
Změny na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci

Úvod

MR mozku je hlavní pomocnou vyšetřovací metodou v diagnostice Alzheimerovy nemoci 

(AN).  U AN s pozdním začátkem bývá typická mediotemporální atrofie. U vzácnější AN 

s časným začátkem může být atrofie mozku odlišná. Dosavadní vizuální škály pro hodnocení 

mozkové atrofie u AN mohou být pro běžnou klinickou praxi příliš komplikované.

Cíl

Hlavním cílem bylo vytvořit nové, jednoduché a spolehlivé vizuální škály pro hodnocení 

mediotemporální a parietální atrofie na MR mozku, které budou vhodné pro diagnostiku AN 

v běžné klinické praxi.

Metodika a pacienti

Vyvinuli jsme Parietální Atrofický Skór (PAS) pro posuzování parietální atrofie, který je 

založen na hodnocení atrofie 3 struktur (sulcus cingularis posterior, precuneus a parietální 

gyry) na sekvenci koronárních řezů parietálním lalokem. Nejprve jsme tuto škálu využili 

k posouzení atrofie parietální kůry u 74 kognitivně normálních osob z české kohorty (věkové 

rozmezí 48-87 let, MMSE 29 ± 1). 4 hodnotitelé s odlišnými profesními zkušenostmi 

posuzovali MR mozků 25 osob z této kohorty ke stanovení reliability PAS. Následně jsme 

porovnali parietální atrofii pomocí PAS mezi 24 pacienty s AN s pozdním začátkem (MMSE 

2 1 ± 3) a 26 kognitivně normálními jedinci (MMSE 29 ± 1) z české kohorty. Škálu 

Hippocampo-horn percentage (Hip-hop) jsme vytvořili pro skórování mediotemporální 

atrofie. Je založena na vizuálním odhadu poměru mezi plochou hipokampu a součtem plochy 

hipokampu a plochy temporálního rohu postranní komory na jednom ideálním koronárním 

řezu (vyjádřeno v procentech). Obě škály jsme využili k porovnání atrofie mezi 32 pacienty 

s AN s pozdním začátkem (Krátký test kognitivních funkcí MMSE 22 ± 4) a 36 kognitivně 

normálními jedinci (MMSE 29 ± 1) a následně mezi 26 pacienty s AN s časným začátkem 

(MMSE 22 ± 4) a 21 kognitivně normální jedinci (MMSE 29 ± 1). Skupiny pacientů a 

kontrol byly v obou případech spárovány věkem. MR mozku těchto 4 skupin byly získány z 

mezinárodní databáze Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Všechny MR 

mozku byly skórovány dvěma hodnotiteli zvlášť k posouzení intra-rater a inter-rater 

reliability PAS a Hip-hop.



Výsledky

U kognitivně normálních jedinců z české kohorty nebyla nalezena signifikantní korelace 

celkového PAS obou parietálních laloků s věkem. Intra-rater reliabilita PAS stanovená na 

české kohortě pacientů byla téměř dokonalá (vážená kappa hodnota byla 0,9 v obou 

hemisférách). Inter-rater reliabilita PAS vyjádřená jako vážená kappa hodnota se pohybovala 

mezi 0,43 – 0,86. Rozdíl v parietální atrofii stanové pomocí PAS nebyl mezi pacienty s AN 

s pozdním začátkem a kognitivně normální jedinci z české kohorty statisticky významný (p > 

0,05). Porovnáním výše uvedených 4 skupin osob z ADNI jsme získali následující výsledky. 

Pacienti s AN s pozdním začátkem měli v porovnání s kontrolami signifikantně více 

vyjádřenou mediotemporální atrofii bilaterálně (p < 0,000001), ale parietální laloky byly 

srovnatelné bez signifikantního rozdílu. Pacienti s AN s časným začátkem měli v porovnání s 

kontrolami signifikantně více vyjádřenou mediotemporální i parietální atrofii bilaterálně (v 

obou případech p < 0,01). Intra-rater a inter-rater reliabilita PAS a Hip-hop byla téměř 

dokonalá ve všech případech (vážená kappa hodnota se pohybovala mezi 0,90 – 0,99). 

Závěr

Mediotemporální atrofie detekovaná pomocí Hip-hop je typická pro celé věkové spektrum 

pacientů s AN. Parietální atrofie hodnocená prostřednictvím PAS bývá typická jen u pacientů 

s AN s časným začátkem. PAS a Hip-hop jsou jednoduché a velmi spolehlivé MR vizuální 

škály vhodné pro diagnostiku AN v běžné klinické praxi.


