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Wybrane parametry w badaniu MR u chorych z rozpoznaniem
schizofrenii: pomiary stałej relaksacji T2
Selected MRI parameters in schizophrenic patients: T2 relaxatioll time measurements
2
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STRESZCZENIE. W celu ocelly zależIlości między
obrazem klinicznym a Ileuroradiologiczllym w schizofrellii wykonano badanie rezonansu magnetycznego u 70 pacjentów. Zaniki koro ....>e stwierdzono
u 37% pacjentów. Chorzy ci byli starsi, byli też
częściej i dłużej hospitalizowani. Nasilenie objawów schizofrenii, w tym objawów pozytywnych,
negatywnych i depresyjnych, nie różniło się u cllOrych z zanikami korowymi i bez nichaników.
Pomiary stałej relaksacji T2 ujawniły więcej zmian
w półkuli prawej mózgu. Wartości stałej T2
prawego zakrętu środkowego czołowego były istotnie wyższe u cllOrych z mniej nasilonymi objawami
schizofrenii. Wartości stałej T2 istoty szarej zakrętu
czołowego dolnego po stronie prawej były tym
wyższe im starsi byli pacjenci, a po strollie lewej im późniejszy był wiek zachorowania na schizofrellię. Wartości stałej T2 w jądrze migdałowatym
prawym korelowały dodatllio z Ilasilelliem objawów psychopatologicznych przed leczelliem,
nasileniem objawów pozytywnych po leczeniu, poprawą kliniczną po leczelliu oraz szerokością
szczelillY Sylwiusza. By WYjaslllc znaczellie
badallych parametrów dla praktyki kliniczllej,
konieczne są dalsze badania.

SUMMARY./n order to evaluate relationships between the clif/cal picture and Ileuroradiological
pattem ill schizophrenia MR/ examination was performed ill 70 patients. Cortical atrophy was foulld
in 37% of the subjects. These patie;Jts were older,
al/d hospitalized IlOt ollly more often, but also for
longer periods./Iltensity ofschizophrellic symptom s
(includil/g positive, Ilegative al/d depressive olles)
did IlOt differentiate between patiellts with and without cortical atrophy. T2 relaxatiol/ time measuremellts revealed more tlumerous changes ill the right
cerebral hemisphere. T2 time valuesfrom the right
frontal middle gyrus were significantly higher iI/
patients with less marked schizophrenic symptoms.
T2 time values from the grey matter of the frontal
illferior gyrus ill the right hemisphere were the
higher the older were the patiellts, while T2 values
from the correspolldillg area in the le/t hemisphere
were the higher the later was the onset of schizophrenia. T2 time values from the amygdaloid nucleus were positively corre/ated with psychopathological symptom s intensity prior to treatment,
positive symptoms illtellsity cifter treatmellt, clinical
improvemellt after treatmel/t, and with the breadth
of the Sylviallfissure. Furt/ler research is needed to
explain the sigllifical/ce of the paramelltes ullder
studyfor clillical practice.

kluczowe: schizofrenia I MRI
Key words: schizophrenia/MRI

Słowa

Badanie rezonansu magnetycznego (MR),
coraz bardziej popularne u pacjentów z zabu-

