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MRI oj the head in the elderly
JERZY KULCZYCKI
Z I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
STRESZCZENIE. W pracy omówiono zmiany w
mózgach osób w podeszłym wieku, widoczne w
obrazach MR. Odchylenia te dotyczą przede wszystkim istoty białej półkuli mózgu i mają charakter: (1)
hiperintensywnych (w obrazach P D i T2-zależnych)
niewielkich ognisk rozsianych, (2) podobnie hiperintensywnej strefy ciągnącej się wzdłuż ścian
układu komorowego (leukoaraiosis) i (3) rozlanej
atrofii. W genezie tych zmian biorą udział zaburzenia krążenia ogólne i miejscowe. Opisane zmiany
nie muszą, przy ich miernym nasileniu, powodować
wystqpienia wyraźnych objawów klinicznych.

SUMMARY. Brain changes in the elderly, as detected by the MR imag ing are discussed. Deviations
are mainly jound in the white matter oj the brain
hemispheres and consist in: (1) hyperintensive,
small diffuse joci (in PD- and T2-related pictures),
(2) a similarly hyperintensive zone along the walls
oj the ventricular system (leukoaraiosis) and (3)
diffuse atrophy. These changes are caused by disturbances in general and lo cal circulation. If slight,
these changes need not lead to elear-cut elinical
symptoms.

Słowa

kluczowe: wiek podeszły / diagnostyka / MRI
Key words: old-age / diagnostics / MRI

Najbardziej charakterystyczną, makroskopowo dobrze widoczną cechą inwolucji organizmu i jego narządów jest atrofia. Jeżeli
obserwuje się niekiedy w okresie starzenia
przerost narządu lub tkanki, to dotyczy on
zwykle elementów podporowych, zastępują
cych ubywające komórki miąższowe o istotnym znaczeniu funkcjonalnym.
Zasady te dotyczą również mózgowia. Od
dawna też jest wiadomo z badań anatomicznych, że masa mózgu u człowieka zmniejsza
się z wiekiem. Ocenia się, że deficyt ten wynosi, pomiędzy 3 i 8 dekadą życia, średnio
około 100 gramów.
Metodami wizuaIizacyjnymi, przyżyciowo
obserwowano inwolucyjną atrofię mózgu od
wielu lat. Początkowo, jedyną możliwość badania tego procesu stanowiła pneumoencefalografia. Około 20 lat temu zaczęła ona, na
szczęście, być wypierana przez metodę mniej
inwazyjną - rentgenowską tomografię kompu-

terową (Cn, którą od około 10 lat uzupełnia,
a w wielu aspektach dystansuje badanie rezonansu magnetycznego (MRI).
O pneumoencefalografii możemy dziś jedynie wsponmieć, że na wygląd układu komorowego miało w niej wpływ podane do komór
powietrze i że widywało się różnice w obrazach mózgu przy badaniu powtórnym tego
samego chorego. A poza tym była ona bardzo
przykrym dla chorego zabiegiem.

Tomografia komputerowa jest metodą uzi szeroko stosowaną w ocenie inwolucyjnych zmian w mózgu (5). Wykrywa ona
odchylenia w zarysie kory mózgu i dobrze
uwidocznia wielkość przestrzeni podpajęczy
nówkowej oraz rozmiary i ksztah układu komorowego. W codziennej praktyce wyniki
badania formułuje się na ogół w oparciu o
doświadczenie radiologa, który często używa
zwrotu "wielkość komór mózgu odpowiednia
do wieku badanego". Znanych jest jednak: kilnaną
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ka metod obiektywizujących tę diagnostykę.
Są to pomiary liniowe, dokładniejsze od nich
planimetryczne i jeszcze bardziej precyzyjne wolumetryczne (8). Uzyskane tymi metodami
w szerszych badaniach wyniki potwierdzają
atrofię inwolucyjną: poszerzenie komór bocznych w ósmej dekadzie życia, w porównaniu
z trzecią, osiąga w pomiarach liniowych wartości od 11 do 220% pierwotnej szerokości. W
tym samym czasie komora trzecia ulega poszerzeniu od 50 do 220%. Szerokość dużych
szczelin mózgu wzrasta lO-krotnie. W badaniach planimetrycznych powierzchnia komór
bocznych zwiększa się u różnych osób od 16
do 200%, a w pomiarach wolumetrycznych
objętość tych komór wzrasta od 10 do 100 m!.

