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 Α.  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
     Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί µια συχνή χρόνια αυτοάνοση  νόσο του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, που χαρακτηρίζεται από διακριτές περιοχές 

αποµυελίνωσης και βλάβης των νευραξόνων σε συνδυασµό µε φλεγµονώδη αντίδραση 

του παρεγχύµατος. ∆ιαγνωστικό κλειδί της νόσου αποτελεί το γεγονός ότι οι βλάβες 

εξελίσσονται τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο (space and time dissemination), 

δηλαδή, απαντούν σε περισσότερες από µία θέσεις και αναπτύσσονται σε περισσότερες 

από µία χρονική περίοδο. Κλινικά η νόσος χαρακτηρίζεται από επεισόδια  έξαρσης της 

συµπτωµατολογίας από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα που διακόπτονται από ποικίλης 

διάρκειας περιόδους υφέσεως. Συνήθως εξελίσσεται για δεκαετίες, ενώ σε οποιοδήποτε  

στάδιο µπορεί να εξελιχθεί σε προοδευτική νόσο.Παρά το γεγονός ότι η  νόσος 

απαντάται παγκόσµια, η επίπτωσή της ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ διαφορετικών 

γεωγραφικών περιοχών και θεωρείται πλέον συχνή σε νεαρούς ενήλικες του Βορείου 

ηµισφαιρίου. Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη, πρόσφατες  µελέτες , ωστόσο, την  

συσχετίζουν  µε  την  παρουσία  συγκεκριµένων  αντιγόνων  ιστοσυµβατότητας,  όπως  

HLA-A3,-B7,DR2. Οι αλλοιώσεις της ΣΚΠ παρουσιάζουν εκσεσηµασµένη 

παθολογοανατοµική ετερογένεια, ενώ παρά το ότι  η µυελίνη  αποτελεί τον πρωταρχικό 

στόχο της νόσου  συνυπάρχει καταστροφή των νευραξόνων ήδη από τα πρώτα στάδια 

της νόσου που αυξάνεται µε τον χρόνο . 

 

    Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στην απεικόνιση των αλλοιώσεων της ΣΚΠ  µε την 

χρήση νεώτερων τεχνικών Μαγνητικής Τοµογραφίας,  καθώς και στις µεθόδους 

κλινικής εκτίµησης και θεραπείας  έχουν µεταβάλλει τον τρόπο διάγνωσης και κλινικής 

αντιµετώπισης των ασθενών αυτών, ενώ έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος  στην 

αναγνώριση γενετικών και ανοσολογικών παραγόντων που προδιαθέτουν στην 

εκδήλωση της νόσου ή καθορίζουν την πορεία της.  

 

   Στο γενικό µέρος θα επιχειρηθεί µια εκτενης αναφορά στην επιδηµιολογία, 

παθολογική ανατοµία , και κλινική σηµειολογία της νόσου, ενώ επίσης θα περιγραφούν 
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οι  νεώτερες  µέθοδοι  Μαγνητικής Τοµογραφίας και θα συζητηθεί η εφαρµογή τους 

στη ΣΚΠ. 

 

 

2. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

   2.1 Γεωγραφική κατανοµή 

      Η επίπτωση της ΣΚΠ ποικίλλει ευρέως µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών θέσεων 

από λιγότερο του 1/100.000 σε περισσότερο των 100/100.000. Οι γεωγραφικές περιοχές 

µπορούν να ταξινοµηθούν σαν υψηλού κινδύνου  (> 30/100.000), µέσου κινδύνου (5–

29/100.000), ή χαµηλού κινδύνου (< 5/100.000), όπως έχει προταθεί από τον  

Kurtzke(1). Περιοχές υψηλού κινδύνου περιλαµβάνουν την Βόρεια και Κεντρική 

Ευρώπη µε την εξαίρεση της Βόρειας Σκανδιναβίας, την Ιταλία, το Βόρειο τµήµα των 

ΗΠΑ, Καναδά, Νότιοανατολική Αυστραλία, τµήµατα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

και την Ν.Ζηλανδία. Μέσου κινδύνου περιοχές θεωρούνται η Νότια Ευρώπη µε την 

εξαίρεση της Ιταλίας, οι Νότιες ΗΠΑ, βόρεια Αυστραλία, βόρεια Σκανδιναβία,  Νότια 

Αφρική (µόνο ο λευκός πληθυσµός) και η Κεντρική Αµερική. Χαµηλού κινδύνου 

περιοχές περιλαµβάνουν άλλα τµήµατα της Αφρικής και Ασίας, την Καραϊβική, το 

Μεξικό και πιθανά το Βόρειο τµήµα της Νοτίου Αµερικής(2,3). 

     Η περιγραφείσα γεωγραφική κατανοµή της επίπτωσης της νόσου θεωρείται ότι 

συσχετίζεται τόσο µε περιβαλλοντικούς οσο και µε γενετικούς παράγοντες (3,4). 

Ενδείξεις υπέρ της συµµετοχής περιβαλλοντικών  παραγόντων στην εκδήλωση της 

νόσου αποτελούν : α) η αύξηση της επίπτωσης της νόσου  µε το γεωγραφικό πλάτος 

ακόµα και σε χώρες που είναι φυλετικά οµοιογενείς (5,6,7), και β) η µεταβολή της 

επίπτωσης της νόσου σε µετανάστες και  ταύτησή της µε την  επίπτωση  του γενικού 

πληθυσµού (8). Ο ρόλος των γενετικών παραγόντων υποστηρίζεται από το γεγονός  της 

χαµηλής επίπτωσης της νόσου σε συγκεκριµένες φυλές , όπως οι µαύροι Αφρικανοί, 

φυλές της Ανατολικής Ασίας, αυτόχθονες Αµερικανοί, Saudis, and Maoris (9) , ενώ 

µεγάλες διαφορές στην συχνότητα της νόσου απαντώνται  σε γειτονικές περιοχές ( π.χ. 

η επίπτωση στην Μάλτα αναφέρεται σε 4.2/100.000, ενώ η αντίστοιχη της γειτονικής 

Σικελίας 53.3/100.000(10,11)).  
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 2.2 Ηλικιακή-φυλετική κατανοµή 

      Η ΣΚΠ θεωρείται κατ’αρχάς νόσος των νεαρών ενηλίκων, παρά το γεγονός ότι 

µπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ηλικία από την νεογνική  µέχρι και την 

γήρανση(12,13,14,15).Οι γυναίκες προσβάλλονται δύο φορές συχνότερα από τους 

άνδρες (15,16), ωστόσο η συσχέτιση µε το φύλο µεταβάλλεται ανάλογα µε τον τύπο 

της νόσου. Για παράδειγµα, η επίπτωση είναι ίδια µεταξύ των δύο φύλων σε 

πρωτοπαθώς προοδευτική νόσο, ενώ οι γυναίκες προσβάλλονται ακόµα συχνότερα 

στην οικογενή µορφή της νόσου, στη νόσο µεταξύ διδύµων, σε άτοµα  θετικά για HLA 

(DR2), ή σε νόσο που εκδηλώνεται στις µικρές ηλικίες(12).  

      Σε διάφορες µελέτες καταδεικνύεται  αύξηση της συχνότητας της νόσου τα 

τελευταία χρόνια, χωρίς να τεκµηριώνεται αν αντιπροσωπεύει πραγµατική αύξηση της 

συχνότητας  ή βελτίωση των διαγνωστικών µεθόδων.  

 

 

3. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

      Ουσιαστικά η αιτιολογία της ΣΚΠ είναι άγνωστη. Όπως αναφέρθηκε ήδη, 

επιδηµιολογικές µελέτες υποστηρίζουν τόσο περιβαλλοντικούς, όσο και γενετικούς 

παράγοντες ως  αιτιοπαθογόνους της νόσου, ενώ ανάλογοι παράγοντες επηρεάζουν 

επίσης την κλινική πορεία των ασθενών. Πιθανότατα υπάρχει γενετικά καθορισµένη 

προδιάθεση προς την νόσο, η έναρξη των εκδηλώσεων της οποίας προκαλείται από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

     Η ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης  στην εκδήλωση της ΣΚΠ θεωρείται δεδοµένη. 

Γεγονότα που συνηγορούν υπέρ αυτής είναι : η ύπαρξη οικογενούς µορφής της νόσου, 

η αυξηµένη συχνότητα  ταυτόχρονης εκδήλωσης σε µονοωογενείς διδύµους (30%, σε 

σύγκριση µε 3-5% στους διωογενείς διδύµους), η αυξηµένη προδιάθεση σε 

συγκεκριµένους πληθυσµούς (π.χ. Βορειοευρωπαίοι) και, αντίθετα, η ελαττωµένη 

επίπτωση σε οµάδες πληθυσµών που κατοικούν σε περιοχές µε αυξηµένη συχνότητα 

της νόσου (π.χ. Ινδιάνοι της Β.Αµερικής). Η ακριβής µορφή της κληρονοµικότητας δεν 

είναι γνωστή, αν και γενικώς θεωρείται πολυγονιδιακή νόσος (17). Πιθανότατα για την 
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εκδήλωση της νόσου πολλαπλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες  επιδρούν σε ένα 

υπόστρωµα από πολλαπλά  προδιαθεσικά γονίδια. Η πιθανότητα προσβολής συγγενούς 

πρώτου βαθµού από τη νόσο είναι 1-4% περίπου, 20-40 φορές µεγαλύτερη σε σύγκριση 

µε την αντίστοιχη συχνότητα του γενικού πληθυσµού. Ο κίνδυνος αυτός είναι 

µεγαλύτερος σε γυναίκες συγγενείς, και σε οικογένειες µε πολλούς ασθενείς, ενώ 

εξαρτάται επίσης από την ηλικία προσβολής των ασθενών(18,19).  

      Μεγάλος αριθµός ερευνητικών εργασιών είχε σαν στόχο την αποκάλυψη γονιδίων 

που συσχετίζονται µε την εκδήλωση της ΣΚΠ. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών 

είναι συχνά αντικρουόµενα και το ερώτηµα του ποιά είναι ακριβώς τα υπεύθυνα 

γονίδια δεν έχει ακόµα απαντηθεί. Ο πλέον σταθερά προτεινόµενος υπεύθυνος 

γονιδιακός παράγοντας βρίσκεται στο χρωµατόσωµα 6 (ΗLA –DR2 απλότυπος) (20) 

και αναγνωρίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα (τριπλάσια) στους Βορειοευρωπαίους. 

Άλλες µελέτες έχουν συσχετίσει τον HLA- DR4 απλότυπο µε την πρωτοπαθώς 

προοδευτική µορφή της νόσου(21), ενώ και άλλοι γονιδιακοί παράγοντες έχουν 

ενοχοποιηθεί, όπως τα γονίδια που κωδικοποιούν τον υποδοχέα των Τ-κυττάρων, τις 

ανοσοσφαιρίνες, τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis factor- (TNF), 

την βασική πρωτεϊνη της µυελίνης (myelin basic protein (MBP)) και το CTLA-4 ,ένα 

µόριο που βρίσκεται στην επιφάνεια των ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων ,τα HLA-A3,-

B7, IL1b, τις παραλλαγές της απολιποπρωτεϊνης Ε, και άλλους δείκτες όπως τους 

D6S265, D12S1064, D7S1824, D14S1426,D14S605, D21S2051 (22,23). 

       Η αύξηση της συχνότητας της νόσου σε  µετανάστες από χώρες µε χαµηλή 

επίπτωση σε χώρες µε υψηλή επίπτωση και ιδιαιτέρως σε άτοµα ηλικίας µικρότερης 

των 15 ετών (24,25) ενισχύει την άποψη  ύπαρξης περιβαλλοντικών παραγόντων ως 

αιτιοπαθογόνων της  ΣΚΠ, χωρίς να έχει διευκρινισθεί αν οι παράγοντες αυτοί  

επηρεάζουν  τους ασθενείς σε ατοµικό επίπεδο (π.χ. λοιµώδεις παράγοντες) ή αυξάνουν 

τον κίνδυνο νόσησης σε ολόκληρους πληθυσµούς (οικολογικοί-διαιτητικοί 

παράγοντες). Κατά καιρούς διάφοροι λοιµογόνοι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί,  

επίσης, σαν παθογόνα αίτια ( πλέον πρόσφατα ο ερπητοϊός (26) και το χλαµύδιο της 

πνευµονίας (27)) ,χωρίς να έχει αποδειχθεί  συσχέτιση µε την κλινική εκδήλωση της  

ΣΚΠ. 

      Η νόσος δεν συσχετίζεται µε καµµία άλλη νοσολογική οντότητα, παρά το γεγονός 

ότι αυτοάνοσα νοσήµατα, και ιδιαιτέρως τα αυτοάνοσα νοσήµατα του θυρεοειδούς,  
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είναι πιο συχνά σε ασθενείς µε ΣΚΠ καθώς και στους πρώτου βαθµού συγγενείς τους 

(28,29). Ιογενείς  ή άλλοι λοιµογόνοι παράγοντες µπορεί  να  προκαλέσουν  τις 

χαρακτηριστικές εξάρσεις της νόσου (30), ενώ άλλοι εξωγενείς παράγοντες όπως το 

τραύµα, το άγχος , η εγκυµοσύνη ή η φυσική κόπωση µπορεί να επιδεινώσουν 

παροδικά την συµπτωµατολογία, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν ή επηρεάζουν 

την πορεία της νόσου(31,32,33) . 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

      Η µέση ηλικία έναρξης της συµπτωµατολογίας στην ΣΚΠ είναι περίπου τα 30 έτη,  

µε µεγαλύτερη συχνότητα τις ηλικίες των 23-24 ετών (34,35). Στο 70% των 

περιπτώσεων  η έναρξη της νόσου παρατηρείται σε ηλικία 20-40 ετών, στο 20% σε 

ηλικία µεγαλύτερη των 40 ετών και στο 10% σε ηλικία µικρότερη των 10 ετών (34). 

Έχουν, ωστόσο, αναφερθεί περιπτώσεις έναρξης της νόσου σε παιδιά 15 µηνών ή σε 

ενήλικες µεγαλύτερους των 50 ή και 60 ετών(3). 

4.1 Συµπτωµατολογία-Σηµειολογία 

     Οι αλλοιώσεις της ΣΚΠ  µπορεί να εντοπίζονται σε πολλά διαφορετικά σηµεία του 

ΚΝΣ , γεγονός που συνεπάγεται µεγάλη ποικιλία στην εκδήλωση συµπτωµάτων και 

σηµείων. Σύµφωνα µε τους Paty και Ebers (36), σε µια µεγάλη έρευνα στον Καναδικό 

πληθυσµό, τα νευρολογικά συµπτώµατα και σηµεία κατά την έναρξη της νόσου µπορεί 

να είναι εύκολη κόπωση (20%), οπτική νευρίτιδα (16%), διαπυρηνική οφθαλµοπληγία 

(17%), νυσταγµός (20%), ίλιγγος (4-14%), διαταραχές βάδισης (18%), απώλεια 

αισθητικότητας, ιδιαιτέρως στα κάτω άκρα (30-50%), αυξηµένα εν τω βάθει τενόντια 

αντανακλαστικά (20%),αδυναµία στα κάτω άκρα (10%), σπαστικότητα(10%), και 

διαταραχές ούρησης (3-10%). 

     Συµπτώµατα και σηµεία που παρατηρούνται σε οποιαδήποτε φάση της νόσου, στο 

50% ή και περισσότερο των ασθενών, είναι διαταραχές µάθησης (70%), ευφορία (10-

60%), κατάθλιψη (25-54%), εύκολη κόπωση (80-90%), οπτική νευρίτιδα (65%), οπτική 

ατροφία (77%), νυσταγµός (85%), ίλιγγος (5-50%), δυσαρθρία (50%), αταξία βάδισης 
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και κορµική αταξία   (50-80%), απώλεια αισθητικότητας (90%), αύξηση  των εν τω 

βάθει αντανακλαστικών (90%), αδυναµία κάτω άκρων (90%), σπαστικότητα(90%), 

συσπάσεις των εκτεινόντων και καµπτήρων µυών (50%), κράµπες (50%), αµυοτροφία 

(50%), διαταραχές ούρησης (80%) και σεξουαλικές διαταραχές (50% στις γυναίκες και 

75% στους άνδρες). 

 

4.2 Ποσοτική εκτίµηση της κλινικής λειτουργικής κατάστασης (clinical disability) 

       Για την καλύτερη  κλινική , προγνωστική  αλλά και θεραπευτική προσέγγιση και 

αντιµετώπιση των ασθενών µε ΣΚΠ  είναι αναγκαία η χρήση ενός αντικειµενικού 

συστήµατος ταξινόµησης της κλινικής λειτουργικήςκατάστασης. Η πλέον ευρέως 

χρησιµοποιούµενη κλίµακα κλινικής λειτουργικής κατάστασης στην καθηµερινή 

κλινική πράξη και τις ερευνητικές µελέτες είναι η  διευρυσµένη κλίµακα κλινικής 

λειτουργικής κατάστασης (expanded disability status scale=EDSS) κατά Kurtzke (37). 

Στην κλίµακα αυτή η κλινική λειτουργική κατάσταση βαθµονοµείται από το 0 (απουσία 

διαταραχής της λειτουργικής κατάστασης) µέχρι και το 10 (θάνατος από τη νόσο) 

(πινακας 1) µε προσαύξηση κατά 0.5, και αφορά την αξιολόγηση 7 λειτουργικών 

συστηµάτων (πυραµιδικό, παρεγκεφαλιδικό, εγκεφαλικό, αισθητικό, στελέχους, οπτικό, 

εντεροκυστικό) (πίνακας 1). Η λειτουργική κατάσταση ,ωστόσο, από τα διάφορα 

συστήµατα δεν αξιολογείται  εξίσου, αλλά προσµετράται διαφορετικά στα διάφορα 

επίπεδα της κλίµακας. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στα προβλήµατα κινητικότητας 

(ιδιαιτέρως στα επίπεδα από 4-8), ενώ δεν αξιολογούνται ικανοποιητικά  οι  γνωστικές 

διαταραχές και οι διαταραχές συµπεριφοράς, γεγονός που θεωρείται βασικό 

µειονέκτηµα της µεθόδου. Μειονέκτηµα θεωρείται επίσης η υποκειµενική 

κατηγοριοποίηση των ασθενών και το µέτριο ποσοστό συµφωνίας µεταξύ των 

εξεταστών , γεγονός που ελαττώνει την αξιοπιστία της µεθόδου.  

     Κατά την κλινική εκτίµηση των ασθενών η κλίµακα EDSS χρησιµοποιείται 

συνήθως κατά την διάρκεια έξαρσης της συµπτωµατολογίας, µε συνέπεια την ατελή 

εκτίµηση της κλινικής λειτουργικής κατάστασης κατά τη διάρκεια των 

µεσοδιαστηµάτων ή στις µορφές της νόσου µε προοδευτική πορεία. Για το λόγο αυτό 

αναπτύχθηκε η ολοκληρωµένη κλίµακα κλινικής λειτουργικής κατάστασης (integrated 

disability status scale) (IDSS), στην οποία εκτιµάται  το ολοκλήρωµα διαδοχικών 
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µετρήσεων EDSS  κατά την εξέλιξη της νόσου (περιοχή κάτω από την καµπύλη) που 

αντιπροσωπεύει την συνολική νευρολογική δυσλειτουργία του ασθενούς  µε την 

πάροδο του χρόνου(38). 

      Για την  εκτίµηση της κλινικής πορείας των ασθενών  αναπτύχθηκε µία νεότερη 

µέθοδος από την US National Multiple Sclerosis Society που καλείται MSFC (multiple 

sclerosis functional composite) (39). Η παραπάνω µεικτή µέθοδος συνδυάζει τρείς 

ποσοτικές µετρήσεις  που αφορούν την ικανότητα βάδισης (time walk), τις γνωστικές 

λειτουργίες (PASAT (paced auditory serial addition test)) καθώς και την 

λειτουργικότητα των άνω άκρων (box-and-blocks test), και θεωρείται µια πλέον 

αντικειµενική µέτρηση της κλινικής λειτουργικής κατάστασης των ασθενών.      

 

4.3 Κλινική πορεία –Ταξινόµηση 

      Η κλινική πορεία της νόσου ποικίλλει ευρέως. Σύµφωνα µε τον Lublin FD et al (40) 

µετά από µια διεθνή έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 1996 αναγνωρίζονται 4 βασικές 

κατηγορίες της ΣΚΠ ανάλογα µε την κλινική πορεία της ( εικόνα 1) :  

   α) υποτροπιάζουσα νόσος µε υφέσεις και εξάρσεις : relapsing–remitting MS 

(RRMS),  που χαρακτηρίζεται από περιόδους οξείας συµπτωµατολογίας  που 

ακολουθούνται από περιόδους πλήρους ή µερικής ύφεσης των συµπτωµάτων και 

επιστροφής στο προηγούµενο επίπεδο αναπηρίας,  

   β) πρωτοπαθώς προοδευτική νόσος : primary progressive MS (PPMS), που 

χαρακτηρίζεται από προοδευτική επιδείνωση της νόσου από την έναρξη αυτής ,µε ή 

χωρίς περιστασιακές περιόδους σταθερότητας ή ελάχιστης βελτίωσης, 

   γ) δευτεροπαθώς προοδευτική νόσος : secondary progressive MS (SPMS), που 

εγκαθίσταται µετά από ένα αρχικό στάδιο µε υφέσεις και εξάρσεις και χαρακτηρίζεται 

από προοδευτική εξέλιξη της συµπτωµατολογίας, µε ή χωρίς περιστασιακές εξάρσεις  

και ελάχιστες υφέσεις και  

   δ) προοδευτική υποτροπιάζουσα MS : progressive relapsing MS (PRMS), που 

χαρακτηρίζεται από προοδευτική εξέλιξη από την αρχή της νόσου σε συνδυασµό µε 
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σαφείς περιόδους εξάρσεων που ακολουθούνται από πλήρη ή µερική ανάρρωση και 

επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο αναπηρίας.  

     Είναι φανερό ότι η κλινική εξέλιξη της πρωτοπαθώς προοδευτικής και της 

προοδευτικής υποτροπιάζουσας µορφής της νόσου προσοµοιάζουν, γεγονός που 

αµφισβητεί την αυτόνοµη ύπαρξη της τελευταίας, η οποία θεωρείται από πολλούς 

υπότυπος της πρωτοπαθώς προοδευτικής µορφής της νόσου. 

 

 

Εικόνα 1 : Σχεδιάγραµµα της  ταξινόµησης της ΣΚΠ µε βάση την πορεία της από την έναρξή της. Ο x  

άξονας κάθε γραφήµατος αντιπροσωπεύει τον χρόνο και ο ψ άξονας την νευρολογική  ανικανότητα  

συνέπεια της νόσου (40) (από Lublin FD, Reingold SC. Defining the clinical course of multiple sclerosis: 

results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on 

Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology . 1996; 46: 907–911. ) 
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     Πρόσθετες  υποκατηγορίες της ΣΚΠ, που χρησιµοποιούνται µερικές φορές  για να 

χαρακτηρίσουν ιδιαίτερες µορφές της κλινικής πορείας της νόσου, περιλαµβάνουν : 

    α) την καλοήθη µορφή (benign MS) στην οποία οι ασθενείς διανύουν µεγάλα 

διαστήµατα χωρίς καµµία εξέλιξη στην νευρολογική τους συµπτωµατολογία ( γενικά 

χρησιµοποιείται σε ασθενείς που έχουν µόνο ελάσσονα συµπτωµατολογία (EDSS < 3) 

10 χρόνια µετά την έναρξη της νόσου, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων οι ασθενείς αυτοί εµφανίζουν σηµαντική επιδείνωση γύρω στα 25 έτη). 

    β) το µονήρες επεισόδιο έξαρσης σε προοδευτική νόσο ( single-attack 

progressive MS) , στην οποία ένα µονήρες  αρχικό επεισόδιο ακολουθείται από 

προοδευτική επιδείνωση. Είναι ,γενικά, σπάνια κατάσταση που θεωρείται υπότυπος της 

δευτεροπαθώς προοδευτικής µορφής. 

    γ) τη µεταβατική µορφή ( transitional MS) όρος που χρησιµοποιείται κατά την 

µεταβατική φάση από την RRMS στην SPMS. 

          Αναγνωρίζονται επίσης 3 ακόµα σπάνιες παραλλαγές της νόσου που 

διαφοροποιούνται από την τυπική ΣΚΠ : 

    α) οπτική νευροµυελίτιδα ( σύνδροµο Devic’s) : χαρακτηρίζεται από νεκρωτική 

αποµυελίνωση εντοπιζόµενη στα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο µυελό (εικόνα 16). Οι 

υποτροπές είναι συνήθως σοβαρές και η πρόγνωση φτωχή για τους ασθενείς µε 

υποτροπιάζουσα µορφή. 

    β) κακοήθης ή κεραυνοβόλος µορφή (malignant or fulminant MS Marburg 

variant) : κεραυνοβόλος λευκοεγκεφαλοπάθεια µε πολυεστιακές εκτεταµένες περιοχές 

αποµυελίνωσης και καταστροφή τόσο της λευκής όσο και της φαιάς ουσίας. Η νόσος 

χαρακτηρίζεται από ταχεία εξέλιξη  και οδηγεί σε βαρειά αναπηρία ή και θάνατο µέσα 

σε λίγους µήνες από την έναρξη της . 

    γ) Συγκεντρική σκλήρυνση (Balo’s concentric variant) : οξύ µονοφασικό 

αποµυελινωτικό σύνδροµο στο οποίο οι βλάβες χαρακτηρίζονται από 

εναλλασσόµενους συγκεντρικούς δακτύλιους αποµυελίνωσης και µυελίνης που 

εκδηλώνεται µε σοβαρή συµπτωµατολογία και έχει κακή πρόγνωση.  
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      Και οι 3 παραπάνω παραλλαγές της ΣΚΠ αναγνωρίζονται από   οξεία, κεραυνοβόλο 

και σοβαρή συµπτωµατολογία καθώς και από εργαστηριακά και απεικονιστικά 

ευρήµατα που διαφέρουν από αυτά της  τυπικής νόσου. 

      Το 80-85% των ασθενών µε ΣΚΠ  κατά την έναρξη της νόσου εµφανίζουν την 

µορφή µε υφέσεις και εξάρσεις (RRMS), 10-15%  την πρωτοπαθώς προοδευτική µορφή 

(PPMS) και µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό (<5%) πρωτοεµφανίζονται µε την 

προοδευτική υποτροπιάζουσα µορφή (PRMS). Το 50% περίπου των ασθενών µε 

RRMS  µεταπίπτουν σε SPMS µέσα σε 10 χρόνια από την έναρξη της νόσου και 

περίπου το 90% µέσα σε 25 χρόνια (22). 

      Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται παθοφυσιολογικές , εργαστηριακές και 

απεικονιστικές  διαφορές µεταξύ των περιγραφέντων υποοµάδων της ΣΚΠ,  γεγονός 

που υποστηρίζει την ορθότητα και αναγκαιότητα του  συστήµατος  ταξινόµησης της 

νόσου µε βάση την κλινική πορεία της (41,42,43). Η ταξινόµηση αυτή έχει  και 

προγνωστική χρησιµότητα ,αφού οι σοβαρότερες και µονιµότερες αναπηρίες 

αναγνωρίζονται στις προοδευτικές µορφές της νόσου και όχι σαν αποτέλεσµα των 

εξάρσεων αυτής. Η καθιέρωση περαιτέρω προγνωστικών κριτηρίων στο µέλλον, που 

θα βασίζονται σε νεότερα εργαστηριακά και απεικονιστικά δεδοµένα πιθανότατα θα 

επιτρέψει την ακόµα καλύτερη ταξινόµηση των ασθενών σε οµάδες µεγαλύτερης 

προγνωστικής αξίας και την αντιµετώπισή τους µε πλέον κατάλληλες θεραπευτικές 

παρεµβάσεις  (π.χ. η αναγνώριση προγνωστικών κριτηρίων για την πιθανότητα και τον 

χρόνο µετάπτωσης της RRMS σε SPMS πιθανότατα θα δικαιολογούσε την εφαρµογή 

πιο επιθετικών θεραπευτικών µεθόδων στους κατάλληλους ασθενείς). 

      Η συχνότητα των εξάρσεων κατά την κλινική πορεία της νόσου ποικίλλει σε 

διάφορες µελέτες. Σε µια ανασκόπηση  των µελετών αυτών (44) η µέση συχνότητα των 

εξάρσεων κυµαίνεται από 0.14-1.1 ανά ασθενή, ανά έτος. Η διακύµανση αυτή 

συσχετίζεται κυρίως µε την ηλικία των ασθενών και την χρονική διάρκεια της νόσου (η 

συχνότητα των εξάρσεων είναι µεγαλύτερη σε νέους ασθενείς  και κατά την διάρκεια 

των αρχικών σταδίων της νόσου). Γενικά η µέση συχνότητα των εξάρσεων στο σύνολο 

των ασθενών υπολογίζεται περίπου σε 0.5 ανά ασθενή ανά χρόνο, και 0.9-1.8 σε κάθε 

ασθενή κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου από την έναρξη της νόσου. 
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     Ανάλογη ποικιλία παρατηρείται  και στον ρυθµό επιδείνωσης της λειτουργικής 

κατάστασης των ασθενών σε διάφορες µελέτες. Γενικά υπολογίζεται ότι απαιτείται 

χρονικό διάστηµα 10 ετών περίπου ώστε ο ασθενής να αρχίσει να αντιµετωπίζει 

προβλήµατα βάδισης (EDSS =4.5-5.5), 15-20 έτη ώστε να χρειάζεται µονόπλευρη 

υποστήριξη κατά τη βάδιση (1 δεκανίκι) (EDSS= 6) και περίπου 30 χρόνια ώστε να µην 

µπορεί να βαδίσει περισσότερο από λίγα βήµατα (15,44,45). 

      Η θνησιµότητα από την νόσο κυµαίνεται ,επίσης, σε διάφορες µελέτες. Σε µεγάλη 

πολυκεντρική µελέτη, µε κλινικά δεδοµένα από τον Καναδά και τη Μ. Βρετανία,  

εδείχθη ότι η µέση ελάττωση του προσδόκιµου επιβίωσης σε σύγκριση µε τον γενικό 

πληθυσµό είναι 6-7 χρόνια(46). Το 50% των ασθενών πεθαίνει από επιπλοκές της 

φαρµακευτικής θεραπείας της νόσου, ενώ αυξηµένο σε σύγκριση µε τον γενικό 

πληθυσµό είναι και το ποσοστό αυτοκτονίας των ασθενών αυτών (47). 

 

4.4 Κλινικοί προγνωστικοί δείκτες 

      Σε µελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι κλινικοί και 

δηµογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση στην ΣΚΠ (48,49,50). Στις 

µελέτες αυτές συνήθως εκτιµάται ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο ασθενής σε 

κατάσταση µέτριας διαταραχής της λειτουργικής κατάστασης, όπως η ανάγκη χρήσης 

ετερόπλευρης υποστήριξης στη βάδιση (EDSS=6).  

      Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται : α) το άρρεν φύλο, β) η σχετικά 

µεγάλη ηλικία κατά την πρώτη εκδήλωση της νόσου (> 40 ετών), κυρίως γιατί στις 

περιπτώσεις αυτές η νόσος έχει συνήθως προοδευτική µορφή, γ) ο ασθενής µε κινητική 

δυσλειτουργία, δυσλειτουργία σφιγκτήρων,  συµπτωµατολογία από την παρεγκεφαλίδα  

ή πολυεστιακή συµπτωµατολογία,  δ) οι συχνές υποτροπές κατά τα πρώτα έτη της 

νόσου, ε) τα  µικρά µεσοδιαστήµατα µεταξύ των προσβολών, στ) οι ατελείς υφέσεις, ζ) 

η ταχεία επιδείνωση της λειτουργικής κατάστασης ,και η) η προοδευτική µορφή της 

νόσου από την έναρξη αυτής ή το µικρό µεσοδιάστηµα µεταξύ της έναρξης της νόσου 

και της µετάπτωσής της στην προοδευτική µορφή . 
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     Σε µελέτη από τους Confavreux C et al  (51) εδείχθη ότι  από την στιγµή που η 

λειτουργική κατάσταση του ασθενούς βαθµονοµηθεί µε 4 στην κλίµακα  EDSS ο 

ρυθµός επιδείνωσης της είναι παρόµοιος σε ασθενείς µε RRMS και ασθενείς µε εξ 

αρχής προοδευτική νόσο, όπως και µεταξύ ασθενών µε PPMS και PRMS. 

Καταδεικνύεται, δηλαδή, ότι µετά το επίπεδο της κλινικής λειτουργικής κατάστασης µε 

βαθµό 4 οι υποτροπές έχουν µικρή επίδραση στην κλινική εξέλιξη της νόσου. 

    Παρά την βοήθεια που προσφέρουν οι παραπάνω κλινικοί δείκτες  στην εκτίµηση 

της κλινικής εξέλιξης του ασθενούς µε ΣΚΠ  η ασφαλής πρόγνωση εξακολουθεί να 

είναι πολύ δύσκολη, ιδιαιτέρως κατά τα  αρχικά στάδια της RRMS οπότε και ο ρυθµός 

και η βαρύτητα των εξάρσεων είναι απρόβλεπτη. Σε  χρόνιες περιπτώσεις PPMS και 

SPMS η εγκατάσταση σταθερού ρυθµού εξέλιξης της νόσου είναι ο ασφαλέστερος 

προγνωστικός δείκτης της κλινικής λειτουργικής κατάστασης µε την πάροδο του 

χρόνου.    

 

5. ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ  

      Η κατανόηση της παθογένεσης της ΣΚΠ  δεν είναι εφικτή χωρίς την γνώση της 

ανατοµίας του συνόλου συστήµατος της νευρικής δοµικής µονάδας (neuropil) (εικόνα 

2), καθώς και της δοµής του ελύτρου της µυελίνης (εικόνα 3). Ιστολογικά η λευκή 

ουσία αποτελείται κυρίως  από νευρικές ίνες (νευράξονες), 2 τύπους νευρογλοιακών 

κυττάρων (τα ολιγοδενδροκύτταρα και τα αστροκύτταρα),  καθώς και από αγγειακές 

δοµές. Το έλυτρο της µυελίνης είναι µια επεκτεινόµενη τροποποιηµένη 

πλασµατοκυτταρική µεµβράνη που προέρχεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα και 

περιβάλλει σπειροειδώς τον νευράξονα. Κάθε ολιγοδενδροκύτταρο µπορεί να 

συµβάλλει στον σχηµατισµό της µυελίνης µέχρι και 50 διαφορετικών νευραξόνων. 

Μεταξύ των τµηµάτων της µυελίνης παρεµβάλλονται τµήµατα γυµνών νευραξόνων, 

που λέγονται όζοι του Ranvier ,και βοηθούν στην ταχεία µεταβίβαση των ερεθισµάτων. 
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 Εικόνα 2 :  Σχηµατική αναπαράσταση  της νευρικής δοµικής µονάδας (neuropil)              

        Η µυελίνη αποτελείται από πολλαπλές εναλλασσόµενες στιβάδες πρωτεϊνης-

λίπους-πρωτεϊνης (εικόνα 3). Ο λόγος των λιπιδίων προς την πρωτεϊνη είναι υψηλός, µε 

τα λιπίδια να κυµαίνονται από 70-80%  (φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια, χοληστερόλη) 

και την πρωτεϊνη από 20-30% (βασική πρωτεϊνη της µυελίνης (MBP) και 

πρωτεολιπιδική πρωτεϊνη (PLP)). Σαν συνέπεια της αυξηµένης περιεκτικότητας σε 

λιπίδια η µυελίνη υπολείπεται σε νερό. Συνολικά η λευκή ουσία αποτελείται κατά 72% 

από νερό έναντι 82% της φαιάς ουσίας.  

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3: Σχηµατική αναπαράσταση της δοµής της µυελίνης  . 

       Η ΣΚΠ  θεωρείται αυτοάνοση νόσος  στην οποία, µε την επίδραση ενός εξωγενούς 

παράγοντα, το ανοσοποιητικό σύστηµα στρέφεται εναντίον του ΚΝΣ και συγκεκριµένα 

προκαλεί βλάβες στην µυελίνη, τα ολιγοδενδροκύτταρα και τους νευράξονες. Η 

φλεγµονή αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της νόσου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο 
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αν προκαλείται πρωτοπαθώς ή αποτελεί συνέπεια της διαδικασίας αποµυελίνωσης και 

βλάβης των νευραξόνων (22,52,53). Η παραπάνω θεωρία  είναι υποθετική, χωρίς να 

έχει αποδειχθεί πλήρως, και βασίζεται στο γεγονός ότι η αποµυελίνωση και η βλάβη 

των νευραξόνων, που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου,  επισυµβαίνουν 

µε την παρουσία ανοσοκυττάρων  και ανοσοποιητικών παραγόντων. 

       Η πλέον ευρέως παραδεκτή υπόθεση για την παθογένεση της ΣΚΠ έχει ως εξής : 

1) Υπό την επίδραση ενός λοιµογόνου (συνήθως ιογενούς) ή αλλου 

περιβαλλοντικού παράγοντα ενεργοποιούνται τα Τ λεµφοκύτταρα της 

περιφέρειας εναντίον της βασικής πρωτεϊνης της µυελίνης (ΜΒΡ) ή άλλης 

µυελινικής πρωτεϊνης. 

2) Τα ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα µεταναστεύουν στο ΚΝΣ, όπου 

διαπερνούν τον αιµατεγκεφαλικό φραγµό και εισέρχονται στο παρέγχυµα. 

3) Εντός του παρεγχύµατος τα ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα παράγουν 

µεσολαβητικές ουσίες, όπως είναι οι κυττοκίνες και οι χηµοκίνες,  που ξεκινούν 

µια φλεγµονώδη διεργασία µε τελική συνέπεια τον θάνατο των 

ολιγοδενδροκυττάρων , την καταστροφή του µυελικού ελύτρου και την 

εκφύλιση των νευραξόνων. 

    Ο ακριβής µηχανισµός της αποµυελίνωσης, αν, δηλαδή, είναι πρωτοπαθής ή 

αποτέλεσµα της καταστροφής των ολιγοδενδροκυττάρων,  παραµένει άγνωστος. Η 

γνώση του παραπάνω µηχανισµού θα είχε πιθανότατα σηµαντική εφαρµογή στην 

επιλογή κατάλληλων  θεραπευτικών  µεθόδων, αφού η πιθανότητα 

αποτελεσµατικής θεραπευτικής παρέµβασης αυξάνει στις περιπτώσεις που τα 

ολιγοδενδροκύτταρα παραµένουν άθικτα. 

    Οι Tuohy et al (54) έδειξαν ότι στην πορεία της νόσου οι αυτοάνοσοι µηχανισµοί  

επεκτείνονται και στρέφονται όχι µόνο εναντίον πρωτεϊνών της µυελίνης, αλλά και 

εναντίον µεγάλου αριθµού δευτερογενών αυτοαντιγόνων, γεγονός που υποδεικνύει 

την ανάγκη έγκαιρης θεραπευτικής παρέµβασης που πιθανά θα  ανέκοπτε  την  

παραπάνω διαδικασία. 

     Η φλεγµονή θεωρείται, όπως ηδη αναφέρθηκε , µαζί µε την αποµυελίνωση,  ως 

ένα από τα βασικά  χαρακτηριστικά της ΣΚΠ (22,52). Η φλεγµονώδης διεργασία 
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αρχίζει µε την άφιξη των ενεργοποιηµένων Τ-λεµφοκυττάρων στο ΚΝΣ, όπου 

προκαλείται αντίδραση µε το ενδοθήλιο και  φλεγµονώδης διήθηση αυτού µε  

πρόωρη κατάργηση του αιµατεγκεφαλικού φραγµού. Οι λεµφοκίνες προκαλούν 

αυξηµένη συγκέντρωση άλλων λεµφοκυττάρων Τ και Β καθώς και µακροφάγων . 

Τα τελευταία δεν φαγοκυτταρώνουν απλώς τα προϊόντα αποδόµησης της µυελίνης , 

αλλά συµµετέχουν ενεργά στην διαδικασία της αποµυελίνωσης. Η διαδικασία της 

φλεγµονής τερµατίζει µε την απόπτωση των λεµφοκυττάρων. 

     Τελευταίες µελέτες αναδεικνύουν την βλάβη και απώλεια των νευραξόνων ως  

βασικό στοιχείο της παθογένειας της ΣΚΠ που µπορεί να συµβεί ήδη από τα πρώτα 

στάδια της νόσου (55). Ο µηχανισµός της βλάβης τους δεν έχει αποσαφηνισθεί 

πλήρως, πιθανολογούνται, ωστόσο, : α) άµεση αυτοάνοση επίθεση στους 

νευράξονες από τα Τ λεµφοκύτταρα,  β) φλεγµονώδης βλάβη των νευραξόνων 

λόγω της αποµυελίνωσης  και της συνεπαγόµενης αυξηµένης έκθεσης τους σε 

φλεγµονώδεις παράγοντες, γ) εκφύλιση  τους επί εδάφους χρόνιας αποµυελίνωσης 

ή δ) άγνωστης αιτιολογίας πρωτοπαθής εκφύλιση των νευραξόνων. 

      Έχει δειχθεί, τέλος, ότι η επαναµυελίνωση των νευρικών ινών αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του παθολογοανατοµικού υποστρώµατος των αλλοιώσεων 

στην ΣΚΠ (56). Το φαινόµενο αυτό αναγνωρίζεται συνήθως από την παρουσία 

νευραξόνων µε λεπτά έλυτρα µυελίνης  και µικρή απόσταση µεταξύ  των όζων του 

Ranvier,  ευρήµατα ανάλογα µε αυτά που αναγνωρίζονται σε πειραµατικά µοντέλα 

επαναµυελίνωσης. Αρχικά η επαναµυελίνωση αναγνωρίστηκε στην περιφέρεια των 

χρόνιων πλακών , αργότερα ωστόσο εντοπίστηκε και στις πλέον πρόσφατες οξείες 

βλάβες (57). Εδείχθη, επίσης, ότι ο βαθµός  επαναµυελίνωσης συσχετίζεται άµεσα 

µε τον αριθµό των άθικτων ολιγοδενδροκυττάρων εντός των βλαβών, ενώ βασικό 

ρόλο έχουν και τα  πρόδροµα κύτταρα των ολιγοδενδροκυττάρων  που 

πολλαπλασιάζονται και ωριµάζουν  στην περιοχή των αλλοιώσεων. Τα τελευταία 

χρόνια οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στον καθορισµό 

κατάλληλων θεραπευτικών παρεµβάσεων που θα  επιτείνουν περαιτέρω το 

φαινόµενο της επαναµυελίνωσης µε την πρόκληση υπερπλασίας και 

διαφοροποίησης των πρόδροµων  κυττάρων των ολιγοδενδροκυττάρων.  
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    Σε µελέτες  µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο είναι δυνατή η  απεικόνιση των 

φυσιολογικών νευραξόνων , καθώς και του φαινοµένου της αποµυελίνωσης και 

επαναµυελίνωσης (εικόνα 4).  

                                        

          α)                                                                         β)                                              

   

                                                     γ) 

 Εικόνα 4 : Απεικόνιση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο των φυσιολογικών νευραξόνων (α), 

αποµυελινωτικών νευραξόνων (β), καθώς και νευραξόνων µε λεπτά έλυτρα µυελίνης 

(επαναµυελίνωση) (γ) (από Ludwin SK. The neuropathology of multiple sclerosis. In :  Frank J.A. 

Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging clinics of North America ,Nov 2000) 
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6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  

       Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΣΚΠ χαρακτηρίζεται από την παρουσία εντός του 

ΚΝΣ περιοχών αποµυελίνωσης  και  νευραξονικής  βλάβης σε συνδυασµό µε 

φλεγµονώδη στοιχεία. Οι αλλοιώσεις αυτές µπορεί να εντοπίζονται σε οποιοδήποτε 

σηµείο του εγκεφαλικού παρεγχύµατος και του νωτιαίου µυελού, αλλά είναι πιο συχνές 

σε συγκεκριµένες θέσεις της λευκής ουσίας. Τέτοιες θέσεις αποτελούν η περικοιλιακή 

λευκή ουσία ιδιαιτέρως πέριξ των πλαγίων κοιλιών και της τέταρτης κοιλίας, ο ιστός 

γύρω από τον υδραγωγό του Sylvious, το σώµα του µεσολοβίου , τα οπτικά νεύρα , το 

χίασµα και οι οπτικές οδοί, η συµβολή της λευκής µε την φαιά ουσία, και η περιφέρεια 

του στελέχους. Στον νωτιαίο µυελό εντοπίζονται συνήθως στα πρόσθια κέρατα και 

στην περιφέρεια. Γενικά υπάρχει µια αυξηµένη τάση εντόπισης των βλαβών στις 

περιοχές της λευκής ουσίας που γειτονεύουν µε το ΕΝΥ, αδιευκρίνιστης αιτιολογίας 

(57,58,59). 

       Σε συνδυασµό µε τις εστιακές αλλοιώσεις  συνυπάρχει ατροφία του εγκεφαλικού 

παρεγχύµατος , εστιακή ή διάχυτη, µε συνέπεια την διάταση των κοιλιών και του 

περιφερικού υπαραχνοειδούς χώρου, καθώς και ατροφία του µεσολοβίου, των οπτικών 

νεύρων και του νωτιαίου µυελού. 

       Οι εστιακές αλλοιώσεις της ΣΚΠ διαιρούνται σε οξείες, χρόνιες ενεργείς και 

χρόνιες ανενεργείς (59). Οι οξείες βλάβες είναι πρόσφατες και σχετικά οµοιογενείς και 

χαρακτηρίζονται από ποικίλου βαθµού απώλεια µυελίνης. Οι αποµυελινωτικές ίνες  

αναγνωρίζονται από την απουσία του ελύτρου , ενώ συνυπάρχουν λεπτές ίνες µε 

µυελίνη που πιθανότατα αντιπροσωπεύουν µερικώς αποµυελινωτικές  ίνες ή ίνες µε 

επαναµυελίνωση (εικόνα 5). Συνυπάρχει οίδηµα υπό µορφή διεύρυνσης του 

εξωκυττάριου χώρου, καθώς και µεγάλος αριθµός µακροφάγων  που περιέχουν  

πρωτεϊνες της µυελίνης σε ποσότητα και ποιότητα που εξαρτάται από την ηλικία της 

βλάβης. Οι πρώτες µυελικές πρωτεϊνες που αποδοµούνται είναι η µυελινική 

ολιγοδενδροκυτταρική πρωτεϊνη(MOG) και η συσχετιζόµενη µε την µυελίνη 

πρωτεϊνη(MAG) ,ενώ µετά από 2 εβδοµάδες ακολουθούν η MBP και η πρωτεολιπιδική 

πρωτεϊνη(PLP).Τα παραπάνω µπορούν να αναδειχθούν παθολογοανατοµικά µε 

συµβατικές µεθόδους χρώσης όπως το Luxor fast blue (LFB) και το  periodic acid-

Schiff (PAS) ή µε ειδικές ιστοχηµικές χρώσεις για κάθε µία µυελινική πρωτεϊνη. 
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Γενικά η LFB χρώση παραµένει θετική στα µακροφάγα για όσο χρονικό διάστηµα 

παρατηρείται  και η MBP, ενώ αργότερα τα προϊόντα αποδόµησης εντός των 

µακροφάγων γίνονται PAS θετικά (εικόνα 6,7). 

      Η συνυπάρχουσα φλεγµονώδης αντίδραση ποικίλλει και χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία λεµφοκυττάρων, πολυµορφοπυρήνων, ηωσινοφίλων, πλασµατοκυττάρων, 

µαστοκυττάρων και µονοκυττάρων. Παρά το γεγονός ότι η φλεγµονή είναι συνήθως 

διάχυτη , είναι πλέον εκσεσηµασµένη γύρω από τα αγγεία όπου µερικές φορές είναι 

τόσο έντονη ώστε να θυµίζει αγγειϊτιδα (εικόνα 8). 

      Ο αριθµός των ολιγοδενδροκυττάρων ποικίλλει στην οξεία βλάβη . Σε µερικές 

βλάβες τα ολιγοδενδροκύτταρα είναι σαφώς ελαττωµένα  , ενώ σε άλλες σχεδόν 

φυσιολογικά σε αριθµό. Γενικά η απώλεια των κυττάρων αυτών είναι πλέον έντονη στο 

κέντρο της βλάβης σε σύγκριση µε την περιφέρεια ,όπου ο αριθµός τους µπορεί να 

είναι και αυξηµένος. Οι Lucchinetti et al(60,61) έδειξαν ότι  µερικά 

ολιγοδενδροκύτταρα  χαρακτηρίζονται από επανέκφραση πρωτεϊνών της µυελίνης, 

εύρηµα που συνηγορεί υπέρ της παρουσίας επαναµυελίνωσης ακόµα και στην οξεία 

πλάκα. Σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές η οξεία βλάβη χαρακτηρίζεται από έντονη 

ετερογένεια του δοµικού , ανοσολογικού και παθολογοανατοµικού προτύπου της 

αποµυελίνωσης  και βλάβης των ολιγοδενδροκυττάρων και µπορεί να διαιρεθεί σε 4 

κατηγορίες µε διαφορετικό παθολογοανατοµικό υπόβαθρο, δύο από τις οποίες είναι 

κυρίως φλεγµονώδεις  και σέβονται τα ολιγοδενδροκύτταρα, ενώ δύο χαρακτηρίζονται 

από πρωτοπαθή ολιγοδενδροπάθεια και θάνατο των ολιγοδενδροκυττάρων. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε κάθε ασθενή υπάρχει οµοιογενές πρότυπο 

ολιγοδενδροκυτταρικής απώλειας. Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της ετερογενούς 

αιτιοπαθογένειας της ΣΚΠ , η οποία πιθανότατα δεν αποτελεί µια νοσολογική οντότητα 

µε οµοιογενή παθογενετικό µηχανισµό, αλλά ένα νοσολογικό σύνδροµο στο οποίο 

διάφοροι παθογενετικοί µηχανισµοί έχουν παρόµοιο αποτέλεσµα. 

     Αξιοσηµείωτη είναι η απώλεια νευραξόνων ακόµα και στις πλέον πρόσφατες 

βλάβες, όπως εδείχθη από τους Trapp et al (55,62).Το παραπάνω εύρηµα 

επιβεβαιώνεται και από άλλα ευρήµατα που τεκµηριώνουν νευραξονική βλάβη , όπως 

είναι η αυξηµένη συγκέντρωση του προδρόµου της πρωτεϊνης του αµυλοειδούς (63), 

ευαίσθητου δείκτη νευραξονικής βλάβης, στις οξείες βλάβες και στην περιφέρεια των 

χρόνιων ενεργών πλακών, η ελάττωση των επιπέδων του ΝΑΑ (δείκτη νευραξονικής 
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ακεραιότητας) στο εγκεφαλικό παρέγχυµα ασθενών κατά τα πρώτα στάδια της 

νόσου(64), καθώς και από την παρατήρηση ότι εγκεφαλική ατροφία µπορεί να συµβεί 

ακόµα και στην αρχή της νόσου (65) (εικόνα 9). 

     Τέλος, στην οξεία βλάβη αναγνωρίζονται πολυάριθµα αστροκύτταρα που είναι 

υπερτροφικά και χαρακτηρίζονται από ηωσινοφιλικό κυτταρόπλασµα. Τα παραπάνω 

εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της βλάβης. Με την πάροδο του χρόνου η 

κυτταροπλασµατική αντίδραση των αστροκυττάρων ελαττώνεται και αρχίζει να 

αναγνωρίζεται το  ινώδες  αστροκυτταρικό δίχτυ της χρόνιας πλάκας.  

 

 

 

    

Εικόνα 5: Παθολογοανατοµικό  παρασκεύασµα στην περιφέρεια  οξείας  βλάβης , όπου και 

παρατηρείται νευράξονας  το περιφερικότερο της βλάβης τµήµα του οποίου ελέγχεται φυσιολογικό σε 

µυελίνη ( βέλη), ενώ η µυελίνη στο εντός της βλάβης τµήµα του ελέγχεται λεπτή(κεφαλές βελών), 

ένδειξη µερικής αποµυελίνωσης ή επαναµυελίνωσης (LFB-PAS χρώση)  (από Ludwin SK. The 

neuropathology of multiple sclerosis. In :  Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging 

clinics of North America ,Nov 2000) 
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Εικόνα 6 : Παθολογοανατοµικό παρασκεύασµα οξείας αποµυελινωτικής βλάβης ,όπου αναγνωρίζονται 

µακροφάγα κύτταρα µε κενοτοπιώδες, αφρώδες κυτταρόπλασµα, που περιέχει προϊόντα αποδόµησης της 

µυελίνης χρωµατισµένα µε LFB (Luxor Fast Blue), ένδειξη πρόσφατης δραστηριότητας (από Ludwin 

SK. The neuropathology of multiple sclerosis. In :  Frank J.A. Advances in multiple sclerosis 

.Neuroimaging clinics of North America ,Nov 2000) 

 

 

Εικόνα 7: Σε αντίθεση µε την εικόνα 6, τα µακροφάγα που αναγνωρίζονται γύρω από το αγγείο αλλά και 

ελεύθερα στο νευρικό παρέγχυµα χαρακτηρίζονται από προϊόντα αποδόµησης χρωµατισµένα µε PAS, 

ένδειξη πλέον προχωρηµένου σταδίου αποδόµησης της µυελίνης (από Ludwin SK. The neuropathology 

of multiple sclerosis. In :  Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging clinics of North 

America ,Nov 2000) 

 26



 27

 

Εικόνα 8 : Περιαγγειακή διήθηση από λεµφοκύτταρα σε οξεία βλάβη. Στο παρακείµενο παρέγχυµα 

αναγνωρίζονται πλέον διάχυτα εντοπισµένα πλασµατοκύτταρα. Η χρώση έγινε µε τη µέθοδο της 

περοξειδάσης και χρήση αντισωµάτων ως δεικτών των CD4 κυττάρων  (από Ludwin SK. The 

neuropathology of multiple sclerosis. In :  Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging 

clinics of North America ,Nov 2000) 

 

 

Εικόνα 9 :  Παθολογοανατοµικό παρασκεύασµα οξείας βλάβης  όπου παρατηρείται διόγκωση  και 

τεµαχισµός των νευραξόνων  (βέλη). Συνυπάρχει ελάττωση του αριθµού τους, εντύπωση που επιτείνεται 

και από την αυξηµένη κυτταροβρίθεια  της βλάβης που παρεκτοπίζει τους νευράξονες. Η χρώση έγινε µε 

τη µέθοδο της περοξειδάσης και χρήση αντισώµατος κατά  νευροφιλικής πρωτεϊνης (από Ludwin SK. 

The neuropathology of multiple sclerosis. In : Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging 

clinics of North America ,Nov 2000) 
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      Οι χρόνιες ενεργείς βλάβες  χαρακτηρίζονται από ανενεργή πυρήνα µε ελαττωµένο 

αριθµό κυττάρων , απώλεια νευραξόνων και αποµυελίνωση,  και ενεργό περιφέρεια µε 

ιστολογικά χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά των οξέων πλακών (54). 

     Οι χρόνιες ανενεργείς βλάβες  χαρακτηρίζονται από ποικίλο βαθµό αποµυελίνωσης  

και ολιγοδενδροκυτταρικής απώλειας, ευρήµατα πλέον εκσεσηµασµένα στο κέντρο της 

αλλοίωσης (εικόνα 10). ∆εν ελέγχονται σηµεία συνεχιζόµενης ολιγοδενδροκυτταρικής 

νέκρωσης, ενώ συχνά παρατηρείται δακτύλιος από ολιγοδενδροκύτταρα στην 

περιφέρεια της βλάβης, εύρηµα που αποδίδεται σε υπερπλασία τους. Στον δακτύλιο 

αυτό µπορεί να παρατηρηθεί και αριθµός µυελινωτικών ινών (εικόνα 11). Η 

αποµυελίνωση έχει συχνά την τάση να επικεντρώνεται γύρω από ένα φλεβικό αγγείο , 

ενώ αυτή η χαρακτηριστική περιφλεβική επέκταση της στους γύρω ιστούς  φέρει την 

ονοµασία Dawson’s fingers. 

     Οι χρόνιες ανενεργείς βλάβες περιέχουν εκτεταµένες περιοχές γλοίωσης  µε 

επιµηκυσµένα αστροκύτταρα που προκαλούν το χαρακτηριστικό ινώδες δίχτυ (εικόνα 

10). 

     ∆εν αναγνωρίζονται αξιοσηµείωτα φλεγµονώδη στοιχεία στις χρόνιες ανενεργείς 

βλάβες , είναι ,ωστόσο, δυνατό να παρατηρηθεί µικρός αριθµός µονοπυρήνων, που 

περιλαµβάνουν  Β και Τ κύτταρα, καθώς και πλασµατοκυττάρων , µαστοκυττάρων, 

όπως και µακροφάγων. 

     Υπάρχει  ποικίλος βαθµός απώλειας νευραξόνων στην χρόνια βλάβη. Μερικές 

φορές η απώλεια είναι τόσο µεγάλη ώστε να δηµιουργούνται κοιλότητες.Τα αγγεία 

εντός της βλάβης µπορεί να παρουσιάζουν σκλήρυνση ή περιαγγειακή ίνωση, ενώ ο 

αριθµός τους µπορεί να ελέγχεται αυξηµένος ιδιαιτέρως στο κέντρο και την περιφέρεια 

της αλλοίωσης (εικόνα 10).  
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Εικόνα 10 : Παθολογοανατοµικό παρασκεύασµα  χρόνιας ανενεργού βλάβης µε σηµαντική 

αποµυελίνωση , ελάττωση του αριθµού των ολιγοδενδροκυττάρων και των νευραξόνων  και παρουσία  

δικτύου γλοιωτικών ινών. Η χρώση έγινε µε αιµατοξυλίνη και ηωσίνη(από Ludwin SK. The 

neuropathology of multiple sclerosis. In :  Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging 

clinics of North America ,Nov 2000) 

   

  

 

Εικόνα 11 :  Παθολογοανατοµικό παρασκεύασµα  στα όρια χρόνιας ανενεργού πλάκας που δείχνει 3 

περιοχές : α)  χρόνια βλάβη (οp) µε απεικόνιση όµοια µε τη βλάβη στην εικόνα 7, β) περιφερικός 

δακτύλιος  κυτταροβριθής  µε ελαττωµένο αριθµό µυελινωτικών ινών, γ) φυσιολογικά απεικονιζόµενη 

λευκή ουσία (wm). Η χρώση έγινε µε LFB-PAS (από Ludwin SK. The neuropathology of multiple 

sclerosis. In :  Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging clinics of North America ,Nov 

2000) 
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        Η µακροσκοπικά φυσιολογικά απεικονιζόµενη λευκή ουσία  (NAWM) έχει 

δειχθεί ότι παρουσιάζει βιοχηµικές και ιστοχηµικές  ανωµαλίες, όπως είναι η αυξηµένη 

δραστηριότητα λυσοσωµατικών ενζύµων όπως οι υδρολάσες, πρωτεάσες, και 

καθεψίνες, καθώς και οι µεταβολές στην ποσότητα των πρωτεϊνών της µυελίνης και 

των λιπιδίων (52). Ιστολογικές  µεταβολές περιλαµβάνουν την παρουσία φλεγµονωδών 

κυττάρων, την διήθηση από µακροφάγα και την αντιδραστική γλοίωση , ενώ 

αξιοσηµείωτη είναι και η συνύπαρξη µικρού βαθµού αποµυελίνωσης και απώλειας των 

νευραξόνων (62) (εικόνα 12). Αξιοσηµείωτη είναι η ελάττωση της συγκέντρωσης του 

N-acetyloaspartate (ΝΑΑ), δείκτη ακεραιότητας των νευραξόνων, στην NAWM 

ασθενών µε ΣΚΠ , όπως αποδεικνύεται σε σχετικές µελέτες (64), ενώ έχει δειχθεί ότι η 

ελάττωση του ΝΑΑ σε µια περιοχή NAWM  µπορεί να προµηνύει την εµφάνιση νέας 

εστιακής αλλοίωσης(64). Τα παραπάνω ευρήµατα ενισχύουν την άποψη ότι η ΣΚΠ 

αποτελεί διάχυτη νόσο του ΚΝΣ , κατά την οποία πάσχει το σύνολο της λευκής ουσίας.  

        Ο ιστός γύρω από την κλασσική εστιακή αλλοίωση στην ΣΚΠ συχνά παρουσιάζει 

ιστολογικές µεταβολές υπό µορφή δακτυλίου ή παρασκιάς (penubra) (PMWM) από 

µυελίνη που χρωµατίζεται λιγότερο έντονα στις συνήθεις χρώσεις (less intensely 

stained myelin). Σε µερικές περιπτώσεις συνυπάρχει αύξηση του αριθµού των 

µακροφάγων, καθως και περιορισµένης έκτασης γλοίωση. Ο αριθµός των 

ολιγοδενδροκυττάρων ποικίλλει στις περιοχές αυτές και µπορεί να είναι φυσιολογικός , 

ελαττωµένος ή και αυξηµένος, ανάλογα µε το ποσοστό διατήρησης ή απώλειας της 

µυελίνης (52) (εικόνα 12).Οι περιοχές αυτές πιθανολογείται ότι συσχετίζονται µε τις  

διάχυτες περιοχές λευκής ουσίας που αποδίδουν αυξηµένο σήµα σε Τ2 ακολουθίες και 

αναγνωρίζονται συνήθως µεταξύ των εστιακών αλλοιώσεων στη ΣΚΠ,ονοµάζονται, δε, 

περιοχές «βρώµικης λευκής ουσίας» («dirty” white matter) (66).  
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Εικόνα12:Παθολογοανατοµικό παρασκεύασµα όπου αναγνωρίζεται χρόνια ανενεργός εστιακή αλλοίωση 

µε πλήρη αποµυελίνωση (op), που περιβάλλεται από περιοχή «παρασκιάς» (penubra)  µε λιγότερο έντονα 

χρωµατισµένη µυελίνη (pmwm), γειτονικά σε περιοχή φυσιολογικά απεικονιζόµενης λευκής ουσίας 

(nawm) Η χρώση έγινε µε LFB-PAS (από Ludwin SK. The neuropathology of multiple sclerosis. In :  

Frank J.A. Advances in multiple sclerosis .Neuroimaging clinics of North America ,Nov 2000) 

 

 

7.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙ∆Α 

(EXPERIMENTAL ALLERGIC ENCEPHALOMYELITIS) 

      Η πειραµατική αλλεργική εγκεφαλοµυελίτιδα (ΕΑΕ) αποτελεί µια οµάδα 

φλεγµονωδων/αυτοάνοσων νοσηµάτων του ΚΝΣ σε ποικιλία πειραµατοζώων µε 

παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά στη ΣΚΠ, που χρησιµοποιήθηκε 

για την µελέτη και κατανόηση της παθογένεσης της αποµυελίνωσης. Η πρόκληση της 

ΕΑΕ στα πειραµατόζωα γίνεται συνήθως µε άµεσο ενοφθαλµισµό αντιγόνου της 

λευκής ουσίας του ΚΝΣ ή µυελινικών πρωτεϊνών ενδοδερµικά ή υποδόρια . Μπορεί 

επίσης να γίνει µε άµεση µεταφορά εγκεφαλιτιδογόνου Τ κυττάρου από ζώο που έχει 

προηγουµένως εκτεθεί σε µυελινικό αντιγόνο(67,68).  Το µοντέλο ΕΑΕ  έχει 

χρησιµοποιηθεί για την παθολογοανατοµική συσχέτιση των απεικονιστικών ευρηµάτων 

µε ΜΤ σε ΣΚΠ, καθώς και για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας  θεραπευτικών 

µεθόδων (69-73).  
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8. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΠ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) 

      Η ΜΤ αποτελεί την εξέταση επιλογής στην απεικονιστική προσέγγιση ασθενών µε 

ΣΚΠ, λόγω της µεγάλης ευαισθησίας της στην ανάδειξη των αλλοιώσεων σε Τ2 

ακολουθίες, υπό µορφή περιοχών εντός της λευκής ουσίας µε αυξηµένο σήµα, σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 90% των ασθενών (74,75,76). Η ευαισθησία της ΜΤ στην 

ανίχνευση των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ είναι πολύ µεγαλύτερη αυτής της 

Υπολογιστικής Τοµογραφίας (ΥΤ) , η οποία σύµφωνα µε διάφορες µελέτες κυµαίνεται 

από 25% (συµβατική ΥΤ µε απλή έγχυση σκιαγραφικού)(75), µέχρι 60% (ΥΤ µε διπλή 

δόση σκιαγραφικού ) (77). 

     Οι εστιακές αλλοιώσεις της ΣΚΠ είναι συνήθως οζώδεις ή ωοειδείς µε σχετικά 

σαφή όρια, και µέγεθος που κυµαίνεται από λίγα χιλιοστά µέχρι και περισσότερο του 1 

εκατοστού. Τις περισσότερες φορές εκτείνονται κατά µήκος των φλεβιδίων που 

παροχετεύουν στις υποεπενδυµατικές φλέβες των πλαγίων κοιλιών, ιδιαίτερα στο 

επίπεδο επαφής του µεσολοβίου µε το διαφανές διάφραγµα . Λόγω της κατανοµής τους 

αυτής  οι αλλοιώσεις απεικονίζονται ως  ωοειδείς βλάβες µε τον επιµήκη άξονά τους 

κατά µήκος των φλεβιδίων, εύρηµα που αντιστοιχεί στην, ήδη αναφερθείσα στην 

παθολογική ανατοµία, δακτυλοειδή µορφολογία τους (Dawson’s fingers)(εικόνα 13). 

     Παρά το γεγονός ότι η τυπική βλάβη της ΣΚΠ αναγνωρίζεται στην περικοιλιακή 

λευκή ουσία (εικόνα 13) ή πέριξ του µεσολοβίου , οι αλλοιώσεις µπορούν να 

εντοπισθούν σε οποιοδήποτε τµήµα της λευκής ουσίας ή να επεκτείνονται ακόµα και 

στην φαιά ουσία (5-10% των αλλοιώσεων). Συνήθεις θέσεις εντόπισης αποτελούν το 

µεσολόβιο (εικόνα 14,15), ο ακτινωτός στέφανος, το ηµιωοειδές κέντρο (εικόνα 13), η 

έσω κάψα, οι οπτικές οδοί (εικόνα 16), καθώς και το στέλεχος, τα µέσα 

παρεγκεφαλιδικά σκέλη, οι υποφλοιώδεις U ίνες (εικόνα 13), από όπου και πιθανά 

εκτείνονται στον εγκεφαλικό φλοιό, και ακόµα ο νωτιαίος µυελός και τα βασικά 

γάγγλια. 

      Οι αλλοιώσεις του στελέχους και της παρεγκεφαλίδας ελέγχονται συνήθως 

περιφερικά σε εγγύτητα µε τον περιφερικό υπαραχνοειδή χώρο. Στον νωτιαίο µυελό 

περισσότερο των 50% των αλλοιώσεων αναγνωρίζονται κατά την αυχενική του µοίρα 

και ιδιαίτερα στο οπισθοπλάγιο τµήµα αυτής (εικόνα 16). Συνήθως είναι περιφερικές, 
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εκτεινόµενες σε έκταση µικρότερη των δύο σπονδυλικών σωµάτων  και µικρότερη του 

50% του νωτιαίου µυελού σε εγκάρσια διατοµή. 

       Η ανίχνευση αλλοιώσεων εντός του µεσολοβίου και ιδιαιτέρως στο επίπεδο 

συµβολής του µε το διαφανές διάφραγµα θεωρείται χαρακτηριστικό εύρηµα της νόσου 

µε υψηλή ευαισθησία  (93%) και ειδικότητα (96%) (78) (εικόνα 14). Το 30% των 

ασθενών παρουσιάζουν εστιακές βλάβες στο µεσολόβιο. Οι βλάβες αυτές είναι 

συνήθως επιµήκεις  και εκτείνονται εγκαρσίως στο µεσολόβιο διαπερνώντας την µέση 

γραµµή, ευρήµατα πλέον εµφανή αντίστοιχα µε το σπληνίο και το γόνυ του µεσολοβίου 

στις εγκάρσιες τοµές (79). Σε πρόσφατη έρευνα εδείχθη ότι οι οβελιαίες λεπτές τοµές 

σε FLAIR ακολουθία αυξάνουν ακόµα περισσότερο την ευαισθησία της ΜΤ στην 

ανίχνευση αλλοιώσεων στο µεσολόβιο. Η παρουσία οιδήµατος και αποµυελίνωσης 

κατά µήκος των υποεπενδυµατικών φλεβών προσδίδει µια γραµµωτή (striated) 

απεικόνιση στο µεσολόβιο. Η παρουσία λεπτών γραµµώσεων στην κάτω επιφάνεια του 

µεσολοβίου (subcallosal striation) πιθανότατα αντιπροσωπεύει το πρωϊµότερο 

απεικονιστικό εύρηµα συµβατό µε προσβολή του µεσολοβίου στην ΣΚΠ (80) ( εικόνα 

15). 

 

8.1 Απεικόνιση των αλλοιώσεων της ΣΚΠ σε ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού 

      Οι αλλοιώσεις στην ΣΚΠ αποδίδουν αρχικά ίσης έντασης ή ελαφρά ελαττωµένο 

σήµα σε σύγκριση µε την παρακείµενη λευκή ουσία σε ακολουθίες Τ1 

προσανατολισµού (εικόνα 13) . Με την πάροδο του χρόνου ο βαθµός της ελάττωσης 

της έντασης σήµατος των αλλοιώσεων αυξάνει, µε τελική κατάληξη  το έντονα 

ελαττωµένο σήµα ανάλογο µε αυτό του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ),αφού το 

παρέγχυµα στην περιοχή της αλλοίωσης έχει πλήρως αντικατασταθεί µε ΕΝΥ(81), 

οπότε η αλλοίωση προσοµοιάζει µε «µαύρη τρύπα» (black hole) (εικόνα 13). 

      Η ελάττωση της έντασης σήµατος των αλλοιώσεων σε ακολουθίες Τ1 

προσανατολισµού συσχετίζεται : α) στις µεν οξείες  αλλοιώσεις κυρίως µε  την 

παρουσία εξωκυτταρίου οιδήµατος  λόγω της φλεγµονής, και σε µικρότερη έκταση 

στην απώλεια των νευραξόνων η οποία έχει δειχθεί ότι συµβαίνει ακόµα και στα πλέον 

πρώϊµα στάδια της νόσου (82), και β) στις χρόνιες βλάβες κυρίως στην απώλεια των 
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νευραξόνων και την γλοίωση (83).Ο βαθµός της ελάττωσης της έντασης σήµατος των 

αλλοιώσεων συσχετίζεται µε το βαθµό καταστροφής των νευραξόνων (82), εύρηµα που 

επιβεβαιώνεται  σε µελέτες που συσχετίζουν το βαθµό ελάττωσης του ΝΑΑ (N-acetyl 

aspartate), που αποτελεί δείκτη της ανατοµικής ακεραιότητας των νευραξόνων και 

εκτιµάται µε Μαγνητική Φασµατοσκοπία (MRS), µε τον βαθµό επιµήκυνσης του 

χρόνου χαλάρωσης Τ1 (83,84), καθώς και σε παθολογοανατοµικές µελέτες(85). 

Πιθανότατα η καταστροφή των νευραξόνων προκαλεί επιµήκυνση του χρόνου 

χαλάρωσης Τ1 λόγω της προκαλούµενης αύξησης του εξωκυττάριου υγρού (85,86). 

       Οι Bruck et al  σε έρευνά τους (87) περιγράφουν 4 στάδια  εξέλιξης των βλαβών µε 

βάση παθολογοανατοµικά κριτήρια τα οποία και συσχέτισαν µε την απεικόνισή των 

αλλοιώσεων σε ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού : 

1) Πρώϊµες ενεργείς βλάβες, που αποδίδουν ίσης έντασης ή ελαφρά ελαττωµένο 

σήµα σε σύγκριση µε την παρακείµενη λευκή ουσία , προσλαµβάνουν, δε, 

έντονα την ενδοφλεβίως χορηγηθείσα παραµαγνητική ουσία. 

2) Όψιµες ενεργείς βλάβες, που αποδίδουν ελαφρά ή έντονα ελαττωµένο σήµα και 

παρουσιάζουν ποικίλη πρόσληψη. 

3) Αποµυελινωτικές βλάβες µε έντονα ελαττωµένο σήµα και  απουσία πρόσληψης 

και 

4) Επαναµυελινωτικές βλάβες µε ελαφρά ελαττωµένο σήµα και ποικίλη 

πρόσληψη. 

       Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται ένας αυξηµένης έντασης σήµατος δακτύλιος 

γύρω από τη βλάβη σε ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού. Ο δακτύλιος αυτός 

αποδίδεται στην παρουσία ελευθέρων ριζών στο παρακείµενο φλεγµονώδες παρέγχυµα, 

αλλά πιθανότατα συσχετίζεται και µε παρουσία λιπιδίων αποτέλεσµα της αποδόµησης 

της µυελίνης ή ακόµα και µε µικροπετεχειώδεις αιµορραγίες (88). 
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8.2 Απεικόνιση των αλλοιώσεων της ΣΚΠ σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού 

       Οι αλλοιώσεις της ΣΚΠ απεικονίζονται µε αυξηµένη ένταση σήµατος σε 

ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού, σαν αποτέλεσµα της αυξηµένης περιεκτικότητάς 

τους σε νερό, εύρηµα που ,ωστόσο, αναγνωρίζεται σε όλα τα στάδια εξέλιξης των 

αλλοιώσεων (εικόνα 13). Σε οξείες βλάβες η αυξηµένη περιεκτικότητα σε νερό 

οφείλεται στο φλεγµονώδες οίδηµα, ενώ σε χρόνιες βλάβες στην αποµυελίνωση και την 

καταστροφή των νευραξόνων, που έχουν σαν συνέπεια την αύξηση της ποσότητας του 

εξωκυττάριου υγρού, καθώς και στην γλοίωση, που αυξάνει το ενδοκυττάριο υγρό(82). 

Η ίδια η αποµυελίνωση και η συνεπαγόµενη τοπική απώλεια λιπιδίων έχει σαν 

συνέπεια ένα περισσότερο υδροφιλικό περιβάλλον, µε συνέπεια την αύξηση του 

χρόνου χαλάρωσης Τ2, χωρίς, ωστόσο, η αποµυελίνωση να αποτελεί τον κύριο 

αιτιολογικό παράγοντα της αύξησης αυτής στις αλλοιώσεις της ΣΚΠ. 

     Εστιακές αλλοιώσεις µε αυξηµένη ένταση σήµατος σε ακολουθίες Τ2 

προσανατολισµού απαντώνται σχεδόν σε όλες τις νοσολογικές οντότητες που 

προσβάλλουν την λευκή ουσία (π.χ. ισχαιµία, οξεία διάχυτη εγκεφαλοµυελίτιδα 

(ADEM), λευκοεγκεφαλοπάθειες, λευκοδυστροφίες κλπ)(89). Εποµένως οι ακολουθίες 

Τ2 προσανατολισµού χαρακτηρίζονται από µεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση των 

αλλοιώσεων στην ΣΚΠ (90-97%) (89),αλλά στερούνται ειδικότητας . 

     Ο αριθµός και το µέγεθος των αλλοιώσεων («φορτίο» της νόσου) (90) που 

αναγνωρίζονται σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού διαφέρουν µεταξύ των κλινικών 

υποτύπων της ΣΚΠ. Οι ασθενείς µε RRMS έχουν δύο φορές περίπου περισσότερες  

νεοεµφανιζόµενες αλλοιώσεις σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού σε σύγκριση µε 

τους  ασθενείς  που πάσχουν από  τις προοδευτικές µορφές της νόσου (91). Οι ασθενείς 

µε SPMS  χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο αριθµό συνολικών αλλοιώσεων, καθώς και 

µεγαλύτερο αριθµό υποσκηνιδίων αλλοιώσεων σε σύγκριση µε τις καλοήθεις µορφές 

της νόσου(92). Οι ασθενείς µε PPMS έχουν λιγότερες  και µικρότερες εστιακές 

αλλοιώσεις σε σύγκριση µε τις άλλες µορφές της νόσου, ακόµα και οι πάσχοντες από 

τη µορφή µε τις µεγαλύτερες αναπηρίες (93).  

       Η FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) ακολουθία, που αποτελεί µία 

βαρεία Τ2 ακολουθία µε καταστολή του σήµατος του νερού, έχει ιδιαίτερη εφαρµογή 

στην ανίχνευση των παρακείµενων του κοιλιακού συστήµατος αλλοιώσεων, που είναι 
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και οι πλέον χαρακτηριστικές στην ΣΚΠ. Το αυξηµένο σήµα των αλλοιώσεων αυτών 

σε Τ2 ακολουθίες δυσχεραίνει την ανίχνευσή τους σε περιοχές παρακείµενες του ΕΝΥ , 

το οποίο επίσης αποδίδει αυξηµένο σήµα. Το πρόβληµα αυτό δεν υφίσταται στις 

FLAIR ακολουθίες , όπου η καταστολή του σήµατος του νερού αυξάνει την 

ανιχνευσιµότητα των παρακείµενων του ΕΝΥ αλλοιώσεων, όπως  των  περικοιλιακών  

και των υποφλοιωδών (εικόνα 13,14,17). Με την χρήση της FLAIR ακολουθίας έχει 

δειχθεί ότι ανιχνεύεται µεγαλύτερος αριθµός αλλοιώσεων στην ΣΚΠ, σε σύγκριση µε 

τις κλασσικές Τ2 ακολουθίες (94). 

       Η FLAIR, εποµένως, θεωρείται η εξέταση επιλογής στην ανίχνευση των 

υπερσκηνίδιων αλλοιώσεων της λευκής ουσίας, ενώ η λήψη της σε οβελιαίο επίπεδο 

είναι η πλέον κατάλληλη για την απεικόνιση του µεσολοβίου (95). Λόγω, ωστόσο, της 

πρόκλησης συχνών τεχνητών σφαλµάτων είναι λιγότερο ευαίσθητη σε σύγκριση µε την 

Τ2 ακολουθία στην ανίχνευση αλλοιώσεων που εντοπίζονται υπό το σκηνίδιο και στον 

ΝΜ (94,96), οι οποίες παρά το ότι είναι λιγότερο συχνές σε σύγκριση µε τις 

υπερσκηνιδιακές αλλοιώσεις θεωρούνται πλέον ειδικές για την διάγνωση της ΣΚΠ.   

 

8.3 Πρόσληψη σκιαγραφικού από τις αλλοιώσεις 

      Το γαδολίνιο χρησιµοποιείται ευρέως σαν σκιαγραφικό µέσο σε ακολουθίες Τ1 

προσανατολισµού, η δε  συγκέντρωσή του σε µια περιοχή συνεπάγεται την ελάττωση 

του χρόνου χαλάρωσης Τ1 και την πρόκληση εστιακής αύξησης της έντασης σήµατος. 

Ο βαθµός αύξησης της έντασης σήµατος, που αντιπροσωπεύει το µέγεθος της 

παθολογικής πρόσληψης του σκιαγραφικού, εξαρτάται από την τοπική συγκέντρωση 

του γαδολινίου, που είναι ανάλογη του βαθµού διάσπασης του αιµατεγκεφαλικού 

φραγµού, της συγκέντρωσης του γαδολινίου µέσα στα αγγεία και την έκταση της 

περιοχής διαφυγής του (97,98). 

       Η πρόσληψη του σκιαγραφικού από τις αλλοιώσεις στην ΣΚΠ συσχετίζεται µε 

τοπική βλάβη του αιµατεγκεφαλικού φραγµού. Η παρουσία τοπικής φλεγµονής 

θεωρείται προϋπόθεση της παθολογικής πρόσληψης, αφού η µη φλεγµονώδης 

αποµυελίνωση δεν συνοδεύεται από διαταραχές του αιµατεγκεφαλικού φραγµού (99), 

ενώ σε µελέτες στο πειραµατικό µοντέλο πειραµατικής αλλεργικής εγκεφαλοµυελίτιδας 
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(experimental allergic encephalomyelitis) βρέθηκε ότι ο βαθµός παθολογικής 

πρόσληψης συσχετίζεται µε τον αριθµό των φλεγµονωδών κυττάρων εντός των 

αλλοιώσεων και την δραστηριότητα των µακροφάγων (100,101). Πιθανότατα, 

εποµένως, η πρόσληψη σκιαγραφικού από τις αλλοιώσεις στη ΣΚΠ οφείλεται στην 

τοπική φλεγµονή που προκαλεί τοπικές αγγειακές µεταβολές και διάσπαση του 

αιµατεγκεφαλικού φραγµού. 

       Σε προοπτικές µελέτες απεικόνισης των αλλοιώσεων της ΣΚΠ µε ΜΤ 

(102,103,104,105) επιβεβαιώνεται η πρόσληψη σκιαγραφικού από τις οξείες 

νεοεµφανιζόµενες βλάβες σε ασθενείς µε RRMS ή SPMS. Σχεδόν όλες οι νέες βλάβες 

προσλαµβάνουν σκιαγραφικό κατά την πρώϊµη εµφάνισή τους (106,107). Η διάρκεια 

πρόσληψης συνήθως κυµαίνεται από 4-8 εβδοµάδες για τις περισσότερες από τις 

βλάβες. Ο τύπος πρόσληψης είναι ετερογενής, προφανώς σχετιζόµενος µε το 

ετερογενές παθολογοανατοµικό υπόστρωµα της νόσου, και µπορεί να είναι : α) οζώδης 

(εικόνα 17) , που συνήθως απαντάται  σε βλάβες που χαρακτηρίζονται από 

περιαγγειακή φλεγµονή σε έδαφος προϋπάρχουσας φυσιολογικά απεικονιζόµενης  

λευκής ουσίας (NAWM) ή β) δακτυλιοειδής (εικόνα 18) που συσχετίζεται µε περιοχή 

οξείας φλεγµονής στην περιφέρεια χρόνιων βλαβών(108). Ο τύπος πρόσληψης µπορεί, 

ωστόσο, να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης από δακτυλιοειδής  (2-5 λεπτά 

µετά την έγχυση του γαδολίνιου) σε οζώδη (15-20 λεπτά αργότερα), εύρηµα που 

υποδεικνύει ότι η βλάβη του αιµατεγκεφαλικού φραγµού είναι µικρότερη στο κέντρο 

και µεγαλύτερη στην περιφέρεια των αλλοιώσεων (108). 

       Σε περιπτωσεις δακτυλιοειδούς πρόσληψης του σκιαγραφικού από τις αλλοιώσεις 

της ΣΚΠ ο δακτύλιος είναι συνήθως ατελής, εύρηµα που βοηθά στην διαφορική 

διάγνωση από άλλες δακτυλιοειδώς προσλαµβάνουσες αλλοιώσεις, όπως οι 

µεταστάσεις και τα αποστηµάτια,  όπου συνήθως αναγνωρίζεται πλήρης δακτύλιος 

πρόσληψης (109). 

     Σε προοπτικές µελέτες εδείχθη ότι ένας µικρός αριθµός αλλοιώσεων, συνήθως 

περικοιλιακών, δεν παρουσιάζει πρόσληψη σε καµµία φάση εξέλιξης 

(102,103,104,107,108), ενώ η κατανοµή στον χώρο των αλλοιώσεων που 

προσλαµβάνουν σκιαγραφικό διαφέρει σηµαντικά από αυτή των απεικονιζοµένων 

αλλοιώσεων σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού (110). Τα παραπάνω ευρήµατα 
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υποδεικνύουν ότι µερικές περικοιλιακές βλάβες αναπτύσσονται χωρίς ταυτόχρονη 

τοπική φλεγµονή ή βλάβη του αιµατεγκεφαλικού φραγµού.  

     H συχνότητα και το πρότυπο πρόσληψης του σκιαγραφικού διαφέρει µεταξύ των 

κλινικών υποτύπων της ΣΚΠ. Οι ασθενείς µε RRMS και SPMS χαρακτηρίζονται από 

µεγαλύτερο αριθµό αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σε σύγκριση µε τους ασθενείς 

που πάσχουν από PPMS ή την καλοήθη µορφή της ΣΚΠ (111,112).  Η χαµηλή 

δραστηριότητα των αλλοιώσεων σε PPMS πιθανότατα συσχετίζεται µε ελαττωµένο 

βαθµό φλεγµονής τους , όπως αποδεικνύεται από σχετική παθολογοανατοµική µελέτη 

(113).  Ο αριθµός των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν αυξάνει επίσης λίγο πριν και 

κατά την διάρκεια των κλινικών εξάρσεων (102,114,115). 

      H MT µε έγχυση παραµαγνητικής ουσίας αποτελεί, εποµένως, ευαίσθητο δείκτη 

της δραστηριότητας της νόσου και χρήσιµο µέσο ελέγχου της κλινικής εξέλιξης 

(114,115,116), καθώς και της αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών µεθόδων 

(117,118,119,120). 

      H ευαισθησία της ΜΤ µε έγχυση σκιαγραφικού στην ανάδειξη «ενεργών» 

αλλοιώσεων στην ΣΚΠ µπορεί να αυξηθεί µε την εφαρµογή διαφόρων τεχνικών όπως 

είναι : 

α) η αύξηση του χρόνου µεταξύ της έγχυσης του σκιαγραφικού και της εφαρµογής της 

ακολουθίας (π.χ. αύξηση του χρόνου σε 20-30 λεπτά από τα 2-3 λεπτά που είναι ο 

συνήθης χρόνος), οπότε και παρατηρείται αύξηση της ευαισθησίας της µεθόδου κατά 

10-20% (121,122). 

β) η χορήγηση τριπλής δόσης γαδολινίου (0.3 mmol/kg) αντί της συνήθους 

χορηγούµενης απλής (0.1 mmol/kg), που αυξάνει την ευαισθησία της µεθόδου κατά 70-

80% (121,123,124,125). 

Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ του ετερογενούς παθολογοανατοµικού υποστρώµατος 

των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό. Οι βλάβες που ανιχνεύονται µόνο 

µετά από έγχυση τριπλής δόσης γαδολίνιου  ή µετά πάροδο  περισσότερου χρόνου από 

την εφαρµογή του χαρακτηρίζονται από λιγότερα φλεγµονώδη στοιχεία και µικρότερη 

βλάβη του αιµατεγκεφαλικού φραγµού (97). 
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γ) η ταυτόχρονη εφαρµογή τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης (Magnetization Transfer) 

που αυξάνει την ευαισθησία της συµβατικής Τ1 ακολουθίας στην ανίχνευση των 

αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν  σκιαγραφικό, ελαττώνοντας το σήµα του γύρω ιστού 

( 121,126,127,128). 

      O συνδυασµός των παραπάνω τεχνικών αυξάνει την ευαισθησία της ΜΤ στην 

ανίχνευση των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό κατά 130% (121). 

8.4 Άλλα απεικονιστικά ευρήµατα  

      Σε µερικές περιπτώσεις οι αλλοιώσεις στην ΣΚΠ απεικονίζονται ως ευµεγέθεις 

βλάβες µε συνοδά χωροκατακτητικά σηµεία και αγγειογενές οίδηµα και 

προσοµοιάζουν µε νεοπλασµατικές βλάβες (tumefactive MS) (129) (εικόνα 19).  

