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Summary
Hypoxia is one of the basic factor that cause lesions and intrauterine fetus’ death. This is
why the recognition of early changes before the appearance of irreversible damages should
be the main aim of the assessment and monitoring of a fetus. Apart from the methods of
the assessment of a fetus’ state that have been applied so far, a new non-invasive imaging
technique in obstetrics as MR has appeared. This method makes it possible to assess morphologic structures of a brain, and metabolic processes with use of magnetic resonance
spectroscopy (MRS).
The study was carried out in 20 pregnant women with pregnancy-induced hypertension
(11 cases), chronic hypertension (2 cases), gestational diabetes (6 cases) and IUGR (6 cases).
The cardiotocography color Doppler flow assessment of umbilical artery and medial cerebral artery were performed. In cases of abnormal cardiotocography, and Doppler examinations suggested ischemic lesions 5 cases of focal ischemic areas in MR and 6 abnormal MRS
spectra were demonstrated.
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Wst´p
Zagro˝enie p∏odu mo˝na zdefiniowaç jako stan zwi´kszonego ryzyka wystàpienia Êmierci wewnàtrzmacicznej lub nieodwracalnego uszkodzenia narzàdów p∏odu. Do podstawowych przyczyn zalicza si´ niedotlenienie, wady rozwojowe,
zaka˝enia i urazy mechaniczne. Przyczynami z∏o˝onymi sà
hypotrofia p∏odu, przed∏u˝ajàca si´ cià˝a, gestoza, cukrzyca
a tak˝e choroby serca i nerek ci´˝arnej.
G∏ównym czynnikiem sprawczym uszkodzeƒ i wewnàtrzmacicznej Êmierci p∏odu jest niedotlenienie. W wyniku
zmniejszonego st´˝enia tlenu we krwi t´tniczej lub nieprawid∏owego dop∏ywu krwi do tkanki mózgowej dochodzi do
uszkodzenia tkanek mózgowia, czego nast´pstwem mo˝e
byç rozwój encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej
(HIE). W konsekwencji wià˝e si´ to z wystàpieniem zaburzeƒ neurologicznych pod postacià pora˝enia mózgowego,

opóênienia rozwoju psychomotorycznego, padaczki a tak˝e
Êmierci p∏odu. Wykazano, ˝e niedotlenienie i niedokrwienie
zapoczàtkowujà kaskad´ zmian biochemicznych w komórce. Zmiany te dotyczà zaburzeƒ przepuszczalnoÊci b∏ony
komórkowej i równowagi jonowej, co prowadzi w konsekwencji do upoÊledzenia procesów energetycznych, nieprawid∏owej homeostazy obj´toÊciowej komórek nerwowych
oraz zaburzeƒ neurotransmisji [1].
Celem oceny i monitorowania stanu p∏odu jest wczesne
rozpoznawanie stanów jego zagro˝enia, zanim dojdzie do
nieodwracalnych zmian zw∏aszcza w narzàdach krytycznych. Obecnie ocena stanu p∏odu obejmuje stosowanie takich metod jak: badanie kardiotokograficzne-test niestresowy, test skurczowy, badanie dopplerowskie przep∏ywu
krwi w krà˝eniu maciczno-∏o˝yskowym, profil biofizyczny.
Ka˝dy z wymienionych testów ma zalety i wady, ˝aden
z nich nie jest uwa˝any za najlepszy.
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Jakkolwiek ultrasonografia jest nadal g∏ównà metodà obrazowà stosowanà w perinatologii, to w ostatnich latach pojawi∏y si´ w Êwiatowym piÊmiennictwie doniesienia o zastosowaniu metod rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie stanu p∏odu i diagnostyce zmian Êródmózgowych [2].
NieinwazyjnoÊç metody, brak stwierdzonych jak dotychczas skutków ubocznych pozwala na bezpieczne zastosowanie tej techniki obrazowej do badania ci´˝arnych [3,4].
Badanie MR umo˝liwia ocen´ morfologicznà mózgowia
oraz w poszerzeniu o technik´ spektroskopii MR pozwala
na ocen´ metabolizmu tkanki mózgowej. Z tych wzgl´dów
wydaje si´ i˝ technika ta mo˝e znaleêç znaczàce miejsce
wÊród metod wczesnej diagnostyki uszkodzeƒ p∏odu. Celem
pracy jest ocena przydatnoÊci badaƒ MR i 1H MRS w rozpoznawaniu zmian niedotlenieniowo-niedokrwiennych
u p∏odów oraz porównanie wyników perinatalnych badaƒ
MR i 1H MRS z badaniem dopplerowskim przep∏ywu krwi
w t´tnicy p´powinowej i Êrodkowej mózgu.