Z obrazami eT można porównać wyniki
badania MR mózgu w czasach Tl. Obie te
metody umożliwiają przede wszystkim ocenę
wielkości i ksztahu mózgu, nadają się więc
bardzo dobrze do wykrywania jego atrofii uogólnionej lub częściowej. W nmiejszym stopniu wykazują one zmiany w jego strukturach
wewnętrznych. Jednak tu już widać różnicę
między możliwościami eT i MRI. Okazało się
bowiem, że w badaniu eT obraz i gęstość
struktur znajdujących się w pobliżu kości ulegają artefak.lycznemu zakłóceniu, które na tyle
zmienia wartości pomiarów, że uniemożliwia
ich właściwą ocenę (4). Dotyczy to zarówno
przestrzeni płynowych i rzeźby kory mózgu w
jego szczytowej części, jak i struktur położo
nych w bezpośrednim sąsiedztwie kości skalistej. Ta ostatnia lokalizacja zakłóceń ma
szczególne znaczenie dla pomiarów w obrębie
płata skroniowego, prowadzonych w badaniach nad chorobą Alzheimera. Tych artefaktów nie ma oczywiście w badaniu MR.
To ostatnie badanie może być prowadzone
sekwencjach, które poszerzają jego
możliwosci diagnostyczne (tabl. 1). Obrazy
TI-zależne i PD (Proton Density) stały się podstawą nowych opracowań morfologii i lokalizacji wielu procesów mózgowych i stały się
niezbędne w ich rozpoznawaniu (np. w stwardnieniu rozsianym). Wniosły one również wiele
nowego do wiedzy o zmianach powstających
w

różnych

w mózgu w okresie inwolucji. Nie oznacza to
zawsze, że dopiero w obrazach MR zobaczyliśmy te zmiany po raz pierwszy, a raczej to, że
widzimy je dokładniej, że potrafmly je lepiej
lokalizować i obserwować ich dynanlikę w kolejnych badaniach, bez szkody dla chorego.

Zalety
1. Dokładny obraz struktur mózgu
2. Większa czułość
3. Wielopłaszczyznowość
4. Lepszy dostęp do struktur podstawy
5. Możliwość powtarzania
Wady
1. Mniejsza specyfIka obrazów
2. Wyższy koszt
Interesujące jest to, że najbardziej charakterystyczne dla obrazów MR zmiany inwolucyjne dotyczą istoty białej mózgu, a nie
istoty szarej. Sprowadzają się one do: 1) drobnych, rozsianych ognisk hiperintensywnych
w obrazach T2 i PD, rozsianych w istocie
białej półkul mózgu, 2) hiperintensywnej
strefy rozciągającej się wokół układu komo- ,
rowego, zwanej leukoaraiosis lub leukoencephalopathia periventricularis, 3) zaniku istoty
białej pÓłk.lll mózgu prowadzącego do poszerzenia wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni płynowych (tab!. 2). Wszystkie te
elementy występując w miernym nasileniu, a
przede wszystkim powoli narastając, mogą istnieć bez \Vyraźnych objawów klinicznych, o
czym zck1żyliśmy się wielokrotnie przekonać.
Najczęściej współistnieją one ze sobą w róż
nych proporcjach (foL 1 i 2).

DROBNE ROZSIANE OGNISKA
HIPERINTENSYWNE W ISTOCIE
BIAŁEJ (WMLs - White Matter
Lesiom)
W ostatnich latach opublikowano szereg
prac, z których wynika, że zmiany te są czę-

MRI glo".,y u osób w podeszłym wieku

33

1. Drobne ogniska hiperintensywne w T2 i
PD
2. Leuko-araiosis (leukoencefalopatia okołokomorowa)

3. Poszerzenie komór (redukcja istoty białej)

4.