rzeniami psychicznymi oceniane jest z reguły
jako mało przydatne dla rozpoznawania psy-
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choz, głównie z powodu braku charakterystycznych dla różnych psychoz zmian w obrazie
MR. Często spotykane doniesienia o obecności zmian zanikowych korowych lub podkorowych, znlianie stosunku objętości komór do
objętości mózgu, tzw. VBR, nie pozwalają na
stwierdzenie, iż są charakterystycznym obrazem zaburzeń psychicznych. Wręcz odwrotnie
- panuje dość powszechna opinia, iż badanie
MR w diagnostyce psychoz ma znaczenie
marginalne. Poszukiwania zmian, które były
by bardziej związane z procesem chorobowym, jest trudne. Mimo iż wiele wskazuje, że
proces schizofreniczny ma biologiczne podło
że, dostępne nam metody badawcze są chyba
zbyt mało precyzyjne, aby tę hipotezę pozytywnie zweryfikować.
Obserwowane u pacjentów z rozpoznaniem
schizofrenii zmiany w obrazie neuroradiologicznym, z reguły lokalizowane są w płatach
czołowych lub skroniowych [11,12,15,16,20].
Jednakże ich niespecyficzność powoduje, iż
trudno wiązać je z procesem schizofrenicznym.
Technika MR pozwala na dokładniejszą
analizę znlian mózgowia, bo obok wizualnej
oceny zmian, pomiarów plani- lub wolumetrycznych, w badaniu MR możemy dokonać pomiaru poszczególnych paranletrów, takich jak
intensywność sygnału lub stała relaksacji Tl
albo 1'2 [3,5,7,13,17,21]. Choć nie należy zapominać, iż w chwili obecnej, ich przydatność
dla diagnostyki klinicznej jest dyskusyjna,
spotyka się poglądy, że parametry te, a szczególnie wartość T2, odzwierciedlają zmiany
patologiczne w tkance mózgowej [21]. Mówiąc w dużym uproszczeniu, wartość T2 zależy od tego, jak długo protony wodoru, po
pobudzeniu sygnałem o częstotliwości rezonansowej, krążą ze wspólną fazą (tzw. spinspin). W skanach 1'2-zależnych, inł silniej protony wodoru w danej tkance są ze sobą powią
zane, tym dłużej krążą ze wspólną fazą i tym
wyższe są wartości sygnału rezonansowego.
Niektórzy uważają, że parametry typu stałej
relaksacji 1'2, odzwierciedlają stan zawartości
wody w badanej strukturze, lub ściślej, propor-

cji między wodą wolną a związaną w tkance
[3,5,7,21].
Nasze poszukiwania nowych zależności
między parametrami MR a stanem klinicznym
w schizofrenii wynikają głównie z frustracji
spowodowanej brakiem zależności między obrazem neuroradiologicznym a klinicznym w
schizofrenii. Celem pracy była ocena parametru stałej ralaksacji 1'2 w wybranych strukturach mózgu, należących do kompleksu stru. ktur grzbietowo-bocznych przedczołowych, u
chorych leczonych neuroleptykami z powodu
schizofrenii.

BADANE OSOBY I METODA
Rozpoznanie schizofrenii według kryteriów
DSM-IV postawiono u 70 pacjentów leczonych w oddziałach całodobowych III Kliniki
Psychiatrycznej IPiN. Wśród badanych było
38 kobiet i 32 mężczyzn, w wieku od 19 do
63 lat (średnio 36, l±12 lat). Wiek zachorowania na schizofrenię wahał się od 17 do 48 roku
życia (średni wiek 26,2±7,4 lat), liczba dotychczasowych hospitalizacji od l do 43 (śre
dnio 7,9±1O,1). Obciążenie rodzinne schizofrenią występowało u 23 (33%) chorych. U 10
z nich dotyczyło krewnych pierwszego stopnia, u 13 - dalszych krewnych. Aktywność
zawodową deklarowało 23 pacjentów (33%).
Stan psychiczny oceniano przy użyciu skal
PANSS Kaya i wsp., RSEB Abranlsa i Taylora, skali depresji Hamiltona oraz CGI (Clinical Global lmpression), przed rozpoczę
ciem leczenia oraz w 14, 28, 42 i 56 dniu
leczenia neuroleptykami. Dobór neuroleptyku
i dawki zależał od wskazań kli~icznych. Nie
był limitowany udziałem pacjenta w badaniach.
Po uzyskaniu zgody chorego i przy braku
przeciwwskazań do badania wykonywano badanie MR aparatem Resonex o natężeniu pola
0,38 T w płaszczyźnie strzałkowej w czasie
Tl-zależnym (TR 0,5 s; TE 20 ms), w płasz
czyźnie czołowej w czasie T2-zależnym (TR
2 s; TE 30,75 ms), w czasie Tl-zależnym (TR
0,5 s; TE 30 ms) z pochyleniem płaszczyzny
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Rysunek l. Zaniki korowe a niektóre informacje o chorych.
równolegle do szypuły przysadki, oraz w pła
szczyźnie osiowej w czasie T2-zależnym (TR
2 s; TE 80 ms). Pomiarów wartości stałej
relaksacji T2 dokonywano w zakręcie środ
kowym i dolnym płatów czołowych oraz w
zakręcie skroniowym górnym, a także w ją
drze migdałowatym. Wybrano te rejony, ze
względu na fakt, iż wchodzą w skład tzw.
grzbietowo-bocznej kory przedczołowej
[9,20]. Oprócz pomiarów stałej relaksacji T2,
oceniono obecność zaników korowych oraz
mierzono szerokość szczeliny Sylwiusza, a
także obliczano wskaźnik Evansa. Badanie
MR wykonywano na początku pobytu chorego w oddziale.
Wyniki analizowano przy użyciu: korelacji
Pearsona, analizy wariancji (ANOV A), testu
Manna-Whitneya.

