innych procesach patologicznych,
takich jak: gwiaêdziaki, przewlek∏a glioza, stwardnienie
rozsiane.
Obecnie sugestia choroby Alexandra postawiona na podstawie
badania MR mo˝e byç potwierdzona badaniem genetycznym.
Badania neuropatologiczne wykazujà obecnoÊç astrocytozy,
demielinizacji, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach
spektroskopowych – HMRS [11].

Alexander's disease: magnetic resonance imaging...

neuronów: aksonach, dendrytach. Jest uwa˝any za marker
˝ywych struktur neuronalnych. Stàd obserwowana wyraêna
redukcja NAA u naszych pacjentów zwiàzana jest z rozpadem i zmniejszeniem iloÊci istoty bia∏ej tkanki mózgowej.
tCr reprezentuje poziom kreatyny i fosfokreatyny. Substancje
te odgrywajà du˝à rol´ w przemianach energetycznych komórki i odzwierciedlajà jej stan energetyczny. Uwa˝a si´, ˝e w wi´kszoÊci procesów patologicznych iloÊç tCr ulega zwykle najmniejszym zmianom i dlatego jest stosowana jako wewn´trzny
odnoÊnik dla porównania stosunków metabolitów.
Cho jest uwa˝ana za prekursor syntezy b∏on komórkowych
i jej wzrost obserwuje si´ w sytuacjach degradacji komórek
i rozpadu b∏on komórkowych, które majà miejsce w wielu
procesach chorobowych, a szczególne nasilenie w zmianach
nowotworowych. Zauwa˝ony u naszych pacjentów wzrost
poziomu Cho przemawia za procesem demielinizacji i proliferacji astrocytów.
mI jest wyk∏adnikiem g´stoÊci komórkowej astrocytów, w∏àczony jest w proces mitozy komórkowej. Wzrost
mI obser wowany jest w wielu procesach chorobowych
nowotworowych i metabolicznych. Przypuszczamy, ˝e
wzrost mI w naszych przypadkach wiàzaç nale˝y z gliozà
astrocytów.
Zgodnie z danymi z piÊmiennictwa w chorobie Alexandra
pojawiajà si´ mleczany, jako wyk∏adnik procesów beztlenowych.

Wnioski

Badanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego opierajàce si´ na wizualizacji widm okreÊlonych metabolitów tkanki mózgowej oraz analizie ich stosunków,
przedstawia stan tkanki mózgowej oraz mo˝e monitorowaç
post´p choroby.

Obraz MR w typowych przypadkach wykazuje zmiany
w tkance nerwowej mózgu sugerujàce chorob´ Alexandra.

NAA jest sk∏adnikiem cytoplazmy syntetyzowanym przez
mitochondria, jego obecnoÊç stwierdza si´ w komórkach

Ostatecznym potwierdzeniem choroby Alexandra jest badanie genetyczne.

Badanie HMRS pozwala na ocen´ stanu metabolicznego
zaj´tej istoty bia∏ej.
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