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bodného softwaru, která umožnila, že tato práce vznikla (s výjimkou výsledků funǩcní
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1.1.1 Od parafínu k difuzním tenzorům . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.2 Difuze a její hodnocení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.3 Prostorová orientace tenzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

1.1.4 Traktografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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1 Úvod

Magnetická rezonance je v současné dob̌e jednou z nejdůležitějších zobrazovacích tech-

nik, svoji roli v klinickém zobrazování si postupně upev̌nuje již tém̌ěr tři desetiletí. Tech-

nika, původňe dedikovaná zobrazení především nervového systému a kloubů, si rychle

získala dominantní postavení vřaďe medicínských oborů. Její využití v neuroradiologii

je však i nadále zcela dominantní a neustále se zdokonaluje.V soǔcasné dob̌e prožíváme

období, kdy původňe experimentální techniky přecházejí postupňe do klinické praxe. P̌rí-

kladem může být zobrazení vážené difuzí, které je hlavním tématem této práce.

Kromě svého standardního využití v klinice, jako je například diferenciální diagnostika

mozkového abscesu oproti gliomuči detekcěcerstvé ischémie, dochází v poslední době

k významnému rozvoji dalších typů zobrazení založených nadifuzním vážení. Mohou

být použita ke sledování konektivity jednotlivých mozkových center a k hodnocení stavu

zejména bílé hmoty. Porovnávání kvantitativních parametrů difuze se však zatím nedo-

stalo do klinické rutiny.

Mimo zobrazení difuze existují i další kvantitativní MR metody k hodnocení patologic-

kých zm̌en CNS, nap̌ríklad mě̌rení relaxǎcních časů (T1 a T2 relaxometrie) a metody

morfometrické.

Magnetická rezonance se stále více prosazuje v předoperǎcní p̌ríprav̌e i v průb̌ehu operace

mozku. Funǩcní magnetickou rezonancí (fMRI) lze ukázat anatomické umísťení center,

podílejících se na konkrétních funkcích. Tím je možné napomoci plánování operǎcního

přístupu a zkrátit peroperační stimulaci funǩcních center.

V následujícím textu popíšeme principy jednotlivých technik, které byly pro ú̌cely této

práce použity a to difuzí vážené zobrazení, funkční magnetickou rezonanci, T2 relaxome-

trii a morfometrii založenou na hodnocení T1-vážených obrazů.

4



1.1 Difuzí vážené zobrazení a funǩcní magnetická rezo-

nance

1.1.1 Od parafínu k difuzním tenzorům

Edward Purcell, když za druhé světové války dostal za úkol v rámci svého postgraduál-

ního studia zkoumat nukleární magnetickou rezonanci, začínal pracovat na tématu, o kte-

rém se domníval, že není příliš perspektivní a použitelné mimo oblast základního vý-

zkumu [166]. Objevitel nukleární magnetické rezonance I.I. Rabi však za svůj p̌rínos

obdržel v roce 1944 Nobelovu cenu [5]. Práce Purcella, popisující relaxaci vodíkových

jader v parafínu po jejich vystavení radiofrekvenčnímu (RF) pulzu [167], spolu s nápadem

Felixe Blocha hodnotit místo absorpce RF pulzu jeho re-emisi [32], vynesly pak ob̌ema

další spolěcnou Nobelovu cenu za fyziku [4, 2].

Lauterbur vypracoval v roce 1973 novou zobrazovací metodu,pro niž navrhl název zeug-

matografie.ζευγµα znamená v̌rečtině jǎrmo a Lauterburem navržené zobrazení vychází

z interakce stacionárního pole s polem gradientních cívek –odtud Lauterburův návrh pro

oznǎcování zobrazení podlěreckého slova pro nástroj spojující dvačleny páru [113]. Ná-

zev se však neujal, místo něj používaný termín „zobrazení nukleární magnetickou rezo-

nancí“ musel také ustoupit od slova „nukleární“, které vyvolávalo negativní emoce [213].

První zobrazení lidského těla (prstu) v roce 1977 Mansfieldem [127] umožnila jím propra-

covaná metoda lineárního plnění K-prostoru [126]. Další vývoj této zobrazovací metody

umožnil její rutinní využití a relativňe dostupné zobrazení lidského mozku in vivo, poté,

co se v letech 1983-5 rozběhla sériová výroba MR tomografů [213] .

Hahn navrhl v roce 1950 klasickou „spin-echo“ sekvenci, která využívá závislosti Lar-

morovy precesní frekvenceω na lokální intenziťe magnetického pole. Precesní frekvence

je definovaná rovnicí (1.1):

ω = γB (1.1)

B je intenzita magnetického pole aγ je gyromagnetický moment (konstantní pro daný
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chemický prvek). P̌ri spin-echo experimentu jsou protony ve sledované oblastivystaveny

nejprve 90 stup̌novému RF pulzu, který způsobí jejich synchronizaci, a následňe dalšímu

180 stup̌novému pulzu, kterým se zahájí stejně dlouho trvající fáze resynchronizace. Vý-

sledkem je tzv. echo - pulz, který je snímán přijímací anténou. Již tato sekvence je dle

Hahna ovlivňena difuzí [73].

Carr a Purcell navrhli ǒctyři roky pozďeji praktické m̌ěrení difuzních parametrů pomocí

spin-echo sekvence v kombinaci s difuzním gradientem po celou dobu m̌ěrení, spolu

s kvantitou odrážející míru difuzního vážení (tzv. b-hodnota, odpovídající druhé mocnině

síly difuzních gradientů) [41].

Stejskal a Tanner upravili sekvenci dále do podoby PGSE. Sekvence nov̌e zahrnovala dva

symetrické RF pulzy, b-hodnotu bylo možné stanovit podle rovnice:

b= γ2G2δ2
(

∆−
δ
3

)

(1.2)

γ zde oznǎcuje gyromagnetický pom̌er, G amplitudu gradientních pulzů,δ délku aktivace

difuzního gradientu a∆ čas, který uplyne mezi obdobími aktivace difuzních gradientů

(blíže viz [192]). V témže roce navrhl Stejskal matematickévyjáďrení difuzních parame-

trů ve form̌e difuzních tenzorů [191].

1.1.2 Difuze a její hodnocení

Difuze je fyzikální jev, spǒcívající v náhodném p̌resunǔcástic. Difuze molekul vody byla

poprvé popsána na základě nep̌rímého pozorování jejího účinku na mikroskopické̌cástice

— fenoménu dnes známému jako Brownův pohyb [36].

1.1.2.1 Koeficient samodifuze a ADC

Z příčin vyplývajících z pravidel kvantové mechaniky nejsme schopni zm̌ěrit tento ná-

hodný pohyb p̌rímo pro jednotlivé molekuly. Je však možné sledovat a hodnotit množinu
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molekul – nap̌ríklad p̌ri velikosti voxelu1 2,5× 2,5× 2,5 mm je v ňem obsaženo cca

1020 molekul vody. Na takto velký soubor volně pohyblivýchčástic se již dá pohlížet

pomocí Einsteinovy teorie tepelného pohybučástic [55]. Podle ní je druhá mocnina vzdá-

lenosti, kterou urazí „prům̌erná molekula“ v izotropním prostředí p̌rímo úm̌erná délce

pozorování a konstantě, oznǎcované jako koeficient samodifuze (self-diffusion coeffici-

ent). Tento vztah vyjaďruje následující rovnice (1.3):

〈r2〉= 6Dt (1.3)

Distribuce vzdáleností, které̌cástice urazí, má Gaussovské rozložení, bez ohledu na počá-

teční bod vztažné soustavyči směru, v kterém difuzi m̌ěríme. Pročistou vodu za ťelesné

teploty (37◦C) činí difuzní koeficient 3 10−3 mm2s−1. Sledujeme-li difuzi molekul po

dobu 30 ms, urazí v prům̌eru cca 25µm ve všech sm̌erech [91]. Pokud se však molekula

pohybuje v prosťredí, obsahujícím p̌rekážky (v našem p̌rípaďe zejména buňečné mem-

brány), tato vzdálenost bude nižší. Při výpočtu difuzního koeficientu pomocí rovnice (1.3)

dojdeme k nižší hodnotě difuzního koeficientu, který je však nižší pouze zdánlivě, nebot’

je porušena podmínka volného pohybu molekuly, tedy nebyly dodrženy podmínky plat-

nosti obecné rovnice. Tento, zdánlivě nižší, koeficient (ADC) lze spočítat pomocí vzorce

ADC=
ln I2

I1

b1−b2
(1.4)

kde I2 a I1 jsou intenzity signálu p̌ri mě̌rení s b-faktorem (viz rovnice (1.2) ) b1 a b2.

Hodnotu tohoto koeficientu označujeme jako apparent diffusion coefficient (ADC). Kli-

nicky se používá prům̌er ADC pro ťri základní sm̌ery podle rovnice (1.5),̌címž se elimi-

nuje anizotropie difuze (viz dále).

〈ADC〉=
ADCx+ADCy+ADCz

3
(1.5)

1Voxel (složenina anglických slov volumetric,česky objemový, a pixel) jěcástice objemu, p̌redstavující
hodnotu v pravidelné m̌rížce ťrídimenzionálního prostoru počítǎcové grafiky. Je to vlastňe analogie k pixelu,
který reprezentuje 2D grafiku [110].
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LeBihan ve své práci definující ADC [114] v roce 1986 stanoviltuto hodnotu pro likvor

(2,5 10−3 mm2s−1), šedou hmotu (2,0 10−3 mm2s−1) a bílou hmotu (1,7 10−3 mm2s−1)

a pokusil se užít novou metodu k zpřesňení diagnostiky u pacientů s mozkovými ná-

dory. V průb̌ehu vývoje metodiky a zobrazovacích sekvencí došlo i k zpřesňení ťechto

normativních hodnot, které z našich autorů prezentuje například Kalvach [92]. Dnes jsou

udávány normální hodnoty nižší – pro šedou hmotu 0,76 10−3 mm2s−1[140] až 0,98 10−3

mm2s−1[58], pro bílou hmotu leží v rozsahu 0,60 – 1,05 10−3 mm2s−1[182] (nap̌ríklad

Helenius [78] uvádí 0,71 10−3 mm2s−1, jiní [140] 0,77 10−3 mm2s−1nebo 0,94 10−3

mm2s−1[58]).

V roce 1987 bylo potvrzeno i na zdravých dobrovolnících, že se intenzita signálu difuzí

vážených obrazů liší v závislosti na směru aplikace gradientních pulzů. Lze tudíž pozo-

rovat heterogenitu nejen mezi šedou a bílou hmotou mozkovou, ale i v rámci bílé hmoty,

která se p̌ri konveňcním zobrazení jeví homogenní [200, 46].

1.1.2.2 Difuzní tenzor

Již průkopnická práce Stejskala a Tannera [192] doporučovala používat pro popis difuze

spíše vícerozm̌erný tenzor než skalární veličinu. Teprve v roce 1994 Basser a jeho spolu-

pracovníci objevili způsob, jak z 6 difuzí vážených obraz˚u a jednoho nedifuzního obrazu

tento tenzor vypǒcítat [25] a položili tak základ zobrazování tenzoru difuze(diffusion

tensor imaging, DTI). Ukázku našich dat při použití 12 nerovnob̌ežných sm̌erů působení

difúzních gradientů naleznete na obrázku 1.1.

Tenzor je abstraktní geometrická entita, definovaná a popisovaná lineární algebrou a pod-

oborem, oznǎcovaným jako tenzorový počet. Lze ho vyjáďrit jedno- či vícerozm̌ernou

maticí. Jeho vlastnosti nezávisejí na volbě soǔradnic a je vyjáďren pomocí složek. Spe-

ciálním typem tenzoru je například skalár (jednorozm̌erný tenzor)či vektor. Detailňeji

se problematikou tenzorového počtu z našich autorů zabývají zejména Zahradník a Motl

[219].

Difuzi modelujeme pomocí dvojrozm̌erného tenzoru
←→
D . Hodnoty tenzoru, které leží

8



Obrázek 1.1: Ukázka dat namě̌rených difuzí váženou echoplanární (EPI) 2D sekvencí -
v tomto p̌rípaďe se jedná o 12 sm̌erovou „klinickou“ sekvenci z p̌rístroje Siemens Sym-
phony (viz metodika), zdravý dobrovolník. První obraz vlevo nahǒre je bez difuzního vá-
žení (B0), následují difuzí vážené obrazy (DWI) při použití difuzních gradientů v různých
osách (podrobňeji též v metodické sekci).
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diagonálňe (t.j. jejichž osy odpovídají osám MR scanneru, viz rovnice1.6), odpovídají

nam̌ěrenému ADC. Hodnoty pro ostatní osy však neodpovídají přímo ADC, ale odrážejí

kovarianci mezi molekulárními pohyby v dané ose a tudíž, na rozdíl od ADC, mohou

být tyto hodnoty nulové̌ci dokonce negativní [91]. Pro další zpracování je nutná dia-

gonalizace tenzoru
←→
D na

←→
D′ (geometricky znamená otáčení soǔradnicové soustavy

do polohy, v níž se ztotožní sm̌ery bázových vektorů soustavy s hlavními směry tenzoru

[184]). Následujěrešení charakteristické rovnice tenzoru a určení jeho invariant, kterými

jsou v tomto p̌rípaďe hlavnísměrytenzoru (charakterizované vektory, běžňe oznǎcované

jako~ε1,~ε2 a~ε3, v DTI literatǔre časťeji jako ~v1,~v2 a~v3 ) a hlavníhodnotytenzoru (reálná

čísla λ1, λ2a λ3 ). Hlavní sm̌ery tenzoru se v anglosaské literatuře oznǎcují jako eigen-

vektory, hlavní hodnoty jako eigenvalues. Zjednodušeně lze tedy tenzor difuze uchopit

pomocí rovnice (1.6):

←→
D =











Dxx Dxy Dxz

Dyx Dyy Dyz

Dzx Dzy Dzz











=⇒
←→
D′ =











λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3





















ε1

ε2

ε3











(1.6)

P̌resný postup pro výpǒcet difuzního tenzoru poskytuje například Mori [139].

Pro snadňejší p̌redstavu o difuzním tenzoru je možné využít skutečnosti, že jej lze vyjáďrit

mimo jiné rovnicí, která je soǔcasňe i rovnicí kvadratické plochy – obecného elipsoidu se

sťredem v boďeP≡ 0 [184]. V p̌rípaďe tenzoru difuze si lze tento elipsoid představit jako

povrch, uřcený tím, jak daleko doputují v daném směru za daný̌cas molekuly v m̌ěreném

objemu (viz obrázek 1.2).

Eigenvektory~v1, ~v2 a~v3 si pak lze p̌redstavit jako vektory reprezentující polohu tří os

elipsoidu v prostoru a hlavní hodnotyλ1, λ2a λ3 jako délku elipsoidu v dané ose.

Konvencí je dáno, že:

λ1≥ λ2≥ λ3 (1.7)

Pokud má diagonalizace dvojnásobný kořen (t.j. λ2 ≡ λ3), přechází obecný elipsoid

v elipsoid rotǎcní. V p̌rípaďe trojnásobného kořenu (λ1 ≡ λ2 ≡ λ3) se elipsoid stává
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Obrázek 1.2: Zobrazení difuze pomocí elipsoidu (pod každýmelipsoidem uveden difuzní
tenzor): a) volná difuze, b) volná difuze v homogenním prostředí, které má vyšší tortuo-
zitu či v témže prosťredí jako a), avšak při nižší teploťe. c) anizotropní prostředí - difuze je
ve svislé ose (y) omezena např. buňečnou membránou. d) stejná situace jako c), „vlákno“
probíhá pod úhlem 60◦. K převedení na variantu c) je potřeba diagonalizace vektoru.
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koulí. Hlavní hodnota tenzoru (λ1) bývá oznǎcována též jako osová difuzivita (axial

diffusivity,λ‖ ). Ze zbývajících hodnot tenzoru se počítá p̌ríčná difuzivita (perpendicu-

lar diffusivity, radial diffusivity) [7]:

λ⊥ =
λ2+λ3

2
(1.8)

Vztah mezi hodnotami tenzoru (viz vzorec 1.6), tvarem a polohou tenzoru schematicky

znázořnuje obrázek 1.2.

Jednou z výhod užití tenzoru
←→
D′ je jeho nezávislost na poloze vztažené soustavy, t.j.

uložení pacienta v MR p̌rístroji [202].

1.1.2.3 Skalární invarianty difuzního tenzoru

Z veličin, odvozených z difuzního tenzoru
←→
D (a to tém̌ěr výlučně λ1, λ2a λ3 ), lze

vypočítatřadu skalárních veličin, z nichž mnohé již prokázaly svou klinickou užitečnost.

Mezi tyto skalární invarianty patří i Lattice index (LI), který však není předm̌etem této

práce (vysv̌etlení výpǒctu LI nap̌ríklad v [202]).

Zatímco stopa tenzoru a průměrná difuzivita odrážejí pouze „velikost elipsoidu“, ostatní

proměnné – vesm̌es navržené již v roce 1996 Basserem a Pierpaolim – se snaží být

více či méňe věrným obrazem „tvaru“ elipsoidu. Objemový poměr, fraǩcní a relativní

anizotropie popisují „jak moc se elipsoid liší od koule“, ovšem nemohou odrazit roz-

díl mezi situací, popisovanou [91] jako „tvar cigarety“ (λ1≫ λ2 ≈ λ3) a „tvar kolá̌ce“

(λ1 ≈ λ2≫ λ3). K tomu lze využít prom̌enné, jako jsou skewness (šikmost), sfericita,

linearita a planarita.

Hodnoty ťechto prom̌enných lze stanovit nezávisle pro každý voxel a tomu následně p̌riřa-

dit hodnotu odstínu šedi. Tyto mapy lze vypočítat v rámci následného zpracováníči v ně-

kterých p̌rípadech mohou být vytvořeny p̌rímo MR p̌rístrojem s p̌ríslušným softwarem.
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1.1.2.3.1 Stopa tenzoru - diffusion trace

Nejjednodušší skalární proměnnou odvozenou z difuzního tenzoru je tzv. stopa tenzoru

(diffusion trace,TrD), která je prostým soǔctem hlavních hodnot tenzoru
←→
D′ jak ukazuje

rovnice 1.9:

TrD = λ1+λ2+λ3 = Dxx+Dyy+Dzz (1.9)

1.1.2.3.2 Prům̌erná difuzivita - MD

Prům̌erná difuzivita (mean diffusivity, MD) vyjaďruje prům̌er hlavních hodnot tenzoru
←→
D′ :

MD =
λ1+λ2+λ3

3
=

TrD
3

(1.10)

Hodnota MD je blízce p̌ríbuzná〈ADC〉, ovšem tyto hodnoty nejsou identické, nebot’

〈ADC〉 vychází p̌rímo z nam̌ěrených hodnot (bez použití tenzoru) a je tudíž ovlivněna

chybou, pocházející ze zobrazovacích gradientů. I tak lzealeříci, že platí vztah (1.11).

〈ADC〉 ≈MD (1.11)

1.1.2.3.3 Objemový pom̌er - VR

Objemový pom̌er (rotationally invariant Volume ratio, VR) byl jedním z prvních pokusů

o p̌revedení „tvaru“ elipsoidu do jediné skalární veličiny [202]. Koncept byl finalizován

Pierpaolim a Basserem v roce 1996 [163] a VR je dnes definován jako pom̌er mezi obje-

mem elipsoidu a objemem koule o poloměruTrD/3:

VR=
4
3πλ1λ2λ3

4
3π

(

λ1+λ2+λ3
3

)3 =
λ1λ2λ3

(

λ1+λ2+λ3
3

)3 (1.12)

VR nabývá tedy hodnot od nuly do jedné, je nízký v oblasti vysoké anizotropie – bílá

hmota je tmavší než šedá hmota. Zjednodušeně řečeno se jedná o „míru kulatosti elipso-

idu“.
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1.1.2.3.4 Fraǩcní anizotropie - FA

Fraǩcní anizotropie, zjednodušeně řečeno „míra šišatosti elipsoidu“, je v současné dob̌e

jednou z nejpoužívaňejších skalárních invariant, odrážejících tvar elipsoidu. Nabývá hod-

not od nuly (za p̌redpokladu zcela izotropního prostředí, t.j.λ1= λ2= λ3) do jedné (cylin-

dricky symetrický prostor, t.j.λ1≫ λ2).

FA=

√

1
2

√

(λ1−λ2)
2+(λ1−λ3)

2+(λ2−λ3)
2

√

λ 2
1 +λ 2

2 +λ 2
3

(1.13)

FA poskytuje vysoký kontrast mezi šedou a bílou hmotou [202], s klesajícím pom̌erem

signál – šum však zdánlivě stoupá FA, která je v tomto přípaďe falešňe nadhodnocena

[163].

1.1.2.3.5 Relativní anizotropie - RA

Od fraǩcní anizotropie se relativní anizotropie (RA) liší především tím, že je její hodnota

vztažena k difuzní stop̌e a v důsledku toho je nutné změnit škálovací faktor, aby byl rozsah

hodnot op̌et od nuly do jedné.

RA=

√

1
3

√

(

λ1−
TrD
3

)2
+
(

λ2−
TrD

3

)2
+
(

λ3−
TrD
3

)2

TrD
3

(1.14)

1.1.2.4 Skewness

První prom̌ennou, která by m̌ela pomoci rozlišit, zda má elipsoid spíše tvar „trubky“či

„koláče“ je skewness,̌cili šikmostči nesoum̌ernost, oznǎcovaná písmenem S:

S=

(

λ1−
TrD
3

)3
+
(

λ2−
TrD

3

)3
+
(

λ3−
TrD
3

)3

3
(1.15)

Využití této prom̌enné je limitováno vyšší mocninou hlavních hodnot tenzoru (λ1,

λ2a λ3 ), které výrazňe zvyšují citlivost na šum.
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1.1.2.5 Sfericita, linearita a planarita

Westin s Peledem [158] navrhli v letech 1997-1998 alternativní p̌rístup k hodnocení tvaru

tenzoru, pomocí prom̌enných, nazvaných sfericitaCs (1.16), linearitaCl (1.17) a planarita

Cp (1.18).