WYNIKI
Badanie MRI ujawniło u 24 pacjentów
(37%) obecność zaników korowych zlokalizowanych w okolicach czołowo-skroniowych
(rys. 1). Pacjenci ci byli starsi niż chorzy bez
zaników (p:::;0.OO04), częściej hospitalizowani
(p:::;0.011), a ich pobyt w szpitalu trwał istotnie
dłużej (p:::;0.OOO3).
.
Chorzy z zanikami korowymi w MRI i bez
zaników nie różnili się istotnie (rys. 2) nasileniem symptomatyki ogólnej mierzonej skalą
PANSS, jak i nasileniem objawów pozytywnych przed i po leczeniu.
Pacjenci z rozpoznanymi zanikami korowymi w badaniu MRI mieli mniej nasilone objawy depresyjne przed rozpoczęciem leczenia i
nieco bardziej nasilone po 56 dniach leczenia
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Wartości

istota biała

T2 w

Lewy

Prawy istota szara

zakręcie czołowym środkowym

neuroleptykami (różnice nie istotne). Mieli też
bardziej nasilone objawy negatywne schizofrenii po zakończeniu leczenia (różnice nieistotne) - rys. 3. Ocena sztywności emocjonalnej skalą Abramsa i Taylora dowiodła niemal
identycznego jej nasilenia u chorych z zanikami korowymi i bez zaników przed leczeniem
(wartości średnie odpowiednio 11,6±3,7 oraz
11,1±3,9). Po leczeniu neuroleptykami nasilenie stępienia emocjonalnego było wyższe u
chorych z zanikami korowymi, ale nieistotnie
(7,15±4,2 wobec 5,43±4,1; p::;0.098).
Pomiary stałej relaksacji T2 ujawniły wyraźniejsze zmiany w prawej półkuli. Spośród
wielu badanych paranletrów klinicznych, jedynie przy podziale chorych na grupy o róż
nym nasileniu psychopatologii przed leczeniem, stwierdzono istotne różnice wartości stałej T2 (rys. 4).
U chorych o nmiejszym nasileniu objawów
schizofrenii, wartości T2 zarówno w istocie
białej, jak i szarej prawego zakrętu czołowego

Lewy

a nasilenie objawów schizofrenii

środkowego były istotnie wyższe u pacjentów
z nieznacznie niż u chorych ze średnio i wyraźnie nasilonymi objawami schizofrenii (odpowiednio p::;0.035 i 0.026). Po stronie lewej
zależności takiej nie obserwowano (tabl. 1).
Wartości stałej relaksacji T2 istoty szarej
prawego zakrętu czołowego dolnego korelowały dodatnio z wiekiem badanych (p::;0.048),
a po stronie lewej - z początkiem zachorowania na schizofrenię (p::;O.046). Stała relaksacji
T2 prawego jądra migdałowatego korelowała
dodatnio z nasileniem psychopatologii przed
leczeniem (p::;0.043) oraz z nasileniem objawów pozytywnych schizofrenii po leczeniu
(p::;0.027). Po stronie lewej zależności takich
nie stwierdzono.
Szerokość szczeliny Sylwiusza korelowała
ujenmie z wartością stałej relaksacji T2 w prawym jądrze migdałowatym (p::;0.028); korelacja taka nie była istotna po stronie lewej
(p::;0.457). Poprawa kliniczna po leczeniu neuroleptykami korelowała istotnie z wysokością
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Tablica 1. Korelacje (współczynnik korelacji Pearsona)
niektórych parametrów klinicznych
Analizowane zmienne kliniczne