Badania obrazowe MR i spektroskopia protonowa MR
(MRS)
Badania MR i MRS wykonywano aparatem 1,5 T (Picker,
Eclipse) z zastosowaniem cewki powierzchniowej typu
‘flex’. W badaniach MR stosowano pó∏furierowskie sekwencje single-shot HASTE (Express, Picker) przy nast´pujàcych parametrach sekwencji: 15000 ms/105 ms (TR/TE),
FA 80°, gruboÊç warstw 6–7 mm, matryca 232×256 oraz sekwencje FLAIR: 6000 ms/120 ms (TR/TE), FA 90°, gruboÊç
warstw 6–7 mm, matryca 232×256.
Badania wykonywano bez stosowania Êrodków uspokajajàcych i zmniejszajàcych ruchy p∏odu. Badania w sekwencjach Express wykonywano przy zatrzymaniu oddechu, tak
dobierajàc parametry badania, by czas maksymalnego zatrzymania oddechu nie by∏ d∏u˝szy ni˝ 15 sekund. Sekwencje FLAIR oraz badania MRS wykonywano podczas swobodnego p∏ytkiego oddechu.

Materia∏ i metody
Badania przeprowadzono w Zak∏adzie Radiologii oraz Zak∏adzie Perinatologii Szpitala Klinicznego w Bia∏ymstoku.
Protokó∏ badaƒ zosta∏ zatwierdzony przez Komisj´ Bioetycznà Akademii Medycznej. Kobiety ci´˝arne bioràce
udzia∏ w badaniach wyrazi∏y na nie zgod´ oraz zosta∏y poinformowane o ich zasadnoÊci.
Badania przeprowadzono u 20 pacjentek ci´˝arnych.
W kryterium doboru pacjentów brano pod uwag´ stany
sprzyjajàce wystàpieniu niedotlenienia p∏odu:
• ze strony kobiety ci´˝arnej – nadciÊnienie indukowane
cià˝à, nadciÊnienie przewlekle, cukrzyca;
• ze strony p∏odu – zespó∏ wewnàtrzmacicznej hypotrofii p∏odowej (IUGR) (Tabela 1).
Badanie dopplerowskie przeprowadzono za pomocà aparatu USG z opcjà kolorowego Dopplera aparatem Toshiba SSH
140 A/G sondà przezbrzusznà 3,5 MHz convex przy zachowaniu ogólnych zasad biofizycznych dotyczàcych tej techniki. Obliczano wskaêniki iloÊciowe, takie jak: indeks pulsacji (PI), indeks oporu (RI) i wskaênik skurczowo-rozkurczowy (S/D) w t´tnicy p´powinowej i Êrodkowej mózgu.
Badanie kardiotokograficzne wykonywano aparatem Hewlett-Packard. Zapisy czynnoÊci serca p∏odu (FHR) opisano
sposobem Kubli i wsp. Bradykardi´, tachykardi´ p∏odu,
obecnoÊç póênych deceleracji lub ci´˝kich zmiennych deceleracji czynnoÊci serca p∏odu zakwalifikowano jako patologiczne zapisy kardiotokograficzne.

Tabela 1. Dane demograficzne i czynniki ryzyka niedotlenienia p∏odu
w badanej grupie.
Table 1. Clinical data and fetal risk factors of hypoxia in studied group.
Wiek pacjentek
Wiek cià˝y
Pierwiastki
NadciÊnienie
Cukrzyca
IUGR

6

23–31 lat
32–41 tyg.
10 (50%)
13 (65%)
6 (30%)
6 (30%)