      Mε την πρόοδο της κλινικής εξέλιξης και την επέκταση του παθολογικού 

«φορτίου» της νόσου (lesion burden) παρατηρείται εκσεσηµασµένη ατροφία του 

εγκεφαλικού παρεγχύµατος (130). H ατροφία αυτή είναι αποτέλεσµα της 

αποµυελίνωσης και της καταστροφής των νευραξόνων, άποψη που ενισχύεται 

περαιτέρω από µελέτη σύµφωνα µε την οποία ο υπερσκηνιδιακός όγκος του 

εγκεφαλικού παρεγχύµατος συσχετίζεται θετικά µε το συνολικό «φορτίο» των 

αλλοιώσεων που αποδίδουν ελαττωµένο σήµα σε Τ1 ακολουθία (131). Η συρρίκνωση 

της νευρόγλοιας µπορεί να είναι επίσης αιτιογόνος παράγοντας (132). Πρόσφατα, 

σηµαντικός αιτιοπαθογόνος παράγοντας θεωρείται επίσης η δευτεροπαθής εκφύλιση 

των νευραξόνων (Wallerian degeneration), που πιθανά συσχετίζεται µε την ατροφία 

που παρατηρείται στο ανώτερο τµήµα του νωτιαίου µυελού (133). Υπέρ της 

δευτερογενούς εκφύλισης των νευραξόνων συνηγορεί και η ελάττωση του ΝΑΑ σε 

µελέτες µε Μαγνητική Φασµατοσκοπία κατά µήκος του µεσολοβίου , επί απουσίας 

εστιακών αλλοιώσεων σε αυτό, καθώς και στην έσω κάψα, ευρήµατα που αποδίδονται 

σε εκφύλιση των  φλοιονωτιαίων οδών λόγω παρουσίας αποµακρυσµένων εστιακων  

βλαβών(134,135). 

    Η ατροφία του ΚΝΣ σε ΣΚΠ είχε αναγνωρισθεί ήδη από τις πρώτες περιγραφές της 

νόσου (136), αλλά θεωρήθηκε  εύρηµα των τελευταίων σταδίων της. Νεότερες µελέτες 

αναφέρουν ότι ατροφία του παρεγχύµατος µπορεί να αναγνωρισθεί ήδη από τα πρώτα 

στάδια της νόσου  ακόµα και σε ασθενείς µε µονοφασική µορφή ΣΚΠ (clinical 
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isolated syndrome) οι οποίοι αργότερα θα αναπτύξουν ένα δεύτερο κλινικό επεισόδιο 

και θα µεταπέσουν σε κλινικώς βεβαία ΣΚΠ (137). Το εύρηµα αυτό επηρεάζει 

σηµαντικά την  κλινική αντιµετώπιση των ασθενών, αφού η εµφάνιση εγκεφαλικής 

ατροφίας συσχετίζεται µε µη αναστρέψιµη καταστροφή του εγκεφαλικού 

παρεγχύµατος, και επιβάλλει την εφαρµογή πρώϊµων και επιθετικών θεραπευτικών 

µεθόδων ήδη από τα πρώτα στάδια της νόσου.   

     Ιδιαίτερα σηµαντική στην ΣΚΠ είναι η ατροφία του µεσολοβίου (132), εστιακή ή 

διάχυτη, που αναγνωρίζεται ήδη από τα πρώτα στάδια της νόσου (138,139) και 

συσχετίζεται µε την έκταση των αλλοιώσεων στην λευκή ουσία (139).Η ατροφία της 

παρεγκεφαλίδας και του στελέχους είναι συχνή και εδείχθη ότι είναι µεγαλύτερη σε 

SPMS σε σύγκριση µε την RRMS(140,141), ενώ η ατροφία του νωτιαίου µυελού 

υπερισχύει στις προοδευτικές µορφές της νόσου(142). Σε σχετικές  έρευνες αναφέρεται 

απώλεια του όγκου των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και του στελέχους στο 47% (143)  , 

και ατροφία του νωτιαίου µυελού στο 40%  (144,145) των ασθενών  µε ΣΚΠ.  

     Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο µε ΜΤ ασθενών µε ΣΚΠ συχνά αναγνωρίζονται 

περιοχές µε  διάχυτα  αυξηµένο σήµα σε  Τ2 ακολουθίες, που εντοπίζονται  µεταξύ των 

εστιακών αλλοιώσεων . Οι περιοχές αυτές ονοµάζονται «βρώµικη λευκή ουσία» 

(“dirty white matter”) (DWM). Το ακριβές παθολογοανατοµικό υποστρωµα της 

«βρώµικης λευκής ουσίας» δεν έχει προσδιορισθεί, πιθανότατα ,ωστόσο, 

αντιπροσωπεύει διάχυτη προσβολή της λευκής ουσίας µε ποικίλο βαθµό φλεγµονής και 

αποµυελίνωσης (66). H DWM εντοπίζεται συνήθως στην περικοιλιακή λευκή ουσία 

(93%), (63% παρά τα ινιακά κέρατα και 17% παρά το σώµα των πλαγίων κοιλιών) 

(146), και παρά το γεγονός ότι η έκταση και οι απεικονιστικοί της χαρακτήρες µπορεί 

να παραµείνουν σταθεροί για µεγάλο διάστηµα, είναι συχνή η ανάπτυξη 

νεοεµφανιζόµενων εστιακών αλλοιώσεων στο έδαφός της, εύρηµα που συνηγορεί υπέρ 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας  ή επαναδραστηριοποίησης της νόσου στο επίπεδο 

αυτό. 

     Ένα ακόµα απεικονιστικό εύρηµα στην ΣΚΠ αποτελεί η εναπόθεση σιδήρου στα 

βασικά γάγγλια, υπό µορφή φερριτίνης, σε βαθµό µεγαλύτερο από ότι στον γενικό 

πληθυσµό (147), που συνεπάγεται την ελάττωση του σήµατος των περιοχών αυτών σε 

ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού. Το παραπάνω εύρηµα δεν είναι ειδικό στην ΣΚΠ  

αλλά αναγνωρίζεται σε  πολλά εκφυλιστικά νοσήµατα του ΚΝΣ. Εναπόθεση σιδήρου 
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αναφέρεται επίσης και στον φλοιό και την υποφλοιώδη λευκή ουσία ασθενούς µε 

βαρεία µορφή της ΣΚΠ (148). 

      Οι κλινικοί υπότυποι της ΣΚΠ χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πρότυπα 

απεικονιστικών αλλοιώσεων (149). Για παράδειγµα στους ασθενείς µε SPMS 

αναγνωρίζεται µεγαλύτερος αριθµός αλλοιώσεων µε ελαττωµένο σήµα σε Τ1 

ακολουθίες και µεγαλύτερο βαθµός διάτασης του κοιλιακού συστήµατος και ατροφίας 

του νωτιαίου µυελού , σε σύγκριση µε αυτούς µε  RRMS  και  PPMS. Οι ασθενείς µε 

PPMS έχουν συχνότερα διάχυτες ανωµαλίες στο εγκεφαλικό παρέγχυµα και τον 

νωτιαίο µυελό σε σύγκριση µε τους άλλους δύο υποτύπους.   

 

  

 

 

 

 

 

 

α)                                                                                β) 

Εικόνα 13: Ακολουθία Τ1 προσανατολισµού µετά από έγχυση γαδολίνιου(α) και FLAIR ακολουθία (β) 

σε γυναίκα 43 ετών µε SPMS και EDSS=7,5. Αναγνωρίζονται συρρέουσες αλλοιώσεις στην εν τω βάθει 

λευκή ουσία  , το ηµιωοειδές κέντρο και την υποφλοιώδη λευκή ουσία των βρεγµατικών λοβών άµφω 

που αποδίδουν έντονα ελαττωµένο σήµα σε Τ1 ακολουθία (black holes), και αυξηµένο σήµα σε FLAIR 

ακολουθία, ενώ δεν προσλαµβάνουν σκιαγραφικό. Χαρακτηριστική είναι η µορφολογία των αλλοιώσεων 

(Dawson’s fingers).  
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Εικόνα 14: FLAIR ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο σε άνδρα 35 ετών µε PPMS και EDSS=5. ∆ιάχυτη 

προσβολή και ατροφία  του µεσολοβίου. Εκσεσηµασµένη ατροφία του εγκεφαλικού παρεγχύµατος.

                                                     

 

Εικόνα 15: FLAIR ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο σε γυναίκα 25 ετών µε RRMS και EDSS=1,5. 

Παρουσία λεπτών γραµµώσεων στην κάτω επιφάνεια του µεσολοβίου (subcallosal striation) (βέλος) που 

πιθανότατα αντιπροσωπεύει το πρωϊµότερο απεικονιστικό εύρηµα συµβατό µε προσβολή του 

µεσολοβίου στην ΣΚΠ. 
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α)                                                           β)                                                   γ) 

Εικόνα 16: ακολουθία Τ2 προσανατολισµού(α) και Τ1 προσανατολισµού σε οβελιαίο(β)  και στεφανιαίο 

επίπεδο(γ) µετά την έγχυση γαδολινίου  σε ασθενή 28 ετών µε οπτική νευροµυελίτιδα (νόσος του 

Devic’s). Αναγνωρίζεται εστία αυξηµένης έντασης σήµατος σε Τ2 ακολουθία που προσλαµβάνει 

οµοιογενώς τοσκιαγραφικόστο επίπεδο Α2-Α3 καθώς και παθολογική πρόσληψη του αριστερού οπτικού 

νεύρου.  

 

 

 

 

 

 

 

α)                                                                          β) 

Εικόνα 17: FLAIR ακολουθία (α) και ακολουθία Τ1 µετά την έγχυση γαδολίνιου (β)σε γυναίκα 37 ετών 

µε RRMS και EDSS=2,5 . Παρατηρούνται πολλαπλές εστιακές αλλοιώσεις , µε αυξηµένο σήµα σε 

FLAIR. Από αυτές µερικές δεν αναγνωρίζονται σε Τ1 (ίσης έντασης σήµα),και  άλλες έχουν ελαττωµένο 

σήµα, ενώ ολιγάριθµες παρουσιάζουν οζώδη πρόσληψη του σκιαγραφικού (αλλοιώσεις σε διαφορετικά 

χρονικά στάδια εξέλιξης=dissemination in time). 
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α)                                                              β)                                                           γ) 

Εικόνα 18 : Ακολουθία Τ2 προσανατολισµού (α) , FLAIR (β) και Τ1 ακολουθία µετά την έγχυση 

γαδολινίου (γ) σε άνδρα 45 ετών µε RRMS και EDSS=3,5. Εστιακή βλάβη µε δακτυλιοειδή πρόσληψη 

του σκιαγραφικού στην περικοιλιακή λευκή ουσία αριστερά. Γραµµοειδής αλλοίωση µε οµοιογενή 

πρόσληψη σκιαγραφικού στην υποφλοιώδη λευκή ουσία του αριστερού µετωπιαίου λοβού. 

 

 

 

 

 

 

 

                         α)                                                                                β) 

Εικόνα 19: FLAIR ακολουθία (α) ακολουθία  Τ1 προσανατολισµού µετά από έγχυση γαδολίνιου (Β) σε  

γυναίκα 32 ετών µε µονοφασική µορφή ΣΚΠ (clinically isolated syndrome). Ευµεγέθης αλλοίωση µε 

ανώµαλα όρια και περιεστιακό οίδηµα που παρουσιάζει χαρακτηριστική ατελή δακτυλιοειδή πρόσληψη 

και προσοµοιάζει µε νεοπλασµατική εξεργασία  (tumefactive MS). 
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8.5 Απεικονιστικό πρωτόκολλο ρουτίνας στην ΣΚΠ 

 Το συνήθως χρησιµοποιούµενο απεικονιστικό πρωτόκολλο  ΜΤ σε ασθενείς µε ΣΚΠ 

περιλαµβάνει : 

1. ΜΤ εγκεφάλου 

α) fast spin echo (FSE) T2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο 

β) Τ1 ακολουθία σε στεφανιαίο επίπεδο 

γ)  FSE FLAIR ακολουθία σε εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο 

δ) Τ1 ακολουθία σε εγκάρσιο και στεφανιαίο επίπεδο µετά την ενδοφλέβια χορήγηση 

γαδολινίου 

2. ΜΤ ΑΜΣΣ (150) 

α) FSE-T2 ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο   

β) Τ1 ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο 

γ) STIR ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο  

δ) επί ευρηµάτων FSE- Τ2 ακολουθία  και Τ1 ακολουθία µετά την έγχυση 

σκιαγραφικής ουσίας σε εγκάρσιο επίπεδο 

 

8.6 Απεικονιστική εξέλιξη των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ 

    Οι αλλοιώσεις στην ΣΚΠ εµφανίζουν ένα χαρακτηριστικό πρότυπο χρονικής 

εξέλιξης κατά την  διάρκεια της νόσου(151), ιδιαίτερα εµφανές σε ακολουθίες Τ2 

προσανατολισµού. Συνήθως αυξάνονται σταδιακά σε µέγεθος , φτάνοντας το µέγιστο 

σε 4 περίπου εβδοµάδες, και κατόπιν συρρικνώνονται σταδιακά , µε τελικό στάδιο µια 

µικρή υπολειµµατική βλάβη, που χαρακτηρίζεται από έντονα ελαττωµένο σήµα σε Τ1 

ακολουθίες, ανάλογο αυτού του ΕΝΥ ( black holes) (152). 
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    H πορεία της παθολογικής πρόσληψης σκιαγραφικού από τις εστιακές αλλοιώσεις 

έχει ήδη αναφερθεί. Μόνο το 25% των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν 

εξακολουθούν να προσλαµβάνουν 1 µήνα µετά την αρχική απεικόνισή τους. Καµία από 

τις παραπάνω αλλοιώσεις δεν προσλαµβάνει 6 µήνες µετά . 

 8.7 Κλινική συσχέτιση των απεικονιστικών ευρηµάτων στην ΣΚΠ 

     Πολλές εργασίες  στην διεθνή βιβλιογραφία ασχολούνται µε την µελέτη της πιθανής 

συσχέτισης των απεικονιστικών ευρηµάτων στην ΜΤ µε την κλινική λειτουργική 

κατάσταση των ασθενών µε ΣΚΠ, όπως αυτή εκτιµάται µε την κλίµακα  ΕDSS 

(149,153-159).  

     Η συσχέτιση µεταξύ των απεικονιστικών ευρηµάτων (αριθµός  των αλλοιώσεων σε 

Τ2 ακολουθίες και συνολικό «φορτίο» της νόσου (burden of the disease=BOD), και της 

κλινικής εξέλιξης έχει καταδειχθεί στους ασθενείς µε τη µονοφασική µορφή της νόσου 

(clinically isolated syndrome),  το 65% των οποίων µε παθολογικά ευρήµατα στην ΜΤ 

θα εξελιχθεί σε κλινικά βεβαία ΣΚΠ σε µία  πενταετία ,έναντι 3% αυτών µε αρνητική 

ΜΤ (153). 

     Στους ασθενείς µε κλινικά βέβαιη ΣΚΠ η συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των 

αλλοιώσεων σε Τ2 ακολουθίες και του BOD  µε την κλινική λειτουργική κατάσταση 

των ασθενών  είναι  συνήθως  µικρή και περιορίζεται σε συγκεκριµένες οµάδες 

ασθενών (159). Σε σχετικές µελέτες  αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

µεταξύ του EDSS και του BOD σε ασθενείς µε  RRMS (154-156), καθώς και 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των νεοεµφανιζόµενων ή  των 

αυξανόµενων σε µέγεθος εστιακών αλλοιώσεων και  του EDSS κυρίως σε ασθενείς µε 

RRMS και λιγότερο σε SPMS(157). Αναφέρεται επίσης απουσία συσχέτισης µεταξύ 

του BOD των γνωστικών δυσλειτουργιών(160). Tα παραπάνω ευρήµατα αντανακλούν 

την παθολογοανατοµική ετερογένεια των αλλοιώσεων που απεικονίζονται µε αυξηµένο 

σήµα σε Τ2 ακολουθίες, όπως προαναφέρθηκε, (τόσο το φλεγµονώδες οίδηµα, όσο και 

η αποµυελίνωση, η απώλεια των νευραξόνων και η γλοίωση αποδίδουν αυξηµένο σήµα 

σε Τ2),  µε αποτέλεσµα την µικρή κλινική συσχέτιση του συνόλου των αλλοιώσεων µε 

την κλινική  λειτουργική κατάσταση των ασθενών.  
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       Είναι προφανές ότι η εντόπιση των αλλοιώσεων έχει µεγαλύτερη σχέση µε την 

κλινική λειτουργική κατάσταση   των ασθενών και εποµένως αναµένεται µεγαλύτερη 

συσχέτιση µεταξύ αλλοιώσεων που αφορούν συγκεκριµένες  νευρολογικές οδούς και 

της  επακόλουθης κλινικής λειτουργική κατάστασης . Για παράδειγµα σε σχετική 

µελέτη  ο αριθµός των αλλοιώσεων που εντοπίζονται στις φλοιονωτιαίες οδούς  

συσχετίζεται µε τον βαθµό των αντίπλευρων κινητικών διαταραχών (158). 

      Αφού ο βαθµός της ελάττωσης έντασης σήµατος των αλλοιώσεων σε ακολουθίες 

Τ1 προσανατολισµού αποτελεί δείκτη του βαθµού απώλειας των νευραξόνων  

αναµένεται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του συνολικού «φορτίου» της νόσου σε 

ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού µε την κλινική λειτουργική κατάσταση των ασθενών, 

θεωρία που επιβεβαιώθηκε σε σχετικές κλινικές µελέτες(161-164) .Η κλινική αυτή 

συσχέτιση  είναι µεγαλύτερη στις αλλοιώσεις µε µεγάλου βαθµού ελάττωση της 

έντασης σήµατος (black holes). Περιγράφεται επίσης ισχυρή συσχέτιση του «φορτίου» 

της νόσου σε ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού µε την κλινική λειτουργική κατάσταση  

στις προοδευτικές µορφές της νόσου, ενώ η συσχέτιση είναι ασθενέστερη στις µορφές 

µε υφέσεις και εξάρσεις(163,165). 

      Η συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν 

σκιαγραφικό και της κλινικής λειτουργική κατάστασης είναι µικρή, κάτι που είναι 

αναµενόµενο λόγω του ποικίλου παθολογοανατοµικού υποστρώµατος και εξέλιξης των 

αλλοιώσεων αυτών (166,167). Η διάσπαση του αιµατεγκεφαλικού φραγµού (ΒΒΒ) 

συσχετίζεται, ωστόσο, µε νεαρότερη ηλικία προσβολής και είναι συχνότερη σε πιο 

επιθετικές µορφές της νόσου (167). 

     Υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού ατροφίας του 

νωτιαίου µυελού και της κλινικής λειτουργική κατάστασης , βαθµονοµούµενης µε την 

κλίµακα EDSS, που είναι µεγαλύτερη αυτής µεταξύ της ατροφίας του εγκεφαλικού 

παρεγχύµατος και του EDSS, τόσο στις µορφές µε υφέσεις και εξάρσεις όσο και στις 

προοδευτικές µορφές της νόσου(168-170). Σε ασθενείς µε SPMS υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ της εγκεφαλικής ατροφίας και του EDSS, ενώ 

δεν αναγνωρίζεται ανάλογη συσχέτιση σε ασθενείς µε RRMS (171).Αναφέρεται, 

ωστόσο, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του λόγου του υποσκηνιδιακού 

/υπερσκηνιδιακού  όγκου του εγκεφαλικού παρεγχύµατος και του EDSS σε ασθενείς µε 

RRMS (131).Παρά το ότι η συσχέτιση µεταξύ βαθµού εγκεφαλικής ατροφίας και EDSS  
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είναι χαµηλή, είναι πιθανό ότι η ατροφία αυτή συσχετίζεται µε σηµαντικές  υποκλινικές 

νευρολογικές δυσλειτουργίες , όπως η πνευµατική έκπτωση, η κατάθλιψη, ή οι 

γνωστικές δυσλειτουργίες, ευρήµατα που δεν εκτιµώνται στην ευρέως 

χρησιµοποιούµενη κλίµακα κλινικής λειτουργικής κατάστασης (EDSS)(172-173). 

Ιδιαιτέρως σηµειώνεται η συσχέτιση µεταξύ της ατροφίας του µεσολοβίου και 

νευροφυσιολογικών διαταραχών που οφείλονται σε διαταραχές στην µεταβίβαση των 

ερεθισµάτων µεταξύ των δύο ηµισφαιρίων (174). 

 

9. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΠ 

      Επειδή κανένα κλινικό ή εργαστηριακό εύρηµα δεν είναι παθογνωµονικό  στην 

ΣΚΠ, η διάγνωση της νόσου βασίζεται στον συνδυασµό κλινικής εξέτασης και  

εφαρµογής ειδικών εργαστηριακών και απεικονιστικών µεθόδων.  

      Στις εργαστηριακές µεθόδους περιλαµβάνονται: 

1) Η ανοσοχηµική ανάλυση του ΕΝΥ για τον έλεγχο: 

Α) παρουσίας ολιγοκλωνικών  IgG ταινιών (175), που θεωρείται το πιο ειδικό 

εργαστηριακό εύρηµα (αναγνωρίζεται σε ποσοστό 95% σε κλινικά βέβαιη 

ΣΚΠ) 

Β) αύξηση της βασικής πρωτεϊνης της µυελίνης (BMP) , η οποία ,ωστόσο, δεν 

είναι ειδική για την ΣΚΠ  (αυξάνεται επίσης σε τραύµα και σε ισχαιµική βλάβη) 

Γ) αύξηση των κ-αλύσεων (85% σε κλινικά βέβαιη ΣΚΠ) 

2) Τα προκλητά δυναµικά 

Συνίστανται στην εφαρµογή αισθητικού ερεθίσµατος και την ανίχνευση της 

ηλεκτρικής ανταπόκρισης µε την χρήση επιφανειακών ηλεκτροδίων. Από αυτά, 

τα παθολογικά οπτικά προκλητά δυναµικά (176,177), που συνίστανται σε 

καθυστερηµένη αλλά φυσιολογικής µορφολογίας  κυµατοµορφή, θεωρούνται 
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πιο ειδικά στην ΣΚΠ  και αποτελούν συµπληρωµατική αντικειµενική απόδειξη 

εστιακής βλάβης  στα πλαίσια της κλινικής εκτίµησης του ασθενούς . 

       Για την διάγνωση της ΣΚΠ  έχουν κατά καιρούς προταθεί  διάφορα διαγνωστικά 

κριτήρια . Τα πλέον ευρέως, έως πρόσφατα,  αναγνωρισµένα και χρησιµοποιούµενα 

στην κλινική πράξη είναι τα κριτήρια του Poser (178), ο ο οποίος ανάλογα µε την 

βεβαιότητα, κλινική ή εργαστηριακή, της διάγνωσης  κατατάσσει τη νόσο σε 4 

κατηγορίες :  

1. κλινικά βέβαιη ΣΚΠ (clinically definite MS) 

2.  βέβαιη ΣΚΠ µε εργαστηριακή τεκµηρίωση (laboratory supported definite MS),  

3.  κλινικά πιθανή ΣΚΠ (clinically probable MS),  και  

4.  πιθανή ΣΚΠ µε εργαστηριακή τεκµηρίωση (laboratory supported probable 

MS).  

   Για την διάγνωση καθεµιάς από τις  παραπάνω κατηγορίες απαιτούνται 

συγκεκριµένα κλινικά και εργαστηριακά ευρήµατα (πίνακας 2 ). 

     Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Poser για την διάγνωση κλινικά βέβαιης ΣΚΠ 

απαιτείται κλινική αντικειµενική απόδειξη 2 διαφορετικών εστιακών αλλοιώσεων που 

διαχωρίζονται στον χώρο και τον χρόνο. Η παθολογική ΜΤ µπορεί να βοηθήσει στο να 

τεθεί η διάγνωση κλινικά βέβαιης ΣΚΠ σε ασθενείς που έχουν 2 κλινικά επεισόδια 

αλλά κλινικά αντικειµενική απόδειξη 1 εστιακής αλλοίωσης. Η διάγνωση της βέβαιης 

ΣΚΠ µε εργαστηριακή τεκµηρίωση  υποστηρίζεται από παθολογικά εργαστηριακά 

ευρήµατα (ολιγοκλωνικές ταινίες στο ΕΝΥ και θετικά οπτικά προκλητά δυναµικά ) και 

παθολογική ΜΤ , σε ασθενείς µε αµφίβολα κλινικά ευρήµατα. 

     Τα κριτήρια του Poser αντανακλούν το γεγονός ότι οι ασθενείς µε τη µονοφασική 

µορφή ΣΚΠ (clinically isolated syndrome =CIS), είτε θα εξελιχθούν σε κλινικά βέβαιη 

ΣΚΠ, είτε  δεν θα παρουσιάσουν κανένα άλλο κλινικό επεισόδιο στο µέλλον. Σύµφωνα 

µε τα κριτήρια αυτά αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος της ΜΤ και των άλλων 

παρακλινικών µεθόδων  στον καθορισµό της διάγνωσης της ΣΚΠ, και της πρόγνωσης 

της εξέλιξης του CIS  σε κλινικά βέβαιη ΣΚΠ. 
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      Η παρουσία ολιγοκλωνικών ταινιών κατά την ανάλυση του ΕΝΥ  έχει µεγαλύτερη 

θετική προγνωστική αξία από την ΜΤ σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες (179,180,181). 

Νεότερες µελέτες ,ωστόσο, έχουν  αποδείξει την διαγνωστική και προγνωστική αξία 

της ΜΤ στην ΣΚΠ. Σύµφωνα µε τους O’Riordan et al (182)αναγνωρίζεται στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του «φορτίου» (Burden Of Disease=BOD) της νόσου σε 

Τ2 ακολουθίες κατά την πρώτη εκτίµηση των ασθενών και της πιθανότητας ανάπτυξης 

κλινικά βέβαιης ΣΚΠ 10 χρόνια µετά ( 83% των ασθενών µε ευρήµατα στην αρχική 

ΜΤ ανέπτυξαν ΣΚΠ δέκα χρόνια µετά, σε σύγκριση µε 11% αυτών µε αρνητική ΜΤ). 

Αναγνωρίζεται επίσης  στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του αριθµού 

των αλλοιώσεων στην αρχική ΜΤ  και της πιθανότητας εξέλιξης σε κλινικά βέβαιη 

ΣΚΠ ,καθώς και του βαθµού της κλίµακας EDSS 5 και 10 χρόνια µετά ( 182-184), ενώ 

η ειδικότητα  της ΜΤ στην αρχική διάγνωση της ΣΚΠ  µπορεί να αυξηθεί αν 

συνυπάρχουν αλλοιώσεις που προσλαµβάνουν το σκιαγραφικό (185). Σε πρόσφατη 

έρευνα (186) εδείχθη ότι το πλέον χρήσιµο απεικονιστικό εύρηµα στην πρόγνωση της 

ανάπτυξης ΣΚΠ είναι η παρουσία µίας ή περισσοτέρων αλλοιώσεων που 

προσλαµβάνουν σκιαγραφικό (ειδικότητα 80%, ευαισθησία 61%). Η αναγνώριση έστω 

και µιας βλάβης σε Τ2 ακολουθία στην αρχική ΜΤ αυξάνει κατά πολύ την ευαισθησία 

της µεθόδου (89%) στην πρόγνωση της ανάπτυξης ΣΚΠ εις βάρος της ειδικότητας 

(36%). Η επανάληψη της ΜΤ και η αναγνώριση νεοεµφανιζόµενων εστιακών 

αλλοιώσεων σε Τ2 ακολουθία ή αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό 

αυξάνουν ακόµα περισσότερο την προγνωστική αξία της ΜΤ) (ευαισθησία 83%, 

ειδικότητα 76%). 

     Στην προσπάθεια ενίσχυσης της  διαγνωστικής ακρίβειας της ΜΤ στην ΣΚΠ έχουν 

κατά καιρούς προταθεί διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια  : 

1)  Paty’s  (187) :  για την διάγνωση της ΣΚΠ απαιτούνται τουλάχιστον 4 αλλοιώσεις 

σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού ή  3 αλλοιώσεις, εκ των οποίων η µία   στην 

περικοιλιακή λευκή ουσία 

2) Fazeka’s (188) : απαιτούνται τουλάχιστον 3 αλλοιώσεις , µεταξύ των οποίων 2 

έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α) υποσκηνίδια εντόπιση, β) περικοιλιακή 

εντόπιση, γ) µέγεθος > 5mm. 
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3) Barkhof’s (189)  : απαιτείται η παρουσία 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω : α) 1 

βλάβης που προσλαµβάνει σκιαγραφικό ή 9 που δεν προσλαµβάνουν, β) 1 

παραφλοιώδους βλάβης, γ) 1 υποσκηνίδιας βλάβης και δ) 3 περικοιλιακών βλαβών 

     Οι δύο πρώτοι ερευνητές  χρησιµοποιούν παρόµοια κριτήρια µε κοινό 

χαρακτηριστικό  ότι δεν συµπεριλαµβάνουν αλλοιώσεις που εντοπίζονται στο 

ηµιωοειδές κέντρο, οι οποίες συχνά αναγνωρίζονται ως τυχαίο εύρηµα ή στα πλαίσια 

ισχαιµικής µικροαγγειοπάθειας της λευκής ουσίας. Ο Barkhof et al (189) πρόσθεσαν 

την παρουσία βλάβης που προσλαµβάνει σκιαγραφικό ως απαραίτητο διαγνωστικό 

κριτήριο.  

     Σε πρόσφατη µελέτη (190) που συγκρίνει τις 3 παραπάνω οµάδες διαγνωστικών 

κριτηρίων ευρέθη ότι η ευαισθησία ,ειδικότητα, ακρίβεια, θετική προγνωστική αξία και 

αρνητική προγνωστική αξία αυτών στην διάγνωση της ΣΚΠ, έχουν παρόµοιες τιµές για 

τις δύο πρώτες οµάδες  και διαφοροποιούνται στα κριτήρια κατά Barkhof, όπου οι µεν 

ευαισθησία και ειδικότητα  έχουν ελαττωµένες τιµές, ενώ αντίθετα αυξάνει η θετική 

προγνωστική αξία και ακρίβεια (εικόνα 20)  

                                     

   

      

     Εικόνα 20 : Ευαισθησία (sensitivity), ειδικότητα (specificity), αρνητική προγνωστική αξία 

(negative predictive value=NPV), θετική προγνωστική αξία (positive predictive value=PPV)  και 

ακρίβεια (accuracy)  των 3 διαφορετικών προτεινοµένων απεικονιστικών κριτηρίων για την 

διάγνωση της ΣΚΠ ( Tintore et al: isolated demyelinating syndromes: comparison of different MR 

imaging criteria to predict conversion to clinically definite MS.AJNR 2000;21:702-706)
 

 

     Είναι φανερό ότι τα παραπάνω κριτήρια εφαρµόζονται κυρίως σε ασθενείς µε CIS  

για τον προσδιορισµό της πιθανότητας εξέλιξης σε κλινικά βέβαιη ,κατά Poser, ΣΚΠ, 

ενώ δεν έχει εκτιµηθεί η ικανότητά τους να διαφοροποιούν την νόσο από άλλες 

νοσολογικές οντότητες µε παρόµοια κλινκή και απεικονιστική εµφάνιση. 
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    Το 2000 σε συνεδρίαση της International panel on the diagnosis of multiple sclerosis 

προτάθηκαν νεότερα αναθεωρηµένα κριτήρια , τα οποία δηµοσιεύθηκαν από τους 

McDonald et al (191) (πίνακας 3). Σύµφωνα µε αυτά η βαρύτητα εξακολουθεί να 

δίδεται στην αντικειµενική κλινική εκτίµηση των ασθενών και την ανάδειξη 

αλλοιώσεων διαφορετικών στον χώρο και τον χρόνο (disseminated in time and space), 

µε την ΜΤ και τις άλλες παρακλινικές µεθόδους να προσδίδουν απαραίτητα 

συµπληρωµατικά στοιχεία. Τα κριτήρια αυτά δεν εφαρµόζονται µόνο σε ασθενείς µε 

CIS αλλά και στην νόσο µε την τυπική πορεία µε τις υφέσεις και  εξάρσεις  καθώς και 

σε αυτούς τους ασθενείς µε ύπουλη εξέλιξη χωρίς σαφή διαστήµατα εξάρσεων . Οι 

διαγνωστικοί όροι της κλινικά βεβαίας (definite) και  πιθανής (probable) νόσου 

καταργούνται. Σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια το αποτέλεσµα της διαγνωστικής 

εκτίµησης  του ασθενούς είναι είτε  ΣΚΠ (MS), είτε µη-ΣΚΠ (non MS), είτε πιθανή 

ΣΚΠ (possible MS), για τους ασθενείς µε αυξηµένο κίνδυνο να αναπτύξουν ΣΚΠ, 

στους οποίους τα ευρήµατα είναι αµφίβολα . 

       Η διάγνωση της ΣΚΠ βασίζεται στο συνδυασµό της κλινικής εικόνας και 

εκτίµησης του ασθενούς (5 διαφορετικά πρότυπα κλινικής εικόνας)  µε πρόσθετα 

συµπληρωµατικά εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήµατα, όταν αυτά κρίνονται 

απαραίτητα. Τα διαγνωστικά απεικονιστικά κριτήρια µε τη χρήση ΜΤ διαχωρίζονται 

σε αυτά που εκτιµούν την επέκταση των αλλοιώσεων στο χώρο και είναι παρόµοια µε 

αυτά του Barkhof (dissemination in space), και αυτά που εκτιµούν την µεταβολή των 

αλλοιώσεων µε την πάροδο του χρόνου (dissemination in time ) : 

    ∆ιαγνωστικά κριτήρια ΜΤ για την εκτίµηση της µεταβολής των αλλοιώσεων µε το 

χρόνο (dissemination in time) : 

1. Αν η αρχική ΜΤ έγινε σε χρόνο µικρότερο των 3 µηνών από το κλινικό 

επεισόδιο είναι απαραίτητη µια επόµενη ΜΤ (> 3 µήνες µετά το επεισόδιο). Σε 

αυτήν την ΜΤ  µια νεοεµφανιζόµενη βλάβη που προσλαµβάνει το σκιαγραφικό 

είναι ενδεικτική µεταβολής µε το χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι 

απαραίτητη και επόµενη ΜΤ τουλάχιστον 3 µήνες µετά την δεύτερη. Σε αυτήν η 

παρουσία νεοεµφανιζόµενης βλάβης σε Τ2 ακολουθία ή βλάβης που 

προσλαµβάνει το σκιαγραφικό είναι ενδεικτική µεταβολής µε το χρόνο. 

2. Αν η αρχική ΜΤ έγινε σε χρόνο µεγαλύτερο ή ίσο των 3 µηνών από το κλινικό 

επεισόδιο η παρουσία µιας βλάβης που προσλαµβάνει το σκιαγραφικό και 
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βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την αναµενόµενη από την κλινική 

συµπτωµατολογία είναι ενδεικτική µεταβολής µε τον χρόνο. Σε αντίθετη 

περίπτωση είναι απαραίτητη και επόµενη ΜΤ τουλάχιστον 3 µήνες µετά, στην 

οποία η παρουσία νεοεµφανιζόµενης βλάβης σε Τ2 ακολουθία ή βλάβης που 

προσλαµβάνει το σκιαγραφικό είναι ενδεικτική µεταβολής µε το χρόνο. 

      ∆ύο πρόσφατες µελέτες  (192,193) συγκρίνουν την διαγνωστική αξία των 

παλαιότερων κριτηρίων κατά Poser µε τα νεότερα κριτήρια του MacDonald. Σύµφωνα 

µε αυτές  η διαγνωστική αξία των νεότερων κριτηρίων είναι µεγαλύτερη µόνο στο 

επίπεδο που η εκτίµηση της µεταβολής των αλλοιώσεων µε τον χρόνο (dissemination in 

time) είναι απαραίτητη για την διάγνωση της ΣΚΠ. Αντίθετα όταν λαµβάνονται 

υπόψην µόνο οι πληροφορίες της πρώτης εκτίµησης του ασθενούς τα κριτήρια του 

Poser εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερη ευαισθησία (92%), έναντι των κριτηρίων του 

MacDonald (71%) στην αναγνώριση των ασθενών που τελικά θα αναπτύξουν ΣΚΠ. 

       Σε πρόσφατες µελέτες οι Frohman et al (194,195) ανασκόπησαν 22 εργασίες στην 

διεθνή βιβλιογραφία από το 1966 µέχρι το 2003 που ασχολούνται µε την  πιθανότητα 

ανάπτυξης κλινικά βέβαιης ΣΚΠ σε ασθενείς µε CIS, µε βάση την παρουσία ή απουσία 

αλλοιώσεων στο εγκεφαλικό παρέγχυµα ή το νωτιαίο µυελό. Οι µελετητές  έγειραν 

αµφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των εργασιών αυτών  και των χρησιµοποιούµενων 

διαγνωστικών  απεικονιστικών κριτηρίων και έκαναν τις παρακάτω διαπιστώσεις ως 

προς την ακρίβεια της ΜΤ ως διαγνωστικής µεθόδου στην ΣΚΠ : 

1) Η αναγνώριση 3 ή περισσοτέρων αλλοιώσεων  σε Τ2 ακολουθία στην λευκή 

ουσία ασθενών µε CIS είναι πολύ ευαίσθητος προγνωστικός δείκτης (>80%) για 

την ανάπτυξη κλινικά βέβαιης ΣΚΠ τα επόµενα 7-10 χρόνια 

2) Η παρουσία 2 ή περισσοτέρων αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό 

έχει µεγάλη προγνωστική αξία για την ανάπτυξη στο µέλλον κλινικά βέβαιης 

ΣΚΠ 

3) Η εµφάνιση νεοεµφανιζόµενων αλλοιώσεων σε Τ2 ακολουθία ή αλλοιώσεων 

που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό 3 ή περισσότερους µήνες µετά το CIS αυξάνει 

σηµαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης  κλινικά βέβαιης  ΣΚΠ  στο άµεσο 

µέλλον. 

4) Η πιθανότητα ανάπτυξης διαφορετικού νοσήµατος από την ΣΚΠ  σε ασθενείς µε 

CIS και τα παραπάνω απεικονιστικά ευρήµατα στην ΜΤ  είναι ιδιαίτερα χαµηλή, 
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όταν  άλλες  εναλλακτικές διαγνώσεις που µιµούνται την ΣΚΠ κλινικά ή 

απεικονιστικά έχουν αποκλεισθεί 

5) Από τις µέχρι τώρα µελέτες  απεικονιστικά χαρακτηριστικά που να βοηθούν την 

διάγνωση της PPMS δεν έχουν προσδιορισθεί. 

           Συµπερασµατικά η ΜΤ αποτελεί πολύτιµη διαγνωστική µέθοδο στην 

αντιµετώπιση  του ασθενούς µε µονοφασική µορφή ΣΚΠ (CIS), λόγω της µεγάλης της 

ευαισθησίας στην αναγνώριση των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας. Η εκτίµηση της 

κατανοµής των αλλοιώσεων στον χώρο (dissemination in space) και της µεταβολής 

τους στον χρόνο (dissemination in time) αυξάνει την ευαισθησία και ειδικότητα της 

µεθόδου. Τα προταθέντα διαγνωστικά κριτήρια εφαρµόζονται κυρίως στον ασθενή µε 

CIS χωρίς να έχει εκτιµηθεί επαρκώς η χρήση τους σε ασθενείς µε την τυπική µορφή 

της νόσου ή την ύπουλη υποκλινική πορεία (προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τα 

κριτήρια του MacDonald), ενώ δεν µπορούν να εφαρµοσθούν σε  PPMS . Η περαιτέρω 

βελτίωση των παραπάνω κριτηρίων ή η επέκτασή τους µε την εφαρµογή νεότερων µη 

συµβατικών τεχνικών ΜΤ  θα µπορούσε να αυξήσει ακόµα περισσότερο την  ακρίβεια 

της ΜΤ ως διαγνωστικής µεθόδου, αλλά και ως προγνωστικής µεθόδου και µεθόδου 

επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής παρέµβασης. 
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10.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΠ 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΗΣ (Magnetization transfer-MT) 

          Η τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης (MT) είναι µια νέα τεχνική  στη Μαγνητική 

τοµογραφία που εφαρµόζεται µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αντίθεσης της 

εικόνας (contrast), και κατά συνέπεια της διαγνωστικής ικανότητας της µεθόδου. Η 

τεχνική βασίζεται στη µεταφορά µαγνήτισης που µπορεί να συµβεί µεταξύ των 

ελεύθερων ταχέως κινούµενων πρωτονίων και των δυσκίνητων πρωτονίων που 

ανήκουν σε µεγάλες µοριακές αλυσίδες (π.χ. πρωτεϊνες) µετά την εφαρµογή ενός 

κατάλληλου ραδιοπαλµού (196). Με την εφαρµογή, δηλαδή, ενός παλµού υψηλής 

ισχύος (κορεσµού), τα δυσκίνητα πρωτόνια παρουσιάζουν επιλεκτικό κορεσµό και δεν 

ανιχνεύονται πλέον λόγω ταχείας απώλειας του σήµατός τους (που οφείλεται στην 

πολύ µικρή Τ2 σταθερά τους), ενώ ανιχνεύονται µόνο τα ελεύθερα πρωτόνια αφού 

παρουσιάζουν µεγάλη τιµή της σταθεράς Τ2 και αποσβένουν το σήµα τους σε χρόνους 

µέσα στους οποίους είναι τεχνικά εφικτή η ανίχνευσή τους. Οι ιστοί που αποτελούνται 

τόσο από µακροµόρια ,όσο και από ελεύθερα πρωτόνια ,είναι δηλαδή πλούσιοι σε 

πρωτεϊνες, µετά την εφαρµογή του παλµού κορεσµού ελαττώνουν το σήµα τους γιατί 

συµβαίνει µεταφορά µαγνήτισης µεταξύ των δύο ειδών πρωτονίων και εποµένως 

συµβαίνει µεταφορά κορεσµού και στα ελεύθερα πρωτόνια που είναι υπεύθυνα για την 

παραγωγή της εικόνας. Συνεπώς αυξάνει η αντίθεση µεταξύ των ιστών που υφίστανται 

το φαινόµενο της µεταφοράς µαγνήτισης (υδαρείς ιστοί) και των ιστών που δεν 

ανταποκρίνονται εξίσου στο φαινόµενο αυτό ( ιστοί µε κυτταρολιπώδη σύσταση). Ιστοί 

που αποτελούνται µόνο από ελεύθερα πρωτόνια (π.χ. ΕΝΥ) δεν υφίστανται φαινόµενα 

κορεσµού µετά την εφαρµογή του παλµού µεταφοράς µαγνήτισης, άρα δεν χάνουν 

καθόλου το σήµα τους, ενώ η λευκή ουσία που αποτελείται και από τα δύο είδη 

πρωτονίων χάνει περισσότερο σήµα από την φαιά ουσία που είναι περισσότερο 

κυτταροβριθής, εποµένως αυξάνει η αντίθεση µεταξύ της φαιάς και της λευκής ουσίας. 
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           Ποσοτικός δείκτης του φαινοµένου µεταφορά µαγνήτισης  αποτελεί ο λόγος 

µεταφοράς µαγνήτισης (Magnetization Transfer Ratio) που είναι ο επί τοις % λόγος 

της διαφοράς της έντασης σήµατος πριν και µετά την εφαρµογή του παλµού κορεσµού/ 

προς την ένταση σήµατος πριν την εφαρµογή του :  

             

            magnetization  transfer  ratio (MTR)  = (SI- -SI+ /SI- )Χ  100%). 

Όπου SI - = ένταση σήµατος πριν την εφαρµογή του σήµατος κορεσµού 

και SI+ = ένταση σήµατος µετά την εφαρµογή του 

      Η φυσιολογική λευκή ουσία έχει κατά µέσο όρο λόγο µεταφοράς µαγνήτισης ίσο µε  

30-34%, µεγαλύτερο του αντίστοιχου της φαιάς ουσίας (26-27%), ενώ σε µετρήσεις 

που έγιναν σε φυσιολογικό πληθυσµό διαπιστώνεται µικρού βαθµού διακύµανση των 

τιµών µεταξύ διαφορετικών ατόµων (197).  

      Επειδή στην λευκή ουσία τουλάχιστον το µισό των δυσκίνητων µορίων του νερού 

εγκλωβίζεται µεταξύ των στιβάδων της µυελίνης, ο λόγος µεταφοράς µαγνήτισης  

(MTR) θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει δείκτη του βαθµού αποµυελίνωσης  των 

αλλοιώσεων στην ΣΚΠ. Ο MTR, ωστόσο, επηρεάζεται επίσης από την παρουσία 

οιδήµατος, επειδή η αυξηµένη ποσότητα εξωκυττάριου νερού ελαττώνει την ποσότητα 

των δυσκίνητων, «συνδεδεµένων» µορίων του νερού ανά µονάδα όγκου του ιστού 

(196). 

