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Summary
Background:

With single photon emission computer tomography (SPECT) and HMPAO a noninvasive
examination of regional cerebral blood flow can be performed (rCBF). The purpose of the
SPECT examinations was to define the location and magnitude of blood flow disorder in selected diseases and the assessment of the results as complementary to morphological tests
CT and MRI or functional tests, such as EEG.

Material/Methods:

The examinations were carried out in 455 patients: 91 – patients with depression, 29 – congenital hypothyroidism, 66 – migraine, 34 – epilepsy, 6 – Landau-Kleffner syndrome, 20 –
Alzheimer disease, 55 – with suspected Alzheimer disease, 105 – cerebral stroke, and 48 –
transient cerebral ischemia. The control group comprised of 26 subjects. The SPECT method was used to perform examinations. The images were evaluated based on semiquantitative method. The asymmetry of activity and activity referred to the referential region
were measured using symmetrical ROIs localized in hypoperfusion foci. The differences in
perfusion in symmetric locations exceeding 10% were considered abnormal.

Conclusions:

1. During the depression stage, in patients with depression, a decrease of rCBF occurred.
Regression of depression results in an increase of rCBF almost in the entire cerebrum. In
patients with depression, SPECT examination is a useful method to monitor course of a disease and to objectively verify the results of treatment. 2. Disorders of rCBF, a decrease
and/or asymmetry, occurred in patients with congenital hypothyroidism, migraine, and epilepsy. 3. There is a relation between patterns of cerebral perfusion in stroke, visible in
SPECT image, and an extent and intensity of cerebral ischemia.
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Wst´p
Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (z ang. SPECT –
single photon emission computed tomography) jest nieinwazyjnà metodà badawczà pozwalajàcà m.in. mierzyç regionalny przep∏yw mózgowy krwi (rCBF, regional cerebral
blood flow) [1]. Poniewa˝ procesy metaboliczne sà zwiàza-
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ne z ukrwieniem, mo˝na w ten sposób, poÊrednio, oceniç
metabolizm.
Heksametylopropylenoaminooksym (HMPAO) jest substancjà przechodzàcà przez nieuszkodzonà barier´ krew-mózg,
gromadzi si´ g∏ównie w drobnych naczyniach, proporcjonalnie do stopnia ukrwienia danego obszaru. Do∏àczenie do
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HMPAO technetu 99mTc umo˝liwia zmierzenie metodà
pó∏iloÊciowà tych substancji w badanym obszarze lub narzàdzie [2].
CzynnoÊciowe badanie mózgu jakim jest tomografia emisyjna pojedynczego fotonu wymaga znacznika, który przekracza nieuszkodzonà barier´ krew-mózg, rozmieszcza si´ proporcjonalnie do regionalnego przep∏ywu mózgowego i aktywnoÊç jego utrzymuje si´ w mózgu w stanie niezmienionym wystarczajàco d∏ugo, aby mo˝na jà by∏o zmierzyç.
Po∏àczenie technetu 99 m z HMPAO (99 mTc-HMPAO) jest
substancjà bardzo dobrze nadajàcà si´ do tego celu.
Od czasu wprowadzenia badania mózgu metodà tomografii
emisyjnej, zwi´kszy∏o si´ zapotrzebowanie na jego wykonywanie, w du˝ej mierze dzi´ki lipofilnym w∏aÊciwoÊciom
znacznika 99 mTc-HMPAO i jego zdolnoÊciom do przekraczania nieuszkodzonej bariery krew-mózg. W zale˝noÊci od
posiadanego sprz´tu, mo˝liwoÊci i zapotrzebowania,
w ogólnym zarysie badania SPECT wykonuje si´ w rozmaitych chorobach.
W warunkach podstawowych i po odpowiednim przygotowaniu chorego mo˝na wykonaç badanie u ka˝dego chorego
i ka˝dà gammakamerà majàcà mo˝liwoÊç rotacji. W chorobach naczyniowych mózgu istnieje zapotrzebowanie zarówno na okreÊlenie znaczenia prognostycznego dokonanego zawa∏u jak i ocen´ rezerwy perfuzyjnej w przejÊciowym
niedokrwieniu. W przypadku demencji SPECT mo˝e dostarczyç wyników umo˝liwiajàcych ró˝nicowanie etiologii tych
schorzeƒ. W chorobach psychicznych wyniki badaƒ sà cz´sto rozbie˝ne; istnieje mo˝liwoÊç monitorowania przebiegu
choroby. Tà metodà mo˝na równie˝ stwierdziç zmiany zanikowe mózgu.
Celem przeprowadzonych badaƒ tomograficznych SPECT
w wybranych chorobach dotyczàcych centralnego uk∏adu
nerwowego by∏o: okreÊlenie miejsca i wielkoÊci zaburzeƒ
ukrwienia mózgu, umo˝liwiajàce uzupe∏nienie oceny klinicznej, pozwalajàce na stwierdzenie, na ile czynnoÊciowe
badanie jakim jest SPECT jest komplementarne w stosunku
do badaƒ morfologicznych takich jak KT i rezonans magnetyczny lub czynnoÊciowych jak EEG.

