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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, στις τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης,
συνέβαλλαν στην διεύρυνση του διαγνωστικού πεδίου της ακτινολογίας, και
ιδιαίτερα της νευροακτινολογίας, υπερβαίνοντας τα όρια της μορφολογικής
απεικόνισης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η
δυνατότητα διαγνωστικής εκτίμησης της αιμοδυναμικής του εγκεφαλικού
παρεγχύματος, δηλαδή της περιοχικής αιματικής διήθησης. Το 1980 για πρώτη
φορά προτάθηκε μία νέα δυναμική τεχνική για τον καθορισμό της περιοχικής
αιματικής ροής στο εγκεφαλικό παρέγχυμα με την εφαρμογή υπολογιστικής
τομογραφίας μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου [1]. Η τεχνική
της αιματικής διήθησης έχει ήδη εφαρμοστεί στην απεικόνιση με μαγνητικό
συντονισμό καθώς και στις τεχνικές της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων,
μονοφωτονικής τομοσπινθηρογραφικής απεικόνισης και Xenon‐CT [2]. Ωστόσο, η
περιορισμένη διαθεσιμότητα καθώς και το κόστος του εξοπλισμού για την
εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών, δεν επέτρεψαν την ευρεία εφαρμογή της
τεχνικής στην κλινική πράξη.
Η κυριαρχία των πολυτομικών υπολογιστικών τομογράφων και η δυνατότητα
εφαρμογής της τεχνικής της αιματικής διήθησης με υπολογιστική τομογραφία
συντέλεσαν στην διάδοση της μεθόδου, ιδιαίτερα στο διαγνωστικό πεδίο της
εγκεφαλικής ισχαιμίας. Η εφαρμογή της ενδαγγειακής θρομβόλυσης, για την
αντιμετώπιση της εγκεφαλικής ισχαιμίας, μεγιστοποίησε την ανάγκη για μία
απεικονιστική τεχνική, που γρήγορα και εύκολα θα εντοπίζει την διαταραχή της
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αιμάτωσης, παρέχοντας ταυτόχρονα ποσοτικές πληροφορίες για την έκταση και την
αναστρεψιμότητα της βλάβης του εγκεφαλικού παρεγχύματος [2,3].
Σήμερα, καθώς η τεχνική της αιματικής διήθησης κερδίζει έδαφος και καθιερώνεται
στο διαγνωστικό πεδίο της νευροακτινολογίας, το φάσμα εφαρμογών της μεθόδου
διευρύνεται και αφορά πλέον και τα ενδοεγκεφαλικά νεοπλάσματα, καθώς
καθίσταται

δυνατή

η

μη

επεμβατική

εκτίμηση

και

ποσοτικοποίηση

χαρακτηριστικών, όπως η αγγειοβρίθεια του όγκου [4].
Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το Goettingen, στη
Γερμανία, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στο τμήμα Νευροακτινολογίας.
Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της μελέτης οφείλω να ευχαριστήσω τον
υποδιευθυντή και υπεύθυνο ερευνητικού προγράμματος Priv. Doz. Peter Schramm
καθώς και τον διευθυντή του τμήματος Prof. Michael Knauth.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης θερμά τον επικεφαλής της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής μου, Καθηγητή μου και επιστημονικό
καθοδηγητή μου, Απόστολο Καραντάνα για την πολύτιμη συμβολή του σε κάθε
επιστημονικό μου βήμα, στην εκπαίδευση μου, και βέβαια στην εκπόνηση της
παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη οφείλω να εκφράσω στα υπόλοιπα μέλη
της επταμελούς επιτροπής, Δημήτριο Μαυρουδή, καθηγητή Παθολογικής
Ογκολογίας, Νικόλαο Καρκαβίτσα, καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής, Αντώνιο Βάκη,
επίκουρο καθηγητή Νευροχειρουργικής, Κωνσταντίνο Περισυνάκη και Θωμά Μαρή,
επίκουρους καθηγητές Ακτινοφυσικής, και Ευφροσύνη Παπαδάκη, Λέκτορα
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ακτινολογίας, για τη συμβολή τους στην διαμόρφωση του τελικού κειμένου, με τις
πολύτιμες παρατηρήσεις τους και βέβαια, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
κρίσης της διδακτορικής διατριβής.
Τέλος, για το παρόν πόνημα, όπως και για κάθε μου βήμα, θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον σύζυγο μου, Μάρκο για την αμέριστη συμπαράσταση
διαρκή στήριξη και απεριόριστη υπομονή.
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1. Η ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
1.1.1. Αρχές της μεθόδου
Η τεχνική της αιματικής διήθησης (perfusion) με υπολογιστική τομογραφία
εφαρμόζεται σε πολυτομικούς υπολογιστικούς τομογράφους. Η θεωρία, πάνω στην
οποία βασίζεται αυτή η τεχνική, είναι η αρχή του κεντρικού όγκου (central volume),
η οποία συσχετίζει την εγκεφαλική αιματική ροή (cerebral blood flow = CBF) με τον
εγκεφαλικό όγκο αίματος (CBV) ως εξής: CBF = CBV/MTT (MTT = mean transit time).
Η σχέση της συγκέντρωσης του σκιαγραφικού μέσου (contrast medium/agent) με
τις αντίστοιχες μεταβολές στην πυκνότητα του σκιαγραφηθέντος παρεγχύματος
στην υπολογιστική τομογραφία (CT), και επομένως στην εξασθένηση της ακτινικής
δέσμης (attenuation), είναι γραμμική, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση
τηςαπεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό‐μαγνητικής τομογραφίας (MRI), όπου η
μέγιστη σκιαγράφηση υποεκτιμάται στην ακολουθία Τ1 προσανατολισμού (T1‐
weighted imaging) μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου (Εικόνα 1).
Καμπύλες συγκέντρωσης σκιαγραφικού/χρόνου προκύπτουν για μία αρτηριακή και
μία φλεβική περιοχή ενδιαφέροντος [Region Of Interest (ROI)], καθώς και για κάθε
εικονοστοιχείο (pixel) (Εικόνα 2). Ως αρτηριακό ROI, επιλέγεται κατά κανόνα η
πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία (input artery), και ως φλεβικό ROI (input vein), ο άνω
οβελιαίος κόλπος (Εικόνα 2a). Ακολούθως, προκύπτουν οι καμπύλες συγκέντρωσης
του σκιαγραφικού για την αρτηρία εισόδου (input artery) και την φλέβα εισόδου
(input vein) (Εικόνα 2b).
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Εικόνα 1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η γραμμική σχέση συγκέντρωσης σκιαγραφικού μέσου με τις αντίστοιχες μεταβολές στην
πυκνότητα του σκιαγραφηθέντος παρεγχύματος στη CT. Η καμπύλη του σήματος στην Τ1 ακολουθία παρουσιάζει πολύ χαμηλότερη
μέγιστη τιμή (peak) έντασης σήματος μετά από χορήγηση παραμαγνητικού σκιαγραφικού μέσου, υποεκτιμώντας τη μέγιστη
σκιαγραφική ενίσχυση στο επίπεδο των ιστών.

Εικόνα 2. (a) Εγκάρσια τομή υπολογιστικής τομογραφίας κατά τη διάρκεια χορήγησης ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου.
Ως αρτηρία εισόδου (input artery) επιλέγεται η πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία (λευκό βέλος) και ως φλέβα εισόδου
(input vein) ο άνω οβελιαίος κόλπος (μαύρο βέλος). (b) Καμπύλες χρόνου‐συγκέντρωσης σκιαγραφικού σε υγιή
ενήλικα. Οι καμπύλες χρόνου‐συγκέντρωσης προκύπτουν από την αρτηρία εισόδου (πράσινη γραμμή) και φλέβα
εισόδου (μωβ γραμμή).
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Με χρήση ειδικού λογισμικού τα δεδομένα συγκέντρωσης του σκιαγραφικού
δύναται να αξιολογηθούν σύμφωνα με δύο μεθόδους:
1. Το μοντέλο της μέγιστης κλίσης (maximum slope model), το οποίο εκτιμά την
εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) από την κλίση της καμπύλης χρόνου‐πυκνότητας,
υπολογίζοντας τον εγκεφαλικό αιματικό όγκο (CBV), από την επιφάνεια υπό την
καμπύλη (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Μαθηματικό μοντέλο maximum slope, όπου ο CBV υπολογίζεται από το εμβαδόν υπό την καμπύλη, η CBF από την
κλίση της καμπύλης και ο ΜΤΤ από τη λύση της εξίσωσης του central volume.

Το μοντέλο αυτό δεν απαιτεί τον προσδιορισμό ενός αρτηριακού ROI, αλλά απαιτεί
πολύ υψηλή ροή έγχυσης σκιαγραφικού (>6mL/s) και παρέχει μόνο σχετικές, μη
ποσοτικές μετρήσεις [5,6].
2. Το μοντέλο της αποσυνέλιξης (deconvolution) (Εικόνα 4), το οποίο θα
εφαρμόσουμε και εμείς όσον αφορά τον υπολογισμό της παραμέτρου CBF,
βασίζεται σε μία πολύπλοκη μαθηματική σχέση, που απαιτεί καθορισμό αρτηριακής
εισόδου

(Arterial

Input

of

Function=AIF),
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δηλαδή

καμπύλη

αρτηριακής

συγκέντρωσης σκιαγραφικού στη μονάδα του χρόνου (Εικόνα 2b). Με την καμπύλη
αυτή συγκρίνεται η καμπύλη, που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση του σκιαγραφικού
στα εικονοστοιχεία του παρεγχύματος. Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η
διόρθωση τυχόν διασποράς (dispersion) του σκιαγραφικού bolus, ώστε να
ανταποκρίνεται στις αρχές του ‘’tracer kinetic model’’, το οποίο προϋποθέτει
πρακτικά στιγμιαίο σκιαγραφικό bolus [7]. Το μοντέλο deconvolution επιτρέπει
χαμηλότερες ροές στην έγχυση του σκιαγραφικού (3‐5mL/s) και παρέχει
ποσοτικοποιημένες

μετρήσεις,

που

αξιολογήθηκαν

και

επιβεβαιώθηκαν

συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες του PET, SPECT και Xenon‐CT [2, 8‐12]. Τα
περισσότερα λογισμικά, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, που χρησιμοποιήθηκε
στην παρούσα μελέτη, επιλέγουν αυτόματα το πιο κατάλληλο αρτηριακό και
φλεβικό ROI.

Εικόνα 4. Μαθηματικό μοντέλο αποσυνέλιξης, το οποίο παρέχει ποσοτικές μετρήσεις. Το μοντέλο απαιτεί καθορισμό
αρτηριακής εισόδου, ώστε να μετατρέψει μία καμπύλη χρόνου‐πυκνότητας σε καμπύλη ‘’ιστού‐λειτουργίας’’. Το εμβαδόν
υπό την καμπύλη αντιστοιχεί στον CBV. Ο MTT αντιστοιχεί στο πλάτος της καμπύλης, τη χρονική στιγμή, στην οποία η
καμπύλη παρουσιάζει το ήμισυ του μέγιστου ύψους (FWHM). Η CBF προκύπτει από την εξίσωση του central volume.
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Βάσει της ενσωμάτωσης των καμπύλων χρόνου‐συγκέντρωσης στους υπολογισμούς
της deconvolution, το λογισμικό παράγει τους χάρτες των παραμέτρων της
αιματικής διήθησης (perfusion maps). Από την deconvolution της αρτηριακής και
παρεγχυματικής σκιαγραφικής ενίσχυσης προκύπτει μία καμπύλη χρόνου‐
συγκέντρωσης, απαλλαγμένη από πιθανά φαινόμενα διασποράς του σκιαγραφικού,
γνωστά ως λειτουργία υπολείμματος (Εικόνα 4).

1.1.2. Παράμετροι περιοχικής αιματικής διήθησης
Βάσει του ανωτέρω μαθηματικού μοντέλου, η παράμετρος ΜΤΤ προκύπτει από το
πλάτος της καμπύλης, την χρονική στιγμή, στην οποία η καμπύλη παρουσιάζει το
ήμισυ του μέγιστου ύψους (Full Width at Half Maximum= FWHM). Η παράμετρος
CBV, στο μοντέλο της deconvolution, υπολογίζεται από το εμβαδόν υπό την
καμπύλη, που αντιστοιχεί σε ένα παρεγχυματικό εικονοστοιχείο διαιρούμενο από
το εμβαδόν υπό την καμπύλη, που αντιστοιχεί σε φλεβικό εικονοστοιχείο. Στην
παρούσα μελέτη, η παράμετρος CBV υπολογίστηκε βάσει του τροποποιημένου
μοντέλου Patlak, που αναλύεται παρακάτω. Η παράμετρος CBF προκύπτει από την
κεντρική εξίσωση, που ήδη αναφέρθηκε.
O εγκεφαλικός αιματικός όγκος, CBV, αντιπροσωπεύει τον όγκο του αίματος στο
επίπεδο των τριχοειδών, μετά από εξαίρεση του ενδαγγειακού όγκου αίματος,
εφαρμόζοντας ουδούς πυκνότητας (density thresholds). Μονάδα μέτρησης για τον
CBV είναι mL αίματος ανά 100gr ιστού. Ο καθορισμός του CBV είναι ανεξάρτητος
από την deconvolution και την επιλογή της AIF, ενώ εξαρτάται από την κατάλληλη
επιλογή φλεβικού ROI. Τα φλεβικά εικονοστοιχεία, που επιλέγονται με την
τοποθέτηση ROI σε φλεβικές δομές, όπως ο άνω οβελιαίος κόλπος, θεωρούνται
13

ελεύθερα από ψευδενδείξεις μερικού όγκου (partial‐volume artifacts), οπότε η
πυκνότητα τους μπορεί να θεωρηθεί ως μονάδα αναφοράς για το αίμα (100mL
αίματος/100gr ιστού). Η πυκνότητα, που υπολογίζεται σε κάθε εικονοστοιχείο ιστού
συσχετίζεται με αυτή του φλεβικού ROI και εκφράζεται ως ποσοστό αυτής
(CBV=πυκνότητα των εικονοστοιχείων ιστού/πυκνότητα φλεβικού εικονοστοιχείου).
Η εγκεφαλική αιματική ροή, CBF, εκφράζει τον όγκο του αίματος, που κατανέμεται
σε παρεγχυματικό επίπεδο στη μονάδα του χρόνου (mL αίματος/100gr ιστού/min).
Δεν υπολογίζεται άμεσα, αλλά προκύπτει από την εξίσωση του κεντρικού όγκου,
επομένως είναι εξαρτώμενο από την deconvolution και την επιλογή του AIF.
Συσχετίζοντας τις παραμέτρους της αιματικής διήθησης με την φυσιολογία θα
μπορούσαμε να πούμε, ότι η παράμετρος MTT αντιστοιχεί στην πίεση αιματικής
διήθησης, ο CBV αντιπροσωπεύει τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης καθώς και τον
τριχοειδικό όγκο αίματος και η CBF προκύπτει έμμεσα ως το αποτέλεσμα των
ανωτέρω παραμέτρων.
Μία τέταρτη παράμετρος, η οποία μάλιστα μαζί με τον CBV συνιστούν τις
κυριότερες παραμέτρους στην αξιολόγηση της αιματικής διήθησης των ενδο‐
εγκεφαλικών νεοπλασμάτων, είναι η διαπερατότητα των τριχοειδών (Permeability
Surface product, PS). H παράμετρος PS χαρακτηρίζει τον βαθμό διάχυσης του
σκιαγραφικού διαμέσου των αγγείων στον μεσοκυττάριο χώρο και συσχετίζεται με
τον συμπαράγοντα διάχυσης (diffusion coefficient) του σκιαγραφικού μέσου, στους
υποτιθέμενα γεμάτους με νερό πόρους του τριχοειδικού ενδοθηλίου. Η ροή της
διάχυσης του σκιαγραφικού δια του τριχοειδικού ενδοθηλίου εξαρτάται τόσο από
τον συμπαράγοντα διάχυσης όσο και από τη συνολική επιφάνεια των πόρων. Η PS
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καταγράφεται από την υπολειμματική λειτουργία ώθησης [impulse residue function
(IRF)]. Η διάχυση του σκιαγραφικού μέσου παρουσιάζεται στην IRF, ως η
υπολειμματική σκιαγράφηση, που επέρχεται μετά από την αρχική απόκριση και
μειώνεται εκθετικά στη μονάδα του χρόνου. Η IRF χρησιμοποιείται για την εκτίμηση
του κλάσματος του σκιαγραφικού, που παραμένει στον ιστό μετά την πρώτη δίοδο
του σκιαγραφικού, δηλαδή του κλάσματος εξαγωγής E=1‐e‐PS/F (Extraction Fraction),
όπου F εκφράζει τη ροή. Οι όροι PS και F έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης, οπότε ο
λόγος PS/F δεν έχει διαστάσεις. Με όρους φυσιολογίας, η PS εκφράζει τον ρυθμό με
τον οποίο το σκιαγραφικό ρέει στον έξω‐αγγειακό ιστό και σχετίζεται με τη σταθερά
αγγειακής διαρροής (Κtrans) με την ακόλουθη σχέση: Κtrans=EF, όπου Κtrans η
σταθερά διαρροής με μονάδες μέτρησης αυτές της ροής (F). Εάν PS/F<1, τότε
Κtrans≈PS. Σε εγκεφαλικό παρέγχυμα με φυσιολογική αγγείωση, η PS είναι
αμελητέα για κάθε σκιαγραφικό μέσο. Μονάδα μέτρησης για την PS είναι
100mL/100gr/min.
Στην παρούσα μελέτη, η παράμετρος CBF υπολογίστηκε βάσει του μοντέλου
deconvolution [13], ενώ οι παράμετροι CBV and Ktrans προέκυψαν από τον
τροποποιημένο αλγόριθμο της ανάλυσης Patlak [14,15].
Η παράμετρος Ktrans από την κλίση της καμπύλης του Patlak (slope of the Patlak fit)
περιγράφει την ποσότητα της συνολικής αιματικής ροής, που εξέρχεται στον
εξωκυττάριο χώρο. Το σημείο τομής της καμπύλης εκφράζει τον CBV. Η παράμετρος
CBF καθορίστηκε από αλγόριθμο βασισμένο στη μέθοδο deconvolution, όπως
περιγράφηκε [16].
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Η ανάλυση Patlak μπορεί να προκύψει από το μοντέλο δύο διαμερισμάτων (two‐
compartment model), το οποίο περιγράφει τη μονής κατεύθυνσης μεταφορά του
σκιαγραφικού από τον ενδοαγγειακό στον εξωαγγειακό χώρο, δηλαδή θεωρείται,
ότι δεν υπάρχει σημαντική ροή στην αντίθετη κατεύθυνση (back flow), κατά την
διάρκεια εξέτασης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η συγκέντρωση του ιωδιούχου
σκιαγραφικού, σε ιστικό επίπεδο, είναι ισοδύναμη με το άθροισμα της
ενδοαγγειακής και εξωαγγειακής συγκέντρωσης σκιαγραφικού και ορίζεται από την
ακόλουθη εξίσωση:

C(t)=CBV CA(t‐Δt)+Ktrans ∫0t‐ΔtCA(τ)dτ
Όπου, C(t) αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση του σκιαγραφικού μέσου στον ιστό,
CBV, τον εγκεφαλικό όγκο αίματος, CA(t), τη συγκέντρωση του ιωδιούχου
σκιαγραφικού στο αίμα (arterial input function AIF) και Ktrans, τη σταθερά
μεταφοράς όγκου αίματος [17].

C (t ) = CBV C A (t − Δt ) + K trans ∫

t − Δt

0

C A (τ )dτ

Το Δt περιγράφει το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί (delay), ώσπου το
κυκλοφορούν σκιαγραφικό στο αίμα (input function), να φθάσει στο επίπεδο των
ιστών

(tissue

voxel).

Το

Δt

καθορίζεται

αυτόματα

από

την

ανάλυση

διασταυρούμενης συσχέτισης (cross correlation analysis) της AIF με το voxel TAC
(Time Activity Curve) για κάθε voxel ξεχωριστά. Διαιρώντας την ανωτέρω εξίσωση
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με το CA(t) προκύπτει η ακόλουθη γραμμική σχέση:
t − Δt

C (t )
∫ C A (τ )dτ
= CBV + K trans 0
C A (t − Δt )
C A (t − Δt )
Χαράζοντας μία γραμμή συνδέοντας τα σημεία των δεδομένων (data points), η
Ktrans προκύπτει από την κλίση της γραμμής και ο CBV από το σημείο τομής με την
καμπύλη (intercept).
Η Ktrans περιγράφει την ποσότητα της αιματικής ροής (F), που εξέρχεται στον
εξωαγγειακό χώρο στη μονάδα του χρόνου, δηλαδή Ktrans=ExF, με το κλάσμα
εξαγωγής (Extraction Fraction, E), να ορίζεται από την κάτωθι εξίσωση:

E = 1 − e − PS

F (1− Hct )

Όπου PS, αντιπροσωπεύει το προϊόν διαπερατότητας της περιοχής επιφανείας
(permeability–surface‐area product) και Hct, την τιμή του αιματοκρίτη.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ορίζουμε την Ktrans σε σχέση με τον συνολικό όγκο
αίματος, ενώ στην εφαρμογή της αιματικής διήθησης με MRI, η Ktrans ορίζεται σε
σχέση με τη ροή του πλάσματος.
Ktrans = Ktrans (MRI)/(1 − Hct).
Από τις ανωτέρω εξισώσεις προκύπτει, ότι για τα νεοπλάσματα με επαρκή αιματική
διήθηση, Ktrans (1 − Hct) ισοδυναμεί κατά προσέγγιση με το PS.
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1.1.3. Νεότερες τεχνικές αιματικής διήθησης με CT ‐ Volume perfusion
Computed Tomography
Η VPCT συνιστά τη μετεξέλιξη των τεχνικών αιματικής διήθησης με CT, καθώς
επιτρέπει τη σάρωση και λήψη πληροφοριών αιματικής διήθησης για το σύνολο του
εγκεφαλικού παρεγχύματος, υπερβαίνοντας τον περιορισμό των προγενέστερων
τεχνικών, οι οποίες περιόριζαν τη μελέτη του εγκεφαλικού παρεγχύματος σε έκταση
2 έως 4cm. Το πλεονέκτημα αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός της ταχείας σάρωσης
και την απουσία πρόσθετης ακτινικής επιβάρυνσης συγκριτικά με τα ήδη
υπάρχοντα πρωτόκολλα, επέτρεψε την ταχεία εξέλιξη και αρχόμενη ευρύτερη
εφαρμογή της VPCT στην κλινική πράξη [18‐20].

1.1.4. Η εφαρμογή της VPCT στην εγκεφαλική ισχαιμία
Όσον αφορά την εφαρμογή της VPCT στο διαγνωστικό πεδίο των παθήσεων του
κεντρικού νευρικού συστήματος, και συγκεκριμένα του εγκεφάλου, η VPCT έχει
διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη
διάγνωση της εγκεφαλικής ισχαιμίας. Τα δεδομένα αιματικής διήθησης από το
σύνολο του εγκεφαλικού παρεγχύματος παρέχουν πληροφορίες ικανές να
καθορίσουν την διαχείριση ασθενών με αγγειακή εγκεφαλική νόσο. Πιο
συγκεκριμένα, σε ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, η επεξεργασία των
δεδομένων αιματικής διήθησης επιτρέπει τον καθορισμό του δυνητικά βιώσιμου
ιστού έναντι του πυρήνα του εμφράκτου (tissue at risk/penumbra), βάσει του
οποίου στη συνέχεια μπορεί να καθοριστεί η θεραπευτική απόφαση για
ενδαρτηριακή θρομβόλυση (Εικόνα 5) [21,22].
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A

B

C

D

E

Εικόνα 5 [23]
Ασθενής 55 ετών με έναρξη συμπτωματολογίας (δεξιά ημιπληγία) 2,5 ώρες πριν την απεικόνιση. (Α) Η CT χωρίς ε.φ.
σκιαγραφικό απεικονίζει περιοχή σχετικά χαμηλότερης πυκνότητας, με ασαφοποίηση της διαφοροποίησης φαιάς/λευκής
ουσίας αριστερά μετωποκροταφικά (βέλη). (Β‐D) Χάρτες αιματικής διήθησης για CBV (Β) και CBF (C) και ένας χάρτης, που
προκύπτει από τη συγχώνευση των Α+Β (D), αναδεικνύει μικρής έκτασης mismatch με μεγάλο πυρήνα εμφράκτου (κόκκινο). Με
πράσινο σημειώνεται ο δυνητικά βιώσιμος ιστός (tissue at risk/penumbra). Ακολούθησε ενδαρτηριακή θρομβόλυση. Στην CT
επανελέγχου (Ε), 24 ώρες αργότερα, απεικονίζεται αιμορραγική μετατροπή του εμφράκτου. Η παρουσία εκτεταμένου
εγκατεστημένου εμφράκτου αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών μετά από θρομβόλυση.
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Πριν την εισαγωγή των τεχνικών αιματικής διήθησης στο πεδίο της εγκεφαλικής
ισχαιμίας, η πυρηνική ιατρική απεικόνιση, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων
PET και SPECT αποτελούσε παραδοσιακά την βάση της κλινικής πράξης [24‐26].
Εν συνεχεία, η συμβατική MRI, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της τεχνικής
μοριακής διάχυσης (diffusion) και αιματικής διήθησης, εισήγαγαν μια νέα εποχή
στην διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με οξεία εγκεφαλική ισχαιμία, καθιστώντας
εφικτή την εκτίμηση του πυρήνα του εμφράκτου και του δυνητικά βιώσιμου ιστού
στο σύνολο του εγκεφαλικού παρεγχύματος [27‐29]. Ο βασικός περιορισμός των
ανωτέρω μεθόδων (MRI και SPECT), όσον αφορά την ευρεία εφαρμογή τους σε
ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα του
εξοπλισμού, που απαιτείται για την εφαρμογή τους. Αντίθετα, η p‐CT, συνιστά μία
ευρέως διαθέσιμη μέθοδο, η οποία σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα της ταχείας
σάρωσης και λήψης της πληροφορίας, θεμελιώνει ολοένα και περισσότερο τον
ρόλο της στην εκτίμηση ασθενών με οξεία εγκεφαλική ισχαιμία, αποτελώντας
πλέον, σε πολλά κέντρα, απεικονιστική μέθοδο εκλογής [2,6,30‐33]. Η εισαγωγή
μάλιστα της VPCT στην κλινική πράξη αναίρεσε και τον προϋπάρχοντα περιορισμό
των παλαιότερων μεθόδων, δηλαδή το περιορισμένο εύρος των ανιχνευτών και
επομένως το περιορισμένο εύρος της σάρωσης και λήψης πληροφορίας αιματικής
διήθησης.

20

1.1.5. Η εφαρμογή της περιοχικής αιματικής διήθησης στην
Μαγνητική Τομογραφία
Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι, οι οποίες εφαρμόζονται στην MR perfusion
imaging: T2*‐weighted dynamic susceptibility (T2*DS), T1‐weighted dynamic
contrast‐enhanced perfusion (CE pT1), καθώς και οι arterial spin labeling (ASL)
τεχνικές. Και οι τρεις τεχνικές προϋποθέτουν επαναλαμβανόμενη σειριακή σάρωση
του νεοπλάσματος κατά την διάρκεια διέλευσης του αίματος, το οποίο έχει
«σηματοδοτηθεί» είτε με την παραμαγνητική ουσία είτε με ενδογενή μαγνητικό
ιχνηθέτη.
Η πιο καθιερωμένη τεχνική MR perfusion είναι η T2*DS [34‐36]. Αυτή η τεχνική
αξιοποιεί τις ιδιότητες μαγνητικής επιδεκτικότητας του γαδολινίου και όχι την
μείωση του Τ1 χρόνου, που επιφέρει το σκιαγραφικό στη συμβατική MR
απεικόνιση. Μια διπλή δόση γαδολινίου (0,2mmol/Kg) χορηγείται μέσω
φλεβοκαθετήρα 18‐ ή 20‐G, με υψηλό ρυθμό έγχυσης (3‐7mL/s), χρησιμοποιώντας
έναν δυναμικό εγχυτή (power injector), ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση της
μέγιστης δυνατής συγκέντρωσης σκιαγραφικού στην μονάδα του χρόνου (tight
bolus). Στη συνέχεια, λαμβάνονται διαδοχικές εικόνες κατά την πρώτη δίοδο του
σκιαγραφικού μέσου από το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Η πτώση του σήματος στην
ακολουθία T2* προκύπτει από τα φαινόμενα μαγνητικής επιδεκτικότητας του
γαδολινίου, καταγράφεται για κάθε ογκοστοιχείο (voxel‐by‐voxel basis) και
χρησιμοποιείται για την δημιουργία μίας καμπύλης χρόνου/έντασης σήματος
(time‐versus‐intensity curve) [35]. Η πτώση του σήματος θεωρείται ανάλογη της
συγκέντρωσης του γαδολινίου σε ιστικό επίπεδο, οπότε είναι δυνατό να προκύψει
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σχετική καμπύλη συγκέντρωσης/χρόνου (delta R2 curves). Ο σχετικός εγκεφαλικός
όγκος αίματος [relative Cerebral Blood Volume (rCBV)] προκύπτει από την
υπολογιζόμενη περιοχή κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης/χρόνου, αφού
πρώτα κανονικοποιηθεί με την αντίπλευρη μη πάσχουσα περιοχή. Η τιμή αυτή
χαρακτηρίζεται ως σχετική, “relative”, διότι για τον υπολογισμό του CBV δεν
χρησιμοποιείται AIF και κατά συνέπεια, δεν διενεργείται ακριβής ποσοτικοποίηση
του εγκεφαλικού αιματικού όγκου. Επαναλαμβάνοντας αυτή την διαδικασία για
κάθε ογκοστοιχείο, προκύπτει ένας χάρτης rCBV τομών του εγκεφαλικού
παρεγχύματος, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το νεόπλασμα. Οι περιορισμοί του
εξοπλισμού του MR δεν επιτρέπουν δυστυχώς τη συνολική κάλυψη του
εγκεφαλικού παρεγχύματος, αλλά συνήθως εξασφαλίζουν 10‐11 εγκάρσιες τομές.
Ένας αντιπροσωπευτικός rCBV χάρτης παρατίθεται στην Εικόνα 6, όπου
απεικονίζεται ένα υψηλής κακοήθειας γλοίωμα στην ανατομική περιοχή της
γέφυρας.