Cs=
λ3
TrD
3

=
3λ3

λ1+λ2+λ3
(1.16)

Cl =
(λ1−λ2)

3TrD
3

=
λ1−λ2

λ1+λ2+λ3
(1.17)

Cp =
2(λ2−λ3)

3TrD
3

=
2(λ2−λ3)

λ1+λ2+λ3
(1.18)

Výhodou navržených pom̌erů je, že jejich soǔcet je jedna (1.19) a tudíž je možné je vyjá-

dřit pomocí barycentrických souřadnic2.

Cs+Cl +Cp =
3λ3+(λ1−λ2)+(2λ2−2λ3)

λ1+λ2+λ3
= 1 (1.19)

Autoři soǔcasňe navrhují vlastní parametr, odpovídající frakční anizotropii, oznǎcovaný

jako „anizotropy measure“ -Ca:

Ca = 1−Cs=Cl +Cp =
(λ1−λ2)+2(λ2−λ3)

λ1+λ2+λ3
=

λ1+λ2−2λ3

λ1+λ2+λ3
(1.20)

Sami autǒri považují za nejužitěcnější z výše uvedených proměnnýchCl ,nebot’ jeho nízká

hodnota sv̌eďcí pro ǩrížení vláken v daném voxelu.

1.1.3 Prostorová orientace tenzoru

První pokusy o znázornění orientace difuze vycházely z ADC map získaných po aplikaci

difuzních gradientů v různých osách [91]. S příchodem difuzních tenzorů nastal problém

2zájemce o bližší seznámení s výhodami barycentrických souřadnic a jejich praktického využití odkazuji
zejména nǎclánek prof. Libického [118].
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s jejich vizualizací. Je sice možné zobrazovat přímo difuzní elipsoidy, ovšem tímto způ-

sobem lze znázornit jen výsek celého objemu, jinak se obraz stává znǎcně nep̌rehledným

(viz obr. 1.3). Podobným zobrazením je použití úseček, které v trojrozm̌erném prostoru

reprezentují hlavní sm̌er tenzoru~v1 (obr. 1.4). Ani takto není možné přehledňe zobrazit

celý mozek (i když pro vizualizaci místních podmínek a zejména ǩrížících se vláken může

být toto zobrazení výhodné – viz obr. 1.5).

Obrázek 1.3: Nap̌ríklad pomocí programu MedINRIA [19] je možné přímo zobrazit elip-
soidy odpovídající tvaru difuzního tenzoru. Při tomto zobrazení je povrch prostorového
útvaru definován pomocí zdánlivého koeficientu difuze (ADC)v jednotlivých sm̌erech.
V oblastech izotropní difuze mají tedy elipsoidy náhodnou barvu a imponují jako velké
koule, jejichž prům̌er je p̌rímo úm̌erný ADC. V oblastech difuze anizotropní jsou elipso-
idy jemňejší a je patrná jejich prostorová orientace, která je potvrzena také jejich barvou.
V tomto p̌rípaďe šikmo zespoda zezadu zobrazujeme koronárnířez, ve kterém je patrná
pyramidová dráha (tmavě modrá, probíhající z horní hranice obrazu po obou stranách
dolů), corpus callosum (červeno-fialový útvar probíhající napříč obrazem v horní třetině
obrazu) a nepravidelné kulovité útvary odpovídající většinou likvoru.

Pajevic a Pierpaoli v roce 1999 navrhli dnes používané zobrazení p̌revažujícího sm̌eru

difuze na záklaďe hlavního sm̌eru tenzoru difuze~v1 a anizotropie. Ďríve používaná zobra-

zení barevňe kódovala hlavní sm̌er tenzoru, ovšem tak, že každý směr byl unikátní. Hlavní

přínos nového způsobu zobrazení byl v tom, že vyšel z referenční rovinyyz (sagitální),
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Obrázek 1.4: Zobrazení tenzoru difuze úsečkami v programu Fslview [186]. V koronární
rovině jsou p̌res mapu fraǩcní anizotropie zobrazeny úsečky odpovídající p̌revažujícímu
směru difuze v této roviňe. Pro úplnou p̌redstavu o prostorové orientaci by však bylo
nutné prostudovat každý voxel ve všech třech ortogonálních rovinách.

17



Obrázek 1.5: Zobrazení křížících se vláken programem FSL [186]. Zobrazení frakční an-
izotropie v transverzální roviňe v oblasti kmene a mozečkových stvolů je p̌rekryto hlavní
(červeňe) a vedlejší (moďre) sm̌erovou informací. Stejňe jako v p̌rípaďe obrázku 1.4 by
pro celkovou p̌redstavu bylo nutné použít všechny tři roviny.
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definované pomocí fissura interhemispherica a z roviny na ni kolmé, procházející ob̌ema

interhemisferálními komisurami. Tím je zajištěno, že refereňcní rovina i ob̌e roviny na ni

kolméby mělysvírat s anatomickými drahami vždy stejný úhel. Vzhledem k tomu, že~v1

oznǎcuje sm̌er osy elipsoidu, není možné určit, na kterou stranu by m̌el sm̌ěrovat. Proto

se nové zobrazení vzdalo předchozích ambicí rozlišovat vlákna jdoucí zleva doprava od

těch, která jdou zprava doleva, ale místo toho bylo použito symetrické zobrazení, které

obě varianty zobrazí stejně. K tomu slouží dv̌e zrcadlov̌e symetrické hemisféry, odráže-

jící barevnou škálu. V praxi je zobrazen každý voxel barvou složenou ze ťrí komponent -

červené (zleva doprava, red, R), zelené (zepředu dozadu, green, G) a modré (shora dolů,

blue, B). Ukázku tohoto typu zobrazení naleznete na obrázku1.6. Odstín je uřcen rovni-

cemi (1.21):

R= λ|~vx|,G= λ|~vy|,B= λ|~vz| (1.21)

Vektor~v představuje hlavní sm̌er difuze~v1, λ míru anizotropie. V původní práci bylo

navrženo užití prom̌enné lattice index, dnes se běžňe používá fraǩcní anizotropie [155].

1.1.4 Traktografie

Výše uvededné metody zobrazení prostorové orientace tenzoru jsou limitovány tím, že

je možné je prohlížet jen jako 2D mapy, i když s možností výběru roviny zobrazení. Po-

kud je poťreba hodnotit nap̌ríklad pyramidovou dráhu, je nutné prohlédnout – tak jako při

klasickém MRI vyšeťrení – více vrstev a na základě ťechto informací si v duchu dráhu

zrekonstruovat. Tento způsob zobrazení drah vyžaduje zkušenost a mnohǒcasu. Z toho

důvodu byly vyvinuty metody automatického sledování drah, oznǎcované jakotraktogra-

fie. Díky nim je nejen usnadněna interpretace obrazu, ale je možné získat další informace,

které jsou v DTI skryty [139]. Nevýhodou však je, že bez udánípřesné metodiky výpǒctu

drah mohou být informace výrazně zaváďející, či dokonce zcela chybné.

Traktografie založená na datech, získaných difuzí váženým MR zobrazením, je zatím

jedinou metodou, schopnou trasovat nervové dráhyin vivo. Její nevýhodou však je, že se
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Obrázek 1.6: Barevné zobrazení převažujícího sm̌eru difuze –̌cerveňe voxely, v nichž p̌re-
važuje difuze zleva doprava (například corpus callosum), zeleně zep̌redu dozadu (např.
fasciculus longitudinalis), modře shora dolů (nap̌r. pyramidová dráha). Ilustrace vytvo-
řena z vlastních dat (zdravý dobrovolník, experimentální sekvence s izotropním voxelem
o velikosti 1,8 mm) programem FSL [186].
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jedná o zobrazení nepřímé, náchylné na chyby a obtížně kvantifikovatelné [91].

Všechny traktografické metody vycházejí z předpokladu, že difuze je nejméně omezena

v dlouhé ose vlákna. Tuto osu pak označujeme jako orientaci vlákna, fiber orientation.

Výsledkem traktografického výpočtu jsou „všechna vlákna“, množství vygenerovaných

drah je na první pohled spíše matoucí (viz obr 1.7). Z toho důvodu je ťreba vybrat oblasti

zájmu (regions of interest, ROI) a vlákna omezit jen na ta, která danou lokalitou procházejí

či naopak neprocházejí.

Existují dv̌e diametrálňe odlišné metody výpǒctu drah. První se označuje jakotract pro-

pagation, propagace dráhy (užívaná při deterministické traktografii) a druháenergy mini-

malization, minimalizace energie, používaná k takzvané probabilistické traktografii.

1.1.4.1 Deterministická traktografie

1.1.4.1.1 Princip

Deterministická traktografie je metoda založená na propagaci dráhy, bývá oznǎcovaná

také jako streamline tractographyči skeptickými odpůrci dokonce jako „dráty“; slouží

k vytvá̌rení jedňech z nejefektňejších obrazů mozkových drah (viz například obr. 4.37

na straňe 101). Trakt, vytvǒrený touto metodou, lze vyjádřit jako 3D ǩrivku dle rovnice

1.22[26] :
dr(s)

ds
= ε1(r(s)) (1.22)

Tato ǩrivka vzniká pomocí ťrí následujících kroků:

1. uřcení místní orientace vláken

2. propagace vlákna

3. ukoňcení trasování

Místní orientaci vláken lze bud’ odvodit z tenzoru přímo, nebo využít vektor~v1. Druhý

způsob je méňe výhodný v oblastech s nízkou frakční anizotropií, kde je určen víceméňe
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Obrázek 1.7: Výsledky „neomezené“ deterministické traktografie. Zobrazeno je mnoho
vláken, která jsou v surové podobě naprosto nehodnotitelná.

22



jen šumem. V ťechto oblastech totiž platí, žeλ1 ∼ λ2 ∼ λ3 a tudíž se může snadno stát,

že v důsledku šumu bude jako největší vektor vybrán sm̌er, který neodpovídá průběhu

většiny vláken.

At’ již však určíme odhad p̌revažujícího sm̌eru vláken jakkoliv, je potřeba ho vztáhnout

k určitému bodu v prostoru. Pokud budeme považovat směr vlákna za hodnotu platnou

homogenňe v celém objemu voxelu, nastane následující problém při propagaci vlákna:

máme-li nap̌ríklad v rámci voxelu vlákno, které probíhá v úhlu 30 stupňů, má dráha po-

kračovat „v ose“ nebo „diagonálňe“ ? Nejjednodušším̌rešením tohoto dilematu je převe-

dení diskrétních hodnot, platných pro celý voxel, na kontinuum. Tak je možné určit body,

kde "vlákno"vstupuje a vystupuje z voxelu bez ohledu na prostorové rozlišení dat. Tímto

způsobem je nejen celý postup vůbec možný, ale navíc získáváme možnost definice více

„drah“ procházejících daným voxelem (což je ale zbraň dvojsěcná, viz níže).

Deterministická traktografie nemá sama o sobě schopnost hodnotit důvěryhodnost dalšího

kroku. K jejímu ukoňcení je tedy ťreba použít alespoň jednoho z heuristických postupů:

ukoňcení p̌ri poklesu fraǩcní anizotropie nebo pokud byl dosaženúhlový práh.

S klesající fraǩcní anizotropií klesá pravděpodobnost, že daným voxelem prochází svazek

nervových vláken. Proto se tento druh traktografie ukončuje p̌ri dosažení FA 0.15 – 0.30

(ovšem p̌resná hodnota závisí především na použité sekvenci a poměru signál/šum). Úh-

lový práh kontroluje úhel, který svírá dráha ve dvou sousedních voxelech. Pokud je úhel

větší, než zadaný práh, je traktografie ukončena. Práh je určen na záklaďe empirických

zkušeností a anatomických poměrů (nap̌r. není pravďepodobné, že by dráha „zahnula“

o více než 90 stup̌nů).

1.1.4.1.2 Problémy

Hlavním problémem tohoto druhu traktografie je skutečnost, že se systematická chyba při

integraci dráhy v průb̌ehu výpǒctu kumuluje. Hlavním zdrojem chyby takto kumulované

je šum. Dále tato metoda vychází z premisy, že v daném voxelu prochází jen jeden svazek

vláken, t.j. že orientace všech vláken je identická. V bílé hmoťe mozkové je však celá̌rada
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míst, kde tento p̌redpoklad neplatí. V těchto místech jsou tedy výsledky deterministické

traktografie méňe dův̌eryhodné. Z téhož důvodu může být problematické i větvení drah,

které je možné zobrazit pouze pokud necháme samostatně vytrasovat ob̌e větve. K p̌reko-

nání ťechto p̌rekážek je možné použít některé pokrǒcilé metody, které popisuje například

Mori [139].

1.1.4.1.3 Možnosti využití, implementace

Tento druh traktografie lze využít k tzv.pitvě in vivo [91], p̌ri které metoda slouží ke

kvalitativnímu zobrazení traktů procházejících daným objemem. Takto získaná anato-

mická informace může být důležitá pro morfologické studie na zdravých dobrovolnících,

v přípaďe klinického užití jsme však nejvíce limitováni skutečností, že není možné určit

„důvěryhodnost“ dráhy pro dané místo.

Uvedené nevýhody jsou vyváženy estetickou hodnotou konečného obrazu a relativní vý-

početní jednoduchostí, díky níž lze trakty spočítat na b̌ežném hardware (Pentium IV, 3

GHz) b̌ehem ňekolika minut. Z tohoto důvodu je na této metodice založenacelá řada

nekomeřcních projektů (MedInria z Asclepios Research Project (MSWindows, GNU/Li-

nux) [19], DTI studio (MS Windows) [215], VolumeOne [129] ).Mimo to nabízí firmy

Siemens i General Electric výpočet traktografie metodou propagace dráhy ve svých soft-

warových balících.

1.1.4.2 Pravďepodobnostní traktografie

Pravďepodobnostní (probabilistická) traktografie, na rozdíl odtraktografie determinis-

tické, stanovuje na základě matematického modelu pro každý voxel hodnotu pravděpo-

dobnostip jeho propojení s výchozí maskou3. Díky tomuto p̌rístupu je probabilistická

traktografie schopna trasovat dráhu i oblastmi s vysokou mírou šumu, kde determinis-

tická traktografie selhává. Cenou za tento průchod je však bud’ nižší p−hodnotanebo

nutnost užití v̌etšího cílového objemu. Díky pravděpodobnosti zahrnuté do výpočtu je

3Blíže se k problematice masek vyjádříme v sekci 3.2.3.3.3 na straně 47.
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možné navíc prováďet kvantitativní srovnání a prahovat dosažené výsledky [91].

Matematický model, který je podkladem traktografických výpočtů v námi používaném

softwarovém balíku FSL se označujeω a zahrnuje hlavní hodnoty tenzoru (λ1, λ2a λ3 ),

intenzitu signálu bez použití difuzního vážení (T2* obraz,oznǎcovaný jakoS0), úhly po-

užité p̌ri diagonalizaci tenzoru (θ,φ a ψ) a šumσ. Podrobný popis nárǒcného matematic-

kého aparátu je obsažen v Brehensových pracích [27, 28].

1.1.5 Funǩcní magnetická rezonance

Mezi metody funǩcní magnetické rezonance (fMRI) seřadí mimo techniky na principu

BOLD (bude podrobňeji popsána níže) také další přístupy k funǩcnímu zobrazení mozku,

které odrážejí fyziologické zm̌eny doprovázející mozkovou aktivitu. Jde o difuzí vážené

MR zobrazení4, popsané v kapitolách 1.1.1 až 1.1.4, MR elastografii (visko-elastické

vlastnosti tkáňe), metody perfúzní a svým způsobem i o MR spektroskopii, popisující

změny chemického složení tkáně.

K průkopníkům fMRI v užším slova smyslu (využívající BOLD) paťrí především Seiji

Ogawa, který v roce 1990 popsal pokles signálu T2 v závislosti na hladiňe kyslíku v krvi.

Pozoroval, že kortikální cévy se stávaly při poklesu oxygenace tmavší a tudíž viditelnější.

Děje se tak rozpadem homogenity magnetického pole účinkem vyšší hladiny deoxyhemo-

globinu a na tomto poznatku byla založena metoda zobrazení BOLD (Blood Oxygenation

Level-Dependent). Ultra-rychlým echoplanárním zobrazením se následňe podǎrilo změny

v oxygenaci kvantifikovat v experimentu, kdy zvířata dýchala sm̌esi s nedostatkem kys-

líku [203]. Pozďeji pozoroval Kwong zm̌eny signálu v důsledku zm̌eny kyslíkové saturace

i u lidí při zadržení dechu [111].

Vznikající metoda funǩcní magnetické rezonance (fMRI) začala otevírat cestu k neinva-

zivnímu mapování aktivních korových center, a to pomocí výslednice aktivǎcních zm̌en

mozkového průtoku (cerebral blood flow, CBF), metabolického obratu kyslíku (CMRO2),

extraǩcní frakce kyslíku (OEF) a krevního objemu (cerebral blood volume, CBV). Tyto

4popisuje nep̌rímo funǩcní mikrocytoarchitektoniku mozkové tkáně
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změny provázejí vzestup oxyhemoglobinu a pokles deoxyhemoglobinu. Podrobňeji me-

todiku vysv̌etlí následující odstavec v kombinaci s obrázkem 1.8 na straně 26.

Obrázek 1.8: Prom̌enné mozkového průtoku při náhlé stimulaci v experimentu funkční
magnetické rezonance. Na ose x procentuální vzestupy mozkového průtoku (CBF) a
MRI signálu (BOLD), na ose y̌cas v sekundách. Aktivace mozkového parenchymu
v 6. sekunďe tohoto experimentu zvýší metabolický obrat kyslíku (CMRO2, moďre), který
je doprovázen zpǒcátku zvýšenou extrakci kyslíku (OEF) v kapilárách (zeleně). Obsah
deoxyhemoglobinu nepatrně stoupne a sníží MRI signál.
Vzáp̌etí prekapiláry reagují dilatací, průtok (CBF) se zvyšujenad poťreby metabolického
obratu do vysokého nadbytku (červeňe), čímž snižuje procentuální obsah deoxyhemo-
globinu za vzestupu MRI signálu o 2–4 % (čerňe). Po ukoňcení stimulace se aktivovaný
průtok i metabolické parametry vrací ke svým bazálním hodnotám [93].

BOLD odpov̌ed’ na podňet zǎcíná zhruba 0,5 – 1 vteřinu po stimulaci tém̌ěr neznatelným5

poklesem signálu (tzv. initial dip). Signál rychle přechází do fáze p̌resťrelení (overshoot).

Následuje mohutná6 pozitivní BOLD odpověd’, vrcholící za 5 – 8 vtěrin po stimulaci

[120, 133, 87], kterou používáme pro další zpracování signálu. Po ukoňcení stimulace

klesá signál pod původní základní úroveň a vytvá̌rí tzv. undershoot, podsťrelení, trvající

několik desítek vtěrin.
5tento poklešciní cca 0,5% a je málokdy viďet na strojích se sílou pole nižší než 3 T
6cca 2 – 3% signálu na 1,5 T
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Z hlediska neurofyziologického začíná odpov̌ed’ aktivací kortikálního tká̌nového okrsku,

při které se zvyšuje hlad neuronů po kyslíku. Důsledkem je zvýšení extraǩcní frakce

kyslíku (OEF), působící vzestup hladiny deoxyhemoglobinu a tím pokles BOLD signálu

(initial dip). Změna OEF je velmi brzy následována mohutným vzestupem průtoku krve

mozkem (cerebral blood flow, CBF). Krevní průtok je schopenvzrůst až o 30 – 50%,

zatímco extrakce kyslíku stoupá pouze o 5%. Tento nepoměr způsobí p̌rechodné sní-

žení deoxyhemoglobinu v odvodných venulách. Perivaskulární neuropil tak v důsledku

narušené homogenity precese vodíkových iontů zažije prodloužení T2 relaxǎcníhočasu

doprovázené zvýšením BOLD signálu, který dle Fenga [57] následuje asi 1 sekundu za

maximem zm̌en CBF, CMRO2 a OEF. Uvedená prekapilární vazodilatační reakce lehce

zvyšuje mimo CBF i objem krve v mozku (cerebral blood volume,CBV), čímž saturuje

tkáň p̌rílivem krve nad poťreby nové stávající OEF. Proto relativní obsah deoxyhemoglo-

binu v odvodných žilách i p̌res trvající aktivaci klesne a způsobuje tak po celou dobu

trvání stimulace zvýšený signál BOLD. Hemodynamické změny, které jako ekvivalent

zvýšené neuronální aktivity nepřímo7 mě̌ríme, nemusejí být jen dokladem přímé metabo-

lické aktivity, ale mohou provázet též vzrušení na synapsích. Excitǎcní a inhibǐcní povaha

synapsí by pak mohla vnášet do CBF reakcí ještě další finálňe nelineární projevy [61].

V experimentu fMRI se tedy hladina oxyhemoglobinu, původně „spárovaná“ s metabo-

lickým nárokem tkáňe (metabolic coupling), p̌rechodňe „rozpáruje“, aby se po skončení

tyto hodnoty op̌et spárovaly, což sledujeme na recipročním chování deoxyhemoglobinu.

Experimentální protokol fMRI může být pojat jako bloková studie o trvání 20-30 sekund

(k dosažení maxima aktivační reakce je zapotřebí 6-9 vtěrin, k návratu hladin do výcho-

zího stavu po skoňcení stimulu pak 8-20 vteřin), nebo jako studie podnětová (event rela-

ted) o volitelné sekvenci stimulů. Podrobněji se problematikou fMRI zabývá i náščlánek

[93].

Důvěryhodnost informací o vazoregulačních reakcích na zevní podněty, zejména kogni-

tivního rázu, záleží nǎcistoťe bazálních podmínek. Habituace, anticipace a efekty strategie

mají vliv na mohutnost reakcí, zejména v blokovém protokolu, podstatňe méňe v „event-

related“ protokolu, který je prǒradu složiťejších neuropsychologických paradigmat vý-

7pomocí paramagnetického deoxyhemoglobinu
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hodňejší.