z migrenà, 34 chorych na padaczk´, 6 chorych z zespo∏em
Landau-Kleffnera, 20 chorych na chorob´ Alzheimera i 55
pacjentów z podejrzeniem tej choroby, 105 chorych na udar
mózgu, 48 chorych z przejÊciowym niedokrwieniem mózgu,
w tym u 16 wykonano prób´ z acetazolamidem. Grupa kontrolna liczy∏a 26 osób, wszyscy wyrazili Êwiadomà zgod´
na badanie.
W badaniach pos∏ugiwano si´ metodà tomografii emisyjnej
pojedynczego fotonu, umo˝liwiajàcà tworzenie trójwymiarowych warstw przekrojów badanych narzàdów. Przedstawiajà one rozk∏ad aktywnoÊci izotopu w badanym narzàdzie.
Tomografi´ emisyjnà mózgu wykonywano u˝ywajàc jednog∏owicowej gammakamery rotacyjnej. Obrazy tomograficzne oceniano metodà pó∏iloÊciowà. Asymetri´ aktywnoÊci
i aktywnoÊç znormalizowanà do obszaru referencyjnego
mierzono u˝ywajàc symetrycznych obszarów zainteresowania zlokalizowanych w ogniskach o obni˝onej perfuzji.
Za nieprawid∏owe uznawano ró˝nice perfuzji (wskaênik
perfuzji, stosunek perfuzji w prawej pó∏kuli do pó∏kuli lewej) w symetrycznych obszarach zainteresowania przekraczajàce 10%.

Obliczenia statystyczne
Wyniki podano jako Êrednià ± SD (odchylenie standardowe,
standard deviation). Uzyskane z opracowaƒ wyniki w postaci wskaêników zliczeƒ/piksel i wskaêników asymetrii
analizowano statystycznie stosujàc test t-Studenta dla
dwóch Êrednich. Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono na poziomie istotnoÊci p<0,05.
W niektórych przypadkach stosowano nieparametryczny
test U Mann-Whitney’a i/lub test Wilcoxon’a (sumy rang),
nieparametryczny test Kruskal-Wallis ANOVA, a tak˝e korelacje Spearman’a. IstotnoÊç ró˝nic pomi´dzy odchyleniami standardowymi badano przy pomocy testu Bartlett’a.

Wyniki
Grupa kontrolna

Materia∏ i metoda
Badaniami obj´to 455 pacjentów: 91 chorych na depresj´,
29 na wrodzonà niedoczynnoÊç tarczycy, 66 pacjentów

Ârednie wartoÊci rCBF w grupie kontrolnej przedstawiono
w tabeli 1.

Tabela 1. rCBF w grupie kontrolnej. WartoÊci liczbowe przedstawiono jako wartoÊç procentowà gromadzenia znacznika w mó˝d˝ku. Podano wartoÊci
Êrednie ± SD (%).
Table 1. rCBF in the control group. Values are presented as a percentage of marker accumulation in the cerebellum. Mean values ± SD (%).
Pó∏kula
Obszary
zainteresowania
1
2
3
4
5
6

