Postępy

Psychiatrii i Neurologii, 1995,4,373-380

Stan ośrodkowego układu nerwowego osób z rozpoznaniem
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STRESZCZENIE. Badania MRI wykonane w
grupie 40 osób z rozpoznaniem choroby afektywnej
dwubiegunowej i 40 z diagnozą schizofrenii
wykazały, że najczęstszym typem zmian w o.u.n. w
obu grupach chorYc/1 jest poszerzenie komory
trzeciej oraz ogniska zwiększonej intensywności
sygnałów (stwierdzenie u 25% badanych). U osób
z c/lOrobą afektywną dwubiegunową stwierdzono
ponadto poszerzenie rogu skroniowego komory
bocznej prawej.

IPiN w Warszawie
SUMMARY. Subjects in the MRI study were 40
patients with bipolar affective disorder and 40 patients with schizophrenia. The most frequent CNS
abnormalities in both these groups turned out to
be: widening ofthe tlzird ventricle, and Izyperintensive signals foci (observed in 25% of cases). Moreover, in patients witlz bipolar affective disorder a
widening oftlze inferior (temporai) Izorn ofthe riglzt
lateral ventricle was found.
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Wprowadzenie nowoczesnych technik obrazowania mózgu zapoczątkowało ważny
etap badań in vivo struktury o.u.n. osób z
zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza z rozpoznaniem schizofrenii i chorób afektywnych. Celem tych badań jest poznanie patogenezy obu grup zaburzeń, w szczególności
określenie czy zmianom organicznym mózgu
typu zanikowego przypada znaczenie w
kształtowaniu przebiegu, obrazu klinicznego,
skuteczności oddziaływań terapeutycznych
oraz rokowania.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych sporadycznie publikowano wyniki ba-.
I

dań, w których stosowano metodę pneumoencefalogram. Wyniki tych badań nie wniosły
istotnych informacji w odniesieniu do chorób
afektywnych (psychoza maniakalno-depresyjna), badania wykonywane u chorych z rozpoznaniem schizofrenii - sugerowały częste występowanie zmian typu atroficznego w korze
oraz wodogłowia wewnętrznego (m.in. badania Tołwińskiego [18]).
Wprowadzenie tomogram komputerowej
zaowocowało serią kilkudziesięciu prac, których autorzy podejmowali próby nie tylko opisu stanu o.u.n. w wymienionych grupach
schorzeń, ale również poszukiwali korelacji
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morfologiczno-klinicznych, które mogłyby
nowych infonnacji o patogenezie.
Wśród badań wykonanych u osób z rozpoznaniem schizofrenii - uwagę zwracają prace tych
autorów [1, 19], którzy obserwowali większą
niż u osób zdrowych częstość zmian w płatach
czołowych (tzw. hipofrontalizm). Zmiany te
mają korelować z obecnością tzw. objawów
negatywnych [1,2]. Badania wykonane u osób
z rozpoznaniem chorób afektywnych, zwłasz
cza choroby o przebiegu dwubiegunowym, nie
dostarczyły przekonujących danych, które by
wskazywały na występowanie zmian w o.u.n.
o charakterystycznej lokalizacji i dotyczyły
różnych okolic korowych i struktur podkorowych [2,3,7,9, 10, 12,17].
Wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (1986-1987) w II Klinice Psychiatrycznej IPiN badania tomograficzno-komputerowe w grupie 40 osób z rozpoznaniem
choroby afektywnej dwubiegunowej są zgodne z wynikami uzyskanymi przez innych autorów. Nie stwierdzono wówczas charakterystycznych zmian w o.u.n., zwracała jednak
uwagę duża częstotliwość (u 67% badanych)
różnorodnych anomalii w postaci uogólnionych zmian typu zanikowego w korze (w tym
czołowej), poszerzenie komór bocznych oraz
asymetrii komór (częściej \ewa szersza od
prawej) [13, 14]. Poszukiwania zależności
morfologiczno-klinicznych nie wykazały
dostarczyć

prostych i jednoznacznych zależności, stwierjednak większą częstość zmian w
mózgu u osób z ciężkim przebiegiem choroby
oraz niewrażliwych na leki psychotropowe
[13]. Nie stwierdzono powiązań pomiędzy
zmianami strukturalnymi mózgu a wskaźni
kami psychologicznymi (wyniki testów) organicznego uszkodzenia mózgu [4].
dziliśmy

CEL BADAŃ
Celem przedstawionych w tej pracy badań
jest uzyskanie ogólnej charakterystyki stanu
morfologicznego ośrodkowego układu nerwowego osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz schizofrenii,
ocenianego metodą rezonansu magnetycznego, w szczególności ocena częstości występo
wania zmian typu zanikowego (w tym
anomalii rozwojowych) w obu grupach chorych.