Hiperintensywność

echa pnia mózgu

(mostu)
stym zjawiskiem u ludzi w podeszłym wieku
(3, 9) i niemal zawsze występującym w póź
nych latach (8 dekada). Otępienie nie towarzyszy tym zmianom, jeśli badania prowadzi
się w populacji ludzi zdrowych. Częściej dopatrywano się korelacji z zaburzeniami chodzenia (6). Jeśli podzielono badanych na
osoby z prawidłowym ciśnieniem krwi i hipertoników, w tej drugiej grupie nasilenie zmian
o typie WML, było większe (9). Inne czynniki
ryzyka o charakterze naczyniowo-krążenio
wym mają również znaczenie (2).
Neuropatologicznie, te tak dobrze widoczne
w MRI zmiany, odpowiadają drobnym ogniskom zawałowym, czasem poszerzeniu przestrzeni okołonaczyniowej, a niekiedy nie znajdują żadnej weryfikacji. W MRI, w obrazach
PD i T2 intensywność tych ognisk przemawia
za wysoką zawartością wody. Zwrócono uwagę na to, że w badaniach planimetrycznych,
większa liczba tych ognisk powoduje zafałszo
wanie oceny przestrzeni płynowych, ponieważ
ich tiksele mają intensywność zbliżoną do pły
nu mózgowo-rdzeniowego.

Fotografia 1. Badania MR mózgu osoby w podeszłym wieku. Płaszczyzna osiowa, obraz T2-zależny . Widoczne sq ogniska hiperintensywne w
istocie białej obu półkul mózgu i poszerzenie
układu komorowego z odcinkowo zaznaczoną
leukoaraiozą·

LEUKOARAIOZA
Zmiany tego typu znane są od szeregu lat z
CT. Hipodensyjną strefę dookoła komór
łączono niegdyś z przenikaniem płynu mózgowo-rdzeniowego do tkanek w przypadkach
wodogłowia normotensyjnego (podobnie zresztą jak w wodogłowiu zamkniętym). Liczba
przypadków z podobnymi zmianami jest jednak duża i koreluje z narastaniem wieku. Strebadań

Fotografia 2. MRl, obraz T2. Przekrój czołowy
mózgu z bardzo nasilonymi zmianami w istocie
białej: liczne ogniska Idperintensywne, poszerzenie komór, leukoaraioza prawie ciqgła.
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Klasyfikacja
I. Tylko wokół rogów czołowych albo potylicznych
II. Wokół rogów czołowych i potylicznych
III. Nieprzerwanie wzdłuż ścian ukladu komorowego
IV. Z poszerzeniem na istotę białą półkul
mózgu
fa ta jest silnie hiperintensywna w MRI, w
obrazach PD i 1'2. Intensywność zmian może
być bardzo różna, w związku z czym są propozycje klasyfikacji leukoaraiozy według stopnia nasilenia (tabI. 3, fol 3, 4, 5).
Istota tej zmiany nie jest dobrze poznana,
tym bardziej, że neuropatologicznie brak
jest jakichś cech charakterystycznych. W niewielu przypadkach odpowiadają jej małe ogniska niedokrwienne. W patogenezie leukoaraiozy, a w każdym razie w niektórych jej
przypadkach, biorą udział z pewnością miejscowe zaburzenia krążenia, ponieważ obserwowano jej pojawianie się po balonizacji tęt
nicy szyjnej, po stronie wykonanego zabiegu
(1, 7).
Z~NIK

Czołowy przekrój mózgu w
obrazie PD. Widoczny równomierny, ciągły pasek leukoaraiozy wokół poszerzonego układu komorowego.

Fotografia' 3. MRI.