Prawa

Lewa

Prawa

Lewa

Prawa

Lewa

Mó˝d˝kowy

Mó˝d˝kowy

Wzgórzowy

Wzgórzowy

Komorowy

Komorowy

66±5
71±5
74±5
78±5
84±4
–

67±6
71±6
74±6
78±6
84±4
–

73±6
75±7
77±8
76±7
72±7
80±6

73±5
75±7
76±8
76±8
73±7
79±6

74±5
74±6
73±6
73±6
70±6
77±6

74±6
73±7
73±6
72±6
71±6
77±7

Prawa

Lewa

Ciemieniowy Ciemieniowy
78±7
75±6
74±6
74±6
74±5
80±5

78±6
75±7
75±6
74±7
75±6
80±5
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Tabela 2. rCBF (%) u chorych na depresj´ przed i po leczeniu oraz w grupie kontrolnej - przekrój komorowy. Podano wartoÊci rCBF na wysokoÊci
przekroju komorowego u chorych z du˝à depresjà przed i po leczeniu w pó∏kuli prawej i lewej w porównaniu z osobami kontrolnymi jako
Êrednie wartoÊci wskaênika mózg/mó˝d˝ek ± SD w procentach (%). Oznaczono znamiennoÊç statystycznà: *=p<0,05; **=p<0,01;
***=p<0,001. We wszystkich rubrykach istotnoÊç statystycznà podano w stosunku do grupy kontrolnej.
Table 2. The rCBF (%) in patients with depression, prior to and after treatment, and in the control group - ventricular cross-section. The rCBF values,
at ventricular cross-section, in patients with severe depression, prior to and after treatment, in right and left cerebral hemisphere, compared
to the control group are presented. Mean values cere-brum/cerebellum ± SD (%). Statistical significance: *=p<0.05; **=p<0.01;
***=p<0.001. In all tables, statistical values are presented in relation to the control group.
Okolica
Przed leczeniem
67±7**
67±7**
67±5
69±6
66±7
73±7

1
2
3
4
5
6

Pó∏kula prawa
Kontrola
74±5
74±6
73±6
73±6
70±6
77±6

Po leczeniu
73±9
75±10
74±7
74±8
73±7
83±11

Pó∏kula lewa
Kontrola
74±6
73±7
73±6
72±6
71±6
77±7

Przed leczeniem
64±6***
67±4
66±8*
67±7
67±7
72±8

Po leczeniu
72±7
74±7
73±8
76±10
74±9
82±10

Tabela 3. Lokalizacja ognisk o obni˝onym przep∏ywie krwi u chorych z WNT.
Table 3. The location of lesions with decreased blood flow in patients with congenital hypothyroidism.
Pó∏kula prawa
P∏aty
Grupa 2
Grupa 3

Skroniowy

Ciemieniowy

Czo∏owy

Potyliczny

Skroniowy

Ciemieniowy

Czo∏owy

Potyliczny

2
4

–
2

–
2

–
–

9
8

5
3

1
4

2
1

Depresja – monitorowanie leczenia
U ˝adnego z chorych nie stwierdzano asymetrii przep∏ywu
mózgowego krwi. Przed leczeniem stwierdzano obni˝enie
regionalnego przep∏ywu mózgowego w ca∏ej grupie. Po uzyskaniu remisji objawów stwierdzano znamiennà popraw´
rCBF u wszystkich chorych, wyra˝onego zwi´kszonym gromadzeniem znacznika w obszarach zainteresowania w mózgu w porównaniu z mó˝d˝kiem – zakres tego wspó∏czynnika przed leczeniem waha∏ si´ w granicach 57–77%
i zwi´kszy∏ si´ po uzyskaniu remisji do 70–85%, poprawa
rCBF – wzrost wynosi∏ 6–15%. Wyjàtek stanowi∏ jeden pacjent, u którego wystàpi∏ nast´pnie nawrót choroby.
Istotna poprawa perfuzji mózgowej nastàpi∏a niemal we
wszystkich badanych obszarach (p<0,05–0,001).
Porównano równie˝ rCBF u chorych z depresjà przed i po
leczeniu w stosunku do wyników stwierdzanych w grupie kontrolnej. U chorych z depresjà przed leczeniem
stwierdzano w wielu miejscach obni˝enie regionalnego
przep∏ywu mózgowego krwi w stosunku do osób kontrolnych. Po leczeniu i ustàpieniu objawów depresji ró˝nice
te w wi´kszoÊci, aczkolwiek nieca∏kowicie, ustàpi∏y.
Szczegó∏owe ró˝nice rCBF pomi´dzy grupà kontrolnà
a chorymi na depresj´ przed i po leczeniu podano w tabeli 2.