Badania obrazowe wykonywano w p∏aszczyznach anatomicznych mózgowia p∏odów. Obrazy uzyskane w kolejnych
sekwencjach s∏u˝y∏y do ustalenia nast´pnych p∏aszczyzn.
W wi´kszoÊci przypadków obrazy by∏y nieco skoÊne w stosunku do rzeczywistych p∏aszczyzn czo∏owych, strza∏kowych i poprzecznych.
Badanie dyfuzyjne (DWI) wykonano przy nast´pujàcych parametrach: B vallue 800, 145,8 ms/6704 ms (TE/TR), FA 90°,
gruboÊç warstw 5 mm.
JakoÊç uzyskanych obrazów oceniano w 3 punktowej skali:
1 = z∏a, 2 = zadowalajàca, 3 = dobra.
Do badaƒ spektroskopii protonowej 1H MR u˝ywano cewki
ca∏ego cia∏a, stosowano sekwencj´ PRESS przy TR=1500
ms, TE=35 ms, liczbie powtórzeƒ=192 i szerokoÊci widma
2 kHz. Stosowano voxele o wielkoÊci 2×2×2 cm, które lokalizowano na podstawie obrazów T2 zale˝nych w okolicy
czo∏owej. Do t∏umienia sygna∏u wody u˝ywano sekwencji
MOIST.
We wszystkich badaniach tak dobierano parametry akwizycji, by wartoÊç SAR (Body Specific Absorbtion Rate) by∏a
mniejsza ni˝ 3,0 W/kg masy cia∏a.
Obróbka i analiza widm spektroskopowych dokonywana
by∏a w oparciu o oprogramowanie Via 2,0 C firmy Picker.
Resztkowy sygna∏ wody usuwano poprzez zastosowanie
filtracji w domenie czasowej. Dokonywano apodyzacji
w domenie czasowej (przekszta∏cenie z funkcji eksponencjalnej na gaussowskà) w celu uzyskania wi´kszej rozdzielczoÊci a nast´pnie poddawano transformacji Fouriera i korekcji fazy. Po wyznaczeniu linii podstawowej z u˝yciem
funkcji Legedre’a, dokonywano automatycznego dopasowania krzywych z u˝yciem iteracyjnej nieliniowej procedury
najmniejszych kwadratów Levenberg-Marquardta. Kszta∏ty
symulowanych sygna∏ów by∏y ustalone w proporcji 85%
funkcji Gaussa i 15% funkcji Lorenza. Ocena widm obejmowa∏a sygna∏y N-acetylo-asparaginianu (NAA), kreatyny (Cr),
choliny (Cho), mioinozytolu (mI), mleczanów (Lac) i lipidów
(Lip). W ostatecznej ocenie analizowano proporcje poszczególnych metabolitów w odniesieniu do poziomu kreatyny
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Tabela 2. Dane kliniczne oraz wyniki badaƒ KTG, dopplerowskich badaƒ przep∏ywów oraz badaƒ MR i MRS w badanej grupie 20 pacjentek.
Table 2. Clinical data and results of cardiotocography,color Doppler evaluation of blood flow and results of MR, MRS in group of 20 patients.
Wiek
cià˝y

Czynnki ryzyka

KTG

CPP

CPR

Masa
urodz.

Apgar
1 min.

Apgar
5 min.

pH t. p´p.

MR
(N/P)

MRS
(N/P)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

38
33
32
37
37
36
38
30
40
41
40
39

N
P
N
P
N
N
N
N
N
N
N
N

1,67
0,58
0,93
0,93
1,68
2,07
1,7
2,29
1,01
1,68
1,43
1,05

1,25
0,72
0,95
0,95
1,38
1,41
1,2
1,42
1,04
1,2
1,2
1,04

2850
1850
1500
2200
3950
3250
3000
2600
3700
3700
3750
4400

9
6
9
9
9
10
10
9
7
10
7
8

10
9
10
10
10
10
10
10
9
10
9
10

7,27
7,245
7,27
7,32
7,26
7,458
7,286
7,31
7,356
7,33
7,20
7,204

N
P
N
P
N
N
N
N
P
N
N
N

N
N
N
P
N
N
P
P
N
N
N
N

13

34

P

1,46

1,15

3100

3

10

7,25

P

P

14
15
16
17
18
19
20

34
34
35
38
32
37
41

IUGR
PIH
PIH + IUGR
PIH + IUGR
cukrzyca
Susp. IUGR
PIH
PIH
PIH
cià˝a przeterminowana
PIH
cukrzyca
nadciÊnienie przewlek∏e +
PIH + cukrzyca
PIH + IUGR
nadciÊnienie
przewlek∏e+cukrzyca+IUGR
cukrzyca
cukrzyca
cukrzyca + IUGR
cià˝a przeterminowana

N
P
P
N
N
N
N

1,83
0,6
0,7
1,47
1,97
0,57
1,51

1,48
0,7
0,84
1,23
1,37
0,89
1,23

4040
860
1550
4000
3150
2450
3300

8
6
6
7
9
10
9

10
7
8
10
10
10
10

7,134
7,25
7,271
7,278
7,2
7,302
7,28

N
P
N
N
N
N
N

N
P
N
N
N
P
N

Nr

N –norma;
P –patologia;
PIH –nadciÊnienie indukowane cià˝à

(NAA/Cr, Cho/Cr, mI/Cr, Lip/Cr, Lac/Cr). Istotnym w badaniach MRS jest fakt zmiennoÊci zawartoÊci poszczególnych
metabolitów w zale˝noÊci od wieku, co ma zwiàzek z procesem dojrzewania struktur mózgowia i mielinizacjii.
W analizie wyników jako wartoÊci referencyjne przyj´to rezultaty badaƒi grupy kontrolnej wg A. Heerschapa i R. Kreisa [5,6].
Oceny noworodka dokonano w oparciu o skal´ Apgar w 1
i w 5 minucie ˝ycia i pomiar pH z t´tnicy p´powinowej.
Przeanalizowano tak˝e dane dotyczàce wieku pacjentek,
czasu trwania cià˝y, patologii cià˝y, sposobu jej zakoƒczenia, masy urodzeniowej noworodka.