relaksacji T2 istoty szarej i

Badany obszar
strona prawa
Zakręt czołowy

Początek

stałej

zachorowania

Wiek

strona lewa

dolny

-0,105
p::;0.046

0,407

0,446
p::;0.048

0,Q30

Jądro migdałowate

P ANSS -

dzień

O

0,417
pS:0.043

0,232

0,451
pS:0.027

0,325

Indeks P ANSS

0,506
pS:0.012

0,395
p::;0.057

Szerokość

-0,448
p::;0.028

0,159

Objawy pozytywne - dzień 56
'c

szczeliny Sylwiusza

stałej

T2 w prawym jądrze migdałowatym
(p~O.OI2); po stronie lewej korelacja taka zbliżała się do wartości istotnych (p~O.057). Wielkości stałej relaksacji T2 nie różniły się istotnie u chorych z różnymi wartościami wskaź
nika Evansa oraz u chorych z zanikami
korowymi i bez zaników.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie
różnic pomiędzy wartościami stałej relaksacji
T2 a płcią badanych, ich aktywnością zawodową, schorzeniami przebytymi, obciążeniem
rodzinnym schizofrenią, rozpoznaniem typu
schizofrenii oraz poprawą kliniczną po leczeniu neuroleptykami.

OMÓWIENIE
Charakterystyka niektórych danych klinicznych chorych, u których w badaniu MR
stwierdzono obecność zaników korowych w

okolicach czołowo-ciemieniowych, potwierdza stan naszej wiedzy o zależności pomiędzy
zmianami zanikowymi kory a przebiegiem
schizofrenii. Chorzy ci byli starsi i częściej
hospitalizowani psychiatrycznie, a ich okres
pobytu w szpitalu był dłuższy niż pacjentów
bez zaników korowych w MR. Na podobne
fakty zwracali uwagę inni autorzy [1,2,6,9,
16,17]. Harvey i wsp. [10,11] natomiast. w
swych początkowych badaniach, stwierdzili
redukcję objętości kory w schizofrenii, ale w
późniejszych badaniach tego nie potwierdzili.
Podobnie Andreasen i wsp. [1] nie potwierdzili swoich wcześniejszych doniesień o
zmniejszeniu obszaru struktur mózgowych w
schizofrenii. Stwierdzili natomiast różnice zależne od płci: znaczniejsze znliany u męż
czyzn oraz zwiększenie rozmiaru komór mózgowych u chorych z nasilonymi objawami
negatywnymi. W obecnym opracowaniu nie
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stwierdziliśmy

zmian w MR

zależnych

od

płci.

Nie udowodniliśmy, aby chorzy z zanikami
korowymi cechowali się bardziej nasilonymi
objawami psychopatologicznymi schizofrenii,
w tym także objawami negatywnymi, co sugerują inni [16]. Oceniliśmy nasilenie stępienia
emocjonalnego skalą Abramsa i Taylora i
stwierdziliśmy, że było jedynie nieistotnie wyższe u chorych z zanikami mózgowymi
(p::;O.098). Tak więc, obecne badania nie sugerują większego nasilenia objawów negatywnych (ze szczególnym uwzględnieniem stępie
nia emocjonalnego) u chorych z zanikami korowymi. Także nasilenie objawów depresyjnych w tej grupie chorych nie różniło się
istotnie w porównaniu z grupą pacjentów bez
zaników. Williamson i wsp. [21] nie stwierdzili różnic w występowaniu zaników korowych
u chorych z przewagą objawów negatywnych
lub pozytywnych.
Chorzy, u których stwierdzono większą
poprawę po leczeniu neuroleptykami, nie róż
nili się pod względem badanych parametrów
MR od chorych gorzej reagujących na leki.
Wyjątkiem była dodatnia korelacja między
wysokością stałej relaksacji T2 w prawym
jądrze migdałowatym a poprawą po leczeniu,
ocenianą za pomocą indeksu PANSS. Im wię
ksza poprawa, tym wyższa stała T2 w tym
obszarze. Lawrie i wsp. [15] nie stwierdzili
zależności pomiędzy znlianami w MR a odpowiedzią na leki w schizofrenii, chociaż pacjenci z gorszą poprawą cechowali się mniejszą objętością badanych struktur mózgowych.
Friedman i wsp. [8] natomiast obserwowali
poszerzenie rowków mózgowych w okolicach
przedczołowych u chorych na schizofrenię
nie wykazujących poprawy po leczeniu. W
naszym materiale nie obserwowaliśmy róż
nicy stopnia poprawy po leczeniu u chorych
z zanikami korowymi lub bez zaników w
MR.
Pomiary stałych relaksacji Tl i T2 wykonywane są rzadko. Wiąże się to z trudnościa
mi technicznYIni [7], jak i z brakiem zgody
co do klinicznego znaczenia tych paranletrów.