Εικόνα 6 [37]. A) Εγκάρσια Τ1 προσανατολισμού ακολουθία μετά από χορήγηση γαδολινίου: σκιαγραφικά ενισχυόμενη βλάβη
22 αύξηση τoυ εγκεφαλικού αιματικού όγκου εντός της βλάβης,
στην ανατομική περιοχή της γέφυρας, B) Ο χάρτης rCBV αναδεικνύει
εύρημα συμβατό με υψηλής κακοήθειας γλοίωμα, C) Μαγνητική φασματοσκοπία (MR spectroscopy): αύξηση της αναλογίας
χολίνης προς κρεατινίνη και μείωση του ΝΑΑ, επίσης χαρακτηριστικό των υψηλής κακοήθειας γλοιωμάτων, D) FDG‐PET: περιοχή
υψηλού μεταβολισμού γλυκόζης στην εν λόγω περιοχή, ενδεικτικό υψηλού βαθμού κακοήθειας.

Οι δομές της φαιάς ουσίας έχουν υψηλότερο εγκεφαλικό αιματικό όγκο συγκριτικά
με τη λευκή ουσία. Συνήθως, τα υψηλής κακοήθειας νεοπλάσματα έχουν ίσες ή
μεγαλύτερες τιμές από αυτές της φαιάς ουσίας. Προκειμένου να απλοποιηθούν οι
συγκρίσεις μεταξύ των ασθενών, πολλοί μελετητές κανονικοποιούν τα rCBV
δεδομένα με την ετερόπλευρη φυσιολογικώς εμφανιζόμενη λευκή ουσία (normal‐
appearing white matter). Τόσο οι ακολουθίες βαθμιδωτής ηχούς (Gradient‐Echo)
όσο και οι ακολουθίες Spin‐Echo και Fast‐Spin‐Echo έχουν τη δυνατότητα
δυναμικών μετρήσεων αιματικής διήθησης μόνο με την εφαρμογή echo‐planar
συστημάτων [38]. Οι τεχνικές Spin‐Echo έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ευαίσθητες
στην ανίχνευση μικρών αγγείων διαμέτρου μικρότερης των 20μ, ενώ οι ακολουθίες
Gradient‐Echo ενσωματώνουν το σήμα τόσο από τα νεόπλαστα τριχοειδή όσο και
από νεόπλαστα αγγεία μεγαλύτερης διαμέτρου [39]. Για αυτόν τον λόγο, κάποιοι
ερευνητές ισχυρίζονται, ότι οι Spin‐Echo ακολουθίες είναι πιο ακριβείς, καθώς
αντικατοπτρίζουν την φυσιολογία του νεοπλάσματος σε τριχοειδικό επίπεδο [39].
Άλλοι ερευνητές έχουν δείξει ισχυρότερο συσχετισμό μεταξύ του βαθμού
κακοήθειας (tumour grade) και του εγκεφαλικού αιματικού όγκου με την εφαρμογή
ακολουθιών Gradient‐Echo έναντι της εφαρμογής Spin‐Echo, υποστηρίζοντας, ότι οι
Gradient‐Echo ακολουθίες είναι πιο ευαίσθητες [40,41]. Παρόλα αυτά, και οι δύο
μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς στην εκτίμηση της αιματικής διήθησης των
εγκεφαλικών νεοπλασμάτων. Ένα δυνητικό πρόβλημα ανακύπτει στις περιοχές με
σημαντική διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπως στην περίπτωση των
γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας. Η υψηλή διαπερατότητα σε αυτές τις περιοχές
οδηγεί σε εξαγγείωση του σκιαγραφικού μέσου στον διάμεσο ιστό, με αποτέλεσμα
η αύξηση του σήματος να υπερβαίνει τις τιμές αναφοράς (baseline) λόγω της
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επίδρασης του γαδολινίου στη μείωση του Τ1 χρόνου (T1 shortening effect),
γεγονός, που μεταφράζεται ως σκιαγραφική ενίσχυση. Εφόσον ο αλγόριθμος για
τον υπολογισμό του rCBV προϋποθέτει μια τιμή αναφοράς (baseline). Η περιοχή
άνωθεν αυτής μεταφράζεται από τον αλγόριθμο ως αρνητικός εγκεφαλικός
αιματικός όγκος και αφαιρείται από την περιοχή κάτωθεν της τιμής αναφοράς, η
οποία περιοχή προκύπτει από την T2* πτώση του σήματος. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε
σημαντική υποεκτίμηση του rCBV [38,39]. Ποικίλες μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί
προκειμένου να επιλύσουν το εν λόγω πρόβλημα. Μία προσέγγιση στην
κατεύθυνση αυτή είναι η χρήση σκιαγραφικών μέσων, που δεν έχουν ως βάση της
σύστασής τους το γαδολίνιο, όπως για παράδειγμα η ουσία sprodiamide
(dyspropium), η οποία έχει ισχυρότερη T2* δράση από το γαδολίνιο και αμελητέα
Τ1 δράση (T1 shortening effects) [38]. Ωστόσο, η ανωτέρω ουσία συνιστά ένα
εξαιρετικά

εξειδικευμένο

φάρμακο

με

περιορισμένη

χρήση,

σε

σπάνιες

περιπτώσεις, οπότε η ευρεία εφαρμογή του δεν θεωρείται ιδιαίτερα πρακτική
(orphan drug). Νεότερες σκιαγραφικές ουσίες, όπως οι gadobenate dimeglumine και
monocrystalline iron oxide nanoparticles, που δρουν ως «blood pool» σκιαγραφικές
ουσίες, ίσως να μπορούν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στο μέλλον, σχετικά με
την επίλυση αυτού του προβλήματος. Μια δεύτερη προσέγγιση συνίσταται στην
αύξηση του χρόνου επανάληψης του παλμού [repetition time (TR)], μειώνοντας την
Τ1 επίδραση και οδηγώντας κατά συνέπεια σε αύξηση του χρόνου σάρωσης,
μείωση της χρονικής ανάλυσης (temporal resolution) και της περιοχής σάρωσης
(brain coverage). Ένα τρίτο ενδεχόμενο, είναι η έγχυση μικρής ποσότητας
γαδολινίου, δόση προφόρτισης (pre‐bolus), για παράδειγμα 0,05mmol/Kg,
προκειμένου να επέλθει ένας «προ‐κορεσμός» του διάμεσου ιστού, αυξάνοντας
24

αποτελεσματικά την τιμή αναφοράς πριν την δυναμική λήψη των δεδομένων.
Ωστόσο, οι δόσεις προφόρτισης συχνά δεν είναι πρακτικές στην καθ΄ημέρα κλινική
πράξη [34]. Μία τέταρτη προσέγγιση, η οποία έχει εφαρμοστεί με μερική επιτυχία
στην κλινική πράξη, συνίσταται στην περιορισμένη ενσωμάτωση (limited
integration). Στην περίπτωση αυτή, η καταγραφή του rCBV μεταβάλλεται,
αφαιρώντας το τμήμα της καμπύλης άνωθεν της τιμής αναφοράς [42]. Ωστόσο, η
μέθοδος αυτή εξακολουθεί να υποεκτιμά τον rCBV, καθώς η διάχυση (leakage) του
σκιαγραφικού μέσου συμβαίνει κατά την πρώιμη φάση της έγχυσης, πριν το σήμα
φθάσει στην τιμή αναφοράς.
Επίσης, αξίζει να γίνει αναφορά σε μία αρκετά πρωτοποριακή προσέγγιση, η οποία
προτάθηκε από τον Weisskof, όπου τα δεδομένα αιματικής διήθησης, που
λαμβάνονται, διορθώνονται μέσω της εφαρμογής ενός μαθηματικού μοντέλου,
συνυπολογίζοντας το φαινόμενο διάχυσης του σκιαγραφικού μέσου σε περιοχές με
διαταραχές του αιματοεγκεφαλικού φραγμού [43]. Ο ισχυρισμός αυτού του
μοντέλου συνίσταται στο γεγονός, ότι η συγκέντρωση του σκιαγραφικού μέσου
μπορεί να χωριστεί σε ενδοαγγειακό και εξωαγγειακό διαμέρισμα ανάλογο του
αγγειακού σήματος σε μία υγιή περιοχή, η οποία δεν παρουσιάζει διαταραχή
διαπερατότητας, όπως για παράδειγμα η φυσιολογική φαιά ουσία [34,39]. Το
μοντέλο αυτό επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός K2 χάρτη, ο οποίος παρέχει
πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη διαπερατότητα σε περιοχές με διαταραχή
του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διόρθωση
του rCBV.
Μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην MR perfusion, συνιστά η δυναμική T1
προσανατολισμού μέθοδος με έγχυση σκιαγραφικού, η οποία εστιάζει στον
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υπολογισμό της διαπερατότητας του νεοπλάσματος. Ο χρόνος λήψης των
πληροφοριών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι στις τεχνικές, που βασίζονται
στην T2*, προκειμένου να παρέλθει το απαραίτητο χρονικό διάστημα, που
απαιτείται, ώστε το σκιαγραφικό να εξέλθει στον εξωαγγειακό χώρο και να επέλθει
ισορροπία μετά από πολλαπλά περάσματα του σκιαγραφικού δια του
νεοπλάσματος. Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των τεχνικών είναι, ότι η διαταραχή
διαπερατότητας του νεοπλάσματος δεν αποτελεί ένα σφάλμα ψευδοκαταχώρησης,
το οποίο οφείλει να διορθωθεί, αλλά αντιθέτως, την ακριβή πληροφορία, που
αναζητούμε.
Τέλος, η μέθοδος ASL βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα ευφυές μοντέλο, όπου με την
εφαρμογή εξαιρετικά ισχυρών βαθμιδωτών πεδίων λαμβάνονται δεδομένα
αιματικής διήθησης χωρίς την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. Το μοντέλο αυτό
εμφανίζει το πλεονέκτημα, ότι είναι ανεξάρτητο από την διαπερατότητα του
νεοπλάσματος,

οπότε

δεν

απαιτούνται

διορθώσεις

των

λαμβανόμενων

παραμέτρων. Προς το παρόν, η μεγάλη διάρκεια σάρωσης και η μειωμένη χωρική
διακριτική ικανότητα της εν λόγω τεχνικής έναντι αυτών, που βασίζονται στην
χορήγηση του γαδολινίου, δεν επιτρέπουν ακόμα την ευρεία εφαρμογή της στην
κλινική πράξη. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν αποκλείεται να διαδραματίσει στο
μέλλον, σημαντικό ρόλο στο πεδίο εφαρμογών της MR perfusion στα εγκεφαλικά
νεοπλάσματα.

1.2. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
Τα γλοιώματα και τα πρωτοπαθή λεμφώματα του εγκεφάλου συνιστούν τις
ενδοπαρεγχυματικές νεοπλασματικές οντότητες με τη μεγαλύτερη συχνότητα στον
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Εικόνα 7. Κατανομή πρωτοπαθών εγκεφαλικών νεοπλασμάτων

ενήλικα πληθυσμό. Στο ανωτέρω διάγραμμα (Εικόνα 7), παρατίθεται ενδεικτικά η
κατανομή συχνοτήτων των πρωτοπαθών εγκεφαλικών νεοπλασμάτων (ενδο‐ και
εξωπαρεγχυματικών), στον ενήλικα πληθυσμό (20‐84 ετών), από στοιχεία που
δημοσιεύθηκαν από το αρχείο καταγραφής εγκεφαλικών νεοπλασμάτων των ΗΠΑ
[44,45].

1.2.1. Γλοιώματα εγκεφάλου
Τα γλοιώματα συνιστούν το συχνότερο εγκεφαλικό νεόπλασμα των ενηλίκων,
καθώς αποτελούν το 70% του συνόλου των κακοήθων εγκεφαλικών νεοπλασμάτων.
Η ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε 6 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού [45].
Η παθογένεια των γλοιωμάτων στον γενικό πληθυσμό παραμένει άγνωστη. Ο ρόλος
της γενετικής προδιάθεσης έχει μελετηθεί και καθιερωθεί όσον αφορά σπάνια
οικογενή νεοπλασματικά σύνδρομα (όπως η νευροϊνωμάτωση τύπου 1 και 2 λόγω
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μεταλλάξεων στα γονίδια NF1 και NF, σύνδρομο Li Fraumeni λόγω μεταλλάξεων
TP53, σύνδρομο μελανώματος‐αστροκυττώματος λόγω CDKN2A μεταλλάξεων,
οζώδης σκλήρυνση λόγω TSC1 και TSC2 μεταλλάξεων, σύνδρομο Turcot λόγω
ασύμβατης επιδιόρθωσης γονιδιακών μεταλλάξεων και σύνδρομο Cowden λόγω
PTEN μεταλλάξεων). Ωστόσο, η πλειονότητα των γλοιωμάτων (>90%) δεν
παρουσιάζει συσχέτιση με συγκεκριμένα γενετικά σύνδρομα, αλλά φαίνεται να
σχετίζεται με την αλληλεπίδραση πολύπλοκων γενετικών και ακαθόριστων
περιβαλλοντικών παραγόντων. Δύο μελέτες ευρείας συσχέτισης γονιδιώματος,
ταυτοποίησαν

δύο

μεμονωμένους

νουκλεοτιδικούς

πολυμορφισμούς,

που

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης γλοιώματος. Οι ευπαθείς αυτές
περιοχές εντοπίζονται σε γονίδια υπεύθυνα για ιδιαίτερα κρίσιμες κυτταρικές
λειτουργίες, όπως ο κυτταρικός κύκλος (CDKN2B) και η ρύθμιση του μήκους του
τελομερούς [46,47]. Τα γλοιώματα προέρχονται είτε από νευρικά αρχέγονα κύτταρα
είτε από προγονικά κύτταρα ή αδιαφοροποίητα ώριμα νευρικά κύτταρα,
μεταλλαγμένα σε καρκινικά αρχέγονα κύτταρα [48‐50]. Τα καρκινικά αρχέγονα
κύτταρα θεωρείται, ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντίσταση αυτών
των νεοπλασμάτων στην θεραπεία [51]. Ωστόσο, η ταξινόμηση κατά WHO, για την
διαφοροποίηση

αστροκυττωμάτων

ολιγονδενδρογλοιωμάτων

και

μικτών

ολιγοαστροκυττωμάτων, ακόμα βασίζεται στις ομοιότητες μεταξύ των καρκινικών
κυττάρων και των ώριμων κυττάρων της νευρογλοίας [52]. Η ανάλυση
χαρακτηριστικών, όπως η νεοπλασματική διαφοροποίηση, η κυτταροβρίθεια, η
κυτταροπυρηνική

ατυπία,

η

μιτωτική

δραστηριότητα,

ο

μικροαγγειακός

πολλαπλασιασμός και η νέκρωση, καθιστούν δυνατή την περαιτέρω βαθμονόμηση
(grading) των νεοπλασμάτων σε γλοιώματα grade ΙΙ (διάχυτα διηθητικά γλοιώματα
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χαμηλής κακοήθειας/diffuse infiltrating low‐grade gliomas), III (αναπλαστικά
γλοιώματα), ή IV (γλοιοβλαστώματα) κατά σειρά αυξανόμενης επιθετικότητας
(tumour

aggressiveness).

Τα

γλοιώματα

χαμηλής

κακοήθειας

(low‐grade)

εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σε γλοιώματα υψηλότερης κακοήθειας με
τελική μορφή αυτή του δευτεροπαθούς πολύμορφου γλοιοβλαστώματος, τo οποίo
συνιστά διαφορετική οντότητα από το πρωτοπαθές «denovo» πολύμορφο
γλοιοβλάστωμα. Παρόλο, που το πρωτοπαθές και δευτεροπαθές γλοιοβλάστωμα
μοιράζονται ταυτόσημα μορφολογικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και
ορισμένες ομοιότητες σε μοριακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από τελείως
διαφορετική φυσική ιστορία και γονιδιωματικά χαρακτηριστικά [53‐55]. Δυστυχώς,
η μορφολογική ταξινόμηση κατά WHO βασίζεται σε υποκειμενικά κριτήρια,
στερείται επαναληψιμότητας και παραμένει ατελής ως προς την ικανότητα
εξατομικευμένης

πρόγνωσης

[56].

Κατά

συνέπεια,

μεγάλες

προσπάθειες

καταβάλλονται διαρκώς, με στόχο την ταυτοποίηση των σχετικών προγνωστικών και
προβλεπτικών βιολογικών δεικτών (biomarkers) στα πρωτοπαθή εγκεφαλικά
νεοπλάσματα.
Εκτός

από

τον

φαινότυπο,

(για

παράδειγμα

τα

ολιγοδενδρογλοιώματα

παρουσιάζουν καλύτερη πρόγνωση από τα μικτά γλοιώματα, τα οποία με τη σειρά
τους έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα αστροκυττώματα) και τον βαθμό
κακοήθειας, υπάρχουν και κλινικοπαθολογικοί παράγοντες, που δρουν θετικά στο
προσδόκιμο της νόσου, όπως η μικρή ηλικία εμφάνισης, η μακροσκοπικά πλήρης
εκτομή του όγκου, η καλή γενική κατάσταση καθώς και το επίπεδο γνωσιακών
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λειτουργιών (cognitive status) του ασθενούς [57‐60]. Μεγάλες προοπτικές μελέτες
συνέβαλαν στον επανακαθορισμό των προγνωστικών κριτηρίων [61,62].
Στην Εικόνα 8 αναφέρονται ενδεικτικά οι γονιδιωματικοί και γονιδιακοί τόποι, που
ενοχοποιούνται στην παθοφυσιολογία των γλοιωμάτων [44].

Εικόνα 8. Τα γαλάζια, πορτοκαλί, ροζ και μωβ τετράγωνα αντιπροσωπεύουν γονίδια, που εμπλέκονται στα μονοπάτια
σηματοδότησης (signalling pathways) TKGFR, p53, RB καθώς και στην κυτταρική μεταβολισμική (cell metabolome),
αντίστοιχα. Τα πράσινα και λευκά τετράγωνα αντιπροσωπεύουν συχνές χρωμοσωμικές δυσαναλογίες στα γλοιώματα
και στη μεθυλίωση του MGMT εκκινητή. A2=WHO grade II astrocytoma. A3=WHO grade III astrocytoma. O2=WHO
grade II oligodendroglioma. M2=WHO grade II mixed glioma. M3=WHO grade III mixed glioma. O3=WHO grade III
oligodendroglioma. TKGFR=tyrosine kinase growth factor receptor, συμπεριλαμβανομένων των epidermal growth
factor receptor (EGFR) και platelet‐derived growth factor receptor α (PDGFRα). NF1=neurofibromin 1, PTEN=
phosphatase and tensin homologue, PI3K=phosphoinositide‐3‐kinase, MDM2=mdm2 p53 binding protein homologue
(mouse), amp = high‐level amplification, TP53 = tumour protein p53, CDKN2A/B=cyclin‐dependent kinase inhibitor
2A/B, CDK4=cyclin‐dependent kinase 4, RB1=retinoblastoma 1, CHR=chromosome, MGMT=O6‐methylguanine‐DNA
methyltransferase, meth=methylation, IDH1=isocitrate dehydrogenase 1, IDH2=isocitrate dehydrogenase 2,
mt=mutation. *Gain of function through high‐level amplifi cation or mutation. †Homozygous deletion or mutation

Η συμπτωματική αντιμετώπιση των γλοιωμάτων στηρίζεται ως επί το πλείστον στην
αποιδηματική (κορτικοστεροειδή), αντιεπιληπτική και αντικαταθλιπτική αγωγή. Τα
στεροειδή θα πρέπει να χορηγούνται στη μικρότερη δυνατή αποτελεσματική δόση,
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ενώ σε περίπτωση μακροχρόνιας χορήγησης θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά
μέτρα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η
οστεοπόρωση. Όσον αφορά την αντιεπιληπτική αγωγή, θα πρέπει να προτιμώνται
τα αντιεπιληπτικά νέας γενιάς, καθώς περιορίζουν τον κίνδυνο αλληλεπίδρασης με
ποικίλα χημειοθεραπευτικά σχήματα. Η ουσία methylphenidate μπορεί να
χορηγηθεί για τη μείωση των συμπτωμάτων κόπωσης, που συχνά συνοδεύουν την
κατηγορία αυτών των ασθενών μετά από θεραπεία. Ιδιαίτερη σημασία βεβαίως έχει
η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών, καθώς και η αποκατάσταση των
φυσικών, λεκτικών ή γνωστικών λειτουργίων [63,64]. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
χημειοπροφύλαξη έναντι της Pneumocystis (Pneumocystis jirovecii) κρίνεται
απαραίτητη σε ασθενείς, που λαμβάνουν σύγχρονη ακτινοθεραπεία και
temozolomide.

1.2.2. Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας (WHO I/II)
Τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας [Low‐grade gliomas (WHO grade II
αστροκυττώματα, ολιγοδενδρογλοιώματα και ολιγοαστροκυττώματα] συνιστούν το
25% των διάχυτων γλοιωμάτων. Η πλειοψηφία των γλοιωμάτων χαμηλής
κακοήθειας αφορούν νεαρούς ενήλικες (30 έως 45 ετών), και συνήθως
διαγιγνώσκονται μετά από την εκδήλωση εστιακής νευρολογικής σημειολογίας. Τα
νεοπλάσματα αυτά παρουσιάζονται τυπικά ως βλάβες με μέτρια χωροκατακτητική
συμπεριφορά χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση στην CT ή MRI (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Στο ανωτέρω παράδειγμα, στην πρώτη σειρά εικόνων ακουλουθίας Τ2 προσανατολισμού σε εγκάρσιο επίπεδο, απεικονίζεται
ενδοπαρεγχυματική βλάβη στον κροταφικό λοβό δεξιά με μέτρια χωροκατακτητική/διηθητική συμπεριφορά. Να σημειωθεί ότι, αν και
το νεόπλασμα καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου (περιοχές υψηλής έντασης σήματος), δεν
παρουσιάζει ανάλογου μεγέθους χωροκατακτητική συμπεριφορά. Μετά την ε.φ. χορήγηση γαδολινίου δεν παρατηρείται περιοχή
παθολογικής ενίσχυσης. Τα ανωτέρω απεικονιστικά χαρακτηριστικά είναι τυπικά γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας. Η ιστοπαθολογική
έκθεση ανέδειξε χαμηλής κακοήθειας αστροκύττωμα.

Η φυσική ιστορία των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας χαρακτηρίζεται από μια
μακρά πορεία βραδείας ανάπτυξης, που καταλήγει στην κακοήθη εξαλλαγή, λόγω
γενετικών μεταλλάξεων, διαμορφώνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης στα 5‐15 έτη
από τη στιγμή της πρωτοδιάγνωσης [65]. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η προοδευτική
ανάπτυξη οδηγεί σε διάχυτη προσβολή/διήθηση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, η
οποία συνιστά τη δευτεροπαθή γλοιωμάτωση του εγκεφάλου (gliomatosis cerebri)
(Εικόνα 10).
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A

B

Εικόνα 10. A: T2 προσανατολισμού ακολουθία αναδεικνύει διάχυτη διήθηση του εγκεφαλικού παρεγχύματος με εντόπιση σε
μεγάλο τμήμα του δεξιού ημισφαιρίου, αύξηση του σήματος, με προσβολή των βασικών γαγγλίων δεξιά και του θαλάμου
σύστοιχα με μικρή παρεκτόπιση των δομών της μέσης γραμμής. Β: Στην εγκάρσια εικόνα Τ1 προσανατολισμού μετά τη χορήγηση
ε.φ. παραμαγνητικής ουσίας δε σημειώνεται παθολογική πρόσληψη σκιαγραφικού.

Ο ολιγοδενδρογλοιακός υπότυπος παρουσιάζει καλύτερη πρόγνωση (μέσος όρος
επιβίωσης 10–15 έτη) από ότι οι ολιγοαστροκυττωματικοί ή αστροκυττωματικοί
υπότυποι (μέσος χρόνος επιβίωσης 6 έτη) [66]. Σύμφωνα με αναδρομικές μελέτες, η
έγκαιρη και εκτεταμένη εκτομή του νεοπλάσματος, η οποία ιδανικά επιτυγχάνει την
εξάλειψη του παθολογικά υψηλού σήματος στις ακολουθίες T2/FLAIR, στον
μετεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο με MRI, επιβραδύνει την κακοήθη εξαλλαγή
και βελτιώνει την επιβίωση [67,68]. Η εκτομή των χαμηλής κακοήθειας γλοιωμάτων
συντελεί επίσης σημαντικά στον έλεγχο των νευρολογικών εστιακών συμπτωμάτων
[69]. Παρόλο, που τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας εντοπίζονται συχνά στις
περιοχές του λόγου, μια ασφαλής εκτομή είναι συχνά εφικτή, καθώς η βραδεία
ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας νεοπλασμάτων επιτρέπει στο εγκεφαλικό
παρέγχυμα, χάρη στην πλαστικότητα, που το χαρακτηρίζει, να αναδιοργανωθεί,
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ώστε τις αντίστοιχες λειτουργίες της εν λόγω ανατομικής περιοχής να αναλάβουν
επικουρικά κέντρα [70,71]. Νεότερες τεχνικές και μέθοδοι απεικόνισης, όπως η MRI
δεματιογραφία (tractography), η λειτουργική MRI, η ηλεκτρική φλοιώδης και
υποφλοιώδης διέγερση, και η διεγχειρητική MRI, με την τελευταία να συνιστά μια
εξαιρετικά ελκυστική και υποσχόμενη μέθοδο καθορισμού των ορίων εκτομής,
έχουν

συμβάλλει

καθοριστικά

στον

προεγχειρητικό

και

διεγχειρητικό

νευροχειρουργικό σχεδιασμό [71,72]. Παρόλα αυτά, καθώς η χειρουργική εκτομή
δεν εξασφαλίζει την ίαση των grade II γλοιωμάτων, η διατήρηση των εγκεφαλικών
λειτουργιών σε αυτή την κατηγορία ασθενών, οι οποίοι όσον αφορά την πρόγνωση
είναι πιθανό να υπερβούν την δεκαετία, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και
πρωταρχικό στόχο κάθε θεραπευτικής επιλογής.
Επίσης, η ακτινοθεραπεία (50–54Gy) συνιστά μια καθιερωμένη θεραπευτική
πρακτική στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, αλλά όσον αφορά τον βέλτιστο
συγχρονισμό,

αυτός

παραμένει

ακαθόριστος.

Η

πρώιμη

μετεγχειρητική

ακτινοθεραπεία αυξάνει το μέσο χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου κατά δύο έτη,
χωρίς ωστόσο να επιδρά στη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με τους ασθενείς,
όπου εφαρμόστηκε καθυστερημένη ακτινοθεραπεία επί υποτροπής νόσου [73]. Οι
περισσότεροι κλινικοί, είναι επιφυλακτικοί ως προς την άμεση εφαρμογή της
ακτινοθεραπείας, λόγω των πιθανών επιπτώσεων αυτής στις γνωσιακές
εγκεφαλικές λειτουργίες του ασθενούς, με αποτέλεσμα να αναβάλουν την
ακτινοθεραπεία έως την εκδήλωση υποτροπής [74]. Τα εξελισσόμενα γλοιώματα
χαμηλής κακοήθειας (πριν την κακοήθη εξαλλαγή) πιθανά να ανταποκρίνονται
βραδέως στην χημειοθεραπεία με temozolomide ή PCV (Procarbazine, CCNU,

34

Vincristine)

με

ρυθμό

ανταπόκρισης

κατά

προσέγγιση

25–50%

(συμπεριλαμβανομένης και της ελάχιστης ανταπόκρισης) [75‐78]. Η ελάττωση της
έκτασης του νεοπλάσματος είναι δυνατόν να συνεχίζεται και μετά τη διακοπή της
χημειοθεραπείας, ειδικά στην περίπτωση χορήγησης του θεραπευτικού σχήματος
PCV [78,79]. Σε μοριακό επίπεδο, η απαλοιφή του 1p‐19q και πιθανά η μεθυλίωση
του εκκινητή MGMT καθώς επίσης και η IDH1 μετάλλαξη θεωρούνται παράγοντες,
που ευνοούν την ανταπόκριση στην θεραπεία [77,78,80,81]. Ωστόσο, ο ισχυρισμός
αυτός οφείλει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επιβεβαιωθεί μέσω προοπτικών
κλινικών δοκιμών. Με εξαίρεση την περίπτωση, όπου υπάρχουν ενδείξεις
αναπλαστικής εξαλλαγής, δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα συναίνεση ως προς την
χρονικά ενδεδειγμένη έναρξη ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας. Οι κλινικές
μελέτες αποσκοπούν στον βέλτιστο καθορισμό του ρόλου της ακτινοθεραπείας και
χημειοθεραπείας σε γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας. Η Ευρωπαϊκή ένωση Νευρο‐
Ογκολογίας δημοσίευσε πρόσφατα συστάσεις για την καθημερινή κλινική
διαχείριση αυτής της κατηγορίας νεοπλασμάτων [82].

