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Summary
Background:

Magnetic resonance (MR) is commonly used in diagnosing infections of the central nervous
system. The aim of the study is to evaluate central nervous system changes in neuroborreliosis patients.

Material/Methods:

MR examinations were performed in 44 patients with clinical symptoms, epidemiology and
laboratory tests results of neuroborreliosis.

Results:

Abnormalities were detected in 22 patients. Most of them presented cortico-subcortical
atrophy (86%). In 9 cases foci of increased signal in T2-weighted and FLAIR images were
observed in white matter. They were single or multiple, located subcorticaly and paraventriculary. In 2 subjects areas of increased signal were found in the brain stem.

Conclusions:

Central nervous system abnormalities detected with MR are not specific for Lyme disease.
They can suggest demyelinating lesions and/or gliosis observed in many nervous system disorders (SM, ADEM, lacunar infarcts).
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Wst´p
Ju˝ ponad 100 lat temu opisywano postacie kliniczne choroby, którà w drugiej po∏owie lat 70-ych nazwano chorobà
z Lyme (miasteczko w stanie Connecticut, Stany Zjednoczone). W roku 1982 dr Willi Burgdorfer okreÊli∏ jej czynnik
etiologiczny – kr´tek borrelii (Borrelia burgdorferi) [1]. Choroba z Lyme (borelioza) jest wielouk∏adowà chorobà przenoszonà przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Kliniczna postaç
choroby z Lyme przebiegajàca z objawami zaj´cia uk∏adu
nerwowego nazywana jest neuroboreliozà.
Diagnostyka neuroboreliozy opiera si´ g∏ównie na badaniach laboratoryjnych i testach serologicznych w Êcis∏ym
powiàzaniu z wywiadem epidemiologicznym i obrazem klinicznym [2,3]. W diagnostyce chorób zakaênych oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (OUN) coraz szersze zastosowanie
znajdujà równie˝ techniki obrazowe, a zw∏aszcza badanie
rezonansu magnetycznego (MR).
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Celem pracy jest ocena oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
metodà rezonansu magnetycznego u chorych na neuroborelioz´.

Materia∏ i Metody
Badaniami obj´to grup´ 44 pacjentów (27 kobiet i 17 m´˝czyzn) w wieku 18–75 lat (Êrednio 46), z rozpoznanà na
podstawie badaƒ klinicznych i testów immunologicznych
neuroboreliozà.

Metoda
U wszystkich chorych przeprowadzono badania kliniczne
oraz oznaczenie poziomu przeciwcia∏ przeciwko Borrelia
burgdorferi w surowicy krwi (metoda ELISA, Western blot)
i p∏ynie mózgowo-rdzeniowym (test Anty-Borrelia IgM, IgG
firmy Biomedica).
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Rycina 1. Chory na neuroborelioz´. Badanie MR, obraz FLAIR: zanik
korowo-podkorowy, hiperintensywne ogniska w wyspie
i w okolicy rogu tylnego komory bocznej.
Figure 1. Neuroborreliosis patient. MR examination, FLAIR image: cortico-subcortical atrophy, hyperintense foci in insula and close to posterior horn of lateral ventricle.

W badanej grupie pacjentów wykonano badania MR oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Dodatkowo u 1 z nich wykonano badanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego metodà pojedynczego voxela (1H MRS). Do badaƒ
(MR oraz 1H MRS) wykorzystano system o nat´˝eniu pola
1,5 T.
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Rycina 2. Chory na neuroborelioz´. Badanie MR, obraz T2-zale˝ny: hiperintensywne ogniska w pniu mózgu.
Figure 2. Neuroborreliosis patient. MR examination, T2-weighted image: hyperintense foci in brain stem.

k∏utych przez kleszcze, 5 w ogóle tego faktu nie pami´ta.
Pacjenci zg∏aszali ró˝norodne dolegliwoÊci sugerujàce zaj´cie uk∏adu nerwowego: bóle i zawroty g∏owy, zaburzenia
koncentracji, zaburzenia pami´ci, snu. Obserwowano równie˝ objawy pora˝enia nerwu twarzowego, sporadycznie –
nerwów obwodowych. Pacjenci zg∏aszali tak˝e dolegliwoÊci
ze strony innych narzàdów i uk∏adów (skóry – rumieƒ w´drujàcy, przewlek∏e zanikowe zapalenie skóry, bóle kostnostawowe, zaburzenia sercowo-naczyniowe).

a) badania MR
Badania MR wykonano stosujàc rutynowe sekwencje: FSE,
FAST oraz sekwencj´ z t∏umieniem sygna∏u wody – FLAIR.
Oceniano obrazy T1- (przed i po do˝ylnym podaniu Êrodka
kontrastowego), PD oraz T2-zale˝ne, w trzech p∏aszczyznach.