Wybraliśmy

389

pomiary stałej relaksacji T2,
niektórzy sądzą [21], że mogą one być
bardziej przydatne dla rozpoznawania zmian
patologicznych w mózgu niż stała Tł. Autorzy ci wykonali badanie MR u 24 pacjentów
z rozpoznaniem schizofrenii i stwierdzili wyraźnie wyższe wartości T2 w lewej korze
czołowej u chorych z wyraźniejszym nasileniem objawów pozytywnych i negatywnych
niż u pacjentów z mniejszym nasileniem tych
objawów. Stała T2 nie różniła się u pacjentów
o bardziej nasilonych objawach pozytywnych
ani u tych, u których stwierdzono objawy
negatywne. Mierzone równocześnie wartości
Tł nie różniły się w badanych grupach. Autorzy ci obliczyli stosunek wartości T2 w
okolicach czołowych i skroniowych i stwierdzili, że był on istotnie wyższy u chorych z
nasilonymi objawami negatywnymi. Konkludują, że wzrost wartości T2 w okolicach czołowych może wskazywać na patologię w tym
rejonie, nawet jeżeli nie stwierdza się zmian
w zakresie stałej relaksacji Tl.
Nasze badania dowiodły zwiększenia wartości T2 w okolicach czołowych (dolny i środ
kowy zakręt czołowy), choć zależności mię
dzy niektórymi danymi klinicznymi a pomiaranli stałej T2 nie zostały udokumentowane.
Korelowały dodatnio, tzn. były wyższe u chorych starszych i z późniejszym początkiem
schizofrenii, ale nie różniły się istotnie u pacjentów z nasileniem objawów pozytywnych
lub negatywnych, ani z lepszą lub gorszą poprawą po leczeniu neuroleptykami. Sulivan i
wsp. [18] nie stwierdzili zależności między
zmianami w istocie szarej w okolicach przedczołowych a wiekiem wystąpienia objawów
schizofrenii, czasem trwania choroby i nasileniem psychopatologii. Nasze badania sugerują
związek stałej T2 w istocie szarej zakrętu czołowego z początkiem zachorowania na schizofrenię. Wymaga to jednak potwierdzenia w
większej grupie badanych.
W zakresie jąder podstawy, nasze zainteresowanie skupiliśmy na jądrze migdałowatym.
Stała relaksacji T2 w tym obszarze po stronie
prawej, korelowała istotnie z nasileniem objagdyż
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wów schizofrenii przed leczeniem. Stała T2
z nasileniem objawów pozytywnych po leczeniu. Wydaje się, że wyniki te
sugerują konieczność dalszego badania obszaru jąder podstawy, skoro Wible i wsp. [20]
donoszą, że struktury kompleksu hipokampjądro migdałowate są w znacznej mierze odpowiedzialne za zmiany stwierdzane w MR w
schizofrenii. Rolę badania MR tego obszaru w
ustalaniu patologii w schorzeniach neurologicznych podkreślają Watson i wsp. [19].
Zakładajac, że stała relaksacji T2 odzwierciedla m.in. stan i zawartość wody w badanych
strukturach, można by hipotetycznie przyjąć,
iż u chorych z poszerzeniem przestrzeni pły
nowych (obraz w MR defmiowany jako zaniki), wskutek np. skurczenia się tkanki mózgowej, wartości T2 powinny być odmienne niż u
chorych bez zaników. Nasze badania pozwoliły jedynie na stwierdzenie ujemnej korelacji
stałej T2 w jądrze migdałowatym z szerokością szczeliny Sylwiusza. Wartości stałej T2
nie różniły się u pacjentów z prawidłowym lub
zwiększonym wskaźnikiem Evansa, ani u chorych z zanikanli korowymi lub bez. Nie przesądza to o braku związku między zmianami
zanikowymi z wartościami stałej T2, ale uczy,
iż zależności te mogą być bardziej złożone.
Pomocne mogą tu być oceny stałej T2 w strukturach skroniowych, których zamierzamy dokorelowała też

konać.