Wrodzona niedoczynnoÊç tarczycy (WNT)
Asymetria perfuzji prawo-lewo w obszarach korowych
u chorych z WNT wynosi∏a od 11% do 25%. Pi´ciu z 29 chorych (17%) wykaza∏o homogenny rozk∏ad znacznika w obszarze ca∏ej kory mózgowej, ale u 2 z nich wychwyt by∏ ob-
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Pó∏kula lewa

ni˝ony. Pacjentów podzielono na 3 grupy wed∏ug iloÊci
stwierdzanych zmian ogniskowych: I – bez zmian ogniskowych, II – z pojedynczym ogniskiem fotopenicznym, III –
z wi´kszà ni˝ 1 iloÊcià ognisk hipoperfuzji.
Ârednia wartoÊç IQ wynosi∏a 78±13, zakres 65–100. U chorych z WNT stwierdzono istotnà statystycznie ró˝nic´
w wartoÊci IQ w zale˝noÊci od iloÊci ognisk hipoperfuzji
rCBF. Chorzy z grupy II, z pojedynczym ogniskiem hipoperfuzji w korze mózgowej, wykazywali IQ 82±15, podczas
gdy u pacjentów z grupy III, z wi´kszà iloÊcià zmian, IQ
wynosi∏o odpowiednio 78±12 (p=0.0068). Jednak˝e poziom
IQ u pojedynczych chorych nie da∏ mo˝liwoÊci odró˝nienia
pacjentów z obu grup. Anatomiczny rozk∏ad obszarów
o obni˝onej perfuzji podano w tabeli 3.
Nie stwierdzano znamiennych statystycznie ró˝nic w iloÊci zmian rCBF pomi´dzy grupami chorych w zale˝noÊci
od przyczyny WNT, czasu trwania choroby, dawki l-tyroksyny, wieku, p∏ci oraz st´˝enia w surowicy krwi TSH, T4,
T3.
Porównano równie˝ rCBF u chorych z WNT w stosunku do
wyników stwierdzanych w grupie kontrolnej. U chorych
z WNT stwierdzano w wielu miejscach obni˝enie regionalnego przep∏ywu mózgowego krwi w stosunku do osób kontrolnych. Zmniejszony rCBF u chorych z WNT wyst´powa∏
w cz´Êci górnej i Êrodkowej okolicy przedczo∏owej (w obu
wypadkach p<0,05), w okolicy czo∏owej Êrodkowej w cz´Êci dolnej prawej (p<0,05), w okolicy czo∏owej cz´Êci dolnej prawej i lewej (odpowiednio p<0,05 i p<0,01), oraz
w jàdrach podstawy po stronie prawej (p<0,01) i lewej
p<0,05).
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Tabela 4. Pó∏iloÊciowa ocena regionalnego przep∏ywu mózgowego krwi u pacjentów z chorobà Alzheimera (AD) i bez niej (non-AD). WartoÊci perfuzji
sà wyra˝one w procentach stosunku gromadzenia znacznika mózg/mó˝d˝ek ± SD (%).
Table 4. Semiquantitative assessment of rCBF in patients with AD and non-AD. Perfusion values are presented as a percentage of marker
accumulation in cerebrum/cerebellum ± SD (%).
P∏at skroniowy

Ârednia
SD
ZnamiennoÊç
WartoÊç min.
WartoÊç maks.

