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SUMMARY. The great potemial oj MR[ jor the

badania MR w diagnostyce procesów zapalnych
mózgu i rdzenia kręgowego (wielopłaszczyznowość
obrazów, możliwość dokładnego określenia StOSUIlku zmian do kości, opon i przestrzeni płynowych,
uwidocznienie głębokich struktur mózgol1·ia).
Przedstawiono przykłady wieloogniskowych, bakteryjnych zapaleń mózgu oraz ropni mózgu wobrazach bez wzmocnienia i po wzmocnieniu środkiem
kOJlt/'{Jstowym zawierającym Gadolinium. Wirusowe zapalenia mózgu mają często charakterystyczny
obraz w badaniu MR ze wzgfędul/a odmienny neurotropizm różnych wirusów.

diagnosis oj inflammatory processes in the brain
and spinal cord is discussed il/ the paper. The technique can produce images in all planes, precisely
locate pathological changes in relation to bones,
meninges and the cerebrospinalf/uid spaces. Besides, it can show deep subcortical structures. Exampies are presellted ofmultifocal bacterial encephalitis and of abscesses of the brain on MR images
wilhout and with enhancement by means oj colltrast
media containing Gadolinium. MR images ofviral
encephalitis frequently manifest specijic patterns
due to dijJerent neurotropism of particular viruses.
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Tomografia MR w chorobach infekcyjnych
nelwowego rzadko daje
obrazy specyficzne. Wysokość echa zmi,U1 zapalnych nie ma w poszczególnych, najczęściej
używanych sekwencjach badania, takich jak n,
T2 i PD, żadnych chm-akterystycznych wm10ści,
które mogłyby odróżniać te zmiany od uszkodzeń naczyniopochodnych, a niekiedy i nowotworowych lub demielinizacyjnych [3, 6].
ośrodkowego układu

Jednak badanie MR przynosi w diagnostyce infekcji o.u.n. wyraźne korzyści, a to z
kilku powodów:
CI) lIIl}ożliwi~ ono ogląd;~i~zn;i~ ~r6żnych
>pła~zczyznach, a więc uł:nwiaokreśIanieiclr
:i.wielkości "j. kształtu··[S],C}·.{ •. •. . ·•
•.• • (2)ulatwiawykrywanie k0l1t<ll5tutyc11 :zrlibn ze

;i,"~~~T~~~:~t2l~~~~f~'ti:~~it~'t

Poza tymi szczegółowymi zaletami MRI w
sprawach infekcyjnych, badanie to ma także
te same pozytywne i ważne cechy, które wykazuje w badaniu innych zmian: daje najlepsze dotychczas możliwości wglądu w głębo
kie struktury mózgu, całego pnia mózgu [4]
i rdzenia kręgowego.
Tkanka kostna zbita posiada, jak wiadomo,
bardzo słabe echo we wszystkich sekwencjach MRI. Sama jest więc widoczna jako
negatywny element obrazów. Jednak już to,
co się dzieje w szpiku kostnym i na powierzchni blaszki zbitej jest w badaniu MR bardzo dobrze wykrywane i często stanowi zasadniczy element diagnostyczny.
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INFEKCJE BAKTERYJNE

na skutek nacieków rozlanych i okołonaczy
niowych oraz obrzęku [1, 7]. "Zaostrzenie"
to jest najbardziej wyraźne w obrazach T2-zależnych. Jeśli infekcja jest poważna, a leczenia
nie wdrożono lub jest ono niedostateczne,
obejmuje ona korę i głębsze struktury mózgowia, początkowo miejscowo, następnie w sposób rozlany (fot. 2). W badaniu MR może
dojść do "przekłamania" obrazu, ponieważ
rozlewający się w istocie białej obrzęk nie daje
się odróżnić od obszaru zajętego przez nacieki
zapalne, ognisko uszkodzenia wydaje się więc
większe niż jest w rzeczywistości. Ma to oczywiście dobre strony, ponieważ ułatwia znalezienie zmiany.

Fotografia l. Obraz MR mózgu w czasie 1'2 zależnym, w płaszczyźnie

osiowej na wysokości
W lewej zatoce czołowej widoczny jest płyn (ropa?). Sąsiadujące z tą zatoką
opony mózgu 'wykazują }",zmożenie echa. Również w istocie białej bieguna czołowego po tej
stronie łl'idoczne jest. najprmvdopodobniej zapalne. ognisko hiperintensywne.

jąder podstawy.