     Με την εφαρµογή της τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης  σε ασθενείς µε ΣΚΠ 

επετεύχθη βελτίωση στην απεικόνιση µε ΜΤ σε 2 διαφορετικούς τοµείς : α) στην  

ανιχνευσιµότητα των εστιακών αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό σε 

ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού (198-200,349) και β) στον χαρακτηρισµό του 

παθολογοανατοµικού υποστρώµατος των αλλοιώσεων. Η ευαισθησία των συµβατικών 

ακολουθιών Τ2 (spin echo ή fast spin echo ) στην ανίχνευση των αλλοιώσεων δεν 

αυξάνεται µε την εφαρµογή παλµού µεταφοράς µαγνήτισης (201).  

    Στη συµβατική Τ1 ακολουθία οι αλλοιώσεις της ΣΚΠ έχουν συχνά ελαττωµένο σήµα 

σε σύγκριση µε το παρακείµενο παρέγχυµα , γεγονός που µπορεί να οδηγήσει στην µη 

απεικόνισή τους  µετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού ,ακόµα κι αν υπάρχει βλάβη του 
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αιµατεγκεφαλικού φραγµού, αν η τοπική συγκέντρωση του σκιαγραφικού δεν είναι 

τόσο µεγάλη, ώστε η αυξηµένη ένταση σήµατος της αλλοίωσης να υπερτερεί αυτής του 

παρακείµενου παρεγχύµατος. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να επιλυθεί αν χρησιµοποιηθεί 

ένας παλµός µεταφοράς µαγνήτισης στην Τ1 ακολουθία, οπότε η ένταση σήµατος της 

αλλοίωσης αυξάνεται σε σύγκριση µε το παρακείµενο παρέγχυµα ( η καταστροφή της 

µυελίνης οδηγεί σε ελάττωση του φαινοµένου µεταφοράς µαγνήτισης , συνεπώς µετά 

την εφαρµογή του παλµού µεταφοράς µαγνήτισης οι αποµυελινωτικές εστίες θα έχουν 

αυξηµένο σήµα σε σύγκριση µε το παρακείµενο παρέγχυµα) και θα αυξηθεί ακόµα 

περισσότερο µετά την χορήγηση του σκιαγραφικού. Για την αποφυγή ,ωστόσο, 

παρερµήνευσης εστιών µε αυξηµένο σήµα σε Τ1 ακολουθία  µετά την εφαρµογή 

παλµού µεταφοράς µαγνήτισης , ως εστίες που προσλαµβάνουν το σκιαγραφικό, είναι 

απαραίτητη η εφαρµογή του παλµού σε Τ1 ακολουθία και πριν την χορήγηση του 

σκιαγραφικού και η συγκριτική µελέτη των δύο ακολουθιών (198,202,203). Η αύξηση 

της ανιχνευσιµότητας των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό µετά την 

εφαρµογή τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης έχει δειχθεί σε διάφορες εργασίες (198,203-

205). 

      Ο χαρακτηρισµός  των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ  µε την τεχνική µεταφοράς 

µαγνήτισης επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή δύο διαφορετικών µεθόδων ανάλυσης : α) 

την εστιακή ανάλυση των αλλοιώσεων και β) την ογκοµετρική ανάλυση. 

      Με την µέθοδο της εστιακής ανάλυσης κατά την εφαρµογή τεχνικής ΜΤ είναι 

δυνατός ο υπολογισµός του MTR σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφαλικού 

παρεγχύµατος µε την βοήθεια συνθετικών χαρτών MTR (MTR maps) η ένταση 

σήµατος στους οποίους συσχετίζεται µε διαφορετικές τιµές MTR σε κάθε pixel της 

εικόνας (εικόνα 21) .         
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                        Εικόνα 21 : Συνθετικός χάρτης λόγου µεταφοράς µαγνήτισης (MTR map). 

       ∆ιαπιστώθηκαν διαφορετικές τιµές MTR στις διαφορετικές ανατοµικές δοµές 

φυσιολογικών ατόµων. Γενικά η λευκή ουσία έχει υψηλότερες τιµές σε σύγκριση µε 

την φαιά ουσία , ενώ από τις περιοχές της λευκής ουσίας υψηλότερες τιµές ελέγχονται 

στο µεσολόβιο και χαµηλότερες τιµές στην εν τω βάθει λευκή ουσία και τις 

υποφλοιώδεις U-ίνες (206,207). 

       Η τεχνική ΜΤ αποδείχθηκε πλέον ειδική της Τ2 ακολουθίας, και γενικά των 

συµβατικών τεχνικών ΜΤ, στον χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ. Σε 

πειραµατικές µελέτες οξείας πειραµατικής αλλεργικής εγκεφαλοµυελίτιδας (ΕΑΕ) 

εδείχθη ότι ο βαθµός αποµυελίνωσης των εστιακών αλλοιώσεων συσχετίζεται µε τον 

βαθµό ελάττωσης της τιµής του MTR αυτών (208,209), εύρηµα που επιβεβαιώθηκε σε 

νεκροτοµικές µελέτες ασθενών µε ΣΚΠ , όπου εδείχθη επίσης ισχυρή συσχέτιση και 

µεταξύ του βαθµού ελάττωσης της τιµής του MTR  και του µεγέθους καταστροφής των 

νευραξόνων (210,211). Σε µελέτη συσχέτισης της τεχνικής ΜΤ µε  Μαγνητική 

Φασµατοσκοπία αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των τιµών MTR και 

του βαθµού νευραξονικής βλάβης (εκφραζόµενης ως  ελάττωση των τιµών 

ΝΑΑ)(212,213). 

      ∆ιάφορες µελέτες επιβεβαιώνουν την διακύµανση των τιµών MTR σε διαφορετικού 

τύπου αλλοιώσεις στην ΣΚΠ (214-219).Σύµφωνα µε αυτές, οι αλλοιώσεις µε 

ελαττωµένο σήµα σε Τ1 ακολουθία ελέγχονται µε στατιστικά σηµαντικά µικρότερες 
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τιµές MTR σε σύγκριση µε αυτές που έχουν ίση ένταση σήµατος, και µάλιστα ο βαθµός 

ελάττωσης της έντασης σήµατος σε Τ1 ακολουθία συσχετίζεται µε το βαθµό ελάττωσης 

της τιµής του MTR (214,215). Οι βλάβες µε ελαττωµένη ένταση σήµατος σε Τ1 που 

δεν προσλαµβάνουν σκιαγραφικό έχουν χαµηλότερες τιµές MTR από αυτές που 

προσλαµβάνουν οζωδώς και υψηλότερες τιµές MTR από αυτές που προσλαµβάνουν 

δακτυλιοειδώς (216), ενώ οι αλλοιώσεις που προσλαµβάνουν οζωδώς  έχουν σχετικά 

υψηλότερες τιµές  MTR ( πιθανότατα λόγω έντονης φλεγµονώδους αντίδρασης και 

µικρότερου βαθµού αποµυελίνωσης)  από αυτές που προσλαµβάνουν δακτυλιοειδώς.   

Στις τελευταίες, οι τιµές MTR είναι χαµηλότερες στο κέντρο σε σύγκριση µε την 

περιφέρεια (εύρηµα συµβατό µε µεγάλου βαθµού αποµυελίνωση στο κέντρο και ενεργό 

φλεγµονώδη αντίδραση στην περιφέρεια), πιθανότατα γιατί οι αλλοιώσεις που 

προσλαµβάνουν δακτυλιοειδώς αντιπροσωπεύουν πρόσφατη επανενεργοποίηση 

παλαιών αλλοιώσεων (214,216,217,220,221). Σε πρόσφατη µελέτη ,επίσης, εδείχθησαν 

στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες τιµές MTR στις περιοχές DWM σε σύγκριση µε 

την NAWM και υψηλότερες τιµές σε σύγκριση µε τις εστιακές αλλοιώσεις (66). 

      Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η παρουσία χαµηλών τιµών MTR στη φυσιολογικά 

απεικονιζόµενη λευκή ουσία (NAWM) ασθενών µε ΣΚΠ σε σύγκριση µε αντίστοιχες 

περιοχές λευκής ουσίας  φυσιολογικών εθελοντών (209,212,222-224), που 

αντικατοπτρίζει παρουσία διάχυτων αλλοιώσεων, όπως η διάχυτη αστροκυτταρική 

υπερπλασία, η περιαγγειακή κυτταρική διήθηση, το οίδηµα, η λέπτυνση των στιβάδων 

της µυελίνης και η νευραξονική βλάβη. Χαµηλές τιµές MTR στην NAWM 

διαπιστώθηκαν επίσης σε ασθενείς µε κλινικά βέβαιη ΣΚΠ και απουσία αλλοιώσεων 

από το παρέγχυµα µε συµβατικές τεχνικές ΜΤ(225). Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η 

διαπίστωση ότι οι τιµές του MTR της λευκής ουσίας  υγιών συγγενών των ασθενών µε 

ΣΚΠ είναι χαµηλότερες σε σύγκριση µε τον γενικό πληθυσµό(226). 

       Σε σχετικές προοπτικές µελέτες έχει βρεθεί προοδευτική ελάττωση των τιµών 

MTR στην NAWM ασθενών µε SPMS µε την πάροδο του χρόνου, εύρηµα που δεν 

αναγνωρίζεται σε ασθενείς µε RRMS (227,228), ενώ προοδευτική εντοπισµένη 

ελάττωση των τιµών MTR στην NAWM προηγείται ,τουλάχιστον 3 µήνες πριν,  της 

ανάπτυξης νεοεµφανιζόµενων αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό 

(229,267). Η εµφάνιση παθολογικής πρόσληψης συσχετίζεται µε ελάττωση των τιµών 

MTR στις βλάβες, ενώ µε την πάροδο του χρόνου οι τιµές MTR ποικίλλουν 

 59



 60

(αυξάνονται ή ελαττώνονται) προφανώς αντανακλώντας διαφορετική ιστολογική 

εξέλιξη (216,221,,227,229-234). 

     Όπως προαναφέρθηκε η συσχέτιση µεταξύ του «φορτίου» της νόσου σε συµβατικές 

Τ2 ακολουθίες και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς είναι φτωχή. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν εκπονηθεί µε στόχο τη συσχέτιση του «φορτίου» της νόσου, 

όπως εκτιµάται µετά την εφαρµογή τεχνικής ΜΤ και εστιακής ανάλυσης των 

αλλοιώσεων , και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης  των ασθενών που κατέληξαν 

σε ανάλογα φτωχά αποτελέσµατα (235-237). Η προφανής εξήγηση είναι ότι µε την 

εστιακή ανάλυση των αλλοιώσεων δεν λαµβάνεται υπόψην σηµαντικό τµήµα του 

λοιπού παρεγχύµατος και ιδιαιτέρως η NAWM. 

       Η ογκοµετρική ανάλυση βασίζεται στη χρήση τρισδιάστατης τεχνικής ΜΤ και την 

εκτίµηση των τιµών MTR σε κάθε pixel της εικόνας. Με τη µέθοδο αυτή είναι δυνατή 

η δηµιουργία ιστογράµµατος , όπου στον x άξονα  απεικονίζονται οι τιµές MTR και 

στον y άξονα ο οµαλοποιηµένος αριθµός των pixels (238) (εικόνα 22). Στα 

φυσιολογικά άτοµα το MTR ιστόγραµµα έχει συνήθως τυπικό σχήµα µε 

χαρακτηριστική, µονήρη , οξεία κορυφή , που υποδεικνύει ότι η διακύµανση των τιµών 

MTR στο φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέγχυµα είναι σχετικά µικρή (239-240). Στους 

ασθενείς µε ΣΚΠ το MTR ιστόγραµµα επίσης χαρακτηρίζεται από µονήρη κορυφή , η 

οποία είναι όµως χαµηλότερη σε σύγκριση µε τους φυσιολογικούς εθελοντές, εύρηµα 

που προφανώς συσχετίζεται µε αυξηµένο αριθµό pixels που χαρακτηρίζονται από 

χαµηλή τιµή MTR (239-242). 

 

Εικόνα 22 : MTR ιστόγραµµα: Ο λόγος µεταφοράς µαγνήτισης 

(MTR) του συνόλου εγκεφαλικού παρεγχύµατος φυσιολογικού 

εθελοντή (διακεκοµένη γραµµή ) και ασθενή µε ΣΚΠ (συνεχής 

γραµµή)  απεικονίζεται στον x άξονα και ο οµαλοποιηµένος 

αριθµός των pixels στον y άξονα. 
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        Οι διάφορες παράµετροι του MTR ιστογράµµατος  ποικίλλουν στους 

διαφορετικούς υπότυπους της ΣΚΠ (241,243). Σε ασθενείς µε µονοφασική µορφή ΣΚΠ 

(CIS) το ιστόγραµµα είναι παρόµοιο µε αυτό των φυσιολογικών εθελοντών(244) 

(υποδεικνύοντας µη διάχυτη προσβολή του παρεγχύµατος). Σε ασθενείς µε RRMS το 

ύψος της κορυφής του ιστογράµµατος είναι χαµηλότερο σε σύγκριση µε τους υγιείς , 

ενώ σε SPMS ελαττώνεται ακόµα περισσότερο (πιθανότατα λόγω αύξησης του 

«φορτίου» της νόσου και του βαθµού αποµυελίνωσης). Οι ασθενείς µε PPMS  

εµφανίζουν το χαµηλότερο ύψος κορυφής του MTR ιστογράµµατος. Κατά την 

ανάλυση του MTR  ιστογράµµατος της NAWM (245,246) ευρέθη σηµαντικά 

χαµηλότερο ύψος της κορυφής του σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ιστόγραµµα των 

φυσιολογικών εθελοντών. Το MTR ιστόγραµµα της φαιάς ουσίας ασθενών µε RRMS 

και PPMS έχει σηµαντικά χαµηλότερο ύψος σε σύγκριση µε αυτό φυσιολογικών 

εθελοντών , αποδεικνύοντας προσβολή και της φαιάς ουσίας στην ΣΚΠ (247-249).  

       Σε ογκοµετρική ,επίσης, MTR ανάλυση της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

(250), δεν ευρέθη καµιά διαφορά, σε σύγκριση µε τους φυσιολογικούς εθελοντές, 

στους ασθενείς µε RRMS, ενώ στις προοδευτικές µορφές της νόσου το ύψος της 

κορυφής του ιστογράµµατος ήταν µικρότερο, χωρίς η µεταβολή αυτή να συσχετίζεται 

µε το «φορτίο» της νόσου στον εγκέφαλο και νωτιαίο µυελό σε Τ2 ακολουθία. Το 

τελευταίο εύρηµα υποδεικνύει ότι η διάχυτη βλάβη στον νωτιαίο µυελό αναπτύσσεται 

ανεξάρτητα από τις εστιακές αλλοιώσεις. 

        Σε σχετικές µελέτες αναγνωρίσθηκε συσχέτιση µεταξύ των διαφόρων παραµέτρων 

του MTR ιστογράµµατος και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης , 

βαθµονοµούµενης µε την κλίµακα EDSS  (µεγαλύτερη διαταραχή της κλινικής 

λειτουργικής κατάστασης σε χαµηλότερο ύψος κορυφής)(237,251-254), ενώ η 

συσχέτιση αυτή απεδείχθη ισχυρότερη από την ανάλογη συσχέτιση µεταξύ του 

«φορτίου» της νόσου εκτιµούµενου µε τις συµβατικές τεχνικές  Μαγνητικής 

Τοµογραφίας και του EDSS(237). Ο βαθµός, ωστόσο, της παραπάνω συσχέτισης είναι 

σχετικά µικρός, γεγονός που αποδίδεται στο ότι στην ογκοµετρική ανάλυση του MTR 

δεν περιλαµβάνεται ο νωτιαίος µυελός. Σε προοπτική επίσης ανάλυση του MTR 

ιστογράµµατος σε ασθενείς µε RRMS (255) εδείχθη ότι παρά την προοδευτική 

ελάττωση του ύψους της κορυφής του ιστογράµµατος η µεταβολή αυτή ήταν 
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ανεξάρτητη από την µεταβολή στις τιµές του EDSS. Εδείχθη επίσης συσχέτιση µεταξύ 

των παραµέτρων του MTR ιστογράµµατος και της διαταραχής των γνωστικών 

λειτουργιών (236,256-258). 

       Έχει περιγραφεί στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ του µέγιστου 

ύψους του MTR ιστογράµµατος και του όγκου των ορατών αλλοιώσεων σε Τ2 

ακολουθία σε όλους τους ασθενείς, καθώς και µεταξύ του πρώτου και του όγκου των 

αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό σε ασθενείς µε RRMS, αλλά όχι µε 

προοδευτικές µορφές της νόσου (252). Αναγνωρίζεται, επίσης, υψηλή συσχέτιση του 

µέγιστου ύψους του MTR ιστογράµµατος µε το ποσοστό των αλλοιώσεων που 

εµφανίζουν ελαττωµένο σήµα σε Τ1 ακολουθία (237,259). Τα ευρήµατα αυτά 

ενισχύουν την άποψη ότι το µέγιστο ύψος του MTR ιστογράµµατος αντιπροσωπεύει το 

µέγεθος του υπολειπόµενου φυσιολογικού εγκεφαλικού παρεγχύµατος . 

       Τέλος, το µέγιστο ύψος του MTR ιστογράµµατος συσχετίζεται καλύτερα µε το 

βαθµό ατροφίας του παρεγχύµατος σε σύγκριση µε άλλες συµβατικές µετρήσεις του 

«φορτίου» της νόσου (259,260), εύρηµα που υποδεικνύει ότι οι ογκοµετρικές µετρήσεις 

του MTR επηρεάζονται περισσότερο από µόνιµες εγκεφαλικές βλάβες και λιγότερο 

από παροδικές φλεγµονώδεις µεταβολές.   

        Η ποσοτική εκτίµηση του φαινοµένου µεταφοράς µαγνήτισης έχει επίσης και 

προγνωστική αξία όπως εδείχθη σε µελέτη των Iannucci et al (261), σύµφωνα µε την 

οποία σε ασθενείς µε CIS  που ανέπτυξαν ΣΚΠ οι τιµές MTR καθώς και το ύψος της 

κορυφής του ιστογράµµατος στην NAWM είναι χαµηλότερες σε σύγκριση µε αυτές 

των ασθενών  που δεν ανέπτυξαν την νόσο, ενώ προοδευτική ελάττωση του MTR 

παρατηρείται σε περιοχές στις οποίες αργότερα θα εµφανιστούν βλάβες . Εδείχθη, 

επίσης, ότι στους ασθενείς µε CIS που ανέπτυξαν ΣΚΠ οι τιµές του MTR στο 

µεσολόβιο είναι χαµηλότερες (262). Αναγνωρίζεται, επίσης, υψηλή προγνωστική αξία 

της µέσης τιµής MTR των εστιακών αλλοιώσεων στην εκτίµηση της επιδείνωσης του 

EDSS µε την πάροδο του χρόνου (263).Χαµηλότερες τιµές MTR στην NAWM 

ασθενών µε ΣΚΠ συσχετίζονται µε µεγαλυτέρου βαθµού κλινική επιβάρυνση  µετά από 

µία πενταετία (264).   

       Η ποσοτική εκτίµηση του φαινοµένου µεταφοράς µαγνήτισης  βασίζεται συνήθως 

στην µέτρηση του MTR. Έχει δειχθεί, ωστόσο, ότι ο MTR  επηρεάζεται, και από δύο 
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άλλες παραµέτρους  που χαρακτηρίζουν την µεταφορά µαγνήτισης(265,266) ,οι οποίες 

είναι : α) ο συντελεστής του βαθµού µεταφοράς µαγνήτισης (kfor), που περιγράφει την 

ένταση της ανταλλαγής µαγνήτισης µεταξύ των ελεύθερων µορίων του νερού και των 

συνδεδεµένων σε µακροµόρια, και β) ο ενδογενής χρόνος χαλάρωσης Τ1 των 

ελεύθερων µορίων του νερού σε απουσία εφαρµογής παλµού µεταφοράς µαγνήτισης 

(T1 free) , που αποτελεί  σχετικό δείκτη της περιεκτικότητας του ιστού σε νερό. Ο 

MTR συσχετίζεται µε τις δύο άλλες παραµέτρους σύµφωνα µε την εξίσωση : 

                       MTR = kfor . T1free (1+kfor.T1free) 

  Οι Ropelle et al (266) εισήγαγαν µια νέα ακολουθία  (fast PACE (fast phase 

acquisition of composite echoes ) µε την οποία επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη 

συνεκτίµηση του MTR αλλά και των δύο άλλων παραµέτρων, µε στόχο την καλύτερη 

περιγραφή του φαινοµένου µεταφοράς µαγνήτισης . Κατά την εφαρµογή της νέας 

αυτής ακολουθίας σε ασθενείς µε ΣΚΠ , εδείχθη ότι οι τιµές kfor παρουσιάζουν καλή 

συσχέτιση µε τις τιµές MTR στις περισσότερες αλλοιώσεις της νόσου, παρά το γεγονός 

ότι η συσχέτιση αυτή δεν είναι γραµµική, µε την εξαίρεση των περιοχών «βρώµικης» 

λευκής ουσίας (DWM), και γενικότερα των αλλοιώσεων στις οποίες επικρατεί το 

οίδηµα. Στην λευκή ουσία ο kfor  περιγράφει την ένταση της ανταλλαγής µαγνήτισης 

µεταξύ των ελεύθερων µορίων του νερού και των συνδεδεµένων µορίων µε την 

µυελίνη, και ελαττώνεται σε περίπτωση αποµυελίνωσης , αποτελεί , δε, πιο ευαίσθητο 

δείκτη αποµυελίνωσης από τον MTR, ο οποίος επηρεάζεται και από άλλους 

παράγοντες όπως είναι το οίδηµα (ποσοτικό δείκτη του οποίου αποτελεί ο T1free). Σε 

περιοχές ,εποµένως, µε αυξηµένο οίδηµα (όπου αναγνωρίζεται αύξηση του Τ1free), 

όπως είναι η DWM ,οι τιµές των MTR και kfor δεν παρουσιάζουν καλή συσχέτιση . Η 

παραπάνω µελέτη υποδεικνύει ότι ο ταυτόχρονος προσδιορισµός και των 3 

παραµέτρων είναι απαραίτητος για τον καλύτερο χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων στην 

ΣΚΠ. 
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10.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2 

        Η ποσοτική εκτίµηση των χρόνων χαλάρωσης Τ2 παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 

την περιεκτικότητα σε νερό του εξεταζοµένου ιστού, εποµένως θα µπορούσε να έχει 

εφαρµογή στην in vivo εκτίµηση των παθολογοανατοµικών χαρακτηριστικών και της 

εξέλιξης των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ. Λόγω της ύπαρξης πολλαπλών διαφορετικών 

µικροπεριβάλλοντων νερού στον εγκεφαλικό ιστό ο χρόνος χαλάρωσης Τ2 είναι 

πολυπαραγοντικός και πολυεκθετικός. 

        Οι Armspach et al (268) µε ειδικά τροποποιηµένη CPMG ακολουθία και 

διπλοεκθετική ανάλυση των χρόνων χαλάρωσης Τ2 έδειξαν ότι ο µέσος χρόνος 

χαλάρωσης Τ2 στην NAWM ασθενών µε ΣΚΠ είναι σηµαντικά µεγαλύτερος του 

αντίστοιχου χρόνου της λευκής ουσίας φυσιολογικών εθελοντών. Ο χρόνος χαλάρωσης 

Τ2 των αλλοιώσεων  στους ασθενείς µε ΣΚΠ χαρακτηρίζεται από διπλοεκθετική 

συµπεριφορά (βραχύς και µακρύς χρόνος χαλάρωσης), ενώ η ανάλυση του 

ιστογράµµατος του συνιστάµενου µακρού χρόνου χαλάρωσης Τ2 των εστιακών 

αλλοιώσεων αναδεικνύει  2-3 διαφορετικές κατηγορίες εστιακών αλλοιώσεων που 

προφανώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικό παθολογοανατοµικό υπόστρωµα (οίδηµα, 

αποµυελίνωση, γλοίωση). ∆ιπλοεκθετική συµπεριφορά των χρόνων χαλάρωσης Τ2 

στον εγκεφαλικό ιστό ανεδείχθη και σε µελετη σε ζώα µε εφαρµογή του πειραµατικού 

µοντέλου εξωγενούς αλλεργικής εγκεφαλοµυελίτιδας (ΕΑΕ) (269), όπου ο βραχύς 

χρόνος χαλάρωσης Τ2 συσχετίστηκε µε το νερό µεταξύ των στιβάδων της µυελίνης και 

θεωρήθηκε ευαίσθητος δείκτης αποµυελίνωσης. 

      Με την χρήση τεχνικής πολλαπλούς ηχούς  (32 echoes) για την ποσοτική εκτίµηση 

των χρόνων χαλάρωσης Τ2 οι MacKay et al (270) έδειξαν ότι ο φυσιολογικός 

εγκεφαλικός ιστός αποτελείται από 3 διαφορετικές δεξαµενές νερού µε διαφορετικό 

χρόνο χαλάρωσης Τ2 (πολυτµηµατικός χρόνος Τ2): α) µικρής έκτασης τµήµα 

εγκεφαλικού ιστού  µε βραχύ χρόνο χαλάρωσης Τ2 (short T2 component) µεταξύ 10-50 

msec, που αντιπροσωπεύει το διαµερισµατοποιηµένο νερό µεταξύ των στιβάδων της 

µυελίνης (myelin water) β) µεγάλης έκτασης τµήµα µε χρόνο χαλάρωσης Τ2 µεταξύ 

70-95msec που αντιπροσωπεύει το νερό στον εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο χώρο και 

γ) το ΕΝΥ µε χρόνο χαλάρωσης Τ2 µεγαλύτερο ή ίσο του 1 sec. Με την εκτίµηση σε 
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κάθε pixel της τιµής του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2,  µπορεί να αναπαραχθεί χάρτης 

(T2 calculated map) (εικόνα 23) Με την εκτίµηση σε κάθε pixel της τιµής του  

τµήµατος  µε βραχύ χρόνο χαλάρωσης Τ2, που αντιπροσωπεύει το νερό µεταξύ των 

στιβάδων της µυελίνης , µπορεί να αναπαραχθεί χάρτης της µυελίνης στον εγκεφαλικό 

ιστό. Οι παραπάνω χάρτες εδείχθη ότι ανταποκρίνονται στην αναµενόµενη κατανοµή 

της µυελίνης στον εγκεφαλικό ιστό φυσιολογικών εθελοντών (270).   

   

 

 

 

 

 

 

                    Εικόνα 23 : Συνθετικός χάρτης των µέσων χρόνων χαλάρωσης Τ2 (T2 calculated map) 

           Σε πιο πρόσφατη µελέτη των ίδιων ερευνητών (271) εδείχθη ότι οι αλλοιώσεις 

στην ΣΚΠ παρουσιάζουν ποικιλία στις τιµές του βραχέος τµήµατος του χρόνου 

χαλάρωσης Τ2 ,εύρηµα που προφανώς συσχετίζεται µε την ποικιλία του βαθµού 

αποµυελίνωσης. Ο βραχύς χρόνος χαλάρωσης Τ2 των εστιακών αλλοιώσεων ήταν 

στατιστικώς σηµαντικά ελαττωµένος σε σύγκριση µε τις τιµές του αντίστοιχου χρόνου 

στην λευκή ουσία  των φυσιολογικών εθελοντών, καθώς και την NAWM, ενώ οι 

χρόνιες ανενεργείς αλλοιώσεις συχνά δεν εµφανίζουν βραχύ τµήµα του χρόνου 

χαλάρωσης Τ2, λόγω του µεγάλου βαθµού αποµυελίνωσης. Τέλος, ο βραχύς χρόνος 

χαλάρωσης Τ2 στην NAWM είναι στατιστικώς σηµαντικά ελαττωµένος σε σύγκριση 

µε τους φυσιολογικούς εθελοντές. 

      Τα παραπάνω δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της χρήσης των µεθόδων ποσοτικής 

εκτίµησης των χρόνων χαλάρωσης Τ2, και ιδιαιτέρως του βραχέος τµήµατος 

αυτών,στους ασθενείς µε ΣΚΠ µε στόχο τον καλύτερο χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων. 

 65



 66

       Σε πειραµατική µελέτη οι Gareau et al  (272) έδειξαν ελάττωση τόσο του MTR, 

όσο και του βραχέος τµήµατος του χρόνου χαλάρωσης Τ2 στην NAWM σε 

πειραµατικά µοντέλα ΕΑΕ , χωρίς αυτοί οι δύο παράγοντες να παρουσιάζουν γραµµική 

συσχέτιση µεταξύ τους. Το εύρηµα αυτό καταδεικνύει ότι ο MTR και ο βραχύς χρόνος 

χαλάρωσης Τ2 αντανακλούν διαφορετικές ιστολογικές µεταβολές της NAWM (ο MTR 

αντανακλά περισσότερο την φλεγµονή και ο βραχύς χρόνος χαλάρωσης Τ2 είναι πλέον 

ειδικός δείκτης αποµυελίνωσης).  

    

   

10.3.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ( perfusion weighted imaging) 

 

          ΗΗ  ααππεειικκόόννιισσηη  ττηηςς  ααιιµµααττιικκήήςς  δδιιήήθθηησσηηςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  ττεεχχννιικκέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  µµηη  εεππεεµµββααττιικκήή  µµεελλέέττηη  ττηηςς  εεγγκκεεφφααλλιικκήήςς  ααιιµµάάττωωσσηηςς,,  δδιιαα  ττηηςς  

εεκκττίίµµηησσηηςς  δδιιααφφόόρρωωνν  ααιιµµοοδδυυννααµµιικκώώνν  ππααρρααµµέέττρρωωνν  όόππωωςς  οο  όόγγκκοοςς  ααίίµµααττοοςς  ((cceerreebbrraall  

bblloooodd  vvoolluummee==CCBBVV)),,  ηη  ρροοήή  ααίίµµααττοοςς  ((cceerreebbrraall  bblloooodd  ffllooww==CCBBFF))  κκααιι  οο  χχρρόόννοοςς  

δδιιέέλλεευυσσηηςς  ττοουυ  ααίίµµααττοοςς  ((mmeeaann  ttrraannssffeerr  ttiimmee==MMTTTT))  ττηηςς  εεγγκκεεφφααλλιικκήήςς  οουυσσίίααςς..  

Η συνήθως χρησιµοποιούµενη τεχνική αιµατικής διήθησης είναι η Dynamic 

Susceptibility Contrast (DSC) µε την οποία είναι δυνατή η εκτίµηση της τοπικής 

εγκεφαλικής αιµάτωσης µέσω της δυναµικής µελέτης της πρώτης χρονικά  διέλευσης 

της παραµαγνητικής ουσίας από τα αγγεία, µετά από ταχεία ενδοφλέβια χορήγησή 

της(273,274). Κατά τη διάρκεια της διέλευσης της παραµαγνητικής ουσίας από τα 

τριχοειδικά αγγεία προκαλείται τοπική ανοµοιογένεια του µαγνητικού πεδίου λόγω της 

διαφοράς της µαγνητικής επιδεκτικότητας (magnetic susceptibility) µεταξύ του 

ενδαγγειακού και του εξωαγγειακού χώρου, που οδηγεί σε ταχεία τοπική ελάττωση του 

χρόνου χαλάρωσης Τ2*, και συνεπώς ελάττωση της έντασης σήµατος σε Τ2*ΕΡΙ 

ακολουθία (Εικόνα 24).  
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Εικόνα 24: Ελάττωση της έντασης σήµατος στην περιοχή των αγγείων σε EPI T2* ακολουθία µετά την 

ενδοφλέβια χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας 

 

     Κατά τη δυναµική µελέτη της διέλευσης του σκιαγραφικού θα έχοµε εποµένως µια 

πτωτική καµπύλη της έντασης σήµατος σε σχέση µε τον χρόνο (signal intensity versus 

time curve) (εικόνα 25). Από προηγούµενες µελέτες (275-280) έχει δειχθεί ότι η 

µεταβολή στο χρόνο χαλάρωσης Τ2* είναι ανάλογη της στιγµιαίας συγκέντρωσης του 

σκιαγραφικού στον ιστό. Υπάρχει, δηλαδή, γρρααµµµµιικκήή  σσυυσσχχέέττιισσηη  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  µµεεττααββοολλήήςς  

ττηηςς  έένντταασσηηςς  σσήήµµααττοοςς    κκααιι  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ττηηςς  σσκκιιααγγρρααφφιικκήήςς  οουυσσίίααςς  πποουυ  εείίννααιι  

ααννάάλλοογγηη  ττηηςς  ππυυκκννόόττηηττααςς    ττωωνν  ττρριιχχοοεειιδδιικκώώνν  ααγγγγεείίωωνν..  ΕΕπποοµµέέννωωςς  ,,  λλόόγγωω  ττηηςς  σσχχεεδδόόνν  

δδιιππλλάάσσιιααςς  έέκκτταασσηηςς  ττηηςς  ααγγγγεείίωωσσηηςς  ττηηςς  ηη  ππττώώσσηη  ττηηςς  έένντταασσηηςς  σσήήµµααττοοςς  σσττηηνν  φφααιιάά  οουυσσίίαα  

εείίννααιι  ππεερρίίπποουυ  δδιιππλλάάσσιιαα  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  µµεε  ττηηνν  λλεευυκκήή  οουυσσίίαα..  

       Είναι ,εποµένως, δυνατή η µετατροπή της καµπύλης της έντασης σήµατος µε το 

χρόνο µε το χρόνο (St) ( εξίσωση 1)  σε καµπύλη συγκέντρωσης του σκιαγραφικού µε 

τον χρόνο , υπολογίζοντας την µεταβολή του ρυθµού πτώσης του χρόνου χαλάρωσης 

Τ2*  µε το χρόνο (∆R2*(t) (εξίσωση 2): 
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(1) S(t)=Soe-TE/T2*(t) 

So : ένταση σήµατος στις εικόνες βάσεως Τ2* πριν τη χορήγηση του σκιαγραφικού 

t: χρόνος µετά τη χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας 

Τ2*(t): χρόνος χαλάρωσης Τ2* µε το χρόνο 

 

(2) ∆R*(t) =1/T2*(t)-1/T2*(0)=-ln(S(t)/s(0))/TE=α ct(t) 

ct(t) : συγκέντρωση του σκιαγραφικού στον ιστό µε τον χρόνο 

α: αναλογικός συντελεστής 

  Το ολοκλήρωµα κάτω από την καµπύλη συγκέντρωσης του σκιαγραφικού µε τον 

χρόνο αντιπροσωπεύει τον τοπικό εγκεφαλικό αιµατικό όγκο (rCBV) (εικόνα 25) . 

 

 

 

 

CBV

 

 

 

 

 

 

 

 

α)                                                      β) 

                                                                                                                 γ) 
Εικόνα 25: Η πτωτική καµπύλη της έντασης σήµατος µε τον χρόνο(α) αντιστρέφεται σε καµπύλη 

συγκέντρωσης σκιαγραφικού µε το χρόνο (β), το ολοκλήρωµα κάτω από την οποία αντιπροσωπεύει το 

rCBV (γ). 

               Με τον υπολογισµό της µέσης τιµής rCBV σε κάθε pixel εικόνας είναι δυνατή 

η εξαγωγή συνθετικών χαρτών (rCBV maps) (εικόνα 26) που επιτρέπουν την εστιακή 

ανάλυση των τιµών rCBV στις διαφορετικές περιοχές της λευκής ουσίας. 
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                       Eικόνα 26 : Συνθετικός χάρτης τοπικού εγκεφαλικού όγκου (rCBV map) 

 

             

      Η µέτρηση της τοπικής εγκεφαλικής ροής (rCBF) είναι δυνατή αν είναι γνωστή η 

καµπύλη συγκέντρωσης του σκιαγραφικού µε το χρόνο µέσα στις αρτηρίες (arterial 

input function). 

    Η τεχνική αιµατικής διήθησης έχει ευρεία εφαρµογή στις περιπτώσεις εγκεφαλικής 

ισχαιµίας (281,282), καθώς και νεοπλασιών (283-285), ενώ αντίθετα η εφαρµογή της 

σε ασθενείς µε ΣΚΠ είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Στη βιβλιογραφία απαντάται 

µικρός αριθµός σύντοµων αναφορών στην χρήση της τεχνικής αιµατικής διήθησης σε 

ασθενείς µε ΣΚΠ (286-289) µε αντικρουόµενα αποτελέσµατα , ιδιαίτερα όσο αφορά 

τις τιµές  rCBV των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό. Οι ΒΗ 

χαρακτηρίζονται από ελαττωµένες τιµές   rCBV , προφανώς λόγω του µεγάλου 

βαθµού αποµυελίνωσης , γλοίωσης και απώλειας των νευραξόνων που συνοδεύονται 

από φτωχή αγγείωση, ενώ οι HYPO έχουν χαµηλότερες τιµές rCBV  σε σχέση µε τις 

ISO, εύρηµα που αποδίδεται στο µεγαλύτερο βαθµό τοπικής φλεγµονής και 

αγγειοδιαστολής στις πλέον πρόσφατες ενεργείς αλλοιώσεις, που συνήθως αποδίδουν 

ίσης έντασης σήµα σε Τ1 ακολουθίες. ∆εν αναγνωρίζεται συσχέτιση µεταξύ των τιµών  

rCBV  των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης 

των ασθενών βαθµονοµούµενης µε την κλίµακα EDSS. 

      Στις µελέτες αυτές ο αριθµός των µετρήσεων είναι µικρός ώστε να 

στοιχειοθετούνται αξιόπιστα αποτελέσµατα , δεν µελετώνται οι περιοχές DWM, ενώ 
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δεν έχουν εκπονηθεί συγκριτικές µελέτες της τοπικής αιµάτωσης των περιοχών 

NAWM  σε σύγκριση µε αντίστοιχες περιοχές NWM φυσιολογικών ατόµων. 

    Σε πρόσφατη προοπτική µελέτη (290) αναγνωρίσθηκαν µεταβολές στις 

διαφορετικες παραµέτρους αιµατικής διήθησης στην λευκή ουσία ασθενών µε ΣΚΠ 

πριν από την εµφάνιση νέων εστιακών αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό, 

εύρηµα που συνηγορεί υπέρ τοπικών µεταβολών στην αγγείωση πριν την διάσπαση 

του αιµατεγκεφαλικού φραγµού στις νεοεµφανιζόµενες εστιακές αλλοιώσεις. 

 

 

10.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ (diffusion weighted imaging) 

 

            ΗΗ    ττεεχχννιικκήή  κκυυττττααρριικκήήςς  δδιιάάχχυυσσηηςς  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττηη  δδυυννααττόόττηητταα  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  υυππόό  

µµοορρφφήή  σσήήµµααττοοςς  ττηηςς  ττυυχχααίίααςς  κκίίννηησσηηςς  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  ττοουυ  ννεερροούύ  ((δδιιάάχχυυσσηη))  σσττοουυςς  

ββιιοολλοογγιικκοούύςς  ιισσττοούύςς  κκααττάά  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ιισσχχυυρρώώνν  ββααθθµµιιδδωωττώώνν  ππεεδδίίωωνν..  ΕΕξξεειιδδιικκεευυµµέένναα  

ιισσχχυυρράά  ββααθθµµιιδδωωττάά  ππεεδδίίαα  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  σσττοο  χχώώρροο  κκααιι  

κκωωδδιικκοοπποοιιοούύνν  ττηη  δδιιάάχχυυσσηη  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  ττοουυ  ννεερροούύ  κκααττάά  µµήήκκοοςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  κκααττεευυθθύύννσσεεωωνν  

((229911--229944))..    

            ΗΗ  δδιιάάχχυυσσηη  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  ττοουυ  ννεερροούύ  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκίίννηησσηη  BBrroowwnn,,  όότταανν  

δδηηλλααδδήή  ηη  κκίίννηησσηη  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  ττοουυ  ννεερροούύ  εείίννααιι  ααππρρόόσσκκοοππττηη  ηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  κκίίννηησσηηςς  

κκάάθθεε  µµοορρίίοουυ  σσττοο  χχώώρροο  εείίννααιι  ττυυχχααίίαα..  ΗΗ  δδιιάάχχυυσσηη  κκααλλεείίττααιι  ιισσοοττρροοππιικκήή  όότταανν  ηη  κκίίννηησσηη  ττωωνν  

µµοορρίίωωνν  ττοουυ  ννεερροούύ  εείίννααιι  ίίσσηη  κκααιι  ααππρρόόσσκκοοππττηη  ππρροοςς  όόλλεεςς  ττιιςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς..  ΣΣττοουυςς  

ββιιοολλοογγιικκοούύςς  ιισσττοούύςς  ,,  ωωσσττόόσσοο,,  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσττοονν  εεγγκκεεφφααλλιικκόό  ιισσττόό,,  ηη  ππααρροουυσσίίαα  

φφυυσσιικκώώνν  εεµµπποοδδίίωωνν  ππααρρεεµµπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  µµοορριιαακκήή  µµεετταακκίίννηησσηη  ππρροοςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  

κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  κκααιι  ηη  δδιιάάχχυυσσηη,,  ττόόττεε,,  κκααλλεείίττααιι  ααννιισσοοττρροοππιικκήή..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό  

ππααρράάδδεειιγγµµαα  ααπποοττεελλεείί  ηη  λλεευυκκήή  οουυσσίίαα  όόπποουυ  ηη  εελλεεύύθθεερρηη  κκίίννηησσηη  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  ττοουυ  ννεερροούύ  

µµεεττααξξύύ  ττωωνν  σσττιιββάάδδωωνν  ττηηςς  µµυυεελλίίννηηςς  ππααρρεεµµπποοδδίίζζεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  

πποουυ  εείίννααιι  κκάάθθεεττηη  ααυυττήήςς  ττωωνν  ννεευυρριικκώώνν  ιιννώώνν  κκααιι  λλιιγγόόττεερροο  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ππααρράάλλλληηλλαα  

ππρροοςς  ττιιςς  ννεευυρριικκέέςς  ίίννεεςς  κκααιι,,εεπποοµµέέννωωςς,,  ηη  δδιιάάχχυυσσηη  εείίννααιι  έέννττοονναα  ααννιισσοοττρροοππιικκήή..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  

ττοο  ΕΕΝΝΥΥ,,  λλόόγγωω  ααπποουυσσίίααςς  φφυυσσιικκώώνν  εεµµπποοδδίίωωνν  σσττηηνν  εελλεεύύθθεερρηη  κκίίννηησσηη  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  ττοουυ  

ννεερροούύ,,  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ιισσοοττρροοππιικκήή  δδιιάάχχυυσσηη..  
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                      ΗΗ  ιισσοοττρροοππιικκήή  δδιιάάχχυυσσηη  µµπποορρεείί  νναα  ααννααππααρραασσττααθθεείί  γγρρααφφιικκάά  ααππόό  µµιιαα  σσφφααίίρραα  ηη  

αακκττίίνναα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  δδιιάάχχυυσσηηςς  ,,  εεννώώ  ηη  ααννιισσοοττρροοππιικκήή  

δδιιάάχχυυσσηη  ααππόό  έένναα  εελλλλεειιψψοοεειιδδέέςς  ((εειικκόόνναα  2277)),, όπου λ1,λ2,λ3 είναι οι ιδιοτιµές που 

χαρακτηρίζουν το µέγεθος της διάχυσης, ενώ v1,v2,v3 τα ιδιοδιανύσµατα που 

χαρακτηρίζουν την κατεύθυνση της διάχυσης. Κάθε ιδιοτιµή συσχετίζεται µε ένα 

ιδιοδιάνυσµα , ενώ η µεγαλύτερη από τις τρείς ιδιοτιµές (λ1) αντιστοιχεί  στο 

ιδιοδιάνυσµα  v1 και περιγράφει την κατεύθυνση της διάχυσης που κυριαρχεί στο 

σηµείο αυτό. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Εικόνα 27: Γραφική αναπαράσταση ανισοτροπικής και ισοτροπικής διάχυσης 

 

      Η ποσοτικοποίηση του φαινοµένου της διάχυσης γίνεται µε την χρήση 2 ,κυρίως, 

ποσοτικών δεικτών : 

α) Σχετικός συντελεστής διάχυσης (Apparent Diffusion Coefficient-ADC), που 

αντιπροσωπεύει την µέέσσηη  ααππόόσστταασσηη  πποουυ  δδιιααννύύεεττααιι  ααππόό  έένναα  µµόόρριιοο  ννεερροούύ  σσττηη  µµοοννάάδδαα  

ττοουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  µµέέσσοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  εελλλλεειιψψοοεειιδδοούύςς  

                                                                      ΑΑDDCC  ==  λλ11++λλ22++λλ33//33,,  
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ββ))  ΚΚλλαασσµµααττιικκήή  ααννιισσοοττρροοππίίαα  ((FFrraaccttiioonnaall  AAnniissoottrrooppyy--FFAA)),,  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεειι  ττηηνν  

µµεεττααββοολλήή  ττηηςς  χχωωρριικκήήςς  µµεεττααττόόππιισσηηςς  ττωωνν  µµοορρίίωωνν  κκααιι  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  

εεκκκκεεννττρρόόττηητταα  ττοουυ  εελλλλεειιψψοοεειιδδοούύςς..  ΗΗ  κκλλαασσµµααττιικκήή  ααννιισσοοττρροοππίίαα  αανντταανναακκλλάά  ττοο  ββααθθµµόό  

εευυθθυυγγρράάµµµµιισσηηςς  ττωωνν  κκυυττττααρριικκώώνν  δδοοµµώώνν  µµέέσσαα  σσττιιςς  ίίννεεςς  κκααιι  ττηηνν  αακκεερρααιιόόττηητταα  ττωωνν  ιιννώώνν..  