ze wzgl´du na artefakty ruchowe, w pozosta∏ej grupie oceniono je jako zadawalajàce (2 punkty).
U 12 z 20 p∏odów stwierdzono prawid∏owy obraz struktur
mózgu (Ryc. 1); w 4 przypadkach stwierdzono pojedyncze
ogniska niedokrwienne zlokalizowane oko∏okomorowo oraz
w okolicy skroniowo-ciemieniowej (Ryc. 2), hiperintensywne w obrazach T2 zale˝nych, widoczne równie˝ w obrazach FLAIR. W jednym przypadku, w badaniu DWI stwierdzono stref´ o podwy˝szonej intensywnoÊci sygna∏u,
w okolicy skroniowo-potylicznej, obejmujàcà kor´ i istot´
bia∏à, w obszarze unaczynienia jednej z t´tnic tylnych mózgu. zarówno obrazy T2 zale˝ne jak i FLAIR w tym przypadku by∏y prawid∏owe (Ryc. 3).

Wyniki
U czterech spoÊród badanych pacjentek zarówno badanie
KTG, jak i badanie dopplerowskie (wskaêniki mózgowo-∏o˝yskowe CPP i CPR poni˝ej 1,0) by∏y nieprawid∏owe. Cià˝´
u tych pacjentek zakoƒczono droga ci´cia cesarskiego z powodu zagra˝ajàcego wewnàtrzmacicznego niedotlenienia
p∏odu. Ponadto u dwóch pacjentek stwierdzono nieprawid∏owe wyniki badania dopplerowskiego, równie˝ u dwóch
stwierdzono zmiany w zapisie KTG przy prawid∏owych
wynikach badaƒ dopplerowskich. U pozosta∏ych pacjentek
wyniki badaƒ KTG i wartoÊci CPP i CPR by∏y w granicach
normy (tabela 2).
U wszystkich badanych otrzymano dobre jakoÊciowo i diagnostycznie (3 punkty) obrazy mózgowia w stosowanych
sekwencjach Express (obrazy T2-zale˝ne). U 3 pacjentek
obrazy w sekwencji FLAIR by∏y niediagnostyczne (1 punkt)

Ponadto w jednym przypadku badanie MR wykaza∏o znacznego stopnia poszerzenie przestrzeni p∏ynowych przymózgowych oraz bardzo s∏abe wykszta∏cenie bruzd i zakr´tów
mózgowia, przy zachowanym prawid∏owo zró˝nicowaniu
korowo-podkorowym i prawid∏owej wielkoÊci uk∏adu komorowego.
Widma spektroskopowe u wszystkich badanych charakteryzowa∏y si´ du˝à iloÊcià szumów. U 13 z 20 badanych
spektra pozwala∏y na identyfikacje g∏ównych metabolitów:
NAA, Cho, Lip, Lac, mI. Prawidlowe widmo MRS przedstawiono na ryc. 4a. W pozosta∏ych przypadkach znaczna iloÊç
szumów uniemo˝liwia∏a interpretacj´ otrzymanych krzywych.
U 6 p∏odów otrzymano nieprawid∏owe widma: u 5 ze
znacznego stopnia obni˝eniem zawartoÊci NAA (NAA/Cr

7
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Rycina 1. Prawid∏owy obraz mózgowia p∏odu. Obrazy T2-zale˝ne
w 3 p∏aszczyznach anatomicznych.
Figure 1. Properly developed fetus brain. T2-weighted images
in 3 anatomical planes.

i NAA/Cho) oraz podwy˝szonymi wartoÊciami lipidów
i mleczanów (Ryc. 4b). U jednego z p∏odów stwierdzono natomiast znaczàce obni˝enie zawartoÊci wszystkich metabolitów z towarzyszàcym wzrostem poziomu mleczanów.
Poniewa˝ w tym przypadku obserwowano równie˝ znaczàcy spadek zawartoÊci kreatyny, otrzymane proporcje
(NAA/Cr, Cho/Cr i mI/Cr) by∏y pozornie podwy˝szone. Ârednie proporcje metabolitów w grupie pacjentek z nieprawid∏owym widmem 1H MRS w odniesieniu do wartoÊci
stwierdzanych w grupie pacjentek z widmem prawid∏owym przedstawiono na ryc. 5.
Przy wykorzystaniu testu Fischera dokonano analizy statystycznej zale˝noÊci mi´dzy nieprawid∏owymi wartoÊciami
wskaêników mózgowo-∏o˝yskowych (CPP, CPR) a obecnoÊcià zmian ogniskowych oraz nieprawid∏owymi wynikami
spektroskopii. Na 6 przypadków z CPP<1, CPR<1, w 3 wyst´powa∏y zmiany ogniskowe oraz w 3 przypadkach wyst´powa∏o obni˝enie zawartoÊci N-acetyloasparaginianu

8

(NAA), kreatyny (Cr), wzrost lipidów (Lip) i mleczanów
(Lac) (Tabela 3).