OSOBY BADANE
Metodą rezonansu magnetycznego wykonano badania mózgu 40 pacjentów (18 kobiet
i 22 mężczyzn) w wieku 18-50 lat (średnia
42,2±5,71) z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD) trwającą co najmniej 6 lat (kry teńa rozpoznania zgodne z ICD-lO). Osoby z
chorobami somatycznymi (choroby przemiany
materii, nadciśnienie tętnicze), neurologiczny-

Tablica l. Charakterystyka demograficVla j klinicVla osób badanych

Wyszczególnienie

Choroba afektywna
dwubiegunowa
[n=40)

Schizofrenia
[n=40)

Ocena statystyczna

18
22

19
21

n.s.

42,23±5.71

33.75±7.06

p<O.OOl

14.8±7,67

5.4±4.72

p<O.OOl

Pleć

kobiety
mt;żczyfni

Wiek
(średnia i standardowe
odchylenie)

Długość ,choroby

(średnia! standardowe
odchyle ie)

Stan

ośrodkowego układu

od alkoholu i leków nie były
do badań. Grupę porównawczą stanowiło 40 chorych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej (SCHI) w wieku 24-49 lat
(średnia 33,73±7,06). Bliższe dane dotyczące
cech demograficznych i klinicznych zestawiono w tablicy 1.

mi,

uzależnione

włączane

METODY
Badania MRI przeprowadzono na aparacie
typu oporowego o natężeniu stałego pola magnetycznego 0,38 T firmy Rezonex. U wszystkich osób badania wykonano w przekrojach
strzałkowym i czołowym w czasie Tl zależ
nym (TR - 0,5 s, TE - 30 ms), w przekroju
osiowym w czasie T2 zależnym (TR - 2,0 s,
TE - 25/80 ms) oraz w przekroju czołowym w
czasie T2 zależnym (TR - 2,0 s, TE - 30/75
ms). Przeprowadzono pomiary następujących
struktur o.u.n.: grubość kolana i trzonu oraz
powierzchnia ciała modzelowatego, szerokości kory zakrętów czołowych dolnych i zakrętów
parahipokampalnych, szerokość
płatów skroniowych w płaszczyźnie czołowej
i szerokości rogów skroniowych komór bocznych, wymiar poprzeczny i czołowy ciał migdałowatych. Mierzono ponadto rozpiętość
rogów przednich komór bocznych i najwię
kszy wewnętrzny wymiar czaszki dla określe
nia wskaźnika Evansa. Za normę uznano
przedział wartości wskaźnika 0,16-0,29 [11].
Dla porównania posługiwano się również
Tablica 2.

Układ
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wskaźnikiem Schiersmanna, którego wartość
oznacza stosunek szerokości czaszki do szerokości komór bocznych w zakresie ich 3 części.
Wartości prawidłowe wynoszą 3,5-4,0 [8].
Dokonywano pomiaru szerokości komory
trzeciej. Za wartości prawidłowe uznano 2-5
mm [11]. Oceniano też symetrię komór bocznych. Zaniki korowe oceniano nad zakrętem
czołowym dolnym i środkowym obu płatów
czołowych i zakrętem górnym płatów skroniowych. Za wyraz zmian typu zanikowego kory
uznano poszerzenie row-ków nad poszczególnymi zakrętami mózgu, posługiwano się przy
tym trzystopniową skalą: (-) brak zaników, (±)
niewielki zanik, (+) znaczny zanik. Mierzono
też szerokość szczeliny Sylwiusza.

WYNIKI
Układ

komorowy

Wartości średnich pomiarów komór w obu
badanych grupach zestawiono w tablicy 2. W
grupie pacjentów z CHAD wskaźnik Evansa
mieści się w przedziale 0,20-0,31. Wartości
prawidłowe stwierdzono u 37 osób, u 3 wskaź
nik przekroczył wartość 0,29 (co świadczy o
poszerzeniu układu komorowego). Wskaźnik
Schiersmanna mieścił się w granicach 3,4-4,2,
u jednej osoby wartość jego była poniżej normy. Poszerzenie komory III (6 mm) stwierdzono u 5 chorych z tej grupy. W grupie chorych
z rozpoznaniem SCHI wielkość wskaźnika

komorowy u pacjent6w z rozpoznaniem CRAD oraz SCHI badanych
rezonansu magnetycznego

metodą

CHAD
(n=40)

SCHI
(n=40)

Analiza statystyczna

O,26±O,O2

O,27±O,O3

n.s.