  FFAA==  
2

3
2

2
2

1
2

23
2

31
2

2123  λ λ λ / )-λ (λ )-λ(λ )-λ(λ*/ ++++ 2
3

2
2

2
1

2
23

2
31

2
2123  λ λ λ / )-λ (λ )-λ(λ )-λ(λ*/ ++++

  

          HH  δδιιάάχχυυσσηη  σσττοουυςς  ββιιοολλοογγιικκοούύςς  ιισσττοούύςς  µµπποορρεείί  νναα  ππεερριιγγρρααφφεείί  ααππόό  µµίίαα    ππρρααγγµµααττιικκήή  

δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33xx33  σσυυµµµµεεττρριικκήή  µµήήττρραα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  σσαανν  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  σσττηηνν  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  δδιιάάχχυυσσηηςς,, 

 

                                                                                    DDxxxx        DDxxyy        DDxxzz  

  

                                                        DD      ==          DDyyxx        DDyyyy          DDyyzz  

  

                                                            DDzzxx          DDzzyy          DDzzzz  

 όπου D είναι η διάχυση, ενώ οι x, y, z αντιπροσωπεύουν τους 3 άξονες στο χώρο. 

      Για την απεικόνιση του φαινοµένου της διάχυσης χρησιµοποιούνται ειδικά ισχυρά 

βαθµιδωτά πεδία . Κάθε βαθµιδωτό πεδίο εφαρµόζεται σε µία κατεύθυνση τη φορά. 

Λόγω φαινοµένου ανικατοπτρισµού οι 3 πλαϊνές κατευθύνσεις της µήτρας 

αλληλοαναιρούνται. Συνεπώς χρειαζόµαστε 6 τουλάχιστον διαφορετικές κατευθύνσεις 

για να µελετήσουµε την ανισοτροπία της διάχυσης, ενώ ο συνδυασµός των διαγώνιων 

στοιχείων της µήτρας µας δίδει το µέγεθος του σχετικού συντελεστή διάχυσης (ADC).  

                 ADC=(ADCxx +ADCyy +ADCzz)/3  

H τεχνική κυτταρικής διάχυσης βασίζεται στην ακολουθία παλµών που περιγράφηκε 

κατ’αρχάς από τους  Stejskal-Tanner (εικόνα 28), όπου σε µία κλλαασσσσιικκήή  SSppiinn--EEcchhoo  EEPPII  

αακκοολλοουυθθίίαα  ππρροοσσττίίθθεεννττααιι    δδύύοο  εεππιιππρρόόσσθθεετταα  ββααθθµµιιδδωωττάά  ππεεδδίίαα  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  

δδιιάάχχυυσσηηςς((ddiiffffuussiioonn  ggrraaddiieennttss)),,  ίίσσαα  σσεε  έένντταασσηη  ααλλλλάά  ααννττίίθθεετταα  σσεε  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  ππρριινν  κκααιι  

µµεεττάά  ττοονν  118800  ππααλλµµόό..  ΗΗ  µµηη  ππλλήήρρηηςς  δδιιόόρρθθωωσσηη  ττηηςς  φφάάσσεεωωςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι    τταα  

κκιιννοούύµµεενναα  µµόόρριιαα  ττοουυ  ννεερροούύ  κκααττάά  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  δδύύοο  ββααθθµµιιδδωωττώώνν  ππεεδδίίωωνν  

σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ααππώώλλεειιαα  σσήήµµααττοοςς  πποουυ  εείίννααιι  ααννάάλλοογγηη    µµεε  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  δδιιάάχχυυσσηηςς  ττοουυςς  

κκααττάά  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττωωνν  ππεεδδίίωωνν..  ΣΣυυννεεππώώςς  ττοο  ΕΕΝΝΥΥ  όόπποουυ  τταα  κκιιννοούύµµεενναα  µµόόρριιαα  ττοουυ  

ννεερροούύ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααφφοορράά  φφάάσσεεωωςς  θθαα  έέχχεειι  ττηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ααππώώλλεειιαα  
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σσήήµµααττοοςς  κκααιι  θθαα    ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  µµααύύρροο  σσττιιςς  αακκοολλοουυθθίίεεςς  µµοορριιαακκήήςς  δδιιάάχχυυσσηηςς  ((ddiiffffuussiioonn  

wweeiigghhtteedd  iimmaaggiinngg))..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 28: ακολουθία παλµών Stejskal-Tanner που εφαρµόζεται στην τεχνική κυτταρικής διάχυσης 

 Χρειαζόµαστε την εφαρµογή 3 διαφορετικών βαθµιδωτών πεδίων στους άξονες x,y,z 

για να παραγάγουµε µια ισοτροπική εικόνα µοριακής διάχυσης ( diffusion trace 

imaging), της οποίας το σήµα αντιπροσωπεύει την κυβική ρίζα των 3 σηµάτων 

πολλαπλασιαζοµένων µεταξύ τους (εικόνα 29 ), όπου Gx, Gy, Gz  είναι τα 3 βαθµιδωτά 

πεδία στις 3 διαφορετικές κατευθύνσεις x, y  και z αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά η 

ένταση σήµατος της λευκής ουσίας ελαττώνεται όταν οι ίνες της βρίσκονται 

παράλληλα µε τον άξονα κατεύθυνσης του βαθµιδωτού πεδίου (π.χ οι ίνες του 

σπληνίου του µεσολοβίου κατά την εφαρµογή του Gx), ενώ αυξάνεται όταν οι ίνες της 

βρίσκονται κάθετα µε τον άξονα κατεύθυνσης του βαθµιδωτού πεδίου (π.χ. οι ίνες του 

σπληνίου του µεσολοβίου κατά την εφαρµογή του Gz).  

 

 

 

 

 

                  

                         Εικόνα 29 :   Ισοτροπική διάχυση (diffusion trace imaging) 
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          Αντίθετα χρειαζόµαστε 6 τουλάχιστον διαφορετικών κατευθύνσεων βαθµιδωτά 

πεδία για να παραγάγουµε µια ανισοτροπική εικόνα µοριακής διάχυσης (diffusion 

tensor imaging). H ευαισθησία της  DWI στην ανίχνευση των διαφορετικών ADC 

εξαρτάται από τον  b-value που αντιπροσωπεύει  τον  βαθµό κωδικοποίησης της 

διάχυσης και εξαρτάται από το πλάτος και την διάρκεια του βαθµιδωτού πεδίου.  

      Με κατάλληλη εξεργασία είναι δυνατή η εξαγωγή συνθετικών εικόνων σχετικού 

συντελεστή διάχυσης (ADC maps) ,όπου η ένταση σήµατος στο κάθε pixel αντιστοιχεί 

στην τιµή του ADC. Αντίστοιχα µε την εφαρµογή πρωτοκόλλου ανισοτροπικής 

διάχυσης είναι δυνατή η εξαγωγή συνθετικών εικόνων κλασµατικής ανισοτροπίας (FA 

maps) (εικόνα 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

α)                                                                            β) 
  Εικόνα 30:  Συνθετικός χάρτης  ADC (ADC map) (α)  και FA (FA map) (β) 

             

            Mε επιλογή του ιδιοδιανύσµατος που συσχετίζεται µε την µεγαλύτερη ιδιοτιµή 

η δυνιστάµενη κατεύθυνση της διάχυσης στη µελετούµενη ανατοµική δοµή µπορεί να 

κωδικοποιηθεί µε χρώµα µε αποτέλεσµα την παραγωγή έγχρωµων χαρτών που 

αντιπροσωπεύουν την κατεύθυνση της διάχυσης (directionally encoded : DEC FA 

maps) (295). Σε αυτούς τους χάρτες οι ίνες µε διαφορετική κατεύθυνση διάχυσης 

κωδικοποιούνται µε διαφορετικά χρώµατα (µπλέ για κεφαλουραία, πράσινη για 

προσθιοπίσθια και κόκκινη για εγκάρσια ( εικόνα 31).  
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    Εικόνα 31 : Συνθετικός χάρτης κλασµατικής ανισοτροπίας (FA) ,όπου η κατεύθυνση της διάχυσης 

κωδικοποιείται µε χρώµα 

 

        Νεότερη µέθοδος που βασίζεται στην ανισοτροπική τεχνική κυτταρικής διάχυσης 

(diffusion tensor imaging) είναι η απεικόνιση των νευρικών ινών (fiber tracking ή 

fiber tractography) (295). Η τεχνική βασίζεται στην υπόθεση ότι είναι δυνατός ο 

υπολογισµός της τοπικής κατεύθυνσης των νευρικών ινών σε κάθε voxel αν δεχθούµε 

ότι είναι ανάλογη µε την κατεύθυνση του ιδιοδιανύσµατος που συσχετίζεται µε την 

µεγαλύτερη ιδιοτιµή ανισοτροπικής διάχυσης. Με την χρήση ειδικών µαθηµατικών 

συσχετίσεων µεταξύ γειτονικών voxels είναι δυνατή η χαρτογράφηση των νευρικών 

ινών που διέρχονται από µια επιλεγείσα περιοχή (εικόνα 32). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 32: Χαρτογράφηση των νευρικών ινών που διέρχονται από την περιοχή του µεσολοβίου µε την 

τεχνική fiber tracking  
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      Η χαρτογράφηση των νευρικών ινών έχει προς το παρόν περιορισµένη κλινική 

εφαρµογή (296,297). Αναµένεται, ωστόσο, να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του 

παθολογοανατοµικού υποστρώµατος των παθήσεων του ΚΝΣ και ιδιαιτέρως της 

λευκής ουσίας, ενώ ο συνδυασµός της µε λειτουργική Mαγνητική Tοµογραφία 

(functional MRI) θα επιτρέψει την ανάλυση των ανατοµικών σχέσεων και των 

λειτουργικών οδών, τόσο για διαγνωστικούς σκοπούς όσο και για προεγχειρητικό 

προγραµµατισµό. 

      Η τεχνική κυτταρικής διάχυσης έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους 

ερευνητές µε στόχο την καλύτερη κατανόηση του παθολογοανατοµικού υποστρώµατος 

και χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων στη ΣΚΠ. Σε παλαιότερες πειραµατικές µελέτες σε 

ζώα µε πειραµατική αλλεργική εγκεφαλοµυελίτιδα (ΕΑΕ), αλλά και σε ασθενείς µε 

ΣΚΠ, οι περισσότερες εστιακές αλλοιώσεις χαρακτηρίζονταν από αυξηµένη διάχυση 

(298-304).Στις µελέτες αυτές οι οξείες βλάβες έχουν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές 

ADC σε σύγκριση µε τις χρόνιες βλάβες (301,302). Η αύξηση αυτή της διάχυσης 

πιθανολογείται ότι συσχετίζεται µε αύξηση της έκτασης του εξωκυττάριου χώρου λόγω 

του οιδήµατος και της αποµυελίνωσης στις οξείες βλάβες ,και της απώλειας των 

νευραξόνων και γλοίωσης στις χρόνιες βλάβες .Σε σπάνιες περιπτώσεις οι οξείες 

πλάκες έχουν ελαττωµένη διάχυση γεγονός που αποδόθηκε σε φλεγµονώδη κυτταρική 

διήθηση µε µικρού βαθµού εξωκυττάριο οίδηµα. Ελαττωµένες τιµές ADC 

αναγνωρίσθηκαν επίσης στην περιφέρεια µερικών οξέων πλακών, εύρηµα που 

αποδόθηκε σε αυξηµένη κυτταροβρίθεια ή κυτταροτοξικό οίδηµα (305). 

      Εδείχθη επίσης στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού της αύξησης 

των τιµών ADC στην έσω κάψα και της βαρύτητας της κλινικής νόσου σε ζώα µε 

πειραµατική αλλεργική εγκεφαλοµυελίτιδα (299), ενώ σε άλλη πειραµατική µελέτη 

παρατηρήθηκε ότι η ανισοτροπία της διάχυσης ελαττώνεται µε το χρόνο (298). 

      Σε µεγάλο αριθµό νεότερων εργασιών έχει επίσης δειχθεί ότι η µέση διαχυσιµότητα 

αυξάνει στις αλλοιώσεις της ΣΚΠ. Ο βαθµός της αύξησης αυτής φαίνεται να 

συσχετίζεται µε την κλινική πορεία της νόσου, ενώ αυξάνει στους ασθενείς µε SPMS 

µε στατιστικά σηµαντική διαφορά έναντι των ασθενών µε RRMS (306). Οι αλλοιώσεις 

µε µεγαλύτερο βαθµό απώλειας των νευραξόνων και τοπική καταστροφή 

χαρακτηρίζονται από πλέον αυξηµένη διαχυσιµότητα και εποµένες µεγαλύτερες τιµές 

ADC (300-302,306-314). Oι HYPO εστιακές αλλοιώσεις έχουν έχουν στατιστικά 

σηµαντικά υψηλότερες τιµές ADC σε σύγκριση µε τις  ISO (307,310), ενώ εδείχθη και 
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στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τιµών ADC στις εστιακές αλλοιώσεις που 

προσλαµβάνουν την παραµαγνητική ουσία (ΗΕL) σε σύγκριση µε αυτές που δεν 

προσλαµβάνουν (NEL) (οι HEL χαρακτηρίζονται από ελαττωµένες τιµές ADC) (313). 

Όλες οι εστιακές αλλοιώσεις έχουν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένες τιµές ADC σε 

σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές της NAWM. 

      Αυξηµένη διαχυσιµότητα έχει επίσης δειχθεί στην NAWM ασθενών µε ΣΚΠ , τόσο 

σε παλαιότερες όσο και σε πλέον πρόσφατες εργασίες , εύρηµα συµβατό µε τις 

διάχυτες ιστολογικές αλλοιώσεις που έχουν περιγραφεί στις περιοχές   NAWM , αλλά 

που θα µπορούσε επίσης να συσχετίζεται µε εκφύλιση τύπου Wallerian  των  

εγγύτερων ή απώτερων των εστιακών αλλοιώσεων νευρικών ινών (300,310,315-320). 

Οι ιστολογικές µεταβολές που συµβαίνουν στην NAWM συνίστανται σε:  

1)φλεγµονώδες οίδηµα που αυξάνει την διαχυσιµότητα , 2) απώλεια νευραξόνων µε 

συνέπεια την αύξηση του εξωκυττάριου χώρου που ελαττώνει την ανισοτροπία και 

αυξάνει την διαχυσιµότητα και 3) γλοίωση που ελαττώνει τόσο την ανισοτροπία όσο 

και την διαχυσιµότητα(318). 

      Οι τιµές ADC στις περιοχές NAWM διαφέρουν από τις αντίστοιχες περιοχές NWM 

στους φυσιολογικούς εθελοντές, η διαφορά δε αυτή αποδεικνύεται στατιστικά 

σηµαντική σύµφωνα µε µερικές εργασίες (300,301,306), κάτι που δεν επιβεβαιώνεται 

σε άλλες (312,318). Οι σχετικά φυσιολογικές τιµές µέσης διαχυσιµότητας σε περιοχές 

NAWM που συνοδεύονται από ελαττωµένη ανισοτροπία θα µπορούσαν να 

συσχετίζονται µε συνύπαρξη απώλειας νευραξόνων (που ελαττώνουν την ανισοτροπία 

και αυξάνουν την διαχυσιµότητα ) και γλοίωσης (που ελαττώνει τόσο την ανισοτροπία 

όσο και την διαχυσιµότητα ). Επίσης οι ασθενείς µε φυσιολογικές τιµές διαχυσιµότητας 

στις περιοχές NAWM θα µπορούσαν να έχουν µικρότερη ενεργότητα της νόσου, άρα 

µικρότερο φλεγµονώδες οίδηµα ή µεγαλύτερη διάρκεια της νόσου, άρα µεγαλύτερο 

βαθµό γλοίωσης στην NAWM. Tα παραπανω επιβεβαιώνονται και από µελέτη σε 

ασθενείς µε έναρξη της ΣΚΠ σε νεαρές ηλικίες (early-onset MS)(321), στους οποίους 

εδείχθη µικρότερου βαθµού αύξηση της διαχυσιµότητας στις περιοχές NAWM, εύρηµα 

που πιθανά συσχετίζεται µε την καλύτερη κλινική πορεία της νόσου στους ασθενείς 

αυτούς. Επίσης στους ασθενείς µε µονοφασική µορφή ΣΚΠ  (CIS) , δεν ανιχνεύονται 

αλλοιώσεις στις περιοχές NAWM µε την τεχνική κυτταρικής διάχυσης (322).   

     Σε προοπτική µελέτη (318) µε τεχνική κυτταρικής διάχυσης εδείχθη ότι στις 

περιοχές NAWM αναδεικνύεται µέτρια αύξηση των τιµών ADC µέχρι και 8 µήνες πριν 

την εµφάνιση νέων εστιακών αλλοιώσεων που ακολουθείται από ταχεία και 
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εκσεσηµασµένη αύξηση την περίοδο που οι νεοεµφανιζόµενες αλλοιώσεις 

προσλαµβάνουν την παραµαγνητική ουσία. Αξιοσηµείωτη είναι η σηµαντική,αν και 

µικρότερου βαθµού, αύξηση των τιµών ADC και στις αντίστοιχες περιοχές NAWM  

του ετερόπλευρου ηµισφαιρίου. Τα παραπάνω ευρήµατα υποδεικνύουν ότι πριν τη 

βλάβη του αιµατεγκεφαλικού φραγµού στις εστιακές αλλοιώσεις προηγούνται 

παθολογοανατοµικές µεταβολές µη διακριτές στη συµβατική Μαγνητική Τοµογραφία 

που συνεπάγονται αύξηση της διαχυσιµότητας. Η αύξηση των τιµών ADC και σε 

ανατοµικά σχετιζόµενες ετερόπλευρες περιοχές µετά την ανάπτυξη των αλλοιώσεων 

υποδεικνύει ότι δοµικές µεταβολές σε εστιακές αλλοιώσεις συνεπάγονται βλάβες ή 

δυσλειτουργία και σε σχετιζόµενες περιοχές της NAWM , πιθανότατα λόγω εκφύλισης 

κατά Wallerian. Σε πρόσφατη, ωστόσο, µελέτη σε ασθενείς µε PPMS (323) εδείχθη ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC και FA των 

περιοχών NAWM και του «φορτίου» της νόσου σε Τ2 ακολουθίες, που σηµαίνει ότι η  

εκφύλιση κατά Wallerian δεν είναι η σηµαντικότερη ιστολογική αλλοίωση της NAWM 

στους ασθενείς αυτούς. 

    Αυξηµένη διαχυσιµότητα έχει δειχθεί και στην εγκεφαλική φαιά ουσία ασθενών µε 

ΣΚΠ  ,εύρηµα που υποδεικνύει τη συµµετοχή και της φαιάς ουσίας στην παθογένεια 

της νόσου (318,324,325). Ελαττωµένη διάχυση µε συνοδό αύξηση της ανισοτροπίας 

παρατηρήθηκε στα βασικά γάγγλια ασθενών µε ΣΚΠ (318), εύρηµα που αποδόθηκε σε 

µεταβολικές διαταραχές και παρουσία κυτταροτοξικού οιδήµατος. 

     Η κλασµατική ανισοτροπία (FA) φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητος δείκτης από τον 

ADC στην ανάδειξη των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας στην ΣΚΠ, στις οποίες γενικά 

ελέγχεται µε ελαττωµένες τιµές (309,317,326), αφού οι διαφορές µεταξύ των τιµών FA 

στις διάφορες αλλοιώσεις ΣΚΠ είναι γενικά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες διαφορές  

των τιµών ADC (317). Για παράδειγµα, στις περιοχές NAWM  παρατηρήθηκε 8% 

ελάττωση των τιµών FA  και 2% αύξηση των τιµών ADC σε σύγκριση µε τους 

φυσιολογικούς εθελοντές. Το µεσολόβιο, τα εγκεφαλικά σκέλη και η έσω κάψα είναι οι 

περιοχές µε το µεγαλύτερο βαθµό ανισοτροπίας σε φυσιολογικά άτοµα (318). 

      Οι χαµηλότερες τιµές FA ελέγχονται στις οξείες βλάβες (317) ή κατ’άλλους στις 

ΒΗ (326). Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τιµών FA στις εστιακές 

αλλοιώσεις σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές των περιοχών NAWM , τόσο εγγύς 

όσο και µακρύτερα των εστιακών αλλοιώσεων (317), εύρηµα που προφανώς 

συσχετίζεται µε την παρουσία µεγαλυτέρου βαθµού αποµυελίνωσης, απώλειας των 

νευραξόνων, αλλά και φλεγµονώδους οιδήµατος στις εστιακές αλλοιώσεις, που 
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συσχετίζονται µε ελάττωση της ανισοτροπίας της διάχυσης (305,309,310,327,328). 

Ειδικότερα οι φυσιολογικά απεικονιζόµενες σε Τ2 ακολουθίες περιοχές γύρω από τις 

εστιακές αλλοιώσεις (Perilesional White Matter= PWM) χαρακτηρίζονται από 

στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες τιµές FA και υψηλότερες τιµές ADC σε σύγκριση 

µε την ευρύτερη NAWM και τις εστιακές αλλοιώσεις (317), εύρηµα που υποδεικνύει 

επέκταση της νόσου πέρα από τα όρια των πλακών που είναι ορατά σε Τ2 ακολουθίες, 

και πιθανά οφείλεται σε εκφύλιση τύπου Wallerian , αλλά και αποµυελίνωση  και 

απώλεια των νευραξόνων γειτονικά µε τις πλάκες. 

     Σε σχετικές µελέτες αναδεικνύεται βαθµός αρνητικής  συσχέτισης  µεταξύ των 

τιµών ADC και  FA στις περισσότερες αλλοιώσεις ΣΚΠ , που κυµαίνεται από µέτρια 

(309,329), µέχρι ισχυρή (305), εύρηµα που υποδεικνύει ότι στην παθογενετική 

διαδικασία των αλλοιώσεων συνυπάρχει τόσο η αύξηση της διαχυσιµότητας των 

µορίων του νερού, όσο και η ελάττωση της ανισοτροπίας της διάχυσης. ∆εν 

αναγνωρίσθηκε αντίστοιχη συσχέτιση στις περιοχές  NAWM (305). 

      Σε σχετική µελέτη (330) αναγνωρίσθηκε αρνητική συσχέτιση µεταξύ των τιµών 

ADC και του βαθµού ελάττωσης της έντασης σήµατος σε Τ1 ακολουθία αλλά όχι και 

των τιµών FA, εύρηµα που υποδεικνύει ότι ο ADC είναι πιο ευαίσθητος δείκτης στην 

πρόβλεψη του ποσοστού µόνιµης βλάβης στον εγκεφαλικό ιστό. 

      Η συσχέτιση µεταξύ του βαθµού διαχυσιµότητας στις διάφορες αλλοιώσεις της 

λευκής ουσίας  και της κλινικής βαρύτητας της νόσου βαθµονοµηµένης µε την κλίµακα 

κλινικής λειτουργικής κατάστασης EDSS  παρουσιάζει αντικρουόµενα αποτελέσµατα 

µεταξύ των ερευνητών . Κατά  µια µελέτη (300) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

σχέση µεταξύ των τιµών ADC και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης, ενώ σε άλλη 

(306) η µέση διαχυσιµότητα των αλλοιώσεων στη ΣΚΠ έχει θετική συσχέτιση τόσο µε 

τις τιµές στην κλίµακα ΕDSS, όσο και µε τη διάρκεια της νόσου. Σε άλλη µελέτη (318) 

αναγνωρίζεται ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των τιµών FA στην υπερσκηνίδια και 

υποσκηνίδια NAWM  σε ασθενείς πάσχοντες από RRMS και των τιµών EDSS  , καθώς 

και µεταξύ των τιµών FA και µέσης διαχυσιµότητας στα εγκεφαλικά σκέλη και των 

τιµών EDSS. Συσχέτιση αναγνωρίσθηκε επίσης µεταξύ των τιµών ADC της NAWM 

των µετωπιαίων λοβών και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης σε ασθενείς µε 

PPMS (331). Σε σχετική µελέτη απεικόνισης των νευρικών ινών της πυραµιδικής οδού 

(pyramidal tract mapping) σε ασθενείς µε RRMS, αναγνωρίστηκε στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ακεραιότητας των νευρικών ινών και των τιµών 

EDSS (332). 
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     Σε εργασίες όπου η µελέτη των αλλοιώσεων της ΣΚΠ µε τεχνική κυτταρικής 

διάχυσης γίνεται µε την χρήση ιστογραµµάτων της µέσης διαχυσιµότητας και της 

κλασµατικής ανισοτροπίας (333,334)  τα µελετούµενα µεγέθη (µέση διαχυσιµότητα, 

µέση κλασµατική ανισοτροπία, µέγιστο ύψος ιστογράµµατος (peak height) και µέγιστη 

θέση ιστογράµµατος (peak locations)) διέφεραν σηµαντικά µεταξύ ασθενών και 

φυσιολογικών εθελοντών . Στην µία µελέτη οι µέσες τιµές διαχυσιµότητας είναι 

υψηλότερες στους ασθενείς µε   SPMS σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές ασθενών 

µε RRMS (333), εύρηµα που δεν επιβεβαιώνεται στην δεύτερη µελέτη σύµφωνα µε την 

οποία δεν αναδεικνύεται διαφορά µεταξύ των διαφορετικών φαινοτύπων στην ΣΚΠ 

(334). Σε ασθενείς µε RRMS η κλινική λειτουργική κατάσταση συσχετίζεται µε την 

µέση διαχυσιµότητα και το µέγιστο ύψος του ιστογράµµατος της διαχυσιµότητας , ενώ 

σε ασθενείς µε SPMS η κλινική λειτουργική κατάσταση συσχετίζεται µε τη µέγιστη 

θέση του ιστογράµµατος της κλασµατικής ανισοτροπίας (334).   
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

       Οι  συµβατικές  τεχνικές   Μαγνητικής  Τοµογραφίας  έχουν  αποδειχθεί  

εξαιρετικά  χρήσιµες  στην  αρχική  διαγνωστική  προσέγγιση, και  την  

παρακολούθηση  της  πορείας  των  ασθενών  µε  ΣΚΠ (74-76,114-120,191-

195,335,336),  είναι  ωστόσο  ανεπαρκείς  στον  χαρακτηρισµό (παθολογοανατοµική  

συσχέτιση) των  αλλοιώσεων  της  νόσου (336) , έχουν  µικρή  ευαισθησία  στη  νόσο  

του  νωτιαίου  µυελού (336), ενώ  οι  απεικονιζόµενες  αλλοιώσεις  παρουσιάζουν  

φτωχή  κλινική  συσχέτιση (153-159,166,167,337). Η  πρόσφατη  ανάπτυξη  και  

κλινική  εφαρµογή  µη  συµβατικών  τεχνικών  ΜΤ,  όπως  είναι  η  µεταφορά  

µαγνήτισης  και  η  Τ2  ακολουθία  πολλαπλής  ηχούς  για  τον  προσδιορισµό  των  

χρόνων  χαλάρωσης  Τ2,  είχε σαν συνέπεια  την  περαιτέρω  βελτίωση  της  

ευαισθησίας  και  ειδικότητας  της  µεθόδου  στην  ανίχνευση  και  χαρακτηρισµό  των  

απεικονιστικών  αλλοιώσεων  της  νόσου ,  χωρίς  να  βελτιώσει,  ωστόσο,  την  κλινική  

συσχέτιση (337). 

      Η  τεχνική  µεταφοράς  µαγνήτισης (ΜΤ)   εφαρµόστηκε  ευρέως  στην  ΣΚΠ  µε  

στόχο  την  αύξηση  της  ευαισθησίας   ανίχνευσης  αλλοιώσεων (196-205,338),  

καλύτερο  χαρακτηρισµό  της  βλάβης (214-219), πρόγνωση  ανάπτυξης  νέων  βλαβών 

(229,269),  παρακολούθηση  της  εξέλιξης   και  θεραπευτικής  ανταπόκρισης (229-

234),  καλύτερη  συσχέτιση  µε  τον  τύπο (339,241-243),  την  δραστηριότητα (340),  

και  την  κλινική  βαρύτητα  (251-254)  της  νόσου,  ενώ χρησιµοποιήθηκε  και  για  την  

παθολογοανατοµική  συσχέτιση  των  απεικονιστικών  αλλοιώσεων  σε  πειραµατόζωα 

(208,209). Η  εφαρµογή  της  τεχνικής  στις  παραπάνω  µελέτες  βασίζεται  σε  

ποσοτικές  µετρήσεις  του  δείκτη  µεταφοράς  µαγνήτισης (Magnetization  Transfer  

Ratio=MTR), που, ωστόσο,  εδείχθη  ανεπαρκής  στο  να  ποσοτικοποιήσει  το  

συνολικό  φαινόµενο  της  µεταφοράς  µαγνήτισης  το  οποίο  συσχετίζεται  και  µε  

άλλες  ποσοτικές  παραµέτρους,  όπως  είναι  ο ρυθµός  µεταφοράς  µαγνήτισης (Kfor)  

και  ο  ενδογενής  χρόνος  χαλάρωσης  Τ1  των  ελεύθερων  µορίων  του  νερού 

(Τ1free) (256,266).  Ο  MTR, εποµένως , δεν  µπορεί  να  χαρακτηρίσει  επαρκώς  τις  

εστιακές  και  διάχυτες  αλλοιώσεις  της  λευκής  ουσίας  στη  ΣΚΠ (266). ∆εν  έχει  

εκπονηθεί  καµία  προοπτική  µελέτη  µε  στόχο  την  ανίχνευση,  χαρακτηρισµό, 

παρακολούθηση  της  εξέλιξης  και  κλινική    συσχέτιση  των  απεικονιστικών  
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αλλοιώσεων  στη  ΣΚΠ, που να εκτιµά  τον  συνδυασµό  των  ποσοτικών  αυτών  

παραµέτρων( MTR, Kfor, T1free).      

        Η  Τ2  ακολουθία  πολλαπλής  ηχούς  µε την οποία είναι δυνατός ο   

προσδιορισµός  των  χρόνων  χαλάρωσης  Τ2 (341,342)  που  αντιπροσωπεύουν  

διαφορετικές  "δεξαµενές"  νερού  εντός  της  λευκής  ουσίας (268,270),  έχει  επίσης  

χρησιµοποιηθεί  στη ΣΚΠ µε  στόχο  τον  χαρακτηρισµό  των  απεικονιστικών  

αλλοιώσεων (271,272),  ενώ  έχουν  γίνει  και  συγκριτικές  µελέτες  µε  την  τεχνική  

µεταφοράς  µαγνήτισης (343,344).∆εν  έχουν  εκπονηθεί  µελέτες  για  την  κλινική  

συσχέτιση  των  αποτελεσµάτων  της  τεχνικής, ενώ  δεν  υπάρχουν  συγκριτικές  

µελέτες  µε  τους  άλλους  ποσοτικούς  δείκτες  της  τεχνικής  µεταφοράς  µαγνήτισης 

(Kfor, T1free)  µε  στόχο  την  καλύτερη  απεικονιστική  προσέγγιση  του  

παθολογοανατοµικού  υποστρώµατος  των  αλλοιώσεων. 

     Υπάρχει  περιορισµένος αριθµός  εργασιών   µε εφαρµογή  της  τεχνικής αιµατικής  

διήθησης (perfusion weighted imaging) σε ασθενείς µε ΣΚΠ µε αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα ,ιδιαίτερα όσο αφορά τις τιµές  rCBV των αλλοιώσεων που 

προσλαµβάνουν σκιαγραφικό, (286-289,290). Στις µελέτες αυτές ο αριθµός των 

µετρήσεων είναι µικρός ώστε να στοιχειοθετούνται αξιόπιστα αποτελέσµατα , δεν 

µελετώνται οι περιοχές DWM, ενώ δεν έχουν εκπονηθεί συγκριτικές µελέτες της 

τοπικής αιµάτωσης των περιοχών NAWM  σε σύγκριση µε αντίστοιχες περιοχές 

NWM φυσιολογικών ατόµων. Έχει  εκπονηθεί  µία  προοπτική  µελέτη  της  τεχνικής  

αυτής σε ασθενείς µε ΣΚΠ (290) , ενώ δεν απαντάται στη βιβλιογραφία καµµία 

συγκριτική µελέτη της τεχνικής αιµατικής διήθησης  µε  τις άλλες νεότερες 

απεικονιστικές τεχνικές. 

       Έχει εκπονηθεί µεγάλος αριθµός εργασιών όπου εφαρµόζεται η τεχνικής 

κυτταρικής διάχυσης (diffusion weighted imaging) σε ασθενείς µε ΣΚΠ, στις οποίες 

αναγνωρίζονται στατιστικά σηµαντικά διαφορές στις τιµές ADC και FA µεταξύ των 

αλλοιώσεων της λευκής ουσίας (298-320,326). Οι τιµές ADC στις περιοχές NAWM 

διαφέρουν από τις αντίστοιχες περιοχές NWM στους φυσιολογικούς εθελοντές, η 

διαφορά, ωστόσο, αυτή αποδεικνύεται στατιστικά σηµαντική σύµφωνα µε µερικές 

εργασίες (300,301,306), εύρηµα που δεν επιβεβαιώνεται σε άλλες (312,318). Η 

συσχέτιση µεταξύ του βαθµού διαχυσιµότητας στις διάφορες αλλοιώσεις της λευκής 

ουσίας  και της κλινικής βαρύτητας της νόσου βαθµονοµηµένης µε την κλίµακα 

κλινικής λειτουργικής κατάστασης EDSS  παρουσιάζει αντικρουόµενα αποτελέσµατα 

µεταξύ των ερευνητών (300,306,318,331-334). ∆εν έχει εκπονηθεί καµία συγκριτική 
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µελέτη της τεχνικής κυτταρικής διάχυσης µε την τεχνική αιµατικής διήθησης σε 

ασθενείς µε ΣΚΠ. 

        

    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: 

 1) η µελέτη της  συµβολής    νεότερων  τεχνικών  Μαγνητικής  Τοµογραφίας , όπως 

είναι η τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης, η µελέτη των χρόνων χαλάρωσης Τ2, η τεχνική 

αιµατικής διήθησης και η τεχνική κυτταρικής διάχυσης :  

α) στην  ανίχνευση  και τον χαρακτηρισµό των  εστιακών  και  διάχυτων  αλλοιώσεων  

της λευκής ουσίας του εγκεφάλου  ασθενών  µε  κλινικώς  βεβαία ΣΚΠ (clinically 

definite MS) ,και 

β)  στην  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  των  αλλοιώσεων  αυτών . 

 

2) η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης µεταξύ των  απεικονιστικών ευρηµάτων της 

λευκής ουσίας κατά  την  εφαρµογή  των διαφορετικών   νεότερων τεχνικών 

Μαγνητικής Τοµογραφίας  σε  ασθενείς  µε  ΣΚΠ. 

 

3) η µελέτη της  συσχέτισης των απεικονιστικών ευρηµάτων  µε   την  κλινική  

συµπτωµατολογία, δραστηριότητα, και  βαρύτητα της  νόσου (προσδιοριζόµενης  µε  

βάση  την  κλίµακα  EDSS  κατά  Kurtzke ). 
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2.ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
2.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

  α) κριτήρια επιλογής των ασθενών 

       1) Γενική  απεικονιστική µελέτη 

     Για την είσοδο ασθενούς στη γενική απεικονιστική µελέτη θα πρέπει να πληρούνται 

τα ακόλουθα κριτήρια : 

1) ο ασθενής να έχει κλινικώς βεβαία ΣΚΠ (clinically definite MS), ανεξαρτήτως 

υποτύπου, 

2) να έχει υποβληθεί σε πρόσφατη ΜΤ εγκεφάλου στην οποία να υπάρχουν 

ευρήµατα τυπικά για ΣΚΠ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα διαγνωστικά κριτήρια 

(Barkhof et al), 

3) η ηλικία του ασθενούς να είναι 18-50 έτη, και 

4) να έχει ληφθεί η συγκατάθεση του ασθενούς ,µετά την λεπτοµερή ενηµέρωσή του 

για το στόχο της µελέτης, την διαδικασία της εξέτασης  και τις πιθανές 

παρενέργειες από τη συµµετοχή του. 

 

    2)Προοπτική µελέτη για τον έλεγχο των βραχυπρόθεσµων µεταβολών της 

νόσου 

      Για την είσοδο του ασθενούς στην προοπτική µελέτη για τον έλεγχο των 

βραχυπρόθεσµων µεταβολών της νόσου θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα 

κριτήρια : 

1) να έχει κλινικώς βεβαία ΣΚΠ (clinically definite MS) του υποτύπου της 

υποτροπιάζουσας µορφής (relapsing remitting MS), 

2) να έχει υποστεί πάνω από δύο αληθείς ώσεις ενδεικτικές ενεργού νόσου (active 

disease). Σαν ώση (relapse) ορίζεται η εµφάνιση νέων νευρολογικών 

συµπτωµάτων τα οποία δεν συσχετίζονται µε πυρετό ή λοίµωξη και τα οποία 

συνοδεύονται από νέα αντικειµενικά νευρολογικά σηµεία κατά την κλινική 

εξέταση. Σαν ώση ,επίσης, µπορεί να χαρακτηρισθεί η σηµαντικού βαθµού 

επιδείνωση προϋπαρχόντων συµπτωµάτων και σηµείων η οποία διαρκεί άνω της 

µίας εβδοµάδας. Απλή επιδείνωση βραχείας διάρκειας δεν σηµαίνει αναγκαστικά 
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ώση καθόσον αυτή µπορεί να οφείλεται σε συµπτωµατική χειροτέρευση.Η 

τελευταία συνήθως συµβαίνει σε αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος. 

λοίµωξης, εµµήνου ρύσεως κλπ, και δεν οφείλεται σε δηµιουργία νέων βλαβών 

στο ΚΝΣ, ενώ αντίθετα οι αληθείς ώσεις χαρακτηρίζονται από την εµφάνιση 

νέων βλαβών στο ΚΝΣ. Περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί να γίνει σαφής 

διαχωρισµός µεταξύ αληθούς ώσης και συµπτωµατικής χειροτέρευσης δεν 

εισάγονται στην µελέτη. 

3) να βρίσκεται σε σχετικά πρώϊµο στάδιο  της νόσου (εντός 5 ετών από την έναρξη 

των πρώτων συµπτωµάτων), 

4) να βρίσκεται σε σχετικά καλή λειτουργική κατάσταση όπως αναγνωρίζεται από 

την βαθµολογία του στην κλίµακα EDSS, οι τιµές της οποίας πρέπει να είναι 1-5, 

5) η ηλικία του ασθενους να είναι µεταξύ 18-50 έτη 

  

β)  Κριτήρια επιλογής φυσιολογικών εθελοντών 

1) να είναι φυσιολογικά άτοµα ηλικίας 20-35 ετών, χωρίς νευρολογική ή άλλη 

νόσο και τυχαίας φυλετικής κατανοµής 

   2) να έχει ληφθεί η συγκατάθεση των ατόµων αυτών ,µετά την λεπτοµερή   

ενηµέρωσή τους για το στόχο της µελέτης, την διαδικασία της εξέτασης  και τις 

πιθανές παρενέργειες από τη συµµετοχή του. 

 

   

      1) Για τον σκοπό της γενικής απεικονιστικής µελέτης υποβλήθηκαν σε 

Μαγνητική Τοµογραφία εγκεφάλου µε τις νεότερες απεικονιστικές µεθόδους 62 

ασθενείς (36 γυναίκες, 26 άνδρες , ηλικίας 16-45 ετών, µέση ηλικία 32,4) µε κλινικώς 

βεβαία ΣΚΠ (clinically  definite  MS ) και των 3 κλινικών υποτύπων : 55 από τους 

παραπάνω ασθενείς έπασχαν από  ΣΚΠ µε υφέσεις και εξάρσεις (Relapsing Remitting 

MS=RRMS), 6 ασθενείς από δευτεροπαθώς προοδευτική ΣΚΠ (Secondary 

Progressive MS=SPMS) και 1 ασθενής από πρωτοπαθώς προοδευτική ΣΚΠ( Primary 

Progressive MS=PPMS) . 2 ασθενείς µε RRMS τελικά αποκλείσθηκαν από την 

µελέτη, 1(16 ετών γυναίκα) λόγω αδυναµίας ενδοφλέβιας χορήγησης παραµαγνητικής 

ουσίας και 1(32 ετών γυναίκα) λόγω αποτυχίας της τεχνικής αιµατικής διήθησης. 

Συνεπώς, τελικά, συµπεριλήφθησαν στην εξέταση 60 ασθενείς . 

          Η διάγνωση έγινε από έµπειρο νευρολόγο και βασίστηκε στην χρήση των 

διαγνωστικών κριτηρίων  κατά  Posser, ενώ αµέσως πριν την εξέταση τους µε 
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Μαγνητική Τοµογραφία οι ασθενείς εκτιµήθηκαν κλινικά και η κλινική τους 

λειτουργική κατάσταση βαθµονοµήθηκε µε βάση την κλίµακα EDSS .Ο βαθµός της 

διαταραχής  κλινικής λειτουργικής κατάστασης των ασθενών διακυµάνθηκε από 1-7.5 

( µέσος όρος =2.5). 

       Η φαρµακευτική αγωγή των παραπάνω ασθενών κατά την περίοδο της εξέτασης, 

καθώς και η χρονική διάρκεια της νόσου πριν από αυτή ποικίλλουν µεταξύ των 

ασθενών και δεν  χρησιµοποιήθηκαν σαν κριτήριο επιλογής ή απόρριψης στην 

µελέτη. 

       2) Στην προοπτική µελέτη για τον έλεγχο των βραχυπρόθεσµων µεταβολών της 

νόσου συµπεριλήφθησαν 6 από  τους  παραπάνω ασθενείς µε RRMS  που πληρούσαν 

τα αναφερόµενα κριτήρια  (4 άνδρες, 2 γυναίκες, ηλικίας 25-42 ετών µε EDSS που 

κυµαίνεται από 1-3,5( µέσος όρος =2.22)  και διάρκεια νόσου από 6 µήνες-3 έτη) και οι 

οποίοι υποβλήθησαν σε 6 εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίας  (1/µήνα  και  για  6 

συνεχείς  µήνες) . 