1.2.3. Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας (WHO III/IV)
Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα και το αναπλαστικό γλοίωμα ανήκουν στην
κατηγορία των νεοπλασμάτων υψηλής κακοήθειας (high‐grade). Οι νεοπλασίες
αυτές έχουν ομοιότητες ως προς τα απεικονιστικά και ιστοπαθολογικά τους
χαρακτηριστικά διατηρώντας ωστόσο κάποιες διαφορές, κυρίως σε μικροσκοπικό
επίπεδο. Απεικονιστικά, εμφανίζονται ως σκιαγραφικά ενισχυόμενες βλάβες με
χωροκατακτητική συμπεριφορά (Εικόνες 11, 12). Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
συχνά παρουσιάζει μια χαρακτηριστική επέκταση κατά μήκος των οδών της λευκής
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ουσίας του μεσολοβίου, διηθώντας το αντίπλευρο ημισφαίριο (μορφολογία
πεταλούδας «butterfly») (Eικονα 13). Επίσης, συχνό απεικονιστικό χαρακτηριστικό
είναι η ετερογένεια στην ένταση σήματος σε εικόνες Τ1 και T2 προσανατολισμού
λόγω παρουσίας περιοχών κυστικής εκφύλισης, νέκρωσης ή αιμορραγίας. Σε
ποσοστό εως και 95%, το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα παρουσιάζει σκιαγραφική
ενίσχυση,

η

οποία

αντιστοιχεί

στις

περιοχές

υψηλού

σήματος

σε

Τ2

προσανατολισμού ακολουθίες. Το αναπλαστικό γλοίωμα με τη σειρά του,
παρουσιάζει και αυτό ετερογένεια σήματος σε εικόνες Τ1 και Τ2 προσανατολισμού,
αλλά η συχνότητα σκιαγραφικής ενίσχυσης είναι μικρότερη από αυτή του
γλοιοβλαστώματος. Το ευμέγεθες πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, χαρακτηρίζεται
σχεδόν πάντα, εν αντιθέσει με το αναπλαστικό γλοίωμα, από περιοχές νέκρωσης
και εκτεταμένο περιεστιακό οίδημα.

Εικόνα 11. Μαγνητική τομογραφία. Ακολουθία Τ1 προσανατολισμού μετά την ε.φ χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας σε
ασθενή με αναπλαστικό αστροκύττωμα στην ανατομική περιοχή των βασικών γαγγλίων δεξιά A. εγκάρσιο B. στεφανιαίο
επίπεδο.
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Α

Β

Εικόνα 12. Μαγνητική τομογραφία. Ακολουθία Τ1 προσανατολισμού μετά την ε.φ. χορήγηση σκιαγραφικού σε εγκάρσιο (Α)
και στεφανιαίο (Β) επίπεδο. Παρατηρείται ετερογενώς σκιαγραφικά ενισχυόμενη βλάβη με περιοχή κεντρικής νέκρωσης
στον οπίσθιο αριστερό κροταφικό λοβό.

Όσον αφορά τις ιστοπαθολογικές διαφορές των δύο οντοτήτων, το πολύμορφο
γλοιβλάστωμα συνιστά ένα εξαιρετικά κυτταροβριθές νεόπλασμα με πυρηνικό και
Εικόνα 13. Butterfly GBM (WHO IV)
Μαγνητική τομογραφία, στεφανιαίο
επίπεδο.
Η Τ1 προσανατολισμού ακολουθία
μετά
από
ε.φ.
χορήγηση
παραμαγνητικής ουσίας, αναδεικνύει
ευμέγεθες νεόπλασμα, το οποίο
διηθεί το μεσολόβιο, παρουσιάζει
έντονη σκιαγραφική ενίσχυση και
εκτεταμένες περιοχές κεντρικής
νέκρωσης. Επιπλέον παρατηρείται
χαρακτηριστική μορφολογία της
πεταλούδας.

κυτταρικό πλειομορφισμό, ενδοθηλιακή υπερλασία, αυξημένο αριθμό μιτώσεων
και συχνά νέκρωση (Εικόνα 14). Παρόλο, που η παρουσία νεκρώσεων θεωρείται
παθογνωμονικό εύρημα για την εν λόγω νεοπλασματική οντότητα, ωστόσο δεν
συνιστά ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου να ταξινομηθεί ένα νεόπλασμα
ως πολύμορφο γλοιοβλάστωμα σύμφωνα με την

WHO ταξινόμηση. Η

νεοαγγειογένεση συνιστά ένα δεύτερο ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό, καθώς
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είναι δηλωτική της τάσης αυτού του εξαιρετικά επιθετικού νεοπλάσματος, να
δημιουργεί τη δική του αγγειακή παροχή, προκειμένου να εξασφαλίσει την
ανάπτυξη και επέκτασή του. Το αναπλαστικό αστροκύττωμα είναι λιγότερο
κυτταροβριθές, με μικρότερο βαθμό πλειομορφισμού και αριθμό μιτώσεων από ότι
το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα και συνήθως δεν παρουσιάζει νεκρώσεις.
Συμπερασματικά, τα δύο νεοπλάσματα συνιστούν όμοιες ιστοπαθολογικές οντότες,
με το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα να παρουσιάζει, σε μικροσκοπικό επίπεδο,
συγκριτικά υψηλότερο μιτωτικό δείκτη, ενδεικτικό της εξαιρετικά υψηλής
υπερπλαστικής του φύσης.

Α

Β

Εικόνα 14. Ιστοπαθολογικά δείγματα. (A) ιστοτεμάχιο από πολύμορφο γλοιοβλάστωμα,
όπου σημειώνεται η κυτταροβρίθεια και ο πλειομορφισμός, των νεοπλασματικών
κυττάρων, χαρακτηριστικά, τα οποία απουσιάζουν από τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας
(Β), όπου σημειώνεται μία μόλις υποσημαινόμενη αύξηση κυτταροβρίθειας σε ένα
ιστοτεμάχιο με κατά τα λοιπά φυσιολογικά κύτταρα [83].

Τα δύο νεοπλάσματα παρουσιάζουν επίσης διαφορές στα επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά. Οι ασθενείς με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (μέσος όρος ηλικίας 60
έτη) είναι γενικά μεγαλύτερης ηλικίας από αυτούς, που νοσούν από αναπλαστικό
γλοίωμα (μέση ηλικία εμφάνισης 45 έτη). Τα παιδιά προσβάλλονται σε ποσοστό
λιγότερο από το 10% περιπτώσεων. Ο μέσος όρος συνολικής επιβίωσης ασθενών με
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γλοιοβλάστωμα είναι περίπου 10 έως 12 μήνες, ενώ αντίστοιχα για τους ασθενείς
με αναπλαστικό αστροκύττωμα υπολογίζεται στα 3 έως 4 έτη. Ο επιπολασμός, όσον
αφορά τα δύο φύλα, ανέρχεται σε 1,5:1 (άνδες:γυναίκες) για το γλοιοβλάστωμα, και
1,2:1 (άνδρες:γυναίκες) για το αναπλαστικό αστροκύττωμα. Το γλοιοβλάστωμα
είναι δύο φορές συχνότερο στους λευκούς από ότι σε αφροαμερικανούς και
εμφανίζεται πιο συχνά στον κροταφικό (32%) και μετωπιαίο λοβό (31%), ενώ το
αναπλαστικό αστροκύττωμα εντοπίζεται στον μετωπιαίο λοβό σε ποσοστό 40%.
Η πρόγνωση στις νεοπλασίες αυτές, επιπλέον διαμορφώνεται από παράγοντες,
όπως η ηλικία του ασθενούς κατά τη στιγμή της διάγνωσης, η βαθμολογία στην
κλίμακα Karnofsky και η έκταση της εκτομής.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η καθιερωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των αναπλαστικών γλοιωμάτων
(Anaplastic gliomas WHO grade ΙΙΙ), στα οποία εντάσσονται τα αστροκυττώματα
grade III και ολιγοδενδρογλοιώματα ή μικτά γλοιώματα, συνίσταται στη μέγιστη
δυνατή χειρουργική εκτομή και ακτινοθεραπεία (60Gy με συμβατικά κλάσματα 1,8‐
2Gy). Στις αρχές του 1990, άρχισε να θεωρείται πλέον κεκτημένη γνώση, ότι τα
υποτροπιάζοντα αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα (WHO grade III) αποτελούν
χημειοευαίσθητα νεοπλάσματα, με τα 2/3 των ασθενών να ανταποκρίνονται στο
PCV ή temozolomide με μέσης διάρκειας θεραπευτική αγωγή 7‐25 μηνών [84].
Διενεργήθηκαν προοπτικές μελέτες σε αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα (pure
or mixed oligo‐astrocytomas) για να διερευνηθεί, εάν η χημειοθεραπεία εισαγωγής
(neoadjuvant) ή συμπληρωματική χημειοθεραπεία με PCV σε συνδυασμό με την
εφαρμογή ακτινοθεραπείας είναι πιο αποτελεσματική από την μεμονωμένη
ακτινοθεραπεία. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, η συνδυασμένη χημειο‐
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ακτινοθεραπεία αυξάνει το χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου αλλά όχι το συνολικό
προσδόκιμο επιβίωσης.
Για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, το οποίο ανέρχεται στο 50% του συνόλου των
διάχυτων γλοιωμάτων και συνιστά τον χείριστο από πλευράς πρόγνωσης ιστολογικό
τύπο γλοιώματος, ως θεραπευτική προσέγγιση προτείνεται η μέγιστη δυνατή
εκτομή, με στόχο τον περιορισμό της συμπτωματολογίας, που σχετίζεται με την
χωροκατακτητική συμπεριφορά του νεοπλάσματος, την πιθανή βελτίωση του
προσδόκιμου επιβίωσης και ίσως την αύξηση της αποτελεσματικότητας των
συμπληρωματικών θεραπειών [85]. Στην κατεύθυνση αυτή, με απώτερο σκοπό την
βέλτιστη εκτομή του νεοπλάσματος, εφαρμόζονται μέθοδοι, όπως η διεγχειρητική
απεικόνιση με 5‐aminolaevulinic acid ή MRI [86,87]. Στην ιστοπαθολογικά ομοιογενή
αυτή υποομάδα, έχουν αναγνωριστεί διαφορετικοί τύποι μεταγραφικού RNA:
κλασσικός, νευρικός, προνευρικός και μεσεγχυματικός με εμφανές πλεονέκτημα,
όσον αφορά την πρόγνωση, για τον προνευρικό υποτύπο [88]. Όπως ήδη
περιγράφηκε προηγουμένως, το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα χαρακτηρίζεται από
άφθονη παρουσία νεόπλαστων, παθολογικών αγγείων, για την παθογένεια των
οποίων έχουν περιγραφεί αρκετοί μηχανισμοί με κύριο αυτόν της κυτταρικής‐
ιστικής υποξίας [89].
Οι υπάρχουσες απεικονιστικές τεχνικές, ακόμα και οι νεότερες της αιματικής
διήθησης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας μελέτης, δεν έχουν καταστήσει
δυνατή την διαφοροποίηση των grade III από τα grade IV γλοιώματα [90,91].
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1.2.4. Πρωτοπαθή λεμφώματα εγκεφάλου
Τα πρωτοπαθή εγκεφαλικά λεμφώματα (Primary Cerebral Lymphomas/PCL)
συνιστούν τον εξωλεμφαδενικό κακοήθη τύπο λεμφώματος με όργανα στόχους τον
εγκέφαλο, τους οφθαλμούς, τις λεπτομήνιγγες ή τον νωτιαίο μυελό επί απουσίας
συστηματικής λεμφικής νόσου κατά την πρωτοδιάγνωση. Η επίπτωση των PCL στις
ανεπτυγμένες χώρες ανέρχεται σε 5 περιπτώσεις ανά 1.000.000 ανθρωπο‐έτη.
Συνιστούν επίσης το 3–5% των πρωτοπαθών εγκεφαλικών νεοπλασμάτων. Τις
τελευταίες δεκαετίες, επιδημιολογικά δεδομένα έχουν δείξει μία συνεχή αύξηση
της επίπτωσης της νόσου στον ανοσοεπαρκή πληθυσμό, ενώ αντίθετα η επίπτωση
της νόσου φαίνεται να μειώνεται σε ασθενείς με AIDS λόγω της εισαγωγής στην
κλινική πράξη νεότερων εξαιρετικά δραστικών αντιρετροϊκων θεραπευτικών
σχημάτων [92,93]. Η πλειονότητα των PCL (95%) ιστοπαθολογικά ανήκει στην
κατηγορία των διάχυτων λεμφωμάτων μεγάλων Β κυττάρων (diffuse large B‐cell),
ενώ το υπόλοιπο 5% είναι λεμφώματα Τ‐κυττάρων ή χαμηλής κακοήθειας Β‐
κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου του τύπου mucosa‐associated lymphoid tissue.
Αν και ο ιός Epstein‐Barr έχει αποδειχθεί, ότι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην
ανάπτυξη των PCL σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, στην περίπτωση του
ανοσοεπαρκούς πληθυσμού, όπου και απαντάται η πλειοψηφία των περιπτώσεων,
η αιτιοπαθογένεια της νόσου καθώς και ο περιορισμός εκδήλωσης της νόσου στο
ΚΝΣ παραμένουν αδιευκρίνιστα. Τα PCL παρουσιάζουν ένα διαφορετικό προφίλ από
τα εξωεγκεφαλικά διάχυτα λεμφώματα μεγάλων Β κυττάρων, γεγονός, που εν μέρει
ερμηνεύει την ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά τους και την φτωχή πρόγνωση [94,
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95]. Η απαλοιφή του χρωμοσώματος 6q φαίνεται να είναι συχνή στα PCL και
συσχετίζεται με φτωχή πρόγνωση [96].
Η κλινική εκδήλωση των PCL περιλαμβάνει εστιακή συμπτωματολογία, αύξηση
ενδοκράνιας πίεσης, ενώ η εν τω βάθει εντόπιση των νεοπλασμάτων ευθύνεται για
τη συχνή εκδήλωση των νευρο‐γνωσιακών μεταβολών και σπανιότερα, των
σπασμών συγκριτικά με τα λοιπά πρωτοπαθή νεοπλάσματα. Στην MRI ή τη CT
απεικονίζονται ως μονήρεις ή πολλαπλές βλάβες με έντονη και ομοιογενή
σκιαγραφική ενίσχυση (Εικόνα 15).

Α

C

Β

Εικόνα 15. Ασθενής 60 ετών με PCL (A: CT, B: και C: MRI). Χωροκατακτητική εξεργασία με διήθηση του μεσολοβίου και
περιεστιακό αγγειογενές οίδημα. Η εν λόγω βλάβη παρουσιάζει υψηλό σήμα στην FLAIR ακολουθία (B), ενώ μετά την ε.φ.
χορήγηση γαδολινίου (C), στην T1 ακολουθία παρουσιάζει έντονη και ομοιογενή σκιαγραφική ενίσχυση. Δεύτερη εντόπιση
ανάλογων απεικονιστικών χαρακτήρων παρατηρείται παρά το οπίσθιο κέρας της δεξιάς πλάγιας κοιλίας.

Παρόλα αυτά, τα PCL είναι δυνατόν να παρουσιάζουν ποικίλα, άτυπα απεικονιστικά
χαρακτηριστικά και να εκδηλωθούν ως μη σκιαγραφικά ενισχυόμενες διηθητικές
βλάβες μιμούμενα φλεγμονώδεις (σαρκοείδωση και πολλαπλή σκλήρυνση) ή
λοιμώδεις οντότητες ή ακόμα και άλλα εγκεφαλικά νεοπλάσματα (γλοιώματα,
γλοιωμάτωση εγκεφάλου ή εγκεφαλικές μεταστάσεις). Η υποστροφή των βλαβών
μετά από χορήγηση στεροειδών ή σπανιότερα αυτόματα έχει πλέον τεκμηριωθεί, εξ
ου και ο όρος νεόπλασμα φάντασμα (ghost tumour). Σε ορισμένες περιπτώσεις,
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είναι δύσκολο να τεθεί η διάγνωση. Η εφαρμογή τεχνικών όπως η μαγνητική
φασματοσκοπία και η μελέτη αιματικής διήθησης με MRI ή CT είναι εξαιρετικά
χρήσιμες στην απεικόνιση και διάγνωση αυτής της κατηγορίας νεοπλασμάτων
[15,90,97‐99]. Ωστόσο, η τελική διάγνωση βασίζεται στην βιοψία, η οποία μπορεί
να αποφευχθεί εάν ανευρεθούν κύτταρα λεμφώματος στο ΕΝΥ (10‐30%) ή σε
βιοψία του υαλοειδούς σώματος (σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα, όπου απαντάται στο
10‐20% των περιπτώσεων). Η συστηματική εκδήλωση της νόσου κατά την
πρωτοδιάγνωση είναι τόσο σπάνια (5%), που η θέση της εκτενούς σταδιοποίησης
παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητές, οι οποίοι, λόγω
των σημαντικών επιπτώσεων μιας πιθανής συστηματικής εντόπισης στην
θεραπευτική στρατηγική, προτείνουν την διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων
(PET/CT) ή και οστεομυελική βιοψία προκειμένου να αποκλεισθεί με βεβαιότητα
ακόμη και το χαμηλό ποσοστό μιας ενδεχόμενης συστηματικής νόσου [100].
Η πρόγνωση των PCL έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Επί
του παρόντος, η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να εξασφαλίσει παρατεταμένο
διάστημα ελεύθερο νόσου, με συχνά ικανοποιητικό επίπεδο ανάκαμψης και
επιστροφής σε φυσιολογική δραστηριότητα. Για ένα ποσοστό ασθενών, που
ανέρχεται σε 20‐30% θεωρείται πιθανή ακόμα και η ίαση [101‐103].

Τα

PCL

συνιστούν διηθητικά νεοπλάσματα εξαιρετικά ακτινο‐ και χημειοευαίσθητα. Η
χειρουργική αντιμετώπισή τους περιορίζεται μόνο σε επίπεδο διαγνωστικής
βιοψίας. Η επικρατούσα τάση, όσον αφορά την θεραπευτική προσέγγιση αυτών των
ασθενών,

είναι

το

καθιερωμένο

συνδυαστικό

ακτινοθεραπείας [104,105].
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σχήμα

μεθοτρεξάτης

και

Τα PCL χαρακτηρίζονται από διαταραχές της ενδοθηλιακής μεμβράνης, γεγονός,
που οδηγεί σε διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, αλλά και από απουσία
νεοαγγείωσης [106]. Το ιστοπαθολογικό αυτό χαρακτηριστικό συνιστά και το
θεμέλιο διαφοροδιάγνωσης αυτής της κατηγορίας νεοπλασμάτων από τα
γλοιώματα υψηλής κακοήθειας με την τεχνική αιματικής διήθησης.

1.2.5 Μεταστάσεις
Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις συνιστούν το πιο συχνό εγκεφαλικό νεόπλασμα και
αποτελούν μια οντότητα με ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον. Τα επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά των εγκεφαλικών μεταστάσεων έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια,
με αύξηση της επίπτωσης αυτών σε πρωτοπαθή νεοπλάσματα, όπως ο καρκίνος του
πνεύμονα, του μαστού, το μελάνωμα, αλλά και σε περιπτώσεις καρκίνου νεφρού,
παχέος εντέρου και ωοθηκών. Ιδιαίτερη πρόοδος έχει σημειωθεί στη συστηματική
θεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου,
γεγονός, που έχει οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης αυτής της
κατηγορίας των ασθενών. Ενώ λοιπόν παλαιότερα, η μετασταστική νόσος
θεωρούνταν τελικό στάδιο της νόσου, χωρίς ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον, η
εμφάνιση στοχευμένων θεραπειών και η ολοένα αυξανόμενη γνώση στο πεδίο της
βιολογίας των εγκεφαλικών μεταστάσεων επιτρέπουν περαιτέρω βελτιώσεις στην
πρόγνωση μιας τόσο καταστροφικής νόσου [107].
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1.3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Η συμβατική MRI χρησιμοποιείται ευρέως ως εξέταση εκλογής για την διάγνωση και
παρακολούθηση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων χάρη στην εξαιρετικά υψηλή
ευαισθησία και την ακρίβεια ως προς την ανατομική οριοθέτηση του
νεοπλάσματος. Ωστόσο, οι συμβατικές MRI τεχνικές είναι μη ειδικές και παρέχουν
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη νεοπλασματική φυσιολογία. Το
απεικονιστικό εύρημα της σκιαγραφικής πρόσληψης δεν συνιστά επαρκή
πληροφορία ικανή να καθορίσει τον θεραπευτικό σχεδιασμό ή να κατευθύνει την
βιοψία των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων. Ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση του
πολύμορφου

γλοιοβλαστώματος,

ο

βαθμός

της

σκιαγραφικής

ενίσχυσης

παρουσιάζει φτωχή συσχέτιση με τον βαθμό κακοήθειας (tumour grade) και
συνιστά αναξιόπιστο δείκτη για τη διάκριση υποτροπιάζοντος γλοιώματος από
μετακτινική νέκρωση.
Η εισαγωγή νεότερων θεραπειών στο πεδίο των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων
καθιστά ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για απεικονιστικές τεχνικές, οι
οποίες εκτός από την υψηλή χωρική ή αντιθετική διακριτική ικανότητα (spatial ή
contrast resolution αντίστοιχα) παρέχουν επιπλέον ποιοτικές και ποσοτικές
πληροφορίες, που αφορούν την φυσιολογία του νεοπλάσματος. Οι τεχνικές
αιματικής διήθησης συνιστούν ιδανικές μεθόδους απεικόνισης προς την
κατεύθυνση αυτή. Ο καθοριστικός ρόλος αυτών των τεχνικών με CT ή MRI έχει
αρχίσει να θεμελιώνεται, καθώς με σειρά μελετών αναδεικνύεται η ικανότητα
εκτίμησης

του

βαθμού

κακοήθειας
45

του

νεοπλάσματος

προεγχειρητικά

[15,34,38,90,108‐110]. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά
στον ορθό σχεδιασμό της στερεοτακτικής βιοψίας, καθοδηγώντας τον χειρουργό
στο σημείο του νεοπλάσματος με τον υψηλότερο βαθμό κακοήθειας [1,2]. Επίσης,
οι τεχνικές αιματικής διήθησης συνιστούν ιδιαίτερα υποσχόμενες μεθόδους όσον
αφορά την βέλτιστη οριοθέτηση του νεοπλάσματος, διαδραματίζοντας έναν
δυνητικά σημαντικό ρόλο στον χειρουργικό ή ακτινοθεραπευτικό σχεδιασμό
[42,111]. Σημαντικός φαίνεται επίσης να είναι ο ρόλος των μεθόδων αιματικής
διήθησης στην παρακολούθηση (follow‐up) ασθενών με εγκεφαλικά νεοπλάσματα
καθιστώντας εφικτή την διαφοροποίηση μεταξύ μετακτινικών αλλοιώσεων και
υποτροπής του νεοπλάσματος [112,113]. Τέλος, σε ποικίλες κλινικές δοκιμές, έχει
αρχίσει να φαίνεται, ότι οι μεταβολές στην αιματική διήθηση ίσως αποτελούν
δείκτες ανταπόκρισης σε αντιαγγειογενετική θεραπεία [34,108,109].
Άλλες απεικονιστικές τεχνικές για την αξιολόγηση της φυσιολογίας του
νεοπλάσματος,

όπως

η

MR

spectroscopy

(MRS)

και

οι

18F‐

flurodeoxyglucosepositron‐emission tomography (FDG‐PET), αξίζει επίσης να
αναφερθούν εν συντομία.
Η θεμελιώδης αρχή της MRS συνίσταται στην ανίχνευση των μεταβολιτών του
νεόπλαστου ιστού. Παρόλο, που οι πληροφορίες αυτές συχνά είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες για την διαφοροδιάγνωση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων, συχνά είναι
μη ειδικές και παρουσιάζουν περιορισμούς ως προς την χωρική διακριτκή ικανότητα
[111]. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η MRS μπορεί να είναι πιο ακριβής στον
καθορισμό των ορίων του νεοπλάσματος, συγκρινόμενη με τη συμβατική MR ή την
MR με αιματική διήθηση [114].
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Η FDG‐PET βασίζεται στην ανίχνευση του μεταβολισμού της γλυκόζης στο
νεόπλασμα και έχει περιορισμένη ειδικότητα και ευαισθησία, ιδιαίτερα στα
ακτινοβοληθέντα νεοπλάσματα και γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας [38,108]. Η
αυτοματοποιημένη σύγχρονη καταγραφή των δεδομένων PET και CT κερδίζει
ολοένα και περισσότερο έδαφος, όσον αφορά την κλινική αποδοχή, ως τεχνική με
απώτερο στόχο την βελτίωση του ανατομικού προσδιορισμού περιοχών υψηλού
μεταβολισμού.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο η τεχνική VPCT είναι
εφαρμόσιμη (feasible) και κατόπιν να ποσοτικοποιηθούν οι παράμετροι αιματικής
διήθησης για όλες τις κατηγορίες νεοπλασμάτων. Εν συνεχεία, να γίνει μια
απόπειρα

συσχέτισης

των

παραμέτρων

αυτών

με

το

αποτέλεσμα

της

ιστοπαθολογικής διάγνωσης και να εκτιμηθεί η προεγχειρητική διαγνωστική αξία
και ακρίβεια ταξινόμησης για κάθε VPCT παράμετρο ξεχωριστά, σε όλους τους
ασθενείς, που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Τέλος, εκτός από τις ποσοτικές
πληροφορίες, οι ποιοτικές πληροφορίες των χρωματικών χαρτών (visual
assessment)

αποτέλεσαν

την

βάση

για

τη

νευροχειρουργική

αναδεικνύοντας τις περιοχές με οπτικά μεγαλύτερο βαθμό κακοήθειας.

47

πλοήγηση,

2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Στη μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2008 και Απριλίου 2010,
63 ασθενείς με πιθανό εγκεφαλικό νεόπλασμα. Όλοι οι ασθενείς εντάχθηκαν στη
μελέτη μετά από ενυπόγραφη ενημέρωση και συγκατάθεση. Ως κριτήριο ένταξης
στη μελέτη ορίστηκε η προϋπόθεση οι ασθενείς, που θα λάβουν μέρος, να έχουν
διαγνωστεί με πιθανό εγκεφαλικό νεόπλασμα σε MRI, και να μην έχουν υποβληθεί
σε οποιουδήποτε είδους θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή, ακτινοθεραπεία,
χειρουργείο, ή στερεοτακτική βιοψία). Όλοι οι ασθενείς ακολούθως υποβλήθηκαν
σε VPCT, σε χρονικό διάστημα, που απείχε έως τρεις μέρες από την
πρωτοδιάγνωση με MRI. Την VPCT ακολούθησε στερεοτακτική ή ανοιχτή βιοψία
για την εκτίμηση της ιστοπαθολογίας του νεοπλάσματος. Κάθε ιστοπαθολογικό
δείγμα μελετήθηκε από πιστοποιημένο νευροπαθολογοανατόμο και ταξινομήθηκε
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας
(WHO).
Όλοι οι ασθενείς, που έλαβαν μέρος στη μελέτη υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό
έλεγχο των τιμών κρεατινίνης και θυρεοειδικών ορμονών, ώστε να αποφευχθούν
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χορήγηση του ιωδιούχου σκιαγραφικού
επί παρουσίας νεφρικής ανεπάρκειας ή θυρεοειδικής δυσλειτουργίας.

Επιλογή της ομάδας ελέγχου
Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για τον κάθε ασθενή το ετερόπλευρο
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ημισφαίριο με το σχεδιασμό ενός VOI, εντοπιζόμενου κυρίως στον εγκεφαλικό
φλοιό (cortically pronounced).