Wskafnik Schiersmnnna

3,94±O,17

3,75±O,19

n.s.

Szerokość

3,98±I,\O

4,96±4,46

n.s.

27
6
7

30
2
8

n.s.

Cecha
Wskaźnik

Evansa

III komory (mm)

różnic

Symetria komór bocznych

P=L
P>L
P<L

376

Maria Beręsewicz

Tablica 3.

Ciało migdałowate
metodą

Cialo

u pacjent6w z rozpovtalliem CHAD ; SCHI bad(l!lych
rezonansu magnetycVlego

migdałowate

CHAD
(n=40)

SCHI
(n=40)

Analiza statystyczna

10.9±1,3

10,8±1,79

n.s.

lewe

10,9±l,18

lO,74±2,O

n.s.

prawe

8,83±1,48

8,47±1,75

n.s.

lewe

8,75±1.36

9,O±2,56

n.s.

Evansa mieściła się w przedziale 0,19-0,34, u
5 osób przekraczała nonnę. Wartości wskaź
nika Schiersmanna poniżej normy stwierdzono u 2 chorych (u obu stwierdzono też większy
wskaźnik Evansa). U 8 osób stwierdzono poszerzenie komory III.

Płaty czołowe

Wymiar
poprzeczny

prawe

Wymiar
czołowy

Ciało modzelowate. Ciało migdałowate
W kolejnych tablicach zamieszczono wymiary ciała modzelowatego (tabl. 3) i ciała
migdałowatego (tabl. 4). Nie stwierdzono róż
nic wielkości obu struktur pomiędzy badanymi
grupami chorych.
Płaty

skroniowe
Jak wynika z tablicy 5 badane grupy nie
różnią się szerokością płata skroniowego, kory
zakrętu parahipokampalnego, szerokością
szczeliny Sylwiusza, ani częstością występo
wania zmian typu zanikowego kory zakrętu
skroniowego górnego. U chorych z CHAD
stwierdzono poszerzenie rogu skroniowego
komory bocznej prawej.

Tablica 4.

Ciało

Z tablicy 6 wynika, że szerokość kory płata
jest taka sama w obu badanych
grupach. Nie stwierdzono też różnic między
lewym i prawym płatem. Znaczne pogłębienie
rowków w obrębie płata czołowego stwierdzono u 3 osób z CHAD. Pacjenci z CHAD nie
różnili się jednak istotnie od grupy chorych z
rozpoznaniem SCHI częstością występowania
zmian typu zanikowego kory płatów czoło
wych.
czołowego

Inne cechy obrazu MRI
U 10 osób w grupie CHAD stwierdzono
pojedyncze ogniska zwiększonej intensywności sygnałów w istocie białej (mogące odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym,
pozapalnym lub demielinizacyjnym), u jednej
osoby niewielkie, symetryczne zwapnienia w
jądrach podkorowych. U jednego chorego z tej
grupy stwierdzono torbiel przegrody przezro-

modzelowate u pacjent6w z rozpoVla1liem CHAD i SCHI badanych
reZOIUlIJSU magllelycVlego

metodą

CHAD
(n=40)

SCHI
(n=40)

Analiza statystyczna

Powierzchnia (\.:m:l)

7,78±1,14

7,86±l,17

n.s.

Grubość

kolana (mm)

11,43±1,5

lł,3±1.86

n.s.

Grubość

trzonu (mm)

S,8S±1,24

6,13±1.3

n.s.

Ciało

modzelowate

różnie

Stan ośrodkowego

układu
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Tablica 5. P/nty skroniowe u pacjent6w z rqzpoznaniem CHAD ; SeHI badanych metodą
rezonallsu magnetycznego
CIIAD

SCHI

(n=40)

(n=40)

prawy

2,6±O,49

2,72±O,4S

lewy

2,68±0,47

2,72±O,4S

prawy

49.88±3.03

SI,2±3,SS

lewy

50,8±3,33

52,1±3,6

prawy

3.6±1,34

3,87±2.1

Plaly skroniowe
Szerokość

koI)' zakrc;lu
parahipokampalnego (mm)

Szerokość

plata skroniowego

(mm)

Szerokość

n.s.

n.s.

szczeliny Sylwiusza

(mm)

n.s.
3,38±1,18

3,38±O,99

prawy

3.08±1,47 •

3,36±I,15

*·1=2,81 (1<0.01
&&1=3.39

lewy

2.28±I,O *&

3,17±1.3 &

p<O.OO2

28

30

lewy
Szerokość

Analiza slalyslyczna
minie

rogu skroniowego

(mm)