1.1.6 Soǔcasné klinické využití difuzního vážení a funǩcní magne-

tické rezonance

Jedním z prvních využití difuzí váženého zobrazení bylačasná detekce cytotoxického

edému p̌ri ischemii u kǒcek s oboustrannou okluzí karotid. Při použití b-hodnot 1413

s/mm2 bylo možné ischemii detekovat již za 45 minut, což je dříve, než p̌ri použití tra-

dičních T1 a T2 vážených obrazů [141]. Zkrácení akvizičníchčasů difuzní sekvence na

méňe než dv̌e minuty umožnilo využití difuzních parametrů při časné (prvních 24 hodin)

diagnostice ischemické cévní mozkové příhody učlověka pomocí detekce snížení ADC

[212].

Praktické využití funǩcní magnetické rezonance8 je zejména v p̌redoperǎcním plánování,

při kterém je možné exportovat mapu aktivovaných oblastí do T1- nebo T2-váženého ob-

razu a p̌redat tak tato data do neuronavigačního systému, využívaného při operaci [108].

Nejčasťeji bývá prováďeno toto vyšeťrení pro motorickou oblast. Při validační studii [20]

bylo zjišťeno, že u 79% pacientů operovaných pro nádor v precentrálníoblasti odpovídalo

mapování funǩcních oblastí pomocí fMRI výsledkům referenční metody, kterou v tomto

přípaďe byla kortikální stimulace. Metodika předoperǎcního plánování je v naší zemi re-

lativně unifikovaná a v rámci jednotlivých pracovišt’ standardizovaná.

Logickým pokrǎcováním snah o zpřesňení peroperǎcní neuronavigace je využití výsledků

traktografie. První peroperační využití traktografie u nás bylo založeno na deterministické

traktografii [220] pomocí programu VolumeOne [129]. Problémem deterministického po-

stupu je však riziko falešňe negativního výsledku (t.j. dráha není zobrazena, i když je

přítomna), metoda probabilistické traktografie však zatím unás do rutinní praxe zavedena

nebyla, pravďepodobňe z důvodů nestandardních hardwarových a softwarových nároků.

Hlavními indikacemi, ve kterých je patrný přínos traktografie pro neurochirurgickou

8v tomto p̌rípaďe máme na mysli funǩcní magnetickou rezonanci sensu stricto, využívající BOLDefekt.
Není-li uvedeno jinak, rozumíme pojmem „fMRI“ BOLD-fMRI.
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stereonavigaci, jsou tumory, epileptochirurgie a funkční neurochirurgie (selektivní ablace,

hluboká mozková stimulace (DBS) ). Trasovanými drahami jsou neǰcasťeji dráha pyra-

midová a fasciculus arcuatus [91]. V našich podmínkách jsouneǰcasťeji požadovanými

drahami dráha pyramidová a radiatio optica.

1.2 Ostatní použité kvantitativní MR metody

1.2.1 T2 Relaxometrie

Proces T2 relaxace popisuje zánik transverzální magnetizace způsobený rozfázováním

magnetických momentů jednotlivých spinů a ztrátu jejichfázové koherence. V biologic-

kých tkáních tvǒrí největší p̌rísp̌evek k T2 relaxaci statická magnetická pole sousedních

protonů – T2 relaxǎcní čas tedy odráží míru ztráty signálu v důsledku interakce dipól –

dipól. Délka T2 relaxǎcníhočasu v̌etšiny biologických tkání9 odpovídá cirka 10 – 20%

T1[180].

Jednou z nejp̌resňejších pulzních sekvencí, které se využívají k výpočtu T2 relaxǎcního

času, je tzv. CPMG, kterou vyvinuli Carr s Purcellem [41] a dále ji zdokonalili Meiboom

s Gillem [131]. Signál m̌ěrený p̌ri této sekvenci lze vyjáďrit rovnicí 1.23:

S(t) = e
− 2τ

T2 e(−
2
3γ2G(t)2Dτ3) (1.23)

2τ představuje „echo spacing“̌cili odpovídá TE,γ je gyromagnetický pom̌er, G gradient

magnetického pole, které působí na dané jádro a D difuzní koeficient. Pro konkrétní vy-

šeťrení danou sekvencí a daný voxel jeγ2G(t)2Dτ3 konstantní a tudíž lze rovnici (1.23)

zjednodušit do následující podoby:

Si(t) = k ·e
−TEi

T2 (1.24)

Tato rovnice odráží signáli-tého obrazu a jeho příslušný echǒcas. Nap̌ríklad metodou

9T1 a T2 relaxǎcní čas roztoků může být někdy i identický
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nejmenšícȟctverců lze pak žrady m̌ěrení stanovit T2 relaxǎcní čas na záklaďe regresní

analýzy pomocí monoexponenciální křivky (podrobňeji viz část Metodika).

Metoda m̌ěrení T2 relaxǎcníhočasu je schopna mimo jiné detektovat distribuci a množ-

ství železa v mozkové tkáni [207]. T2 relaxační čas se m̌ení i v závislosti na v̌eku [206].

Metoda byla využita nap̌ríklad ke stanovení magnetoferritinu u krys [37], železem zna-

čených T-lymfocytů [38], napomohla hodnocení vnitřní struktury ferritinu ([35] a [208]).

T2 a T1 relaxometrie je dále schopna detekovat ukládání manganu v bazálních gangliích

při chronickém jaterním selhání i postupné vyplavování manganu (spojené s normalizací

T2 i T1 relaxǎcníhočasu) po transplantaci jater [79]. Změny T2 relaxǎcníhočasu byly

pozorovány i u chorea Huntingtoni, kde bylo prokázáno zkrácení T2 relaxǎcního času

v levém pallidu a naopak jeho prodloužení v levém caput nuclei caudati [209]. Naďejně

zatím vypadají i naše předb̌ežné výsledky soǔcasného m̌ěrení difuzních parametrů a T2

relaxǎcní rychlosti u této choroby [106, 107].

Vzhledem k relativňe dlouhé dob̌e vyšeťrení CPMG sekvencí, která navíc přináší data jen

pro jednu rovinu, byly̌ciněny pokusy o výpǒcet pouze ze dvou echǒcasů (30 a 120 ms)

při mě̌rení konveňcní spin-echo sekvencí [53] pomocí rovnice:

T2 =
TE2−TE1

ln
∣

∣

∣

S(TE1)
S(TE2)

∣

∣

∣

(1.25)

Problémem tohoto p̌rístupu je zdánliv̌e kratší T2 relaxǎcní čas a výsledky nejsou považo-

vány za v̌erný obraz mikroskopické struktury [202].

1.2.2 Morfometrie

S kvalitativním hodnocením konektivity mozkových center pomocí metod difuzního vá-

žení a funǩcní magnetické rezonance úzce souvisí kvantifikace těchto zm̌en.Řada neuro-

logických onemocňení je doprovázena zm̌enami, které lze makroskopicky hodnotit jako

atrofii – a to jak v šedé, tak v bílé hmotě. Metodu, která se zabývá studiem změn tvaru

a velikosti organismů a jejicȟcástí oznǎcujeme jakomorfometrii. Morfometrické metody
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lze uplaťnovat na šedou i bílou hmotu a s jistými omezeními i na výsledky analýzy difuz-

ních tenzorů.

K hodnocení velikosti objektu v třírozměrném prostoru je nutné tento objekt defino-

vat proti okolí. Nejstarší morfometrickou metodou je manuální segmentace, neboli ruční

„obtažení“ oblasti zájmu (region of interest, ROI). ROI je nutné rǔcně oznǎcit na všech

řezech, na kterých je patrná, změ̌rená plocha se násobí tloušt’kouřezu. Prováďet takovéto

mě̌rení pro celou hemisférǔci dokonce pro celý mozek je při běžných rozlišeních takřka

nemožné, nebot’ např. segmentacěcásti frontálního laloku vyžaduje desítky minut práce.

V přípaďe jasňe ohranǐcených útvarů (jako je například mícha, optické nervy, komorový

systémči plaky p̌ri roztroušené skleróze) lze využít metody růstu objemu (seed growing)

či detekce hran, p̌rípadňe kombinace obého [202]. Výraznější problém nastává v přípaďe

struktur, které nejsou zcela zřetelňe odďelené od okolních tkání, jako je zejména hippo-

kampus a p̌rilehlé struktury. V tomto p̌rípaďe je nutné segmentaci provádět pouze rǔcně.

Díky ruční segmentaci se nám podařilo detekovat atrofii amygdaly a hippokampu a její

korelaci s klinickým stavem po stereotaktické radiofrekvenční amygdalohippokampekto-

mii [124, 125].

Pokud nás zajímají zm̌eny v rozsahu celého mozku, je metodou volby tzv.voxel-based

morfometrie, VBM. Tato metoda se rozvíjí od poloviny devadesátých let a dnes je pro

účely VBM neǰcasťeji využíván program SPM [6]. VBM zahrnuje prostorovou norma-

lizaci obrazu do stejného stereotaktického prostoru, segmentaci na likvor, šedou a bílou

hmotu, vyhlazování (smoothing) a vlastní statistické zpracování, jehož produktem je sta-

tistická parametrická mapa (odtud název SPM), která zobrazuje oblasti, v kterých míra

atrofie odpovídá zvolenému modelu (nejjednodušeji pacienti proti kontrolní skupiňe). Po-

drobňeji se problematikou zabývá například Ashburner [14], který se v týmu vývojářů

SPM zabývá implementací a vylepšováním VBM. Vzhledem k tomu, že k dův̌eryhod-

ným výsledkům VBM je nutná co nejlepší koregistrace dat [33], byla vyvinuta metodika

tzv. optimalizovaného VBM protokolu [67]. Podrobný popis použitých popisů viz sekce

3.2.3.2 na straňe 44.
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1.2.3 Aplikace kvantitativních MR metod u amyotrofické laterální

sklerózy

První klinickou jednotkou, na které jsme testovali možnosti kvantitativního MR zobrazení

byla amyotrofická laterální skleróza (ALS). Důvodem byla snaha o zp̌resňení diagnózy

a posouzení možné korelace s klinickými parametry a srovnání s odpovídající kontrolní

skupinou.

Jak je známo, ALS, označovaná též jako choroba Charcotova nebo Lou Gehrigova, je

jedním z onemocňení motoneuronů (motor neuron disease, MND). Toto neurodegenera-

tivní onemocňení má fatální prognózu, v současné dob̌e neexistuje specifická léčba. ALS

se tradǐcně popisuje jako onemocnění postihující primárňe motoneurony ([11, 18, 151]),

o etiologii není dosud mnoho známo. V důsledku jejich degenerace dochází i k dege-

nerativním zm̌enám bílé hmoty v průb̌ehu axonů [82]. Klinicky rozlišujeme dvě formy

ALS - s prvními p̌ríznaky na koňcetinách (limb–onset) a s prvními příznaky bulbárními

(bulbar–onset).

Řada indicií naznǎcuje, že se ALS netýká jen motorického systému. Zhruba v jedné

třetině [170] až poloviňe [162, 143] p̌rípadů bývá doprovázena kognitivním deficitem

– symptomatologií frontotemporální lobární degenerace (FTLD, dříve oznǎcované jako

frontotemporální demence, FTD) a to bez ohledu na rodinnou anamnézu [84]. Klinické

neurologické vyšetření často potvrdí deliberaci primitivních axiálních reflexů,které jsou

známkou postižení frontálních laloků. Také neuroradiologické výzkumy potvrzují zm̌eny

i mimo motorický systém [181, 117, 137]. Něktěrí autǒri [121] se dokonce domnívají,

že FTD a ALS je patologické kontinuum. Pro to svěďcí i nález mutace genu CHMP2B,

vyskytující se u FTD i ALS [156].

P̌ribližně 5 – 10% pacientů má toto onemocnění v rodinné anamnéze. Familiární forma

bývá spojena s mutací genu, ležícího na 21. chromozómu, který kóduje superoxid-

dismutázu (SOD1). Zm̌eny SOD1 se projeví snížením schopnosti neuronů „zhášet“ pero-

xidové radikály a zvýšeným oxidačním stresem [69, 72]. Existuje podezření, že se SOD1

patofyziologicky ú̌castní i v p̌rípaďe sporadické formy amyotrofické laterální sklerózy
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[89]. Poslední výzkumy ukazují, že jak FTD, tak ALS a ostatníonemocňení motoneuronů

sdílejí poškození transactive response (TAR)-DNA-binding proteinu (TDP-43), který je

uložen na chromosomu 1 [62, 63]. Tento gen hraje klíčovou roli v patogenezi sporadické

formy ALS i některých forem familiárních a pravděpodobňe i u dalších p̌ríbuzných neu-

rodegenerativních onemocnění jako je FTD [119, 94]. Neurodegenerativní změny u ALS

tedy mohou být důsledkem obecnějších patofyziologických procesů.

Klinická diagnóza ALS se opírá především o elektromyografické vyšetření. K diagnostic-

kému procesu se v poslední době p̌ridaly práce, které užívají další metody, zejména trans-

kraniální magnetická stimulace (TMS). Ta má potenciál zpřesnit diagnostiku poškození

horního motoneuronu [51, 165]. Stanovení správné diagnózyčasto trvá ňekolik měsíců.

Již vyslovení podežrení na toto onemocnění je však stresující událostí pro pacienta, jeho

rodinu, v neposlední̌raďe i pro lékǎre. I z tohoto důvodu by byly p̌rínosné další metody,

zp̌rešnující a zrychlující diagnostiku.

Traduje sěrada neuroradiologických nálezů, které mají být pro ALS typické. Jde o T2

hyperintenzitu v pyramidové dráze (zejména v oblasti capsula interna) [68, 47, 82], které

odpovídají i FLAIR hyperintenzní okrsky v různých etážíchpyramidové dráhy [76]. Podle

některých autorů je však T2 hyperintenzita v zadním raménkucapsula interna p̌rítomna

až v 50% normální populace [138]. Dalším nálezem je T2-hypointenzita v motorické kǔ̊re

(gyrus precentralis, „low signal rim“) [47, 151]. Práce Hechta [77] se zabývala podkla-

dem této signální zm̌eny. Jejich výsledky nepotvrdily hypotézu, že by tato hypointenzita

měla souvislost s ukládáním železa. Změny signálu u pacientů s diagnózou ALS byly dále

popsány i na T1-vážených obrazech s magnetic transfer kontrastem (MTC) [50]. Krom̌e

změn signálu dále MR, stejně jako CT, velmičasto odhalí nespecifickou korovou atrofii

[152].

Většina dosavadních studií se zamě̌rovala spíše kvalitativňe či semi-kvantitativňe na

„typické změny u ALS“. Oproti tomu naše studie využíváčisťe kvantitativních MR me-

tod (voxel–based morfometrie, T2 relaxometrie, hodnocenískalárních invariant difuzního

tenzoru FA a MD) k porovnání dat pacientů s ALS a dat zdravýchdobrovolníků. Dále jsme

provedli korelaci s klinickou funǩcní škálou (ALS-FRS). Mimo oblastí pyramidové dráhy
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jsme se zam̌ěrili i na oblasti bazálních ganglií a oblasti nemotorické, vkterých může do-

cházet k strukturálním zm̌enám v souvislosti s kognitivním postižením. Tato studie byla

prezentována na domácích i zahraničních konferencích a in extenso byla publikována

[101].
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2 Hypotézy a cíle práce

Cílem naší práce bylo zhodnotit možnosti moderních (původně experimentálních) metod

zpracování MR dat s výhledem k jejich využití v rutinní klinické praxi. Prvním úkolem

bylo stanovení normálních hodnot jednoho z parametrů difuze (fraǩcní anizotropie) a

pokusit se o jejich klinické využití. Dále jsme výsledků difuzí váženého zobrazení chtěli

využít v p̌redoperǎcním plánování. V kombinaci s dalšími kvantitativními metodami jsme

koněcně difuzí vážené zobrazení využili i k hodnocení souboru pacientů s amyotrofickou

laterální sklerózou (ALS).

Vzhledem k rozšǐrujícímu se užití DTI zobrazení a vzhledem k témě̌r úplné absenci tako-

vých údajů v literatǔre, jsme se v prvé̌raďe pokusilistanovit normální hodnoty frakční

anizotropie (FA) a korelovat je s věkem v řaďe oblastí šedé i bílé hmoty. Pokles FA

v průb̌ehu stárnutí je znám v̌raďe oblastí (centrum semiovale, capsula interna, corpus

callosum, pedunculus cerebellaris medius, caput nuclei caudati) [201],řada studií se za-

mě̌rila i na dospívající populaci [188, 179]. Pro modelování závislosti FA na v̌eku bude

použito i kvadratické závislosti, která může být v některých oblastech přítomna, vzhle-

dem k tomu, že v průb̌ehu stárnutí mohou mozkové dráhy nejprve při dozrávání zvyšovat

svoji FA a následňe p̌ri změnách degenerativních FA opět ztrácet. Krom̌e možných kore-

lací s v̌ekem jsme se v naší studii zamě̌rili na stanovení „normálních hodnot“. Na základě

hodnocení̌rady oblastí zájmu jsme určili obecňejší normální hodnoty pro šedou a bílou

hmotu a vytvǒrili nelineární barevnou stupnici k lepšímu odlišení patologických hod-

not. P̌redpokladem bylo, že lze stanovit věkov̌e nezávislé normativní hodnoty platné pro

různý způsob náb̌eru dat (pro v̌etší rozsah pom̌erů signál-šum) a že je možné vytvořit na

záklaďe ťechto informací barevnou škálu, která by mohla pomoci diagnostice onemocňení

spojených s poklesem FA bez použití „kvantitativních“ metod. Otev̌rela by tudíž možnost

rutinnímu hodnocení FA v klinické praxi.
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Dále jsme se pokusilivyužít kvantitativní zobrazení pro vyhodnocení souboru dat

pacientů s ALS, u kterých jsou popisovány [68, 47, 82] T2 hyperintenzní okrsky v zad-

ním raménku capsula interna. K jejich objektivizaci jsme serozhodli užít difuzí vážené

zobrazení a zejména T2 relaxometrii. Touto metodou jsme zpracovali i oblast bazálních

ganglií (putamen, pallidum, caput nuclei caudati) a vzorkyšedé a bílé hmoty frontálních

laloků. Ǒcekávali jsme zm̌eny relaxǎcníhočasu v extrapyramidovém systému (s ohledem

na možnou povšechnou degeneraci) a event. změny šedé a bílé hmoty frontálně v souvis-

losti s FTLD. Pro lepší uchopení atrofických změn jsme využili VBM šedé i bílé hmoty,

Očekávali jsme jednak rozdíly mezi pacienty a kontrolami, jednak korelaci mohutnosti

pyramidové dráhy s klinickou škálou, odrážející míru motorického postižení. V nepo-

slednířaďe jsme chťeli prozkoumat p̌rínos difuzního zobrazení k diagnostice ALS – hod-

notili jsme FA a MD v oblasti hyperintenzity zadního raménkacapsula interna v korelaci

s klinickou škálou.

Další klinickou oblastí využití difuzního zobrazení je předoperǎcní plánování, cílem proto

též bylovypracovat protokol pro předoperační traktografii . Ke stanovení funǩcních

oblastí v ňekterých p̌rípadech používáme metodu funkční magnetické rezonance (fMRI).

Identifikace vláken vychází z publikovaných anatomických studií. V naší práci se poku-

síme ukázat i eventuelní prospěšnost propojení̌cisťe anatomických informací s výsledky

fMRI. Z hlediska metodologického se domníváme, že pravděpodobnostní traktografie je

pro tyto ú̌cely výhodňejší než traktografie deterministická (která je využívána kpředo-

perǎcnímu plánování na v̌etšiňe pracovišt’). Vzhledem k heterogenitě a malému pǒctu

subjektů budou tato data prezentována jako série kasuistik, což pokládáme za vhodnější

než statisticky hodnocený soubor. Východiskem tétočásti práce je hypotéza, že pravděpo-

dobnostní traktografie je ve většiňe p̌rípadů vhodnou robustní metodou pro předoperǎcní

plánování a že její výsledky je možno jednoduše aplikovat v neurochirurgické praxi.
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3 Materiál a metodika

3.1 Vyšeťrované subjekty

3.1.1 Soubor zdravých dobrovolníků

V rámci kvantifikace skalárních invariant difuzního tenzoru i ostatních MR parametrů

bylo v průb̌ehučasu zm̌ěreno ňekolik skupin zdravých dobrovolníků. Pro účely VBM a

relaxometrické studie u ALS jsme použili starší kontrolní skupinu, ke které jsme přidali

menší skupinu 12 dobrovolníků pro difuzí vážené zobrazení, obě zm̌ěrené na MR p̌rí-

stroji Symphony(viz podkapitola 3.1.2.1). Pro stanovení závislosti frakční anizotropie na

věku jsme vytvǒrili další kontrolní skupinu 52 subjektů (37 mužů, 15 žen,průměrný v̌ek

44,51 let; SD 18,5;v̌ekové rozp̌etí 17-80 let). Celá tato skupina byla vyšetřena sekvencí

12A, podskupina 44 subjektů (29 mužů, 15 žen, průměrný v̌ek 42,79 let; SD 18,3; v̌ekové

rozp̌etí 17-80 let) též sekvencí30 (viz podkapitola 3.2.2.3 na straně 41 ) Všichni dobro-

volníci podepsali informovaný souhlas, studie byla schválena místní etickou komisí.

3.1.2 Soubor pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

3.1.2.1 Ú̌castníci studie

Sledovaný soubor pacientů s ALS zahrnoval 33 pacientů (18mužů, 15 žen). Prům̌erný

věk činil 62,0± 8,0 (SD) let, choroba trvala (od počátku p̌ríznaků udaných pacientem

do MR vyšeťrení) 3–59 m̌esíců. Diagnóza ALS byla učiněna atestovaným neurologem na

záklaďe klinické symptomatologie a EMG nálezu podle El-Escorial kritérií [34].

20 pacientů m̌elo první p̌ríznaky na koňcetinách (limb-onset), u 13 onemocnění pǒcalo
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příznaky bulbárními (bulbar-onset). Demografická a klinická data shrnuje tabulka 3.1.