2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ
2.2.1. VPCT ‐ τεχνικά χαρακτηριστικά
Η τεχνική της VPCT διενεργήθηκε με τη χρήση πολυτομικού αξονικού τομογράφου
128 τομών (SOMATOM Definition AS+, Siemens, Forchheim, Germany) με
προσαρμοσμένη λειτουργία ελικοειδούς τεχνικής τεσσάρων διαστάσεων (4D spiral
mode). Η τεχνική αυτή βασίζεται στη σταθερή περιοδική κίνηση της εξεταστικής
τράπεζας σε δύο κατευθύνσεις, η οποία εξασφαλίζει την απεικόνιση των
χαρακτηριστικών αιματικής διήθησης οργάνων, όπως για παράδειγμα του
εγκεφάλου, που υπερβαίνουν το εύρος των ανιχνευτών. Συνεπώς, σε χρονισμένη
δειγματοληψία (temporal sampling) διάρκειας 1,5s, καθίσταται δυνατή η διαδοχική
λήψη και αξιολόγηση ποσοτικοποιημένων πληροφοριών για τις παραμέτρους
αιματικής διήθησης στη μονάδα του χρόνου. Οι παράμετροι απεικόνισης για την
μέθοδο VPCT ήταν οι ακόλουθες: 80kV, 200mAs, 30 ελικοειδείς σαρώσεις με όγκο
δεδομένων εικόνας 96mm στον άξονα Z και χρόνο περιστροφής (travel time) 1,5s
ανά ελικοειδή σάρωση. Εικόνες ανασύνθεσης των 5mm προέκυψαν για κάθε 3mm
του συνολικού όγκου δεδομένων απεικόνισης. Η συνολική διάρκεια της σάρωσης
ήταν 45s. Όλες οι εγχύσεις του ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου διενεργήθηκαν
μέσω φλεβοκαθετήρα 18G, που τοποθετήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις στη
μεσοβασιλική φλέβα.

49

Εφαρμόστηκε διφασικό πρωτόκολλο έγχυσης ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου, το
οποίο περιελάμβανε ένα bolus 30mL σκιαγραφικού υψηλής συγκέντρωσης
(Iomeprol 400, Bracco, Konstanz, Germany) με ρυθμό έγχυσης 5mL/s, το οποίο
ακολουθούσε δεύτερο bolus 20mL με ρυθμό έγχυσης 1mL/s. Στο τέλος,
χορηγούνταν 20mL φυσιολογικού ορού με ρυθμό 1mL/s. Η έγχυση ξεκινούσε μετά
την πάροδο 4s από την έναρξη της σάρωσης. Αξίζει να αναφερθεί, ότι κανείς εκ των
ασθενών δεν έπασχε από καρδιαγγειακή νόσο ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, η
οποία θα μπορούσε να επηρεάσει το κλάσμα εξώθησης. Το ιωδιούχο σκιαγραφικό
πάντοτε ήταν προθερμασμένο σε ειδικό θάλαμο πριν από κάθε έγχυση. Η
εφαρμογή του ανωτέρω πρωτοκόλλου αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός σταθερού
και compact bolus σκιαγραφικής έγχυσης, που θα εξασφάλιζε την δημιουργία
plateau στην καμπύλη χρόνου‐συγκέντρωσης, προκειμένου να αναδειχθεί η
διαταραχή της διαπερατότητας των νεόπλαστων τριχοειδών (Εικόνα 16).

Εικόνα 16. Καμπύλη χρόνου‐συγκέντρωσης σκιαγραφικού
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Όλοι οι ασθενείς τοποθετούνταν με την κεφαλή ακινητοποιημένη σε ειδικά
ρυθμιζόμενο στήριγμα με δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης προκειμένου να
αποφευχθεί η άμεση έκθεση των οφθαλμών στην ακτινοβολία. Μια επιπρόσθετη
ταινία στήριξης τοποθετούνταν περιμετρικά στην κεφαλή κάθε ασθενούς,
προκειμένου να περιοριστεί η κίνηση κατά την διάρκεια της σάρωσης.

2.2.2. Επεξεργασία δεδομένων
Η ανάλυση των VPCT δεδομένων διενεργήθηκε τυφλά ως προς τα κλινικά στοιχεία
και τα ευρήματα της MRI. Δύο μελετητές με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας στην
επεξεργασία δεδομένων αιματικής διήθησης, ανέλυσαν τα δεδομένα χωρίς να
λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία όσον αφορά το πάσχον ημισφαίριο.
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση εμπορικά
διαθέσιμου λογισμικού τρισδιάστατης αιματικής διήθησης (3D perfusion software,
Syngo Volume Perfusion CT Neuro, Siemens, Forchheim, Germany). Σε περίπτωση
παρουσίας σφαλμάτων ψευδοκαταχώρησης κίνησης, ο όγκος των δεδομένων
απεικόνισης διορθωνόταν με εφαρμογή μίας ειδικής λειτουργίας του λογισμικού
“3D rigid motion correction”, η οποία βασίζεται στην ανίχνευση κίνησης του
κρανίου. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal‐to‐Noise Ratio) βελτιώθηκε με
εφαρμογή spatiotemporal filtering για όλα τα δεδομένα (Adaptive 4D Noise
Reduction) [115,116]. Τα οστά του κρανίου αφαιρέθηκαν αυτόματα με ανιχνευτή
περιγράμματος (contour finder), ο οποίος αναγνωρίζει το κρανίο βάσει της οστικής
πυκνότητας. Επιπρόσθετη κατάτμηση (segmentation), η οποία βασίζεται στις
μονάδες Hounsfield (HU) εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό του εγκεφαλικού
παρεγχύματος (συμπεριλήφθησαν voxels με HU τιμές μεταξύ 15 και 100HU). Αυτά
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τα στάδια «κατάτμησης» διενεργήθηκαν στον μέσο όγκο βάσης αναφοράς (average
baseline volume) από όλα τα χρονικά σημεία χωρίς σκιαγραφικό. Τα αγγεία
ανιχνεύονταν αυτόματα στις εικόνες προβολής μέγιστης πυκνότητας στη μονάδα
του χρόνου (time maximum intensity projection‐tMIP‐images). Όλα τα ογκοστοιχεία
με πυκνότητα, η οποία υπερέβαινε το καθορισμένο ποσοστό της μέγιστης
σκιαγραφικής ενίσχυσης εξαιρούνταν από τον υπολογισμό. Σχεδιάζοντας περιοχές
χωρητικότητας/όγκου ενδιαφέροντος (Volumes Of Interest/VOIs) γύρω από το
νεόπλασμα, τα αγγεία ήταν δυνατόν να οριστούν ξεχωριστά για το νεόπλασμα και
για το λοιπό «υγιές» εγκεφαλικό παρέγχυμα. Οι απόλυτες τιμές των παραμέτρων
αιματικής διήθησης προέκυψαν από το σύνολο του όγκου του νεοπλάσματος. Οι
ποσοτικοποιημένες παράμετροι του εγκεφαλικού αιματικού όγκου (CBV) και της
τριχοειδικής διαπερατότητας (Ktrans) υπολογίστηκαν βάσει του τροποποιημένου
αλγόριθμου του Patlak. Η εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) καθορίστηκε από τον
αλγόριθμο, που βασίζεται στη μέθοδο αποσυνέλιξης [16].
Κατόπιν ένα VOI σχεδιαζόταν στον ογκομετρικό χάρτη MIP, με αυτόματη
επιπροβολή αυτού στην αντίστοιχη ανατομική περιοχή των παραμετρικών
ογκομετρικών χαρτών CBV, Ktrans και CBF. Οι ογκομετρικοί χάρτες 3D MIP
αξιολογήθηκαν ανεξάρτητα από δύο μελετητές, προκειμένου να σχεδιαστούν με το
χέρι VOIs, τα οποία συμπεριελάμβαναν το σύνολο του νεοπλάσματος εξαιρώντας
τις περιοχές νέκρωσης (Εικόνα 17).
Στην περίπτωση, όπου δεν ανιχνευόταν περιοχή παθολογικής σκιαγραφικής
ενίσχυσης, όπως για παράδειγμα στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, το VOI
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σχεδιαζόταν στην περιοχή χαμηλότερης πυκνότητας, όπως αναδεικνύεται στο
Εικόνα 18.
Ένα δεύτερο VOI, σχεδιαζόταν με εντόπιση ως επι το πλείστον στον εγκεφαλικό
φλοιό του αντίπλευρου ημισφαιρίου, προκειμένου να ληφθούν τιμές αναφοράς για
τις παραμέτρους αιματικής διήθησης. Τυχόν διαφωνία μεταξύ των μελετητών, που
αξιολόγησαν τα δεδομένα, επιλύθηκε κοινή συναινέσει.
Η ποσοτικοποίηση του όγκου του νεοπλάσματος προέκυψε από το σύνολο των
ογκοστοιχείων, που συμπεριελήφθησαν σε κάθε VOI, το οποίο καθορίστηκε στους
τρισδιάστατους χάρτες MIP, με μονάδα μέτρησης cm3.

Εικόνες 17 & 18.

Εικόνα 17
Ασθενής 59 ετών, θήλυ, με ιστοπαθολογική διάγνωση πολύμορφου γλοιοβλαστώματος (WHO IV).
Παρατίθενται οι χάρτες MIP μετά από ε.φ χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού σε τρία επίπεδα: εγκάρσιο
(a), στεφανιαίο (b) και οβελιαίο (c). H περιοχή όγκου ενδιαφέροντος (VOI) περιλαμβάνει το συμπαγές
τμήμα του νεοπλάσματος, το οποίο παρουσιάζει σκιαγραφική ενίσχυση και εντοπίζεται στην ανατομική
περιοχή του ακτινωτού στεφάνου, μετωποβρεγματικά αριστερά. Η περιοχή κεντρικής νέκρωσης δεν
συμπεριλαμβάνεται στο VOI. Στο αντιπλευρο ημισφαίριο απεικονίζεται control VOI με εντόπιση κυρίως
στον εγκεφαλικό φλοιό.

Εικόνα 18
Άνδρας 38 ετών με ιστοπαθολογική διάγνωση γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας WHO II. Στις εικόνες MIP
σε τρία επίπεδα, εγκάρσιο (a), στεφανιαίο (b) και οβελιαίο (c) απεικονίζεται περιοχή χαμηλής πυκνότητας,
η οποία συμπεριλαμβάνεται στο VOI (1). Δεν αναδεικνύεται περιοχή παθολογικής σκιαγραφικής
ενίσχυσης εντός του νεοπλάσματος στην ανατομική περιοχή της νήσου. Το VOI αναφοράς (2) σχεδιάστηκε
στο αντίπλευρο ημισφαίριο με κύρια εντόπιση τον εγκεφαλικό φλοιό.
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2.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η κατανομή ηλικίας και φύλου συγκρίθηκαν μεταξύ των ομάδων ασθενών με
εφαρμογή 1‐way analysis of variance και Fisher’s exact test, αντίστοιχα. Επειδή η
ηλικία παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων,
εφαρμόστηκαν περαιτέρω μαθηματικά γραμμικά μοντέλα ανάλυσης, διορθωμένα
βάσει του πιθανού «παράγοντα σύγχυσης», συμπεριλαμβάνοντας την ηλικία ως
συμπαράγοντα (co‐variable). Αρχικώς, για να αξιολογηθεί η ολική επίδραση των
παραγόντων «ημισφαιρίου», δηλαδή προσβεβλημένου εγκεφαλικού παρεγχύματος
(νεόπλασμα) έναντι ετερόπλευρου ημισφαιρίου (κυρίως εγκεφαλικού φλοιού), το
οποίο θεωρήθηκε, αφού αποδείχθηκε πρώτα με στατιστική ανάλυση, ως περιοχή
αναφοράς (control), ιστοπαθολογικής ομάδας και ηλικίας στις παραμέτρους
αιματικής

διήθησης,

εφαρμόστηκε

ένα

μικτό

γραμμικό

μοντέλο

συμπεριλαμβάνοντας την ηλικία του ασθενούς ως τυχαίο παράγοντα. Το μοντέλο
αυτό συμπεριέλαβε επίσης την επιρροή της αλληλεπίδρασης μεταξύ του παράγοντα
«ημισφαιρίου» (νεόπλασμα ή ετερόπλευρο ημισφαίριο/control) και της εκάστοτε
ομάδας ασθενών (ιστοπαθολογική ομάδα). Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι από εδώ
και στο εξής στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τον όρο «επίδραση του
παράγοντα ημισφαιρίου» εννοούμε την επίδραση των παραγόντων «νεόπλασμα» ή
«υγιές ημισφαίριο/control». Τα VOIs διαμορφώθηκαν βάσει των ανεξάρτητων
μεταβλητών «ιστοπαθολογική ομάδα» και «ηλικία». Εφόσον οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των μεταβλητών αποδείχθηκαν σημαντικές, οι παράμετροι αιματικής
διήθησης συγκρίθηκαν και μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, ξεχωριστά για το
νεόπλασμα και την ομάδα ελέγχου. Η παράμετρος «VOI» μελετήθηκε μόνο για το
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νεόπλασμα. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ένα γραμμικό μοντέλο με την «ομάδα
ασθενών» και την «ηλικία» να αποτελούν ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι παράμετροι
αιματικής διήθησης συγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ του νεοπλάσματος και του
ημισφαιρίου αναφοράς (control), χρησιμοποιώντας paired t‐tests, για κάθε
ιστοπαθολογική ομάδα ξεχωριστά. Οι παράμετροι αιματικής διήθησης των ασθενών
με γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας WHO I και II και ασθενών με γλοιώματα υψηλής
κακοήθειας WHO III και IV συγκρίθηκαν με την εφαρμογή two‐sample t‐tests. Η
κανονικότητα της ηλικίας και των παραμέτρων αιματικής διήθησης ελέγχθηκε με
την εφαρμογή quantile‐quantile plots. Για όλα τα στατιστικά tests, το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 5%. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της
στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων με p≤0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά
σημαντικά. Η διαγνωστική αξία των παραμέτρων αιματικής διήθησης, με τη μορφή
ευαισθησίας, ειδικότητας, θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας αναλύθηκε με
την εφαρμογή ανάλυσης καμπύλων ROC (Receiver Operating Characteristic curve
analyses). Επίσης, καθορίστηκαν οι βέλτιστες cut‐off τιμές για την προεγχειρητική
ταξινόμηση των γλοιωμάτων χαμηλής, υψηλής κακοήθειας και των πρωτοπαθών
εγκεφαλικών λεμφωμάτων, βάσει του κριτηρίου Youden, σύμφωνα με το οποίο
καθορίζεται το σημείο cut‐off στην καμπύλη ROC (Σε αυτό το σημείο sensitivity +
specificity −1 παρουσιάζουν τη μέγιστη τιμή).
Η επίδραση των παραγόντων «ιστοπαθολογική υποομάδα» και «εγκεφαλικό
ημισφαίριο», καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών στις παραμέτρους αιματικής
διήθησης, μελετήθηκαν με την εφαρμογή επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με 2‐
way ANOVA. Στην περίπτωση σημαντικής αλληλεπίδρασης ακολούθησε η εφαρμογή

56

1‐way ANOVAs ή t‐tests, ξεχωριστά είτε για τις υποομάδες είτε για το ημισφαίριο
(νεόπλασμα ή control). Σε ενδεχόμενη σημαντική επίδραση του παράγοντα
«ιστοπαθολογική υποομάδα» διενεργήθηκε σύγκριση κατά ζεύγη με pairwise t‐
tests.

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2.4.1. Χαρακτηριστικά ασθενών
Τα δημογραφικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και οι
μέσες τιμές των παραμέτρων αιματικής διήθησης παρατίθενται στον Πίνακα 1. Ο
μέσος όρος ηλικίας της σειράς των ασθενών ήταν 55,6±13,9 έτη. Η κατανομή του
φύλου σε όλες τις υποομάδες των ασθενών ήταν όμοια (p=0,27). Ο συνολικός όγκος
του νεοπλάσματος (VOI) εκτιμήθηκε στο σύνολο των 63 ασθενών. Ο μέσος όρος του
όγκου του νεοπλάσματος σε κάθε νεοπλασματική οντότητα αναγράφεται στον
Πίνακα 1. Δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά κατά τη σύγκριση των
VOIs του νεοπλάσματος ανάμεσα στις ιστοπαθολογικές ομάδες (p=0,23).
Επιπρόσθετα, τα VOIs αποδείχθηκε, ότι είναι ανεξάρτητα από τον δυνητικά
συγχυτικό παράγοντα «ηλικία» (p=0,22).
Τα δεδομένα των εικόνων, που ελήφθησαν δεν επηρεάστηκαν από την παρεμβολή
σφαλμάτων ψευδοκαταχώρησης. Το σύνολο του εγκεφαλικού νεοπλάσματος
κατέστη ορατό σε όλες τις περιπτώσεις. Η ιστοπαθολογική διάγνωση των
εγκεφαλικών νεοπλασμάτων σύμφωνα με την ταξινόμηση WHO παρουσιάζεται
επίσης στον Πίνακα 1. Σε 13 ασθενείς (3 γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, 4
γλοιώματα υψηλής κακοήθειας, 4 πρωτοπαθή λεμφώματα εγκεφάλου και 2
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εγκεφαλικά αποστήματα), η διενέργεια μόνο στερεοτακτικής βιοψίας αποδείχθηκε
επαρκής για την εδραίωση ιστοπαθολογικής διάγνωσης για το εκάστοτε
εξεταζόμενο εγκεφαλικό νεόπλασμα.
Η ταξινόμηση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας WHO I και II στην ίδια
υποομάδα της παρούσας μελέτης και των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας WHO III
και IV στην ίδια υποομάδα «γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας» αποδείχθηκε
στατιστικά πριν την περαιτέρω στατιστική ανάλυση (Πίνακας 2).
Πίνακας 1. Σύγκριση των κλινικών παραμέτρων και των παραμέτρων αιματικής διήθησης του νεοπλάσματος μεταξύ
των διαφορετικών ιστοπαθολογικών ομάδων
Ιστοπαθολογική ομάδα
Κλινικές
Παράμετροι αιματικής διήθησης
Παράμετροι
Ηλικία
Γλοιώματα χαμηλής

45,8±11,7

κακοήθειας WHO I/II

Φύλο

CBF

CBV

Ktrans

Volume

(άνδρες)

(mL/100 mL/min)

(mL/100mL)

(mL/100mL/min)

(cm )

12

45,8±18,2

2,4±0,9

1,4±0,4

17,5±17,3

106,6±36,2

6,4±1,9

6,5±2,8

19,7±18,6

62,6±16,8

2,9±1,0

9,7±3,8

7,4±5,1

82,4±34,0

6,5±2,5

10,3±7,3

7,7±5,3

46,2±27,9

3,1±1,3

8,1±6,1

3,8±5,3

<0,01$

<0,01$

<0,01$

0,23$

3

(67%)

(n=18)
Γλοιώματα υψηλής

60,4±11,8

κακοήθειας WHOIII/IV

15
(46%)

(n=32)
Λεμφώματα (n=6)

55,3±18,0

1
(17%)

Μεταστάσεις (n=4)

63,8±5,5

2
(50%)

Βλάβες μιμούμενες

52,3±20,6

νεοπλάσματα (n=3)
p

1
(33%)

<0,01

0,27

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή±σταθερή απόκλιση (standard deviation) για την ηλικία και τις παραμέτρους αιματικής διήθησης και ως
απόλυτες, ( σχετικές συχνότητες) για το φύλο. Οι τιμές p, που σημειώνονται με $ είναι διορθωμένες για την πιθανότητα επίδρασης του
παράγοντα ηλικίας
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Πίνακας 2. Σύγκριση των παραμέτρων αιματικής διήθησης μεταξύ των υποομάδων των γλοιωμάτων χαμηλής
κακοήθειας και υψηλής κακοήθειας (WHO I έναντι II and WHO III έναντι IV)
Υποομάδα
Παράμετροι αιματικής διήθησης
WHO

n

CBF

CBV

Ktrans

Volume

(mL/100mL/min)

(mL/100mL)

(mL/100mL/min)

(cm )

3

Γλοίωμα
Χαμηλής κακοήθειας

I

3

45,3±21,9

2,3±0,9

1,4±0,7

27,2±18,8

II

15

45,9±18,2

2,4±0,9

1,4±0,4

15,5±17,0

0,97

0,81

0,94

0,40

p
Υψηλής κακοήθειας

III

7

119,8±53,4

7,3±1,9

6,0±2,0

17,2±26,2

IV

25

102,9±30,2

6,2±1,9

6,6±3,0

20,3±17,0

0,45

0,20

0,52

0,80

p
Ημισφαίριο αναφοράς
(control)
Χαμηλής κακοήθειας

I

3

58,1±20,5

3,0±0,8

1,14±0,26

II

15

50,0±14,3

2,9±1,0

1,06±0,47

0,57

0,85

0,70

p
Υψηλής κακοήθειας

III

7

48,4±18,2

3,2±0,4

0,93±0,24

IV

25

56,2±14,1

3,4±0,5

1,06±0,56

0,32

0,51

0,38

p

Όσον αφορά την επιλογή της κατά συνθήκης ομάδας ελέγχου, η συνολική
στατιστική ανάλυση (global analysis), η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 3, ανέδειξε
ότι, για κάθε παράμετρο αιματικής διήθησης, δεν υπάρχει καμία στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των «υγιών» εγκεφαλικών ημισφαιρίων των
διαφορετικών ιστοπαθολογικών υποομαδων. Για την υποομάδα των βλαβών, που
μιμούνται εγκεφαλικά νεοπλάσματα (tumour‐like lesions), η ιστοπαθολογική
εξέταση ανέδειξε δύο εγκεφαλικά αποστήματα και ένα φυμάτωμα. Στην περίπτωση
των εγκεφαλικών μεταστάσεων, η πρωτοπαθής εστία δεν ήταν γνωστή έως τη
στιγμή της εξέτασης. Η ιστοπαθολογική διάγνωση ανέδειξε δύο περιπτώσεις
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καρκίνου μαστού, ένα περιστατικό βρογχογενούς καρκινώματος και ενός
αδενοκαρκινώματος αγνώστου πρωτοπαθούς. Η συνολική στατιστική ανάλυση των
παραμέτρων αιματικής διήθησης (CBF, CBV και Ktrans) παρουσιάζεται στον Πίνακα
4.
Κάθε παράμετρος επηρεάζεται σημαντικά από τον βαθμό κακοήθειας (p<0,01 για
όλες τις συγκρίσεις), και κάθε παράμετρος διαφέρει μεταξύ νεοπλάσματος (tumour
VOI) και ημισφαιρίου αναφοράς (control VOI), p<0,01 για όλες τις συγκρίσεις. Ο
Πίνακας 3. Σύγκριση των παραμέτρων αιματικής διήθησης του control VOI ανάμεσα
στις υποομάδες ασθενών
Παράμετρος

Υποομάδα

MIP
(HU)

Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας
Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας
Λεμφώματα
Μεταστάσεις
Tumour‐like βλάβες
Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας
Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας
Λεμφώματα
Μεταστάσεις
Tumour‐like βλάβες
Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας
Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας
Λεμφώματα
Μεταστάσεις
Tumour‐like βλάβες
Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας
Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας
Λεμφώματα
Μεταστάσεις
Tumour‐like βλάβες

CBF
(mL/100mL/min)

CBV
(mL/100mL/min)

Ktrans
(mL/100mL/min)
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Μέση
τιμή
±
σταθερή απόκλιση
73,9±6,6
69,7±6,4
71,8±25,2
74,0±2,9
72,8±6,5
52,4±15,0
53,0±15,0
47,8±12,1
55,5±25,6
51,9±18,8
2,97±0,9
3,34±0,5
2,66±0,7
3,61±0,7
4,42±1,5
1,07±0,4
1,04±0,5
1,00±0,6
0,84±0,8
0,55±0,3

p
0,92

0,96

0,20

0,11

δυνητικός παράγοντας σύγχυσης, «ηλικία», δεν φάνηκε να επηρεάζει καμία από τις
παραμέτρους. Επιπλέον, παρουσιάστηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των
παραγόντων «ιστολογικός τύπος κακοήθειας» και «ημισφαίριο».
Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης με τον όρο παράγοντας ή μεταβλητή

Πίνακας 4. Επίδραση των κλινικοπαθολογικών παραγόντων στις παραμέτρους
αιματικής διήθησης
Παράμετρος αιματικής
Ανεξάρτητη μεταβλητή
p
διήθησης
CBF (mL/100mL/min)

Ιστοπαθολογικός τύπος

<0,01

Ημισφαίριο

<0,01

Ιστοπαθολογικός τύπος x

<0,01

Ημισφαίριο

CBV (mL/100mL)

Ηλικία

0,62

Ιστοπαθολογικός τύπος

<0,01

Ημισφαίριο

<0,01

Ιστοπαθολογικός τύπος x

<0,01

Ημισφαίριο

Ktrans (mL/100mL/min)

Ηλικία

0,77

Ιστοπαθολογικός τύπος

<0,01

Ημισφαίριο

<0,01

Ιστοπαθολογικός τύπος x

<0,01

Ημισφαίριο

VOI (cm3)

Ηλικία

0,68

Ιστοπαθολογικός τύπος

0,06

Ηλικία

0,22

«ημισφαίριο» εννοούμε είτε το νεόπλασμα (προσβεβλημένο ημισφαίριο) είτε το
μακροσκοπικά μη προσβεβλημένο ημισφαίριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως
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περιοχή αναφοράς (control). Αυτή η στατιστική αλληλεπίδραση υποδηλώνει, ότι η
διαφορά μεταξύ των υποομάδων της μελέτης παρουσιάζεται μόνο στο
προσβεβλημένο ημισφαίριο (με τον όρο «προσβεβλημένο ημισφαίριο» εννοούμε
την περιοχή VOI του νεοπλάσματος).
Μέσω της συνολικής στατιστικής ανάλυσης των ιστοπαθολογικών υποομάδων και
οι τρεις παράμετροι αιματικής διήθησης (CBF, CBV και Ktrans) παρουσίασαν
στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0,01, αντίστοιχα, Πίνακας 1), με την υψηλότερη
μέση τιμή να παρουσιάζεται στην ιστοπαθολογική υποομάδα των γλοιωμάτων
υψηλής κακοήθειας.

2.4.2. Σύγκριση παραμέτρων αιματικής διήθησης με την «κατά
συνθήκη» ομάδα ελέγχου (control)
Η άμεση σύγκριση των παραμέτρων αιματικής διήθησης του νεοπλάσματος με τις
αντίστοιχες παραμέτρους αναφοράς ανέδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση και των
τριών παραμέτρων για την υποομάδα των υψηλής κακοήθειας γλοιωμάτων (η τιμή
p για κάθε σύγκριση ήταν <0,01). Ενώ η παράμετρος CBF δεν παρουσίασε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του νεοπλάσματος και του control για την
υποομάδα των χαμηλής κακοήθειας γλοιωμάτων (p=0,10) και των πρωτοπαθών
εγκεφαλικών λεμφωμάτων (p=0,25), η παράμετρος Ktrans αποδείχθηκε, ότι είναι
σημαντικά υψηλότερη και για τις δύο οντότητες (p<0,01). Η παράμετρος CBV
παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση στην υποομάδα των γλοιωμάτων
χαμηλής κακοήθειας (p=0,01), αλλά όχι στην υποομάδα των πρωτοπαθών
εγκεφαλικών λεμφωμάτων (p=0,60). Για τις βλάβες, που μιμούνται εγκεφαλικά
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νεοπλάσματα και τις μεταστάσεις δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση σε
καμία παράμετρο αιματικής διήθησης (μεταστάσεις: p=0,37 για την παράμετρο CBF,
p=0,16 για την παράμετρο CBV, p=0,09 για την Ktrans; και για τις βλάβες, που
μιμούνται εγκεφαλικά νεοπλάσματα: p=0,85 για την παράμετρο CBF, p=0,43 για την
παράμετρο CBV, p=0,16 για την Ktrans).

2.4.3. Σύγκριση κατά ζεύγη των παραμέτρων αιματικής διήθησης
μεταξύ των διαφορετικών ιστοπαθολογικών ομάδων
Η σύγκριση κατά ζεύγη μεταξύ των διαφορετικών υποομάδων παρουσιάζεται στον
Πίνακα 5.