Omówienie
Zastosowanie testów przedurodzeniowego nadzoru p∏odu
zdaniem wielu autorów doprowadzi∏o do znaczàcego spadku zachorowalnoÊci i umieralnoÊci oko∏oporodowej [7,8].
Najcz´Êciej u˝ywany kardiotokograficzny test niestresowy
(NST), pojedynczo bàdê jako sk∏adowa profilu biofizycznego
jest uwa˝any za najbardziej czu∏y wskaênik utlenowania
centralnego uk∏adu nerwowego p∏odu, który staje si´ nieprawid∏owy przy rozwijajàcej si´ p∏odowej hypoksji [9].
NST w po∏àczeniu z ultrasonograficznie okreÊlonym indeksem p∏ynu owodniowego (AFI) stanowi postaw´ nadzoru
p∏odu w wielu oÊrodkach.
Wykazano Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy Dopplerowskà analizà
przep∏ywu krwi w naczyniach ∏o˝yskowo-p∏odowych a wynikiem oko∏oporodowym w cià˝ach wysokiego ryzyka
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Rycina 2. Badanie MR mózgu p∏odu; pacjentka w 34 tydz cià˝y z nadciÊnieniem indukowanym cià˝à. Obraz T2 zale˝ny w sekwencji Express. Widoczne ognisko hiperintensywne w okolicy skroniowo-ciemieniowej.
Figure 2. MR of fetal brain, 34 weeks gestational age, patient with pregnancy-induced hypertesion. Hyperintense focal lesion in
temporo-parietal region in T2-weight image.
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Rycina 3. Pacjentka w 40 tyg. cià˝y z nadciÊnieniem indukowanym
cià˝à. Ognisko niedokrwienia w okolicy skroniowo-potylicznej w badaniu DWI.
Figure 3. 40 weeks gestational age, patient with pregnancy-induced
hypertension. Ischemic lesion in temporo-occipital region,
DWI image.

Rycina 4a, b. Widmo spektroskopii 1HMR mózgów p∏odów: a – widmo prawid∏owe, b – widmo z obszaru podejrzanego o obecnoÊç zmiany niedokrwiennej-pacjentka w 32 tyg cià˝y z cukrzycà ci´˝arnych i nadciÊnieniem.
Figure 4a,b. 1H MR spectroscopy of fetal brain: a – normal spectrum, b – spectrum from region suspected of ischemic lesion. 32 weeks gestational
age, patient with gestational diabetes.

[10,11]. Dopplerowska ocena przep∏ywu krwi w t´tnicy p´powinowej jest jednym z testów wydolnoÊci ∏o˝yska, co zosta∏o udokumentowane w badaniach histologicznych [12].
Dodatkowych informacji odnoÊnie dobrostanu p∏odu dostarczajà indeksy Dopplerowskie w t´tnicy Êrodkowej mózgu zestawione z wynikami badaƒ w t´tnicy p´powinowej
[13].
Wskaêniki mózgowo-∏o˝yskowe definiowane jako ilorazy
indeksów oporu (RI) i pulsacji (PI) w t´tnicy Êrodkowej mózgu p∏odu do RI i PI w t´tnicy p´powinowej (CPP, CPR) mogà byç najczulszym Dopplerowskim parametrem w przewidywaniu rezultatu oko∏oporodowego w cià˝ach przetermi-

nowanych, powik∏anych hipotrofià wewnàtrzmacicznà,
nadciÊnieniem indukowanym cià˝à, czy cukrzycà [14,15].
Jak dotychczas technika rezonansu magnetycznego nie jest
rutynowo stosowana w diagnostyce prenatalnej. W pierwszych latach zastosowania MR do badaƒ p∏odów wartoÊç
metody by∏a ograniczona w zwiàzku z artefaktami spowodowanym ruchami p∏odu [16,17]. Próbowano je zredukowaç przez podawanie matce leków sedatywnych (benzodiazepin) – bàdê bezpoÊrednio podawanego do p∏ynu owodniowego bromku pankuronium. Zastosowanie w najnowszych
aparatach MR szybkich sekwencji (single shot HASTE, RARE) zminimalizowa∏o w znacznym stopniu artefakty rucho-
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Tabela 3. Zale˝noÊci pomi´dzy wskaênikami CPP i CPR a obecnoÊcià
zmian ogniskowych w badaniach MR lub nieprawid∏owym
widmem 1H MRS.
Table 3. Dependence between CPP and CPR indices and focal lesions
in MR images and abnormal 1 H MR spectra.

