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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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му зв'язку з субепендимальними венами; особлива увага приділяється
залученню до процесу мозолястого тіла та розробці нових методик для
оцінки його ураження [4]. Існує повідомлення про те, що 74% бляшок
розташовується в межах білої речовини і 17% — в сірій [5].

Метою нашої роботи було дослідження вогнищевих уражень голо-
вного мозку у хворих на PC,а також визначення специфічності МРТ для
їх діагностики" за допомогою апарату з низькою напруженістю магнітно-
го поля (0,12 Тл).

Матеріал та методи. Для рішення поставлених задач проведено
обстеження 75 хворих на PC в віці 15-55 років з цереброспинальною
формою захворювання, різними стадіями процесу та тривалістю його
1-8 років, а також групи" пацієнтів з діагнозом гіпертонічної енцефало-
патії кількістю 46 чоловік, в віці 42-65 років, з тривалістю процесу 3-5
років. Контрольну групу склали 86 здорових осіб.

Дослідження проведено на магнітно-резонансному томографі
«Образ - 1» з напруженістю магнітного поля 0,12 Тл. Використовували-
ся імпульсні послідовності МЕ09 - 42.SE05 - 210.SE09 - 34 (табл.).

Таблиця
Параметри програм сканування

та імпульсні послідовності

Програми

сканування
SE09 - 34
SE05 - 210
МЕ09 - 42

ТЕ
34
210
42

Параметри
імпульсних послідовностей

TR
510

2060
2380

ТІ
-
-
—

FOV
380
406
294

Обстеження головного мозку проводилося в трьох стандартних пло-
щинах (аксіальній,сагіттальній та фронтальній),зрізами завтовшки 8 мм.

Результати. При дослідженні головного мозку у пацієнтів,хворих на
PC,у 68 (94%) з них виявлялися вогнища округлої форми, високоінтен-
сивного мр - сигналу на зображеннях зважених по Т2, 2-4 мм в
діаметрі,які мали різну локалізацію. У 57 (76%) пацієнтів вогнища роз-
ташовувались перивентрикулярно по відношенню до бокових шлуночків
мозку; у 38 (67%) з них вогнища розташовувались перивентрикулярно
по відношенню до задніх рогів, у 42 (73%) — також перивентрикулярно і
по відношенню до тіл шлуночків, а у 15 (27%) пацієнтів вогнища розта-
шовувалися по всьому периметру бокових шлуночків, включаючи пе-
редні роги. У 14 (18%) випадках вогнища розташовувалися такожв лоб-
них ( 3 чол.),в скроневих ( 7 чол.) та в тім'яних ( 3 чол.) ділянках. Во-
гнища мали довгасту, овальну форму; їх вісь була направлена перпен-
дикулярно по відношенню до тіл шлуночків, що співпадає з направлен-
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ням вен,виникаючих з субепендимальної сіті [1]. В 23 (30%) випадках
бляшки PC виявлялись в мозолястому тілі і розташовувалися в 20 (87%)
випадках по нижній його поверхні, що відповідає іноземним літератур-
ним джерелам [4]. Решта бляшок розташовувалася в товщі мозолисто-
го тіла і їх вісь була направлена перпендикулярно до його поверхні. Та-
ке розташування бляшок такожспівпадає з направленням проривних та
горизонтальних вен мозолястого тіла. У 35 (47%) пацієнтів вогнища ви-
являлися в проекції задньої черепної ямки, з них: в півкулях мозочку —
у 21 (60%),в стовбурових відділах мозку — у 14 (40%).

При тривалому анамнезі (більше 5 років) в 23% випадків (17 чо-
ловік) поряд з дрібними бляшками виявлялися вогнища, розміри яких
досягали 1,2-1,5 см,що мабуть зумовлено злиттям більш дрібних во-
гнищ. В проекції сірої речовини вогнища не виявлялись.

У хворих на гіпертонічну енцефалопатію в 93% випадках (43 чол.)
виявлялися вогнища високоінтенсивного мр - сигналу на зображеннях
зважених по Т2,які розподілялися таким чином: перивентрикулярно по
відношенню до бокових шлуночків — 23% (11 пацієнтів),в лобних обла-
стях — 34% ( 16 чол.),в тім'яних областях — 47% (22 чол.) ,в скроне-
вих областях — 7% (3 чол.). У 5 (11%) пацієнтів дрібні вогнища
асоціювалися з наявністю ішемічних вогнищ в інших зонах мозку різної
величини та давності. Ураження мозолястого_ тіла не виявлялося ні в
одному з випадків.

В групі здорових осіб у 3% (3 чол.) зустрічались поодинокі вогнища
еисокоінтенсивного мр - сигналу, які візуально не відрізнялися від
вогнищ PC та гіпертонічної енцефалопатії і які не мали клінічних про-
явів.

Висновки. Наявність дрібних вогнищ високоінтенсивного мр - сиг-
налу на зображеннях зважених по Т2,розташованих в білій речовині го-
ловного мозку, не являється патогномонічною ознакою для розсіяного
склерозу і.отже.в цьому відношенні МРТ не являється специфічним ме-
тодом для диференційної діагностики бляшок PC з вогнищами іншого
походження.

Спірним являється питання про специфічність вогнищ,розташованих
в мозолястому тілі для PC,оскільки не виключена можливість виникнен-
ня дрібних ішемічних вогнищ.
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ГЕМОДИНАМІКИ В КАТАМНЕЗІ ХРОНІЧНОГО
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ
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Введення. Терапія хронічного гломерулонефриту (ХГН) є важливою
проблемою дитячої нефрології в зв'язку з високою резистентністю до
терапії у 40-70% хворих, торпідним перебігом та низькою частотою
спонтанних ремісій [3]. Основні засоби патогенетичного лікування ХГН,
які спроможні загальмувати еволюцію патологічного процесу, запобігти
загостренню нефротичного синдрому (НС), є глюкокортикоїди (ГК) та
цитостатики (ЦС). Однак,нефрологи вказують на неоднозначність якості
ГК- та ЦС-терапії [1,2,5]. Тривалість курсу лікування ХГН коливається
від 8 місяців до 2 років. Розвиток резистентності до ГК-терапії пов'яза-
ний, в першу чергу, з трансформацією хвороби у фокальний гломеруло-
склероз. ГК та ЦС-терапія при ХГН несприятливо впливають на стан
ниркової гемодинаміки. Порушення кровообігу в нирках проявляються
стійкою вазоконстрикцією та підвищенням судинного опору [4]. Тому
вивчення порушень ниркової гемодинаміки у катамнезі ХГН на протязі
від 1 до 3 років після закінчення патогенетичного лікування являється
дуже актуальним.

Матеріал та методи. Обстежено 54 дитини,хворих на ХГН з неф-
ротичним синдромом, віком від 3 до 15 років (ЗО хлопчиків і 24 дівчин-
ки). Контрольну групу складали 20 практично здорових дітей. Патоге-
нетична терапія ХГН проводилася по схемам Київського НДІ урології та
нефрології з використанням глюкокортикоїдів та цитостатиків. Хворі бу-
ли розподілені на 3 клінічні групи,в залежності від ступеню нормалізації
клініко-лабораторних показників на фоні патогенетичного лікування: 1
група — повна клініко-лабораторна ремісія (ПКЛР): ліквідація набряків і
сечового синдрому,нормалізація біохімічних показників крові; 2 — част-
кова клініко-лабораторна ремісія (ЧКЛР): ліквідація набряків, нор-
малізація або покращання протеїнограми, зниження холестеринемії,
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