Πίνακας 5. Σύγκριση κατά ζεύγη μεταξύ των διαφορετικών ιστοπαθολογικών
υποομάδων
Παράμετροι
Σύγκριση
p
CBF
(mL/100mL/min)

CBV
(mL/100mL)

Ktrans
(mL/100mL/min)

Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας έναντι Γλοιωμάτων

<0,01

υψηλής κακοήθειας
Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας έναντι Λεμφωμάτων

0,06

Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας έναντι Λεμφωμάτων

<0,01

Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας έναντι Γλοιωμάτων

<0,01

υψηλής κακοήθειας
Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας έναντι Λεμφωμάτων

0,24

Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας έναντι Λεμφωμάτων

<0,01

Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας έναντι Γλοιωμάτων

<0,01

υψηλής κακοήθειας
Γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας έναντι Λεμφωμάτων

<0,01

Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας έναντι Λεμφωμάτων

0,02
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2.4.4. Διαγνωστική αξία των παραμέτρων αιματικής διήθησης
Η εκτίμηση των βέλτιστων cut‐off τιμών για κάθε παράμετρο αιματικής διήθησης
καθώς και της διαγνωστικής τους ακρίβειας όσον αφορά την προεγχειρητική
«ιστοπαθολογική» ταξινόμηση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων παρουσιάζεται
στον Πίνακα 6. Ο πιο ακριβής διαγνωστικός δείκτης για την προεγχειρητική
διαφοροδιάγνωση μεταξύ γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας και πρωτοπαθών
εγκεφαλικών λεμφωμάτων, καθώς και των υψηλής κακοήθειας γλοιωμάτων από τα
γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας ήταν η παράμετρος Ktrans, βάσει της οποίας
κατέστη δυνατή η ορθή προεγχειρητική ταξινόμηση όλων των ιστοπαθολογικά
αποδεδειγμένων πρωτοπαθών λεμφωμάτων και υψηλής κακοήθειας γλοιωμάτων,
αντίστοιχα [θετική προγνωστική αξία (PPV) = 100%].
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Πίνακας 6. Εκτιμώμενες cut‐off τιμές και σχετιζόμενοι δείκτες διαγνωστικής ακριβείας [+95%‐διαστήματα
εμπιστοσύνης] για κάθε παράμετρο αιματικής διήθησης για την προεγχειρητική ταξινόμηση των
ιστοπαθολογικών υποομάδων
PPV
NPV
AUC
Παράμετρος
Υψηλότερη
Cut‐off Ευαισθησία
Ειδικότητα
Μέση Τιμή
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Γλοιώματα χαμηλής
κακοήθειας έναντι
Γλοιωμάτων υψηλής
κακοήθειας
CBF (mL/100mL/min)

Γλοιώματα
υψηλής
κακοήθειας
Γλοιώματα
υψηλής
κακοήθειας
Γλοιώματα
υψηλής
κακοήθειας

68,2

91
[74,98]

94
[73,100]

97
[83,100]

85
[62,97]

95
[81,98]

3,5

94
[79,99]

94
[73,100]

96
[83,100]

89
[67,99]

94
[83,99]

2,2

97
[84,100]

100
[81,100]

100
95
98
[89,100] [74,100] [89,100]

Γλοιώματα χαμηλής
κακοήθειας έναντι
Λεμφωμάτων
CBF (mL/100mL/min)

Λεμφώματα

43,6

CBV (mL/100mL)

Λεμφώματα

2,2

Ktrans (mL/100mL/min)

Λεμφώματα

2,2

100
[54,100]
100
[54,100]
100
[54,100]

50
[26,74]
50
[26,74]
100
[81,100]

40
[16,68]
40
[16,68]
100
[54,10]

100
63
[66,100] [41,81]
100
63
[66,100] [41,81]
100
100
[81,100] [86,100]

83,3

75
[56,100]

100
[54,100]

100
[86,100]

43
[18,71]

79
[63,90]

CBV (mL/100mL)

Γλοιώματα
υψηλής
κακοήθειας
Λεμφώματα

4,8

Ktrans (mL/100mL/min)

Λεμφώματα

6,5

78
[60,91]
83
[36,100]

100
[54,100]
69
[50,84]

100
46
[86,100] [19,75]
33
96
[12,62] [78,100]

82
[66,92]
71
[54,85]

CBV (mL/100mL)

Ktrans (mL/100mL/min)

Γλοιώματα υψηλής
κακοήθειας έναντι
Λεμφωμάτων
CBF (mL/100mL/min)

PPV:positive predictive value, NPV: negative predictive value, AUC: area under the curve

2.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για απεικονιστικές πληροφορίες, που αφορούν την
φυσιολογία της αιμοδυναμικής των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων σε συνδυασμό με
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τον καθοριστικό ρόλο της απεικόνισης στην καθοδήγηση και τον σχεδιασμό της
νευροχειρουργικής τεχνικής ενισχύουν και καθιστούν απαραίτητη την ένταξη των
απεικονιστικών τεχνικών αιματικής διήθησης στην κλινική διαχείριση ασθενών με
εγκεφαλικά νεοπλάσματα.
Με την παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της
τεχνικής αιματικής διήθησης στο σύνολο του εγκεφαλικού παρεγχύματος (VPCT),
προεγχειρητικά,

σε

ασθενείς

με

διαφορετικά

εγκεφαλικά

νεοπλάσματα,

υπερβαίνοντας το μειονέκτημα της παλαιότερης τεχνικής της αιματικής διήθησης,
όπου η περιοχή σάρωσης περιοριζόταν από το εύρος των ανιχνευτών, οι οποίοι
κάλυπταν μια περιοχή εγκεφαλικού παρεγχύματος έκτασης 2 έως 4 εκατοστών. Η
VPCT, ως νέα τεχνική απεικόνισης, με την χρήση πολυτομικού αξονικού
τομογράφου 128 τομών, επιτρέπει τη λήψη δυναμικών δεδομένων αιματικής
διήθησης, που αφορούν στο σύνολο του εγκεφαλικού παρεγχύματος και κατά
συνέπεια την ποσοτική εκτίμηση τόσο της πυκνότητας των νεόπλαστων αγγείων
(αγγειοβρίθεια) όσο και την τριχοειδική διαπερατότητα (διαταραχή του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού) με μία σάρωση. Τα αποτελέσματα της μελέτης
υποδηλώνουν, ότι σε ασθενείς με εγκεφαλικά νεοπλάσματα μια αρχική
προεγχειρητική «ιστοπαθολογική» διάγνωση μπορεί να επιχειρηθεί με αξιοπιστία
βασιζόμενη στις απόλυτες παραμέτρους αιματικής διήθησης. Εφαρμόζοντας λοιπόν
τη μέθοδο VPCT επιτύχαμε τη λήψη δυναμικών δεδομένων για το σύνολο του
νεοπλάσματος και κατόπιν βάσει αυτών, την διαφοροδιάγνωση των γλοιωμάτων
υψηλής κακοήθειας από το πρωτοπαθή λεμφώματα του εγκεφάλου και τα
γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας με υψηλά ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας.
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Όπως ήδη έχει περιγραφεί στην ανάλυση των δεδομένων, το σύνολο του
νεοπλάσματος συμπεριελήφθηκε σε περιοχές όγκου ενδιαφέροντος (VOIs). Βάσει
της μεθοδολογίας και της ανάλυσης των δεδομένων μας, θα μπορούσαμε να
ισχυριστούμε, ότι οι παράμετροι της αιματικής διήθησης, που προκύπτουν από την
ανάλυση των δεδομένων μας με την εφαρμογή της μεθόδου VPCT, εν αντιθέσει με
τις προηγούμενες μελέτες, ποσοτικοποιούνται με πιο αξιόπιστο τρόπο, καθώς
προκύπτουν από το σύνολο του όγκου του νεοπλάσματος (VOI) και όχι από
δισδιάστατες περιοχές ενδιαφέροντος ROIs, γεγονός, που τις καθιστά πιο
αντιπροσωπευτικές

όσον

αφορά

τα

αιμοδυναμικά

χαρακτηριστικά

του

νεοπλάσματος. Μέχρι τώρα, η τεχνική της αιματικής διήθησης για το σύνολο του
εγκεφαλικού παρεγχύματος έχει εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση της
ισχαιμικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου [117,118]. Σε προηγούμενες μελέτες, που
χρησιμοποιήθηκαν προοπτικές αναλύσεις δεδομένων από μικρές σειρές ασθενών,
έχει ήδη αναδειχθεί η συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων αιματικής διήθησης και
της ιστοπαθολογίας των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων. Όσον αφορά την περίπτωση
των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας, επιβεβαιώσαμε την αναφορά προηγούμενων
δημοσιεύσεων, ότι και οι τρεις παράμετροι CBV, CBF and Ktrans παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική αύξηση στα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας σε σύγκριση με
το ετερόπλευρο control εγκεφαλικό παρέγχυμα και τα γλοιώματα χαμηλής
κακοήθειας (Εικόνες 19,20) [91,119‐121]. Η ιστοπαθολογία των γλοιωμάτων
υψηλής κακοήθειας, η οποία χαρακτηρίζεται από ιστική ετερογένεια με παρουσία
περιοχών αγγειοβρίθειας και νεόπλαστων αγγείων με παθολογικό ενδοθήλιο
ενισχύει τα ανωτέρω απεικονιστικά ευρήματα [91,119,121].
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ΕΙΚΟΝΑ 19
Χάρτες αιματικής διήθησης σε ασθενή με γλοίωμα υψηλής
κακοήθειας WHO IV στην ανατομική περιοχή του αριστερού
κροταφικού λοβού. (A) MIP σε εγκάρσιο επίπεδο απεικονίζει το
τμήμα του νεοπλάσματος, που ενισχύεται μετά την ε.φ.
χορήγηση σκιαγραφικού και συμπεριλαμβάνεται στο VOI 2, (B)
χάρτης CBF σε εγκάρσιο επίπεδο και (C και D) χάρτες αιματικής
διήθησης CBV και Ktrans, αντίστοιχα. Να σημειωθεί η
ετερογενής φύση αυτών των νεοπλασμάτων με παρουσία
περιοχών σημαντικής αύξησης των CBV και CBF (κόκκινο) και
περιοχών, οι οποίες ίσως αντιστοιχούν σε τμήματα του
νεοπλάσματος
με
χαμηλότερο
βαθμό
κακοήθειας
(κίτρινο/πράσινο). Η διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού
φραγμού απεικονίζεται στον χάρτη D, με την αντίστοιχη αύξηση
της παραμέτρου Ktrans (μπλε/πράσινο).

ΕΙΚΟΝΑ 20
Γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας WHO
II. (A) Η εικόνα MIP μετά από ε.φ.
έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικού σε
εγκάρσιο
επίπεδο
αναδεικνύει
περιοχή χαμηλής πυκνότητας, η
οποία συμπεριλαμβάνεται στο VOI 1,
χωρίς ωστόσο να σημειώνεται
παθολογική
πρόσληψη
σκιαγραφικού. Οι παραμετρικοί
χάρτες αιματικής διήθησης (B) CBF,
(C) CBV και (D) Ktrans
δεν
αναδεικνύουν
αύξηση
των
αντίστοιχων τιμών.

Εν αντιθέσει με τα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας, τα πρωτοπαθή εγκεφαλικά
λεμφώματα χαρακτηρίζονται ιστοπαθολογικά από την απουσία νεοαγγείωσης,
γεγονός, που αντικατοπτρίζεται αντίστοιχα από την απουσία αύξησης στις
παραμέτρους αιματικής διήθησης CBV και CBF [122]. Τα πρωτοπαθή εγκεφαλικά
λεμφώματα, όπως και τα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας, ιστοπαθολογικά
εκδηλώνουν διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, η οποία εκφράζεται
μέσω της σημαντικής αύξησης της παραμέτρου Ktrans (Εικόνα 21) [98,123].

68

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι, από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων μας, προέκυψε μια στατιστικά σημαντική μείωση στην παράμετρο
αιματικής διήθησης CBV και σημαντική αύξηση στην Ktrans στην υποομάδα των
γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα
αυτά ίσως συσχετίζονται με μία πιθανή εξαλλαγή σε κάποιους από τους ασθενείς
αυτής της υποομάδας.
Με την δημοσίευση της εν λόγω μελέτης, είναι η πρώτη φορά, που παρατίθεται
στην διεθνή βιβλιογραφία μια τόσο μεγάλη προοπτική σειρά ασθενών με
εγκεφαλικά νεοπλάσματα, όπου ελήφθησαν δυναμικές πληροφορίες για την
αιμοδυναμική του συνολικού όγκου του εκάστοτε νεοπλάσματος, με την εφαρμογή
της μεθόδου VPCT, σε όλο το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Η σαφέστατη αύξηση και των
τριών παραμέτρων αιματικής διήθησης στα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας, σε
σύγκριση με αυτά χαμηλής κακοήθειας, ενισχύει τον ρόλο των υπό μελέτη
παραμέτρων αιματικής διήθησης, ως πολύτιμων διαγνωστικών δεικτών στην
ταξινόμηση των γλοιωμάτων πριν την ιστοπαθολογική διάγνωση. Σε συμφωνία με
προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες, ο πιο αξιόπιστος διαγνωστικός δείκτης στη
μελέτη μας αποδείχθηκε, ότι είναι η Ktrans, επιδεικνύοντας την υψηλότερη
ειδικότητα και ευαισθησία σε ποσοστό 100%, για τη σύγκριση κατά ζεύγη μεταξύ
των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας και των λεμφωμάτων, ενώ τα αντίστοιχα
ποσοστά, για τη σύγκριση μεταξύ γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας και χαμηλής
κακοήθειας, ήταν 100% και 97%, αντίστοιχα. Ωστόσο, με cut‐off τιμή χαμηλότερη
από τις ήδη δημοσιευμένες 2,21mL/100mL/min [119]. Για την προεγχειρητική
διαφοροποίηση των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας από τα πρωτοπαθή

69

εγκεφαλικά λεμφώματα, οι παράμετροι CBF και CBV παρουσίασαν την υψηλότερη
ειδικότητα και θετική προγνωστική αξία μεταξύ των παραμέτρων αιματικής
διήθησης. Πιο συγκεκριμένα, όποιο νεόπλασμα (μεταξύ των δύο υποομάδων)
παρουσίαζε τιμή CBF> 83,3mL/100 mL/min και CBV>4,8mL/100mL ταξινομήθηκε ως
γλοίωμα υψηλής κακοήθειας και ακολούθησε ιστοπαθολογική επιβεβαίωση (PPV =
100%). Όσον αφορά την ανωτέρω σύγκριση κατά ζεύγη, οι εν λόγω παράμετροι,
ωστόσο, παρουσίασαν εξαιρετικά χαμηλή αρνητική προγνωστική αξία (CBF: 43% και
CBV: 46%) έναντι της πολύ υψηλότερης NPV της Ktrans (96%). Εάν ανατρέξουμε
στον Πίνακα 6, διαπιστώνουμε, ότι το 96% των νεοπλασμάτων με τιμή Ktrans<
6,5mL/100mL/min ταξινομήθηκαν ορθώς ως γλοιώματα υψηλής κακοήθειας.
Επίσης, ενώ τα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας και τα λεμφώματα συνιστούν
νεοπλάσματα με σημαντική διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού,
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου και τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, φαίνεται,
ότι στα λεμφώματα η διαταραχή αυτή είναι ποσοτικά πιο έκδηλη από ότι στα
υψηλής κακοήθειας γλοιώματα (p=0,02).
Ιδιαίτερος λόγος θα πρέπει να γίνει στην επιλογή της «κατά συνθήκης ομάδας
ελέγχου». Η πλειοψηφία του πληθυσμού των ασθενών μας αποτελούνταν από
γλοιώματα διαφορετικού βαθμού κακοήθειας. Ως γνωστόν τα γλοιώματα συνιστούν
νεοπλάσματα της λευκής ουσίας. Ως control λοιπόν θα μπορούσε να επιλεγεί, όπως
άλλωστε και στις περισσότερες, εαν όχι σε όλες τις μελέτες αιματικής διήθησης, είτε
με CT είτε με MRI, ανατομική δομή λευκής ουσίας. Όμως μια τέτοια επιλογή δεν θα
εξασφάλιζε ομοιογένεια στον πληθυσμό, καθώς στη μελέτη συμπεριελήφθησαν
επίσης ασθενείς με πολυεστιακά νεοπλάσματα, όπως τα λεμφώματα και οι
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εγκεφαλικές μεταστάσεις, συνθήκη η οποία δεν εξασφάλιζε τη σταθερή επιλογή
μιας δεδομένης ανατομικής δομής σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, ένας άλλος
παράγοντας, με δυνητική επίδραση στην ομοιογένεια του δείγματος, είναι οι
χρόνιες ισχαιμικές αλλοιώσεις, που αφορούν την λευκή ουσία, στο πλαίσιο της
χρόνιας ισχαιμικής λευκοεγκεφαλοπάθειας, και απαντώνται, σε άλλοτε άλλο
βαθμό, μεταξύ των ασθενών και κατά συνέπεια, θεωρητικά, θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τις παραμέτρους αιματικής διήθησης CBV και CBF. Επιλέγοντας λοιπόν
ως επί το πλείστον τον εγκεφαλικό φλοιό, ο οποίος ως ανατομική δομή δεν
προσβάλλεται από τις νεοπλασματικές οντότητες της μελέτης και χαρακτηρίζεται
από υψηλότερη μέση τιμή CBV και CBF, συγκριτικά με τη λευκή ουσία, (επομένως
ετέθη υψηλότερος ουδός σύγκρισης), ενισχύσαμε την αξιοπιστία και την
ομοιογένεια της ομάδας ελέγχου, η οποία αποδείχθηκε και στατιστικά
συγκρίνοντας τα control VOI του συνόλου των ασθενών μεταξύ τους (Πίνακας 3).
Η παρούσα μελέτη συνιστά την πρώτη επιστημονική απόπειρα αξιολόγησης της
μεθόδου VPCT, ως «εργαλείο» προεγχειρητικής «ιστοπαθολογικής ταξινόμησης»
νεοπλασμάτων, όπως τα γλοιώματα και τα πρωτοπαθή εγκεφαλικά λεμφώματα,
βάσει των ποσοτικοποιημένων παραμέτρων αιματικής διήθησης. Το γεγονός αυτό
είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα στην περίπτωση των λεμφωμάτων, τα οποία
συνιστούν νεοπλασματικές οντότητες, που απαιτούν τελείως διαφορετική
θεραπευτική διαχείριση.
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Εικόνα 21. Χάρτες διαπερατότητας (Ktrans) σε ασθενή με πρωτοπαθές εγκεφαλικό λέμφωμα
στον δεξιό κροταφικό λοβό. (A) οβελιαίο επίπεδο και (B) εγκάρσιο. Στους παραμετρικούς
αυτούς χάρτες απεικονίζεται η αξιοσημείωτη διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού
(κίτρινο/πράσινο χρώμα).

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, με αντικείμενο έρευνας τα εγκεφαλικά
γλοιώματα, οι παράμετροι αιματικής διήθησης, που εκφράζουν την τριχοειδική
διαπερατότητα (Ktrans) και τον εγκεφαλικό αιματικό όγκο (CBV), αποδείχθηκαν
εφάμιλλες ως προς την διαγνωστική τους αξία και ανώτερες από την παράμετρο της
εγκεφαλικής αιματικής ροής (CBF) [91,110,121]. Η ανάλυση των δεδομένων μας
έδειξε, ότι για την προεγχειρητική διαφοροποίηση των γλοιωμάτων υψηλής
κακοήθειας από τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, και των γλοιωμάτων χαμηλής
κακοήθειας από τα πρωτοπαθή εγκεφαλικά λεμφώματα, οι παράμετροι αιματικής
διήθησης CBV και CBF παρουσίασαν συγκρίσιμη διαγνωστική ακρίβεια, ωστόσο
κατώτερη της Ktrans, (Πίνακας 6).
Η απόλυτη ποσοτικοποίηση της κατανομής του σκιαγραφικού μέσου στους ιστούς,
το οποίο λειτουργεί ως ιχνηθέτης (tracer), συνιστά την θεμελιώδη βάση όλων των
δυναμικών απεικονιστικών τεχνικών αιματικής διήθησης με χρήση αξονικού
72

τομογράφου. Μετά την έγχυση του ιωδιούχου σκιαγραφικού, η κατανομή αυτού σε
ιστικό επίπεδο καθορίζεται από τη μικροαγγείωση και την διάχυση διαμέσου της
ενδοθηλιακής μεμβράνης. Τόσο οι συμβατικές μέθοδοι αιματικής διήθησης όσο και
η νεότερη μέθοδος VPCT, επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση της φυσιολογίας του
ιστού με τις παραμέτρους CBV, CBF, Ktrans. Οι εν λόγω παράμετροι αιματικής
διήθησης αντιστοιχούν ιστοπαθολογικά στην πυκνότητα των νεόπλαστων αγγείων,
χαρακτηριστικό, που συνιστά το gold standard, χάρη στην άμεση συσχέτιση αυτού
με την έκφραση του αγγειογενετικού παράγοντα, τη νεοπλασματική ανάπτυξη και
την επίπτωση της μεταστατικής νόσου [124]. Αντιθέτως, ο όγκος του νεοπλάσματος
(VOI)

αποδείχθηκε

αναξιόπιστος

διαγνωστικός

ιστοπαθολογικός

δείκτης.

Επιπρόσθετα, η ακινητοποίηση της κεφαλής πριν τη σάρωση σε συνδυασμό με την
εφαρμογή ενός υψηλής ακρίβειας πρωτοκόλλου εξασφάλισαν τον περιορισμό των
δυνητικών ψευδοκαταχωρήσεων κίνησης διασφαλίζοντας κατά συνέπεια την
αξιόπιστη επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της αιματικής διήθησης.
Το πρωτόκολλο χορήγησης του σκιαγραφικού μέσου, που εφαρμόστηκε,
εξασφάλισε την δημιουργία plateau στην καμπύλη χρόνου‐συγκέντρωσης
καθιστώντας εφικτή την πιο αξιόπιστη ανάδειξη της καθυστερημένης διαταραχής
διαπερατότητας, που χαρακτηρίζει το ανώριμο ενδοθήλιο των νεόπλαστων
τριχοειδών [125].
Η ποσοτικοποίηση της διαταραχής του αιματοεγκεφαλικού φραγμού στα
εγκεφαλικά νεοπλάσματα έχει επίσης διερευνηθεί με δυναμικές μελέτες με την
εφαρμογή MRI και PET. Επίσης, με την εφαρμογή δυναμικών τεχνικών μαγνητικής
τομογραφίας με χρήση παραμαγνητικής ουσίας, έχει ήδη βιβλιογραφικά

73

τεκμηριωθεί,

η

ισχυρή

συσχέτιση

της

διαταραχής

της

μικροαγγειακής

διαπερατότητας με τον βαθμό κακοήθειας του νεολάσματος [108,126]. Όσον αφορά
την εφαρμογή του PET, οι ουσίες Methyl‐11C‐l‐methionine (11C‐MET) και 18F‐
fluoro‐deoxy‐glucose (18F‐FDG) συνιστούν τους πιο καθιερωμένους ιχνηθέτες στην
διάγνωση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων. Τα τελευταία χρόνια, ένας νέος δείκτης,
η

3‐deoxy‐3‐18F‐fluorothymidine

(18FLT),

εισήχθη

ως

νέος

ιχνηθέτης,

παρουσιάζοντας το πλεονέκτημα έναντι της 18F‐FDG, της εκλεκτικά υψηλής
πρόσληψης από τον νεοπλασματικό ιστό, εν αντιθέσει με την σημαντικά
χαμηλότερη πρόσληψη από το φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέγχυμα. Η ουσία 18F‐
FLT

αντιπροσωπεύει

έναν

δυνητικά

υποσχόμενο

ιχνηθέτη,

παρέχοντας

πληροφορίες, που αφορούν τόσο στην έκταση του νεοπλάσματος όσο και τη
νεοπλασματική του δραστηριότητα [127,128].

Περιορισμοί (Limitations)
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς, που αξίζει να
αναφερθούν. Η δόση ακτινοβόλησης του ασθενούς υπολογίστηκε στα 5,3mSv ανά
VPCT σάρωση, δόση αρκετά μεγάλη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εφαρμοστεί
περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο επανελέγχου, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας. Στην κατηγορία αυτών των
ασθενών, η εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να γίνεται με σύνεση. Ωστόσο, η
αναφερόμενη δόση της μεθόδου είναι εντός των ορίων των καθιερωμένων
πρωτοκόλλων αιματικής διήθησης, επιτρέποντας επιπλέον την απεικόνιση του
συνολικού εγκεφαλικού παρεγχύματος [129,130]. Ως σχετικός περιορισμός της
μελέτης θα μπορούσε να θεωρηθεί ο μέγιστος άξονας απεικόνισης των 96mm, ο
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οποίος θεωρητικά δεν καλύπτει το σύνολο του εγκεφάλου, πρακτικά όμως
αποδείχθηκε επαρκέστατος για τη σάρωση του μεγαλύτερου τμήματος του
εγκεφαλικού

παρεγχύματος

συμπεριλαμβάνοντας

όλη

την

έκταση

του

νεοπλάσματος σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, ο μικρός αριθμός και η ετερογένεια
της υποομάδας των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις και tumour‐like βλάβες,
δεν μας επέτρεψαν να διερευνήσουμε τον δυνητικό ρόλο της VPCT στις ανωτέρω
οντότητες.

Συμπεράσματα
Η εφαρμογή της τεχνικής της αιματικής διήθησης με τη μέθοδο VPCT επιτρέπει την
αξιολόγηση

του

συνόλου

του

εγκεφαλικού

νεοπλάσματος

βάσει

ποσοτικοποιημένων παραμέτρων αιματικής διήθησης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του νεοπλάσματος και οπτικοποιούνται με τους
αντίστοιχους κωδικοποιημένους χρωματικούς χάρτες. Οι παράμετροι αυτές,
παρουσιάζουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και δύναται να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο στην προεγχειρητική διαφοροδιάγνωση των νεοπλασμάτων,
εκδηλώνοντας υψηλά ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας. Επιπρόσθετα, η
οπτικοποίηση της ετερογενούς φύσης των υψηλής κακοήθειας γλοιωμάτων, με την
βοήθεια των χρωματικών χαρτών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο στα χέρια των νευροχειρουργών, με καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της
νευροχειρουργικής πλοήγησης, ορίζοντας με πιθανά μεγαλύτερη ακρίβεια το προς
βιοψία τμήμα του νεοπλασματικού ιστού, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τα
σφάλματα δειγματοληψίας.
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Συμπερασματικά, οι τεχνικές αιματικής διήθησης με κύριο εκπρόσωπο πλέον τη
VPCT θα μπορούσαν σταδιακά να ενσωματωθούν στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα
όσον αφορά την προεγχειρητική διαχείρηση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων. Η
άμεση σύγκριση των VPCT παραμέτρων αιματικής διήθησης με τις αντίστοιχες της
MRI, συνιστά το επόμενο βήμα μας, με στόχο τον έλεγχο και πιθανά τη θεμελίωση
της αξιοπιστίας της μεθόδου όσον αφορά τη διεπιστημονική (multidisciplinary
approach) προσέγγιση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων.
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, στις τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης,
συνέβαλλαν στην διεύρυνση του διαγνωστικού πεδίου της ακτινολογίας, και
ιδιαίτερα της νευροακτινολογίας, υπερβαίνοντας τα όρια της μορφολογικής
απεικόνισης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η
δυνατότητα διαγνωστικής εκτίμησης της αιμοδυναμικής του εγκεφαλικού
παρεγχύματος, δηλαδή της περιοχικής αιματικής διήθησης. Η τεχνική αυτή έχει ήδη
εφαρμοστεί στην απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία καθώς και στις τεχνικές της
τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων, μονοφωτονικής τομοσπινθηρογραφικής
απεικόνισης και Xenon‐CT.
Η κυριαρχία των πολυτομικών υπολογιστικών τομογράφων και η δυνατότητα
εφαρμογής της αιματικής διήθησης με CT συντέλεσαν στην διάδοση της μεθόδου,
ιδιαίτερα στο διαγνωστικό πεδίο της εγκεφαλικής ισχαιμίας.
Σήμερα, καθώς η τεχνική της αιματικής διήθησης κερδίζει έδαφος και καθιερώνεται
στο διαγνωστικό πεδίο της νευροακτινολογίας, το φάσμα εφαρμογών της μεθόδου
διευρύνεται και αφορά πλέον και τα ενδοεγκεφαλικά νεοπλάσματα, καθώς
καθίσταται

δυνατή

η

μη

επεμβατική

εκτίμηση

και

ποσοτικοποίηση

χαρακτηριστικών, όπως η αγγειοβρίθεια του όγκου.
Με την παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της
τεχνικής αιματικής διήθησης στο σύνολο του εγκεφαλικού παρεγχύματος (VPCT),
προεγχειρητικά,

σε

ασθενείς

με

διαφορετικά

εγκεφαλικά

νεοπλάσματα,

υπερβαίνοντας το μειονέκτημα της παλαιότερης τεχνικής της αιματικής διήθησης,
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όπου η περιοχή σάρωσης περιοριζόταν από το εύρος των ανιχνευτών, οι οποίοι
κάλυπταν μια περιοχή εγκεφαλικού παρεγχύματος έκτασης 2 έως 4 εκατοστών. Η
VPCT, ως νέα τεχνική απεικόνισης, με την χρήση πολυτομικού αξονικού
τομογράφου 128 τομών, επιτρέπει τη λήψη δυναμικών δεδομένων αιματικής
διήθησης, που αφορούν στο σύνολο του εγκεφαλικού παρεγχύματος και κατά
συνέπεια, την ποσοτική εκτίμηση τόσο της πυκνότητας των νεόπλαστων αγγείων
(αγγειοβρίθεια) όσο και την τριχοειδική διαπερατότητα (διαταραχή του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού) με μία σάρωση.
Στη μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά, μετά από ενυπόγραφη ενημέρωση και
συγκατάθεση, 63 ασθενείς με πιθανό εγκεφαλικό νεόπλασμα, διαγνωσμένο με MRI,
οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί σε οποιοδήποτε είδος θεραπείας (φαρμακευτική
αγωγή, ακτινοθεραπεία, χειρουργείο, ή στερεοτακτική βιοψία). Την VPCT
ακολούθησε στερεοτακτική ή ανοιχτή βιοψία για την εκτίμηση της ιστοπαθολογίας
του νεοπλάσματος. Κάθε ιστοπαθολογικό δείγμα μελετήθηκε από πιστοποιημένο
νευροπαθολογοανατόμο και ταξινομήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (WHO).
Η ανάλυση και η επεξεργασία των VPCT δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την
χρήση εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού τρισδιάστατης αιματικής διήθησης.
Ποσοτικοποιήθηκαν τρεις παράμετροι αιματικής διήθησης για κάθε εγκεφαλικό
νεόπλασμα, εγκεφαλικός αιματικός όγκος (CBV), εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) και
διαταραχή διαπερατότητας (Ktrans), ορίζοντας μία περιοχή χωρητικότητας/όγκου
ενδιαφέροντος (Volume Of Interest/VOI) συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο του
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νεοπλάσματος. Για να ληφθούν τιμές αναφοράς, VOI ελέγχου τοποθετήθηκε ως επί
το πλείστον στον αντίπλευρο εγκεφαλικό φλοιό.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο η τεχνική VPCT είναι
εφαρμόσιμη και κατόπιν να ποσοτικοποιηθούν οι παράμετροι αιματικής διήθησης
για όλες τις κατηγορίες νεοπλασμάτων. Εν συνεχεία, να γίνει μια απόπειρα
συσχέτισης των παραμέτρων αυτών με το αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής
διάγνωσης και να εκτιμηθεί η προεγχειρητική διαγνωστική αξία και ακρίβεια
ταξινόμησης για κάθε VPCT παράμετρο ξεχωριστά, σε όλους τους ασθενείς, που
συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Τέλος, εκτός από τις ποσοτικές πληροφορίες, οι
ποιοτικές πληροφορίες των χρωματικών χαρτών (visual assessment) αποτέλεσαν την
βάση για τη νευροχειρουργική πλοήγηση, αναδεικνύοντας τις περιοχές με οπτικά
μεγαλύτερο βαθμό κακοήθειας.
Η ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε, ότι και οι τρεις παράμετροι έχουν υψηλή
διαγνωστική

αξία

στην

προεγχειρητική

ταξινόμηση

των

νεοπλασμάτων.