U dvanácti pacientů (9 mužů, 3 ženy; průměrný v̌ek 62.97± 11.0 SD ) s ALS byla k dis-

pozici 12-sm̌erová difuzí-vážená sekvenceWIP. Jejich data byla srovnávána s věkem a

pohlavím odpovídající skupinou zdravých dobrovolníků (viz níže).

Tíže onemocňení byla hodnocena pomocí ALS Functional Rating Scale (ALS-FRS) [1].

Rozsah hodnot této škály je od 0 (nejhorší) po 40 (nejlepší).Vzhledem k tomu, že tato

škála slǔcuje výsledky původu koňcetinového i bulbárního, rozhodli jsme se tuto škálu

rozďelit na část koňcetinovou ǎcást bulbární (viz tabulka 3.2). Tím se otevřela možnost

pokusit se korelovat tíži motorického postižení s kvantitativními MR parametry (T2 rela-

xační čas, atrofie uchopená VBM̌ci skalární invariáty difusního tenzoru).

U pacientů bylo dále provedeno doc. PhDr. Petrem Kulišt’ákem, PhD neuropsychologické

testování [173] za ú̌celem zhodnocení kognitivního deficitu. U 19 pacientů byl přítomen

kognitivní deficit odpovídající obrazu frontotemporální lobární degenerace (FTLD), 12

pacientů bylo bez kognitivního deficitu, u dvou pacientů nebyla neuropsychologická data

k dispozici.

Kontrolní skupina se skládá z 30 zdravých dobrovolníků (16mužů, 14 žen) prům̌er-

ného v̌eku 59,7± 10,2 (SD) let. Difuzňe vážená data pacientů s ALS byla srovnávána

s daty dvanácti zdravých dobrovolníků (9 mužů, 3 ženy; pr˚uměrný v̌ek 63,22± 10,7 let).

Všichni dobrovolníci byli vyšeťreni k vyloǔcení neurologické choroby. Studie byla schvá-

lena místní etickou komisí a pacienti i dobrovolníci podepsali informovaný souhlas.

3.1.3 Soubor pacientů s p̌redoperační traktografií

V období necelých dvou let jsme z indikace neurochirurgického plánování dosud vyšetřili

31 pacientů. V této dizertační práci z tohoto souboru vybíráme 13 pacientů, jejichž nálezy

jsou bud’ pro traktografii typické nebo je pomocí nich možno ukázat širší možnosti této

metodiky.

U dvou z demonstrovaných pacientů byla provedena traktografie deterministická, u jede-
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Tabulka 3.1: Demografická data pacientů s ALS. ID – identifikátor pacienta, v̌ek je udaný
v letech, pohlaví M – mužské, Ž – ženské, FRS – ALS-FunctionalRating Score (pǒcet
bodů), FRS-limb – koňcetinová komponenta FRS škály, FRS-Bulb – bulbární kompo-
nenta škály, onset – forma prvních příznaků (limb=koňcetinové, bulb=bulbární), FTLD –
známky frontotemporální lobární degenerace při neuropsychologickém vyšetření, † délka
trvání choroby v m̌esících, Data: R – relaxometrie, D – difuzně vážené obrazy.

ID Věk Pohlaví FRS FRS-limb FRS-Bulb onset FTLD Trvání† Data
1 66,1 M 31 18 13 limb ano 13 R
2 58,5 M 31 15 16 limb ano 7 R
3 67,5 M 33 24 9 bulbar ano 13 R,D
4 39,5 M 32 18 14 limb ano 54 R,D
5 56,6 M 37 21 16 limb ne 9 R
6 76,2 M 36 24 12 limb ano 21 R
7 67,1 Ž 35 24 11 bulbar ano 24 R
8 68,8 M 31 15 16 limb ano 13 R
9 61 Ž 24 9 15 limb ano 14 R
10 61,9 Ž 33 20 13 bulbar ano 8 R
11 49,2 M 37 21 16 limb ne 9 R,D
12 65,6 M 38 24 14 bulbar ano 4 R
13 68,4 M 36 23 13 bulbar ano 7 R,D
14 65,5 Ž 36 24 12 bulbar ano 17 R
15 56,7 M 38 24 14 bulbar ne 21 R
16 61,1 M 30 15 15 limb ano 8 R
17 63,3 Ž 30 16 14 limb ano 12 R
18 58,9 M 29 13 16 limb ano 11 R
19 59 Ž 39 24 15 bulbar ne 8 R
20 52 Ž 34 21 13 bulbar ne 9 R
21 59,7 Ž 37 24 13 bulbar ne 12 R
22 52,9 M 38 22 16 limb ne 59 R,D
23 66,1 Ž 32 16 16 limb ano 15 R
24 64,8 M 40 24 16 limb – 5 R
25 70,9 M 37 21 16 limb ano 14 R,D
26 47,3 Ž 32 19 13 limb ne 8 R
27 53 M 38 24 14 bulbar ne 13 R
28 78,6 Ž 36 24 12 bulbar ano 14 R,D
29 73,3 Ž 33 24 9 bulbar ne 25 R,D
30 60,3 M 39 23 16 limb ne 29 D
31 65,2 Ž 37 21 16 limb ano 25 R,D
32 71,6 M 38 22 16 limb ne 41 D
33 57,6 M 31 22 9 limb – 13 R,D
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Tabulka 3.2: Rozďelení ALS-FRS dotazníku na končetinovou a bulbární̌cást.∗jen u pa-
cientů bez gastrostomie.

Bulbární Koňcetinové
řeč psaní rukou

slinění používání p̌ríboru∗

polykání oblékání a osobní hygiena
dušnost otá̌cení na posteli a úprava pokrývek
chůze

chůze do schodů

nácti probabilistická. V jednom přípaďe se jednalo o traktografii drah v blízkosti tumoru

bez jejich jasného zařazení do ňekteré z hlavních drah bílé hmoty, v šesti případech byla

provedena traktografie pyramidové dráhy a v šesti případech traktografie drah optických.

V pěti p̌rípadech byla získaná data propojena s daty funkční magnetické rezonance.

3.2 Metodika

3.2.1 Použité MR p̌rístroje

Data byla získána na MR přístrojích nemocnice Na Homolce (NNH) a to především na

Siemens Symphony 1,5 T (dále jenSymphony) a Siemens Avanto 1,5 T (dále jenAvanto).

3.2.2 Použité pulzní sekvence

3.2.2.1 T1 vážené obrazy

Hodnocené T1-vážené obrazy byly získány metodou „magnetization prepared rapid

acquisition gradient echo“ (MP-RAGE, STEALTH). Snímá se vždy 160řezů o tloušt’ce

vrstvy 1,65 mm a rozlišení ve zobrazovací rovině 0,9× 0,9 mm, zobrazovací pole (field

of view, FOV) 238 mm. Další parametry této sekvence: TR = 2140ms, TE = 3,93 ms, flip

angle 15 stup̌nů.
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3.2.2.2 T2 relaxometrie

Relaxometrická data byla získána single-slice Carr-Purcel-Meiboom-Gill (CPMG) sek-

vencí na MR p̌rístroji Symphony Parametry sekvence: 32 echo-časů 12,4 ms, 24,8 ms;

37,2 ms až 396,8 ms, repetiční čas 3000 ms, rozlišení ve zobrazovací rovině 0,89× 0,89

mm, tloušt’kařezu 4 mm.

3.2.2.3 Difuzí vážené sekvence

P̌rehled difuzních sekvencí využívaných v této práci shrnujepro p̌rehlednost tabulka 3.3.

Všechny sekvence mají zobrazovací pole (field of view, FOV) 280 mm a fázové rozlišení

(phase resolution) 100%, používají potlačení tuku. Gradientní pulzy jsou typu normal,

užívají se v rychlém módu (mode Fast*). Podrobnější popis sekvencí viz níže.

Tabulka 3.3: P̌rehled parametrů použitých difuzí vážených sekvencí

Parametr WIP 12 12A 30 64
Doba akvizice (vý-
chozí, v minutách)

19:02 4:09 4:11 9:34 19:23

Rozlišení vrstvy
v mm

1,25×1,25 1,1×1,1 2,2×2,2 2,2×2,2 2,2×2,2

Tloušt’ka vrstvy
v mm

2,5 2,2 2,2 2,2 2,2

Základní rozlišení 96 128 128 128 128
Pǒcet řezů 2×35 60 60+ 60+ 60+
TR [ms] 7700 8600 8839 8800 8800
TE [ms] 102 95 95 98 98
Mě̌rení 1 2 2 2 1
B-hodnoty 400 / 1100 1100 1100 1100 400 / 1100
GRAPPA faktor 2 2 2 2 2
Refereňcníchčar pro
paralelní akvizici

46 39 39 39 39

Bandwidths [Hz/Px] 2170 1346 1345 1345 1346
Echo spacing 0,75 0,85 0,85 0,85 0,85

3.2.2.3.1 WIP je oznǎcení „experimentální sekvence“. WIP je zkratka, znamenající

"pokrǎcující práce", work in progress, a byla první difuzí váženousekvencí, kterou Si-

emens poskytl pro p̌rístroj Symphony. Je složená z 6 úvodníchB0 (t.j. T2*) obrazů a
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následují data pro 30 sm̌erů difuze. Z důvodu trochu nešt’astného návrhu systémuSym-

phonyexistuje nep̌rekrǒcitelná velikost dat jednotlivé sekvence a tudíž není možnépři

výše uvedeném nastavení získat více než 35řezů. Problém sěrešil dv̌ema nezávislými

objemy (v dob̌e zǎcátku mého postgraduálního studia již byla metodika zavedena).

3.2.2.3.2 12 je sekvence, vyvinutá pro účely klinické rutiny v roce 2008. Stejně jako

sekvence WIP je limitována systémovými omezeními, ovšem v tomto p̌rípaďe je možné

získat až 60̌rezů, což pro pokrytí celého mozku většinou postǎcuje. Byla navržena tak,

aby zachovávala co nejvíce parametrů sekvence WIP a to včetňe anizotropního voxelu.

3.2.2.3.3 12A je ekvivalentem sekvence 12, provozované na Avantu. Díky lepšímu

návrhu softwaru tohoto stroje již neplatí výše uvedená omezení, týkající se velikosti dat a

tak je možné snímat teoreticky neomezené množstvířezů. Sekvenci jsme připravili s prof.

MUDr. Josefem Vymazalem, DSc. v roce 2009 jako plně isotropní a stala se základem,

z kterého jsou odvozeny sekvence následující. Je velmi krátká a proto je možné ji využít,

podobňe jako sekvenci p̌redchozí, k rutinní diagnostice.

3.2.2.3.4 30 je sekvencí lišící se od 12A pouze počtem sm̌erů.

3.2.2.3.5 64 -směrová sekvence je ekvivalentem WIP sekvence, ovšem bez nevýhod

své p̌redchůdkyňe. Poskytuje více sm̌erů (i když za cenu jen jednoho mě̌rení), 2 b-hodnoty

a variabilní pǒcet řezů. Hlavním využitím této sekvence jsou náročnější traktografické

aplikace a to zejména pro účely neurochirurgického plánování.

3.2.2.4 Funǩcní MR

FMRI vyšeťrení bylo provedeno na 1,5 T přístroji Siemens Symphony za použití gradi-

entní echo-planární sekvence (TR= 6 s, TE= 54 ms, FA= 90◦, 28 řezů tloušt’ky 4 mm),

získáno vždy 64 dynamických objemů. Pacienti při vyšeťrení vykonávali jednoduchou

motorickou úlohu - tzv. finger tapping (rytmické střídání dotyků palce s ostatními prsty
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horní koňcetiny, v p̌rípaďe, že postižení tuto úlohu znemožňovalo tak pouze myšleně) a

sťrídavá plantární a dorzální flexe nohy. V průběhu akvizice 64 objemů se vystřídaly 4

klidové a 4 aktivní fáze úlohy (blokové paradigma), v průběhu každé fáze bylo provedeno

8krát m̌ěrení celého objemu mozku. V přípaďe neurochirurgické indikace bylo provedeno

fMRI vyšeťrení verbální fluence podle rutinního protokolu (vymýšleníslov zǎcínajících

na dané písmeno).

3.2.3 Zpracování

Mimo fMRI, VBM a druhou část výpǒctu T2 relaxǎcních časů prob̌ehla v̌etšina zpra-

cování v aplikacích operačního systému GNU/Linux s preferencí aplikací s otevřeným

kódem. Díky tomu bylo možné̌radu postupů automatizovat vlastními skripty a programy

v jazycích bash, sed, awk a C++.

3.2.3.1 Relaxometrie

Relaxometrická data byla získána na základě vyhodnocení oblasti zájmu (ROI), které

jsme definovali jako polygony pomocí programu ImageJ verze 1.38x [169], každá ROI

byla uložena pro další použití pomocí vlastního makra ve skriptovacím jazyce tohoto

programu. Tento program dále vypočítal pro každý echo-čas prům̌ernou intenzitu signálu

pro každé ROI, sm̌erodatnou odchylku signálu, minimum a maximum. Průměrná intenzita

signálu byla dále zpracována programem GraphPad Prism 4 (GraphPad Software Inc.,

San Diego, CA, USA). Byla provedena nelineární regrese podle monoexponenciálního

poklesu, jejímž výsledkem byla T2 relaxační rychlost R21 (exponent regresní křivky) a

signál protonového vážení (průsečík s x=0). Výsledky regrese byly statisticky zpracovány

v programu R-project verze 2.4.1 r[168].

1T2 relaxǎcní rychlost je exponentem ve vzorci popisujícím T2 signál vzávislosti na echǒcase (viz
rovnici 1.24 v sekci 1.2.1). T2 relaxační čas je jeho p̌revrácená hodnota, která odpovídá době, za kterou
příčná magnetizace klesne na třetinu. Pro neuroradiologické posluchače bývá b̌ežňejší a p̌redstavitelňejší T2
relaxǎcníčas, který ovliv̌nuje intenzitu na T2-váženém obraze, nicméně pro statistické hodnocení a korelace
je výhodňejší R2 vzhledem ke své linearitě. V rozsahu hodnot R2, ve kterých se pohybovaly naše výsledky,
by bylo teoreticky možné pǒcítat i s T2 relaxǎcnímčasem a dosp̌et k podobným výsledkům (v uvedeném
rozsahu se i T2 relaxační čas m̌ení víceméňe lineárňe), náš postup je však metodicky správnější.
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3.2.3.2 VBM

Voxel-based morfometrie byla hodnocena pomocí SPM2 [6] v prosťredí Matlab 6.5.1

(MathWorks, Nattick, MA). Byl použit optimalizovaný protokol popsaný podrobňe

Ashburnerem [15] a vytvǒreny vlastní templáty pacientů, kontrolní skupiny i obou sku-

pin dohromady. Ke snížení rozdílu v obrazové kvalitě ve srovnání s T1-váženým tem-

plátem jsme vytvǒrili vlastní templát v̌cetňe map pravďepodobnosti p̌rítomnosti jednotli-

vých tkání v jednotlivých voxelech (tissue probability maps2). Tyto templáty byly vytvo-

řeny takto: provedli jsme koregistraci T1 obrazů pacient˚u i kontrol na templát programu

SPM, pak jsme výsledné koregistrované obrazy segmentovalina ťri komponenty (šedá

hmota, bílá hmota, likvor). Obrazy jsme dále vyhladili 8-mmFWHM (full width at half

maximum) filtrem. Původní T1-vážené obrazy jsme segmentovali a šedou hmotu jsme

normalizovali proti našemu vyhlazenému templátu šedé hmoty (pomocí 14-parametrové

nelineární koregistrace [14, 15]). Výsledné parametry použité p̌ri koregistraci se pak po-

užijí před záv̌erěcnou segmentací původních T1 obrazů. Současňe dochází ke korekci

nehomogenit intenzity různých oblastí šedé a bílé hmoty. Všechny prostorov̌e normali-

zované, segmentované objemy byly opticky hodnoceny k vyloučení jasných chybných

výstupů. Hodnoty intenzit jednotlivých voxelů byly modulovány Jackobiánskými deter-

minantami získanými v průb̌ehu normalizǎcního procesu, aby byla provedena korekce

intenzity ovlivňená zm̌enou objemu v průb̌ehu nelineární koregistrace [14]. Modulované

mapy šedé a bílé hmoty byly následně vyhlazeny 10 mm FWHM filtrem. Statistické ana-

lýzy byly prováďeny pomocí SPM, výsledné souřadnice odpovídaly koordinátám Mon-

trealského Neurologického Institutu (MNI).

K ově̌rení výsledků jsme použili i nov̌ejší verzi – SPM8, která využívá novou metodiku

DARTEL [16] - blíže viz sekce 3.2.4.2 na straně 52.

2Vytvářeli jsme mapy pro šedou hmotou, bílou hmotu a likvor, výsledkem tedy byl jeden „prům̌erný“
T1-vážený obraz mozku a tři pravďepodobnostní mapy.

44



3.2.3.3 Difuze

Difuzní obrazy byly p̌revedeny do nifti formátu programem dinifti [122], b-hodnoty a b-

vektory byly exportovány z MR konzole a převedeny do formátu používaného programy

FSL [186] a MedINRIA[19]. Na p̌revedených datech byla provedena korekce na Fou-

coltovy proudy a pohybové artefakty (eddy-current correction) a programové odstranění

ne-mozkové tkáňe programem Bet [185]. Pomocí balíku dtifit jsme získali základní ska-

lární velǐciny odvozené z difuzního tenzoru i difuzní tenzor samotný,reprezentovanýλ1,

λ2aλ3 a ~v1,~v2 a~v3 . Program dtifit pǒcítá fraǩcní anizotropii zhruba takto (výsek zdrojo-

vého kódu fsl/src/fdt/drifit.cc, funkce tensorfit):

f l o a t numer = 1 . 5∗ ( ( Dd(1)−mDd)∗ (Dd(1)−mDd)+

(Dd(2)−mDd)∗ ( Dd(2)−mDd)+ (Dd(3)−mDd)∗ ( Dd(3)−mDd ) ) ;

f l o a t denom=(Dd ( 1 )∗Dd(1 )+Dd ( 2 )∗Dd(2 )+Dd ( 3 )∗Dd ( 3 ) ) ;

i f ( denom >0) f s q u a r e d =numer / denom ;

e l s e f s q u a r e d =0;

i f ( f s q u a red >0){ f = s q r t ( f s q u a r e d ) ; }

e l s e{ f =0 ; }

Autoři FSL zvolili tedy formu výpǒctu podle vzorce 3.1.

FA=

√

√

√

√

3
2

(

(λ1−MD)2+(λ2−MD)2+(λ3−MD)2
)

λ 2
1 +λ 2

2 +λ 2
3

(3.1)

3.2.3.3.1 Hodnocení fraǩcní anizotropie na záklaďe oblastí zájmu FA mapy zís-

kané výše uvedeným postupem jsme převedli do formátu ANALYZE (pár img/hdr), které

jsme nǎcítali vlastním skriptem v programu ImageJ [169]. Skript kromě nǎctení normali-

zoval intenzitu na rozsah 0-1 a vytvořil sagitální a koronární rekonstrukci dat, získaných

v rovině transversální. Pro m̌ěrení jsme vybralǐradu oblastí bílé i šedé hmoty, které jsou

znázorňeny na obrázku 3.1 a které shrnuje tabulka 3.4.

Oblasti je možné rozďelit do dvou hlavních skupin - obtažené polygony (tzv. freehand) a
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(a) Sagitální rovina - splenium a
rostrum corporis callosi ( „kolěcko“
nezobrazeno)

(b) Šedá hmota gyrus precentralis

(c) Oblasti neuvedené na ostatních
obrazech

(d) Pedunculus cerebellaris medius
– freehand („kolěcko“ nezobrazeno,
zasazeno do oblasti nejvyšší inten-
zity)

(e) Pyramidová dráha v rovině koro-
nární

Obrázek 3.1: Oblasti zájmu na FA mapách v jednotlivých rovinách
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Tabulka 3.4: Oblasti zájmu a jejich označení. Freehand – obtažení polygonem nekon-
stantní velikosti, kol – kolěcko o definované ploše, sag – sagitální rovina, trans – transver-
zální (axiální) rovina, kor – koronární rovina, CI – capsulainterna, PT - pyramidová
dráha,ID – unikátní numerický identifikátor oblasti,∗– oblast obtahována bilaterálně,číslo
ID odpovídá pravostranné oblasti, levostranná oblast má IDzvýšeno o 100.

ID Zkratka Název druh rovina
1 RostrumCC_freehand Rostrum corporis callosi freehand sag
2 SpleniumCC_freehand Splenium corporis callosi freehandsag
3 RostrumCC_kol Rostrum corporis callosi kol sag
4 SpleniumCC_kol Splenium corporis callosi kol sag
5∗ CI_dors Zadní raménko CI kol trans
6∗ CI_less_dors p̌rechod mezi 5 a 7 kol trans
7∗ CI_genu Genu CI kol trans
8∗ CI_ant P̌rední raménko CI kol trans
9∗ Caudate Caput nuclei caudati kol trans
10∗ Putamen Putamen kol trans
11∗ Pallidum Pallidum kol trans
12∗ Thalamus Thalamus kol trans
13∗ PyrT_mesen PT v úrovni mesencephala kol trans
14∗ mid_Cerebellar_ped_kol pedunculus cerebellaris medius kol trans
15∗ Precentral_gyrus Gyrus precentralis vlevo kol trans
16 RostrumCC_kol_trans Rostrum corporis callosi kol trans
17 SpleniumCC_kol_trans Splenium corporis callosi kol trans
18∗ FWM Frontální bílá hmota kol trans
19∗ FGM Frontální šedá hmota kol trans
20∗ PyrT_free PT freehand kor
21∗ mid_Cerebellar_ped_free pedunculus cerebellaris mediusfreehand trans

kruhové oblasti o konstantním průměru (ňekdy zkráceňe oznǎcované jako „kolěcka“).