P∏at ciemieniowy

P∏at czo∏owy

P∏at potyliczny

AD

non-AD

AD

non-AD

AD

non-AD

AD

non-AD

60
4

66
4

59
3

65
7

65
4

65
7

72
6

73
6

58
76

53
66

58
71

59
70

59
78

61
82

p<0,05
54
66

p<0,05

ns

ns
64
88

WartoÊç prawid∏owa – 70 % lub powy˝ej; ns – nieznamienne

Migrena
Asymetri´ mi´dzy prawà i lewà pó∏kulà mózgowà w granicach 11–23% w obszarach zainteresowania i obni˝ony rCBF
obserwowano u 11/13 (85%) chorych z migrenà z aurà
(MA+). Obni˝onà perfuzj´ i asymetri´ w granicach 11–18%
stwierdzano u 4/10 (40%) chorych z migrenà bez aury
(MA–). OÊmiu pacjentów (2 MA+, 6 MA–) wykazywa∏o homogenny rozk∏ad znacznika w ca∏ej korze mózgowej. rCBF
wyra˝any jako wskaênik mózg/mó˝d˝ek mieÊci∏ si´ u nich
w granicach wartoÊci prawid∏owych.
U chorych z MA+ ogniska obni˝onego rCBF by∏y zlokalizowane w korze ciemieniowo-potylicznej w 10 przypadkach
(7 w prawej, 3 w lewej pó∏kuli), 3 ogniska w p∏atach czo∏owych (odpowiednio 1 po stronie prawej, 2 po stronie lewej)
i 4 ogniska w p∏atach skroniowych (odpowiednio 3 w prawym i 1 w lewym). Pacjenci z MA- w 3 przypadkach mieli
ogniska hipoperfuzji zlokalizowane korze ciemieniowo-potylicznej po stronie prawej, w 2 w lewym p∏acie czo∏owym
i w 1 w lewym p∏acie skroniowym. W obu grupach prawa
pó∏kula by∏a cz´Êciej dotkni´ta zmianami w porównaniu
z pó∏kulà lewà (odpowiednio 14 i 9 ognisk hipoperfuzji).
EEG u 17 chorych by∏o prawid∏owe, w 5 przypadkach nieprawid∏owoÊci stwierdzano w okolicy skroniowej, a w 1
przypadku zmiany by∏y rozlane. Obrazy tomografii emisyjnej i EEG odpowiada∏y sobie w 12 przypadkach. U 5 chorych w tomografii emisyjnej obserwowano ogniska obni˝onego przep∏ywu krwi, g∏ónie w p∏atach skroniowych, odpowiada∏y im zmiany EEG w tych samych obszarach. U 7
chorych nie stwierdzano odchyleƒ od obrazu prawid∏owego
ani w badaniu SPECT ani w EEG. U 11 chorych badania
EEG i SPECT by∏y rozbie˝ne.

Padaczka
U 21 badanych dzieci stwierdzano napady cz´Êciowe proste, a u 8 napady cz´Êciowe z∏o˝one. Rozlane, nieswoiste
zaburzenia obserwowano u 12 dzieci, czynnoÊç napadowà
u 16, zmiany zlokalizowane w 23 przypadkach (w okolicy
skroniowej 20 ognisk, w potylicznej 9, czo∏owej 4, ciemieniowej 1), a zmiany podczas ró˝nych procedur aktywacyjnych stwierdzano w 17 przypadkach. Prawid∏owy zapis
EEG w okresie mi´dzynapadowym znaleziono tylko u 1
chorego. U tego samego chorego stwierdzono równie˝ prawid∏owy wynik badania SPECT.

Obszary z widocznà hipoperfuzjà w badaniu SPECT stwierdzano u 28/29 chorych (97%) z prawid∏owym KT g∏owy.
U ˝adnego pacjenta nie obserwowano uchwytnej hiperperfuzji. Ognisko obni˝onego rCBF i nieprawid∏owego zapisu
EEG zlokalizowane w tym samym p∏acie znaleziono
u 20/29 (69%) chorych. Stosunek wychwytu znacznika
w ogniskach hipoperfuzji do symetrycznych obszarów zainteresowania wynosi∏ 86% i wykazywa∏ znamiennà ró˝nic´
(p<0,001). Poza tym nie obserwowano ró˝nic wychwytu
znacznika pomi´dzy symetrycznymi obszarami zainteresowania w obu pó∏kulach, ani mi´dzy obiema pó∏kulami
w ca∏oÊci, które przekracza∏yby 10%.
Najcz´Êciej zmiany ogniskowe znajdowano w p∏atach skroniowych i ciemieniowych po 12/29 (41%), nast´pnie w potylicznych 4/29 (14%) i czo∏owych 2/29 (7%). SzesnaÊcie chorych wykazywa∏o jedno ognisko hipoperfuzji, a dwanaÊcie
– dwie lub wi´cej zmian, w jednym przypadku nie stwierdzono ˝adnego ogniska. W zespole Landau-Kleffnera ogniska obni˝onego wychwytu znaleziono u wszystkich dzieci.