Συγκεκριμένα, οι παράμετροι αιματικής διήθησης CBV και CBF παρουσίασαν
συγκρίσιμη διαγνωστική ακρίβεια, ωστόσο κατώτερη της Ktrans για την
προεγχειρητική διαφοροποίηση των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας από τα
γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, και των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας από τα
πρωτοπαθή εγκεφαλικά λεμφώματα.
Για τη σύγκριση κατά ζεύγη μεταξύ των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας και των
λεμφωμάτων, ο πιο αξιόπιστος διαγνωστικός δείκτης στη μελέτη μας αποδείχθηκε
ότι είναι η Ktrans, επιδεικνύοντας την υψηλότερη ειδικότητα και ευαισθησία σε
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ποσοστό 100%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τη σύγκριση μεταξύ γλοιωμάτων
υψηλής κακοήθειας και χαμηλής κακοήθειας ήταν 100% και 97% αντίστοιχα.
Για την προεγχειρητική διαφοροποίηση των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας από
τα πρωτοπαθή εγκεφαλικά λεμφώματα, οι παράμετροι CBF και CBV παρουσίασαν
την υψηλότερη ειδικότητα και θετική προγνωστική αξία μεταξύ των παραμέτρων
αιματικής διήθησης.
Συμπερασματικά, οι τεχνικές αιματικής διήθησης, με κύριο εκπρόσωπο πλεόν τη
VPCT, θα μπορούσαν σταδιακά να ενσωματωθούν στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα
όσον αφορά την προεγχειρητική διαχείρηση των εγκεφαλικών νεοπλασμάτων.
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4. SUMMARY
Aim: The aim of our study was to evaluate the preoperative diagnostic power and
classification accuracy of perfusion parameters derived from whole brain volume
perfusion CT (VPCT) in patients with cerebral tumours.
Materials & Methods: Sixty‐three consecutive patients, with MRI findings suggestive
of cerebral lesions, were recruited prospectively in our series (31 male, 32 female;
mean age 55.6 ± 13.9 years). All patients underwent VPCT. VPCT was carried out by
using a 128 slice‐4D‐spiral CT scanner with a constant bidirectional movement of the
patient table. None of them has been treated either with biopsy or surgery prior to
study. Two readers independently evaluated VPCT data. Volumes of interest (VOIs)
were marked circumscript around the tumour according to maximum intensity
projection volumes, and then mapped automatically onto the cerebral blood volume
(CBV), flow (CBF) and permeability (Ktrans) perfusion datasets. A second VOI,
cortically pronounced, was placed in the contra lateral hemisphere in order to obtain
control values. Statistical analysis followed and correlations among perfusion values,
tumour grade, cerebral hemisphere and VOIs were evaluated. Moreover, the
diagnostic power of VPCT parameters, by means of positive and negative predictive
value, was analysed by Receiver Operating Characteristic curve analysis.
Results: Histopathological analysis revealed 32 high‐grade gliomas WHO III/IV, 18
low‐grade I/II, 6 primary cerebral lymphomas, 4 metastases and 3 tumour‐like
lesions. Our data analysis showed that high‐grade gliomas could be differentiated
from low‐grade gliomas due to the significant elevation in all the three perfusion
parameters. Lymphomas could be differentiated from low‐grade gliomas according
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to the remarkable increase in Ktrans, a finding, which is in keeping with the
histopathologic feature of blood‐brain barrier disturbance in lymphomas. Finally,
high‐grade gliomas proved to have significantly higher CBF and CBV values when
compared to lymphomas, probably due to neovascularisation. Primary cerebral
lymphomas though, presented with significantly higher Ktrans. Our results imply that
high‐grade gliomas are also characterised by blood‐brain barrier disruption, but to a
lesser grade than lymphomas. Ktrans proved to be the perfusion parameter with the
highest sensitivity, specificity and positive predictive value, for the pair‐wise
comparison between high‐grade and low‐grade gliomas. Finally, for the
differentiation between high‐grade and primary cerebral lymphomas, CBF and CBV
demonstrated the highest specificity and positive predictive value, identifying
preoperatively all the histopathologically proven high‐grade gliomas. Their NPV,
though, was much lower than that of Ktrans. 96% of the lesions with Ktrans value
less than 6.48mL/100mL/min proved to be high‐grade on histopathology.
Conclusion: As a conclusion, our data suggest that all the three perfusion parameters
play an important role in the preoperative classification of cerebral tumour entities
demonstrating a high rate of histopathologic correlation.

82

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Axel L. Cerebral blood flow determination by rapid‐sequence computed
tomography: theoretical analysis. Radiology 1980;137:679‐86
2. Koenig M, Klotz E, Luka B, et al. Perfusion CT of the brain: diagnostic
approach for early detection of ischemic stroke. Radiology 1998;209:85‐93
3. National Institute of neurological disorders and stroke ‐ NINDS ‐ Rtpa Stroke
study group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J
Med 1995;333:1581‐7
4. Sugahara T, Korogi Y, Kochi M, et al. Correlation of MR imaging‐determined
cerebral blood volume maps with histologic and angiographic determination
of vascularity of gliomas. AJR Am J Roentgenol 1998;171:1479‐86
5. Koenig M, Kraus M, Theek C, et al. Quantative assessment of the ischemic
brain by means of perfusion‐related parameters derived from perfusion CT.
Stroke 2001;32:431‐7
6. Mayer TE, Hamann GF, Baranczyk J, et al. Dynamic CT perfusion imaging of
acute stroke. AJNR Am J Neuroradiol 2000;21:1441‐9
7. Eastwood JD, Provenzale JM, Hurwitz LM, et al. Practical injection‐rate CT
perfusion imaging: deconvolution‐derived hemodynamics in a case of stroke.
Neuroradiology 2001;43:223‐6
8. Wintermark M, Reichhart M, Thiran JP, et al. Prognostic accuracy of cerebral
blood flow measurement by perfusion computed tomography, at the time of

83

emergency room admission, in acute stroke patients. Ann Neurol
2002;51:417‐32
9. Eastwood JD, Lev MH, Azhari T, et al. CT perfusion scanning with
deconvolution analysis: pilot study in patients with acute middle cerebral
artery stroke. Radiology 2002;222:227‐36
10. Wintermark M, Maeder P, Thiran JP, et al. Quantative assessment of regional
cerebral blood flows by perfusion CT studies at low injection rates: a critical
review of the underlying theoretical kinetic models. Eur Radiol 2001;11:1220‐
30
11. Kudo K, Terae S, Katoh C, et al. Quantative cerebral blood flow measurement
with dynamic perfusion CT using CT using the vascular‐pixel elimination
method: comparison with H2(15)O positron emission tomography. AJNR Am J
Neuroradiol 2003;24:419‐26
12. Furukawa M, Kashiwagi S, Matsunaga N, et al. Evaluation of cerebral
perfusion parameters measured by perfusion CT in chronic cerebral ischemia:
comparison with xenon CT. J Comput Assist Tomogr 2002;26:272‐8
13. Klotz E, König M. Perfusion measurements of the brain: using dynamic CT for
the quantitative assessment of cerebral ischemia in acute stroke. Eur J Radiol
1999;30:170‐84
14. Patlak CS, Blasberg RG, Fenstermacher JD. Graphical evaluation of blood‐to
brain transfer constants from multiple time uptake data. J Cereb Blood Flow
Metab 1983;3:1‐7

84

15. Schramm P, Xyda A, Klotz E, et al. Dynamic CT perfusion imaging of intra‐axial
brain tumours: differentiation of high‐grade gliomas from primary CNS
lymphomas. Eur Radiol 2010;20:2482‐90
16. Abels B, Klotz E, Tomandl BF, et al. Perfusion CT in acute ischemic stroke: A
qualitative and quantitative comparison of deconvolution and maximum
slope approach. AJNR Am J Neuroradiol 2010;31:1690‐8
17. Tofts PS, Brix G, Buckley DL, et al. Estimating kinetic parameters from
dynamic contrast‐enhanced T(1)‐weighted MRI of a diffusable tracer:
standardized quantities and symbols. J Magn Reson Imaging 1999;10:223‐32
18. Spira D, Neumeister H, Spira SM, et al. Assessment of tumor vascularity in
lung cancer using volume perfusion CT (VPCT) with histopathologic
comparison: a further step toward an individualized tumor characterization. J
Comput Assist Tomogr 2013;37:15‐21
19. Sauter AW, Merkle A, Schulze M, et al. Intraobserver and interobserver
agreement of volume perfusion CT (VPCT) measurements in patients with
lung lesions. Eur J Radiol. 2012;81:2853‐9
20. Sauter AW, Feldmann S, Spira D, et al. Assessment of splenic perfusion in
patients with malignant hematologic diseases and spleen involvement, liver
cirrhosis and controls using volume perfusion CT (VPCT): a pilot study. Acad
Radiol 2012;19:579‐87
21. Murphy BD, Fox AJ, Lee DH, et al. Identification of penumbra and infarct in
acute ischemic stroke using computed tomography perfusion: derived blood
flow and blood volume measurements. Stroke 2006;37:1771‐7

85

22. Schaefer PW, Roccatagliata L, Ledezma C, et al. First‐pass quantitative
perfusion CT identifies thresholds for salvageable penumbra in acute stroke
patients treated with intraarterial therapy. AJNR Am J Neuroradiol
2006;27:20‐5
23. de Lucas EM, Sánchez E, Gutiérrez A, et al. CT Protocol for Acute Stroke: Tips
and Tricks for General Radiologists. Radiographics 2008;28:1673‐87
24. Iida H, Itoh H, Nakazawa M, et al. Quantitative mapping of regional cerebral
blood flow using iodine‐123‐IMP and SPECT. J Nucl Med 1994;35:2019‐30
25. Yamauchi H, Fukuyama H, Nagahama Y, et al. Significance of increased
oxygen extraction fraction in 5‐year prognosis of major cerebral arterial
occlusive diseases. J Nucl Med 1999;40:1992‐8
26. Grubb RL Jr, Derdeyn CP, Fritsch SM, et al. Importance of hemodynamic
factors in the prognosis of symptomatic carotid occlusion. JAMA
1998;280:1055‐60
27. Darby DG, Barber PA, Gerraty RP, et al. Pathophysiological topography of
acute ischemia by combined diffusion‐weighted and perfusion MRI. Stroke
1999;30:2043‐52
28. Fiehler J, Knab R, Reichenbach JR, et al. Apparent diffusion coefficient
decreases and magnetic resonance imaging perfusion parameters are
associated in ischemic tissue of acute stroke patients. J Cereb Blood Flow
Metab 2001;21:577‐84
29. Liu Y, Karonen JO, Vanninen RL, et al. Detecting the subregion proceeding to
infarction in hypoperfused cerebral tissue: a study with diffusion and
perfusion weighted MRI. Neuroradiology 2003;45:345‐51
86

30. Nabavi DG, Cenic A, Craen RA, et al. CT assessment of cerebral perfusion:
experimental

validation

and

initial

clinical

experience.

Radiology

1999;213:141‐9
31. Reichenbach JR, Röther J, Jonetz‐Mentzel L, et al. Acute stroke evaluated by
time‐to‐peak mapping during initial and early follow‐up perfusion CT studies.
AJNR Am J Neuroradiol 1999;20:1842‐50
32. Cenic A, Nabavi DG, Craen RA, et al. Dynamic CT measurement of cerebral
blood flow: a validation study. AJNR Am J Neuroradiol 1999;20:63‐73
33. Wintermark M, Thiran JP, Maeder P, et al. Simultaneous measurement of
regional cerebral blood flow by perfusion CT and stable xenon CT: a
validation study. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:905‐14
34. Provenzale JM, Wang GR, Brenner T et al. Comparison of permeability in
high‐grade and low‐grade brain tumors using dynamic susceptibility contrast
MR imaging. AJR Am J Roentgenol 2002;178:711‐6
35. Aksoy FG, Lev MH. Dynamic contrast‐enhanced brain perfusion imaging:
technique and clinical applications. Semin Ultrasound CT MR 2000;21:462‐77
36. Bruening R, Kwong KK, Vevea MJ et al. Echo‐planar MRdetermination of
relative cerebral blood volume in human brain tumors: T1 versus T2
weighting. AJNR Am J Neuroradiol 1996;17:831‐40
37. Covarrubias DJ, Rosen BR, Lev MH. Dynamic magnetic resonance perfusion
Imaging of Brain Tumors. Oncologist 2004;9:528‐37
38. Lev MH, Rosen BR. Clinical applications of intracranial perfusion MR imaging.
Neuroimaging Clin N Am 1999;9:309‐31

87

39. Aronen HJ, Perkio J. Dynamic susceptibility contrast MRI of gliomas.
Neuroimaging Clin N Am 2002;12:501‐23
40. Donahue KM, Krouwer HGJ, Rand SD et al. Utility of simultaneously acquired
gradient‐echo and spin‐echo cerebral blood volume and morphology maps in
brain tumor patients. Magn Reson Med 2000;43:845‐53
41. Sugahara T, Korogi Y, Kochi M et al. Perfusion‐sensitive MR imaging of
gliomas: comparison between gradient‐echo and spin‐echo echo‐planar
imaging techniques. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:1306‐15
42. Wong JC, Provenzale JM, Petrella JR. Perfusion MR imaging of brain
neoplasms. AJR Am J Roentgenol 2000;174:1147‐57
43. Weisskoff RM, Boxeman JL, Sorensen AG et al. Simultaneous blood volume
and permeability mapping using a single Gdbased contrast injection. In:
Second Meeting of the International Society of Magnetic Resonance in
Medicine, San Francisco, USA, 1994, August 6‐12, p. 279
44. Ricard D, Idbaih A, Ducray F, et al. Primary brain tumours in adults. Lancet
2012;26;379:1984‐96
45. Central Brain Tumor Registry of the United States. http://www.cbtrus.org
(accessed Feb 12, 2012)
46. Shete S, Hosking FJ, Robertson LB, et al. Genome‐wide association study
identifies five susceptibility loci for glioma. Nat Genet 2009;41:899‐904
47. Wrensch M, Jenkins RB, Chang JS, et al. Variants in the CDKN2B and RTEL1
regions are associated with high‐grade glioma susceptibility. Nat Genet
2009;41:905‐8

88

48. Singh SK, Clarke ID, Hide T, et al. Cancer stem cells in nervous system tumors.
Oncogene 2004;23:7267‐73
49. Persson AI, Petritsch C, Swartling FJ, et al. Non‐stem cell origin for
oligodendroglioma. Cancer Cell 2010;18: 669‐82
50. Stiles CD, Rowitch DH. Glioma stem cells: a midterm exam. Neuron
2008;58:832‐46
51. Bao S, Wu Q, McLendon RE, et al. Glioma stem cells promote radioresistance
by preferential activation of the DNA damage response. Nature
2006;444:756‐60
52. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, et al. The 2007 WHO classification of
tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol 2007;114:97‐109
53. Maher EA, Brennan C, Wen PY, et al. Marked genomic differences
characterize primary and secondary glioblastoma subtypes and identify two
distinct molecular and clinical secondary glioblastoma entities. Cancer Res
2006;66:11502‐13
54. Nobusawa S, Watanabe T, Kleihues P, et al. IDH1 mutations as molecular
signature and predictive factor of secondary glioblastomas. Clin Cancer Res
2009;15:6002‐7
55. Ohgaki H, Kleihues P. Genetic pathways to primary and secondary
glioblastoma. Am J Pathol 2007;170:1445‐53
56. van den Bent MJ. Interobserver variation of the histopathological diagnosis in
clinical trials on glioma: a clinician’s perspective. Acta Neuropathol 2010;120:
297‐304

89

57. Cairncross G, Berkey B, Shaw E, et al. Phase III trial of chemotherapy plus
radiotherapy compared with radiotherapy alone for pure and mixed
anaplastic oligodendroglioma: Intergroup Radiation Therapy Oncology Group
Trial 9402. J Clin Oncol 2006;24:2707‐14
58. van den Bent MJ, Carpentier AF, Brandes AA, et al. Adjuvant procarbazine,
lomustine, and vincristine improves progression‐free survival but not overall
survival

in

newly

diagnosed

anaplastic

oligodendrogliomas

and

oligoastrocytomas: a randomized European Organisation for Research and
Treatment of Cancerphase III trial. J Clin Oncol 2006;24:2715‐22
59. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, et al. Effects of radiotherapy with concomitant
and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in
glioblastoma in a randomised phase III study: 5‐year analysis of the EORTC‐
NCIC trial. Lancet Oncol 2009;10:459‐66
60. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, et al. Radiotherapy plus concomitant
and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med 2005;352:987–96
61. Curran WJ Jr, Scott CB, Horton J, et al. Recursive partitioning analysis of
prognostic factors in three Radiation Therapy Oncology Group malignant
glioma trials. J Natl Cancer Inst 1993;85:704‐10
62. Mirimanoff RO, Gorlia T, Mason W, et al. Radiotherapy and temozolomide for
newly diagnosed glioblastoma: recursive partitioning analysis of the EORTC
26981/22981‐NCIC CE3 phase III randomized trial. J Clin Oncol 2006;24:2563‐
9
63. Catt S, Chalmers A, Fallowfield L. Psychosocial and supportive‐care needs in
high‐grade glioma. Lancet Oncol 2008;9:884‐91
90

64. Gehring K, Sitskoorn MM, Gundy CM, et al. Cognitive rehabilitation in
patients with gliomas: a randomized, controlled trial. J Clin Oncol
2009;27:3712‐22
65. Mandonnet E, Delattre JY, Tanguy ML, et al. Continuous growth of mean
tumor diameter in a subset of grade II gliomas. Ann Neurol 2003;53:524‐8
66. Pignatti F, van den Bent M, Curran D, et al. Prognostic factors for survival in
adult patients with cerebral low‐grade glioma. J Clin Oncol 2002;20:2076‐84
67. McGirt MJ, Chaichana KL, Attenello FJ, et al. Extent of surgical resection is
independently associated with survival in patients with hemispheric
infiltrating low‐grade gliomas. Neurosurgery 2008;63: 700‐7
68. Smith JS, Chang EF, Lamborn KR, et al. Role of extent of resection in the long‐
term outcome of low‐grade hemispheric gliomas. J Clin Oncol 2008;26:1338‐
45
69. Chang EF, Potts MB, Keles GE, et al. Seizure characteristics and control
following resection in 332 patients with low‐grade gliomas. J Neurosurg
2008;108:227‐35
70. Duffau H, Capelle L. Preferential brain locations of low‐grade gliomas. Cancer
2004; 100: 2622‐6
71. Duffau H. Lessons from brain mapping in surgery for low‐grade glioma:
insights into associations between tumour and brain plasticity. Lancet Neurol
2005;4:476‐86
72. Claus EB, Horlacher A, Hsu L, et al. Survival rates in patients with low‐grade
glioma after intraoperative magnetic resonance image guidance. Cancer
2005;103:1227‐33
91

73. van den Bent MJ, Afra D, de Witte O, et al. Long‐term efficacy of early versus
delayed radiotherapy for low‐grade astrocytoma and oligodendroglioma in
adults: the EORTC 22845 randomised trial. Lancet 2005;366:985‐90
74. Douw L, Klein M, Fagel S, et al. Cognitive and radiological effects of
radiotherapy in patients with low‐grade glioma: long‐term follow‐up. Lancet
Neurol 2009;8:810‐8
75. Buckner JC, Gesme D Jr, O’Fallon JR, et al. Phase II trial of procarbazine,
lomustine, and vincristine as initial therapy for patients with low‐grade
oligodendroglioma or oligoastrocytoma: efficacy and associations with
chromosomal abnormalities. J Clin Oncol 2003;21:251‐5
76. Hoang‐Xuan K, Capelle L, Kujas M, et al. Temozolomide as initial treatment
for adults with low‐grade oligodendrogliomas or oligoastrocytomas and
correlation with chromosome 1p deletions. J Clin Oncol 2004;22:3133‐8
77. Kaloshi G, Benouaich‐Amiel A, Diakite F, et al. Temozolomide for low‐grade
gliomas: predictive impact of 1p/19q loss on response and outcome.
Neurology 2007;68: 1831‐6
78. Ricard D, Kaloshi G, Amiel‐Benouaich A, et al. Dynamic history of low‐grade
gliomas before and after temozolomide treatment. Ann Neurol 2007;61: 484‐
90
79. Peyre M, Cartalat‐Carel S, Meyronet D, et al. Prolonged response without
prolonged chemotherapy: a lesson from PCV chemotherapy in low‐grade
gliomas. Neuro Oncol 2010;12:1078‐82
80. Everhard S, Kaloshi G, Criniere E, et al. MGMT methylation: a marker of
response to temozolomide in low‐grade gliomas. Ann Neurol 2006;60:740‐3
92

81. Houillier C, Wang X, Kaloshi G, et al. IDH1 or IDH2 mutations predict longer
survival and response to temozolomide in low‐grade gliomas. Neurology
2010;75:1560‐6
82. Soffietti R, Baumert BG, Bello L, et al. Guidelines on management of low‐
grade gliomas: report of an EFNS‐EANO* Task Force. Eur J Neurol 2010;17:
1124‐33
83. Kufe DW, Pollock RE, Weichselbaum RR, et al. Holland‐Frei Cancer Medicine
2003; 6th edition ISBN‐10: 1‐55009‐213‐218
84. van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Brandes AA, et al. Phase II study of first‐line
chemotherapy with temozolomide in recurrent oligodendroglial tumors: the
European Organization for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor
Group Study 26971. J Clin Oncol 2003;21: 2525‐8
85. Stummer W, van den Bent MJ, Westphal M. Cytoreductive surgery of
glioblastoma as the key to successful adjuvant therapies: new arguments in
an old discussion. Acta Neurochir (Wien) 2011;153:1211‐8
86. Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, et al. Fluorescence‐guided surgery with
5‐aminolevulinic acid for resection of malignant glioma: a randomised
controlled multicentre phase III trial. Lancet Oncol 2006;7:392‐401
87. Hatiboglu MA, Weinberg JS, Suki D, et al. Impact of intra‐operative high‐field
magnetic resonance imaging guidance on glioma surgery: a prospective
volumetric analysis. Neurosurgery 2009;64: 1073‐81
88. Verhaak RG, Hoadley KA, Purdom E, et al. Integrated genomic analysis
identifies clinically relevant subtypes of glioblastoma characterized by
abnormalities in PDGFRA, IDH1, EGFR, and NF1. Cancer Cell 2010;17: 98‐110
93

89. Hardee ΜΕ, Zagzag D. Mechanisms of Glioma‐Associated Neovascularization.
The American Journal of Pathology, Vol. 181, No. 4, October 2012
90. Xyda A, Hablerland U, Klotz E, et al. Diagnostic performance of whole brain
volume perfusion CT in intra‐axial brain tumors: Preoperative classification
accuracy and histopathologic correlation. Eur J Radiol 2012;81:4105‐11
91. Jain R, Ellika SK, Scarpace L, et al. Quantitative estimation of permeability
surface‐area product in astroglial brain tumors using perfusion CT and
correlation with histopathologic grade. AJNR Am J Neuroradiol 2008;29:694‐
700
92. Kadan‐Lottick NS, Skluzacek MC, Gurney JG. Decreasing incidence rates of
primary central nervous system lymphoma. Cancer 2002;95:193‐202
93. Olson JE, Janney CA, Rao RD, et al. The continuing increase in the incidence of
primary central nervous system non‐Hodgkin lymphoma: a surveillance,
epidemiology, and end results analysis. Cancer 2002;95:1504‐10
94. Camilleri‐Broet S, Criniere E, Broet P, et al. A uniform activated B‐cell‐like
immunophenotype might explain the poor prognosis of primary central
nervous system lymphomas: analysis of 83 cases. Blood 2006;107:190‐6
95. Montesinos‐Rongen M, Siebert R, Deckert M. Primary lymphoma of the
central nervous system: just DLBCL or not? Blood 2009;113:7‐10
96. Cady FM, O’Neill BP, Law ME, et al. Del (6)(q22) and BCL6 rearrangements in
primary CNS lymphoma are indicators of an aggressive clinical course. J Clin
Oncol 2008;26:4814‐9

94

97. Harting I, Hartmann M, Jost G, et al. Differentiating primary central nervous
system lymphoma from glioma in humans using localised proton magnetic
resonance spectroscopy. Neurosci Lett 2003;342:163‐6.
98. Hartmann M, Heiland S, Harting I, et al. Distinguishing of primary cerebral
lymphoma from high‐grade glioma with perfusion‐weighted magnetic
resonance imaging. Neurosci Lett 2003;338:119‐22
99. Lee IH, Kim ST, Kim HJ, et al. Analysis of perfusion weighted image of CNS
lymphoma. Eur J Radiol 2010;76:48‐51
100. Mohile NA, Deangelis LM, Abrey LE. The utility of body FDG PET in staging
primary central nervous system lymphoma. Neuro Oncol 2008;10:223‐8
101. Gavrilovic IT, Hormigo A, Yahalom J, et al. Long‐term follow‐up of high‐dose
methotrexate‐based therapy with and without whole brain irradiation for
newly diagnosed primary CNS lymphoma. J Clin Oncol 2006;24:4570‐74
102. Ghesquieres H, Ferlay C, Sebban C, et al. Long‐term follow‐up of an age‐
adapted C5R protocol followed by radiotherapy in 99 newly diagnosed
primary CNS lymphomas: a prospective multicentric phase II study of the
Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte (GELA). Ann Oncol 2010;21:
842‐50
103. Juergens A, Pels H, Rogowski S, et al. Long‐term survival with favorable
cognitive outcome after chemotherapy in primary primary central nervous
system lymphoma. Ann Neurol 2010;67:182‐9
104. DeAngelis LM, Yahalom J, Thaler HT, et al. Combined modality therapy for
primary CNS lymphoma. J Clin Oncol 1992;10: 635‐43