ISTQTY BIAŁEJ
MOZGU

POŁKUL

Jest to proces współistniejący w okresie
inwolucji ze zmianami opisanymi wyżej. Wielu autorów zajmujących się MRI, woli używać
tego określenia niż pojęcia "zanik mózgu" lub
"zanik kory mózgu". Mimo iż nie ulega wątpli
wości, że istotą starczej atrofii mózgu jest zanik neuronów, to jednak pomiary zawojów
kory, możliwe na obrazach MR, wskazują wyramie na istotę białą zawojów jako najbardziej
zmniejszającą swoją objętość. Podobnie, rozlaną atrofię istoty białej półkul przyjmuje się
jako główną przyczynę poszerzenia układu
komorowego (2).
W konkluzji należy powiedzieć, że wszystkie opisane wyżej zmiany są rozpoznawane

Fotografia 4. MRI. Mózg w płaszczyźnie osiowej w
obrazie PD. Hiperintensywne zmiany okołokomo
rowe szerzące się w istocie białej półkul mózgu.
w badaniu MR mózgu u niemałej liczby osób
w podeszłym wieku. Odchylenia te nie muszą
wywoływać, przynajmniej do pewnego, miernego ich nasilenia, uchwytnych dolegliwości
i objawów klinicznych, chociaż niektórzy autorzy znaleźli już w tej fazie pierwsze ślady
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Przyczyny:
1. Zaburzenia hemodynamiczne ogólne
(potwierdzono badaniami CBF)
2. Zaburzenia przepływu miejscowego:
- zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
- balonizacja tętnicy szyjnej
Występowanie:

U 62% osób bez otępienia (Sr. wiek 67
lat) stwierdzono poszerzenie układu komorowego z cechami leuko-araiosis (Li-

dak:a, 1993)
Fotografia 5. MRI. Przekrój czołowy mózgu w
obrazie T2. Bardzo nasilone, rozlane zmiany
hiperintensywne w całej istocie białej pólkul
mózgu.

niewydolności

fIzycznej lub psychicznej (10).
jednak widzimy dużą dysproporcję pomiędzy znacznie zaawansowanymi
zmianami starczymi mózgu a pełną wydolnością badanego (tab!. 4 i 5).
Dość często

(Dyama iwsp.1994, badania zdrowych Japończyków)

1. Dodatnia korelacja z wiekiem
2. Przyspieszenie narastania zmian u hipertoników
(Grupa rotterdamska, 1994)
1. Korelacja z wiekiem
2. W histońi incydenty naczyniowe mózgu,
serca
3. Nieznaczne obniżenie funkcji poznawczych
4. Często subiektywne odczuwanie niewydolności umysłowej

Obraz użytec~ości MRI w badaniu mózgu
ludzi w starszym wieku nie byłby pełny, gdybyśmy pominęli możliwości angio-MR. Ta zupełnie nieinwazyjna metoda badania naczyń
przedmózgowych (w programie D2) i/lub
mózgowych (w programie D3) nie daje może
obrazów tak: dokładnych jak rentgenowska angiografIa kontrastowa, ale może być bez szkody dla pacjenta powtarzana dowolną ilosć
razy. Dzięki tym zaletom badanie to bywa
wykonywane znacznie częściej u osób nie posiadających bezwzględnych wskazań do skontrolowania stanu tętnic mózgowych. Wyniki,
czasem zaskakujące, wskazują na duże możli
wości adaptacyjne mózgu do krańcowo cięż
kich sytuacji w zakresie zaopatrzenia w krew.

Przypadek 1
Chory z zamknięciem jednej tętnicy szyjnej
wewnętrznej i znacznym zwężeniem drugiej
oraz nitkowatą jedną tętnicą kręgową zgłosił
się do badania z powodu niewielkich zawrotów głowy. Badanie MRI mózgu nie wykazało
obecności zmian ogniskowych (fot 6, 7).
Przypadek 2
Chory z pełną niedrożnością obu. tętnic
szyjnych wewnętrznych, przYpuszczalnie od
dawna, został przyjęty do kliniki z powodu
niewielkiego ogniska niedokrwiennego w pół
kuli mózgu i miernie nasilonym niedowładem
połowiczym (fot 8).
.
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Fotografia 6. Angio-MR. Tętnice przedmózgowe
na wysokości szyi. Widoczne jest zamknięcie (lub
maksymalne z"vlyżenie) jednej tętnicy szyjnej wewnętrznej i znaczne zwężenie drugiej. Hipoplazja
jednej tętnicy kręgowej.

Fotografia 7. MRI mózgu pacjenta, którego naczynicl przedstawiono nalot. 7. Obraz T2. Badanie nie wykazuje zmian ogniskowych.
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