3.2.3.3.2 Traktografie Probabilistickou traktografii jsme vypočítali pomocí nástrojů

systému FSL (podrobnější parametry viz výsledky). Traktografii deterministickou jsme

prováďeli především v programu MedINRIA [19], pro srovnání byl v omezené mí̌re pou-

žit i nástroj DTI studio. Program volume-one, který využívánap̌r. pracovišťe v Ústí nad

Labem [220] nebylo možné využít, protože při načítání našich dat tento program způso-

buje porušení obecné ochrany paměti systému Windows (nejspíše chyba v kódu, který je

však uzav̌rený a tudíž není možné chybu dohledat vlastními silami) – jedná se s nejv̌etší

pravďepodobností o chybu načítání dat s anizotropním voxelem (případWIP).
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3.2.3.3.3 Probabilistická traktografie pyramidové dráhy paťrí mezi traktografie

nejžádaňejší neurochirurgy. Jak je známo, pyramidová dráha,tractus corticospinalis, je

jednoneuronová dráha z mozkové kůry k míšním segmentům, která zǎcíná v gyrus prae-

centralis (zejména area gigantopyramidalis) a v zadníchčástech horního a středního zá-

vitu čelního, v lobus paracentralis. Z hlediska Brodmannových areí lze jako její zǎcátek

brát primární motorickou oblast (area 4), suplementární motorickou oblast (area 6), pri-

mární somatosenzitivní korovou oblast (area 3,1 a 2) a sekundární senzitivní korovou

oblast (asociǎcní parietální oblast area 5 a 7). Většina vláken (60%) vystupuje z areí 4 a

6, zbytek p̌redevším z areí 5 a 7. Vlákna probíhají obloukem v corona radiata a vytvá̌rejí

kompaktní svazek v capsula interna. Vlákna pro horní končetiny jsou uložena ventrál-

něji, než vlákna pro koňcetiny dolní. Dále pokrǎcují skrz crura cerebri do pontu, kde se

opět vlákna rozbíhají ve fasciculi longitudinales. Po výstupu z pontu vznikají op̌et kom-

paktní svazky - pyramis medullae oblongatae, které se posléze z v̌etší části (cca 80%)

kříží v decussatio pyramidum. Zkříženáčást vláken pokrǎcuje do míchy jako tractus cor-

ticospinalis lateralis, nezkřížená tractus corticospinalis ventralis. Pyramidová dráha koňcí

na interneuronech a motoneuronech předních rohů a na neuronech baze zadních rohů

míšních [221, 48].

První pokusy o trasování této dráhy probabilistickou metodikou byly provedeny ještě p̌red

instalacíAvantapomocí dat získaných sekvencí WIP a 12. V přípaďe sekvence 12 byl

použit pouze jeden zdroj (seed) definující trakt, který jsmeumístili do crura cerebri –

ventrálňe od substantia nigra na transverzálnímřezu mesencephalem v úrovni coliculi su-

periorešci nepatrňe výše. U ostatních sekvencí bylo potřeba (s ohledem na hojnost vytra-

sovaných drah) sledovanou oblast upřesnit pomocí průchozí masky3, kterou umist’ujeme

kortiko-subkortikálňe v oblasti area 4 a dorzálníčásti area 6. Vzhledem k relativně vyš-

šímu šumu v oblasti mesencephala dále doplňujeme vylǔcovací masku4, která se skládá

ze ťrí rovin: rovina ťesňe pod trasovacím zdrojem, rovina sagitální a koronární rovina p̌red

genu capsulæ internæ .

Rovinu pod zdrojovou ROI definujeme proto, že v nižších etážích pontu dochází k proplé-

3waypoint mask, dráha musí probíhat alespoň jedním bodem masky
4exclusion mask, dráha nesmí probíhat ani jedním voxelem masky
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tání fasciculi longitudinales, ještě níže ke ǩrížení pyramid a tyto jevy mohou vést k vytra-

sování i kontralaterální pyramidové dráhy. Z téhož důvoduje definována rovina sagitální,

která „p̌retíná“ corpus callosum a tím zabraňuje trasování drah do kontralaterální moto-

rické kůry. V úvodních experimentech jsme pozorovali trasování i znǎcně frontálňe, proto

místo definice pyramidové dráhy v oblasti capsula interna (která může být obtížná napří-

klad u pacientů s hydrocefalem nebo s výraznou atrofií této dráhy) raďeji definujeme fron-

tální oblasti, které z anatomických důvodů již nemohou být soǔcástí pyramidové dráhy.

V některých p̌rípadech je segmentace v oblasti mesencephala velmi obtížná, pro tyto p̌rí-

pady jsme ve shoďe s literaturou (nap̌r.[91]) využívali definice ROI na T1-váženém ob-

raze, který byl následně spolu s ROI koregistrován proti B0 obrazu difuznímu pomocí

koregistrǎcních funkcí programu SPM8 [6].

V přípaďe pacientů, u kterých byla vyšetřena fMRI motorických úloh jsme provedli fúzi

výsledků pro horní a dolní končetinu a použili pouze zdrojovou ROI a výsledek fMRI

jako průchozí masku, kterou jsme před tím pomocí T2 obrazu ve stejném prostoru kore-

gistrovali na B0 obraz.

3.2.3.3.4 Probabilistická traktografie optických drah Jak je známo,̌ctyřneuronová

zraková dráha prochází nejprve optickými nervy5 přes chiasma opticum a jako tractus op-

ticus sm̌ěruje dv̌ema kǒreny6 do corpus geniculatum laterale, mesencephala7 a hypotha-

lamu8. Z corpus geniculatum laterale vybíhá vlastní radiatio optica Gratioleti[48], která

na každé straňe zahrnuje dv̌e části – Meyerovǔci Archambaultovu klǐcku a Baumovu

kli čku. Meyerova klǐcka prochází temporálním lalokem kolem rohu postranní komory

a vede informaci z horního kvadrantu zrakového pole. Baumova klička prochází pari-

etálním lalokem cestou retrolenticulárníčásti capsula interna. Vzhledem k tomu, že je

Baumova klǐcka kratší než klǐcka Meyerova, dochází k jejímu postižení (a dolní kvadran-

topsii) vzácňeji [3].

5Zde je velmi obtížňe trasovatelná pro susceptibilní artefakty a traktografie optického nervu vzhledem
k jeho dobré rozlišitelnosti na „klasických“ MR obrazech nemá v̌etšího významu.

6radix lateralis et medialis
7radix optica mesencephalica
8radix optica hypothalamica, tractus retinohypothalamicus
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P̌ri traktografickém zobrazení optické dráhy je tedy důležitější co nejv̌erňejší zobrazení

Meyerovy klǐcky, protože se ukazuje, že vzdálenost od předního okraje Meyerovy kličky

k pólu temporálního laloku významně ovlivňuje riziko poškození této dráhy s následným

pooperǎcním deficitem zrakového pole [196].

Pro trasování optické dráhy používáme zdroj umístěný na záklaďe barevňe kódovaných

FA map do sťrední části optické radiace v kombinaci s průchozí maskou umístěnou na

přechodu parietálního a okcipitálního laloku tak, aby byla vyloučena p̌rípadná kontami-

nace ostatními drahami a maskou vylučovací, která brání trasování do frontálních laloků

a p̌res corpus callosum (viz obr. 3.2).

Obrázek 3.2: Masky používané při traktografii optické dráhy. Moďre zdrojová maska,
zeleňe průchozí maska,̌cerveňe vylučovací maska.
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3.2.3.4 fMRI

Výsledky funǩcní magnetické rezonance byly hodnoceny pomocí programu SPM2 [6] na

záklaďe modelu odrážejícího blokové paradigma. Po 48 vteřinách klidu vždy následovalo

48 vtěrin aktivace. Jako statisticky významné byly hodnoceny oblasti, kde po korekci na

family-wise error bylo p<0,05; v p̌rípaďe, že se nepodařilo žádné takové oblasti zachytit,

postǎcila hodnota nekorigovaného p<0,001.

3.2.3.5 Koregistrace a export dat

Koregistrace fMRI, T2*, difuzních a strukturálních obraz˚u byla provedena pomocí ná-

stroje SPM 8 [6]. V p̌rípaďe koregistrace dat z CT se ukázala nejvhodnější kombinace

extrakce ne-mozkových tkání (pomocí prahování a BET [185])a lineární koregistrace

programem FLIRT z balíku FSL [186]. Pro účely exportu fúzovaných dat zpět do DI-

COM formátu jsme vyvinuli vlastní program v jazyce C++.

3.2.4 Využití kvantitativních MR metod u amyotrofické laterální

sklerózy

3.2.4.1 MR protokol

Protokol pro pacienty s ALS zahrnoval strukturální T1 (viz sekce 3.2.2.1), standardní T2-

váženou sekvenci pokrývající celý mozek i mozeček, relaxometrickou CPMG sekvenci

(viz sekce 3.2.2.2) a u dvanácti pacientů bylo provedeno i difuzí vážené m̌ěrení (viz sekce

3.2.2.3.1).

3.2.4.2 Statistické analýzy

Surová data byla nejprve vizuálně hodnocena k vyloǔcení jasné patologie. Dále jsme po-

užili metodiku VBM (viz sekce 3.2.3.2) k hodnocení mezi skupinami pacientů a kontrol
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a dále k posouzení korelace mezi změnami mozkové tkáňe a koňcetinovou komponentou

FRS (lineární regresi hodnot místní šedé a bílé hmoty s toutoklinickou škálou). Výsledky

byly prahovány na hladiňe p<0,01.

Abychom ov̌ěrili negativní výsledek porovnání skupin pacientů a kontrol t-testem, ana-

lýzu jsme zopakovali pomocí metody DARTEL [16] implementované v SPM8 (jako kova-

riáty jsme op̌et použili v̌ek, pohlaví a intrakraniální objem). DARTEL je založen na rychlé

diffeomorfické registraci obrazů pomocí tzv. „flow field algoritmu“. Nejprve je provedena

segmentace, která je následovaná rigidní transformací jednotlivých ťríd tkání tak, aby od-

povídaly co nejlépe p̌redloze (templátu). Ke koregistraci se na rozdíl od „optimized VBM

protokolu“ užívá jak šedé tak bílé hmoty současňe. Prům̌er zkoregistrovaných obrazů je

následňe využit jako vlastní templát. Transformační matice je pak otǒcena (invertována)

a tak se postupnou oboustrannou koregistrací dosahuje co nejlepší koregistrace celkové.

Vzhledem k soǔcasné koregistraci šedé i bílé hmoty jsou výsledky výrazně lepší než výše

zmiňovaný „optimized protocol“, který byl dlouhou dobu považován za zlatý standard

VBM analýz.

T2 relaxǎcní rychlost R2 (viz sekci 3.2.3.1) byla vypočtena pro každou oblast zájmu (fron-

tální bílou hmotu, frontální šedou hmotu, putamen, pallidum, caput nuclei caudati a zadní

raménko capsula interna) – viz obr. 3.3. Normalitu jsme testovali Shapirovým testem

s prahem p<0,05. Provedli jsme lineární regresní analýzu R2proti věku a zhodnotili p-

hodnoty. Vzhledem k tomu, že normalita R2 nebyla potvrzena upacientů i kontrol u všech

oblastí zájmu, k porovnání mezi skupinami jsme užili jednostranný (single-tailed) Wilco-

xonův dvouvýb̌erový test s a priori hypotézou, že R2 je nižší u pacientů nežu kontrol.

Základní práh statistické významnosti byl zvolen 0,05; po Bonferonniho korekci se práh

zp̌rísnil na 0,007.

Difuzně vážená data byla zpracována standardním postupem ve FSL (viz sekce 3.2.3.3.1).

Kruhová oblast zájmu (ROI) o ploše 21 mm2 byla umísťena podle T2 obrazů do oblasti

hyperintenzity v zadním raménku capsula interna. Dále pak byla zvolena oblast o stejné

velikosti v oblasti detekované atrofie v radiaci pyramidovédráhy (viz výsledky). V ťechto

oblastech zájmu byla zm̌ěrena fraǩcní anizotropie a prům̌erná difuzivita. Shapirův test
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Obrázek 3.3: Oblasti zájmu - frontální bílá hmota (1,6), frontální šedá hmota (4,9), caput
nuclei caudati (2,7), putamen (5,10), globus pallidus (3,8) a zadní raménko capsula interna
(něcíslováno).

ani v jedné m̌ěrené velǐcině nepotvrdil normalitu, proto byl použit, stejně jako v p̌rípaďe

relaxometrie, Wilcoxonův test.

Abychom mohli zhodnotit zm̌eny fraǩcní anizotropie v co nejv̌etším rozsahu mozku, po-

kusili jsme se i o automatizované porovnání pomocí tract-based spatial statictics (TBSS,

[187]). Vzhledem k tomu, žeWIPsekvence není schopna pokrýt celý objem mozku, bylo

třeba fúzovat ob̌e poloviny mozků, což však působilo výrazné obtíže při dalším zpraco-

vání. Proto jsme se rozhodli použít pouze horní polovinu objemu zahrnující oblast od

vertexu zhruba po úroveň mesencephala. Při TBSS je nejprve provedena koregistrace FA

map a vytvǒrena „kostra“ p̌redstavující pravďepodobný sťred hlavních traktů, na kterou je

projikována odpovídající FA hodnota. Pro účely naší analýzy s ohledem na poměr signálu

k šumu byl použit práh FA > 0,30 . Statisticky byla skupina pacientů a kontrol porovnána

pomocí nepárového t-testu.
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4 Výsledky

4.1 Zdraví dobrovolníci

4.1.1 Výsledky regresní analýzy závislosti fraǩcní anizotropie na

věku

Naše m̌ěrení probíhalo v oblastech zájmu shrnutých v tabulce 3.4 na straňe 47. Symetrické

oblasti zájmu byly vyznǎceny oboustranňe, ňekteré oblasti zájmu byly m̌ěreny jak pomocí

„kolečka“ - kruhu o definovaném obsahu, tak pomocí tzv. freehand - obtažení polygonem

o nekonstantní ploše. Corpus callosum jsme pro kontrolu mě̌rili ve dvou na sebe kolmých

rovinách (podrobňeji k oblastem zájmu viz odstavec 3.2.3.3.1).

Tabulka 4.1 na straně 55 shrnuje závislost frakční anizotropie na v̌eku v námi studovaném

souboru. Pro každou sledovanou oblast jsme se pokusili určit meze pro normální hodnoty

v závislosti na v̌eku. Byly použity následující regresní modely:

(A) Konstanta: FA je na v̌eku nezávislá – platíFA= a(±δ), kdea představuje odhad

sťrední hodnoty FA aδ je mez prediǩcního pásu od středua. Prediǩcní rozsah je

tedy(a−δ, ; a+δ). V tabulce 4.1 je p-hodnota uvedena ve sloupci Pc.

(B) Přímka: FA je na v̌eku lineárňe závislá (FA= a+b ·age). Prediǩcní rozsah se liší

pro jednotlivé body, proto v tabulce 4.1 není uveden. V tabulce 4.1 je p-hodnota

uvedena ve sloupci Pl in.

(C) Parabola: FA na v̌eku závisí kvadraticky – platíFA = a+ b · age+ c · age2. Pro

prediǩcní rozsah platí totéž, co je uvedeno pro lineární regresi. Vtabulce 4.1 je

p-hodnota uvedena ve sloupci Pparab.
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Tabulka 4.1: P-hodnoty významnosti regresníchčlenů v jednotlivých modelech a navr-
žený model pro sekvenci 12A. ID odpovídá unikátnímu identifikátoru jak jsme uvedli
v tabulkce 3.4 na straně 47, levostranné oblasti mají ID zvýšeno o 100. Bližší popis
v textu.

ID Zkratka oblasti Pparab Pc Plin model
1 RostrumCC_freehand 0.004 0.528 0.001 P̌rímka
2 SpleniumCC_freehand 0.022 0.006 0.990 Parabola
3 RostrumCC_kol 0.026 0.956 0.007 P̌rímka
4 SpleniumCC_kol 0.327 0.180 0.518 Konstanta
16 RostrumCC_kol_trans 0.808 0.671 0.620 Konstanta
17 SpleniumCC_kol_trans 0.145 0.104 0.272 Konstanta

109 Caudate sin. 0.030 0.857 0.008 P̌rímka
9 Caudate dx. 0.380 0.717 0.177 P̌rímka
110 Putamen sin. 0.002 0.736 <0.001 P̌rímka
10 Putamen dx. 0.067 0.321 0.035 P̌rímka
111 Palidum sin. 0.810 0.667 0.627 Konstanta
11 Palidum dx. 0.108 0.165 0.112 P̌rímka

119 FGM sin. 0.351 0.228 0.427 Konstanta
19 FGM dx. 0.062 0.699 0.019 P̌rímka
115 Precentral_gyrus sin. 0.069 0.022 0.942 Parabola
15 Precentral_gyrus dx. 0.139 0.068 0.437 Konstanta
112 Thalamus sin. 0.091 0.118 0.125 P̌rímka
12 Thalamus dx. 0.648 0.751 0.379 Konstanta

118 FWM sin 0.119 0.401 0.059 P̌rímka
18 FWM dx 0.399 0.232 0.529 Konstanta
108 CI_ant sin 0.016 0.687 0.004 P̌rímka
8 CI_ant dx <0.001 0.284 <0.001 P̌rímka

107 CI_genu sin 0.130 0.213 0.111 P̌rímka
7 CI_genu dx 0.572 0.730 0.315 Konstanta
106 CI_less sin 0.051 0.254 0.030 P̌rímka
6 CI_less dx 0.019 0.747 0.005 P̌rímka
105 CI_dors sin 0.215 0.133 0.372 Konstanta
5 CI_dors dx 0.460 0.260 0.599 Konstanta

120 PyrT_free sin 0.154 0.160 0.185 P̌rímka
20 PyrT_free dx 0.339 0.435 0.211 Konstanta
113 PyrT_mesen sin 0.016 0.739 0.004 P̌rímka
13 PyrT_mesen dx <0.001 0.033 <0.001 Parabola

114 mid_Cerebellar_ped_kol sin 0.314 0.140 0.730 Konstanta
14 mid_Cerebellar_ped_kol dx 0.549 0.582 0.342 Konstanta
121 mid_Cerebellar_ped_free sin 0.163 0.284 0.114 P̌rímka
21 mid_Cerebellar_ped_free dx 0.992 0.938 0.917 Konstanta
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Tabulka 4.1 uvádí pro jednotlivé oblasti zájmu tři p-hodnoty, které jsou též vepsány do

grafů (obr. 4.1 – 4.18). P̌redposlední sloupec tabulky označený Plin odpovídá hodnotě

P–value (slope) v grafech a udává p-hodnotu významnosti odlišnosti sm̌erniceb regresní

přímky od nuly1. Jednoduše se dá̌ríci, že je to pravďepodobnost toho, že FA závisí li-

neárňe na v̌eku.

Sloupec oznǎcený Pc odpovídá položce P–value (quadratic term) a je tudíž hodnotou

významnosti odlišnosti kvadratickéhočlenuc regresní paraboly od nuly. Pokud v této

položce dosahujeme statistické významnosti, vystihuje parabola vývoj FA v závislosti na

věku lépe než p̌rímka, pokud hladina významnosti překrǒcena není, je lépe popsat vztah

lineárňe.

Sloupec oznǎcenýPparabodpovídá P–value (overall) a vyjadřuje, zda FA významňe závisí

na v̌eku, pokud za „nejsložitější“ možnou závislost uvažujeme parabolu.

Vzhledem k nižšímu rozsahu výběru (52 subjektů) jsme na základě doporǔcení statis-

tika RNDr. Arnošta Komárka, PhDpoužili následující proceduru pro výběr optimálního

modelu:

1. Parabola – je-li kvadratický̌clenc v modelu významný na hladině 5%

2. P̌rímka – jestliže neplatí p̌redpoklaďc. 1 a soǔcasňe jestliže lineární̌clen b v modelu

přímky je významný na hladiňe 20%2

3. Konstanta – ve všech ostatních případech

V tabulkách jsou p hodnoty nižší než 0,10 označeny zeleňe, nižší než 0,05 označeny

moďrea nižší než 0,01̌cerveňe. Stejnou konvenci jsme zachovali pro znázornění statistic-

kého prahu, který byl podkladem pro návrh regresního modeluv oblasti zájmu. Vlastní

parametry regresních křivek jsou detailňe uvedeny u jednotlivých grafů a v tabulce 4.2.

Pro jednotlivé oblasti zájmu jsme na základě výše stanovených pravidel stanovili opti-

1Tato p-hodnota odpovídá p-hodnotě testu významnosti (nenulovosti) korelačního koeficientu (korelace
věku a FA).

2Tuto pom̌erňe vysokou hladinu významnosti navrhl statistik s ohledem nagrafickou reprezentaci našich
dat a regresních křivek, jedná se tedy o návrh post-hoc, nikoliv o a priori stanovený práh.
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mální regresní model (viz tabulka 4.1) a na základě tohoto modelu jsme do tabulky 4.3

na straňe 79 zapsali prům̌er a mezní hodnoty konstantního modelu (sloupce průměr aδ),

dále pak hranǐcní hodnoty prediǩcního pásu pro levou stranu (min,max) a totéž pro pravou

stranu (jen párové oblasti zájmu, posledníčtyři hodnoty).Červeňe jsou oznǎceny oblasti,

kde se používá konstantní model (viz výše), v tom přípaďe min a max odpovídají hodno-

tám prům̌er±δ. Ostatní hranǐcní hodnoty jsme získali na základě zvoleného regresního

modelu tak, že byl pro každý rok věku vypǒcten interval spolehlivosti (minimální a ma-

ximální hodnota) a ze sady minimálních a maximálních hodnot(pro každý subjekt) jsme

pro každou oblast zájmu vybrali nejnižší a nejvyšší hodnotu. Výsledný interval spoleh-

livosti je tudíž širší, nicméňe umož̌nuje jeho aplikaci na celé věkové spektrum pokryté

našimi daty.

Hvězdǐckou jsou oznǎceny oblasti zájmu, které nemají konstantní plochu a proto jsme

je k dalšímu zobecňení dat fraǩcní anizotropie nevyužili (zejména se jedná o freehand

rostrum a splenium corporis callosi, kde vzhledem k metodice nacházíme výrazně nižší

hodnoty fraǩcní anizotropie než pomocí „kolečka“ umísťeného v oblasti nejvyšší inten-

zity v daných svazcích bílé hmoty.