95

105. Sierra del Rio M, Rousseau A, Soussain C, et al. Primary CNS lymphoma in
immunocompetent patients. Oncologist 2009;14: 526‐39
106. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. Histological Typing of Tumours of
the Central Nervous System, Springer Verlag, Berlin, 1999
107. Tabouret E, Chinot O, Metellus P, et al. Recent trends in epidemiology of
brain metastases: an overview. Anticancer Res 2012;32:4655‐62
108. Roberts HC, Roberts TPL, Brasch RC et al. Quantitative measurement of
microvascular permeability in human brain tumors achieved using dynamic
contrast‐enhanced MR imaging: correlation with histologic grade. AJNR Am
J Neuroradiol 2000;21:891‐9
109. Jackson A, Kassner A, Annesley‐Williams D et al. Abnormalities in the
recirculation phase of contrast agent bolus passage in cerebral gliomas:
comparison with relative blood volume and tumor grade. AJNR Am J
Neuroradiol 2002;23:7‐14
110. Xyda A, Haberland U, Klotz E, et al. Brain volume perfusion CT performed
with 128‐detector row CT system in patients with cerebral gliomas: A
feasibility study, Eur Radiol 2011;21:1811‐9
111. Henry RG, Vigneron DB, Fischbein NJ et al. Comparison of relative cerebral
blood volume and proton spectroscopy in patients with treated gliomas.
AJNR Am J Neuroradiol 2000;21:357‐66
112. Hazle JD, Jackson EF, Schomer DF et al. Dynamic imaging of intracranial
lesions using fast spin echo imaging: differentiation of brain tumors and
treatment effects. J Magn Reson Imaging 1997;7:1084‐93

96

113. Sugahara T, Korogi Y, Tomiguchi S et al. Posttherapeutic intraaxial brain
tumor: the value of perfusion‐sensitive contrast‐enhanced MR imaging for
differentiating tumor recurrence from nonneoplastic contrast‐enhancing
tissue. AJNR Am J Neuroradiol 2000;21:901‐9
114. Tzika AA, Zarifi MK, Goumnerova L et al. Neuroimaging in pediatric brain
tumors: Gd‐DTPA‐enhanced, hemodynamic, and diffusion MR imaging
compared with MR spectroscopic imaging. AJNR Am J Neuroradiol
2002;23:322‐33
115. Klotz E, Raupach R, Fichte H, et al. Multiple spatial frequency band filtering
of whole brain perfusion CT data: Dose reduction and improved spatial
resolution [abstr]. In: European Congress of Radiology 2009, B‐392
116. Raupach R, Bruder H, Schmidt B, et al. A novel spatiotemporal filter for
artifact and noise reduction in CT [abstr]. In: European Congress of Radiology
117. Murayama K, Katada K, Nakane M, et al. Whole‐brain perfusion CT
performed with a prototype 256‐detector row CT system: initial experience.
Radiology 2009;250:202–11
118. Wittkamp G, Buerke B, Dziewas R, et al. Whole brain perfused blood volume
CT: visualization of infarcted tissue compared to quantitative perfusion CT.
Acad Radiol 2010;17:427‐32
119. Ding B, Ling HW, Chen KM, et al. Comparison of cerebral blood volume and
permeability in preoperative grading of intracranial glioma using CT
perfusion imaging. Neuroradiology 2006;48:773‐81

97

120. Cenic A, Nabavi DG, Craen RA, et al. A CT method to measure
hemodynamics in brain tumors: validation and application of cerebral blood
flow maps. AJNR Am J Neuroradiol 2000;21:462‐70
121. Ellika SK, Jain R, Patel SC, et al. Role of perfusion CT in glioma grading and
comparison with conventional MR imaging features. AJNR Am J Neuroradiol
2007;28:1981‐87
122. Daldrup H, Shames DM, Wendland M, et al. Correlation of dynamic
contrast‐enhanced MR imaging with histologic tumor grade: comparison of
macromolecular and small‐molecular contrast media. AJR Am J Roentgenol
1998;171:941‐9
123. Hashizume H, Baluk P, Morikawa S, et al. Openings between defective
endothelial cells explain tumor vessel leakiness. Am J Pathol 2000;156:1363‐
80
124. Weidner N. Intratumor microvessel density as a prognostic factor in cancer.
Am J Pathol 1995;147:9‐19
125. Dijke CF, Brasch RC, Roberts TP, et al. Mammary carcinoma model:
correlation

of

macromolecular

contrast‐enhanced

MR

imaging

characterizations of tumor microvasculature and histologic capillary density.
Radiology 1996;198:813‐18
126. Sourbron S, Ingrisch M, Siefert A, et al. Quantification of cerebral blood
flow, cerebral blood volume and blood–brain‐barrier leakage with DCE‐MRI.
Magn Reson Med 2009;62:205‐17

98

127. Jacobs AH, Thomas A, Kracht LW, et al. 18F‐fluoro‐l‐thymidine and 11C‐
methylmethionine as markers of increased transport and proliferation in
brain tumors. J of Nucl Med 2005;46:1948‐58
128. Yamamoto Y, Wong TZ, Turkington TG, et al. 3‐Deoxy‐3‐[F‐18]
fluorothymidine positron emission tomography in patients with recurrent
glioblastoma multiforme: comparison with Gd‐DTPA enhanced magnetic
resonance imaging. Mol Imaging Biol 2006;8:340‐7
129. Jain R, Scarpace L, Ellika S, et al. First‐pass perfusion computed tomography:
initial experience in differentiating recurrent brain tumors from radiation
effects and radiation necrosis. Neurosurgery 2007;61:778‐86
130. Mnyusiwalla A, Aviv RI, Symons SP. Radiation dose from multidetector row
CT imaging for acute stroke. Neuroradiology 2009;51:635‐40

99

100

ΑΝΑΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

101

102

Eur Radiol (2011) 21:1811–1819
DOI 10.1007/s00330-011-2150-2

NEURO

Brain volume perfusion CT performed with 128-detector
row CT system in patients with cerebral gliomas:
A feasibility study
Argyro Xyda & Ulrike Haberland & Ernst Klotz & Hans Christoph Bock & Klaus Jung &
Michael Knauth & Ramona Schramm & Marios Nikos Psychogios & Gunter Erb &
Peter Schramm

Received: 12 October 2010 / Revised: 15 January 2011 / Accepted: 18 February 2011 / Published online: 15 May 2011
# The Author(s) 2011. This article is published with open access at Springerlink.com

Abstract
Objectives Validation of the feasibility and efficacy of
volume perfusion computed tomography (VPCT) in the
preoperative assessment of cerebral gliomas by applying a
128-slice CT covering the entire tumour.
Methods Forty-six patients (25 men, 21 women; mean age
52.8 years) with cerebral gliomas were evaluated with
VPCT. Two readers independently evaluated VPCT data,
drawing volumes of interest (VOIs) around the tumour
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according to maximum intensity projection volumes, which
were mapped automatically onto the cerebral blood volume
(CBV), flow (CBF) and permeability (Ktrans) perfusion
datasets. As control, a second VOI was placed in the
contralateral healthy cortex. Correlation among perfusion
parameters, tumour grade, hemisphere and VOIs was
assessed. The diagnostic power of perfusion parameters
was analysed by receiver operating characteristics curve
analyses.
Results VPCT was feasible in the assessment of the entire
tumour extent. Mean values of Ktrans, CBV, CBF in highgrade gliomas were significantly higher compared with
low-grade (p< 0.01). Ktrans demonstrated the highest
diagnostic (97% sensitivity), positive (100%) and negative
(94%) prognostic values.
Conclusions VPCT was feasible in all subjects. All areas of
different perfusion characteristics are depicted and quantified in colour-coded 3D maps. The derived parameters
correlate well with tumour histopathology, differentiating
low- from high-grade gliomas.
Keywords Cone-beam computed tomography . Brain
neoplasms . Glioma . Feasibility studies

Introduction
Perfusion-weighted MRI (PWI) and CT perfusion (PCT)
play an important role in the preoperative assessment of
intra-axial brain tumours. The correlation among perfusion
parameters, tumour grade and treatment response has
already been established through the non-invasive dynamic
measurement of regional cerebral blood flow (CBF) and
volume (CBV) as well as permeability, a marker of blood–
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brain barrier disturbance [1–5]. Furthermore, perfusion
imaging has demonstrated a potential to distinguish
tumour recurrence from radionecrosis and to differentiate
between cerebral tumour types, such as lymphomas and
gliomas [1, 2].
In patients with intra-axial brain tumours, PCT renders
essential information about tumour vascularisation and
blood–brain barrier disruption. Quantification of tissue
perfusion characteristics contributes to the prediction of
tumour grade and plays an important role in prognosis,
therapeutical management and assessment of treatment
response [6–8].
With its high accessibility, short time and the ability to
offer additional haemodynamic information, PCT is increasingly being used in neuroradiological imaging. Moreover, with the linear relation between density changes and
tissue concentration of contrast medium along with the lack
of susceptibility artefacts triggered by haemorrhage or
mineral depositions, PCT outweighs the role of PWI in
brain perfusion imaging.
The main limitation of currently available multidetector row CT in the evaluation of cerebral perfusion
is the relatively narrow range of brain tissue covered (up
to 40 mm above the circle of Willis with 64-slice CT)
[9]. Volume Perfusion CT (VPCT) using periodic spirals is
not limited by the detector width and thus, dynamic data
can be obtained allowing the complete evaluation of brain
perfusion [10].
The aim of the present study was to evaluate the
feasibility and efficacy of brain VPCT in the preoperative
assessment of cerebral gliomas.

Materials & methods

Table 1 Comparison of clinical parameters between study groups and
comparison of perfusion parameters between study subgroups (WHO I
vs II and WHO III vs IV). Values are expressed as “mean±standard

deviation” for age and perfusion parameters and “absolute” frequencies for sex. (CBF: cerebral blood flow, CBV: cerebral blood volume,
Ktrans: volume transfer coefficient, VOI: volume of interest)

Diseased Hemisphere
WHO
N
Study Group
I
3
Low-grade
II
14
Low-grade
III
IV

7
22

High-grade
High-grade

Age
45.6±12.1

Sex (male)
11

60±12.2

14

p<0.01

p=0.36

The study was approved by our institutional review board
and written informed consent was obtained from all patients
or their next of kin. From September 2008 to December
2009, 46 consecutive patients with suspected cerebral
gliomas were enrolled prospectively in our study. All
subjects had not received any kind of treatment or biopsy
at the time of examination. Before VPCT all patients
underwent brain MRI and were diagnosed with a suspected
glial tumour. In all cases, VPCT was followed by
stereotactic biopsy or surgery in order to evaluate the
histopathology of the tumour. All the histopathological
specimens were examined by a board-certified neuropathologist and were graded according to WHO guidelines.
According to their degree of malignancy, they were then
classified into low-grade (I and II) and high-grade (III and
IV) consistent with WHO classification. The above mentioned classification was also statistically proven (Table 1).
Neuroradiological analysis was conducted blinded to
patients’ clinical data and initial MRI findings. No
information about the diseased hemisphere was given to
the raters. VPCT data were analysed by two neuroradiologists with different levels of experience in neuro-perfusion
imaging techniques (A.X and P.S with 2 and 10 years’
respectively).
VPCT imaging
Imaging was performed using 128-detector row CT
(SOMATOM Definition AS+, Siemens, Forchheim, Germany)

CBF
45.3±21.9
46.7±18.6
p=0.93
119.8±53.4
101.2±31.1
p=0.41

CBV
2.3±0.9
2.5±0.9
p=0.73
7.3±1.9
6.0±1.9
p=0.15

Ktrans
1.4±0.7
1.4±0.4
p=0.94
6.0±2.0
6.6±3.1
p=0.54

VOI
27.4±18.8
15.3±17.6
p=0.39
14.9±24.7
20.2±18.2
p=0.62

Control Hemisphere
WHO
N

Study Group

CBF

CBV

Ktrans

VOI

I
II

3
14

Low-grade
Low-grade

III
IV

7
22

High-grade
High-grade

58.1±20.5
51.1±14.2
p=0.62
48.4±18.2
54.4±14.0
p=0.44

3.0±0.8
3.0±0.9
p=0.98
3.2±0.4
3.4±0.5
p=0.54

1.14±0.26
1.05±0.49
p=0.67
0.93±0.24
1.07±0.58
p=0.36

41.8±45.8
42.6±55.4
p=0.98
42.7±48.8
34.5±34.0
p=0.71
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with adaptive 4D spiral mode. The technique is based on a
constant periodic bidirectional table movement. Thus, entire
organs larger than the detector width, and, as such, the brain,
can be imaged at a temporal sampling of 1.5 s and timeresolved perfusion characteristics can be evaluated and
quantified. The imaging parameters for the VPCT were
80 kV and 200mAs, 30 spiral images with an image
volume of 96 mm on the Z-axis and a travel time of
1.5 s per spiral. Reconstructed images of 5 mm were
obtained every 3 mm of the total imaging volume. Total
CT data acquisition time was 45 s.
All injections of contrast medium were performed
through an 18-gauge cannula placed in the cubital vein.
The biphasic injection protocol consisted of 30 ml of highly
iodinated contrast agent (Iomeprol 400, Bracco, Konstanz,
Germany) injected at a rate of 5 ml/s followed by 20 ml
contrast agent at a rate of 1 ml/s and finally 20 ml of saline
chaser applied at a rate of 1 ml/s. Start delay was 4 s in all
patients. There were no patients with cardiovascular disease
or any condition that could affect the ejection fraction. The
contrast material was always preheated to body temperature
before injection. All patients positioned their head in a
tiltable head holder and were fixed with an additional strap
in order to prevent motion during CT data acquisition.
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space. The intercept of the fit describes the blood volume
[1]. Cerebral blood flow (CBF) was determined with a
deconvolution-based algorithm [13]. After parameter calculation, VOI was drawn in the MIP volume and then
automatically mapped onto the result parameter volumes of
CBV, Ktrans and CBF. The two neuroradiologists evaluated
each 3D MIP image independently in order to delineate
manually a VOI including the entire tumour extent, avoiding
areas of necrosis (Figs. 1 and 2).

Data processing and analysis
Data were evaluated with commercially available 3D
perfusion software (Syngo Volume Perfusion CT Neuro,
Siemens, Forchheim, Germany). When necessary, acquired
volumes were corrected for motion with a 3D rigid motion
correction, based on skull movement. Signal-to-noise ratio
was improved using a spatiotemporal filtering for all data
(Adaptive 4D Noise Reduction) [11, 12].
Bone was automatically removed with a contour finder that
identified the skull bone and an additional segmentation based
on Hounsfield unit (HU) values for identifying brain
parenchyma (voxels with HU values between 15 and 100
HU were included). These segmentation steps were performed on the average baseline volume from all time points
without contrast material. Vessels were automatically detected
on the time maximum intensity projection (tMIP) images. All
voxels that were above a configured percentage of maximum
enhancement were excluded from the calculation. By drawing
a volume of interest (VOI) around the tumour, vessels could
be defined separately for the tumour and the remaining
healthy brain parenchyma. Absolute values of dynamic
perfusion parameters were acquired and the whole tumour
volume was recorded. Quantitative perfusion values for
cerebral blood volume (CBV) and volume transfer coefficient
(Ktrans) were obtained from a modified Patlak algorithm.
Ktrans from the slope of the Patlak fit describes the portion of
whole blood flow that is extracted into the extravascular

Fig. 1 A 38-year-old man with the histopathological diagnosis of
low-grade glioma WHO II. The contrast-enhanced maximum intensity
projection (MIP) images in three planes, axial (a), coronal (b) and
sagittal (c) depict the entire tumour extent, which is included in
volume of interest (VOI 1) and show no enhancement within the
tumour in the right insular lobe. A control VOI is drawn in the
contralateral cortex
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Statistical analysis
To analyse differences in perfusion parameters between
high- and low-grade tumours as well as between tumour
(diseased hemisphere) and contralateral cortical hemisphere
(control hemisphere) two-way repeated measures ANOVAs
were performed. The possible confounder age was included
as a covariate. Perfusion parameters were analysed between
high- and low-grade tumours, separately for control and
tumour, by Welch’s t-tests, and between control and tumour
by paired t-tests, separately for low- and high-grade
tumours. Tumour VOIs were compared between high- and
low-grade tumours by one-way ANOVA, including age as a
covariate. Normality of perfusion parameters and of VOIs
was checked by quantile-quantile plots. The significance
level for all tests was set at α=5%.
The diagnostic power of the studied perfusion parameters in terms of sensitivity, specificity, and positive and
negative predictive value was analysed by receiver operating characteristic (ROC) curve analyses. Optimal cut-off
values for classifying tumours as either low- or high-grade
were determined according to the Youden criterion, which
marks the point on an ROC curve where “sensitivity +
specificity–1” is maximal.
All statistical analyses were performed with the free
software R (version 2.8, www.r-project.org).

Results

Fig. 2 A 59-year-old woman with the histopathological diagnosis of
glioblastoma multiforme WHO IV. The contrast-enhanced MIP
images show enhancement of the solid tumour part in left hemisphere
(frontoparietal region) with central necrosis. A VOI is drawn covering
the entire tumour extent in three planes, axial (a), coronal (b) and
sagittal (c). Control VOI is delineated in the contralateral cortex

A second VOI, cortically pronounced, was drawn around
the contralateral healthy cortical tissue of the brain to obtain
control perfusion values. Disputes between interpreters
were decided by consensus.
Quantification of the tumour volume
The whole tumour volume, given in cm3, consisted of all
voxels included in the delineated tumour VOI according to
the 3D MIPs. The same rules applied to VOIs of the healthy
hemisphere.

Patients’ demographics and clinical characteristics are
presented in Table 1. A significant difference (t-test: p<
0.01) in age was noted between the two subgroups. Age
marked a possible confounder and was modelled as a covariable in all comparisons between the two study groups.
Distribution of sex was similar in both groups (Fisher’s
exact test: p=0.36). VPCT was feasible in all subjects and
none of the patients experienced any adverse effects related
to the study procedure. All studies could be evaluated
without artefacts. The complete extent of the tumour was
visible in all cases.
Influence of tumour grade on perfusion parameters
The results of the overall analysis of perfusion parameters
(CBF, CBV and Ktrans) can be studied in Table 2. Each of
these parameters is significantly influenced by the tumour
grade (all p<0.01), and each of them differs between the
tumour and the control hemisphere (all p<0.01). The
potential confounder age did not influence any of these
parameters. Moreover, there was a significant interaction
between the factors “tumour grade” and “hemisphere”. This
interaction means that the difference between low- and
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Table 2 Perfusion parameters are significantly influenced by tumour
grade and hemisphere (either healthy or diseased), however not by age
(CBF: cerebral blood flow, CBV: cerebral blood volume, Ktrans:
volume transfer coefficient)
Parameter

Independent variable

p

CBF (ml/100 ml/min)

Tumour grade
Hemisphere
Tumour grade×Hemisphere
Age
Tumour grade

< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.59
< 0.01

Hemisphere
Tumour grade×Hemisphere
Age
Tumour grade
Hemisphere
Tumour grade×Hemisphere
Age
Tumour grade
Age

< 0.01
< 0.01
0.60
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.56
0.71
0.26

CBV (ml/100 ml)

Ktrans (ml/100 ml/min)

Tumour volume (cm3)

high-grade tumours might only exist in one hemisphere
(most likely in the diseased one) or that it is at least of
different strengths in the two hemispheres. Vice versa, the
hemisphere effect might be different in low- and high-grade
patients. Therefore, in the following subsections, the
analysis is once split by tumour grade and once by
hemisphere (either control or diseased).
Comparison of perfusion parameters between affected and
normal cerebral parenchyma
The direct comparison of control and diseased hemispheres
is shown in Table 3. While CBF is not significantly
different between the two sides for low-grade tumours

Table 3 Direct comparison of
control (healthy) cortical and
diseased (tumour) hemispheres,
separately for low- and highgrade tumours (CBF: cerebral
blood flow, CBV: cerebral blood
volume, Ktrans: volume transfer
coefficient)

(p=0.10), it is significantly higher in the diseased hemisphere for high-grade tumours (p<0.01). For CBV and
Ktrans, the difference between affected and unaffected hemispheres was found to be significant for both low- and highgrade tumours (all p<0.01). However, for both parameters,
the difference between affected and unaffected hemispheres
appears to be stronger in the high-grade tumours.
Comparison of perfusion parameters between high-grade
and low-grade gliomas
Regarding the results of the analysis split by hemisphere,
the difference in parameters between tumour grades is only
present in the diseased hemispheres (Table 4). A significant
increase in all three perfusion parameters was noted in
high-grade tumours compared with low-grade tumours.
Diagnostic value of perfusion parameters
Optimal cut-off values for each perfusion parameter as well
as their preoperative classification accuracy are shown in
Table 5. The most accurate diagnostic marker is Ktrans,
which identifies 97% (sensitivity) of all histopathologically
high-grade tumours. Moreover, all tumours classified as
high-grade, with Ktrans above the determined cut-off value
of 2.21 ml/100 ml/min, proved to be high-grade on
histopathology (positive predictive value = 100%).
Quantification of the whole tumour volume
The whole tumour volume was assessed in all 46 patients.
The average tumour size for low-grade and high-grade
gliomas was 42.5±36.2 cm3 and 52.5±36.8cm3, respectively. No significant difference was noted through the
comparison of tumour volumes between high-grade and
low-grade gliomas (Table 2). In addition, tumour volumes
were independent of the possible confounder age (p=0.26).

Parameter

Tumour grade

Hemisphere

Mean±SD

p

CBF (ml/100 ml/min)

Low

Control cortical
Diseased (tumour)
Control cortical
Diseased (tumour)
Control cortical
Diseased (tumour)
Control cortical
Diseased (tumour)
Control cortical
Diseased (tumour)
Control cortical
Diseased (tumour)

52.4±15.0
46.4±18.5
53.0±15.0
105.7±37.5
2.97±0.87
2.46±0.91
3.34±0.51
6.31±1.94
1.07±0.45
1.38±0.41
1.04±0.52
6.43±2.89

0.10

High
CBV (ml/100 ml)

Low
High

Ktrans (ml/100 ml/min)

Low
High

< 0.01
0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
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Table 4 Direct comparison of
low- and high-grade tumours,
separately for the control
(healthy) cortical and the diseased (tumour) hemisphere
(CBF: cerebral blood flow,
CBV: cerebral blood volume,
Ktrans: volume transfer
coefficient)
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Parameter

Hemisphere

Tumour grade

Mean±SD

p

CBF (ml/100 ml/min)

Control cortical

Low
High
Low
High
Low
High
Low
High
Low
High
Low
High
Low
High

52.4±15.0
53.0±15.0
46.4±18.5
105.7±37.5
2.97±0.87
3.34±0.51
2.46±0.91
6.31±1.94
1.07±0.45
1.04±0.52
1.38±0.41
6.43±2.89
17.4±17.8
19.6±19.6

0.90

Diseased (tumour)
CBV (ml/100 ml)

Control cortical
Diseased (tumour)

Ktrans (ml/100 ml/min)

Control cortical
Diseased (tumour)

Tumour volume (cm3)

Diseased (tumour)

< 0.01
0.13
< 0.01
0.84
< 0.01
0.71

The 128-slice VPCT system with bidirectional table
movement, which enables the multispiral acquisition of
dynamic CT data, is not limited by the detector width and
therefore, can be used to obtain perfusion data of large
brain volumes. So far, whole brain CT perfusion has been
applied only in the evaluation of ischaemic cerebrovascular
disease [10, 14, 15].
In the current study, our objective was to validate VPCT
as a novel feasible imaging tool, which allows the
quantitative assessment of both microvascular density and
capillary permeability in one setting for the preoperative
grading of brain gliomas. Additionally, we attempted to
explore whether VPCT maps enable the 3D assessment of
glioma perfusion and the differentiation of high-grade from
low-grade gliomas.
We report the application of VPCT in the preoperative
assessment of a large cohort of patients with primary
cerebral gliomas, overcoming the limitation of restricted
coverage area of PCT. By applying VPCT, we have defined
and quantified VOIs, delineating the whole tumour extent,
instead of regions of interest (ROIs) that were restricted to a
series of slices. Furthermore, we have obtained dynamic
volume perfusion data of the whole tumour and we have

been able to differentiate high-grade from low-grade
gliomas according to absolute perfusion parameters.
The fixation of the head before imaging and the
application of a highly standardised protocol have ensured
the elimination of motion artefacts and therefore, the
reliable post-processing and analysis of perfusion data.
The applied biphasic injection protocol was aimed at a
constant and compact bolus of contrast agent, resulting in a
plateau in the time-density curve (Fig. 3). Such an injection
protocol has ensured a most reliable depiction of the
delayed permeability, which characterises the immature
endothelium of neovascularisation [16].
Dynamic CT perfusion imaging techniques are based on
the quantification of tissue-related distribution of the
contrast agent which acts as a tracer. The distribution of
contrast medium after infusion is determined by the
microvascularisation and diffusion across the endothelial
membrane. VPCT, similar to PCT, allows the quantification
of absolute values of physiological parameters including
blood volume, blood flow, capillary permeability and
leakage. These parameters present pathophysiological correlation with the microscopic changes that occur with
tumour angiogenesis [17, 18]. The absolute perfusion
parameters CBV, CBF and Ktrans correspond to histopathological microvascular density, which constitutes the gold

Table 5 Optimal separation threshold between low- and high-grade
gliomas of the perfusion parameters for the preoperative diagnosis.
Associated classification accuracy as determined by ROC curve

analysis (PPV: positive predictive value, NPV: negative predictive
value, CBF: cerebral blood flow, CBV: cerebral blood volume, Ktrans:
volume transfer coefficient)

Discussion

Parameter

Cut-off

Sensitivity

Specificity

PPV

NPV

CBF (ml/100 ml/min)
CBV (ml/100 ml)
Ktrans (ml/100 ml/min)

68.2
3.47
2.21

90%
93%
97%

94%
94%
100%

96%
96%
100%

84%
89%
94%

Eur Radiol (2011) 21:1811–1819
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Fig. 3 Time-density curve: The applied biphasic injection protocol
aimed at a constant and compact bolus of contrast agent, resulting in a
plateau after a rapid incline in density

standard for such an assessment because of its direct
correlation with angiogenic factor expression, tumour
growth and metastatic occurrence [19]. Tumour volume
however, proved to be an unreliable marker for diagnosing
the grade of cerebral gliomas.
Our data analysis suggests that perfusion parameters
obtained with VPCT are quantified in a more reliable way,
as the entire tumour extent is now included in the analysis
and consequently, the perfusion values obtained are much
more representative of the entire tumour and reproducible
[20].
In view of the heterogeneous nature of cerebral gliomas,
with varying degrees of cellular and nuclear pleomorphism,
mitotic activity, vascular proliferation and necrosis [21, 22],
VPCT could have the potential to significantly improve
neurosurgical biopsy guidance, as the entire tumour is
covered and all areas of different perfusion characteristics
are included and depicted in colour-coded 3D brain
perfusion maps (Fig. 4). After VPCT, neuroradiologists
are able to locate the most hyperperfused malignant tumour
site. Thus, this new perfusion technique could offer the
ability to improve the diagnostic efficacy and also the
accuracy of biopsy guidance in patients with cerebral
gliomas. On the contrary, with the previous PCT method,
the brain area to be perfused was restricted to 2–4 cm
(depending on the detector width) and defined before the
perfusion imaging, which means that a hyperperfused
tumour part could be possibly missed, especially in
multifocal tumours or those exceeding the fixed detector
width.
Consistent with previously published data of PCT
studies, significantly increased CBV and CBF values were
also noted in our study in the subgroup of high-grade
gliomas [1, 6–8, 23]. The already known histopathology of
such tumours with vascular proliferation and vasodilated
feeding arterioles supports these findings [6–8].