b) badanie 1H MRS
Badanie 1H MRS wykonano stosujàc sekwencj´ PRESS, parametry TR=1500 ms, TE=35 ms, a liczba wzbudzeƒ wynosi∏a 192. Badaniem obj´to obszar istoty bia∏ej p∏ata czo∏owego/voxel wielkoÊci 20×20×20 mm, w obr´bie którego nie
wykazano zmian w badaniu MR. W uzyskanym spektrum
oznaczono poziom metabolitów: N-acetyloasparaginianu
(NAA), zwiàzków chemicznych zawierajàcych grup´ cholinowà (Cho), kreatyny i fosfokreatyny (Cr), mio-inozytolu
(mI), zwiàzków t∏uszczowych (Lip), kwasu mlekowego (Lac)
oraz obliczono wspó∏czynniki: NAA/Cr, Cho/Cr, mI/Cr,
Lip/Cr, Lac/Cr. Wyniki porównano do tych, jakie stwierdzono w grupie 25 osób zdrowych (grupa kontrolna).

Zmiany w obrazie MR oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
stwierdziliÊmy u 22 pacjentów (50%). Najcz´Êciej obserwowano zanik korowo-podkorowy (86%). U 9 pacjentów uwidoczniono pojedyncze oraz mnogie, hiperintensywne w obrazach T2-zale˝nych i FLAIR, ogniska w istocie bia∏ej.
Umiejscowione one by∏y oko∏okomorowo oraz podkorowo
(Rycina 1). U 2 pacjentów wykazano obecnoÊç hiperintensywnych w obrazach T2-zale˝nych i FLAIR ognisk w pniu
mózgu (Rycina 2). Zmiany te nie ulega∏y wzmocnieniu po
podaniu Êrodka kontrastowego.
Przeprowadzone badanie 1H MRS u 52-letniego pacjenta,
z objawami encefalopatii, wykaza∏o nieprawid∏owe stosunki metabolitów w obr´bie ocenianego obszaru OUN (Rycina
3). W porównaniu do parametrów uzyskanych w grupie 25
osób zdrowych stwierdzono podwy˝szenie stosunku Lip/Cr,
Cho/Cr oraz znaczne obni˝enie NAA/Cr. Nie wykazano
istotnych ró˝nic poziomu mI/Cr, Lac/Cr (Tabela 1). Badanie
MR u tego pacjenta wykaza∏o zanik korowo-podkorowy,
pojedyncze hiperintensywne (w obrazach T2-zale˝nych
i FLAIR) ognisko po∏o˝one podkorowo (poza obszarem badania 1H MRS).

Wyniki
Omówienie
Pacjentów badano oko∏o 1 tygodnia – 6 lat od zaka˝enia.
W niektórych przypadkach dok∏adne ustalenie czasu zaka˝enia nie by∏o jednak mo˝liwe: 7 chorych by∏o wielokrotnie

Borelioza jest coraz cz´Êciej rozpoznawanym zaka˝eniem
uk∏adu nerwowego w Polsce. Rejonem endemicznym wy-
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Rycina 3. Chory na neuroborelioz´. Widmo metabolitów oÊrodkowego uk∏adu nerwowego uzyskane metodà 1H MRS.
Figure 3. Neuroborreliosis patient. Spectrum of metabolites obtained with 1H MRS in the central nervous system.

Tabela 1. WartoÊci stosunków metabolitów OUN uzyskane metodà 1H MRS w grupie osób zdrowych (n=25) i u chorego na neuroborelioz´.
Table 1. Ratios of CNS metabolites obtained with 1H MRS in healthy subjects (n=25) and neuroborreliosis patient.