4.1.1.1 Shrnutí výsledků regresních analýz

Z našich dat (a tabulek 4.1 a 4.2) lze tedyříci, že v p̌rípaďe rostrum corporis callosi nej-

lépe závislost fraǩcní anizotropie na v̌eku vystihuje lineární pokles, v přípaďe splenia

corporis callosi jen p̌ri freehand výb̌eru parabola, p̌ri ostatních způsobech m̌ěrení corpus

callosum jsme závislost na věku nepotvrdili. V p̌rípaďe nucleus caudatus, putamen a pra-

vého palida jsme nalezli lineární vzestup v závislosti na věku, v levém pallidu nebyla FA

závislá na v̌eku. V šedé hmotě frontálního laloku vlevo jsme nenalezli závislost, vpravo

lineární pokles. V šedé hmotě gyrus precentralis jsme vlevo nalezli parabolickou závis-

lost, vpravo bez závislosti. Levý thalamus vykazuje mírný pokles FA, pravý je na v̌eku

nezávislý. Frontální bílá hmota vlevo vykazuje lineární pokles s v̌ekem, vpravo se vý-

razňeji nem̌ení. Statisticky významný je však pokles v předním raménku capsula interna

oboustranňe. Dále je oboustranně významný lineární pokles v v oblasti přechodu genu a
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zadního raménka capsula interna. Ostatní mě̌rené oblasti capsula interna nevykazují sta-

tisticky významnou závislost na věku. Levostranná pyramidová dráha dále vykazuje li-

neární pokles a to jak při freehand m̌ěrení v koronární roviňe, tak v oblasti mesencephala.

Oproti tomu vývoj FA pravostranné pyramidové dráhy je spíšeparabolický v úrovni mes-

encephala a nezávislý na věku p̌ri mě̌rení freehand. Nepříliš významný pokles jsme dále

zaznamenali v p̌rípaďe freehand m̌ěrení levého mozěckového pedunkulu. Tabulka 4.1 shr-

nuje p-hodnoty a doporučený model, zatímco tabulka 4.2 obsahuje konkrétní parametry

regresních ǩrivek, které jsou spolu s nam̌ěrenými daty dále znázorněny v grafech na ná-

sledujících stránkách.
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Tabulka 4.2: Parametry regresních křivek FA proti věku. Vysv̌etlení barevného značení a
zkratek v textu.

ID konst. δ alin blin aquad bquad cquad

1 0.68604 0.07775 0.72605 -0.00090 0.70719 +0.00010-0.00001
2 0.72862 0.05601 0.72850 +0.000000.79174 -0.00334 +0.00004
3 0.80985 0.10626 0.85623 -0.00104 0.85391 -0.00092 -0.00000
4 0.88422 0.09865 0.87359 +0.00024 0.92948 -0.00271 +0.00003
5 0.68068 0.09663 0.67220 +0.00019 0.71829 -0.00224 +0.00003
6 0.70851 0.11982 0.76248 -0.00121 0.77773 -0.00202 +0.00001
7 0.71410 0.07276 0.72625 -0.00027 0.71561 +0.00029 -0.00001
8 0.57642 0.13138 0.66287 -0.00194 0.61323 +0.00068-0.00003
9 0.21076 0.09176 0.19024 +0.00046 0.20418 -0.00027 +0.00001
10 0.18066 0.05940 0.16018 +0.00046 0.13619 +0.00173 -0.00001
11 0.30706 0.13471 0.27172 +0.00079 0.19444 +0.00487 -0.00004
12 0.29463 0.08444 0.30699 -0.00028 0.31835 -0.00088 +0.00001
13 0.76035 0.08458 0.81559 -0.00124 0.87842 -0.00456+0.00004
14 0.81895 0.08350 0.83214 -0.00030 0.81266 +0.00073 -0.00001
15 0.34830 0.15490 0.32823 +0.00045 0.44623 -0.00578+0.00007
16 0.83944 0.09403 0.84723 -0.00018 0.86426 -0.00107 +0.00001
17 0.91303 0.09442 0.89581 +0.00039 0.95975 -0.00299 +0.00004
18 0.41627 0.12109 0.42900 -0.00029 0.36774 +0.00295 -0.00004
19 0.13557 0.07420 0.16380 -0.00063 0.15219 -0.00002 -0.00001
20 0.73715 0.04352 0.74616 -0.00020 0.73190 +0.00055 -0.00001
21 0.63615 0.09448 0.63779 -0.00004 0.63464 +0.00013 -0.00000
105 0.67557 0.09961 0.66075 +0.00033 0.72357 -0.00298 +0.00004
106 0.70128 0.112260.74095 -0.00089 0.79283 -0.00363 +0.00003
107 0.71465 0.08929 0.73816 -0.00053 0.78413 -0.00295 +0.00003
108 0.57999 0.133230.64123 -0.00138 0.62012 -0.00026 -0.00001
109 0.20473 0.106330.15911 +0.00102 0.15146 +0.00143 -0.00000
110 0.16567 0.058900.13294 +0.00074 0.14042 +0.00034+0.00000
111 0.29778 0.11919 0.28811 +0.00022 0.26622 +0.00137 -0.00001
112 0.30178 0.08715 0.32386 -0.000500.26761 +0.00247 -0.00003
113 0.76503 0.118610.81971 -0.00123 0.83524 -0.00205 +0.00001
114 0.82730 0.09675 0.83288 -0.00013 0.77255 +0.00306 -0.00004
115 0.34459 0.15904 0.34266 +0.000040.49479 -0.00799 +0.00009
118 0.41663 0.148230.46267 -0.00103 0.41149 +0.00167 -0.00003
119 0.14582 0.06995 0.15509 -0.00021 0.11951 +0.00167 -0.00002
120 0.73638 0.05122 0.74764 -0.00025 0.71767 +0.00133 -0.00002
121 0.65585 0.08555 0.67816 -0.00050 0.64013 +0.00151 -0.00002
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Obrázek 4.1: Regresní křivky – corpus callosum freehand
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Obrázek 4.2: Regresní křivky – corpus callosum ROI
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(a) Rostrum corporis callosi ROI v rovině transverzální
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Obrázek 4.3: Regresní křivky – corpus callosum v roviňe transverzální
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Obrázek 4.4: Regresní křivky – bazální ganglia (caput nuclei caudati)
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Obrázek 4.5: Regresní křivky – bazální ganglia (putamen)
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Obrázek 4.6: Regresní křivky – bazální ganglia (pallidum)
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Obrázek 4.7: Regresní křivky – frontální šedá hmota
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Obrázek 4.8: Regresní křivky – šedá hmota (gyrus precentralis)
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Obrázek 4.9: Regresní křivky – thalamus
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Obrázek 4.10: Regresní křivky – bílá hmotyčelního laloku
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Obrázek 4.11: Regresní křivky – P̌rední raménko capsula interna
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Obrázek 4.12: Regresní křivky – Genu capsulae internae
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(b) P̌rechod mezi genu a PLIC vpravo

Obrázek 4.13: Regresní křivky – P̌rechod mezi genu a zadním raménkem capsula interna
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(b) Zadní raménko capsula interna (PLIC) vpravo

Obrázek 4.14: Regresní křivky – capsula interna (zadní raménko)

73



20 30 40 50 60 70 80

0.
68

0.
70

0.
72

0.
74

0.
76

0.
78

0.
80

Age (years)

FA

choiceID: 120

FA = 0.73638 (+/−0.05122)

20 30 40 50 60 70 80

0.
68

0.
70

0.
72

0.
74

0.
76

0.
78

0.
80

Age (years)

FA

FA = 0.74764 − 0.00025*age

20 30 40 50 60 70 80

0.
68

0.
70

0.
72

0.
74

0.
76

0.
78

0.
80

Age (years)

FA

FA = 0.71767 + 0.00133*age − 0.00002*age^2

Line
P−value (slope):             0.185

Quadratic
P−value (quadratic term):   0.160
P−value (overall):                0.154
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Obrázek 4.15: Regresní křivky – pyramidová dráha v koronárním̌rezu
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Obrázek 4.16: Regresní křivky – pyramidová dráha v úrovni mesencephala
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Obrázek 4.17: Regresní křivky – pedunculus cerebellaris medius (ROI)
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Obrázek 4.18: Regresní křivky – pedunculus cerebellaris medius (freehand)
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4.1.2 Tvorba vlastní barevné škály pro intenzity

Vzhledem k tomu, že porovnávání tabelizovaných hodnot frakční anizotropie není pro

klinickou praxi p̌ríliš výhodné (v praxi je mnohem jednodušší a rychlejší hodnotit ob-

raz kvalitativňe a pouze není-li zbytí používat mě̌rení vzdálenostǐci intezit, o p̌rípadném

porovnávání s tabelizovanými hodnotami nemluvě), rozhodli jsme se vytvořit barevnou

škálu založenou na normálních hodnotách v jednotlivých anatomických lokalizacích. Tato

škála by m̌ela umožnit dostatěcně p̌resné vizuální uřcení p̌ribližné hodnoty fraǩcní anizo-

tropie zkušeným radiologem a zejména rozlišení jejího patologického poklesu pod fyzi-

ologické meze. Vzhledem k tomu, že by univerzální škála měla být nezávislá na věku,

rozhodli jsme se stanovit věkov̌e nezávislé normální hodnoty frakční anizotropie na zá-

kladě nejvhodňejších modelů (viz tabulka 4.1 na straně 55). V tabulce 4.3 na straně 79

naleznete prům̌ery a intervaly spolehlivosti založené na modelu konstantní FA (na v̌eku

nezávislé, oznǎcenéčerveňe)3. P̌ri použití jiných regresních modelů jsme jako minimum

vzali globální minimum dolní meze intervalu spolehlivosti4 a stejný postup jsme použili

i pro maximum. V levé poloviňe tabulky 4.3 jsou hodnoty pro levou stranu, vpravo pro

pravou (pokud se jednalo o párové mě̌rení). Hv̌ezdǐckou jsou oznǎcena freehand m̌ěrení,

která nejsou zcela srovnatelná s ROI mě̌reními zejména co se týče pom̌eru signálu k šumu.

Nad dvojitoučarou je vždy vypǒcítáno maximum respektive minimum z ROI minim̌ci

maxim.

Pro další analýzu jsme s výjimkou pedunculus cerebelaris medius vy̌radili oblasti volňe

obtažené, abychom dosáhli srovnatelného poměru signálu k šumu. Oblasti zájmu jsme

pro další hodnocení sloučili do pěti skupin uvedených již̌cástěcně v tabulce 4.35:

1. CC, Corpus callosum (obl. 3,4,16 a 17)

2. PT, Pyramidová dráha v úrovni mesencephala a mozečkové pedunkuly (obl. 13/113,

14/114, 21/121)

3v tom p̌rípaďe odpovídá minimum rozdílu FA a intervalu spolehlivosti
4t.j. nejnižší hodnota, které může frakční anizotropie nabýt v jakékoliv věkové kategorii
5Čísla op̌et odpovídají unikátnímu identifikátoru, hodnoty nad 100 oznǎcují levostrannou párovou oblast

– proto jsou v̌raďe p̌rípadů páry lomenýcȟcísel.
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Tabulka 4.3: Mezní hodnoty frakční anizotropie. Ve sloupci ID naleznete též označení
oblasti. CC=corpus callosum, CP = pedunculus cerebellarismedius, PTm = pyramidová
dráha v úrovni mesencephala, IC = capsula interna, GM = šedá hmota, BG = bazální
ganglia.∗ – jedná se o freehand (není konstantní plocha), † – bez freehand obtažení.
Červeňe jsou vyznǎceny hodnoty, pokud datům nejlépe odpovídá konstanta a není použita
regrese. ID odpovídá definici v tabulce 3.4 na straně 47. Další popis je v textu.

ID průměr δ min max Rprům̌er Rδ Rmin Rmax
1∗ 0,68604 0,07775 0,58108 0,78487 – – – –
3 0,80985 0,10626 0,66976 0,94267 – – – –
16 0,83944 0,09403 0,74541 0,93347 – – – –
2∗ 0,72862 0,05601 0,66237 0,81898 – – – –
4 0,88422 0,09865 0,78557 0,98287 – – – –
17 0,91303 0,09442 0,81861 1,00745 – – – –
CC – – 0,58/0,67† 1,00 – – – –

114 0,82730 0,09675 0,73055 0,92405 0,81895 0,08350 0,73545 0,90245
121∗ 0,65585 0,08555 0,55089 0,756930,63615 0,09448 0,54167 0,73063
CP – – 0,55 0,92 – – 0,54 0,90

120∗ 0,73638 0,05122 0,67482 0,795890,73715 0,04352 0,69363 0,78067
113 0,76503 0,11861 0,60740 0,91415 0,76035 0,08458 0,66696 0,89107
PTm – – 0,61 0,91 – – 0,67 0,89

118 0,41663 0,14823 0,23053 0,595040,41627 0,12109 0,29518 0,53736
108 0,57999 0,13323 0,40302 0,74744 0,57642 0,13138 0,39370 0,74636
107 0,71465 0,08929 0,60496 0,820260,71410 0,07276 0,64134 0,78686
106 0,70128 0,11226 0,55776 0,83834 0,70851 0,11982 0,54982 0,85878
105 0,67557 0,09961 0,57596 0,77518 0,68068 0,09663 0,58405 0,77731
IC – – 0,40 0,84 – 0,39 0,86

119 0,14582 0,06995 0,07587 0,21577 0,13557 0,07420 0,03969 0,22691
115 0,34459 0,15904 0,15838 0,592750,34830 0,15490 0,1934 0,5032
112 0,30178 0,08715 0,19524 0,404450,29463 0,08444 0,21019 0,37907
GM – – 0,08 0,59 – – 0,04 0,50

109 0,20473 0,10633 0,07208 0,34455 0,21076 0,09176 0,10397 0,32125
110 0,16567 0,05890 0,09026 0,24600 0,18066 0,05940 0,10833 0,25633
111 0,29778 0,11919 0,17859 0,41697 0,30706 0,13471 0,14779 0,47244
BG – – 0,07 0,42 – – 0,10 0,47
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3. CI, Capsula interna (obl. 5/105, 6/106, 7/107, 8/108∗)

4. BG, Bazální ganglia (obl. 9/109, 10/110, 11/111)

5. GM, Šedá hmota (obl. 12/112, 15/115, 19/119)

Z oblasti corpus callosum tedy uvažujeme jen „vzorky“ rostra a splenia v roviňe transver-

zální a sagitální (nepoužili jsme freehand obtažení). K pyramidové dráze jsme arbitrárně

přiřadili i hodnoty FA v oblasti mozěckového pedunkulu vzhledem k podobnosti FA hod-

not (ROI i freehand, nebot’ hodnoty freehand mě̌rení jsou prakticky identické s hodno-

tami ROI). Hv̌ezdǐckou oznǎcené oblasti 8 a 108 (přední raménko capsula interna) se od

ostatnícȟcástí capsula interna liší svými projekcemi prakticky výlučně dočelního laloku.

Zobecňené hranice intervalu spolehlivosti pro všechny tyto oblasti uvádí tabulka 4.4.

Pro tyto skupiny oblastí jsme dále vypočítali histogram hodnot (viz obrázek 4.19), vzhle-

dem k p̌rítomnému šumu jsme seskupili do tříd četnosti po dvou procentech frakční an-

izotropie. Teoretické výpǒcty [29] sice doporǔcují použít v daném p̌rípaďe ťrídy širší,

vzhledem k surovým datům se však takto úzká třída ukázala jako výhodný kompromis

mezi šumem a potlǎcením informace. Fraǩcní anizotropie ťrídy s nejvyšší̌cetností byla

zanesena do tabulky 4.4.

Na záklaďe histogramu (obr. 4.19) jsme navrhli barevnou škálu pro zjednodušení hodno-

cení fraǩcní anizotropie. Základní inflekční body intenzity jsou uvedeny v tabulce 4.5. Na

jejich záklaďe byla vypǒctena barevná škála zobrazená na obrázku 4.20.

Z počátku zahrnuje velmi tmavé odstíny šedi, které představují tém̌ěr jistě jen šum. Od

Tabulka 4.4: Mezní hodnoty frakční anizotropie pro corpus callosum (CC), pyramidovou
dráhu (PT), capusula interna (CI), bazální ganglia (BG) a šedou hmotu (GM). Pǒradí ob-
lastí zm̌eňeno podle hranic hodnot. Modus představuje fraǩcní anizotropii ťrídy s nejvyšší
četností (viz též histogram na obr. 4.19). Bližší popis v textu.

Oblast min max minL minR maxL maxR modus
CC 0,67 1,00 – – – – 0,86
PT 0,60 0,92 0,61 0,67 0,92 0,90 0,76
CI 0,55 0,86 0,56 0,84 0,55 0,86 0,72
BG 0,07 0,47 0,07 0,10 0,42 0,47 0,18
GM 0,04 0,59 0,08 0,04 0,59 0,50 0,30
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Obrázek 4.19: Histogram frakční anizotropie oblastí sdružených do pěti skupin (podrobné
vysvětlení v textu). Na horní ose x jsou vyneseny dolní a horní hranice „normálních hod-
not“ (zkratka oblasti a písmeno l (lower) nebo u (upper)).

Tabulka 4.5: Infleǩcní body barevné škály pro hodnocení frakční anizotropie. Hodnoty
barev jsou v rozsahu 0 – 255.

FA červená zelená modrá bod
0.00 0 0 0 teoretické minimum FA
0.04 64 64 64 GMmin

0.07 0 0 255 BGmin

0.18 0 255 255 BGmodus

0.30 0 255 0 GMmodus

0.47 0 128 0 BGmax

0.60 255 255 0 PTmin

0.80 255 0 0 diskriminace 3 oblastí bílé hmoty
0.86 255 0 255 CCmodus

1.00 255 255 255 teoretické maximum FA
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Obrázek 4.20: Grafické znázornění barevné škály pro zobrazení frakční anizotropie. Ba-
revná intenzita dle zažité konvence je v rozsahu 0 – 255.

dolní hranice intervalu spolehlivosti pro šedou hmotu stoupá podíl modré barvy, která

od dolní hranice intervalu spolehlivosti pro bazální ganglia p̌rechází do tyrkysové. Dalším

přeďelem je FA ťrídy s nejvyšší̌cetností pro bazální ganglia, od kterého klesá množství

modré barvy a škála přechází z tyrkysové do světle zelené. „Modus“ pro šedou hmotu

je dalším p̌reďelem, od kterého zelená začíná tmavnout, minima intenzity pak dosáhne

na horní hranici intervalu spolehlivosti pro bazální ganglia. Od tohoto bodu stoupá opět

podíl zelené barvy k maximu a dvojnásobnou rychlostí ičervená,̌címž dostáváme odstíny

žluté. Od dolní hranice intervalu spolehlivosti pro pyramidovou dráhu klesá podíl zelené

a žlutá p̌res odstíny oranžové přechází dǒcervené.Červená je pomyslnou hranicí, která

„odděluje“ tká̌n s p̌revažující maximální FA (typicky například corpus callosum, odstíny

červeno-fialové) od hodnot nižších (například capsula interna, odstíny žluto-červené).

Škála od tohoto bodu graduje k fialové, které dosáhne v hodnotě „modu“ pro corpus

callosum. Tento modus tvoří poslední bod obratu, od kterého fialová ztrácí na sytosti a

smě̌ruje k bílé, které dosáhne s FA=1. Konkrétní barevné vyjádření spolu s možnými

barvami jednotlivých oblastí shrnuje obrázek 4.21. Při dolní hraňe obrázku je celá škála,

nad ní výseky odpovídající intervalům spolehlivosti pro dané skupiny. V p̌rípaďe skupin
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Obrázek 4.21: Rozsahy sdružených oblastí a jejich možná barevná reprezentace.Černou
čárou je vyznǎcena fraǩcní anizotropie ťrídy s nejvyšší̌cetností.

je ťreba vést v patrnosti, že se vždy jedná o „maximální“či „nejreprezentativňejší“ hod-

notu a že fraǩcní anizotropie celého útvaru (zejména corpus callosum) semůže od ťechto

výsěcí lišit.

83



4.1.3 Ukázka aplikace nové škály na ňekteré choroby

Aplikace této naší nové barevné škály ukazují následující ilustrace – viz jednotlivé po-

pisky. S výjimkou poslední ukázky (obr. 4.25 na straně 86) se jedná o data po lineární

koregistraci s FA templátem programu FSL o rozlišení 1x1x1 mm. Šestice obrázků vždy

zobrazuje vlevo ťri obrazy (koronární, sagitální a transverzální) téhož zdravého dobrovol-

níka a vpravo ťri obrazy pacienta. Zelený záměrný ǩríž definuje pozici ortogonálnícȟrezů,

v důsledku koregistrace proti společnému templátu je tato pozice vždy stejná u pacienta i

kontroly. Na sagitální̌rezech je frontální lalok vpravo.

Obrázek 4.22: Srovnání zdravého dobrovolníka (vlevo) s pacientem s potvrzenou diagnó-
zou ALS. U nemocného je patrna nižší frakční anizotropie p̌redevším v oblasti radiace
pyramidové dráhy (na koronárním̌rezu), což je v souladu s našimi morfometrickými ná-
lezy. Tento pokles je znázorněn paradoxňe sv̌etlejšími odstíny zelené, což znamená, že
v těchto oblastech frakční anizotropie podkrǒcila horní hranici intervalu spolehlivosti pro
bazální ganglia.
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Obrázek 4.23: Srovnání zdravého dobrovolníka (vlevo) s pacientem po difúzním axo-
nálním poraňení (deset let po úrazu, s mírným klinickým deficitem). Nálezu dominuje
pokles fraǩcní anizotropie na p̌rechodu ťela corporis callosi a splenia na sagitálnímřezu
– zatímco u zdravého dobrovolníka neklesá frakční anizotropie „pod žlutou“, u pacienta
je patrno p̌rerušení linie sv̌etle zelenoǔcástí.