      Μελετήθηκαν επίσης 20 φυσιολογικοί  εθελοντές ( 12 άνδρες, 8 γυναίκες) µε 

ανάλογη ηλικιακή κατανοµή (22-35 ετών, µέση ηλικία 27,2), χωρίς κλινικά ή 

απεικονιστικά ευρήµατα συµβατά µε νόσο του ΚΝΣ,  µε στόχο την συγκριτική 

αξιολόγηση των απεικονιστικών ευρηµάτων της φυσιολογικής λευκής ουσίας  µε 

αυτά των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας στους ασθενείς µε ΣΚΠ. 

       Το παραπάνω ερευνητικό πρόγραµµα εγκρίθηκε από την Επιστηµονική Επιτροπή 

Ερευνητικής ∆εοντολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. 

       Η συµµετοχή κάθε ασθενούς και φυσιολογικού εθελοντή στη µελέτη έγινε µετά 

από τη συγκατάθεσή του (informed consent), µετά από τη λεπτοµερή ενηµέρωσή του 

για τους στόχους της µελέτης και τις πιθανές παρενέργειες. 
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

      Οι εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίας εκτελέσθηκαν σε Μαγνητικό Τοµογράφο 

1.5 T (Vision Plus, Siemens Medical Systems, Erlangen, Germany) µε 25mT/m 

gradients και πηνίο εγκεφάλου (circularly polarized head coil). 

    

     Το βασικό απεικονιστικό πρωτόκολλο ,που εφαρµόσθηκε σε όλους τους ασθενείς, 

περιελάµβανε τις παρακάτω ακολουθίες : 

1. Τ1 weighted  Spin  Echo (TR/TE: 600msec/15msec)  σε  εγκάρσιο  επίπεδο  

2. Τ2 weighted  Turbo  Spin  Echo (TR/TE :5000msec/98msec)  σε  εγκάρσιο  

επίπεδο 

3. Turbo FLAIR (TR/TE/TI:9000/120/2600msec) σε  εγκάρσιο  και  οβελιαίο  

επίπεδο 

4. T1 weighted Spin  Echo (TR/TE: 600msec/15msec)   µετά  την  ενδοφλέβια  

έγχυση  της  παραµαγνητικής  ουσίας  σε  εγκάρσιο  επίπεδο. 

   

       Εφαρµόσθηκαν επίσης οι παρακάτω νεότερες τεχνικές Μαγνητικής Τοµογραφίας: 

1. Τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης (magnetization transfer imaging) 

Εφαρµόσθηκε τροποποιηµένη τεχνική κατά Finelli et al (345) :  

    Α. 3D  FLASH (TR/TE :68,8msec/5msec) µε  flip  angle  3o  σε   εγκάρσιο 

επίπεδο πριν την εφαρµογή παλµού µεταφοράς µαγνήτισης , 

    Β. 3D FLASH (TR/TE :68,8msec/5msec) µετά την εφαρµογή 4 εκτός 

συντονισµού (off-resonance) sinc gaussian shaped παλµών µεταφοράς µαγνήτισης 

µε 4 διαφορετικά flip  angles (3o,15o ,30o  ,60o). Η διάρκεια του κάθε παλµού 

µεταφοράς µαγνήτισης ήταν 5.125msec και η συχνότητα 1.5 kHz µακριά από την 

συχνότητα του νερού. 

2.   Τεχνική προσδιορισµού των χρόνων χαλάρωσης Τ2 

   Εφαρµόσθηκε ακολουθία πολλαπλής ηχούς (Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) 

sequence) (346) µε εναλλασσόµενους 180Ο παλµούς (PHAPS) και 16 ίσης 

αποστάσεως συνεχείς ηχώς µε την πρώτη ηχώ να αρχίζει στα 22.5msec 

(TR=2000msec,TE=22.5msec) σε εγκάρσιο επίπεδο. 5 τοµές πάχους 5mm ελήφθησαν 

στο επίπεδο των πλαγίων κοιλιών. 
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3. Τεχνική αιµατικής διήθησης (perfusion weighted imaging) 

     Εφαρµόσθηκε  TT22**ww  GGRREE--EEPPII  αακκοολλοουυθθίίαα  µµεε  ττεεχχννιικκήή  κκαατταασσττοολλήήςς  ττοουυ  σσήήµµααττοοςς  ττοουυ  

λλίίπποουυςς σε εγκάρσιο επίπεδο και ελήφθησαν 50 δυναµικές λήψεις µετά την ταχεία 

έγχυση (<3sec) 0.1 mmol/kg  γαδολινίου. Η έναρξη της χορήγησης του σκιαγραφικού 

έγινε 5sec µετά την έναρξη της σάρωσης. 

 

4. Τεχνική κυτταρικής διάχυσης  (diffusion weighted imaging) 

    Εφαρµόσθηκε  TT22**ww  GGRREE--EEPPII  µµεε  κκαατταασσττοολλήή  ττοουυ  σσήήµµααττοοςς  ττοουυ  λλίίπποουυςς σε εγκάρσιο 

επίπεδο (b-value=0) και χρήση 6 βαθµιδωτών πεδίων διάχυσης (bb--vvaalluuee==11000000)),,  όόπποουυ b-

value είναι ο βαθµός κωδικοποίησης της διάχυσης (εξαρτάται από το πλάτος και την 

διάρκεια του βαθµιδωτού πεδίου). 

Σε όλες τις παραπάνω ακολουθίες , συµβατικές και µη συµβατικές, το πάχος των τοµών 

=5mm, field of view=250X250mm, scan matrix=205X256 

            ΟΟιι  ττεεχχννιικκέέςς  ΜΜεεττααφφοορράάςς  ΜΜααγγννήήττιισσηηςς    κκααιι    ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  ττωωνν  χχρρόόννωωνν  χχααλλάάρρωωσσηηςς  

ΤΤ22  εεφφααρρµµόόσσθθηηκκαανν  σσεε  3311  αασσθθεεννεείίςς,,  εεννώώ  ηη  ττεεχχννιικκήή  κκυυττττααρριικκήήςς  δδιιάάχχυυσσηηςς  σσεε  3366  αασσθθεεννεείίςς  ..  

ΗΗ  ττεεχχννιικκήή  ααιιµµααττιικκήήςς  δδιιήήθθηησσηηςς  εεφφααρρµµόόσσθθηηκκεε  κκααιι  σσττοουυςς  6600  αασσθθεεννεείίςς  ((σσεε  3311  αασσθθεεννεείίςς  

εεφφααρρµµόόσσθθηηκκαανν  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  ΜΜεεττααφφοορράάςς  ΜΜααγγννήήττιισσηηςς,,  ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  ττωωνν  χχρρόόννωωνν  

χχααλλάάρρωωσσηηςς  ΤΤ22  κκααιι  ααιιµµααττιικκήήςς  δδιιήήθθηησσηηςς,,  κκααιι  σσεε  3366  αασσθθεεννεείίςς  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  ααιιµµααττιικκήήςς  

δδιιήήθθηησσηηςς  κκααιι  κκυυττττααρριικκήήςς  δδιιάάχχυυσσηηςς))..  

  

22..33..  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 

Οι  µελετούµενες  απεικονιστικές  βλάβες  διαχωρίστηκαν  σε : 

1) Εστιακές  αλλοιώσεις  της  λευκής  ουσίας  που  αναγνωρίζονται ως εστιακές 

περιοχές αυξηµένου σήµατος σε Τ2 και FLAIR ακολουθίες  και χαρακτηρίζονται 

ανάλογα : 

 Α) µε  την απεικόνιση τους  σε  Τ1  ακολουθία ως :  

      α) ίσης  έντασης  σήµατος σε σχέση µε  την  φυσιολογική  λευκή     

             ουσία (isointense -ISO),  

      β) µέτριας  ελαττωµένης  έντασης  σήµατος (mild hypointense - HYPO) , και 

      γ) έντονα  ελαττωµένης  έντασης  σήµατος  περίπου  ίσης  µε     

            αυτής  του  ΕΝΥ (severe hypointense or black holes -BH) ,      και  
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Β) την πρόσληψη ή µη της παραµαγνητικής ουσίας  ως :  

  α) προσλαµβάνουσες (οµοιογενώς ή δακτυλιοειδώς) (enhancing lesions-EL), και 

  β) µη προσλαµβάνουσες (non enhancing lesions-NEL). 

2)'Βρώµικη"  λευκή  ουσία ("dirty"  white  matter -DWM),   

    που ορίζεται  ως  διάχυτη περιοχή  λευκής  ουσίας  µε  αυξηµένο  σήµα  σε  Τ2  και    

    FLAIR  ακολουθίες και εντοπίζεται  µεταξύ  των εστιακών  αλλοιώσεων. 

3)Φυσιολογικά  απεικονιζόµενη  λευκή  ουσία (Normal  Appearing  White  Matter -   

     NAWM), όπως εκτιµάται  σε  Τ2  και  FLAIR ακολουθίες. 

Μελετήθηκε επίσης  η φυσιολογική  λευκή  ουσία (normal white matter -NWM)  των 

υγιών  εθελοντών  σε αντίστοιχες ανατοµικές θέσεις µε αυτές της  NAWM .  

       

      Οι  παράµετροι  που  µελετήθηκαν  στις  απεικονιστικές  βλάβες  καθώς και την 

φυσιολογικά απεικονιζόµενη λευκή ουσία των ασθενών και την λευκή ουσία των 

φυσιολογικών εθελοντών είναι  οι  εξής : 

  1.Μεταφορά  µαγνήτισης : 

 α)∆είκτης  µεταφοράς  µαγνήτισης MTR : 

  (MTR=(1-Ms/Mo)X 100%), όπου Ms  είναι  η  ένταση  σήµατος  µετά  την  

εφαρµογή  του  παλµού  µεταφοράς  µαγνήτισης  και Mo η  ένταση  σήµατος  πριν  την  

εφαρµογή  του. 

β)Ρυθµός  µεταφοράς  µαγνήτισης Kfor : 

  (Kfor=MTR/T1sat) όπου  T1sat  είναι  ο  χρόνος  χαλάρωσης  Τ1  σε  συνθήκες  

πλήρους  κορεσµού  µετά  την  εφαρµογή  του  παλµού  µεταφοράς  µαγνήτισης. 

γ)Ενδογενής  χρόνος  χαλάρωσης  των  πρωτονίων  του  νερού     T1free:  

(T1free=1/(1/T1sat-Kfor)), που  αντιστοιχεί  στον  ενδογενή  χρόνο  χαλάρωσης  Τ1  

των  ελεύθερων  µορίων  του  νερού  σε  απουσία  παλµού  µεταφοράς  µαγνήτισης . 

 

2.Τ2  ακολουθία  πολλαπλής  ηχούς 

     Οι  χρόνοι  χαλάρωσης  Τ2 αναλύθηκαν µε τη βοήθεια  πολυεκθετικής  εξίσωσης  

µε βάση  την  οποία    είναι  δυνατή  η  ανάλυση αυτών σε  3  τµήµατα  που   

αντιστοιχούν  στα  3  διαµερίσµατα  νερού  του  εγκεφαλικού  παρεγχύµατος : βραχύ  

Τ2 (short  T2=<50msec)  που  αντιστοιχεί  στο  νερό  της  µυελίνης,  µέσο  Τ2 ( 80-120 

msec )  που  αντιστοιχεί  στο  εξωκυττάριο  νερό  και  το  κυτταρόπλασµα  και  µακρύ  

Τ2 ( >120 msec )  που  αντιστοιχεί  στο  ΕΝΥ. 
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3. Ακολουθία  αιµατικής  διήθησης 

    Μελετήθηκε ο τοπικός  εγκεφαλικός  όγκος  αίµατος  (rCBV =regional  cerebral  

blood volume). Για να είναι δυνατή η σύγκριση της τοπικής εγκεφαλικής αιµάτωσης 

ασθενών µε διαφορετικούς αιµοδυναµικούς συντελεστές είναι απαραίτητη η χρήση 

ανατοµικής δοµής αναφοράς σε σύγκριση µε την οποία µελετώνται οι µεταβολές των 

τιµών  rCBV της λευκής ουσίας. Σαν τέτοια δοµή επιλέχθηκε η κεφαλή του 

κερκοφόρου πυρήνα , ο οποίος έχει µικρότερη πιθανότητα προσβολής από την 

νόσο(147). Οι τιµές ,εποµένως, του τοπικού εγκεφαλικού όγκου αίµατος εκφράζονται 

ως εκατοστιαίο ποσοστό της αντίστοιχης τιµής του κερκοφόρου πυρήνα σε κάθε 

ασθενή (rCBV%). 

 Επειδή, ωστόσο, η ένταση σήµατος της κεφαλής του κερκοφόρου πυρήνα 

ελαττώνεται σε περίπτωση εναπόθεσης Fe++, όπως συµβαίνει σε χρόνιες µορφές της 

νόσου (147), εύρηµα που θα µπορούσε να επηρεάσει τις τιµές  rCBV (345), σε 

περίπτωση αναγνώρισης χαµηλής έντασης σήµατος στις τοµές βάσεως που 

λαµβάνονται πριν την ενδοφλέβια χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας οι ασθενείς 

εξαιρέθησαν από την µελέτη. Για το λόγο αυτό εξαιρέθηκε από τη µελέτη µας ένας 

ασθενής. 

   

4.Ακολουθία κυτταρικής διάχυσης 

 Μελετήθηκαν οι εξής παράµετροι : 

 α) κλασµατική ανισοτροπία  (FA=fractional anisotropy)  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεειι  ττηηνν  

µµεεττααββοολλήή  ττηηςς  χχωωρριικκήήςς  µµεεττααττόόππιισσηηςς  ττωωνν  µµοορρίίωωνν    ττοουυ  ννεερροούύ,,  κκααιι   

 β) σχετικόςσυντελεστής διάχυσης (ADC= apparent diffusion coefficient) που 

αντιπροσωπεύει την µέέσσηη  ααππόόσστταασσηη  πποουυ  δδιιααννύύεεττααιι  ααππόό  έένναα  µµόόρριιοο  ννεερροούύ  σσττηη  µµοοννάάδδαα  

ττοουυ  χχρρόόννοουυ.. 
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2.4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

      ΌΌλλαα  τταα  ααππεειικκοοννιισσττιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα  µµεεττααφφέέρρθθηηκκαανν  σσεε  έένναα  ααννεεξξάάρρττηηττοο  σσττααθθµµόό  εερργγαασσίίααςς  

((PPCC,,  PPeennttiiuumm  IIVV  22..66GGHHzz))  κκααιι  ααννααλλύύθθηηκκαανν  µµεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  εειιδδιικκοούύ  λλοογγιισσµµιικκοούύ  ((ssooffttwwaarree))  

δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  γγιιαα  κκάάθθεε  ααππεειικκοοννιισσττιικκήή  ττεεχχννιικκήή  ::  

11..  ΤΤεεχχννιικκήή  µµεεττααφφοορράάςς    µµααγγννήήττιισσηηςς  

      ΜΜεε  ττηη  χχρρήήσσηη  εειιδδιικκοούύ  λλοογγιισσµµιικκοούύ  οοιι  εειικκόόννεεςς  µµεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  fflliipp  aannggllee  µµεεττάά  ττηηνν  

εεφφααρρµµοογγήή  ππααλλµµοούύ  µµεεττααφφοορράάςς  µµααγγννήήττιισσηηςς  ααννααλλύύθθηηκκαανν  κκααιι  υυπποολλοογγίίσσθθηηκκεε  ηη  έένντταασσηη  

σσήήµµααττοοςς  σσεε  κκάάθθεε  ppiixxeell,,  εεννώώ  µµεε    εεφφααρρµµοογγήή    κκααττάάλλλληηλληηςς  εεξξίίσσωωσσηηςς  έέγγιιννεε  δδυυννααττήή  ηη  

εεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ΤΤ11ssaatt  (( T1sat  είναι  ο  χρόνος  χαλάρωσης  Τ1  σε  συνθήκες  

πλήρους  κορεσµού  µετά  την  εφαρµογή  του  παλµού  µεταφοράς  µαγνήτισης) σε 

κάθε pixel και δηµιουργία συνθετικής εικόνας (Τ1sat map).  

   Οι τιµές του MTR (Magnetization Transfer ratio=∆είκτης  µεταφοράς  µαγνήτισης) 

υπολογίσθηκαν µε βάση την ακόλουθη εξίσωση:  

                                 MTR=(1-SIa/SIb)X 100%,  

όπου SIa  είναι  η  ένταση  σήµατος  µετά  την  εφαρµογή  του  παλµού  µεταφοράς  

µαγνήτισης (flip angle 3)  και SIb η  ένταση  σήµατος  πριν  την  εφαρµογή  του, και 

ακολούθησε δηµιουργία συνθετικής εικόνας (MTR map) 

    Ακολούθως οι τιµές του ρυθµού µεταφοράς µαγνήτισης (Kfor) και  του ενδογενούς  

χρόνου  χαλάρωσης  των  πρωτονίων  του  νερού (T1free) υπολογίσθηκαν µε βάση τις 

παρακάτω εξισώσεις : 

          Kfor=MTR/T1sat,          T1free=1/(1/T1sat-Kfor), 

 

και έγινε δυνατή η δηµιουργία συνθετικών εικόνων (Kfor map, και T1free map). 

    Με την χρήση περιοχών ενδιαφέροντος (regions of interest=ROIs) που 

τοποθετούνται στις συνθετικές εικόνες είναι δυνατός ο υπολογισµός των αντίστοιχων 

τιµών των παραµέτρων (MTR, Kfor και T1free) (εικόνα 33). 
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αα))                                                                                                                                ββ))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

γγ))                                                                                                                                        δδ))  
  

  

ΕΕιικκόόνναα  3333:: Kfor (α), MTR (β) and T1free (γ) maps, καθώς και Τ1 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο µετά 

τη χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας (δ) γυναίκας 32 ετών µε RRMS και EDSS=2,5. Τα ROIs έχουν 

τοποθετηθεί σε HYPO εστιακές αλλοιώσεις (κόκκινο) , ΒΗ (κίτρινο) και περιοχές DWM (µπλέ).      

  

  

  2) Τεχνική προσδιορισµού των χρόνων χαλάρωσης Τ2 

 

       Η επεξεργασία ανάλυσης για τον προσδιορισµό των χρόνων χαλάρωσης Τ2 έγινε 

µε τη χρησιµοποίηση των περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs) ώστε να καταγραφεί η 

ένταση σήµατος από κάθε µια από τις δέκα έξι ηχώς στην ακολουθία PHAPS. Ένα 

κυκλικό ROI τοποθετήθηκε στον αέρα εκτός της εικόνας, Η ένταση σήµατος του 

υποβάθρου της εικόνας και η σταθερή απόκλιση που αντιστοιχεί στο θόρυβο 

καταγράφηκαν και η ένταση σήµατος του υποβάθρου αφαιρέθηκε από τη µετρούµενη  
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ένταση σήµατος σε κάθε ηχώ (∆SI), για να εκτελεσθεί µια ακριβής πολυεκθετική 

ανάλυση. Ο χρόνος χαλάρωσης T2 υπολογίσθηκε από το φιτάρισµα των τιµών 

εντάσεων των  σηµάτων (∆SI) από κάθε ηχώ µετά τον αποκλεισµό της πρώτης τιµής 

και την εφαρµογή ειδικού αλγορίθµου για τον υπολογισµό της µονοεκθετικής και 

πολυεκθετικής λειτουργίας του. Με την χρήση F test (επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 1%) προσδιορίσθηκε αν η πολυεκθετική λειτουργία των χρόνων 

χαλάρωσης Τ2 είναι καλύτερη της µονοεκθετικής (348). Με τον προσδιορισµό της 

µονοεκθετικής λειτουργίας των χρόνων χαλάρωσης Τ2 είναι δυνατή η εξαγωγή  

συνθετικού χάρτη (T2 calculated map) , όπου µε την χρήση των ROIs υπολογίζονται οι 

αντίστοιχοι µέσοι χρόνοι χαλάρωσης Τ2 (εικόνα 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           α)                                                                         β) 
Εικόνα 34: FLAIR ακολουθία (α) και συνθετικός χάρτης χρόνων χαλάρωσης Τ2 (T2 calculated map) 

(β) σε άνδρα  37 ετών µε RRMS και EDSS= 3.5. Τα ROIs έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές  DWM 

(κόκκινο) NAWM (κίτρινο). 

 

 3.Τεχνική αιµατικής διήθησης 

       Τα δεδοµένα από την εφαρµογή της τεχνικής αιµατικής διήθησης αναλύθηκαν µε 

ειδικό λογισµικό (Cincinnati Children's Hospital Image Processing Software 

(CCHIPS)). Για κάθε pixel προσδιορίσθηκε η καµπύλη της έντασης σήµατος µε τον 

χρόνο που αναστρεφόµενη µετατράπηκε σε καµπύλη συγκέντρωσης του σκιαγραφικού 

µε τον χρόνο, το ολοκλήρωµα της οποίας αποτελεί η τιµή του r CBV . Ακολούθησε η 

δηµιουργία συνθετικής εικόνας (rCBV map). Με την χρήση των περιοχών 

ενδιαφέροντος (ROIs) στις εικόνες βάσεως και κατάλληλου συστήµατος επιπροβολής 
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των εικόνων υπολογίζεται η αντίστοιχη τιµή rCBV, η οποία υπολογίζεται ως 

εκατοστιαίο ποσοστό της τιµής rCBV της κεφαλής του δεξιού κερκοφόρου πυρήνα 

(εικόνα 35,36)  

α)  

β)  
Εικόνα 35: Εικόνες βάσεως Τ2*EPI ακολουθίας (α) και rCBV map (β) φυσιολογικού εθελοντή (γυναίκα 

25 ετών) , όπου τα ROIs (κόκκινα) έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές υποφλοιώδους λευκής ουσίας των 

µετωπιαίων λοβών, δεξιού βρεγµατικού και ινιακού λοβού ,το µεσολόβιο και το ηµιωοειδές κέντρο.   
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Εικόνα 36: Εικόνες βάσεως EPI T2* rCBV map και καµπύλες έντασης σήµατος σήµατος µε το χρόνο 

σε άνδρα ασθενή 28 ετών µε RRMS µε EDSS=1,5, όπου τα ROIs έχουν τοποθετηθεί σε εστιακές 

αλλοιώσεις (κόκκινο,µπλέ,µώβ) και περιοχές φυσιολογικά απεικονιζόµενης λευκής ουσίας 
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4.Τεχνική κυτταρικής διάχυσης 

     Η επεξεργασία των εικόνων έγινε µε τη χρήση ειδικού λογισµικού Volume I και 

dTV1.5 µε τη βοήθεια του οποίου έγινε δυνατή η δηµιουργία συνθετικών χαρτών 

σχετικού συντελεστή διάχυσης (ADC map) και κλασµατικής ανισοτροπίας (FA map). 

Με την χρήση των περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs) στις εικόνες βάσεως υπολογίζονται 

οι αντίστοιχες τιµές ADC και  FA (εικόνα 37). Με το ίδιο λογισµικό είναι δυνατή 

επίσης η χαρτογράφηση των νευρικών ινών (εικόνα 38) 

 

 

               
     α)                                                      β)                                                                                                  

 
                                                              γ) 
Εικόνα 37: Εικόνα βάσεως TT22ww  ssiinnggllee  sshhoott  SSEE--EEPPII  µµεε  κκαατταασσττοολλήή  ττοουυ  λλίίπποουυςς  ((αα))  FFAA  mmaapp  ((ββ))  κκααιι    AADDCC  
mmaapp  ((γγ))  φφυυσσιιοολλοογγιικκοούύ  εεθθεελλοοννττήή  ((άάννδδρρααςς  1199  εεττώώνν)),,  όόπποουυ  τταα  RROOIIss  έέχχοουυνν  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  
φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  ααππεειικκοοννιιζζόόµµεεννηηςς  λλεευυκκήήςς  οουυσσίίααςς  .. 
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 α) 

β)  
Εικόνα 38: α)Χαρτογράφηση των νευρικών ινών που διέρχονται από εστιακή αλλοίωση µε ελαττωµένο 

σήµα σε Τ1 ακολουθία (HYPO) σε γυναίκα 28 ετών µε RRMS και EDSS=1,5 µε τη χρήση ειδικού 

λογισµικού Volume I και dTV1.5.β) Χαρτογράφηση των νευρικών ινών που διέρχονται από το 

µεσολόβιο σε άνδρα 34 ετών µε RMSS και EDSS=3,5 µε εστιακή αλλοίωση του µεσολοβίου. 

Αναγνωρίζεται χαρακτηριστική διακοπή των νευρικών ινών που διέρχονται από τις αλλοιώσεις , εύρηµα 

ενδεικτικό τοπικής απώλειας των νευραξόνων. 
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      Στους 31 ασθενείς (26 µε RRMS, 4 µε SPMS  και 1 µε PPMS ) στους οποίους 

εφαρµόσθηκαν  η τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης και η Τ2 ακολουθία πολλαπλής ηχούς  

µελετήθηκαν οι αναφερθέντες αντίστοιχες παράµετροι σε  235  εστιακές αλλοιώσεις 

(207 NEL (122 HYPO,53 ISO ,32BH), 28EL), 72 περιοχές DWM και 248 περιοχές 

NAWM (31X8) (Σε κάθε ασθενή µετρώνται 8 περιοχές φυσιολογικά απεικονιζόµενης 

λευκής ουσίας : 1 σε κάθε ένα µετωπιαίο λοβό, 1 σε κάθε ένα κροταφικό λοβό, 1 σε 

κάθε ένα ινιακό λοβό, 1 στο µεσολόβιο, και  1 στο ηµιωοειδές κέντρο). Στους 36 

ασθενείς (34 µε RRMS, και 2 µε SPMS) στους οποίους εφαρµόσθηκε η τεχνική 

κυτταρικής διήθησης µελετήθηκαν οι αντίστοιχες παράµετροι σε  213 εστιακές 

αλλοιώσεις (181NEL (105 HYPO, 48 ISO ,28BH), 32 EL), 96 περιοχές DWM  και 288 

(36X8) περιοχές NAWM (η κατανοµή των µετρήσεων σε περιοχές NAWM έγινε όπως 

και στους προηγούµενους ασθενείς). Η τεχνική αιµατικής διήθησης εφαρµόσθηκε στο 

σύνολο των ασθενών (60) και η µελέτη των αντίστοιχων παραµέτρων έγινε στο σύνολο 

των µετρούµενων αλλοιώσεων (448), των περιοχών DWM (168) και  των  περιοχών 

NAWM (536).7 ασθενείς υπεβλήθηκαν δύο φορές σε τεχνικές αιµατικής διήθησης (µία 

σε συνδυασµό µε τεχνικές µεταφοράς µαγνήτισης και µία σε συνδυασµό µε τεχνική 

κυτταρικής διάχυσης) σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

       Όλες οι παράµετροι των διαφόρων νεότερων τεχνικών ΜΤ  µελετήθηκαν σε 160 

(20X8) περιοχές NWM  των φυσιολογικών εθελοντών µε εντόπιση αντίστοιχη των 

µελετούµενων  περιοχών της NAWM. 

        Στους 6 ασθενείς που µελετήθηκαν σε µηνιαία βάση για 6 µήνες εφαρµόσθηκαν η  

τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης , η Τ2 ακολουθία πολλαπλής ηχούς  και η τεχνική 

αιµατικής διήθησης και µελετήθηκαν συνολικά 493 εστιακές αλλοιώσεις ( 88 στην 1η 

ΜΤ, 87 στην 2η, 83 στην 3η, 80 στην 4η , 79 στην 5η και 76 στην 6η ΜΤ) , 108 περιοχές 

DWM και 288 (8X6X6) περιοχές NAWM. 

 

2.5.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

     Οι παραπάνω µετρήσεις έγιναν σε προσωπικό υπολογιστή µε τα αναφερόµενα 

ειδικά λογισµικά προγράµµατα (software) ,ενώ χρησιµοποιήθηκαν  στατιστικές  

δοκιµασίες  της  κλασσικής  Στατιστικής :  

α) student t-test για την σύγκριση των τιµών των παραµέτρων µεταξύ των 

διαφορετικών αλλοιώσεων και µετρούµενων περιοχών της λευκής ουσίας, όπου η 

διαφορά  θεωρείται  στατιστικά  σηµαντική  όταν  το  ρ<0.05% και  
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β) linear regression analysis για την συσχέτιση των διαφορετικών παραµέτρων µεταξύ 

τους , καθώς και την συσχέτισή τους µε τις αντίστοιχες τιµές της κλίµακας EDSS σε 

όλους τους ασθενείς. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1. Εφαρµογή τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης και συσχέτιση µεταξύ των 

διαφόρων παραµέτρων (Πίνακας 4,5,6,7,8) 

      Οι µέσες τιµές των MTR και Kfor στην NWM ήταν στατιστικώς σηµαντικά 

υψηλότερες σε σύγκριση  µε τις αντίστοιχες τιµές της NAWM (p<0.001), ενώ οι τιµές 

των T1free της NWM ήταν στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες σε σύγκριση µε τις 

αντίστοιχες τιµές της NAWM (p <0.001). Όλοι οι υπότυποι των αλλοιώσεων 

παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες µέσες τιµές MTR  και Kfor  και 

στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες τιµές Τ1free σε σύγκριση µε τις τιµές της 

NAWM(p<0.0001). Οι µέσες τιµές ΜTR και Kfor των διαφορετικών υποτύπων 

αλλοιώσεων παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, µε την 

εξαίρεση των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν από αυτές που δεν προσλαµβάνουν. 

Οι µέσες τιµές των MTR και Kfor των περιοχών DWM ήταν στατιστικώς σηµαντικά 

χαµηλότερες σε σύγκριση µε αυτές της NAWM (p <0.001), ενώ οι αντίστοιχες τιµές 

Τ1free  της DWM ήταν στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες σε σύγκριση µε αυτές της 

NAWM (p<0.001) (εικόνα 39). 

      Κατά την µελέτη της συσχέτισης µεταξύ MTR και Kfor  στις διαφορετικές 

περιοχές που εξετάσθηκαν ευρέθη ισχυρή συσχέτιση όταν υπολογίσθηκαν όλες οι 

εστιακές αλλοιώσεις µαζί (r=0.82, p<0.01), καθώς και στις  HYPO εστιακές 

αλλοιώσεις  (r=0.82, p<0.001) και τις περιοχές DWM (r=0.78, p=0.001). Αντίθετα η 

συσχέτιση µεταξύ των τιµών MTR  και T1free κυµαίνεται από φτωχή µέχρι µέτρια σε 

όλες τις συσχετιζόµενες οµάδες. Η συσχέτιση µεταξύ Kfor  και T1free είναι ισχυρή 

στις BH (r=-0.96,p<0.001) και την DWM(r=-0.86, p<0.001). Όταν υπολογίσθηκαν 

όλες οι µετρήσεις µαζί η συσχέτιση ήταν µέτρια µεταξύ MTR και Kfor, καθώς και 

µεταξύ Kfor  και T1free, ενώ απεδείχθη φτωχή συσχέτιση µεταξύ MTR και T1free. 
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  α)                                                       β)                                                  

                 
 γ)                                              δ)                                          ε)         
Εικόνα 39: Τ2 TSE ακολουθία (α), T1sat map (β), MTR map (γ), Kfor map (δ), και T1free map (ε) σε 
άνδρα 30 ετών πάσχοντα από RRMS και EDSS=1.5, µε τα ROIs να έχουν τοποθετηθεί σε HYPO 
εστιακή αλλοίωση παρά το οπίσθιο τµήµα του σώµατος της δεξιάς πλάγιας κοιλίας (πράσινα) , σε 
περιοχή DWM (κίτρινο),καθώς και  NAWM (κόκκινο). Οι αντίστοιχες τιµές MTR , Kfor, και T1free της 
HYPO αλλοίωσης υπολογίζονται σε 41,2%, 0,69sec-1  και 1128ms, της περιοχής DWM σε 44,5%, 
0,83 sec-1  και 1242 ms και της περιοχής NAWM 51,3%, 1,47 sec-1 και 832ms. 
 

 

 

3.2. Εφαρµογή Τ2 ακολουθίας πολλαπλής ηχούς για την µέτρηση των χρόνων 

χαλάρωσης Τ2 (Πίνακας 9,10,11) 

          Με την εφαρµογή της συγκεκριµένης ακολουθίας για την µέτρηση των χρόνων 

χαλάρωσης Τ2 οι µετρούµενοι χρόνοι  παρουσιάζουν διπλοεκθετική συµπεριφορά 

µόνο στο 4,2% των περιπτώσεων. Οι τιµές του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2  της 

NWM  ήταν στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες σε σύγκριση  µε τις αντίστοιχες 

τιµές της NAWΜ(p<0.001).Οι τιµές του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 στις περιοχές 

DWM ήταν στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες σε σύγκριση µε αυτές της NAWM 

(p<0.0001), και χαµηλότερες σε σύγκριση µε τις εστιακές αλλοιώσεις, 
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προσλαµβάνουσες (p<0.05) και µη προσλαµβάνουσες (p<0.0001) (εικόνα 40). H 

ΝΑWM  ανέδειξε στατιστικά χαµηλότερες τιµές µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 σε 

σύγκριση µε τις εστιακές αλλοιώσεις (p<0.0001). Oι υπότυποι των εστιακών 

αλλοιώσεων δεν παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ τους , µε την 

εξαίρεση των ΒΗ που παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερες τιµές του µέσου χρόνου 

χαλάρωσης Τ2 σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εστιακές αλλοιώσεις (p<0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)                                                                             β) 

α)                                                                             β) 

 

 

 

 

 

 

α)                                                                            β)                                                                         

 

 

γ)                                                                               δ) 
 

Εικόνα 40: FLAIR  ακολουθία (α), T1WSE µετά την ενδιφλέβια χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας (β), 

T2calculated map (γ), και MTR map (δ) σε άνδρα 42 ετών πάσχοντα από RRMS και EDSS=2.5. Τα 

ROISs έχουν τοποθετηθεί σε προσλαµβάνουσα εστιακή αλλοίωση (EL) (κόκκινο), HYPO (πράσινο) και 

περιοχή DWM(κίτρινο). Οι αντίστοιχες τιµές µέσων χρόνων χαλάρωσης Τ2 και  MTR µετρώνται για την 

EL : 115,26ms και 38,2%,  για την HYPO 132,5ms και 44,3%, και για την περιοχή DWM  109,4ms και 

40,3%. 
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3.3. Συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων µεταφοράς µαγνήτισης και του µέσου 

χρόνου χαλάρωσης Τ2 (πίνακας 12) 

       Η συσχέτιση µεταξύ των τιµών µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 και MTR απεδείχθη 

ισχυρή για την DWM (r=-0.78, p<0.0001), πολύ καλή για τις ΒΗ (r=-0.71, p=0.02) και 

µέτρια για τις ISO και HYPO αλλοιώσεις .∆εν αναγνωρίστηκε στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση όταν υπολογίστηκαν µαζί όλες οι εστιακές αλλοιώσεις ή όλες οι µετρήσεις. 

Aντίστοιχα η συσχέτιση µεταξύ του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 και του T1free 

απεδείχθη ισχυρή για την DWM (r=-0.83, p<0.0001) και πολύ καλή για τις ISO (r=-

0.76, p<0.005), ενώ η συσχέτιση µεταξύ του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 και του 

Kfor είναι ισχυρή για τις BH (r=-0.93, p<0.0001) και µέτρια για την DWM (r= -0.64, 

p<0.01). ∆εν αναγνωρίστηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση όταν υπολογίστηκαν 

µαζί όλες οι εστιακές αλλοιώσεις ή όλες οι µετρήσεις. 

 

3.4. Εφαρµογή τεχνικής αιµατικής διήθησης (perfusion weighted imaging) 

(πίνακας 13,14) 

        Οι τιµές του  rCBV(%) της  NAWM  παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές από όλους τους διαφορετικούς υπότυπους εστιακών αλλοιώσεων (p<0.001), 

ενώ ελέγχονται σηµαντικά  χαµηλότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές της DWM 

(p<0.001). ∆εν αναγνωρίζονται στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τιµών 

rCBV(%) της  NAWM  και των αντίστοιχων τιµών της NWM των φυσιολογικών 

εθελοντών (p=0.07).Οι τιµές του  rCBV(%) της DWM  ελέγχονται σηµαντικά 

υψηλότερες σε σύγκριση µε αυτές των BH (p<0.0001) και των HYPO (p<0.0127), ενώ 

δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικά διαφορές από τις αντίστοιχες τιµές των ISO  και 

EL. Οι τιµές του  rCBV(%) στις ΒΗ είναι σηµαντικά χαµηλότερες σε σύγκριση µε 

όλες τις άλλες εστιακές αλλοιώσεις (p<0.0001)(εικόνα 41).∆εν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τιµών rCBV(%)  στις ISO και  HYPO αλλοιώσεις , 

όπως και µεταξύ των τιµών  EL και  NEL (εικόνα 42). 
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                                                 γ) 

 

 
Εικόνα 41 : Τ1Wse ακολουθία (α), T2TSE ακολουθία (β), και rCBV map (γ)  σε γυναίκα  35 ετών 

πάσχουσα από SPMS και µε τιµή  EDSS=7,5. Το ROI έχει τοποθετηθεί στις ΒΗ (Rcbv=17,7%) 
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70.2% 51.0

62.9%

                                   

                                            δ) 
Εικόνα 42 : FLAIR ακολουθία (α), T1wSE πριν (β) και µετά (γ) την ενδοφλέβια χορήγηση 

παραµαγνητικής ουσίας και rCBV map (δ) γυναίκας 33 ετών πάσχουσας από RRMS µε EDSS=2,5. Τα 

ROIs έχουν τοποθετηθεί σε δακτυλιοειδώς προσλαµβάνουσα (EL), (µαύρο) και µη προσλαµβάνουσα 

(NEL) (άσπρο) εστιακή αλλοίωση. Οι αντίστοιχες τιµές  rCBV υπολογίζονται σε 69,98% και 67,33%. 
69.98%

67.33%
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3.5. Συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων µεταφοράς µαγνήτισης , του µέσου χρόνου 

χαλάρωσης Τ2  και του rCBV(%) (Πίνακας 15) 70.2% 

       ∆εν αναγνωρίζονται στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τιµών των 

διαφορετικών παραµέτρων µεταφοράς µαγνήτισης (MTR, Kfor, T1free) και των 

αντίστοιχων τιµών του rCBV(%)  στην NWM  των φυσιολογικών εθελοντών. Ισχυρή 

συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των τιµών MTR και rCBV(%) καθώς και µεταξύ των 

τιµών µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 και rCBV(%) στις ΒΗ (r=0.8381, p=0.016 και r=-

0.812, p=0.018, αντίστοιχα). Ισχυρή συσχέτιση αναγνωρίζεται επίσης µεταξύ των 

τιµών Kfor και rCBV(%) (r=-0.932, p=0.07) καθώς και µεταξύ των τιµών T1free και 

rCBV(%) στις BH ( r= 0.823, p<0.01) , ενώ µέτρια συσχέτιση ελέγχεται µεταξύ των 

τιµών T1free και rCBV(%) στις περιοχές DWM (r=0.68,  p <0.05). 

 

 

 

3.6.Εφαρµογή τεχνικής µοριακής διάχυσης (diffusion weighted imaging) και 

συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων (πίνακας 16,17,18) 

     ∆εν αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC  της  

NWM των φυσιολογικών εθελοντών και των αντίστοιχων τιµών της NAWM, ενώ 

αντίθετα στατιστικά σηµαντική διαφορά αναγνωρίζεται µεταξύ των τιµών FA για τις 

παραπάνω περιοχές (οι τιµές FA της NAWM είναι στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες 

σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές της NWM). Οι τιµές του ADC της NAWM 

ελέγχονται στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες σε σύγκριση µε αυτές των HYPO 

(p<0.0001),  BH (p< 0.001),   ISO (p=0.043) καθώς και των περιοχών DWM (p=0.044) 

(εικόνα 43). Οι τιµές του ADC των περιοχών DWM είναι στατιστικώς σηµαντικά 

χαµηλότερες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές στις BH (p<0.0001), ενώ δεν 

παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές από τις λοιπές εστιακές αλλοιώσεις. Οι 

ΒΗ παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες τιµές ADC  από όλες τις 

υπόλοιπες εστιακές αλλοιώσεις.  

      Οι τιµές του FA της NAWM ελέγχονται στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες από 

αυτές των HYPO (p<0.0001), BH  (p=0.0001), ISO (p=0.0038), EL (p=0.0009) καθώς 

και των περιοχών  DWM (p=0.0173) (βλέπε εικόνα 43). Οι τιµές του FA στις περιοχές 

DWM  ελέγχονται σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε όλες τις εστιακές αλλοιώσεις. 

Οι ISO αλλοιώσεις παρουσιάζουν σηµαντικά  υψηλότερες τιµές FA σε σύγκριση µε τις 

EL (p=0.006), αλλά µη στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µε τις HYPO και τις   BH . 
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Oι EL εµφανίζουν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές FA σε σύγκριση µε τις HYPO 

(p=0.02). 

    ∆εν αναγνωρίζεται στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC  και 

FA στις περιοχές NAWM, ενώ µέτρια αρνητική συσχέτιση ελέγχεται όταν 

υπολογίζονται όλες οι αλλοιώσεις µαζί (r=-0.67, p=0.05). 

 

                
α)                                                                               β) 

 

        
γ)                                                                               δ) 
Εικόνα 43: FLAIR ακολουθία (α), T1wSE µετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας(β), 

ADC map (γ),και  FA map (δ) άνδρα 42 ετών µε RRMS και  EDSS=1,5. Τα ROIs έχουν τοποθετηθεί σε 

HYPO εστιακή αλλοίωση παρά το ινιακό κέρας της δεξιάς πλάγιας κοιλίας (κόκκινο) ,καθως και σε 

περιοχή NAWM (κίτρινο), και οι αντίστοιχες τιµές ADC και FA µετρώνται σε  1,03 και 0,27 για την 

HYPO και 0,79 και 0,6 για την NAWM. 
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3.7. Συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC, FA και  rCBV(%) (πίνακας 19) 

      ∆εν αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική  συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC και  

rCBV(%) , καθώς και µεταξύ των τιµών FA και rCBV(%) στις περιοχές NWM των 

φυσιολογικών εθελοντών καθώς και  την NAWM  των ασθενών. Ισχυρή θετική 

συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των τιµών ADC και rCBV(%) στις EL (r=0.98, 

p=0.01), ενώ ισχυρή αρνητική συσχέτιση ελέγχεται επίσης και στις ΒΗ(r=-0.78, 

p=0.13). Στις αντίστοιχες περιοχές οι τιµές FA και rCBV% παρουσιάζουν χαµηλή 

συσχέτιση (r=-0.36,p=0.63 για τις EL, και r=0.49, p=0.2 για τις BH).   Xαµηλή 

συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των τιµών FA και rCBV(%) στην NAWM (r=0.41, 

p=0.04), ενώ ισχυρή αρνητική συσχέτιση ελέγχεται στις ISO (r=-0.76,p=0.07). ∆εν 

αναγνωρίζεται καµία άλλη συσχέτιση µεταξύ των τιµών FA και rCBV(%) στις λοιπές 

εστιακές αλλοιώσεις .  Στις περιοχές DWM αναγνωρίζεται ισχυρή θετική συσχέτιση 

µεταξύ των τιµών ADC και rCBV% (r=0.86, p=0.04) , καθώς και ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ των τιµών FA και  rCBV% (r=-0.85, p=0.14). 

14.7%

 

3.8. Κλινική συσχέτιση (πίνακας 20,21) 

     Παρατηρείται ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των µέσων τιµών  MTR στις περιοχές 

DWM και των αντίστοιχων τιµών EDSS  των ασθενών (r=-0.88, p=0.0015), καθώς και 

µεταξύ των αντίστοιχων τιµών T1free και EDSS (r=0.86, p=0.067), ενώ µέτρια 

συσχέτιση αναγνωρίζεται και µεταξύ των µέσων τιµών Kforστις περιοχές DWM και 

των τιµών EDSS (r=-0.74,  p=0.053). Παρατηρείται µέτρια συσχέτιση µεταξύ των 

µέσων τιµών MTR στο σύνολο των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας και των 

αντίστοιχων τιµών EDSS των ασθενών (r=-0.75, p=0.0076). ∆εν αναγνωρίσθηκε 

στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των τιµών T1free των υπολοίπων 

αλλοιώσεων της λευκής ουσίας  και των τιµών EDSS των ασθενών. 