CPP<1
CPR<1
CPP<1
CPR<1

Zmiany ogniskowe
3/6 (50%)
3/6 (50%)
Nieprawid∏owa spektroskopia**
3/6 (50%)
3/6 (50%)

p-value*
0,262
0,32
p-value*
0,262
0,32

*p-value dla dok∏adnego testu Fishera;
**NAAØ, CrØ, Lac≠, Lip≠

Rycina 3. Pacjentka w 40 tyg. cià˝y z nadciÊnieniem indukowanym
cià˝à. Ognisko niedokrwienia w okolicy skroniowo-potylicznej w badaniu DWI.
Figure 3. 40 weeks gestational age, patient with pregnancy-induced
hypertension. Ischemic lesion in temporo-occipital region,
DWI image.

we, zaÊ sedacja matki i p∏odu nie jest ju˝ konieczna do uzyskania dobrych jakoÊciowo obrazów.
Badanie MR daje mo˝liwoÊç dok∏adnego obrazowania
wszystkich struktur anatomicznych mózgu, dostarcza cennych informacji o stopniu dojrza∏oÊci mózgu, a co za tym
idzie o prawid∏owoÊci jego rozwoju. Istotnym te˝ jest fakt
wczesnego i precyzyjnego rozpoznawania zmian zwiàzanych z niedotlenieniem, krwawieniem Êródmózgowym czy
wrodzonymi nieprawid∏owoÊciami. Jest lepszà metodà ni˝
USG-nie tylko wykrywa zmiany niedokrwienne cz´sto niedostrzegalne w tej metodzie, takie jak zawa∏y okolicy potylicznej, ale tak˝e daje lepsza ocen´ rozleg∏oÊci ognisk patologicznych. Dostarcza te˝ wi´cej informacji o ich charakterze i wspó∏istnieniu innych zmian niewidocznych w USG.
Wysokà czu∏oÊç diagnostycznà badaƒ MR w diagnostyce
zmian niedotlenieniowych u niemowlàt i ma∏ych dzieci potwierdzono w wielu opracowaniach klinicznych [18,19,20].
Istniejà równie˝ doniesienia o badaniach p∏odu w okresie
oko∏oporodowym. Martin i wsp. [21] obserwowali u p∏odów
zmiany niedokrwienne i w zale˝noÊci od wieku cià˝owego
i ci´˝koÊci uszkodzenia wyró˝nili:
a) selektywnà martwic´ neuronów kory mózgowej, g∏ównie
hipokampa,
b) leukomalacj´ oko∏okomorowà i podkorowà istoty bia∏ej,
c) ogniskowe i rozlane zawa∏y.
Stwierdzono, ˝e istota bia∏a oko∏okomorowa cz´Êciej ulega
uszkodzeniu u p∏odów poni˝ej 34 tygodnia, powy˝ej 40 tygodnia cz´Êciej uszkadzane sà obszary ostatniej ∏àczki [5].
Zmiany niedokrwienne opisywano u noworodków donoszonych we wszystkich ich stadiach ewolucji. Natomiast u noworodków niedonoszonych wi´kszoÊç doniesieƒ dotyczy
zmian w okresie podostrym i przewlek∏ym [22]. Wynika to
z tego, i˝ identyfikacja uszkodzonych regionów u p∏odów
jest utrudniona ze wzgl´du na fakt podobieƒstwa sygna∏u
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obszarów niezmienilizowanych do obszarów uszkodzonych
[23,24].
Wed∏ug Martina i wsp. [21] w pierwszych 2–3 dni w ognisku niedokrwienia wyst´puje obni˝enie sygna∏u w obrazach T1-zale˝nych i podwy˝szenie w obrazach T2-zale˝nych. W kolejnych dniach nast´puje dalsze obni˝anie sygna∏u w obrazach T1-zale˝nych. Skracanie czasu T2 odbywa si´ powoli i trwa 2-3 m-ce, w fazie przewlek∏ej mo˝e
dochodziç do scieƒczenia warstwy korowej, zaników istoty
bia∏ej i poszerzenia komór. W naszych badaniach w dwóch
przypadkach z nieprawid∏owym zapisem badania KTG
i nieprawid∏owymi wskaênikami w badaniu dopplerowskim w MR wykazano obecnoÊç ognisk niedokrwiennych,
hiperintensywnych w obrazach T2-zale˝nych.
Stosunkowo nowà, bardzo wa˝nà technikà jest obrazowanie dyfuzyjne (DWI). Zastosowanie tej metody pozwala na
uwidocznienie zmian niedokrwiennych w mózgu ju˝ w ciàgu niewielu minut lub godzin od uszkodzenia, co ma szczególna wartoÊç w przypadku ostrych uszkodzeƒ. Zmiany