Obrázek 4.24: Srovnání zdravého dobrovolníka (vlevo) s pacientem s multisystémovou
atrofií cerebellárního typu. Nejvýraznějším rozdílem je absence „červené“ části mo-
zěckového pedunkulu, který dosahuje nejvýše „oranžových“ hodnot (nejlépe patrno na
transverzálním̌rezu).
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Obrázek 4.25: První̌rádek reprezentuje zdravého dobrovolníka, pod ním ve dvouřadách
nejprve koregistrovaná a pod ním původní FA data pacienta se čtyřkomorovým hydroce-
falem. Ve srovnání s normou pozorujeme snížený objem i frakční anizotropii v rozsahu
celého corpus callosum, v ostatních demonstrovaných oblastech zájmu se fraǩcní anizo-
tropie výrazňeji nem̌ení, pouze je i p̌res nelineární transformaci patrné rozšíření komo-
rového systému a kortikální atrofie (více „tmavomodré“ kortikální šedé hmoty na úkor
„tyrkysové“).
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4.2 Výsledky u amyotrofické laterální sklerózy

Voxel-based morfometrická (VBM, viz sekce 1.2.2 na straně 30) analýza dat souboru 31

pacientů s ALS odhalila statisticky významnou korelaci mezi sníženou intenzitou6 bílé

hmoty v corona radiata oboustranně a koňcetinovou komponentou ALS-FRS7 (viz obr

4.26).

Obrázek 4.26: Korelace intenzity bílé hmoty v korelaci s končetinovou komponentou
ALS-FRS. Intenzita bílé hmoty představuje procentuální podíl bílé hmoty na objemu vo-
xelu.

Oblast této korelace (x=22; y=-27; z=51; T=3,48; p<0,01 po korekci na velikost clusteru)

je zobrazena na obrázku 4.27. Jiné statisticky významné výsledky nebyly VBM analý-

zou ani na hladiňe p<0,001 bez korekce8 zastiženy (testovali jsme hypotézu rozdílu mezi

skupinami pacientů a kontrol, korelace s FRS jako celkem i bulbární komponentou FRS,

korelace s v̌ekem i délkou trvání onemocnění, rozdíl mezi skupinami pacientů s projevy

kognitivního deficitu a bez ňej).

6Intenzita bílé hmoty v pojetí VBM [146] p̌redstavuje procentuální podíl bílé hmoty na objemu voxelu
a zobrazuje tedy atrofii.

7vysvětleno v sekci 3.1.2.1 na straně 38 a v tabulkách 3.1 a 3.2. Maximum skóre pro končetinovoučást
je 24 bodů (nejlepší).

8P̌rísňejší statistický práh v kombinaci s odstraněným omezením velikosti clusteru obvykle dává mo-
hutňejší výsledek (̌casto až falešňe pozitivní).
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Obrázek 4.27: Oblast statisticky významné korelace atrofiebílé hmoty s koňcetinovou
komponentou ALS-FRS. T hodnota je zobrazena barevnou škálou. V oblasti corona radi-
ata jsou na všech třechřezech (sagitální, koronární a transverzální) patrny oblasti korelace
(žlutě). V SPM je používána tzv. „neurologická konvence“, což znamená že levá strana
pacienta je na levé straně obrazu.
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K zhodnocení atrofických zm̌en šedé a bílé hmoty u pacientů s ALS jsme použili nepá-

rový t-test s korekcí na v̌ek, pohlaví a objem mozku. Pomocí optimalizovaného protokolu

voxel-based morfometrie (SPM2) se nepodařilo zastihnout žádné statisticky významné

rozdíly mezi pacienty s ALS a kontrolní skupinou. Abychom ově̌rili tento negativní vý-

sledek, zopakovali jsme na základě doporǔcení recenzenta našehočlánku [101] VBM ana-

lýzu pomocí moderňejší metody DARTEL implementované v SPM8 (p<0.05 family-wise

error (FWE) corrected). P̌ri tomto postupu jsme detekovali u pacientů s ALS sníženou in-

tenzitu bílé hmoty v oblasti corona radiata oboustranně (obr 4.28). Jeden ze zobrazených

blobů je velmi blízko oblasti korelace funkční škály v gyrus precentralis (pozice x=28,

y=-23, z=54; T=5.89; p<0.05 FWE). Za použití méně p̌rísného prahování (p<0.0001 bez

korekce) byla oblast korelace zahrnuta do výsledné statistické mapy.

Relaxometrie ukázala statisticky významný rozdíl v relaxační rychlosti R29 v caput nuclei

caudati (vlevo p<0,005, vpravo p<0,05, bez korekce) u pacientů s ALS ve srovnání se

zdravými dobrovolníky (tabulka 4.6). Závislost R2 na trvání onemocňení nebyla potvr-

zena. Ve srovnání s kontrolní skupinou měli také pacienti s ALS nižší relaxivitu v hluboké

bílé hmoťe čelních laloků (oboustraně p<0,005). Po Bonferroniho korekci (korigovaná

alfa hodnota 0,007) přetrvala statistická významnost rozdílů v oboustranné frontální bílé

hmoťe a v levém caput nuclei caudati.

T2 relaxǎcní rychlost ve frontální bílé hmotě korelovala s v̌ekem u pacientů i kontrol (ob-

rázek 4.29). Patrný trend k rychlejšímu poklesu u pacientůs ALS, však nebyl statisticky

významný.

V oblasti zadního raménka capsula interna (PLIC) se nepotvrdily statisticky signifikantní

rozdíly v relaxǎcní rychlosti, signálu na proton-vážených obrazech (obr. 4.30), FA ani

MD, ačkoliv tato hyperintenzita byla na T2 obrazech alespoň jednostranňe jasňe viditelná

(obr. 4.31) u všech subjektů (pacientů i kontrol).

Pomocí analýzy založené na oblastech zájmu se nepodařilo prokázat žádnou korelaci mezi

klinickou škálouči věkem a FA ani rozdíl mezi skupinou pacientů a kontrol. Abychom

mohli zhodnotit FA ve v̌etším rozsahu, provedli jsme TBSS analýzu horního objemu zís-

9čili prodloužení T2 relaxǎcníhočasu, viz poznámka v sekci 1.2.1
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Obrázek 4.28: Výsledky voxel-based morfometrie pomocí metody DARTEL (fast dif-
feomorphic image registration algorithm). Mapy představují rozdíl mezi intenzitou bílé
hmoty u pacientů s ALS a kontrolní skupinou. a) p<0,05 family-wise error correc-
ted, kurzor (̌cervené šipky) je umístěn do oblasti korelace s končetinovou komponen-
tou ALS Functional Rating Scale (ALS-FRS). b) p<0.0001 uncorrected. Obrazy op̌et
v „neurologické konvenci“.

90



Tabulka 4.6: T2 relaxǎcní čas v milisekundách u pacientů s ALS ve srovnání s kon-
trolní skupinou. Statistická významnost označena hv̌ezdǐckou (p<0,05 po Bonferonniho
korekci).

Oblast Pacienti SD Kontroly SD p-hodnota
Caput nuclei caudati sin∗ 99,7 6,4 95,6 3,4 0,0018
Caput nuclei caudati dx 99,0 7,1 96,6 4,5 0,0232
FWM sin∗ 88,8 7,8 84,0 4,9 0,0019
FWM dx∗ 88,2 6,3 84,4 4,5 0,0044
Globus pallidus sin 72,0 5,4 73,0 5,7
Globus pallidus dx 72,2 5,9 73,7 6,6
Gyrus cinguli sin 107,9 8,6 107,1 4
Gyrus cinguli dx 105,2 10,6 107,6 5,4
Putamen sin 88,8 5,9 87,8 5,6
Putamen dx 88,4 6,9 88,7 6,3
PLIC sin 107,3 7,0 106,5 4,4
PLIC dx 107,6 6,6 108,0 5,2
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Obrázek 4.29: Korelace T2 relaxační rychlosti (inverzní vtěriny) a věku (v letech) pro
frontální bílou hmotu u pacientů s ALS a kontrol.
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Obrázek 4.30: Porovnání T2 relaxačníchčasů (v milisekundách) mezi pacienty a kontro-
lami ve frontální bílé hmoťe (a,b), caput nuclei caudati (c,d) a zadním raménku capsula
interna (e,f). Zobrazeny aritmetické průměry a sm̌erodatné odchylky.

kanéhoWIP sekvencí. Touto metodou se nepodařilo prokázat korelaci s ALS-FRS v žád-

ném z voxelů, avšak byl nalezen statisticky významný (p<0,05 corrected) pokles FA u pa-

cientů s ALS proti kontrolám v oblasti corona radiata a rostrum corporis callosi (obr.

4.32).
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Obrázek 4.31: T2 hyperintenzita v zadním raménku capsula interna (šipka) u zdravého
dobrovolníka.
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Obrázek 4.32: Tract-based spatial statistics (TBSS) – porovnání hodnot FA mezi paci-
enty s ALS a v̌ekem a pohlavím odpovídající kontrolní skupinou (t-test ALS<kontrola,
p<0,05 corrected, kostra prahována na FA>0.3). Použíta běžná „radiologická konvence“.
Rostrum corporis callosi vpravo. a – koronárnířez zobrazující pokles FA v oblasti corona
radiata, b – tatáž pozice zeleného kurzoru v rovině sagitální, c – stejná pozice kurzoru,
transverzální rovina, d – pokles FA v oblasti rostrum corporis callosi v roviňe sagitální.
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4.3 Výsledky traktografie pro neurochirurgické pláno-

vání

Následujících ťrináct kasuistik p̌rináší výsledky našich traktografických vyšetření u pa-

cientů, ktěrí byli indikování k neurochirugickému zákroku nebo se o jeho provedení vážňe

uvažovalo. V ňekolika p̌rípadech byla též provedena fúze s daty funkční magnetické re-

zonance, v jednom přípaďe také multimodální spojení s CT daty. Výsledky byly většinou

poskytnuty v DICOM formátu pro p̌rímé použití v navigǎcním systému p̌rímo p̌ri operaci.

4.3.0.1 Pacient 1

Sedmnáctiletý pacient spadl z kola na záda, nebyl si jistý, jestli se uděril do hlavy, udával

že spíše ne. Zhruba po deseti dnech po tělesné výchov̌e pocítil nadm̌ernou únavu, za-

čal mít závraťe s tahem doleva, divergentní strabismus. Závratě p̌richázely v záchvatech

trvajících půl až dv̌e minuty. Od 10 do 16 let byl lé̌cen pro epilepsii (celkem 2 záchvaty

v anamnéze). Objektivní vyšetření dále odhalilo anisokorii, asymetrii očních šťerbin a

pokles pravého koutku.

Bylo provedeno standardní CT vyšetření, s nálezem nodulární léze o velikosti cca

16x13x16 mm v dorzální̌cásti pontu lehce vpravo od středníčáry. Tento útvar se vykleno-

val do IV. komory. Již nativňe byl mírňe hyperdenzní (60 HU), postkontrastně bez jasného

dosycování, s minimálním perifokálním edémem. V rámci diferenciální diagnostiky byl

zvažován p̌redevším meduloblastom̌ci ependymom, k ožrejmění bylo doporǔceno MR

vyšeťrení, které potvrdilo prokrvácený neenhancující expanzivní proces velikosti cca 16

mm na rozhraní pravého mozečkového pedunkulu a dorzálníčásti mozkového kmene.

Nález byl uzavírán jako v.s. kavernom vtlačující se do IV komory. P̌red plánovanou neu-

rochirurgickou intervencí byla provedena traktografie se zamě̌rením na mozkový kmen za

účelem ujasňení anatomických pom̌erů v rámci p̌redoperǎcního plánování; využití v ste-

reonavigǎcním systému nebylo požadováno.
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Vzhledem k tomu, že ještě nebyla zavedena metodika difuzního zobrazení na Avantu,

použili jsme pro difuzní zobrazení sekvenciWIP. K provedení trasování postačil jeden

slab,čímž jsme se vyhnuli obtížné problematice fúzování a koregistrace obou snímaných

objemů. S ohledem na účel, ke kterému byla traktografie prováděna, jsme dali p̌rednost

traktografii deterministické, provedené v programu MedInria.

Obrázek 4.33: Sagitální T1-vážený obraz u pacienta 1.

Již na T1-váženém obraze (obr. 4.33) bylo v oblasti dorzálního pontu patrno hypointenzní

ložisko s hyperintenzním lemem kaudálně, na T2* bylo toto ložisko hypointenzní, odpo-

vídající krvácení. Traktografie z takovéto oblasti pochopitelně nebyla možná vzhledem

k artefaktům působeným hemosiderinem, z oblasti nad ložiskem se pravďepodobňe ze
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stejných důvodů nepodařilo toto ložisko vytrasovat. Proto jsme se rozhodli trasovat retro-

grádňe, z oblasti pod ložiskem, odkud se po značných obtížích trasování zdařilo. Zobra-

zené dráhy procházely kmenem odtlačeny dorzálňe a koňcily v oblasti pravého thalamu

(viz obr. 4.34 a 4.35).

Obrázek 4.34: Deterministická traktografie u pacienta 1.

Výše uvedený nález byl prezentován neurochirurgickému pracovišti, bylo rozhodnuto

o operativnímřešení. Po evakuaci hematomu byla odstraněna růžovofialová masa, pod

kterouž byl nalezen konvolut dvou žil a jedné arterie (mohlojít o nidus).

Kontrolní časné pooperační MR vyšeťrení dva dny po operaci ukázalo pneumocefalus,

menší množství krve v interhemisferické štěrbiňe mozěcku, avšak již bez známek kom-

pletňe odstraňené hemorhagické expanze. Po operaci byla přítomna lehká levostranná he-

miparesa v rámci Millard-Gublerova syndromu a cerebellární symptomatika.̌Ctyři měsíce

po operaci bylo provedeno kontrolní MR mozku, na kterém již nebyly výše uvedené poo-

perǎcní zm̌eny patrné, stále však přetrvávalo T2 hypointenzní ložisko na rozhraní pontu a
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Obrázek 4.35: Deterministická traktografie u pacienta 1.
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oblongaty. Cca 16 m̌esíců po operaci se začaly objevovat záškuby LHK v trvání několika

sekund – doplňeno EEG s nálezem ostrých vln temporálně vpravo s aktivací p̌ri hyper-

ventilaci, nasazena antiepileptická léčba. Klinicky byla p̌ri kontrole konstatována lehká

centrální levostranná zániková symptomatologie a příznaky cerebellární, ostatní nález se

upravil. P̌ri kontrolním MR vyšeťrení 18 m̌esíců po operaci byla konstatována další dvě

drobná ložiska hemosiderinu, T2 a FLAIR ložisko v pravéčásti prodloužené míchy, oproti

vyšeťrení 10 m̌esíců po operaci v progresi. Uzavíráno jako susp. drobná zakrvácení a gli-

osa v pravé̌cásti prodloužené míchy.

4.3.0.2 Pacient 2

Devítiletý pacient byl pro bolesti hlavy vyšetřován na neurologii, bez topického nálezu.

Pacient proďelal ve 3 letech akutní lymfatickou leukemii, následovala transplantace kostní

dřeňe. Konveňcní MRI vyšeťrení odhalilo kavernózní hemangiom na rozhraní frontál-

ního a parietálního laloku vlevo, dále drobný schwannom intrameatálňe vpravo. V rámci

předoperǎcního plánování jsme byli požádáni o traktografii pyramidové dráhy. Vzhledem

k nutnosti provést traktografii pokud možno v co největším rozsahu (gyrus postcenta-

lis až mesencephalon) jsme zvažovali užitíWIP sekvencěci dvanáctism̌erové sekvence

(byl k dispozici pouze starší strojSymphony). Vzhledem k p̌rechodu dvou slabů v oblasti

kmene jsme s ohledem na přesnost výpǒctu zvolili jako zdrojová data dvanáctisměrovou

difuzní sekvenci.

Zdrojovou oblast pro traktografii jsme nadefinovali pomocí Fslview (obr. 4.36) a tyto

oblasti jsme použili jak pro výpǒcet deterministické traktografie pomocí programu Me-

dINRIA (obr. 4.37), tak pro výpǒcty pravďepodobnostní v FSL. K dispozici byla i data

z fMRI pro motorické úlohy, proto jsme provedli fúzi dat získaných pravďepodobnostní

traktografií s difuzním obrazem a poskytli neurochirurgickému pracovišti spojený obraz

funkčních „blobů“ a pyramidové dráhy, která prochází v těsné blízkosti kavernomu, který

byl důvodem našeho trasování (obr. 4.38). I na základě tohoto vyšeťrení bylo vzhledem

k lokalizaci kavernomu, jeho malé velikosti a minimálním symptomům rozhodnuto od

operǎcníhořešení ustoupit.
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Obrázek 4.36: Oblast zájmu použitá jako zdroj pro zahájení trasování u pacienta 2.
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Obrázek 4.37: Deterministická traktografie pyramidové dráhy u pacienta 2.
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Obrázek 4.38: Pravďepodobnostní traktografie pyramidové dráhy u pacienta 2 v kom-
binaci s výsledkem fMRI vyšetření paradigmatem pro PHK (p<0,05 FWE corrected).
Tyrkysovou barvou zobrazeny oblasti fMRI aktivace, žluto-červenou pyramidová dráha,
kavernom jěcerný.
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Pacient je nadále ve sledování FN Motol, při poslední kontrole v̌ríjnu 2010 m̌el ob̌casné

migrenózní bolesti reagující na paralen, občasný tinitus. Velikost vyšetřovaného heman-

giomu je stacionární, pouze je popisována mírná progrese schwannomu pravostranného

statoakustiku.

4.3.0.3 Pacient 3

23-letá pacientka prodělala v 2. trimestru gravidity fokální motorický Jacksonský epilep-

tický záchvat pravé horní končetiny se sekundární generalizací. Podepsala revers, po pro-

pušťení do domácího ošetření však následoval další Jacksonský záchvat, tentokrát spares-

tesiemi. Provedeno akutní MR mozku s nálezem tumoru o velikosti 30x28x22 milimetrů

precentrálňe vlevo p̌ri konvexiťe (obr 4.39), nasazen valproát. Z hlediska diferenciální

diagnostiky bylo na záklaďe zobrazení uvažováno o low-grade gliomuči hamartomu.

Operǎcní řešení bylo naplánováno po porodu, stejně tak kontrolní MR vyšetření. P̌ri tomto

vyšeťrení (s odstupem zhruba tři měsíce od prvního) došlo k progresi velikosti tumoru na

38x38x32 mm (t.j. zv̌etšení o více než 8 mm ve všech rozměrech) s pruhem edému (obr

4.40). Soǔcasňe byla na našem pracovišti provedena funkční magnetická rezonance s úlo-

hami pro PDK, PHK a verbální fluenci a 64-směrovou akvizici dat pro probabilistickou

traktografii. Soub̌ežňe provedené vstupní neurologické vyšetření ve FN Motol vyloǔcilo

centrální lateralizaci hybnosti ǎcití.

Na postkontrastním T1 obraze byl vlevo frontálně precentrálňe zobrazen hypointenzní

tumor, odpovídající nejspíše gliomu. Oblasti aktivované při motorických úlohách ležely

v jeho ťesném okolí. Pyramidová dráha byla trasovaná z mesencephala za použití vhod-

ných masek oboustranně, do výstupních dat pro navigaci jsme pro přehlednost uložili jen

levostrannou pyramidovou dráhu a oblasti fMRI aktivace při všech ťrech úlohách (obr.

4.41 a 4.42). Ve zpráv̌e bylo zdůrazňeno, že z metodologických důvodů nemůžeme ga-

rantovat exaktní zobrazení funkčních „blobů“ i traktů bílé hmoty v oblasti samotného

nádoru.

Exportovaná data byla peroperačně využita k navigaci, lokalizace motorického gyru byla

103



Obrázek 4.39: Vstupní vyšetření pacientky 3 (za laskavé zapůjčení dokumentace děku-
jeme dr. Lisému z FNM). V horní̌raďe zleva T2 a T2-FLAIR, v dolní̌raďe ADC mapa a
nativní T1-vážený̌rez v koronární roviňe. P̌ri tomto vyšeťrení nebyla podána kontrastní
látka s ohledem na graviditu pacientky.
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Obrázek 4.40: Kontrolní vyšetření pacientky 3 po porodu (tři měsíce po p̌redchozím, za
laskavé zapůjčení dokumentace děkujeme dr. Lisému z FNM). V horní̌raďe zleva T2
a T2-FLAIR, v dolní řaďe ADC mapa a nativní T1-inversion recoveryřez v koronární
rovině.
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Obrázek 4.41: Pacientkǎc. 3: traktografie pyramidové dráhy (modrofialově), fMRI PHK
(červená), fMRI PDK (modrá), fMRI VF (zeleně). Pyramidová dráha je dislokována tla-
kem tumoru dorzálňe.
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Obrázek 4.42: Pacientkǎc. 3: fMRI i traktografie pyramidové dráhy jsou přidány k mor-
fologickým datům, takže je možné je exportovat do DICOM formátučitelného pro navi-
gǎcní software. Vpravo dole ukázka 3D pohledu v programu Fslview, na kterém je jasňe
patrné sousedství hypointenzního útvaru a pyramidové dráhy.
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ově̌rena stimulací (odpov̌ed’ malíku a prosťredníku), stimulace vyvolala generalizovaný

záchvat. Tumor nem̌el jasnou hranici proti okolní tkáni, v dorzálníčásti byl našedlý, fron-

tálně spíše b̌elavý a tuhý. Resekce byla provedena do zdánlivě zdravé tkáňe. Peroperǎcní

histologie byla uzavírána jako gliom, definitivní vyšetření uzavíráno jako neobvyklý ná-

lez, v diferenciální diagnostice byl zvažován oligoastrocytom či extraventrikulární neu-

rocytomči gangliogliom. Vzhledem k histologicky nízké proliferační aktiviťe nakonec

uzavíráno jako dysembryoplastický neuroepiteliální nádor.

Pooperǎcně byly p̌rítomny jen ojediňelé parciální záchvaty se změňenou citlivostí na

PHK. Na časné pooperační kontrole byla patrná poresekční dutina, bez patologického

enhancementu, hodnoceno jako příznivý pooperǎcní nález. Deset dní po operaci byla pa-

cientka s normálním neurologickým nálezem propuštěna do domácího ošetření. Na kont-

rolním MR vyšeťrení s odstupem tří měsíců od operace byla patrna regrese pooperačních

změn, s p̌ríznivým nálezem bez patrné recidivy tumoru.