Choroba Alzheimera
Ârednie wartoÊci (SD wspó∏czynników mózg/mó˝d˝ek uzyskane z regionów ciemieniowych i skroniowych chorych
z chorobà Alzheimera (AD) by∏y znamiennie ni˝sze w porównaniu z odpowiadajàcà wiekiem grupà kontrolnà, nonAD (p<0,05). Nie stwierdzano znamiennych ró˝nic w obszarach czo∏owych i potylicznych pacjentów z chorobà Alzheimera i kontroli. Regionalny przep∏yw mózgowy w obu
grupach by∏ nieco obni˝ony, jednak˝e nie stwierdzano
istotnych ró˝nic pomi´dzy AD a non-AD. Wychwyt znacznika w p∏atach potylicznych by∏ prawid∏owy, powy˝ej 70%.
Regionalny przep∏yw mózgowy w obu grupach pacjentów
pokazano w tabeli 4. Podano wartoÊci Êrednie, odchylenie
standartowe, znamiennoÊç statystycznà, wartoÊci minimalne i maksymalne. Chocia˝ okazjonalnie obserwowano
w pojedynczych przypadkach asymetri´ prawo-lewo, ogólnie Êrednie wartoÊci przep∏ywu regionalnego nie ró˝ni∏y si´
znaczàco w obu pó∏kulach w ca∏ej badanej grupie. Grupa
kontrolna wykazywa∏a homogennà dystrybucj´ radiofarmaceutyku w ca∏ym obszarze kory.
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Tabela 5. Porównanie wzgl´dnych wartoÊci PI u chorych z TIA, z TIA przed i po podaniu Diamoxu oraz chorych z udarem. Podano wartoÊci Êrednie
mózg/mó˝d˝ek ± SD w procentach (%) oraz ich zakres. ZnamiennoÊç statystycznà w stosunku do grupy kontrolnej oznaczono:
*=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001, ns – brak istotnej ró˝nicy.
Table 5. The comparison of PI relative value in patients with TIA, prior and after Diamox administration, and in patients with stroke. Range and mean
values are presented ± SD (%). Statistical significance of control group is determined as: *=p<0.05; **=p<0.01; ***=p<0.001,
ns – non significant.
Ârednia ± SD
Kontrola
Udar dokonany
TIA
TIA podst.
TIA diamox

7±3
32±16
16±5
13±6
18±8

Zakres
0-14
11-69
8-26
6-27
11-43

Choroby naczyniowe mózgu – przejÊciowe
niedokrwienie i udar
Wyniki badaƒ uzyskane w tomografii emisyjnej mózgu
u chorych z udarem dokonanym, przejÊciowym niedokrwieniem mózgu (transient ischaemic attack, TIA) i grupà
chorych z TIA w warunkach podstawowych i po stymulacji
acetazolamidem oraz porównanie z grupà kontrolnà podano w tabeli 5.
Po podaniu acetazolamidu ró˝nica rCBF pomi´dzy stronà
zdrowà a niedokrwionà wzros∏a o 37%. Ró˝nica ta nie by∏a
jednak˝e znamienna statystycznie.