Fig. 4 Perfusion images of a 63-year-old man with the histopathological diagnosis of a high-grade glioma WHO IV in the left
hemisphere. a Axial perfusion image shows CBV, b sagittal perfusion
image depicts CBF and c axial perfusion image shows Ktrans. Note the
rim-like notable elevation of the CBV and CBF (marked red) and the
disruption of the blood–brain barrier depicted with the corresponding
elevation of Ktrans (marked green), within the tumour tissue

The increased vascular leakage has been considered as a
surrogate marker of tumour neoangiogenesis and grade
[23]. Our perfusion data, in accordance with previous PCT
studies, support these histopathological findings, as highgrade gliomas demonstrated significantly higher Ktrans
values in comparison to healthy parenchyma and lowgrade gliomas [1, 6–8].
Histopathologically, contrary to high-grade gliomas lowgrade gliomas are characterised by the absence of neo-
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vascularisation [2, 24]. However, monitoring to detect
malignant transformation or active proliferation is crucial
in order to estimate the malignant potential of such
tumours. VPCT could represent a reliable method for the
detailed monitoring of low-grade gliomas. Interestingly, we
have found a statistically significant decrease in CBV and a
significant increase in Ktrans in low-grade gliomas, compared with normal contralateral tissue. These findings have
not been reported so far and may implicate a possible
malignant transformation in some of the patients. Followup of this subgroup will be carried out.
In our VPCT study, we confirm the implication of our
previous PCT published data, that high-grade gliomas can
be differentiated from low-grade gliomas on the basis of
CBV, CBF and Ktrans absolute values [1]. There are a
number of PCT series suggesting the preoperative differentiation of cerebral gliomas; however, to our knowledge this
is the first time in the literature that such a differentiation
has been made by applying VPCT and thus, by acquiring
dynamic perfusion parameters through the definition of
tumour VOIs.
The clear increase in all three perfusion parameters in
high-grade tumours in comparison to low-grade supports
the studied perfusion parameters as valuable diagnostic
markers for the classification of gliomas before histopathological diagnosis. Consistent with previously published
data, the most accurate diagnostic marker in our study was
Ktrans with the highest specificity of 100%; however, with a
much lower threshold of 2.21 ml/100 ml/min in comparison
to that already reported [7]. On the contrary, previous
reports have shown that permeability and CBV parameters
were of similar prognostic value and higher than CBF [6,
23]. Moreover, our data analysis has revealed that CBV and
CBF values have comparable diagnostic accuracy with a
sensitivity of 93% and 90%, respectively and a specificity
of 94% for both parameters (Table 5).
In spite of the obvious advantages of VPCT over PCT
and PWI, the radiation dose of 5.3 mSv per VPCT should
be mentioned as a potential concern. The radiation dose of
the Adaptive 4D Spiral is within the range of existing
protocols, with 3 to 5 mSv covering 2–4 cm, but allows the
coverage of the whole tumour [1, 25, 26]. The maximum
imaging range of 96 mm proved to be sufficient in whole
tumour-extent coverage in all patients. As far as spatial
resolution of VPCT is concerned, further research is
required in order to acquire much more detailed colourcoded anatomical information. A possible advance of
VPCT in the future could be the evolution of commercially
available 3D-perfusion software, which could enable the
fusion of perfusion maps with high anatomical MRI data.
In conclusion, dynamic perfusion data, obtained from a
single VPCT, enable the assessment of the entire tumour,
revealing through the colour-coded perfusion maps the
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diverse perfusion characteristics of heterogeneous cerebral
gliomas. VPCT is a feasible tool for the preoperative
histopathological classification of cerebral gliomas, as the
entire tumour is covered and all areas of different perfusion
characteristics are depicted and quantified on colour-coded
3D perfusion maps. With perfusion imaging being progressively an indispensable component in the preoperative
evaluation of cerebral tumours, we should stress the
importance of the evolution of perfusion techniques and
point out the necessity of integrating VPCT into the
preoperative clinical routine. However, judicious application is required particularly in the case of low-grade
gliomas. Further investigation will evaluate the role of
VPCT in the daily neuro-oncology practice.
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a b s t r a c t
Background: To evaluate the preoperative diagnostic power and classiﬁcation accuracy of perfusion
parameters derived from whole brain volume perfusion CT (VPCT) in patients with cerebral tumors.
Methods: Sixty-three patients (31 male, 32 female; mean age 55.6 ± 13.9 years), with MRI ﬁndings suspected of cerebral lesions, underwent VPCT. Two readers independently evaluated VPCT data. Volumes
of interest (VOIs) were marked circumscript around the tumor according to maximum intensity projection volumes, and then mapped automatically onto the cerebral blood volume (CBV), ﬂow (CBF) and
permeability Ktrans perfusion datasets. A second VOI was placed in the contra lateral cortex, as control.
Correlations among perfusion values, tumor grade, cerebral hemisphere and VOIs were evaluated. Moreover, the diagnostic power of VPCT parameters, by means of positive and negative predictive value, was
analyzed.
Results: Our cohort included 32 high-grade gliomas WHO III/IV, 18 low-grade I/II, 6 primary cerebral
lymphomas, 4 metastases and 3 tumor-like lesions. Ktrans demonstrated the highest sensitivity, speciﬁcity and positive predictive value, with a cut-off point of 2.21 mL/100 mL/min, for both the comparisons
between high-grade versus low-grade and low-grade versus primary cerebral lymphomas. However, for
the differentiation between high-grade and primary cerebral lymphomas, CBF and CBV proved to have
100% speciﬁcity and 100% positive predictive value, identifying preoperatively all the histopathologically
proven high-grade gliomas.
Conclusion: Volumetric perfusion data enable the hemodynamic assessment of the entire tumor extent
and provide a method of preoperative differentiation among intra-axial cerebral tumors with promising
diagnostic accuracy.
© 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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Recent advances and novel therapies in the management of
patients with brain tumors have led to a new era with imaging shifting from the pure anatomical information to the dynamic
assessment and quantiﬁcation of tumor hemodynamics. Perfusion
techniques, including perfusion-weighted magnetic resonance
imaging (PWI) and perfusion computed tomography (PCT), play an
important role in the preoperative evaluation of intra-axial brain
tumors. As far as PCT concerns, absolute values of tumor’s physiological parameters are derived through the non-invasive dynamic
measurement of regional cerebral blood ﬂow (CBF) and volume
(CBV) as well as the ﬂow extraction product, also called permeability or Ktrans, a marker of blood–brain barrier disturbance.
The quantiﬁcation of the above mentioned parameters enables
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the correlation among perfusion values, tumor grading and treatment response and illustrates the potential of perfusion imaging
to delimit tumor recurrence from radionecrosis and to differentiate preoperatively cerebral tumor entities based on perfusion
parameters [1–3].
PCT is already being increasingly applied in neuroradiological imaging setting due to its high accessibility, short scanning
time and the ability to offer quantitative information with absolute values obtained through the linear relation between density
changes and tissue concentration of contrast agent. Furthermore,
along with the lack of susceptibility artifacts triggered by tumor’s
hemorrhagic elements or mineral depositions, PCT gains ﬁeld in
brain perfusion imaging. The main limitation of widely available
multi-detector row CT scanners, used in the evaluation of cerebral
perfusion, is the narrow range of brain tissue covered. With the
advent of volume perfusion CT (VPCT), using periodic spirals, the
scan area is not limited by the detector width and thus, dynamic
data are obtained through the complete evaluation of brain
perfusion [4].
The aim of this continuation study was to assess the diagnostic
power and classiﬁcation accuracy of each perfusion value derived
from VPCT in patients with intra-axial brain tumors. We investigated potential correlations of perfusion parameters with the
histopathologic diagnosis, in order to explore the prognostic value
of each VPCT parameter.

2. Materials and methods
The study was performed according to the principles of the declaration of Helsinki. From September 2008 to April 2010, under
the auspices of our institutional review board, 63 consecutive
patients with suspected cerebral masses were enrolled prospectively in our study. Written informed consent was obtained from
all patients or their next of kin. All patients had not received any
kind of treatment or biopsy at the time of examination. Before
VPCT, all patients went through a brain MRI scan and a diagnosis of a suspected cerebral tumor was established. A stereotactic or
open biopsy for the evaluation of tumor’s histopathology followed
VPCT in all cases. Every histopathologic specimen was examined by a board-certiﬁed neuropathologist and graded according
to WHO guidelines. Neuroradiological analysis was conducted
blinded to patients’ clinical data and initial MRI ﬁndings. No information about the diseased hemisphere was given to the raters.
VPCT data were analyzed by 2 neuroradiologists with different level of experience in neuro-perfusion imaging techniques
(4 and 12 years’ respectively).
Imaging was performed on a 128-detector row CT (SOMATOM
Deﬁnition AS+, Siemens, Forchheim, Germany) with adaptive 4D
spiral mode with a constant periodic bidirectional table movement.
Entire organs larger than the detector width, and, as such, the brain,
can be imaged at a temporal sampling of 1.5 s and time-resolved
perfusion characteristics are evaluated and quantiﬁed. The imaging
parameters for the VPCT were 80 kV and 200 mAs, 30 spiral scans
with an image volume of 96 mm on the Z-axis and a travel time
of 1.5 s per spiral. Total CT data acquisition time was 45 s. Reconstructed images of 5 mm were obtained every 3 mm of the total
imaging volume.
The contrast medium was injected, following a biphasic injection protocol in all patients, through an 18-gauge cannula, placed in
the cubital vein. 30 mL of highly iodinated contrast agent (Iomeprol
400, Bracco, Konstanz, Germany) were injected at a rate of 5 mL/s,
followed by 20 mL contrast agent at a rate of 1 mL/s. Finally, 20 mL
of saline chaser were applied at a rate of 1 mL/s. Start delay was 4 s
in all patients. No patient suffered any problems affecting the ejection fraction such as cardiovascular disease or any other condition.

The contrast material was always preheated to body temperature
before injection. A tiltable head holder was used for the positioning of the head and an additional strap for its ﬁxation to prevent
motion during CT scanning.
Data were assessed with commercially available 3D perfusion
software (Syngo volume perfusion CT Neuro, Siemens, Forchheim,
Germany). A 3D rigid motion correction, based on skull movement
was used to the acquired volumes, whenever required, while the
applied spatiotemporal ﬁltering for all data aimed at the improvement of signal-to-noise ratio (adaptive 4D noise reduction) [5,6].
Bone was automatically removed with a contour ﬁnder that identiﬁed the skull bone and an additional segmentation based on
Hounsﬁeld unit (HU) values for identifying brain parenchyma (voxels with HU values between 15 and 100 HU were included). The
data processing and analysis method has been reported in detail
previously [4].
A volume of interest (VOI) was drawn around the tumor in order
to deﬁne the vessels separately for the tumor and the remaining
unaffected brain parenchyma. Absolute values for cerebral blood
volume (CBV), volume transfer coefﬁcient (Ktrans) and cerebral
blood ﬂow (CBF) were acquired and the whole tumor volume was
recorded. The parameter calculation followed VOI delineation in
the MIP volume. VOIs where then automatically mapped onto
the result parameter volumes of CBV, Ktrans and CBF. Each 3D
MIP image was independently evaluated by the 2 raters, who
drew manually a VOI including the entire tumor extent, except
for areas of necrosis. A control VOI, cortically pronounced, was
drawn around the contra lateral hemisphere to obtain control
perfusion parameters. Disputes between raters were decided by
consensus.

2.1. Statistical analysis
The distributions of age and sex were compared between
study groups by 1-way analysis of variance and by Fisher’s exact
test, respectively. Because age was signiﬁcantly different between
the study groups, further linear models were corrected for this
potential confounder by including age as co-variable. Firstly, to
evaluate the overall effect of hemisphere [diseased side (tumor)
versus control side], study group and age on perfusion parameters, a mixed linear model was applied including the patient
as a random factor. This model also included the interaction
effect between hemisphere (tumor or control) and study group.
VOIs were only modeled with study group and age independent
variables.
Since interactions proved to be signiﬁcant, perfusion parameters were also compared between study groups, separately for
tumor and control (VOI only for tumor). In this case, a linear model was used, with study group and age as independent
variables. Parameters were also compared between tumor and control using paired t-tests, for each study group separately. Perfusion
parameters of WHO I and II patients within the low-grade group
and WHO III and IV patients within the high-grade group were compared using two-sample t-tests. Normality of age and of perfusion
parameters was checked by quantile–quantile plots. The signiﬁcance level for all tests was set to ˛ = 5%.
The diagnostic power of the studied perfusion parameters in
terms of sensitivity, speciﬁcity, and positive and negative predictive value was analyzed by receiver operating characteristic (ROC)
curve analyses. Optimal cut-off values for classifying tumors as
low-grade, high-grade or primary cerebral lymphoma (PCL) were
determined according to the Youden criterion, which marks the
point on a ROC curve, here “sensitivity + speciﬁcity − 1” is maximal.
All statistical analyses were performed with the free software R
(version 2.8, www.r-project.org).
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Table 1
Comparison of clinical parameters and perfusion parameters in the tumor between study groups.
Study group

Clinical parameters

Perfusion parameters

Age

CBF (mL/100 mL/min)

Sex (male)

Low-grade (WHO I and II) (n = 18)
High-grade (WHO III and IV) (n = 32)
Primary cerebral lymphomas (n = 6)
Metastases (n = 4)
Tumor-like lesions (n = 3)

45.8 ± 11.7
60.4 ± 11.8
55.3 ± 18.0
63.8 ± 5.5
52.3 ± 20.6

p

<0.01

12 (67%)
15 (46%)
1 (17%)
2 (50%)
1 (33%)
0.27

45.8 ± 18.2
106.6 ± 36.2
62.6 ± 16.8
82.4 ± 34.0
46.2 ± 27.9

CBV (mL/100 mL)
2.41 ± 0.91
6.40 ± 1.91
2.94 ± 1.0
6.45 ± 2.5
3.08 ± 1.3

<0.01$

<0.01$

Ktrans (mL/100 mL/min)

Volume (cm3 )

1.38 ± 0.40
6.45 ± 2.76
9.73 ± 3.8
10.33 ± 7.3
8.07 ± 6.1

17.5 ± 17.3
19.7 ± 18.6
7.4 ± 5.1
7.7 ± 5.3
3.8 ± 5.3

<0.01$

0.23$

Values are expressed as mean ± standard deviation for age and perfusion parameters and absolute (relative) frequencies for sex. p-values labeled with $ are corrected for a
possible age effect.

Table 2
Comparison of perfusion parameters between study subgroups of Low-grade and High-grade (WHO I versus II and WHO III versus IV).
Group

Tumor
Low-grade

High-grade

Perfusion parameters
Ktrans (mL/100 mL/min)

Volume (cm3 )

45.3 ± 21.9
45.9 ± 18.2
0.97

2.3 ± 0.9
2.4 ± 0.9
0.81

1.4 ± 0.7
1.4 ± 0.4
0.94

27.2 ± 18.8
15.5 ± 17.0
0.40

7
25

119.8 ± 53.4
102.9 ± 30.2
0.45

7.3 ± 1.9
6.2 ± 1.9
0.20

6.0 ± 2.0
6.6 ± 3.0
0.52

17.2 ± 26.2
20.3 ± 17.0
0.80

3
15

58.1 ± 20.5
50.0 ± 14.3
0.57

3.0 ± 0.8
2.9 ± 1.0
0.85

1.14 ± 0.26
1.06 ± 0.47
0.70

7
25

48.4 ± 18.2
56.2 ± 14.1
0.32

3.2 ± 0.4
3.4 ± 0.5
0.51

0.93 ± 0.24
1.06 ± 0.56
0.38

n

I
II
p

3
15

III
IV
p

Control cortical hemisphere
I
Low-grade
II
p
High-grade

CBV (mL/100 mL)

WHO

III
IV
p

CBF (mL/100mL /min)

Values are expressed as mean ± standard deviation.

3. Results
Patients’ demographics and histopathologic characteristics are
presented in Table 1. The mean age of our cohort was 55.6 ± 13.9
years. Distribution of sex was similar in all groups (p = 0.27). The
whole tumor volume was assessed in all 63 patients. The average
tumor size for every tumor entity is demonstrated in Table 1. No
signiﬁcant difference was noted through the comparison of tumor
volumes among the histopathologic groups (p = 0.23). In addition,
tumor volumes were independent of the possible confounder age
(p = 0.22).
The evaluation of all images was not affected by any artifacts.
The whole tumor extent was visible in all cases. The histopathologic
diagnosis, according to WHO classiﬁcation is presented in Table 1.
In 13 patients (3 low-grade gliomas, 4 high-grade gliomas, 4 primary cerebral lymphomas and 2 abscesses) the performance of a
stereotactic biopsy alone proved to be adequate in order to establish the histopathology of the examined tumor. The classiﬁcation of
gliomas WHO I and II into one group and WHO III and IV in the same
high-grade group was also statistically proven (Table 2). Tumor-like
lesions included 2 abscesses and 1 case of cerebral tuberculoma.
The primary origin of the metastatic lesions, not diagnosed till the
time of the examination, was breast cancer (2 cases), bronchial
carcinoma (1 case) and adenocarcinoma of unknown origin (1 case).
The overall analysis of perfusion parameters (CBF, CBV and
Ktrans) is shown in Table 3. Each parameter is signiﬁcantly inﬂuenced by the tumor grade (p < 0.01 for all comparisons), and each
of them differs between the tumor and the control hemisphere
(p < 0.01 for all comparisons). The potential confounder age did not
inﬂuence any of the parameters. Moreover, there was a signiﬁcant
interaction between the factors “tumor grade” and “hemisphere”.

This statistic interaction means that the difference between the
study groups exists in one hemisphere (within the tumor VOI)
compared to control.
Through the overall analysis among tumor grades, all the 3 perfusion parameters, CBF, CBV and Ktrans proved to be signiﬁcantly
increased (p < 0.01 respectively, Table 1), with the highest mean
value demonstrated in the high-grade group. The pair-wise comparison between the different tumor entities is presented in Table 4.
The direct comparison of control and diseased (tumor) hemispheres has revealed a signiﬁcant increase in all perfusion
parameters for high-grade tumors (each p < 0.01). While CBF
was not signiﬁcantly different between tumor and control for
low-grade gliomas (p = 0.10) and PCL (p = 0.25), Ktrans was found to
Table 3
Inﬂuence of clinicopathologic parameters on VPCT values.
Parameter

Independent variable

p

CBF (mL/100 mL/min)

Tumor grade
Hemisphere
Tumor grade × Hemisphere
Age

<0.01
<0.01
<0.01
0.62

CBV (mL/100 mL)

Tumor grade
Hemisphere
Tumor grade × Hemisphere
Age

<0.01
<0.01
<0.01
0.77

Ktrans (mL/100 mL/min)

Tumor grade
Hemisphere
Tumor grade × Hemisphere
Age

<0.01
<0.01
<0.01
0.68

Volume (cm3 )

Tumor grade
Age

0.06
0.22
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Table 4
Pair-wise subgroup comparison of each perfusion value between tumor entities.
Parameter

Comparison

p

CBF (mL/100 mL/min)

Low-grade versus high-grade
Low-grade versus lymphomas
High-grade versus lymphomas

<0.01
0.06
<0.01

CBV (mL/100 mL)

Low-grade versus high-grade
Low-grade versus lymphomas
High-grade versus lymphomas

<0.01
0.24
<0.01

Ktrans (mL/100 mL/min)

Low-grade versus high-grade
Low-grade versus lymphomas
High-grade versus lymphomas

<0.01
<0.01
0.02

be signiﬁcantly increased for both entities (p < 0.01). CBV was also
signiﬁcantly decreased in low-grade tumors (p = 0.01) but not in
PCL (p = 0.60). For tumor-like lesions and metastases no signiﬁcant
increase in perfusion parameters was noted (metastases: p = 0.37
for CBF, p = 0.16 for CBV, p = 0.09 for Ktrans and tumor-like lesions:
p = 0.85 for CBF, p = 0.43 for CBV, p = 0.16 for Ktrans).
Evaluation of optimal cut-off values for each perfusion parameter as well as their preoperative classiﬁcation accuracy are shown
in Table 5. The most accurate diagnostic marker, for differentiation
between low-grade gliomas and PCL as well as between high-grade
and low-grade gliomas, was Ktrans, which identiﬁed 100% of all
histopathologically proven PCL and high-grade gliomas, respectively [positive predictive value (PPV) = 100%].
4. Discussion
The gradually augmented need for dynamic physiological
information about brain tumors’ hemodynamics, along with the
deﬁnitive role of imaging in neurosurgical guidance, necessitates
and strengthens the implementation of perfusion techniques in
patients with such cerebral disorders. We report the ﬁnal results of
VPCT application in the preoperative assessment of a large cohort of
patients with different cerebral tumor entities, overcoming the limitation of restricted coverage area of PCT. We applied the 128-slice
VPCT system, a novel imaging tool, which allows the acquisition of
dynamic whole brain CT perfusion data and thus, the quantitative
assessment of both microvascular density and capillary permeability in one setting. Our ﬁndings demonstrate that in patients with
cerebral tumors an initial preoperative “histopathologic” diagnosis
could be obtained reliably through the absolute perfusion parameters.
By applying VPCT, we have acquired dynamic data of the entire
tumor and we have managed to distinguish high-grade gliomas and

PCL from low-grade gliomas and high-grade gliomas from PCL with
high percentage of diagnostic accuracy. VOIs have been deﬁned and
quantiﬁed by demarcating the whole tumor extent.
Our data analysis, in contrast to previous PCT studies, implies
that perfusion parameters achieved with VPCT may be quantiﬁed,
in a more reliable way, since the whole tumor is included in the
processing and as a result, the acquired perfusion values are much
more indicative of the entire tumor hemodynamics.
So far, whole brain CT perfusion has been applied mostly in
the evaluation of ischemic cerebrovascular disease [7,8]. Previous authors, using prospective analyses in small case series, have
already noted the correlation between perfusion parameters and
tissue histopathology. Regarding high-grade gliomas, we conﬁrm
the implication of previous perfusion CT published data that CBV,
CBF and Ktrans values were signiﬁcantly increased, compared
with healthy control parenchyma and low-grade gliomas [9–12]
(Figs. 1 and 2). The histopathology of such tumors, characterized
by tissue heterogeneity with areas of vascular proliferation, vasodilated feeding arterioles and abnormal endothelium, reinforces
these ﬁndings [9–12]. Contrary to high-grade, low-grade gliomas
and PCL are characterized histopathologically by the absence of
neovascularisation demonstrated through the absence of significant elevation in CBV or CBF values [13]. PCL along with high
grade-gliomas, however, show a blood–brain barrier disturbance
depicted through the elevation of Ktrans value [14,15] (Fig. 3).
Interestingly, we have found a statistically signiﬁcant decrease
in CBV and a signiﬁcant increase in Ktrans in low-grade gliomas,
compared with normal contra lateral tissue. These ﬁndings may
implicate a possible malignant transformation in some of the
patients.
Our study adds to the current literature by providing a large,
prospective series and to our knowledge for the ﬁrst time, with
dynamic VPCT data from patients diagnosed with different tumor
lesions through the deﬁnition of whole tumor extent.
The clear increase in all perfusion parameters in high-grade
tumors in comparison to low-grade supports the studied perfusion
parameters as valuable diagnostic markers for the classiﬁcation
of gliomas before histopathologic diagnosis. Consistent with previously published data, the most accurate diagnostic marker in
our study was Ktrans with the highest speciﬁcity and sensitivity of 100% for the comparison between low-grade and PCL, and
of 100% and 97% respectively, for the comparison between highgrade and low-grade; however, with a much lower threshold of
2.21 mL/100 mL/min than already reported [10]. For the preoperative differentiation of high-grade gliomas from PCL, among
the perfusion parameters, CBF and CBV demonstrated the highest speciﬁcity and positive predictive value. More precisely, all of
the tumor entities with CBF and CBV values above the cut-off point

Table 5
Estimated cut-off values and related parameters of classiﬁcation accuracy (plus 95%-conﬁdence intervals) for each perfusion parameter for the preoperative differentiation
of the histopathologic groups.
Parameter

Higher mean value

High-grade (HG) versus Low-grade (LG)
HG
CBF (mL/100 mL/min)
HG
CBV (mL/100 mL)
HG
Ktrans (mL/10 0 mL/min)
Low-grade (LG) versus lymphomas (PCL)
PCL
CBF (mL/100 mL/min)
PCL
CBV (mL/100 mL)
Ktrans (mL/100 mL/min)
PCL
High-grade (HG) versus lymphomas (PCL)
HG
CBF (mL/100 mL/min)
HG
CBV (mL/100 mL)
PCL
Ktrans (mL/100 mL/min)

Cut-off

Sensitivity (%)

Speciﬁcity (%)

PPV (%)

NPV (%)

AUC (%)

68.2
3.47
2.21

91 [74,98]
94 [79,99]
97 [84,100]

94 [73,100]
94 [73,100]
100 [81,100]

97 [83,100]
96 [83,100]
100 [89,100]

85 [62,97]
89 [67,99]
95 [74,100]

95 [81,98]
94 [83,99]
98 [89,100]

43.6
2.24
2.21

100 [54,100]
100 [54,100]
100 [54,100]

50 [26,74]
50 [26,74]
100 [81,100]

40 [16,68]
40 [16,68]
100 [54,10]

100 [66,100]
100 [66,100]
100 [81,100]

63 [41,81]
63 [41,81]
100 [86,100]

83.3
4.80
6.48

75 [56,100]
78 [60,91]
83 [36,100]

100 [54,100]
100 [54,100]
69 [50,84]

100 [86,100]
100 [86,100]
33 [12,62]

43 [18,71]
46 [19,75]
96 [78,100]

79 [63,90]
82 [66,92]
71 [54,85]

PPV: positive predictive value; NPV: negative predictive value; AUC: area under the ROC curve.

A. Xyda et al. / European Journal of Radiology 81 (2012) 4105–4111

4109

Fig. 1. Perfusion images of a high-grade glioma WHO IV in the left temporal/insular lobe. (A) Axial MIP image shows the delineated enhanced tumor included in VOI (2),
(B) axial perfusion image depicts CBF and (C and D) axial perfusion images show CBV and Ktrans respectively. Note the heterogeneous nature of such tumors with areas of
notable elevation of the CBV and CBF (marked red) and areas of possibly lower grade of malignancy (marked yellow). The disruption of the blood–brain barrier is depicted
with the corresponding elevation of Ktrans (marked blue/green), within the tumor tissue.

of 83.3 mL/100 mL/min and 4.80 mL/100 mL, respectively, classiﬁed
as high-grade gliomas proved to be high-grade on histopathology
(PPV = 100%). To the best of our knowledge, this is the ﬁrst study
that portrays thoroughly the classiﬁcation performance of VPCT
parameters concerning the preoperative differentiation not only
of gliomas but also of PCL, a cerebral lesion, which requires a completely different management. Previous reports referring only to
cerebral gliomas have shown that permeability and CBV parameters were of similar prognostic value and higher than CBF [4,9,12].
Our data analysis has revealed that CBV and CBF values have comparable diagnostic accuracy, however inferior to Ktrans, in the
preoperative differentiation between high-grade and low-grade
gliomas as well as low-grade gliomas and PCL (Table 5).
The absolute quantiﬁcation of contrast medium distribution in
tissue, acting as a tracer, constitutes the fundamental basis of all
dynamic CT perfusion imaging techniques. After injection, the distribution, in tissue level, is determined by the microvascularisation
and diffusion across the endothelial membrane. Both VPCT and
PCT enable the quantiﬁcation of tissue’s physiological parameters
including CBV, CBF, capillary permeability and leakage, with the last
being represented through Ktrans. The above mentioned perfusion
parameters correspond to the histopathologic microvascular density, the gold standard for such an evaluation thanks to its direct
correlation with the expression of angiogenic factor, tumor growth
and incidence of metastatic disease [16]. On the contrary, tumor
volume proved to be an unreliable diagnostic marker of tumor’s
histopathology.
In addition, the immobilization of the head prior to scanning
along with the application of a highly standardized protocol have

eliminated potential motion artifacts and therefore, have guaranteed the reliable post-processing and analysis of perfusion data. A
constant and compact bolus of contrast agent has been ensured,
by applying a biphasic injection protocol, resulting in a plateau in
the time–density curve. Thus, a much more reliable portrayal of the
delayed permeability, which characterizes the immature endothelium of neovascualarized tissue, could be achieved [17].
The quantiﬁed evaluation of impaired blood–brain barrier in
brain neoplasms has also been explored in studies using dynamic
contrast-enhanced MRI and positron emission tomography (PET). It
has been shown that microvascular permeability through dynamic
contrast-enhanced MR imaging demonstrates a strong correlation with histopathologic tumor grade [18,19]. As far as brain PET
imaging concerns, Methyl-11 C-l-methionine (11 C-MET) and 18 Fﬂuoro-deoxy-glucose (18 F-FDG) constitute well-established tracers
in diagnosis of cerebral tumors. In the last few years, a new marker,
3 -deoxy-3 -18 F-ﬂuorothymidine (18 F-FLT), has been introduced as
a novel tracer, which in contrast to 18 F-FDG, presents with the
advantage of high uptake in neoplastic tissue in relation to the low
uptake of normal brain. 18 F-FLT represents a potentially promising tracer in providing information concerning tumor extent and
neoplastic activity [20,21].
The current study suffered a few limitations. The radiation dose
of 5.3 mSv per VPCT should be mentioned as a potential concern.
However, the radiation dose of the Adaptive 4D Spiral is within the
range of the already applied perfusion protocols, allowing, though,
whole brain coverage [22,23]. The maximum imaging range of
96 mm literally does not cover the entire brain. However, practically, it proved to be more than sufﬁcient in whole tumor-extent

4110

A. Xyda et al. / European Journal of Radiology 81 (2012) 4105–4111

Fig. 2. Low-grade glioma WHO II. (A) The contrast-enhanced maximum intensity projection (MIP) image in axial plane shows no enhancement. Perfusion maps of (B) CBF,
(C) CBV and (D) Ktrans demonstrate no elevation of the corresponding values.

Fig. 3. Permeability maps in a case of primary cerebral lymphoma located in the right temporal lobe. (A) Sagittal plane and (B) axial. Note the remarkable elevation of
blood–brain-barrier disturbance (marked green/yellow).

coverage in all patients. Finally, the small number and the heterogeneity of the group of metastases and tumor-like lesions did not
allow us to explore the potential role of VPCT in the above mentioned subgroups. Further recruitment of such patients could add
potentially valuable data.
5. Conclusions
In conclusion, whole tumor’s perfusion characteristics can be
evaluated through 3D dynamic perfusion data, which are obtained

from a single VPCT, allowing the preoperative differentiation
among tumor entities with a high performance level of diagnostic accuracy. Taking into account that perfusion imaging is being
progressively used as an indispensable element in the preoperative
evaluation of cerebral tumors, we should point out the signiﬁcance
of perfusion techniques’ evolution and emphasize the importance
of implementing VPCT into the preoperative clinical routine in
order to improve the diagnostic efﬁcacy and accuracy of biopsy
guidance as well as to detect malignant transformation or active
proliferation of the examined tumor.
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