To, co dotychczas powiedziano, odnosi się
przede wszystkim do bakteryjnych, a więc
wtórnych infekcji w ośrodkowym układzie
nerwowym. Infekcje te rozwijają się na zasadzie przedostawania się czynnika chorobotwórczego z ognisk zakażenia znajdujących
się w bezpośrednim ' sąsiedztwie mózgu, bądź
w stanach posocznicy bakteryjnej, &1 przenoszone drogą naczyń krwionośnych. ' W pierwszym przypadku źródło zakażenia znajduje
się zwykle w zatokach bocznych nosa i - ogólnie mówiąc - w kościach i tkailkach miękkich
głowy. MRI daje dobre możliwości wykrycia
tych zmian i prześledzenia ich następstw ' w
sąsiadujących z nimi częściach mózgu (fot. 1).
Zajęcie struktur wewnątrzczaszkowych może '
ograniczać się jedynie do opon mózgu i jest
wówczas widoczne jako zaostrzenie ich zarysu

Fotografia 2. Obraz MRmózgu w płaszczyźnie
czołowej, w obrazie PD-zależnym, u chorego
z przewlekłą baktelyjną infekcją mózgową. W

plocie ciemieniowym prawym znajduje się duże ognisko o podwyższonym sygnale.
W niektórych przypadkach zmiany zapalne
w mózgu, pochodzące wyraźnie z ogniska położonego przy oponowo, przekształcają się w
proces wieloogniskowy. Przemawia to za
możliwością szerzenia się infekcji wzdłuż naczyń krwionośnych lub przestrzeni płynowych
mózgu (fot. 3). W ogniskach rozlanych, ale
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również i mniejszych, mogą rozwijać się zmiany mrutwicze i ropnie mózgu.
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mogą rozwinąć . się

ropnie mózgu. W obrazach
i PD (proton density) ropień jest
widoczny jako kulisty twór o dużej intensywności echa i nieostrych granicach, co jest zwią
zane z obrzękiem (wysoką zawartością wody w
otaczających tkankach (fot. 4). W tych obrazach
gmbość ściany ropnia jest często tIUdna do oceny. Lepszy obraz otrzymuje się w czasach Tł,
szczególnie po podaniu GadoliniLun (fot. 5). Ropnie z reguły wykazują zawrutość hipointensywną w Tł, jedynie małe ropnie (do 0,5 cm śred
nicy) mogą być jednolicie hipeIintensywne. Badanie MR dostarcza infonnacji o ścieńczeniu
ściany ropnia i może być bardzo pomocne w
ocenie zagrażającego jego pęknięcia
T2-zaleŻllych

Fotografia 3. Badanie MR chorego z wieloogniskowym baktelyjnymzapaleniem m6zgu (obraz 12-zależny, płaszczyzna czołowa). Zlewające się zmiany zapalne zajmują istotę białą
obu p6łkul m6zgu oraz le.vej p6łkuli móżdżl..:u.
Przyczyną infekcji bakteryjnych mózgu mog'l być również zmiany w innych, odległych
narz<ldach, powoduj~!Ce wysiew czynnika zakaźnego do krwi. Uważa się, że pierwszą fazą
zajęcia mózgowia w przebiegu bakteryjnego
stanu septycznego jest cerebritis focalis lub
multijoca lis. Patologicznie u podstawy tych
zmian leżą mniejsze lub większe zatory bakteryjne w mózgu oraz towru'zySZ:1ce im przekrwienie, często zwybroczynruni. W fazie tej
w obrazach CT widoczne są różnej wielkości
ogniska .hipodensyjne, a jeśli istnieje komponent k1wotoczny, to i częściowo hiperdensyjne,
którym odpowiadają zmiany o obniżonej intensywności echa w MRI, w obrazach Tł-zależ
nych. Jeśli zmianom tym towarzyszą drobne
wybroczyny, to oczywiście są one lepiej widoczne w CT niż w MRI, szczególnie w pierwszym okresie. W dalszym przebiegu infekcji
bakteryjnej i przy braku skutecznego leczenia

Fotografia 4. Badanie MR m6zgu u pacjenta z
rozstrzeniami oskrzeli i zatorami baktelyjnymi
m6zgu (obraz 12, płaszczyzna czołowa). W
obu płatach ciemieniowych widoczne są duże
ropnie, otoczone strefą obrzęku. Badanie bez
środka kontrastowego.
Niekiedy infekcja przenosi się wraz z pły
nem mózgowo-rdzeniowym do układu komorowego, może dojść wówczas do zajęcia
wyściółki komór. Jej stan zapalny - epidymitis,
ventriculitis - jest widoczny w MRI jako pogrubienie ścian komór. Stan zapalny splotu
naczyniówkowego ze znacznym jego nacieczeniem może powodować utmdnienie prze-
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tropizmem czynnika etiologicznego. Dawne
wiadomości na ten temat, oparte o badania
neuropatologiczne, można obecnie, przede
wszystkim dzięki MRI, potwierdzić przyży
ciowo.