T1 wS

T1 wS       Iσχυρή συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των µέσων τιµών των χρόνων χαλάρωσης 

Τ2 των ISO εστιακών αλλοιώσεων και των αντίστοιχων τιµών EDSS 

(r=0.89,p=0.0026), καθώς και µεταξύ του συνόλου των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας 

και των τιµών EDSS (r=0.83, p=0.0017).    

       Παρατηρείται µέτρια συσχέτιση µεταξύ των τιµών rCBV(%) των ΒΗ και των 

αντίστοιχων τιµών EDSS (r=-0.78, p=0.04), ενώ χαµηλή συσχέτιση µεταξύ των µέσων 

τιµών rCBV(%) του συνόλου των µετρήσεων της λευκής ουσίας και των αντίστοιχων 
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τιµών EDSS (r=0.59,p=0.0246). Χαµηλή συσχέτιση αναγνωρίζεται επίσης µεταξύ των 

µέσων τιµών rCBV(%) των EL  και των τιµών EDSS (r=-0.57,p=0.06). 

         Μέτρια συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των µέσων τιµών ADC των  BH και των 

αντίστοιχων τιµών  EDSS (r=-0.72, p=0.27) καθώς και των µέσων τιµών ADC του 

συνόλου των µετρήσεων της λευκής ουσίας  και των τιµών EDSS(r=0.68, p=0.046). 

Χαµηλή συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των µέσων τιµών FA της NAWM και των 

αντίστοιχων τιµών   EDSS (r=-0.59, p=0.01).  ∆εν αναγνωρίζεται άλλη σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ των µέσων τιµών ADC ή των µέσων  τιµών FA των λοιπών 

αλλοιώσεων της λευκής ουσίας και των τιµών EDSS. 

 

3.9. Μελέτη των βραχυπρόθεσµων µεταβολών των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας 

σε ασθενείς µε RRMS (πίνακας 22,23) 

      Οι τιµές EDSS στους 6 ασθενείς που µελετήθηκαν κυµαίνονται από 1-3.5 κατά την 

πρώτη εξέταση και στους 4 από αυτούς ελαττώθηκαν από 0.5-1 βαθµό µεταξύ 1ης και 

τελευταίας εξέτασης, ενώ στους δύο παρέµειναν σταθερές. 

      Παρατηρήθηκε µικρού βαθµού ελάττωση του  µέσου αριθµού των εστιακών 

αλλοιώσεων που ελέγχονται µε αυξηµένο σήµα σε Τ2 ακολουθίες κατά την διάρκεια 

της εξάµηνης µελέτης στους  6 ασθενείς (µέσος αριθµός αλλοιώσεων κατά την 1η 

εξέταση = 14,6, αντίστοιχος αριθµός κατά την τελευταία εξέταση=12,6). Ο µέσος 

αριθµός των EL (αναγνωρίσθηκαν σε 3 ασθενείς)  ελαττώθηκε σηµαντικά (µέσος 

αριθµός EL στην 1η εξέταση 2.3, αντίστοιχος αριθµός κατά την τελευταία εξέταση 0). 

Σηµειώνεται µικρού βαθµού αύξηση του µέσου αριθµού των HYPO µεταξύ της 1ης και 

της τελευταίας εξέτασης (µέσος αριθµός στην 1η εξέταση =8,0 και στην τελευταία 

εξέταση=9.8), ενώ ελάττωση ελέγχεται στον µέσο αριθµό των ISO (µέσος αριθµός 

στην 1η εξέταση =4.6 και στην τελευταία εξέταση=2.83). ∆εν αναγνωρίσθηκαν BH 

στους 6 ασθενείς. 

     Στατιστικά σηµαντική ελάττωση αναγνωρίσθηκε µεταξύ των µέσων τιµών  

rCBV(%) της DWM κατά την 1η και την τελευταία εξέταση (p<0.05), καθώς και 

µεταξύ των µέσων τιµών MTR των HYPO  κατά την 1η  και την τελευταία εξέταση 

(p=0.025). Στατιστικώς σηµαντική ελάττωση παρουσίασε επίσης ο µέσος αριθµός 

MTR του συνόλου των µετρήσεων της λευκής ουσίας µεταξύ της 1ης και της τελευταίας 

εξέτασης (p<0.05). ∆εν αναγνωρίσθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

µέσων τιµών  MTR, µέσου χρόνου χαλάρωσης T2 και  rCBV(%) της NAWM, καθώς 
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και των λοιπών εστιακών αλλοιώσεων της λευκής ουσίας   κατά την 1η και τελευταία 

εξέταση.   

    

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
     Οι συµβατικές µέθοδοι Μαγνητικής Τοµογραφίας , και ιδιαιτέρως οι Τ2 και FLAIR 

ακολουθίες είναι πολύ ευαίσθητες στην ανίχνευση των αλλοιώσεων του ΚΝΣ σε 

ασθενείς µε ΣΚΠ, αλλά δεν είναι ειδικές λόγω της µεγάλης ετερογένειας του 

παθολογοανατοµικού υποστρώµατος των αλλοιώσεων (συνύπαρξη ποικίλου βαθµού 

αποµυελίνωσης, φλεγµονής ,γλοίωσης και απώλειας των νευραξόνων) που όλες 

αναγνωρίζονται µε αυξηµένο σήµα σε Τ2 και FLAIR ακολουθίες.Oι συµβατικές 

τεχνικές δεν µπορούν επίσης να ανιχνεύσουν τις διάχυτες µικροσκοπικές ιστολογικές 

µεταβολές που συµβαίνουν στην  NAWM  .Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τον ακριβή 

χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων κατά την χρήση των συµβατικών τεχνικών µαγνητικής 

τοµογραφίας, ούτε την παρακολούθηση των παθολογοανατοµικών µεταβολών της 

λευκής ουσίας κατά την εξέλιξη της νόσου, ενώ θεωρείται η βασική αιτία της χαµηλής 

συσχέτισης που υπάρχει µεταξύ της έκτασης της νόσου, όπως εκτιµάται µε τις 

συµβατικές τεχνικές, και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης των ασθενών . Για το 

λόγο αυτό νεότερες τεχνικές Μαγνητικής Τοµογραφίας , όπως η µεταφορά µαγνήτισης, 

η ανάλυση των χρόνων χαλάρωσηςΤ1 και Τ2 (347) , η τεχνική κυτταρικής διήθησης 

και η Μαγνητική Φασµατοσκοπία (348) έχουν προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία για 

την µελέτη των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ µε στόχο τον καλύτερο χαρακτηρισµό των 

αλλοιώσεων.  

      Στην παρούσα εργασία εφαρµόσαµε νεότερες τεχνικές Μαγνητικής Τοµογραφίας 

σε ένα µεγάλο αριθµό ασθενών µε ΣΚΠ και µετρήσαµε ένα αντίστοιχα µεγάλο αριθµό 

εστιακών και διάχυτων αλλοιώσεων της λευκής ουσίας µε στόχο τον καλύτερο 

χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων, την συγκριτική µελέτη των απεικονιστικών 

ευρηµάτων των διαφορετικών τεχνικών, καθώς και την  διερεύνηση της πιθανής 

συσχέτισης µεταξύ των απεικονιστικών ευρηµάτων και της κλινικής λειτουργικής 

κατάστασης των ασθενών. 
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4.1. Εφαρµογή τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης και συσχέτιση µεταξύ των 

διαφόρων παραµέτρων 

      Η τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης και ο προσδιορισµός του MTR έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία για την εκτίµηση και χαρακτηρισµό 

των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ. Ο MTR έχει προταθεί από πολλούς σαν ευαίσθητος 

ποσοτικός δείκτης του βαθµού αποµυελίνωσης  τόσο στις εστιακές αλλοιώσεις όσο και 

στην φυσιολογικά απεικονιζόµενη λευκή ουσία (214-219) , ενώ πολύ περιορισµένες 

είναι οι αναφορές στις περιοχές «βρώµικης»λευκής ουσίας  (DWM) (66). Η ποσοτική 

εκτίµηση του MTR  συσχετίζεται ικανοποιητικά µε τις µικροσκοπικές 

παθολογοανατοµικές µεταβολές των περιοχών  ΝΑWM  τόσο κατά την χρήση τοπικών 

µετρήσεων , όσο και στην ανάλυση ΜΤ-ιστογράµµατος του συνόλου εγκεφαλικού 

παρεγχύµατος (239-242), ενώ οι τιµές του MTR  στις περιοχές NAWM  εκτιµώνται 

στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες περιοχές NWM 

φυσιολογικών εθελοντών (209,212,222-224), εύρηµα που επιβεβαιώθηκε και στην δική 

µας µελέτη και προφανώς συσχετίζεται µε τις διάχυτες περιορισµένης έκτασης 

παθολογοανατοµικές µεταβολές  που συµβαίνουν και στο τµήµα εκείνο της λευκής 

ουσίας που απεικονίζεται φυσιολογικό µε τις συµβατικές µεθόδους Μαγνητικής 

Τοµογραφίας. Στην πτώση των τιµών του MTR  στις περιοχές NAWM πιθανότατα 

συµβάλλει επίσης και η µικρού βαθµού εκφύλιση των νευραξόνων (Wallerian 

degeneration) περιφερικότερα των εστιακών αλλοιώσεων (348). Σηµειώνεται επίσης 

ότι σε µελέτη µε τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης ενός µεγάλου αριθµού φυσιολογικών 

εθελοντών ποικίλης ηλικίας από τους Mechta et al (206) δεν αναγνωρίσθηκε καµία 

σχέση µεταξύ των τιµών του MTR και της ηλικίας, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 

ηλικία δεν είναι υπεύθυνη , ούτε συσχετίζεται µε την πτώση των τιµών του MTR στην 

NAWM. 

     Η τιµή του MTR  ποικίλλει στις διάφορες εστιακές αλλοιώσεις εξαρτώµενη κατά 

κύριο λόγο από το ποσοστό αποµυελίνωσης και το βαθµό απώλειας των νευραξόνων , 

και σε µικρότερη έκταση από το συνυπάρχον οίδηµα, όπως έχει δειχθεί τόσο στο 

πειραµατικό µοντέλο της αλλεργικής εγκεφαλοµυελίτιδας σε ζώα (208,209), όσο και σε 

µεταθανάτιες µελέτες ασθενών που έπασχαν από ΣΚΠ (210,211). Η µεταβολή αυτή της 

τιµής του MTR ανάλογα µε το ποσοστό αποµυελίνωσης  στις αλλοιώσεις της λευκής 

ουσίας παρατηρήθηκε και στη δική µας µελέτη ,όπου οι τιµές του MTR όλων των 

υποτύπων των εστιακών αλλοιώσεων εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες 
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σε σύγκριση µε τις τιµές της NAWM , προφανώς γιατί ο βαθµός αποµυελίνωσης και 

απώλειας των νευραξόνων στις εστιακές αλλοιώσεις είναι µεγαλύτερος αυτού της 

NAWM. 

      Οι εστιακές αλλοιώσεις που ελέγχονται µε µεγάλου βαθµού ελάττωση της έντασης 

σήµατος σε Τ1 ακολουθίες (ΒΗ) έχουν τιµές MTR στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες 

από όλους τους λοιπούς υποτύπους εστιακών αλλοιώσεων προφανώς αντανακλώντας  

τη µεγάλου βαθµού αποµυελίνωση και απώλεια των νευραξόνων που τις χαρακτηρίζει 

(81,85,87). Οι ISO εστιακές αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται από σηµαντικά υψηλότερες 

τιµές MTR σε σύγκριση µε τις HYPO, εύρηµα αναµενόµενο αφού οι ISO αλλοιώσεις 

είναι συνήθως πιο πρόσφατες από τις HYPO και εµφανίζουν µικρότερο βαθµό 

αποµυελίνωσης και απώλειας των νευραξόνων (82,85,87). 

     Οι αναφορές στην εκτίµηση των περιοχών DWM µε νεότερες τεχνικές Μαγνητικής 

Τοµογραφίας είναι εξαιρετικά περιορισµένες στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι περιοχές 

DWM στη δική µας µελέτη χαρακτηρίζονται από τιµές  MTR στατιστικά σηµαντικά 

υψηλότερες από τις περισσότερες εστιακές αλλοιώσεις και χαµηλότερες από τη 

NAWM υποδηλώνοντας την παρουσία διάχυτης µικρού βαθµού αποµυελίνωσης σε 

συνδυασµό µε φλεγµονώδες οίδηµα. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε πρόσφατη 

βιβλιογραφική µελέτη (66), ενώ έρχεται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα των Ropele et al 

(266),σύµφωνα µε τους οποίους δεν αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των τιµών MTR σε περιοχές DWM, και  NAWM, αντίστοιχα. Στην µελέτη 

αυτή , ωστόσο, ο αριθµός περιοχών DWM που µελετήθηκε ήταν εξαιρετικά χαµηλός 

(6=έξι).  

     ∆εν αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά στις τιµές του MTR µεταξύ των 

ΕL και NEL, εύρηµα που έρχεται σε αντίθεση µε  µερικές µελέτες στη διεθνή 

βιβλιογραφία (214-217), και συµφωνεί µε άλλες (220). Η αντίθεση αυτή των 

ευρηµάτων µεταξύ διαφορετικών ερευνητών  επιβεβαιώνει  τις παρατηρήσεις των 

Gareau et al (272), σύµφωνα µε τις οποίες η χρήση του MTR σαν δείκτη 

αποµυελίνωσης µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα κατά τη µελέτη 

αλλοιώσεων όπου η αποµυελίνωση και η φλεγµονή συνυπάρχουν σε ποικίλο βαθµό, 

αφού η τιµή του MTR  δεν επηρεάζεται µόνο από το βαθµό αποµυελίνωσης και 

απώλειας των νευραξόνων αλλά και από την παρουσία οιδήµατος και φλεγµονής ,έστω 

και  σε µικρότερη έκταση. 

     Ο MTR εξαρτάται από δύο ανεξάρτητους παράγοντες, τον ρυθµό µεταφοράς 

µαγνήτισης(Kfor) και τον χρόνο χαλάρωσης Τ1 των ελεύθερων µορίων του νερού 
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(T1free)(265,266). O Kfor  θεωρείται περισσότερο ευαίσθητος δείκτης αποµυελίνωσης  

σε σύγκριση µε τον MTR , ενώ ο T1free συσχετίζεται µε τον βαθµό οιδήµατος. Το 

γεγονός αυτό ελαττώνει την διαγνωστική ακρίβεια του MTR στην εκτίµηση του 

παθολογοανατοµικού υποστρώµατος των αλλοιώσεων , αφού οι τιµές του µπορεί να 

παραµείνουν σταθερές ενώ οι τιµές των παραµέτρων Kfor , και T1free να κυµαίνονται 

αντίστροφα. Η παραπάνω υπόθεση επιβεβαιώνεται και στην δική µας µελέτη, όπου 

πολλές αλλοιώσεις, και ιδιαίτερα οι ISO, ελέγχονται µε παρόµοιες τιµές MTR, ενώ 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς συνδυασµούς των τιµών Kfor, και T1free , 

ενισχύεται ,δε, και από το γεγονός της χαµηλής συσχέτισης µεταξύ των τιµών T1free 

και MTR στις ISO αλλοιώσεις. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι ο συνδυασµός 

µετρήσεων των  Kfor και T1free είναι πιο ακριβής από την εκτίµηση µόνο του MTR 

στον χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων στην ΣΚΠ, και ιδιαίτερα στις βλάβες όπου η 

αποµυελίνωση και το οίδηµα συνδυάζονται σε ποικίλο βαθµό χωρίς να υπερισχύει 

κάποιο από τα δύο , όπως συµβαίνει στις ISO εστιακές αλλοιώσεις.   

      

       Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε τροποποιηµένη ακολουθία µεταφοράς 

µαγνήτισης που προτάθηκε κατ’αρχάς από τους Finelli et al (343) µε τη δυνατότητα 

ταυτόχρονου προσδιορισµού των τιµών MTR , Kfor και T1free και στόχο τον καλύτερο 

χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων σε ασθενείς µε ΣΚΠ. 

       Όλες οι εστιακές και διάχυτες αλλοιώσεις που αναγνωρίζονται σε Τ2 και FLAIR 

ακολουθίες ελέγχονται επίσης στους MTR,  Kfor και  T1free  συνθετικούς χάρτες. 

Μερικές εστιακές αλλοιώσεις , ωστόσο, δύσκολα διαφοροποιούνται από τις περιοχές 

NAWM στους Τ1free συνθετικούς χάρτες, ενώ περιοχές DWM διαφοροποιούνται 

καλύτερα από την NAWM στους Kfor συνθετικούς χάρτες (εικόνα 33). 

     Ο ποικίλος συνδυασµός αποµυελίνωσης, απώλειας των νευραξόνων και 

φλεγµονώδους οιδήµατος στους διάφορους υποτύπους εστιακών αλλοιώσεων στην 

ΣΚΠ επιβεβαιώνεται από τις στατιστικά σηµαντικά σηµαντικές διαφορές που 

παρουσιάζουν οι αντίστοιχες τιµές Kfor, και T1free µεταξύ των υποτύπων.  

     Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι τιµές T1free των  EL δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντική διαφορά από τις αντίστοιχες τιµές των NAWM και  HYPO, κάτι 

που δεν ισχύει για τις τιµές MTR και Kfor, εύρηµα που υποδηλώνει ότι οι παραπάνω 

αλλοιώσεις διαφέρουν κυρίως κατά το ποσοστό αποµυελίνωσης , ενώ ο βαθµός 

φλεγµονώδους οιδήµατος είναι σχετικά ανάλογος. Ενώ οι τιµές ΜΤR και Kfor  των 

NAWM και NWM παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους δεν 
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ισχύει το ίδιο και για τις τιµές  T1free, εύρηµα που συµφωνεί µετα δεδοµένα των 

Ropelle et al (266) και πιθανολογεί ότι το φλεγµονώδες οίδηµα δεν αποτελεί το 

κυρίαρχο στοιχείο στις παθολογοανατοµικές µεταβολές της NAWM. 

     Οι τιµές MTR και Kfor των διαφορων αλλοιώσεων παρουσιάζουν καλή συσχέτιση, 

εύρηµα που ενισχύει την χρήση του MTR στη βιβλιογραφία ως δείκτη αποµυελίνωσης. 

Οι περιοχές NAWM παρουσιάζουν, ωστόσο φτωχή συσχέτιση των τιµών MTR και 

Kfor προφανώς λόγω της ετερογένειας του παθολογοανατοµικού υποστρώµατος της 

NAWM.Φτωχή συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των τιµών MTR και  T1free σε όλες 

τις αλλοιώσεις, εύρηµα που ενισχύει την άποψη ότι ο MTR εξαρτάται κυρίως από την 

αποµυελίνωση και σε µικρότερο ποσοστό από το φλεγµονώδες οίδηµα.Ισχυρή 

συσχέτιση παρουσιάζουν οι τιµές MTRκαι  Kfor, στη DWM, η οποία χαρακτηρίζεται 

κατά κύριο λόγο από παρουσία φλεγµονώδους οιδήµατος, ενώ ισχυρή συσχέτιση 

παρουσιάζουν οι τιµές   Kfor και  T1free τόσο στη DWM, όσο και στις BH,  περιοχές 

µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε νερό λόγω του οιδήµατος (DWM) ή του µεγάλου 

βαθµού αποµυελίνωσης και απώλειας των νευραξόνων  (BH). 

 

4.2. Εφαρµογή Τ2 ακολουθίας πολλαπλής ηχούς για την µέτρηση των χρόνων 

χαλάρωσης Τ2 

     Με την χρήση τεχνικής πολλαπλούς ηχούς  (32 echoes) αρχίζοντας από τα 10ms για 

την ποσοτική εκτίµηση των χρόνων χαλάρωσης Τ2 οι MacKay et al (270)  και 

Vavasour et al (271) έδειξαν την πολυεκθετική συµπεριφορά του χρόνου χαλάρωσης 

Τ2  στη φυσιολογική λευκή ουσία  Αντίθετα οι Armspach et al (268 ) δεν αναγνώρισαν 

διπλοεκθετική συµπεριφορά του χρόνου χαλάρωσης Τ2 στη NWM και NAWM. Στη 

δική µας µελέτη , και παρά τον µεγάλο αριθµό µετρήσεων, δεν κατέστη δυνατή η 

αναγνώριση διπλοεκθετικής συµπεριφοράς των χρόνων χαλάρωσης Τ2 στη λευκή 

ουσία των φυσιολογικών εθελοντών, προφανώς γιατί η πρώτη ηχώ της CPMG 

ακολουθίας που χρησιµοποιήθηκε λαµβάνεται στα 22.5 ms (272) , άρα είναι αδύνατη η 

ανίχνευση του βραχέος τµήµατος του χρόνου χαλάρωσης Τ2, που αντιστοιχεί στο νερό 

µεταξύ των στιβάδων της µυελίνης (270,271). Μεγαλύτερο ποσοστό διπλοεκθετικής 

συµπεριφοράς των χρόνων χαλάρωσης Τ2 παρουσιάζουν οι BH (16,6%),  πιθανά λόγω 

του µεγάλου βαθµού αποµυελίνωσης και του αυξηµένου εξωκυττάριου νερού που 

κάνει πιο εύκολη τεχνικά την ανίχνευση διπλοεκθετικής συµπεριφοράς στις αλλοιώσεις 

αυτές . Οι HYPO παρουσιάζουν µικρό ποσοστό διπλοεκθετικής συµπεριφοράς 

(3,17%), µεγαλύτερο ποσοστό οι EL(10%), ενώ όλες οι ISO χαρακτηρίζονται από 
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µονοεκθετική συµπεριφορά των χρόνων χαλάρωσης Τ2. Τα παραπάνω πιθανά 

συσχετίζονται µε την ετερογένεια των αλλοιώσεων αυτών όπου αποµυελίνωση και 

οίδηµα συνυπάρχουν σε µεγάλο ποσοστό και οι δεξαµενές των πρωτονίων του νερού 

αλληλοεπικαλύπτονται. 

     Οι τιµές του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των εστιακών αλλοιώσεων, µε την εξαίρεση των ΒΗ, από τις 

υπόλοιπες αλλοιώσεις της λευκής ουσίας, προφανώς γιατί στις αλλοιώσεις αυτές ,εκτός 

των ΒΗ, η φλεγµονή και η αποµυελίνωση συνυπάρχουν σε ποικίλο βαθµό. Στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές παρουσιάζουν επίσης οι τιµές του µέσου χρόνου χαλάρωσης  Τ2 

της NAWM από τη  NWM, γεγονός  που υποδεικνύει ότι η ποσοτική εκτίµηση των 

χρόνων χαλάρωσης Τ2 υπερτερεί των απεικονιστικών ευρηµάτων σε ακολουθίες Τ2 

προσανατολισµού. 

 

4.3. Συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων µεταφοράς µαγνήτισης και του µέσου 

χρόνου χαλάρωσης Τ2 

      ∆εν έχει εκπονηθεί µελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία που να συσχετίζει τις 

παραµέτρους της τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης µε τον µέσο χρόνο χαλάρωσης Τ2. 

Σε πειραµατική µελέτη οι Gareau et al  (272) έδειξαν ελάττωση τόσο του MTR, όσο και 

του βραχέος τµήµατος του χρόνου χαλάρωσης Τ2 στην NAWM σε πειραµατικά 

µοντέλα ΕΑΕ , χωρίς αυτοί οι δύο παράγοντες να παρουσιάζουν γραµµική συσχέτιση 

µεταξύ τους.  

     Στη δική µας µελέτη δεν αναγνωρίσθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 

των τιµών MTR και T2, καθώς και  Kfor και  T2 όταν υπολογίζονται όλες οι 

αλλοιώσεις µαζί ή όλες οι µετρήσεις, ενώ αντίθετα υπάρχει γραµµική συσχέτιση 

µεταξύ των τιµών Τ1free και T2 ,τόσο στις εστιακές αλλοιώσεις όσο και στη NAWM,  

και τη NWM, προφανώς γιατί και οι δύο αυτοί παράµετροι συσχετίζονται µε την 

περιεκτικότητα των ιστών σε νερό. Πολύ καλή συσχέτιση αναγνωρίζεται µεταξύ των 

τιµών MTR και T2, καθώς και µεταξύ των τιµών Kfor και  T2 για τις περιοχές DWM, 

καθώς και ΒΗ, περιοχές , δηλαδή, όπου υπερτερούν το οίδηµα ή η αποµυελίνωση 

αντίστοιχα και εποµένως ο  χρόνος χαλάρωσης Τ2  τείνει να έχει µονοεκθετική 

συµπεριφορά. Αντίθετα σε περιοχές όπου το οίδηµα και η αποµυελίνωση συνυπάρχουν 
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σε ποικίλο βαθµό, όπως οι HYPO και οι EL δεν αναγνωρίζεται γραµµική συσχέτιση 

µεταξύ των τιµών MTRκαι T2, καθώς και   Kfor και T2. 

       Η απουσία γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των παραµέτρων µεταφοράς µαγνήτισης 

(MTR, Kfor) και του χρόνου χαλάρωσης Τ2 στην NWM  των φυσιολογικών εθελοντών 

και τις περιοχές NAWM των ασθενών προφανώς συσχετίζεται µε το γεγονός ότι στη 

συσχέτιση αυτή περιλαµβάνεται ο µέσος χρόνος χαλάρωσης Τ2, λόγω της αδυναµίας 

εξαγωγής διπλοεκθετικής συµπεριφοράς του χρόνου χαλάρωσης Τ2 και αποµόνωσης 

του βραχέος τµήµατος Τ2  στην παρούσα µελέτη. Έχει δειχθεί ότι οι δύο δεξαµενές 

πρωτονίων νερού (βραχύ και µακρύ τµήµα) παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά µεταφοράς µαγνήτισης, µε το βραχύ τµήµα να συνεισφέρει 9 φορές 

περισσότερο του µακρέος τµήµατος στο φαινόµενο µεταφοράς µαγνήτισης (351).  

 

 

  4.4.Εφαρµογή τεχνικής αιµατικής διήθησης 

         Η τεχνική αιµατικής διήθησης έχει πολύ περιορισµένη εφαρµογή στη διεθνή 

βιβλιογραφία σε ασθενείς µε ΣΚΠ (286-289), παρά το ότι έχει αποδειχθεί ότι η 

φλεγµονώδης διήθηση µε την επακόλουθη αγγειοδιαστολή, και η συνεπαγόµενη 

διαταραχή του αιµατεγκεφαλικού φραγµού είναι από τα πρώτα συµβάµατα κατά την 

εµφάνιση των εστιακών αλλοιώσεων στην ΣΚΠ (22,52). 

         Στην µελέτη µας κατά την εφαρµογή της τεχνικής αιµατικής διήθησης δεν ήταν 

δυνατός ο προσδιορισµός της καµπύλης συγκέντρωσης του σκιαγραφικού µε το χρόνο 

µέσα στις αρτηρίες (arterial input function) λόγω αδυναµίας του λογισµικού (software) 

που είχαµε στη διάθεσή µας. Για το λόγο αυτό, δεν κατέστη δυνατή η µελέτη της 

τοπικής εγκεφαλικής ροής , η οποία , ωστόσο, δεν αναµένεται να µεταβάλλεται 

σηµαντικά σε ασθενείς µε ΣΚΠ, οι οποίοι είναι συνήθως νέοι , χωρίς αξιοσηµείωτες 

αγγειακές διαταραχές. 

      Για να είναι δυνατή η σύγκριση της τοπικής εγκεφαλικής αιµάτωσης ασθενών µε 

διαφορετικούς αιµοδυναµικούς συντελεστές είναι απαραίτητη η χρήση ανατοµικής 

δοµής αναφοράς σε σύγκριση µε την οποία µελετώνται οι µεταβολές των τιµών  rCBV 

της λευκής ουσίας. Σαν τέτοια δοµή επιλέχθηκε η κεφαλή του κερκοφόρου πυρήνα , ο 

οποίος έχει µικρότερη πιθανότητα προσβολής από την νόσο(147). 

       Όλοι οι υπότυποι των εστιακών αλλοιώσεων παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις τιµές rCBV  σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές στις 

περιοχές NAWM, εύρηµα συµβατό µε το διαφορετικό βαθµό αιµάτωσης που 
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αναµένεται να υπάρχει µεταξύ των περιοχών NAWM µε τις ελάχιστες 

παθολογοανατοµικές µεταβολές, και των διαφόρων υποτύπων εστιακών αλλοιώσεων 

που χαρακτηρίζονται από ποικίλο βαθµό φλεγµονής και νευραξονικής απώλειας. 

     Η DWM  ελέγχεται µε στατιστικά σηµαντικά αυξηµένες τιµές rCBV σε σύγκριση 

µε τις εστιακές αλλοιώσεις ( µε την εξαίρεση των ISO και EL), υποδεικνύοντας 

παρουσία µεγαλυτέρου βαθµού φλεγµονής στις περιοχές DWM  που συνοδεύονται 

από αγγειοδιαστολή και αύξηση της τοπικής αιµάτωσης, ανάλογης αυτής των 

αλλοιώσεων σε οξεία φάση. 

     Όσο ελαττώνεται το ποσοστό φλεγµονής και αυξάνει ο βαθµός αποµυελίνωσης και 

απώλειας των νευραξόνων, τόσο αναµένεται να ελαττώνεται και ο βαθµός της τοπικής 

αιµάτωσης λόγω ελαττωµένων µεταβολικών διαταρχών, όπως επιβεβαιώνεται στις 

ΒΗ, όπου οι τιµές τοπικού αιµατικού όγκου είναι στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες 

σε σύγκριση µε όλους τους άλλους υποτύπους αλλοιώσεων. 

     Η διαφορά στο ποσοστό της φλεγµονής µεταξύ των HYPO, και ISO εστιακών 

αλλοιώσεων είναι σχετικά µικρή, αφού δεν αντικατοπτρίζεται από στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στις αντίστοιχες τιµές τοπικού αιµατικού όγκου, εύρηµα που 

υποδεικνύει ότι η διαφορά στην ένταση σήµατος που εµφανίζουν σε Τ1 ακολουθία 

οφείλεται κυρίως στην διαφορά του βαθµού αποµυελίνωσης , γλοίωσης και απώλειας 

των νευραξόνων. 

     Η απουσία στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ των τιµών rCBV των 

περιοχών NAWM  από τη NWM των φυσιολογικών εθελοντών υποδηλώνει ότι οι 

παθολογοανατοµικές διαταραχές που έχουν αναγνωρισθεί στην φυσιολογικά 

απεικονιζόµενη λευκή ουσία των ασθενών µε ΣΚΠ δεν έχουν σαν συνέπεια την 

αύξηση της αγγείωσης σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, παρά το γεγονός ότι στις 

περισσότερες µετρήσεις οι τιµές  rCBV των περιοχών NAWM υπερτερούσαν των 

αντίστοιχων τιµών της φυσιολογικής λευκής ουσίας. 62.9% 
 

4.5. Συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων µεταφοράς µαγνήτισης , του µέσου χρόνου 

χαλάρωσης Τ2  και του rCBV(%) 70.2% 

 

     Οι παράµετροι του φαινοµένου µεταφοράς µαγνήτισης , ο µέσος χρόνος χαλάρωσης  

Τ2, καθώς και ο σχετικός εγκεφαλικός όγκος αντανακλούν διαφορετικές 

παθολογοανατοµικές µεταβολές των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας στην ΣΚΠ, και 

όπως αναµένεται δεν παρουσιάζουν γραµµική συσχέτιση µεταξύ τους. Εξαίρεση 
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αποτελούν οι ΒΗ όπου αναγνωρίζεται ισχυρή συσχέτιση τόσο των παραµέτρων 

µεταφοράς µαγνήτισης, όσο και του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 µε τις τιµές rCBV, 

πιθανότατα  γιατί στις εστιακές αυτές αλλοιώσεις  η εκτεταµένη τοπική καταστροφή 

του εγκεφαλικού παρεγχύµατος και η συνεπαγόµενη αύξηση του εξωκυττάριου νερού 

συσχετίζεται µε µεγάλη ελάττωση των µεταβολικών αναγκών και της τοπικής 

εκεφαλικής αγγείωσης. Το γεγονός ότι οι αναφερθέντες  παράµετροι συσχετίζονται µε 

την ποσοτικοποίηση διαφορετικού ιστολογικού υποστρώµατος επιβεβαιώνεται και από 

την απουσία συσχετίσεως µεταξύ τους και στην φυσιολογική λευκή ουσία 

 

 

 

4.6.Εφαρµογή τεχνικής µοριακής διάχυσης (diffusion weighted imaging) και 

συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων 

        Οι τιµές ADC της NAWM   δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικες διαφορές 

από τις αντίστοιχες τιµές της NWM των φυσιολογικών εθελοντών, εύρηµα που 

συµφωνεί µε µερικές µελέτες στη βιβλιογραφία (312,318), ενώ αντίθετα διαφωνεί µε 

άλλες (300,301,306) στις οποίες έχει αναγνωρισθεί στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των παραπάνω τιµών. Αντίθετα, και στην παρούσα µελέτη ελέγχεται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της κλασµατικής ανισοτροπίας της 

φυσιολογικής λευκής ουσίας από την φυσιολογικά απεικονιζόµενη. Το παραπάνω 

εύρηµα συµφωνεί µε την παρατήρηση ότι η κλασµατική ανισοτροπία είναι πιο 

ευαίσθητος δείκτης στην ανίχνευση αλλοιώσεων της λευκής ουσίας από τον σχετικό 

συντελεστή διάχυσης. Η διαφορά στατιστικής σηµαντικότητας  των τιµών FA και 

ADC της NAWM από την NWM στην δική µας µελέτη πιθανότατα συσχετίζεται µε 

την παθολογοανατοµική ετερογένεια των παθολογοανατοµικών αλλοιώσεων που 

συµβαίνουν στην NAWM, όπου πιθανότατα συνυπάρχουν η απώλεια των νευραξόνων 

(που ελαττώνει την ανισοτροπία και αυξάνει την διάχυση) και η γλοίωση (που 

ελαττώνει τόσο την ανισοτροπία, όσο και την διάχυση)(318)  σε µεγαλύτερο ποσοστό 

στους δικούς µας ασθενείς, πιθανά  λόγω µεγαλύτερης διάρκειας της νόσου, σε 

σύγκριση µε τους ασθενείς άλλων εργασιών στη βιβλιογραφία. 

       Οι αλλοιώσεις µε µεγαλύτερο βαθµό απώλειας των νευραξόνων αυξάνουν την 

διάχυση εύρηµα που επιβεβαιώνεται και στη δική µας µελέτη ,όπου οι χρόνιες βλάβες 

(ΒΗ) έχουν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερες τιµές ADC σε σύγκριση τόσο µε τις 

οξείες βλάβες, όσο και τις περιοχές DWM. Tόσο το οίδηµα όσο και η αποµυελίνωση 
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αυξάνουν την διαχυσιµότητα γεγονός που ερµηνεύει την απουσία στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών στις τιµές ADC  µεταξύ των HYPO, ISO και  EL στις οποίες το 

οίδηµα και η αποµυελίνωση συνυπάρχουν σε ποικίλο βαθµό. Αντίθετα ο βαθµός 

διάχυσης εντός της NAWM ελέγχεται στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερος σε 

σύγκριση µε τις εστιακές αλλοιώσεις (µε την εξαίρεση των πλέον προσφάτων εξ 

αυτών), εύρηµα συµβατό και µε τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας.  

     Οι περιοχές DWM ,οι οποίες δεν έχουν µελετηθεί µε τεχνική κυτταρικής διήθησης 

στην διεθνή βιβλιογραφία, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές των 

τιµών ADC από τις εστιακές αλλοιώσεις , µε την εξαίρεση των ΒΗ, ενώ αντίθετα 

ελέγχονται µε στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη κλασµατική ανισοτροπία από όλες 

τις εστιακές αλλοιώσεις. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει την παρατήρηση ότι η 

κλασµατική ανισοτροπία αποτελεί πιο ευαίσθητο δείκτη της διαχυσιµότητας στην 

ανίχνευση των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας. 

      Η NAWM παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικά υψηλότερες τιµές FA από όλες τις 

εστιακές αλλοιώσεις καθώς και τις περιοχές DWM , προφανώς λόγω µεγαλυτέρου 

βαθµού οιδήµατος, αποµυελίνωσης και απώλειας των νευραξόνων στις εστιακές 

αλλοιώσεις και την DWM που ελαττώνουν την ανισοτροπία της διάχυσης. 

      ∆εν αναγνωρίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των τιµών κλασµατικής 

ανισοτροπίας µεταξύ των οξέων και των χρόνιων εστιακών αλλοιώσεων , γεγονός που 

πιθανολογεί ότι οι διάφορες παθολογοανατοµικές µεταβολές της λευκής ουσίας 

(οίδηµα, αποµυελίνωση, απώλεια των νευραξόνων, γλοίωση), προκαλούν ελάττωση 

της  ανισοτροπίας της διάχυσης σε σχετικά ανάλογο βαθµό. Το παραπάνω εύρηµα 

είναι συµβατό µε τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας  ως 

προς το βαθµό ελάττωσης της κλασµατικής ανισοτροπίας στις εστιακές αλλοιώσεις 

(317,326).  

      H µέτρια αρνητική συσχέτιση που αναγνωρίζεατι µεταξύ των τιµών ADC και FA, 

όταν υπολογίζονται όλες οι εστιακές αλλοιώσεις µαζί, συµφωνεί µε τα δεδοµένα της 

βιβλιογραφίας και επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

παθολογοανατοµικές µεταβολές  των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας προκαλούν 

αύξηση της διαχυσιµότητας και ελάττωση της ανισοτροπίας. Η µικρότερη αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC και FA παρατηρήθηκε στις ΒΗ (r=-0.10 p=0.87), 

πιθανότατα γιατί στις αλλοιώσεις αυτές παρατηρείται µεγαλύτερος βαθµός γλοίωσης 

που ελαττώνει την διαχυσιµότητα , αλλά και την κλασµατική ανισοτροπία (318).     
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4.7. Συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC, FA και  rCBV(%) 

       ∆εν έχει εκπονηθεί παρόµοια µελέτη συσχετίσεως µεταξύ των παραµέτρων της 

κυτταρικής διάχυσης και αιµατικής διηθήσεως στην διεθνή βιβλιογραφία. Στις 

περισσότερες εστιακές αλλοιώσεις η συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC ή FA και  

rCBV(%) είναι χαµηλή ή δεν υφίσταται , εύρηµα αναµενόµενο λόγω της 

παθολογοανατοµικής ετερογένειας των αλλοιώσεων. Στις αλλοιώσεις , ωστόσο, που 

επικρατεί το φλεγµονώδες οίδηµα και προσλαµβάνουν σκιαγραφικό, όπως στις EL, 

αναγνωρίζεται ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC και  rCBV% εύρηµα 

που υποδεικνύει ότι η φλεγµονή και η συνεπαγόµενη βλάβη του αιµατεγκεφαλικού 

φραγµού συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της τοπικής αγγείωσης. Ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC και  rCBV% αναγνωρίζεται και στις αλλοιώσεις 

όπου επικρατεί   η τοπική καταστροφή , όπως στις BH, στις οποίες συνυπάρχει και 

µικρότερου βαθµού θετική συσχέτιση µεταξύ των τιµών FA και rCBV%, προφανώς 

γιατί η αύξηση  της διαχυσιµότητας και ελάττωση της ανισοτροπίας συµβαίνει 

παράλληλα µε την ελάττωση της τοπικής αγγείωσης. 

      ∆εν αναγνωρίζεται συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων κυτταρικής διάχυσης και 

αιµατικής διήθησης στις περιοχές NAWM, πιθανότατα λόγω της ετερογένειας των 

µικροσκοπικών αλλοιώσεων στις περιοχές αυτές. Αξιοσηµείωτη είναι η ισχυρή θετική 

συσχέτιση µεταξύ των τιµών ADC και  rCBV%, και ισχυρή αρνητική συσχέτιση 

µεταξύ των τιµών FA και  rCBV% στις περιοχές DWM, όπου επικρατεί το 

φλεγµονώδες οίδηµα το οποίο συνοδεύεται από αγγειοδιαστολή και αύξηση της 

τοπικής αγγείωσης,καθώς και αύξηση της διαχυσιµότητας µε ελάττωση της 

κλασµατικής ανισοτροπίας.  

 

 

 

  3.8. Κλινική συσχέτιση 

    Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συσχέτιση µεταξύ του «φορτίου» της νόσου, όπως 

εκτιµάται σε συµβατικές Τ2 ακολουθίες , και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης 

των ασθενών βαθµονοµούµενη µε την κλίµακα EDSS είναι χαµηλή (159,160), λόγω 

της ιστολογικής ετερογένειας των αλλοιώσεων που όλες αποδίδουν αυξηµένο σήµα σε 

Τ2 ακολουθίες. Αντίθετα αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του 

«φορτίου» της νόσου σε ακολουθίες Τ1 προσανατολισµού και της κλινικής 
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λειτουργικής κατάστασης(161-164), ιδιαιτέρως στις αλλοιώσεις µε µεγάλου βαθµού 

ελάττωση της έντασης σήµατος σε Τ1 ακολουθίες, καθώς και στις προοδευτικές 

µορφές της νόσου (163,165).  

      Η συσχέτιση των παραµέτρων της τεχνικής µεταφοράς µαγνήτισης µε την κλινική 

λειτουργική κατάσταση στη διεθνή βιβλιογραφία τις περισσότερες φορές περιλαµβάνει 

συνήθως ογκοµετρική ανάλυση του MTR και χρήση σχετικών ιστογραµµάτων. Σε 

σχετικές µελέτες αναγνωρίσθηκε συσχέτιση µεταξύ των διαφόρων παραµέτρων του 

MTR ιστογράµµατος και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης , βαθµονοµούµενης 

µε την κλίµακα EDSS  (µεγαλύτερη διαταραχή της κλινικής λειτουργικής κατάστασης 

σε χαµηλότερο ύψος κορυφής)(237,251-254), ενώ η συσχέτιση αυτή απεδείχθη 

ισχυρότερη από την ανάλογη συσχέτιση µεταξύ του «φορτίου» της νόσου, 

εκτιµούµενου µε τις συµβατικές τεχνικές  Μαγνητικής Τοµογραφίας ,και του 

EDSS(237). Ο βαθµός, ωστόσο, της παραπάνω συσχέτισης είναι σχετικά µικρός, 

γεγονός που αποδίδεται στο ότι στην ογκοµετρική ανάλυση του MTR δεν 

περιλαµβάνεται ο νωτιαίος µυελός. 

       ∆ιάφορες µελέτες έχουν εκπονηθεί µε στόχο τη συσχέτιση του «φορτίου» της 

νόσου, όπως εκτιµάται µετά την εστιακή ανάλυση του MTR των αλλοιώσεων , και της 

κλινικής λειτουργικής κατάστασης των ασθενών που κατέληξαν σε φτωχά 

αποτελέσµατα (235-237). Η προφανής εξήγηση είναι ότι µε την εστιακή ανάλυση των 

αλλοιώσεων δεν λαµβάνεται υπόψην σηµαντικό τµήµα του λοιπού παρεγχύµατος και 

ιδιαιτέρως η NAWM. 