Pogłębienie

rowków nad
zakrętem skroniowym g6rnym
(liczba osób)

prawy:
nieobecne
nieznaczllc
zllaezne
lewy:
nieobecne
nieznaczIle
znaczne

czystej. Wspomniane zmiany ogniskowe obserwowano częściej u osób w przedziale w
wieku 45-50 lat.
U 9 chorych z rozpoznaniem SCHI stwierdzono ogniska zwiększonej intensywności
sygnałów w istocie białej mózgu, występowa
ły one zarówno u chorych młodych, jak również w wieku średniIn i po 40 roku życia.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Przeprowadzone badania potwierdzają nasze poprzednie obserwacje uzyskane metodą
tomografii komputerowej [14], a jednocześnie
wyniki badań tej grupy autorów, którzy stwierdzali wiele podobieństw (overlap wg Guze i
Gitlin [3]) w badaniach metodą MRI ośrodko
wego układu nerwowego chorych na schizofrenię oraz osób z rozpoznaniem choroby

12
O

10
O

26
13
t

29
II
O

D.S.

afektywnej dwubiegunowej [2, 3, 9]. Podote dotyczą częstości poszerzenia komory trzeciej, częstości występowania ognisk
zwiększonej intensywności sygnałów w isto-'
cie białej. Nie stwierdziliśmy, podobnie jak
inni autorzy [2, 9], różnic w częstości zmian
typu zanikowego w płatach czołowych, poszerzenia komór bocznych. Różnice dotyczą
zmian w płacie skroniowym, mianowicie róg
skroniowy komory bocznej lewej jest szerszy
u chorych na schizofrenię niż u osób z CHAD.
Stwierdzono ponadto, że u osób z CHAD róg
skroniowy komory bocznej po stronie prawej
jest szerszy niż po stronie lewej. Cecha ta nie
wykazuje powiązań z wiekiem badanych.
Na komentarz zashtgują obserwowane u
22.5% chorych ze schizofrenią oraz u 25% z
rozpoznaniem CHAD ogniska zwiększonej intensywności sygnałów w istocie białej, które
bieństwa
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Tablica 6.

Płaty czołowe

u pacjentów z rozpowaniem CHAD i SCHl badnnych

metodą

rezonansu

magtlelyc~l'Iego

Piaty
Szerokość
czołowego

czołowe

kory 7.ukn;lu
dolnego (mm)

prawy

rowków n:\(1
zakrc:tem czołowym dolnym
(liczba osób)

Pogłębienie

rowk6w nad
czolowym
środkowym (liczha os6h)
zakrętem

SCHI
(n=40)

2,95±O,22

3,O±O.O

Analiza
statystyczna

n.s.
2,95±O,38

3,O±O,O

prawy:
nieobecne
nieznaczne
znaczne

23
14
3

25

lewy:
nieobecne
nkznaczne
znaczne

22
16
2

26
14
O

prawy:
nieobecne
nicznaczne
znaczne

20
17
3

12
28
O

lewy
Pogłębienie

CHAD
(n=40)

lewy:
nieobecne
nicznaczne
znaczne

mogą odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym, pozapalnym lub demielinizacyjnym. Podobne zmiany (hyperintensity signais)
obserwowali u chorych z depresjami inni autorzy [2, 7, 17], m.in. u osób z późnym począt
kiem choroby (po 50 r.ż.) i złą reakcją na leki
psychotropowe [7].
Wśród badanych przez nas chorych z
CHAD ogniska zwiększonej intensywności
stwierdziliśmy głównie u pacjentów w przedziale wieku 45 - 50 lat (7 osób), obserwowaliśmy je jednak również u chorych 35-letnich.
Wśród chorych z rozpoznaniem schizofrenii
występowały równie często we wszystkich
przedziałach wiekowych.
Przyczyny i znaczenie opisanych zmian nie
są jasne. Zagadnienie to jest m.in. przedmiotem analizy zamieszczonej w oddzielnych
opracowaniach autorów tej pracy [5, 6, 15,
16].

19
18

3

15
O

n.s.

n.s.

13
27
O

WNIOSKI
1.

Między

badanymi grupami nie stwierdzono
istotnych różnic w częstości występowania
zmian typu zanikowego kory płatów czoło
wych oraz poszerzenia komór bocznych.
Różnice dotyczyły zmian w płacie skroniowym.
2 Poszerzenie komory trzeciej oraz występo
wanie ognisk zwiększonej intensywności
sygnałów stanowi najczęstszy typ zmian w
MRI u chorych na schizofrenię i u osób z
chorobą afektywną dwubiegunową.
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