w DWI widoczne sà na 1-2 tygodnie przed pojawieniem si´
objawów klinicznych. Sà one zazwyczaj bardziej wyraêne
we wczesnym okresie, co wi´cej, na ich podstawie mo˝na
przewidzieç rozleg∏oÊç zmian widocznych póêniej w rutynowych sekwencjach MR. Wysokà wartoÊç technik dyfuzyjnych opisywano u niemowlàt z encefalopatià niedotlenieniowo-niedokrwiennà [25]. Zmiany uwidocznione tà metodà w pierwszych dniach ˝ycia by∏y zdecydowanie wyraêniej widoczne ni˝ w konwencjonalnym MR. Zmiany w DWI
stawa∏y si´ mniej widoczne pod koniec pierwszego tygodnia, kiedy to by∏y ju˝ dobrze wyra˝one w obrazach konwencjonalnych [26]. W jednym badanym przez nas przypadku wykazano w DWI stref´ o podwy˝szonej intensywnoÊci sygna∏u przy prawid∏owych obrazach T2 i FLAIR,
równie˝ badanie KTG i dopplerowskie by∏y prawid∏owe.
Wczesna diagnostyka ognisk niedotlenieniowo-niedokrwiennych jest istotna z punktu widzenia klinicznych nast´pstw tych zmian. Istnieje bowiem Êcis∏a korelacja mi´dzy wczesnymi zmianami wykrytymi w MR a póêniejszym
obrazem klinicznym [16]. Dyskretne zmiany nie pozostawiajà w efekcie powa˝niejszych nast´pstw, zmiany w jàdrach podstawy mózgu wià˝à si´ z rozwojem pora˝enia
mózgowego lub zaburzeniami widzenia, rozleg∏e uszkodzenia sà natomiast zwiàzane z tetraplegià, opóênieniem rozwoju umys∏owego lub padaczkà. Dlatego te˝ nies∏ychanie
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wa˝ne jest jak najwczeÊniejsze wykrycie zmian, które cz´sto majà swój poczàtek jeszcze w ˝yciu p∏odowym.
Technikà, która umo˝liwia nieiwazyjnà ocen´ metabolizmu
tkanki mózgowej i pozwala na poszerzenie wiedzy na temat patomechanizmów zmian niedokrwiennych jest spektroskopia MR. Mechanizmy prowadzàce do ischemicznego
uszkodzenia OUN sà z∏o˝one. Obejmujà one zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, przepuszczalnoÊci b∏ony
komórkowej i energetyki komórki. W pierwszej kolejnoÊci
dochodzi do zahamowania wytwarzania ATP, nast´pnie do
zaburzenia przepuszczalnoÊci b∏ony komórkowej. Nadmierne gromadzenie jonów Na+ w komórce doprowadza do jej
obrzmienia, zaÊ nadmierna iloÊç jonów K+ w przestrzeni
zewnàtrzkomórkowej pog∏´bia istniejàcy ju˝ deficyt ATP.
Zmiany te powodujà depolaryzacj´ b∏ony komórkowej, nadmierny nap∏yw jonów Ca2+ do komórki, co pobudza siebie
mechanizmy prowadzàce do uszkodzenia neurocytów.
WÊród czynników bioràcych udzia∏ w uszkodzeniu wymieniane sà: metabolity kwasu arachidonowego, uk∏ad hipoksantyna-oksydaza ksantynowa oraz aminokwasy pobudzajàce. Aktywne metabolity tlenu powstajàce w dwóch
pierwszych uk∏adach maja zdolnoÊç ∏atwego wchodzenia
w reakcje z kwasami t∏uszczowymi b´dàcymi sk∏adnikami
b∏on komórkowych komórek nerwowych. Wolne rodniki
inicjujà nieprawid∏owe reakcje ∏aƒcuchowe w procesie peroksydacji lipidów prowadzàc do fragmentacji b∏on komórkowych.
Jak dotàd jedynie w pojedynczych doniesieniach przedstawiano widma spektroskopii MR mózgu p∏odów [5,22].
W obu tych doniesieniach rejestrowano spektra p∏odów
zdrowych. Heerschap i wsp. w widmach mózgowia p∏odu
rejestrowali sygna∏y N-acetyloasparaginianu (NAA), kreatyny(Cr), choliny(Cho) oraz lipidów. Stwierdzili, ˝e stosunek
zawartoÊci NAA do Cho wynosi∏ <1,0; zaÊ stosunek zawartoÊci Cho do Cr wynosi∏ >1,0. Podobne proporcje uzyskaliÊmy równie˝ u dziewi´ciu zdrowych p∏odów. Nasze badania sà próbà zastosowanie spektroskopii MR w diagnostyce