       Στη δική µας µελέτη έγινε εστιακή ανάλυση των παραµέτρων της τεχνικής 

µεταφοράς µαγνήτισης που περιελάµβανε όχι µόνο το MTR αλλά και τους Kfor και  

T1free ,τόσο  των εστιακών αλλοιώσεων, όσο και των περιοχών DWM και NAWM, 

και χρησιµοποιήθηκε  ένας µεγάλος αριθµός µετρήσεων, για τον έλεγχο της πιθανής 

συσχέτισης µεταξύ των τιµών των παραπάνω παραµέτρων στις διάφορες αλλοιώσεις ,  

και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης των ασθενών. Η µέτρια συσχέτιση που 

αναγνωρίζεται µεταξύ των τιµών MTR του συνόλου των αλλοιώσεων της λευκής 

ουσίας, συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών NAWM, και των αντίστοιχων τιµών 

της κλίµακας  EDSS (r=-0.75, p=0.007) συµφωνούν µε τα δεδοµένα της ογκοµετρικής 

ανάλυσης του MTR στη βιβλιογραφία και επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των 

µετρήσεων και της µεθοδολογίας µας. Μέτρια συσχέτιση αναγνωρίζεται και µεταξύ 

των τιµών Kfor του συνόλου των αλλοιώσεων και των τιµών της κλίµακας EDSS , 
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εύρηµα αναµενόµενο λόγω της καλής συσχέτισης µεταξύ των δύο αυτών παραµέτρων 

της µεταφοράς µαγνήτισης, που αντιπροσωπεύουν δείκτες αποµυελίνωσης. 

        Αξιοσηµείωτη είναι η ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των τιµών MTR  των περιοχών 

DWM και  των αντίστοιχων τιµών της κλίµακας EDSS, εύρηµα που συνοδεύεται  από 

ανάλογη συσχέτιση και µεταξύ των τιµών T1free και EDSS  και µικρότερου βαθµού 

συσχέτιση  µεταξύ των τιµών Kfor και  EDSS. Ανάλογα ευρήµατα δεν έχουν 

παρατηρηθεί στην διεθνή βιβλιογραφία στην οποία , ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί, οι 

περιοχές «βρώµικης λευκής ουσίας» υποεκτιµώνται και δεν συµπεριλαµβάνονται  

στην εστιακή ανάλυση των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας, ενώ δεν έχουν εκπονηθεί 

ανάλογες µελέτες που να συµπεριλαµβάνουν τις παραµέτρους Kfor  και T1free. Σε 

πρόσφατη µελέτη από τους Ge et al (66), στην οποία συσχετίζεται η ογκοµετρική 

ανάλυση των περιοχών DWM µε τις τιµές EDSS δεν αναγνωρίζεατι ανάλογη κλινκή 

συσχέτιση. Τα παραπάνω ευρήµατα συνηγορούν υπέρ της σηµαντικής συµβολής των 

περιοχών DWM στην κλινική λειτουργική κατάσταση των ασθενών, πιθανά λόγω της 

διάχυτης φύσεως τους. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές 

παθολογοανατοµικής συσχέτισης των περιοχών DWM πιθανολογείται ότι 

αντιπροσωπεύουν περιοχές έντονης φλεγµονής  σε συνδυασµό µε ποικίλο βαθµό 

αποµυελίνωσης(66). Οι περιοχές DWM, εποµένως,  θεωρούνται σηµαντικές στην 

παθογενετική διαδικασία αλλά και την κλινική σηµειολογία των ασθενών µε ΣΚΠ και 

θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην εστιακή ή την ογκοµετρική ανάλυση των 

αλλοιώσεων της λευκής ουσίας ασθενών µε  ΣΚΠ. 

         Παρά το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται στη βιβλιογραφία συσχέτιση µεταξύ του 

«φορτίου» της νόσου σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού και της κλινικής 

λειτουργικής κατάστασης , στη µελέτη µας αναγνωρίσθηκε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ 

των τιµών του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 του συνόλου των αλλοιώσεων της λευκής 

ουσίας συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών NAWM, και των αντίστοιχων τιµών 

EDSS. Το παραπάνω εύρηµα ενισχύει τον σηµαντικό ρόλο των περιοχών φυσιολογικά 

απεικονιζόµενης λευκής ουσίας σε ακολουθίες Τ2 προσανατολισµού στην κλινική 

πορεία των ασθενών µε ΣΚΠ.  

       Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πολύ περιορισµένος αριθµός εργασιών µε 

εφαρµογή της τεχνικής αιµατικής διήθησης σε ασθενείς µε ΣΚΠ, ενώ σε µία µόνο από 

αυτές  αναφέρεται  προσπάθεια  συσχέτισης των τιµών rCBV% των αλλοιώσεων της 

λευκής ουσίας µετά από εστιακή ανάλυση  µε την κλινική λειτουργική κατάσταση των 

ασθενών (288), χωρίς να αναγνωρίζεται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. Και στη 
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δική µας µελέτη η συσχέτιση µεταξύ των µέσων τιµών rCBV% του συνόλου των 

αλλοιώσεων της λευκής ουσίας, συµπεριλαµβανοµένης και της φυσιολογικά 

απεικονιζόµενης λευκής ουσίας, και των αντίστοιχων τιµών rCBV% είναι σχετικά 

χαµηλή (r=0.59, p=0.024), υποδεικνύοντας ότι ο βαθµός της αγγείωσης της λευκής 

ουσίας δεν παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε την κλινική λειτουργική κατάσταση των 

ασθενών µε ΣΚΠ.  

     Ενδιαφέρουσα είναι η µέτρια  συσχέτιση που παρατηρείται µεταξύ των µέσων 

τιµών rCBV% των ΒΗ και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης. Οι ΒΗ 

αντιπροσωπεύουν εστιακές αλλοιώσεις µε την µεγαλύτερη τοπική καταστροφή , 

απώλεια των νευραξόνων και γλοίωση που συσχετίζονται µε µεγάλου βαθµού 

ελάττωση της τοπικής αγγείωσης, ενώ το συνολικό «φορτίο» των ΒΗ παρουσιάζει 

συσχέτιση µε την κλινική λειτουργικής κατάσταση {161-164). Μέτρια συσχέτιση µε 

την κλινική λειτουργικής κατάσταση βαθµονοµούµενη µε την κλίµακα EDSS, 

παρουσιάζουν και οι τιµές  MTR και ADC των BH στην παρούσα µελέτη. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω ευρήµατα όχι µόνο ο αριθµός των ΒΗ,  αλλά και το µέγεθος της 

καταστροφής του παρεγχύµατος σε αυτές, που αντιπροσωπεύεται από το βαθµό 

αποµυελίνωσης, αύξησης του εξωκυτταρίου υγρού και ελάττωσης της τοπικής 

αγγείωσης,  παρουσιάζουν συσχέτιση µε την κλινική λειτουργική κατάσταση 

      Οι µέσες τιµές ADC του συνόλου των µετρήσεων της λευκής ουσίας 

παρουσιάζουν µέτρια  συσχέτιση µε τις αντίστοιχες τιµές  της κλίµακας EDSS, εύρηµα 

που συµφωνεί µε σχετική µελέτη στην οποία έγινε ογκοµετρική ανάλυση των 

αλλοιώσεων µε τη χρήση ιστογραµµάτων µέσης διαχυσιµότητας και κλασµατικής 

ανισοτροπίας (334) , και στην οποία η µέση διαχυσιµότητα συσχετίζεται µε την κλινκή 

λειτουργική κατάσταση σε ασθενείς µε RRMS. Σηµειώνεται ότι και στη δική µας 

µελέτη το µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (55/60) έπασχαν από την 

υποτροπιάζουσα µορφή της νόσου. ∆εν αναγνωρίζεται αντίστοιχη συσχέτιση µεταξύ 

των τιµών FA του συνόλου των αλλοιώσεων και των τιµών EDSS ,εύρηµα που επίσης 

συµφωνεί µε την παραπάνω µελέτη στην οποία συσχέτιση µε την κλινική λειτουργική 

κατάσταση παρουσιάζει µόνο η θέση του FA ιστογράµµατος σε ασθενείς µε SPMS. 

Στην παρούσα µελέτη ο αριθµός των ασθενών µε SPMS είναι πολύ µικρός (=6) και 

δεν επιτρέπει ανάλογη συσχέτιση των τιµών FA µε την κλινική λειτουργική 

κατάσταση.  

      Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η χαµηλή συσχέτιση (r=-0.59, p=0.01) µεταξύ των 

µέσων τιµών FA των περιοχών NAWM και των αντίστοιχων τιµών  EDSS, εύρηµα 

 122



 123

που επίσης συµφωνεί µε σχετική µελέτη κατά την οποία αναγνωρίζεται συσχέτιση 

µεταξύ των τιµών FA της υπερσκηνίδιας και υποσκηνίδιας NAWM και της κλινικής 

λειτουργικής κατάστασης(318). Σηµειώνεται ότι στην παρούσα µελέτη δεν 

αναγνωρίζεατι συσχέτιση µε την κλινική λειτουργική κατάσταση καµίας άλλης εκ των 

µέσων τιµών των λοιπών ελεγχοµένων παραµέτρων των νεότερων τεχνικών 

Μαγνητικής Τοµογραφίας στη NAWM. Το παραπάνω εύρηµα επιβεβαιώνει την 

µεγάλη σηµασία των µικροσκοπικών, µη ανιχνευόµενων µε τις συµβατικές 

απεικονιστικές µεθόδους, διάχυτων αλλοιώσεων της λευκής ουσίας  στην κλινική 

έκφραση και πορεία των ασθενών, ενώ ενισχύει την άποψη ότι η κλασµατική 

ανισοτροπία αποτελεί πολύ ευαίσθητο δείκτη των µικροσκοπικών 

παθολογοανατοµικών µεταβολών της λευκής ουσίας στους ασθενείς µε ΣΚΠ.            

         

   4.9. Μελέτη των βραχυπρόθεσµων µεταβολών των αλλοιώσεων της λευκής 

ουσίας σε ασθενείς µε RRMS 

     Από τους 6 ασθενείς που συµµετείχαν στην µελέτη των βραχυπρόθεσµων 

µεταβολών των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας κανένας δεν παρουσίασε ώση (relapse) 

της νόσου κατά τη διάρκεια της µελέτης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από την 

απουσία νεοεµφανιζόµενων εστιακών αλλοιώσεων (1 µόνο νεοεµφανιζόµενη εστιακή 

αλλοίωση στην περικοιλιακή λευκή ουσία αναγνωρίσθηκε σε 1  ασθενή κατά την 3η 

κατά σειρά Μαγνητική Τοµογραφία η οποία προσλάµβανε σκιαγραφικό, χωρίς να 

συνοδεύεται από  νευρολογική συµπτωµατολογία συµβατή µε ώση) και αντίθετα την 

µικρού βαθµού σταδιακή ελάττωση του µέσου αριθµού των εστιακών αλλοιώσεων  

καθώς και των αλλοιώσεων που προσλαµβάνουν σκιαγραφικό.     

     Η  µεταβολή των αλλοιώσεων µε το χρόνο αντανακλά την αναµενόµενη φυσική 

πορεία  αυτών (ελάττωση του µέσου αριθµού των ΕL,  και των ISO και αύξηση του 

αριθµού των HYPO µεταξύ πρώτης και τελευταίας εξέτασης).  

     Αξιοσηµείωτη είναι η προοδευτική ελάττωση των µέσων τιµών MTR του συνόλου 

των µετρήσεων της λευκής ουσίας µε στατιστικά σηµαντική διαφορά  µεταξύ των 

µέσων τιµών κατά την πρώτη και τελευταία εξέταση , εύρηµα που συµφωνεί µε 

προοπτική µελέτη ανάλυσης του MTR ιστογράµµατος σε ασθενείς µε RRMS όπου 

αναδεικνύεται προοδευτική ελάττωση του ύψους της κορυφής του ιστογράµµατος 

(255). Το παραπάνω εύρηµα προφανώς συσχετίζεται µε αύξηση του ποσοστού 

αποµυελίνωσης και απώλειας των νευραξόνων εντός των αλλοιώσεων της λευκής 

ουσίας µε την πάροδο του χρόνου. 
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     Παρά το γεγονός, ωστόσο, της προδευτικής ελάττωσης της µέσης τιµής MTR του 

συνόλου των µετρήσεων της λευκής ουσίας οι τιµές EDSS παρουσίασαν  ελάττωση 

(βελτίωση της κλινικής λειτουργικής κατάστασης) σε 4 ασθενείς, εύρηµα που 

προφανώς συσχετίζεται µε το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί ευρίσκονται σε περίοδο 

ύφεσης που ακολούθησε την προηγηθείσα έξαρση της συµπτωµατολογίας.Ο µικρός 

αριθµός των ασθενών αυτών δεν επιτρέπει την στατιστική ανάλυση πιθανής συσχέτισης 

της µεταβολής των τιµών του MTR µε τις ανάλογες τιµές EDSS. 

    Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η προοδευτική ελάττωση των τιµών rCBV%  των 

περιοχών DWM µε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της πρώτης και τελευταίας 

εξέτασης που υποδεικνύει την προοδευτική ελάττωση της αγγείωσης των περιοχών 

αυτών κατά την περίοδο της ύφεσης της νόσου, προφανώς λόγω ελάττωσης του βαθµού 

της φλεγµονής. Και το εύρηµα αυτό συνηγορεί υπέρ της αυξηµένης σηµασίας των 

περιοχών DWM στην παθογενετική διαδικασία  και την κλινική εξέλιξη της ΣΚΠ.   

       

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Αναγνωρίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τιµών  ΝAWM, 

DWM καθώς και των διαφόρων εστιακών αλλοιώσεων της λευκής ουσίας όλων 

των διαφορετικών παραµέτρων των νεότερων τεχνικών Μαγνητικής 

Τοµογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

αναγνωρίζονται επίσης µεταξύ των τιµών της NAWM των ασθενών και της 

NWM φυσιολογικών εθελοντών  των παραµέτρων της τεχνικής µεταφοράς 

µαγνήτισης , του µέσου χρόνου χαλάρωσης Τ2 καθώς και της κλασµατικής 

ανισοτροπίας. Τα παραπάνω ευρήµατα συνηγορούν υπερ της αναγκαιότητας 

εφαρµογής των νεότερων τεχνικών Μαγνητικής τοµογραφίας σε ασθενείς µε 

ΣΚΠ µε στόχο την βελτίωση της ανιχνευσιµότητας αλλά και τον καλύτερο 

χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας .   

2. Συσχέτιση µεταξύ των διαφορετικών τεχνικών Μαγνητικής Τοµογραφίας 

ελέγχεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και ιδιαιτέρως συχνή εµφανίζεται 

στις BH , καθώς και τις περιοχές DWM, περιοχές ,δηλαδή, όπου επικρατεί η 

αποµυελίνωση  ή το οίδηµα αντίστοιχα. Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν ότι 

οι  διάφορες τεχνικές Μαγνητικής Τοµογραφίας προσεγγίζουν από διαφορετική 

σκοπιά τις αλλοιώσεις της λευκής ουσίας και ο συνδυασµός τους βοηθά στην 
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καλύτερη κατανόηση του παθολογοανατοµικού υποστρώµατος αυτών καθώς 

και της παθολογικής φυσιολογίας της νόσου.  

3. Αναγνωρίζεται βαθµός  συσχέτισης µεταξύ των τιµών του συνόλου των 

µετρήσεων της λευκής ουσίας  όλων των διαφορετικών παραµέτρων των 

εφαρµοζόµενων νεότερων τεχνικών Μαγνητικής Τοµογραφίας  και της κλινικής 

λειτουργικής κατάστασης των ασθενών βαθµονοµούµενης µε την κλίµακα 

EDSS. Ιδιαιτέρως σηµειώνεται ο βαθµός συσχέτισης µε την κλινική λειτουργική 

κατάσταση των ασθενών που παρουσιάζουν, επίσης, οι τιµές των παραµέτρων 

µεταφοράς µαγνήτισης στις περιοχές DWM , οι τιµές rCBV(%) και ADC στις   

BH  και, τέλος, οι τιµές  FA στις περιοχές  NAWM. 

4. Ο µέσος αριθµός MTR του συνόλου των µετρήσεων της λευκής ουσίας 

παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντικές µεταβολές κατά την βραχυπρόθεσµη 

εξέλιξη της νόσου, ασθενών µε RRMS. Κατά την, αµέσως µετά την  έξαρση της 

συµπτωµατολογίας, περίοδο ύφεσης της νόσου παρατηρείται στατιστικά 

σηµαντική ελάττωση των τιµών  rCBV(%) των περιοχών DWM , εύρηµα ,που 

σε συνδυασµό µε την ισχυρή αρνητική συσχέτιση των τιµών MTR των 

περιοχών  DWM µε την κλινική λειτουργική κατάσταση των ασθενών, 

υποδεικνύει τον  αυξηµένο ρόλο των περιοχών αυτών στην κλινική έκφραση 

και κλινική εξέλιξη της ΣΚΠ.                                                         
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6.ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

     1. EXPANDED DISABILITY STATUS SCALE (ΕDSS) 

 
 BAΘΜΟΣ                        ΚΛΙΝΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΑΤΣΤΑΣΗ  

                                                        

0 Φυσιολογική νευρολογική εξέταση 

1 Απουσία αναπηρίας, ελάχιστα σηµεία σε 1 λειτουργικό σύστηµα 

1.5 Απουσία αναπηρίας, ελάχιστα σηµεία σε  >1 λειτουργικό σύστηµα 

2 Ελάχιστη αναπηρία σε 1 λειτουργίκό σύστηµα 

2.5 Ελάχιστη αναπηρία σε > 1 λειτουργίκό σύστηµα 

3 Μέτρια αναπηρία σε 1 λειτουργικό σύστηµα 

3.5 Μέτρια αναπηρία σε >1 λειτουργικό σύστηµα, πλήρως περιπατητικός  

4 Σοβαρή δυσλειτουργία σε> 1λειτουργικό σύστηµα αλλά περιπατητικός 

χωρίς βοήθηµα ή ανάγκη ξεκούρασης στα 500m  

4.5 Περιπατητικός χωρίς βοήθηµα ή ανάγκη ξεκούρασης στα 300m 

5 Περιπατητικός χωρίς βοήθηµα ή ανάγκη ξεκούρασης στα 200m 

5.5 Περιπατητικός χωρίς βοήθηµα ή ανάγκη ξεκούρασης στα 100m 

6 ∆ιαλείπουσα ή συνεχής ανάγκη ετερόπλευρης υποστήριξης 

6.5 Συνεχής ανάγκη αµφοτερόπλευρης υποστήριξης για βάδιση 20m 

7 Αδυναµία βάδισης πέρα των 5m χωρίς υποστήριξη 

7.5 Αδυναµία βάδισης πέρα  από λίγα βήµατα 

8 Παραµονή σε αναπηρικό καρότσι, χρήση χειρών ,δυνατότητα 

αυτοεξυπηρέτησης σε πολλές λειτουργίες 

8.5 Παραµονή στο κρεββάτι τον περισσότερο χρόνο, µερική χρήση χειρών, 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης σε µερικές λειτουργίες 

9 Κλινήρης, µπορεί να επικοινωνήσει και να φάει 

9,5 Κλινήρης, αδυναµία να επικοινωνήσει ικανοποιητικά ή να φάει και να 

καταπιεί 

10 Θάνατος από την νόσο 

 126



 127

 

 

 

 

2. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ  POSER 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

(περιοχές 

εγκεφάλου) 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

(MRI, προκλητά 

δυναµικά, 

ουροδυναµικός 

έλεγχος) 

ΕΝΥ 

(ολιγοκλωνικές 

ζώνες, ΙgG 

index) 

A.Kλινικώς 

βεβαία 
    

Α1 2 2   
Α2 2 1 1  
Β.Βεβαία µε 

εργαστηριακή 

τεκµηρίωση 

    

Β1 2 1 ή 1 + 
Β2 1 2  + 
Β3 1 1 1 + 
Γ.Κλινικά πιθανή     
Γ1 2 1   
Γ2 1 2   
Γ3 1 1 1  
∆.Πιθανή µε 

εργαστηριακή 

τεκµηρίωση 

    

∆1 2   + 
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3. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ KΡITHΡIA ΚΑΤΑ  MC DONALD 
 
 
 
Κλινική  Εικόνα Επιπρόσθετα δεδοµένα που χρειάζονται 

για τη διάγνωση της MS 
• ∆ύο ή περισσότερες ώσεις 
• Αντικειµενικά κλινικά σηµεία 

ενδεικτικά ύπαρξης δύο ή 
περισσοτέρων διαφορετικών 
εστιών στο ΚΝΣ 

 Κανένα 

• ∆ύο ή περισσότερες ώσεις 
• Αντικειµενικές κλινικές ενδείξεις 

για µία εστία 

• Τοπογραφική διασπορά των βλαβών στην 
ΜΤ 

ή 
• ∆ύο ή περισσότερες εστίες στη ΜΤ 

συµβατές µε ΣΚΠ και παθολογικό ΕΝΥ 
ή 

• Αναµονή µιας νέας κλινκής ώσης που να 
υποδηλώνει µια διαφορετική εστία 

• Μια ώση 
• Αντικειµενική κλινική ένδειξη 

(σηµεία) δύο ή περισσοτέρων 
εστιών 

• Χρονική διασπορά στη ΜΤ 
ή  

• ∆εύτερη κλινική ώση 

• Μια ώση 
• Αντικειµενική κλινική ένδειξη 

µίας εστίας(µονοσυµπτωµατική 
κλινική εικόνα, κλινικά 
µεµονωµένο σύνδροµο) 

• ∆ιασπορά στον τόπο στη ΜΤ 
ή 

• ∆ύο ή περισσότερες εστίες στη ΜΤ 
συµβατές µε ΣΚΠ και παθολογικό ΕΝΥ 

      και 
• διασπορά στο χρόνο στη ΜΤ 

ή 
• ∆εύτερη κλινική ώση 

• Προοδευτική νευρολογική 
διαταραχή ενδεικτική ΣΚΠ 

   (πρωτοπαθής προϊούσα ΣΚΠ) 

Παθολογικό ΕΝΥ   
Και 

• ∆ιασπορά στον τόπο αποδεδειγµένη στην ΜΤ 
: 

1. 9 ή περισσότερες Τ2 εστίες στον εγκέφαλο 
2. 2 ή περισσότερες εστίες στον νωτιαίο 

µυελό 
3. 4-8 εστίες στον εγκέφαλο και 1 στον 

νωτιαίο µυελό 
ή  

• Παθολογικά VEP που σχετίζονται µε 4-8 
εστίες στον εγκέφαλο ή µε <4 εστίες στον 
εγκέφαλο και µε µία στον νωτιαίο µυελό, 
απεικονιζόµενες µε ΜΤ 

και  
• ∆ιασπορά στο χρόνο στη ΜΤ 
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4. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ MTR, 
KFOR, T1FREE ΣΕ NAWM, NWM, DWM, ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΚΩΝ 
ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ 
 
                   
 N MTR% 

Mean (SD) 
Kfor(sec-1) 
Mean  (SD)  

T1free(ms) 
Mean (SD) 

NWM 80 55.1 (1.3) 1.76 (0.12) 663.1(42) 

NAWM 248 50.9 (2.2) 1.46 (0.14) 785.8 (135) 

DWM 72 44.3 (5.0) 0.85 (0.30) 1133.9 (356) 

ISO 53 47.7 (4.6) 0.946 (0.24) 11081.3 (206) 

HYPO 122 40.5 (4.5) 0.674 (0.16) 1124.8 (128) 

BH 32 34.4 (3.6) 0.332 (0.13) 1841.2 (373) 

EL 28 37.6 (3.3) 0.662 (0.55) 822.4 (58) 

 
 

5. MTR STUDENT T TEST 
 
 NWM NAWM HYPO ISO BH EL DWM 

NWM  <0.001     ---   ---    ---   ---    --- 

NAWM   <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.01 

HYPO    <0.05 <0.01 0.397 <0.0001 

ISO     <0.005 0.523 <0.0.005 

BH      <0.05 <0.0001 

EL       <0.01 
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6. Kfor STUDENT T TEST 

 

 NWM NAWM HYPO ISO BH EL DWM 

NWM  <0.001    ---    ---     ---    ---    --- 

NAWM   <0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

HYPO    0.0003 <0.0001 0.70 0.0709 

ISO     <0.0001 0.0008 0.424 

BH      <0.0001 0.0002 

EL       0.095 

 
             
 
 
 

7. T1 free STUDENT T TEST 
 
 

NWM NAWM HYPO ISO BH EL DWM 

NWM  0.874     ---    ---    ---    ---    --- 

NAWM   <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.3807 <0.0001 

HYPO    0.509 <0.0001 <0.0001 0.845 

ISO     <0.0001 0.0003 0.636 

BH      <0.0001 0.0002 

EL       0.009 
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 8.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ MTR, Kfor,  και 
T1free 
 

 

 MTR vs kfor 
    R         p               

MTR vs T1free 
     R          p    

Kfor vs T1free 
    R            p 

NAWM    0.23    <0.001    -0.05      0.014  - 0.26       <0.001 

DWM    0.78    <0.001    0.47      0.027   0.86       <0.001 

ISO    0.55   <0.01    0.02      0.546   0.56       <0.001 

HYPO    0.82   <0.001    0.1        0.125  - 0.45       <0.01 

BH    0.7      0.018  - 0.6         0.041   -0.96       <0.001 

EL    0.3      0.91   0.34       0.29   0.20        0.54 

ALL  
lesions 

  0.82     <0.01    0.32     <0.001   0.60       <0.001 

ALL 
measures 

  0.66   <0.001    0.29     <0.001   0.67       <0.001 

 
9. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2 
 

 N T2 (msec) 
Mean     SD 

NWM 80 84.61           6.5 

NAWM 248 90.95          10.4 

DWM 72 105.98        19 

BH 53 178.94        47.6 

HYPO 122 124.74        22.7 

ISO 32 117.49        14.3 

EL 28 113.26         8.9 
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10. STUDENT T-TEST ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2 
 
 

 NAWM HYPO ISO BH EL DWM NWM 

NAWM  <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.001 

HYPO   0.349 <0.01 0.09 <0.0001  
  ---- 

ISO    <0.01 0.73 <0.0001  
  ---- 

BH     <0.05 <0.0001  
  ---- 

EL      <0.05  
  ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
  11. ∆ΙΠΛΟΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΟΝΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Τ2 
 
  N            % 

ALL 555         4,2% 

HYPO 122         3.17 

BH 32         16.66 

ISO 53          --- 

EL 28         10 

NAWM 248          5 

DWM 72          6.66 

NWM 80          --- 
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    12. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ MTR, Kfor , T1free και Τ2 

 

 MTR vs   T2 
    R         p               

  Kfor  vs T2 
     R          p    

 T1free  vs T2 
    R            p 

NWM   0.09        0,438 0.18            0.532 0.67           0.068 

NAWM  -0.16     0.159 -0.53         0.217 0.86           0.0307 

DWM -0.78      <0.0001 -0.64        <0.01 0.83          <0.0001 

ISO -0.60          0.005   -0.48           0.07             0.76         <0.005 

HYPO -0.34          0.007 -0.41            0.08 0.67           0.0353 

BH -0.71          0.002  -0.93         <0.0001  0.92         0.053 

EL -0.3             0.42  -0.43       0.756 0.47           0.06 

ALL  
lesions 

-0.54          0.313 - 0.44          0.643 0.84          <0.005 

ALL 
measures 

-0.27           0.954 -0.48           0.764 0.85           <0.001 

 
  
 13. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ  rCBV%.  
 
  Ν rCBV (%) 

mean       SD 

NAWM 496 32.61      4.96 

NWM 160 23.54       6.43 

DWM 168 69.76       7.78 

BH 60 14.19       1.27 

HYPO 227 51.53       6.35 

ISO 101 63.23       4.98 

EL 60 79.36       8.09 
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14. rCBV% STUDENT T TEST 
 
 NAWM DWM BH HYPO ISO EL NWM 

NAWM  <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.07 

DWM   <0.0001 <0.0127 0.51 0.54   --- 

BH    <0.0001 <0.0001 <0.0001   --- 

HYPO      0.165  0.046   --- 

ISO       0.428   --- 

EL        

 
 
15. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ MTR,  KFOR,  T1FREE  ΚΑΙ rCBV%  
 

 

 MTR vs   rCBV 
    R         p          

 Kfor  vs  rCBV
     R          p    

 T1free  vs  rCBV 
    R            p 

T2  vs   rCBV
    R         p       

NWM 0.087         0.367 0.054       0.964       0.05            0.329       0.024        0.349 

NAWM -0.17        0.95 -0.27       0.475 0.034          0.487 -0.089       0.76 

DWM 0.267         0.401 0.35         0.637 0.68              <0.05 -0.182       0.569

ISO -0.533         0.891 0.43         0.523 0.24              0.09 0.156         0.68 

HYPO 0.115         0.721 0.275       0.98        0.342            0.745 -0.482       0.888

BH 0.838          0.016 0.932          0.07      -0.823              <0.01 -0.812       0.001

EL 0.548           0.63 0.643         0.46  0.53             0.094 -0.142       0.509

ALL  
lesions 

0.367           0.34   0.214         0.854 0.15               0.993 -0.02         0.186

ALL 
measures 

0.246           0.178  0.164        0.673 0.03               0.24  -0.12        0.65 
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16. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ADC ΚΑΙ  FA   

 
      

 Ν       ADC 
mean       SD 

 FA 
Mean    SD 

NAWM 232 0.808         0.03 0.548          0.03 

NWM 80 0.81           0.1 0.60             1.3 

DWM 96 0.96           0.35 0.38            0.03 

BH 28 1.33           0.05 0.218          0.01 

HYPO 105 1.01           0.02 0.28            0.01 

ISO 48 1.01           0.03 0.283          0.02 

EL 32 0.92           0.06 0.17            0.02 

 
 

17. ADC STUDENT T-TEST 
 
    

 NAWM DWM BH HYPO ISO EL NWM 

NAWM  0.044 <0.001 <0.0001 0.043 0.327 0.64 

DWM   <0.0001 0.26 0.36 0.76   --- 

BH    <0.0001 0.0005 0.0008   --- 

HYPO     0.9813 0.3285   --- 

ISO      0.2464   --- 

EL         --- 
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18.  FA STUDENT T –TEST 

 NAWM DWM BH HYPO ISO EL NWM 

NAWM  0.017 0.0001 <0.0001 0.0038 0.0009 0.05 

DWM   0.0007 0.004 0.04 0.001   --- 

BH    0.068 0.054 0.166   --- 

HYPO     0.93 0.02   --- 

ISO      0.015   --- 

EL         --- 

 
 
   19. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ADC, FA , ΚΑΙ rCBV% 
 

 

 ADC vs FA 
   R             p            

ADC vs rCBV 
    R             p 

FA  vs   rCBV 
    R         p               

NWM 0.14        0.367  0.001         0.145 0.023         0.732 

NAWM 0.27         0.08 -0.009         0.54 0.41          0.04 

DWM -0.77      0.23        -0.85         0.14 

ISO -0.64      0.17       0.61          0.19 -0.76         0.07 

HYPO -0.53     0,001  -0.04         0.78 0.36           0.63 

BH -0.10        0.87      -0.78          0.13           0.49          0.21 

EL  0.05       0.94      0.98         0.01      -0.36           0.63 

ALL  
lesions 

-0.67    0.05 0.26           0.89  0.013        0.398 

ALL 
measures 

-0.32    0.634 0.076        0.187 0.092           0.42 

 0.86            0.04         
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20.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜTR, KFOR,  T1FREE, T2 ΚΑΙ  EDSS 

 

   MTR vs EDSS 
   R             p       

Kfor vs EDSS 
    R             p 

T1free vs EDSS
   R         p          

T2 vs EDSS 
  R          p 

NAWM -0.03      0.90 -0.005      0.134 0.06          0.864 -0.02     0.93 

DWM -0.88    0.0015 -0.74       0.053 0.86          0.067 0.52        0.12 

ISO -0.17      0.64 -0.06       0.09 0.21            0.097 0.89        0.0026 

HYPO -0.07       0.83 -0.003      0.53 -0.03            0.743 0.19         0.58 

BH -0.69       0.196 -0.43        0.08 -0.02          0.996 0.57         0.3 

EL 0.26        0.73 0.14         0.923 0.32           0.523 -0.62         0.37 

ALL  
lesions 

-0.14     0.66 -0.09        0.764 -0.04         0.35 0.56          0.089 

ALL 
measures

-0.75      0.0076  -0.54      0.046 0.43          0.075 0.83         0.0017

              21. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ rCBV%, ADC, FA  ΚΑΙ  EDSS 
 
 

  rCBV vs EDSS 
  R             p       

 ADC vs EDSS 
    R             p 

FA vs EDSS 
   R         p       

NAWM 0.026         0.927 -0.23         0.65 -0.59      0.01 

DWM -0.49         0.105 0.14         0.843 -0.32     0.753 

ISO 0.026        0.945 0.125       0.87 0.002     0.134 

HYPO -0.205       0.527 -0.08       0.87 0.13      0.78 

BH -0.78         0.04 -0.72       0.27 0.36       0.544 

EL -0.57         0.06 0.132       0.75 -0.21      0.095 

ALL  
lesions 

-0.21        0.086 0.34         0.632 -0.25      0.469 

ALL 
measures

-0.594      0.0246 0.68         0.046 -0.13      0.732 
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22. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ rCBV% ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

DWM ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέση τιµή rCBV% 
DWM 

80%

  1                 2                   3                  4                5                6    µήνες  
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23. Μεταβολή των µέσων τιµών ΜΤR% του συνόλου των µετρήσεων 

µε το χρόνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέση τιµή ΜΤR% 
Συνολικών µετρήσεων 

40%

 
  1                 2                   3                  4                5                6    µήνες 
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
    Σκοπός της παρούσας  µελέτης είναι η εφαρµογή  µη συµβατικών τεχνικών 

Μαγνητικής Τοµογραφίας, όπως  η µεταφορά µαγνήτισης, η ανάλυση των χρόνων 

χαλάρωσης T2, η τεχνική αιµατικής διήθησης και η τεχνική κυτταρικής διάχυσης σε 

ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) , για την ποσοτική εκτίµηση των 

αλλοιώσεων της λευκής ουσίας και το συσχετισµό τους µε την κλινική λειτουργική 

κατάσταση των ασθενών   

      Για  τον σκοπό αυτό µελετήθησαν  60 οι ασθενείς µε κλινικά βέβαιη ΣΚΠ και τιµές 

EDSS που κυµαίνονταν από 1-7.5. Στους 31 από αυτούς  (26 µε RRMS, 4 µε SPMS, 

και 1 µε PPMS)  εφαρµόσθηκαν η τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης,  η ανάλυση των 

χρόνων  χαλάρωσης T2, και η τεχνική αιµατικής διήθησης, ενώ στους υπόλοιπους 29 

ασθενείς (27   µε RRMS και 2 µε SPMS)  η τεχνική αιµατικής διήθησης και η τεχνική 

κυτταρικής διάχυσης. 6 από τους ασθενείς  εξετάστηκαν /µήνα και για 6 µήνες µε  

τεχνική µεταφοράς µαγνήτισης,  ανάλυση των χρόνων χαλάρωσης Τ2 και τεχνική 

αιµατικής διήθησης µε στόχο την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσµων µεταβολών της 

νόσου.Μελετήθησαν επίσης  20 ανάλογης ηλικίας υγιείς εθελοντές. 

           Στους 31 ασθενείς εκτελέσθηκαν 555 µετρήσεις που αφορούσαν τις  

παραµέτρους :  δείκτης µεταφοράς µαγνήτισης (MTR), ρυθµός  µεταφοράς µαγνήτισης 

(Kfor), ενδογενής χρόνος χαλάρωσης T1 (T1free) και χρόνος χαλάρωσης T2.  207  από 

αυτές αφορούσαν εστιακές αλλοιώσεις της λευκής ουσίας που αναγνωρίσθηκαν στις 

ακολουθίες T2 προσανατολισµού και ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε την ένταση σήµατός 

τους στις ακολουθίες T1 προσανατολισµού και τη συµπεριφορά τους µετά από τη 

χορήγηση Γαδολίνιου,διαιρούµενες σε µέτριας ελαττωµένης έντασης σήµατος (HYPO), 

ίσης έντασης σήµατος (ISO), και έντονα ελαττωµένης έντασης σήµατος (BH) 

αλλοιώσεις, σε σύγκριση µε την παρακείµενη λευκή ουσία , καθώς και 

προσλαµβάνουσες (EL).72 µετρήσεις αφορούσαν περιοχές "βρώµικης λευκής ουσίας» 

(DWM)and 248 περιοχές φυσιολογικά απεικονιζόµενης λευκής ουσίας (NAWM). 

Μετρήθησαν επίσης 80 περιοχές φυσιολογικής λευκής ουσίας (NWM). 

       Ο σχετικός συντελεστής διάχυσης (ADC) και η κλασµατική ανισοτροπία (FA) 

εκτιµήθηκαν σε 213 εστιακές αλλοιώσεις, 96 περιοχές DWM και 288 περιοχές NAWM 

των υπόλοιπων 29 αθενών, ενώ ο rCBV ( υπολογιζόµενος σαν εκατοστιαίο ποσοστό 
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της τιµής του κερκοφόρου πυρήνα κάθε ατόµου) υπολογίστηκε στο σύνολο και των 60 

ασθενών και  µετρήσεων.   

      Οι τιµές των MTR, Kfor, T1free, χρόνου χαλάρωσης T2, ADC, FA και rCBV% των 

διαφορετικών αλλοιώσεων της λευκής ουσίας  και της  NWM συγκρίθηκαν µε την 

χρήση student t-test.Η ενδεχόµενη γραµµική συσχέτιση µεταξύ των διαφορετικών 

παραµέτρων και, επίσης, µεταξύ αυτών και της κλινικήςλειτουργικής κατάστασης, 

βαθµονοµούµενης µε την κλιµακα EDSS αξιολογήθηκε µε την χρήση linear regression 

analysis.  

     ∆ιαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τιµών MTR, Kfor, 

T1free, µέσου χρόνου χαλάρωσης T2,  ADC, FA και rCBV% των περιοχών NAWM, 

DWM και των εστιακών αλλοιώσεων της λευκής ουσίας. Στατιστικώς σηµαντικά 

διαφορετικές τιµές αναδείχθηκαν, επίσης, µεταξύ των τιµών MTR, Kfor, µέσου χρόνου 

χαλάρωσης T2 και του FA της  NAWM σε σύγκριση µε τη NWM. Ανεδείχθη παρουσία 

γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των διαφορετικών µελετούµενων παραµέτρων των 

νεότερων τεχνικών Μαγνητικής Τοµογραφίας για τις περιοχές DWM καθώς και τις BH, 

αλλοιώσεις, δηλαδή, όπου κυριαρχούν η φλεγµονή και η αποµυελίνωση, αντίστοιχα. 

Βαθµός συσχέτισης αναγνωρίσθηκε και µεταξύ των τιµών των διαφορετικών 

παραµέτρων ,όταν υπολογίσθηκαν µαζί όλες οι αντίστοιχες µετρήσεις, και των τιµών 

του EDSS. Τέλος, αναγνωρίσθηκε  συσχετιση µε την κλινική λειτουργική κατάσταση 

των  τιµών MTR των περιοχών DWM, καθώς και των τιµών rCBV% και ADC των BH, 

και των τιµών FA των περιοχών NAWM. Κατά τη µελέτη των βραχυπρόθεσµων 

µεταβολών της νόσου στους ασθενείς µε RRMS,παρατηρήθηκε  βαθµιαία ελάττωση 

των µέσων τιµών  MTR του συνόλου των µετρήσεων, καθώς και των  τιµών rCBV% 

των περιοχών DWM.  

      Συµπερασµατικά,  οι µη συµβατικές τεχνικές ΜΤ βελτιώνουν την ανίχνευση και το 

χαρακτηρισµό των αλλοιώσεων της λευκής ουσίας και εποµένως  θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ως µέρος του βασικού πρωτοκόλλου ΜΤ στα πλαίσια της 

απεικονιστικής διερεύνησης των ασθενών µε ΣΚΠ. Αποδείχθηκε παρουσία συσχέτισης 

µεταξύ διαφορετικών παραµέτρων των νεότερων τεχνικών µαγνητικής Τοµογραφίας 

για συγκεκριµένες εστιακές αλλοιώσεις, ενώ αναγνωρίσθηκε,επίσης, συσχέτιση µεταξύ 

αυτών και της κλινικής λειτουργικής κατάστασης, όταν συνυπολογίζονται όλες οι 

µετρήσεις, µε την εξαίρεση των παραµέτρων  T1free and FA. Σηµειώνεται, τέλος, ότι οι 

περιοχές  DWM, αν και έχουν υποεκτιµηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, πιθανότατα 
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κατέχουν έναν σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση και την κλινική εξέλιξη των ασθενών 

που πασχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.  

 

ABSTRACT 
 
    The aim of the current study is to perform non conventional Magnetic Resonance 

Imaging techniques , like magnetization transfer, T2 relaxation time analysis, perfusion 

weighted imaging and diffusion weighted imaging for quantitative evaluation of 

multiple sclerosis (MS) and correlation with clinical disability  

     For that purpose 60 patients with clinically definite MS and EDSS ranged from1-7.5, 

were examined. On 31 of them (26 with RRMS, 4 with SPMS, and 1 with PPMS) a 

magnetization transfer technique, T2 relaxation time analysis, and perfusion weighted 

imaging were performed, while on the other 29 patients (27 with RRMS and 2 with 

SPMS) perfusion weighted imaging and diffusion weighted imaging were applied. 6 of 

the patients were examined monthly and for 6 months with a magnetization transfer 

technique, T2 relaxation time analysis, and perfusion weighted imaging for the 

evaluation of the short –term clinical evolution of the disease. 20 age-matched healthy 

volunteers were also investigated. 

      555 measurements , evenly divided between subjects, of Magnetization Transfer 

Ratio (MTR) , magnetization transfer rate (Kfor),native T1 relaxation time (T1free) and 

T2 relaxation time were performed on the 31 patients . 207 of them corcerned MS 

lesions, which were identified on T2 sequences and classified according their signal 

intensity on T1 sequences and their behavior after Gd administration, divided to mild 

hypointense (HYPO), isointense (ISO) , severe hypointense(BH) and enhancing (EL) 

lesions. 72 of the measurements concerned “Dirty White Matter” areas(DWM) and 248 

of them areas of Normal Appearing White Matter (NAWM). 80 areas of normal white 

matter (NWM) were, also, measured. Apparent Diffusion Coefficient (ADC) and 

Fractional Anisotropy (FA) were measured on 213 focal lesions , 96 areas of DWM and 

288 areas of NAWM of the other 29 patients, while rCBV (% of each subject’s caudate 

nucleus) was estimated on the total of  both the 60 patients and the  measurements.        

       MTR, Kfor, T1free, T2 relaxation time, ADC, FA and rCBV% of the different 

white matter  lesions and the NWM areas were compared using a student t-test. Possibly 

linearity between the different parameters and, also, between them and the EDSS score 

was evaluated using linear regression analysis. 

 142



 143

        There were statistically significant differences between MTR, Kfor, T1free, T2 

relaxation time, ADC, FA and rCBV% values of NAWM, DWM and focal white matter 

lesions. Statistically significant different values were, also,proved between MTR, Kfor, 

T2 relaxation time and FA of NAWM compared to NWM. Linear regression analysis 

demonstrated correlation between the different measured MR parameters for the DWM 

areas and BH, which represent lesions where inflammation and demyelination 

predominates, respectively. Correlation was, also, demonstrated between all the 

measured MR parameters and the EDSS score when all the measurements were added. 

Correlation with clinical disability was also found when MTR of DWM, rCBV% and 

ADC of BH, and FA of NAWM were calculated. During the short-term clinical 

evolution of the disease in patients with RRMS, a gradual decline of the whole 

measurements’ mean MTR values and the DWM rCBV% values were demonstrated. 

      In conclusion non conventional MRI techniques improve MS lesions detection and 

characterization and therefore may be used as part of the basic MR protocol in the 

evaluation of MS patients. Correlation between different MR parameters was 

demonstrated for certain focal lesions, while correlation between them and the clinical 

disability was also proved,when all the measurements were added  together  with the 

exception of T1free and FA. DWM areas, although underestimated in the 

literature,probably have a significant role in the pathogenesis and clinical evolution of 

multiple sclerosis. 
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