Grupa kontrolna (n=25)
Chory na NB

NAA/Cr

Cho/Cr

mI/Cr

Lip/Cr

Lac/Cr

1,88±0,29
1,43

0,77±0,12
1,01

0,6±0,18
0,78

0,65±0,44
1,32

0,09±0,08
0

st´powania choroby sà pó∏nocno-wschodnie i wschodnie
obszary kraju [4]. Do zaj´cia uk∏adu nerwowego dojÊç mo˝e
tu˝ po zaka˝eniu (ju˝ w czasie wystàpienia zmian skórnych
– Erythema migrans), po kilku miesiàcach, a nawet po kilku lub kilkunastu latach. Symptomatologia neuroboreliozy
jest ró˝norodna, co wynika z lokalizacji kr´tka zarówno
w oÊrodkowym, jak i obwodowym uk∏adzie nerwowym.
W przebiegu choroby obserwuje si´ objawy neurologiczne
b´dàce wynikiem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
zapalenia mózgu i rdzenia, zaj´cia korzeni nerwowych,
nerwów czaszkowych i obwodowych, encefalopatii [2,3,5].
Wyst´pujà one u oko∏o 10–15% chorych na borelioz´ [2].
Niektórzy autorzy podajà, ˝e postacie neurologiczne mogà
si´ rozwinàç nawet u 40% chorych [3].
Tomografia komputerowa jest technikà obrazowà bardzo
przydatnà w diagnostyce zaka˝eƒ oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, jednak u chorych na neuroborelioz´ zmiany sà
stosunkowo rzadko spotykane w badaniach TK. W pojedynczych doniesieniach opisywano wyst´powanie w istocie
bia∏ej ognisk hipodensji oko∏okomorowej i podkorowej, okazyjnie wzmacniajàcych si´ po podaniu Êrodka kontrastowe-
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go, atrofii mózgu, wodog∏owia komunikujàcego [6–8]. W latach obecnych w diagnostyce schorzeƒ OUN coraz szersze
zastosowanie znajduje badanie rezonansu magnetycznego.
W przeprowadzonych badaniach MR oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego stwierdziliÊmy wyst´powanie zmian u 50%
chorych. ObserwowaliÊmy zanik korowo-podkorowy, rzadziej hiperintensywne w obrazach T2-zale˝nych i FLAIR
ogniska w istocie bia∏ej, po∏o˝one oko∏okomorowo i podkorowo, ogniska w pniu mózgu. Zmiany o podobnym charakterze stwierdzi∏ Fernandez i wsp. u 43% chorych [9]. Logigian i wsp. wykazali obecnoÊç zmian ogniskowych jedynie
u 20–30% pacjentów z encefalopatià w przebiegu choroby
z Lyme [10]. W literaturze opisywano ponadto inne, niespecyficzne dla neuroboreliozy obrazy MR oÊrodkowego uk∏adu nerwowego: obràczkowato wzmacniajàce si´ po podaniu
Êrodka kontrastowego ogniska, podobne do tych, spotykanych w stwardnieniu rozsianym i ostrym rozlanym zapaleniu mózgu i rdzenia, wzmocnienie opon mózgowo-rdzeniowych, nerwów czaszkowych [11–13]. Niektórzy autorzy sugerujà, ˝e zaka˝enie kr´tkiem Borrelia burgdorferi mo˝e
byç nawet przyczynà udaru niedokrwiennego [14].
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W przeprowadzonych badaniach podj´liÊmy równie˝ prób´
zastosowania w diagnostyce choroby z Lyme spektroskopii
protonowej rezonansu magnetycznego. Informacje uzyskane za pomocà tej techniki sà unikalne, poniewa˝ dostarczajà danych na temat metabolizmu badanej struktury – OUN.
Badanie 1H MRS umo˝liwia wykazanie zmian we wczesnej
fazie choroby, podczas gdy obraz MR jest jeszcze prawid∏owy. Jej przydatnoÊç opisywano m. in. w diagnostyce ropni
mózgu, gruêliczaków, chorobie Creutzfeldta-Jakoba, zaka˝eniach HSV, HCV, HIV [15–17]. W zbadanym przypadku
52-letniego pacjenta stwierdziliÊmy podwy˝szenie poziomu
Lip/Cr, Cho/Cr oraz obni˝enie NAA/Cr. Zmiany te stwierdzono w tej cz´Êci mózgu, w której nie obserwowano zmian
ogniskowych w badaniu MR. Wykazane nieprawid∏owoÊci
poziomu metabolitów sugerowaç mogà przewlek∏y proces
zapalny z zanikiem komórek nerwowych/zaburzenia ich
funkcji. Wzrost poziomu Cho/Cr oraz obni˝enie NAA/Cr obserwowano tak˝e w przebiegu zmian demielinizacyjnych
[18]. Przeprowadzone badanie spektroskopowe jest badaniem wst´pnym i nie pozwala na jednoznaczne wyciàgni´cie wniosków. Celowym wydaje si´ przeprowadzenie dalszych badaƒ 1H MRS, na wi´kszej grupie chorych.
MnogoÊç obrazów obserwowanych i opisywanych w badaniach MR oraz zmiany stwierdzone w badaniu 1H MRS wydaje si´ odzwierciedlaç z∏o˝onoÊç wyników badaƒ histopatologicznych u tych chorych. Bertrand i wsp. mikroskopowo obserwowali nacieki limfocytarne, rozlane i grudkowe
pobudzenie mikrogleju, uogólniony stan gàbczasty tkanek,
rozlanà demielinizacj´ istoty bia∏ej pó∏kul mózgu i mó˝d˝ku
oraz glioz´ astrocytowà, jako charakterystyczne cechy histologiczne w badanych przypadkach chorych na neuroborelioz´. W pojedynczych przypadkach stwierdzili ponadto
rozsiane, oko∏onaczyniowe zmiany zwyrodnieniowe w istocie bia∏ej pó∏kul mózgu i mó˝d˝ku, zmiany zapalne w jàdrach i korzeniach nerwów czaszkowych [19]. Obraz zmian
histologicznych o podobnym charakterze obserwowali równie˝ Kobayashi i wsp [20].

Wnioski
1. Obserwowane w badaniach MR zmiany (zanik korowopodkorowy, hiperintensywne ogniska w istocie bia∏ej,
ogniska w pniu mózgu) nie sà specyficzne dla choroby
z Lyme.
2. Diagnostyka ró˝nicowa opisanych zmian uwzgl´dniaç
powinna mo˝liwoÊç zaka˝enia pacjenta kr´tkiem Borrelia burgdorferi, zw∏aszcza w rejonach endemicznych.
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