Omówienie
W niniejszej pracy wykazano zaburzenia regionalnego
przep∏ywu mózgowego u chorych z ró˝nymi chorobami mózgu oraz chorobami z zakresu innych narzàdów, gdzie
stwierdzano jednak˝e zmiany przep∏ywu mózgowego krwi,
nie stwierdzajàc ich u badanych w grupie kontrolnej.
U chorych na depresj´ badanie wykonywano dwukrotnie:
przed rozpocz´ciem leczenia i po uzyskaniu remisji objawów choroby. Obserwowano znamiennie ni˝szy regionalny
przep∏yw mózgowy na poczàtku choroby i jego normalizacj´ po ustàpieniu objawów klinicznych. Monitorowanie regionalnego przep∏ywu mózgowego u chorych na depresj´
umo˝liwia ocen´ wyników leczenia. U chorych tych spodziewaç si´ nale˝y poprawy perfuzji mózgowej pod wp∏ywem leczenia, co mo˝e byç sposobem jego monitorowania
i powinno ewentualnie daç mo˝liwoÊç przewidywania nawrotów w przebiegu choroby [3,4].
Oceniano lokalizacj´ ognisk padaczkowych u dzieci chorych
na padaczk´ cz´Êciowà i porównywano ich wyniki z wynikami badaƒ EEG uzyskujàc 69% zgodnoÊci z lokalizacjà
ogniska przy pomocy EEG; we wszystkich tych przypadkach wyniki badania KT i/lub rezonansu magnetycznego
nie wykazywa∏y odchyleƒ od stanu prawid∏owego. W przypadku chorób centralnego uk∏adu nerwowego lokalizacja
ognisk padaczkowych przyczynia si´ do uÊciÊlenia rozpoznania, zw∏aszcza chorych kierowanych do zabiegu [5,6].
Migrena jest jednym z najcz´stszych bólów g∏owy, szczególnie w m∏odym wieku [7]. U chorych na migren´ stwierdzono równie˝ istotne obni˝enie rCBF, w wi´kszym stop-
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niu w przypadkach z aurà, natomiast u chorych bez aury
obni˝enie perfuzji mózgowej wyst´powa∏o rzadziej. W porównaniu z chorymi doros∏ymi [8] obserwowano równie˝
inne wzorce perfuzji mózgowej. Mo˝e to wynikaç z odr´bnoÊci symptomatologii migreny u dzieci, co podkreÊla Dilling-Ostrowska [9]. Mozley [10] t∏umaczy to z kolei odr´bnoÊciami rCBF w m∏odszym wieku.
Oceniano równie˝ pacjentów ze schorzeniami dementywnymi, stwierdzajàc istotne obni˝enie regionalnego przep∏ywu mózgowego. Badania umo˝liwi∏y ró˝nicowanie chorych
z zaburzeniami pami´ci we wczesnej fazie choroby Alzheimera z pacjentami bez choroby Alzheimera oraz znalezienie nieprawid∏owoÊci charakterystycznych dla chorych
z podejrzeniem tej choroby, jak np. uszkodzenie obszarów
skroniowo-ciemieniowych. Równie˝ inne badania wykaza∏y charakterystyczne wzorce oraz ró˝nic´ rCBF pomi´dzy
chorymi na chorob´ Alzheimera a pacjentami z zaburzeniami pami´ci w przebiegu innych chorób [11,12].
Wiadomo z prac doÊwiadczalnych i epidemiologicznych, ˝e
dla prawid∏owego rozwoju mózgu podczas ˝ycia p∏odowego
i u noworodków jod ma fundamentalne znaczenie [13].
Wrodzona niedoczynnoÊç tarczycy jest skojarzona z kretynizmem, który charakteryzuje si´ trzema g∏ównymi cechami: zaburzeniami mowy z zaburzeniami s∏uchu, opóênieniem umys∏owym i zaburzeniami czynnoÊci ruchowej [14].
U chorych z wrodzonà niedoczynnoÊcià tarczycy potwierdzono nieprawid∏owy rCBF w mózgu, znajdujàc du˝e zaburzenia naczyniowe zarówno ogniskowe jak i uogólnione, towarzyszàce zaburzeniom rozwoju umys∏owego.
Odchylenia od stanu prawid∏owego w postaci ognisk fotopenicznych lub zmniejszonego wychwytu znacznika obserwowano tak˝e u chorych na choroby naczyniowe. Znaleziono ró˝nice w obrazie rCBF u chorych z klasycznymi chorobami naczyniowymi mózgu jak udar dokonany lub TIA. Badania te u∏atwiajà postawienia bardziej precyzyjnego
rozpoznania a nast´pnie rokowania [15]. Umo˝liwia to
szczególnie badanie z u˝yciem acetazolamidu [16].
Celem niniejszej pracy by∏y badania tomograficzne SPECT
w wybranych chorobach dotyczàcych centralnego uk∏adu
nerwowego. W 1989 r. Królicki [17] po raz pierwszy w Polsce opisa∏ zastosowanie SPECT z u˝yciem HMPAO w badaniach centralnego uk∏adu nerwowego i chorobach z nim
zwiàzanych. W tym czasie technika ta si´ rozwin´∏a. Wy-
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d∏u˝ono trwa∏oÊç przygotowanego do iniekcji 99 mTcHMPAO, udoskonalono te˝ oprogramowanie gammakamery, wprowadzajàc np. eliptyczny tor obrotu detektora wokó∏ g∏owy. KoniecznoÊç wykrywania i porównywania
wzorców obrazów istnieje jednak nadal.

Junik R – Zmiany regionalnego przep∏ywu mózgowego krwi w wybranych chorobach…
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