zmian niedotlenieniowo-niedokrwiennych.
Ocena zawartoÊci metabolitów w spektroskopii MR rozszerza zakres mo˝liwoÊci diagnostycznych umo˝liwiajàc okreÊlenie stopnia uszkodzenia tkanki mózgowej w ognisku zawa∏owym. PrzydatnoÊç metody w badaniach niemowlàt
wykazali Auld i wsp. [27], którzy obserwowali w badaniach
dzieci z niedokrwiennym uszkodzeniem OUN wyraêny spadek proporcji NAA /Cho i NAA /Cr oraz obecnoÊç pasm mleczanów. Potwierdzeniem tego mogà byç wyniki naszych
badaƒ, gdzie w 6 przypadkach zaobserwowano nieprawid∏owe widma spektroskopowe ze znacznym obni˝eniem zawartoÊci N-acetyloasparaginianu (NAA), kreatyny (Cr) oraz
podwy˝szeniem zawartoÊci lipidów i mleczanów, u p∏odów
tych stwierdzono tak˝e nieprawid∏owe wartoÊci wskaêników dopplerowskich Êwiadczàce o niedotlenieniu. Wst´pna
analiza statystyczna oparta na niewielkim materia∏ pozwala na obecnym etapie podkreÊliç zarysowujàcà si´ tendencj´
dodatnich korelacji pomi´dzy nieprawid∏owymi wskaênikami przep∏ywów mózgowo-∏o˝yskowych a obecnoÊcià
zmian ogniskowych oraz nieprawid∏owymi wynikami spektroskopii MR. Nale˝y przypuszczaç, ˝e analiza statystyczna
dokonana na wi´kszym materiale przyniesie jednoznaczne
wyniki.
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Przy prawid∏owo zachodzàcej przemianie tlenowej zawartoÊç mleczanów w mózgu i p∏ynie mózgowo-rdzeniowym
jest niska. W prawid∏owym spektrum mleczany nie sà identyfikowane jako wyraênie zaznaczone pasmo, bàdê obecne
sà w bardzo ma∏ych iloÊciach. W przypadku ca∏kowitego
niedokrwienia, w czasie którego ustaje fosforylacja oksydacyjna, dochodzi natomiast do akumulacji mleczanów, co
w konsekwencji prowadzi do kwasicy tkankowej i uszkodzenia tkanki mózgowej. Znaczàcy wzrost zawartoÊci mleczanów w widmie spektroskopowym z obszarów podejrzanych o zawa∏ wykazali Sutton i Wang [25]. W badaniach
tych autorów wartoÊç proporcji zawartoÊci mleczanów do
kreatyny wynosi∏a w tych przypadkach 2,0.
Równie˝ inni autorzy odnotowujà wzrost zawartoÊci mleczanów, sugerujàc utrzymywanie si´ tego wzrostu nawet
3-6 miesi´cy od ostrego uszkodzenia [24,28]. Wartym podkreÊlenia jest fakt, ˝e poziom mleczanów uwa˝a si´ za wyznacznik prognostyczny i ich wysoka zawartoÊç wià˝e si´
z ci´˝kimi nast´pstwami klinicznymi.
Poniewa˝ NAA jest uwa˝any za marker tkanki nerwowej
i jego poziom ulega obni˝eniu we wszystkich stanach z destrukcjà neurocytów, ocena tego metabolitu ma podstawowe znaczenie dla oszacowania powsta∏ych uszkodzeƒ neuronalnych [29]. W badaniach MRS u niemowlàt i dzieci ze
zmianami niedotlenieniowo- niedokrwiennymi wykazano
korelacje pomi´dzy z∏ym rozwojem psychomotorycznym
a spadkiem wartoÊci NAA /Cho w obszarach zmian niedokrwiennych.

Wnioski
Rezultaty badaƒ wst´pnych sugerujà, ˝e zastosowanie MR
i MRS w diagnostyce prenatalnej mo˝e wnieÊç istotny post´p we wczesnym wykryciu zmian u p∏odu w stanach jego
zagro˝enia. Jest wartoÊciowym, uzupe∏niajàcym inne badania elementem procesu diagnostycznego, szczególnie
w przypadkach, gdy potrzebne sà dodatkowe informacje do
podj´cia dzia∏aƒ terapeutycznych w czasie cià˝y i stwarza
nadziej´ na znaczne udoskonalenie metod oceny stanu p∏odu.
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