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ВИКОРИСТАННЯ ІМПУЛЬСНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ
ІНВЕРСІЯ - ВІДНОВЛЮВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВОГНИЩ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ
У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ХВОРИХ

НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Бабій Я.С., Привалова О. С.
(Київ)

Введення. МРТ суттєво змінила клінічну оцінку пацієнтів,хворих на
розсіяний склероз (PC), являючись найбільш важливим параклінічним
методом дослідження в процесі діагностики гаданого захворювання і
надзвичайно важливим для спостереження за станом центральної нер-
вової системи (ЦНС) хворих в процесі лікування. Загальноприйнятим є
факт наявності в білій речовині головного мозку хворих на PC бляшок
демієлінізації, які візуалізуються у вигляді вогнищ високоінтенсивного
мр - сигналу на традиційних зображеннях зважених по Т2,а такожна зо-
браженнях зважених по Т1, утворених за допомогою застосування під-
силення по контрасту,які використовуються для спостереження за ста-
ном та розвитком захворювання.

Оскільки діагностика PC може викликати значні труднощі, були ви-
роблені критерії,які складаються з сукупності ознак.описаних в літера-
турі і дозволяють з більшою упевненістю встановити цей діагноз.
Найбільш часто використовують критерії Shumacher, Poser та Bartel.
Так, наприклад, критерії Bartel,які використовуються в численних цент-
рах по вивченню PC,розрізняють діагноз PC на «можливий», «вірогідний»
та «точний» [1,2] в залежності від кількості виявлених ознак, в число
яких входять і дані МРТ,являючись одними з основних. Таким чином,по-
кращання візуалізації вогнищ демієлінізації на МРТ — зображеннях є
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одним з основних завдань, рішення якого приведе до підвищення чут-
ливості і,можливо,специфічності даних МРТ. Існують повідомлення, що
не зважаючи на високу чутливість МРТ до вогнищ PC, діагноз може бу-
ти не установлений у 25% випадків і може виявитися таким,котрий ус-
тановлюється лише клінічно [3].

Понад 50% вогнищ візуалізуються перивентрикулярно, переважно
навколо задніх рогів бокових шлуночків. Часто бувають уражені зони
навколо водопроводу мозку та дна четвертого шлуночка. Хоча типовою
для бляшок PC є локалізація в білій речовині мозку, не виключена на-
явність їх і в сірій речовині. В випадку розташування дрібних бляшок
безпосередньо в перивентрикулярній зоні, вони можуть не виявлятися
на зображеннях зважених по Т2,оскільки вірогідно злиття сигналу від їх
структури з сигналом від структури ліквору в шлуночках мозку [4]. Ме-
тою нашого дослідження було покращити візуалізацію перивентрику-
лярних вогнищ у хворих на PC, використовуючи можливості апарату з
низькою напруженістю магнітного поля.

Матеріал та методи. Нами проведено обстеження 25 хворих на
розсіяний склероз у віці 25-45 років з церебральною та цереброспи-
нальною формами захворювання, різними стадіями процесу та три-
валістю його 1-8 років. Дослідження проведено на магнітно-резонанс-
ному томографі «Образ-1» з напруженістю магнітного поля 0,12 Тл. Ви-
користовувалися імпульсні послідовності МЕ09 - 42.SE05 - 210,IS05 -
38 (табл.).

Таблиця
Параметри програм сканування

та імпульсні послідовності

Програми
сканування
МЕ09 - 42
SE05 - 210
IS05 - 38

Програми
сканування

МЕ09 - 42
SE05 - 210
IS05 - 38

Параметри і м т
ТЕ

42
210
38

TR

2380
2060
2000

Параметри імт
тов-

щина
зрізу

8
8
8

матриця
зобра-
ження

128х 128
256х 256
128х 128

/льсних послідовностей
ТІ

-
-

310

FOV

294
406
294

крок
(мм)

10
10
10

/льсних послідовностей
кільк.

ехо

4
6
1

кільк.
накопи-
чувань

2
1
2

кільк.
зобра-

жень
9
5
5

Програма IS05 - 38, яка заснована на імпульсній послідовності
інверсія - відновлювання, дозволяє одержати зображення п'яти зрізів,
причому водночас на екран виводяться по 4 якісно різних зображень
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одного зрізу,які дозволяють більш ретельно досліджувати одержане зо-
браження. Дослідження головного мозку проводилося у двух стандарт-
них проекціях (аксіальній та сагіттальній ),зрізами завтовшки 8 мм.