Besson i wsp. [3] stwierdzili większe warT1 w jądrach podstawy u chorych
z późnymi dyskinezarni. Sądzą oni, iż wzrost
wartości T1 mógł być spowodowany leczeniem neuroleptykami. U naszych chorych, badanie MR wykonywano z reguły po przyjęciu.
Jeżeli istniałaby możliwość powtórzenia badania po leczeniu, wówczas można by odnieść
się także i do zagadnienia, czy leczenie wpły
wa na wysokość badanych parametrów MR.
Skoro badania stałych relaksacji w MR są
rzadkie, trudne technicznie i stwarzają trud;ności w interpretacji można zapytać, czy celoiwe jest prowadzenie takich badań. Odpowiedź
,nie jest prosta, wynika jednak przede wszy:stkim z ciekawości badawczej oraz potrzeby
tości stałej

weryfikowania zmian biologicznych leżących
u podłoża psychoz, w tym schizofrenii. Autorzy, którzy podjęli się takich badań, zgodni są,
iż nie można na wstępie przesądzać o ich
znikomej przydatności. Potencjalne możli
wości takich badań są duże [17]. Objęcie badaniami szerszego kręgu chorych oraz możli
wość powtarzania badania, mogą mieć decydujące znaczenie dla oceny przydatności
klinicznej badanych paranletrów. Jako przykład można podać badania prowadzone u alkoholików w stanie wczesnej detoksykacji. U
chorych tych stwierdzono związek między pomiaranu T1, upośledzeniem sprawności intelektualnej a globalną konsumpcją alkoholu [5].
Tu także powtórzenie badania w okresie póź
nej abstynencji i poprawy funkcji poznawczych może odpowiedzieć na pytanie o wzajenmą zależność stałej relaksacji i poziomu funkcjonowania pacjenta, stopnia uwodnienia
tkanki mózgowej itp.
W naszych badaniach stwierdziliśmy znacznie więcej znuan wartości T2 po stronie
prawej niż po lewej. Jak wiadomo, panuje
raczej pogląd, że znuany morfologiczne w
schizofrenii dotyczą lewej półkuli [6]. Kulynych i wsp. [14] potwierdzili przewagę zmian
lewostronnych, ale w grupie kontrolnej. Buchsbaum i wsp. [4] stwierdzili lateralizację
znuan w schizofrenii, w tym metabolizn1U w
PET, na niekorzyść prawej półkuli.
Przy ocenie stwierdzonych zmian nie należy zapominać, iż badana grupa, choć liczna w
porównaniu z grupanli innych autorów, nie
była homogenna pod względem klinicznym.
Znaleźli się w niej na przykład pacjenci od lat
chorujący na schizofrenię, wielokrotnie hospitalizowani, jak i chorzy z krótkim okresem
choroby. Poszerzenie badanej grupy pozwoli
na wyodrębnienie podgrup i na bardziej precyzyjną ocenę zależności obrazu klinicznego i
wyniku badania MR.

WNIOSKI
1. Zaniki korowe stwierdzono u 37% pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Chorzy ci

Wybrane parametry w badaniu MR u chorych z rozpoznaniem schizofrenii ...

byli starsi oraz byli częściej i dłużej hospitalizowani.
2. Pomiary stałej relaksacji T2 dokonywane
w strukturach płata czołowego i jądra
migdałowatego wykazały więcej nieprawidłowości w prawej niż w lewej półkuli
mózgu.
3. Wartości stałej relaksacji T2 prawego zakrę
tu środkowego czołowego były wyższe u
chorych z mniej nasilonymi objawami schizofrenii.
4. Wartości stałej relaksacji T2 istoty szarej
środkowego zakrętu czołowego po stronie
prawej korelowały dodatnio z wiekiem pacjentów, a po stronie lewej - z początkiem
zachorowania na schizofrenię.
5. Pomiary stałej relaksacji T2 jądra migdało
watego prawego ujawniły dodatnią korelację z nasileniem psychopatologii przed leczeniem, nasileniem objawów pozytywnych po leczeniu, poprawą kliniczną po leczeniu neuroleptykami oraz z szerokością
szczeliny Sylwiusza.
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