Fotografia 5. Badanie MR chorego z ropniem
mózgu w okolicy ciemieniowej prawej (obraz
TI - po podaniu środka kontrastowego). Widoczna hiperintensywna zawartość ropnia
oraz hipointensywna strefa obrzęku.
pływu płynu mózgowo-rdzeniowego
głowie wewnętrzne.

i wodo-

Ropniaki nad- i podtwardówkowe są najinfekcji miejscowych w
obrębie czaszki. Ich zawartość posiada w obrazach T1 wyższe echo niż płyn mózgowordzeniowy, a torebka jest hiperintensywna we
wszystkich sekwencjach z powodu obecności
nacieków komórkowych [1, 7].
Zejściem stanu zapalnego jest większy lub
mniejszy ubytek tkanek mózgu, blizna glejowa, a niekiedy wodogłowie e occ/usione lub
no rmotensyjne. Badanie MR wykazuje te
zmiany. Warto tu wspomnieć, że właściwie
tylko to badanie daje obrazy - w płaszczyźnie
strzałkowej, w linii środkowej - umożliwiające
prześledzenie drożności wodociągu Sylwiusza
i komory IV.
częściej powikłaniem

INFEKCJE WIRUSOWE
Sposób zajęcia układu nerwowego i szerzenia się infekcji są tu uwarunkowane głównie

Fotografia 6. Badanie MR mózgu chorego
znajdującego się w późnej (1l!11I)fazie SSPE
(płaszczyzna strzałkowa, obraz 12). Proces
zapalny - obszar hiperintensywny - obejmuje
pIat potyliczny, ciemieniowy i skroniowy.
Przykładem może być

tu podostre stwardzapalenie mózgu. Proces chorobowy,
przynajmniej w etapie, w którym jest on już
widoczny w MRI, rozpoczyna się w istocie
białej płatów potylicznych, niekiedy asymetrycznie. Zmiany stają się stopniowo obustronne i ciągną się pasmowato pomiędzy tylnymi
rogami komór bocznych a korą biegunów potylicznych mózgu. Dopiero ustalenie tej reguły
pozwoliło na wytłumaczenie tak częstego występowania u chorych z SSPE zaburzeń apraktycznych i agnozji wzrokowej. Następnie zjawiają się ogniska hiperintensywne w obrazach
T2 i PD w okolicach rogów czołowych komór
bocznych, a zmiany z okolic potylicznych szerzą się na płaty ciemieniowe i skroniowe [2,
6]. Ma to przeważnie już w tym okresie (III
niające
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mózgu wybitną predylekcję lokalizacyjną wykazuje, jak wiadomo, zapalenie wywołane
przez wirusa opryszczki. Masywne najczęściej
zajęcie jednego lub obu płatów skroniowych
znajduje czasem odbicie w obrazach eT, ale,
wbrew początkowym nadziejom, nie zawsze.
Badanie MR, w którym, jak już wspomniano,
niewielkie nawet podniesienie zawartości wody w tkance jest już dobrze widoczne, wykrywa ten typ zapalenia mózgu wcześnie. Pozwala ono na dokładną lokalizację procesu (fot. 7),
przy czym ogniska zapalne mogą wydawać się
większe niż w rzeczywistości, ponieważ w
obrazie MR są one widoczne wraz z całą strefą
obrzęku.

PIŚMIENNICTWO
Fotografia 7. Badanie MI<

głowy pacjenta

z wi-

rusov.'Ym zapaleniem mózgu (płaszczyzna osiowa,
obraz 72-zależny). Proces zapalny (obszmy silnie
hiperintensywne) zajmuje wybiórczo płaty skroniowe, w ich przyśrodkowych częściach Obraz
tenjest charaktelystyczny dla oplyszczkowego zapalenia mózgu.
faza choroby) ciężkie następstwa kliniczne:
hemiparesis lub tetraparesis, duże otępienie
(fot. 6). W niektórych, rzadkich przypadkach,
wybiórczo zostaje zajęty most i symetrycznie
- móżdżek. Znane mi przypadki SSPE z tą
lokalizacją zmian są w obrazach MR identyczne i posiadają nietypową dla tej choroby symptomatologię kliniczną. Nie jest jednak pewne,
czy chodzi tu o jakąś szczególną właściwość
czynnika etiologicznego (zbliżenie typu neurotropizmu do arbowimsów?) czy o jakieś inne przyczyny. Wśród infekcji wirusowych
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