Результати. При застосуванні програм МЕ09 - 42 та SE05 - 210
статистичних розбіжностей у виявленні суб- та супратенторіальньїх во-
гнищ виявлено не було. У 21 пацієнта виявлялися вогнища високоінтен-
сивного мр — сигналу,які були розташовані перивентрикулярно по від-
ношенню до бокових шлуночків мозку: у 20 пацієнтів — перивентрику-
лярно по відношенню до задніх рогів бокових шлуночків,у 7 — такожпе-
ривентрикулярно по відношенню до передніх рогів,у 18 — вогнища роз-
ташовувалися також в проекції променистих вінців та семіовальних
центрів,у 17 — такожу проекції утворень задньої черепної ямки (в гемі-
сферах мозочку, в проекції воролієвого мосту та ніжок мозку), у 15
пацієнтів вогнища візуалізувалися такожв мозолястому тілі.

На зображеннях, одержаних за допомогою застосування імпульсної
послідовності інверсія - відновлювання в 17 випадках картина була
схожа із зображеннями зваженими по Т2,однак,навіть в такому випад-
ку, вогнища виглядали більш яскравими за низькоінтенсивну спиномоз-
кову рідину. У 4 випадках, де вогнища не були виявлені при застосу-
ванні зображень зважених по Т2,у перивентрикулярній зоні по відно-
шенню до бокових шлуночків мозку виявлялись дрібні вогнища в не-
значній кількості.

Висновки. На зображеннях, одержаних за допомогою застосування
імпульсної послідовності інверсія - відновлювання, вогнища, які важко
розрізняються в перивентрикулярній білій речовині мозку,контрастують
із ліквором та гіпоінтенсивною білою речовиною. Протилежно з SE зо-
браженнями, де вогнища ізоінтенсивні білій речовині, зображеннями
зваженими по протонній щільності, де вогнища зливаються із спинно-
мозковою рідиною, на зображеннях, одержаних за допомогою застосу-
вання програми IS05 - 38, мр — сигнал від їх структури високої інтен-
сивності,що і відрізняє їх від спинномозкової рідини,білої та сірої речо-
вин. Таким чином, зникає уся невиразність в зображеннях. Програма
IS05 - 38,яка заснована на імпульсній послідовності інверсія - віднов-
лювання — найбільш ефективна для виявлення вогнищ в головному
мозку, особливо, які мають перивентрикулярну локалізацію. Основним
недоліком програми являється її тривалість (25 хв.).
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МРТ-ДІАГНОСТИКА ВОГНИЩЕВИХ ЗМІН
В БІЛІЙ РЕЧОВИНІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Бабій Я.С., Цимбалюк В.І., Привалова О.С.
(Київ)

Введення. Розсіяний склероз (PC) — найбільш відоме демієлінізую-
че захворювання центральної нервової системи, що всебічно вив-
чається,етіологія якого до нашого часу не вивчена. Існує декілька різних
типів ураження білої речовини головного мозку, що розглядаються як
різні форми PC: класичний, гострий,дифузний церебральний склероз,
концентричний склероз, нейромієліт зорових нервів.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) суттєво змінила клінічну
оцінку пацієнтів, хворих на PC. За нашого часу загальнопоширеною є
думка, що чутливість МРТ до вогнищ PC значно перебільшує як клінічне
обстеження, так і інші способи візуалізації.як наприклад КТ - скануван-
ня [2]. Питання про специфічність даних МРТ для діагностики PC є до
нашого часу відкритим. Деякі автори стверджують, що МРТ не яв-
ляється специфічною для диференційної діагностики при PC. Така точ-
ка зору пояснюється тим,що багато інших вогнищ,розташованих в білій
речовині мозку можуть симулювати PC; так, вогнища подібні до бляшок
PC, можуть виявлятися як у здорових людей так і у пацієнтів з іншими
захворюваннями. В той же час деякі повідомлення свідчать про високу
специфічність даних МРТ - обстеження [3].

Незважаючи на те, що існує типова локалізація бляшок в білій речо-
вині головного мозку, часто зустрічаються також і випадки з атипічною
їх локалізацією. В хронічній стадії PC,наприклад,вогнища ураження ча-
сто представлені у вигляді ділянок високоінтенсивного мр - сигналу,що
зливаються між собою на зображеннях зважених по Т2. До нашого ча-
су залишається загадковим переважне ураження окремих ділянок білої
речовини,таких як перивентрикулярна зона, зорові нерви, стовбурові
відділи мозку, спинний мозок. Деякі автори, що проводили патогісто-
логічне дослідження, припускають, що пояснення особливої схильності
перивентрикулярної зони до появи бляшок PC ховається в анатомічно-
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