Po 6 m̌esících od operace provedeno další kontrolní MR mozku, na kterém se objevila

oblast T2 a FLAIR hyperintenzity v operované oblasti o velikosti zhruba 26x20x13 mm,

bez perifokálního edému (obr. 4.43). Z hlediska diferenciální diagnostiky byly zvažovány

pooperǎcní gliosači recidiva. Ťrináct m̌esíců po operaci byla patrna opětovná progrese

již jasné recidivy tumoru s nezřetelným enhancementem.

Bylo rozhodnuto o provedení kontrolního funkčního vyšeťrení s výhledem k pravďepo-

dobnému operǎcnímu řešení. Vyšetřována byla traktografie pyramidové dráhy a fMRI

pro PHK a PDK (viz obr. 4.44). Vlevo frontálně precentrálňe byl zobrazen postkontrastně

hypointenzní tumor, odpovídající nejspíše gliomu. Mediálně i frontálňe od ňej byly pa-

trny oblasti aktivované p̌ri motorické úloze pro PHK (p<0.05 FWE). Pyramidová dráha

trasovaná z mesencephala za použití vhodných masek byla zobrazena oboustranně, do

výstupních dat pro navigaci uložena jen levostranná pyramidová dráha a oblasti fMRI

aktivace v obou úlohách. Kortikospinální a kortikobulbární dráhy byly nejspíše tumorem

roztlǎceny a leží p̌ri jeho frontálním i dorzálním okraji.
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Obrázek 4.43: Kontrolní vyšetření pacientky 3 – kontrolní vyšetření 6 m̌esíců po operaci.
V horní řaďe zleva T2 a T2-FLAIR, v dolní̌raďe ADC mapa a postkontrastní T1-vážený
řez v koronární roviňe. Vedle pooperǎcní dutiny je patrna oblast FLAIR hyperintenzity
s perifokálním edémem nejisté etiologie.

109



Obrázek 4.44: Pacientkǎc. 3: druhá traktografie pyramidové dráhy (modrofialově), fMRI
PHK (červená), fMRI PDK (modrá). Na rozdíl od prvního vyšetření je pyramidová dráha
nejspíše tumorem roztlačena.
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4.3.0.4 Pacient 4

66-letý pacient byl p̌rijat pro centrálňe lokalizovaný tumor v nucleus lentiformis vpravo

s výrazným perifokálním edémem; na základě extramurálního CT a MR uvažováno

v první řaďe o metastatickém postižení. Při přijetí obtížím pacienta dominovalo asi mě-

síc trvající vertigo a porucha zorného pole. Při neurologickém vyšetření bylo konstato-

váno výrazňe zpomalené psychomotorické tempo, lehká levostranná hemiparesa s cent-

rální paresou n. VII l. sin, levostranná homonymní hemianopsie, nejistota p̌ri stoji a chůzi.

Vyšeťrení bylo provedeno standardní 64-směrovou difuzní sekvencí. Traktografie pyra-

midové dráhy byla v tomto p̌rípaďe ztížena nevhodným uložením pacienta, bylo nutné

provést šikmou rekonstrukci s koregistrací dat i s následujícím postkontrastním vyšetře-

ním. Následňe jsme trasovali ob̌e pyramidové dráhy, pravá byla v oblasti nc. lentiformis

zavzata do tumorózní masy, pro což svěďcila i klinika (obr. 4.45).

Den po našem traktografickém vyšetření bylo provedeno PET vyšetření, které potvrdilo

hypermetabolismus v oblasti odpovídající tumoru na MR, dále pak hypermetabolické lo-

žisko v pankreatu. Od otevřeného neurochirurgického operačního zákroku bylo upuštěno

a byla provedena pouze stereobiopsie (postkontrastní vyšetření se stereotaktickým rámem

použito pro fúzi na obr. 4.45). Histologicky byl tumor určen jako B-lymfom.

4.3.0.5 Pacientka 5

76-letá pacientka s bezvýznamnou onkologickou osobní anamnézou p̌rijata pro 3 týdny

trvající poruchǔreči, bolest hlavy a hypertenzi. Na konvenčním MR se zobrazil tumor

- susp. glioblastom temporálně vlevo s edémem (obr. 4.46). Neurologické vyšetření od-

halilo smíšenou afázii s převahou složky senzorické a lehké zánikové příznaky na pravé

horní koňcetiňe. V rámci p̌redoperǎcního plánování bylo zvažováno provedení fMRI sře-

čovým paradigmatem, s ohledem na těžkou fatickou poruchu a lokalizaci tumoru (fMRI

vyšeťrení by bylo výrazňe zatíženo perifokálním edémem a nespoluprací pacientky, což

by s vysokou pravďepodobností vedlo k falešně negativním výsledkům) jsme raději na-

vrhli traktografii optické dráhy, která leží v anatomické blízkosti tumoru. Traktografie
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Obrázek 4.45: Pacientč. 4: Traktografie pyramidové dráhy, tumor zvýrazněn moďre (sub-
trakce postkontrastních a nativních T1 obrazů).
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byla provedena obvyklým způsobem a zfúzována s postkontrastním T1-váženým vyšet-

řením (obr. 4.47). Optickou dráhu se podařilo vytrasovat v ťesné blízkosti tumorózního

útvaru, pravďepodobnostní mapa zasahovala i do oblasti perifokálního edému.

Obrázek 4.46: Pacientkǎc. 5: Diagnostické vyšetření - postkontrastní T1-vážené snímky
a odpovídající vrstva nativně (vlevo nahǒre).

P̌ri operaci byly zastiženy zm̌eny kortikálňe a zejména subkortikálně, peroperǎcní biopsie

uzav̌rena jako „high grade glioma“, s největší pravďepodobností glioblastom. Byla prove-

dena mikrochirurgická resekce tumoru, jehož okraje nebylyjasňe žretelné, proto byly hra-

nice tumoru stanoveny na základě dat v stereonavigaci. Definitivní histologické vyšetření

113



Obrázek 4.47: Pacientkǎc. 5: optická traktografie, kříž je umísťen shodňe na všech třech
řezech, vpravo dole další transverzální rovina pro lepší ozřejmení vztahu k tumoru.
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protvrdilo glioblastom, WHO grade IV. Pooperační průb̌eh byl bez v̌etších komplikací, na

CT vyšeťrení byl patrný jen drobný subdurální hematom, který během dvou týdnů zcela

regredoval. P̌retrvávala smíšená fatická porucha, frustní centrální pravostranná sympto-

matika. Na záklaďe onkologického konsilia doporučena rehabilitace a symptomatická te-

rapie, paliativní radioterapie pouze v přípaďe výrazného zlepšení stavu.

4.3.0.6 Pacient 6

U 46-letého pacienta byl při předchozím vyšetření na jiném pracovišti diagnostikován

glioblastom levého temporálního laloku. V rámci předoperǎcní p̌rípravy jsme byli požá-

dáni o provedení fMRI a traktografie pro hybnost ařeč.

Funǩcní vyšeťrení zahrnovalo motorické úlohy pravé horní (použito prahování p<0,05

s family-wise correction) i dolní koňcetiny (p<0,0002 uncorrected) a verbální fluenci

(p<0,05 corrected). Výsledky fMRI pro pravou dolní končetinu a verbální fluence byly

obtížňeji hodnotitelné pro nižší BOLD odpověd’, která může být v souvislosti s edémem

v tumoru a jeho okolí, kde může být vyšetření falešňe negativní. Použitím alternativního

prahování se podařilo zobazit oblasti kortikální aktivace. Bylo provedeno trasování py-

ramidové dráhy z oblasti kmene do oblastí definovaných funkční magnetickou rezonancí

(obr. 4.48). Výsledná data byla koregistrována s postkontrastním T1-MPRAGE vyšetře-

ním (obr. 4.49). Vzhledem k rozsahu aktivací a požadované traktografii pyramidové dráhy

jsme do výsledného obrazu zahrnuli větší množství funǩcních dat. V komentá̌ri k popisu

bylo op̌et zdůrazňeno riziko falešňe negativního výsledku v oblasti perifokálního edému.

Operǎcní zákrok si vyžádal i zásah do oblastí dle fMRI elokventních vzhledem k jasné

makroskopické propagaci tumoru.Časná pooperační kontrola nebyla provedena na našem

pracovišti, nebot’ pacient byl operován extramurálně. Na záklaďe domluvy s odesílajícím

neurochirurgem jsme provedli kontrolní MRI vyšetření v̌cetňe difuzní sekvence k event.

porovnání pooperǎcních zm̌enči přerušení drah. Byla provedena identická traktografická

sekvence, masky definující dráhu byly koregistrovány s novými daty a výpǒcet drah byl

proveden ze stejných anatomických oblastí. Bohužel v tomtopřípaďe došlo k masivní
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Obrázek 4.48: Pacientč. 6: traktografie pyramidové dráhy (červenooranžov̌e, okno 500–
2500), fMRI PHK (modrá, p<0.05 FWE), fMRI PDK (červená 0,0002 bez korekce), fMRI
VF (zeleňe, p<0.05 FWE). V horní a dolní polovině jsou patrny ťri projekce z celkem dvou
pozic kurzoru.
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Obrázek 4.49: Pacienťc. 6: traktografie pyramidové dráhy v kombinaci s fMRI bloby
exportovaná do postkontrastního T1-váženého obrazu.
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recidivě tumoru, i p̌resto bylo možno op̌et trasovat pyramidovou dráhu za použití stejného

standardního prahu jako v rámci předoperǎcního vyšeťrení. Pyramidová dráha se ukázala

v prakticky nezm̌eňené mohutnosti (p̌ri daném pravďepodobnostním prahu), je patrna její

dislokace.

Pacient je nadále v onkologickém sledování, deset měsíců od operace popisována mírná

progrese nálezu.

4.3.0.7 Pacient 7

62-letý pacient byl p̌rijat na neurologickou kliniku pro první epileptický záchvat v živoťe

– generalizovaný tonicko-klonický záchvat, který začal tahem v oblasti pravé tváře. P̌ri

přijetí pacient udával ňekolik týdnů trvající dysartrii. Extramurální CT i MR vyšetření

prokázalo susp. glioblastom FTP vlevo. Zhruba měsíc po záchvatu byl přijat k up̌res-

nění diagnostiky a naplánování operačního postupu na neurochirurgické oddělení NNH.

V rámci této hospitalizace byla doplněna MR traktografie a fMRI vyšetření verbální flu-

ence a motorické úlohy pro pravou ruku, 3D T1 vážené obrazy byly zhotoveny nativňe,

postkontrastňe a byla provedena i jejich subtrakce. Operační výkon byl naplánován za

týden poté.

Vlevo temporálňe se postkontrastně zobrazila ťri laločnatá ložiska, která mohou odpovídat

high-grade gliomu. Další nesytící se ložiska byla přítomna v corpus callosum i infratento-

riálně. P̌ri vyšeťrování motoriky pravé ruky se pacient neubránil slovní produkci - pǒcítal

si prsty. Proto došlo k aktivaci i mimǒcisťe motorické oblasti (prahování FWE p<0.001).

Verbální fluence byl pacient schopen pouze kategoriálně, vzhledem k relativňe menší ak-

tivaci zvolen práh nekorigovaný, p<0.01. Následně jsme provedli traktografii kortikospi-

nálních a kortikobulbárních traktů s ohledem na konektivitu motorické kůry i asociǎcních

motorických oblastí.

Traktografie byla zobrazena spíše konzervativně a ukázala průb̌eh existujících drah

zejména v oblasti capsula interna v těsném sousedství hypointenzníčásti tumoru, který

měl být resekován (patrno zejména z „klasických“řezů na obr. 4.51), na hyperintenzní
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Obrázek 4.50: Pacientč. 6: traktografie pyramidové dráhy. Na obrazech a-c předoperǎcní
vyšeťrení, na obrazech d-f vyšetření kontrolní s odstupem méně než ťrí měsíců od operace.
Bližší popis v textu.
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Obrázek 4.51: Pacienťc. 7: traktografie pyramidové dráhy (modrofialově), fMRI PHK
(červeno-žlutá, p<0,001 FWE corrected), fMRI VF (odstíny modré, p<0,001 bez ko-
rekce). Mimo ťechto dat exportovaných do navigace pro přehlednost zvýrazňeny ťri
enhancující̌cásti tumoru. Ve 3D pohledu (první 3 obrázky) jsou tři části oznǎcenyčer-
venohňeďe,tmav̌e moďre a tmav̌e zeleňe, na prostýcȟrezech zeleňe a růžov̌e. Bližší ko-
mentá̌re v textu.
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složku naléhá oblast aktivace při řečové úloze (lépe viďet v 3D zobrazení).

Peroperǎcně nalezena patologická tkáň (gliom vyššíhořádu), v p̌rední části hematom.

Provedena peroperační MR, na které se potvrdilo reziduum, které bylo resekováno. Defi-

nitivní patologická diagnóza znělaanaplastický astrocytom s přechody do glioblastomu,

WHO grade IV.

Časná pooperační kontrola (dva dny po operaci) zobrazila nepravidelné sycení p̌ri před-

ním okraji operǎcního pole – hodnoceno jako reziduum (obr. 4.52). Pooperačně se paci-

ent cítil dob̌re, za necelé dva týdny byl propuštěn do domácího ošetření. Nedošlo k ak-

centaci fatické poruchy, motorika pravé ruky zůstala zcela intaktní. Vzhledem k reziduu

tumoru byla pacientu doporučena komplexní onkologická terapie na spádovém praco-

višti. P̌ri kontrole ťri měsíce po operaci (obrazovou dokumentaci nemáme k dispozici) byl

dle zprávy neurochirurgie rozsah již takový, že jakýkoliv neurochirurgický výkon není

indikován.

Obrázek 4.52: Pacientč. 7: pooperǎcní kontrola. Subtrakce nativních a postkontrastních
obrazů pooperǎcního vyšeťrení (vlevo) byla lineárňe koregistrována s předoperǎcním vy-
šeťrením (vpravo). Nové traktografické vyšetření nebylo provedeno, zobrazená traktogra-
fie pyramidové dráhy (modrofialově) pochází v obou p̌rípadech z prvního vyšetření (v p̌rí-
paďe kontrolního vyš. je tedy pouze ilustrační).
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4.3.0.8 Pacient 8

57-letý pacient p̌rijat na neurochirurgickou kliniku NNH s dvou a půl měsí̌cní anamnézou

recidivujících epileptických záchvatů charakteru zmatenosti se zrakovou aurou a brady-

psychií. Ke generalizaci záchvatů došlo jen jednou, zhruba měsíc od prvního záchvatu.

Mimo poruch pam̌eti (od zǎcátku záchvatů) a letité oboustranné hypacusis byl pacient

bez neurologického deficitu. Na základě CT vyšeťrení (extramurálňe) byl diagnostikován

susp. glioblastom v oblasti levého hippokampu .

Po p̌rijetí byla provedena optická traktografie (obr. 4.53), bohužel z organizǎcních důvodů

nám nebyl poskytnut dostatečný čas na její plné zpracování.

Obrázek 4.53: Pacientč. 8: Traktografie optické dráhy v postkontrastních T1-vážených
obrazech. Vpravo dole 3D pohled, na kterém je patrné sousedství hypointenzního edemu
v okolí postkontrastního dosycování (odpovídá gliomu) a pyramidové dráhy.
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P̌ri otev̌rené operaci došlo nejprve k extirpaci celého levého hippokampu a amygdaly až

k Sylviově rýze. Na peroperační MRI (obr. 4.54) identifikováno reziduum v oblasti gyrus

parahippocampalis, proto pokračováno v resekci. Peroperační histologie hodnocena jako

anaplastický astrocytom grade III, definitivní patologická diagnóza byl glioblastom WHO

grade IV.

Obrázek 4.54: Pacientč. 8: Peroperǎcní MRI (vpravo) koregistrovaná s předoperǎcním
STEALTH (vlevo). Je patrná ne zcela optimální koregistrace(použito pouze lineárních
metod, nezohleďnujících tvarové zm̌eny po extirpaci tumoru). Reziduum při bazi reseǩcní
dutiny bylo dále resekováno (viz text).

P̌ri propušťení bylo konstatováno prohloubení poruch krátkodobé paměti. S ohledem na

definitivní patologickou diagnózu byla indikována komplexní onkologická terapie v místě

bydlišťe. Dočtyř měsíců od operace při kontrolním MR vyšeťrení byla nalezena recidiva

tumoru, pacient absolvoval chemo a radioterapii, s efektem. Poslední kontrola (12 m̌esíců

od zǎcátku p̌ríznaků) s náznakem další progrese nálezu.

4.3.0.9 Pacient 9

39-letý pacient se zhruba roční anamnézou občasné nejistoty levé horní končetiny proďe-

lal v posledních 5 m̌esících p̌red p̌rijetím celkem ťri stavy s p̌rechodnými vjemy záblesků

v levém zorném poli trvající zhruba půl hodiny. Poslední takovýto stav, zhruba m̌esíc p̌red

přijetím, se rozvinul do generalizovaného tonicko-klonického záchvatu, kterému předchá-

zely i čichové vjemy. Vstupní CT a MR uzavírány jako susp. oligodendrogliom temporo-
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parietálňe vpravo.

Na záklaďe požadavku neurochirurgie byla provedena traktografie optické dráhy (obr.

4.55), která leží v sousedství T1 hypointenzity v okolí slabě nehomogenňe postkontrastňe

enhancujícího tumoru.

Obrázek 4.55: Pacientč. 9: Traktografie optické dráhy v postkontrastních T1-vážených
obrazech. Vpravo dole 3D pohled, na kterém je jasně patrné sousedství hypointenzního
edému v okolí postkontrastního dosycování (odpovídá gliomu) a pyramidové dráhy.

P̌ri operaci byly nejprve resekovány všechny rozlišitelné tumorózní struktury v rozsahu

odpovídajícím zm̌enám patrným na MR navigaci, následovala peroperační MR, na které

byla patrná nejasná tkáň p̌ri mediálníčásti operǎcní dutiny – p̌ri revizi bylo zjišťeno, že

se jedná jen o steklé krevní koagulum, které bylo následně odstraňeno. Peroperǎcní histo-
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logie sv̌eďcila pro gliom sťrední nebo vyšší malignity, definitivní závěr byl oligodendro-

gliom grade II.

Pooperǎcně se pacient cítil dob̌re, nedošlo k akcentaci neurologického deficitu. Na kont-

rolním MR 10 m̌esíců po operaci jen mírná progrese nízkostupňové složky tumoru vent-

rálně od pseudocysty.

4.3.0.10 Pacientka 10

53-letá pacientka plánována k operaci recidivy cholesteatomu, který byl odstraňen z obou

postranních komor p̌red patnácti lety. V posledním roce před operací pacientka pozoro-

vala časťejší bolesti hlavy (zejména v horkém počasí), slabost levé dolní končetiny p̌ri

chůzi, závraťe s tahem doleva a poruchy paměti. Dle rodiny abulická, potvrzovali poruchy

pam̌eti. Objektivnímu nálezu dominovala zejména porucha paměti a lehká levostranná he-

miparesa. Provedeno CT a MR mozku – zachycena recidiva charakteru cystické expanze

ší̌rící se zprava p̌res III. komoru do cisteren a obou postranních komor.

Traktografie optické radiace (obr 4.56) byla provedena k ulehčení orientace v operované

oblasti. Vzhledem k tomu, že je cholesteatom vysoce anizotropní (i když bez paralelního

uspǒrádání struktur na makroskopické úrovni), nebylo vůbec možné použít traktografii

deterministickou. Pravďepodobnostní traktografie optickou radiaci zobrazila až zapou-

žití několika průchozích masek v kombinaci s maskami vylučovacími. Mimo to byla za-

chycena zvýšená anizotropie v přiléhajícím thalamu, která by mohla odpovídat případné

infiltraci. Optická traktografie byla exportována do navigačního systému, s poznámkou

v popisu, že zejména ve ventrálníčásti tumoru může být falešně pozitivní „výskyt traktu“

(s ohledem na vyšší frakční anizotropii).

Peroperǎcně nalezen jasný perlet’ovitý nádor odpovídající epidermoidu, který byl z v̌etší

části odsát, ponechány pouze drobné nálety v oblasti chorioideálního plexu. Definitivní

histologická diagnóza potvrdila epidermoidní cystu.

Pooperǎcně nedošlo k akcentaci neurologického nálezu, vertikalizace bez obtíží, pa-

cientka 10. den p̌reložena na spádovou neurologii. Dva měsíce po operaci se rozvinul

125



Obrázek 4.56: Pacientkǎc. 10: traktografie pravostranné optické dráhy (modrofialově).
Epidermoid vykazuje nízkou prům̌ernou difuzivitu (MD, vlevo nahǒre), vysokou fraǩcní
anizotropii (dosahující i více než 50%, vpravo nahoře) a víceméňe náhodné prosto-
rové uspǒrádání tenzoru difuze (vlevo dole). Na postkontrastních T1-vážených obrazech
(vpravo dole) se útvar nedosycuje a je témě̌r isointenzní s likvorem. Ventrálně je patrna
oblast vyšší pravďepodobnosti výskytu dráhy, která však smě̌ruje do tohoto patologického
útvaru a byla tudíž hodnocena jako arteficiální.
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tříkomorový hydrocefalus s prohloubením zejména kognitivního deficitu, po zavedení

shuntu op̌et postupné zlepšení mnestických funkcí.

4.3.0.11 Pacientka 11

41-letá pacientka původně odeslána na neurochirurgii NNH pro bolesti hlavy vycháze-

jící ze zátylku s propagací oboustranně okcipitálňe; provedeno RTG a MR krční pátěre

a mozku – nalezena osteochondróza v etáži C6/7 s dorzální protruzí disku asymetricky

doprava a s redukcí předního SA prostoru. Vedlejší nález při MR mozku byl kavernom

fronto-dorzálňe v centrum semiovale. Provedeno kontrolní MR vyšetření, které potvrdilo

kavernom periventrikulárňe vlevo, zanǒrený do radiace corporis callosi centrálně vlevo.

Obtíže pacientky byly p̌ričítány p̌redevším cervikokraniálnímu syndromu. Po 25 měsících

od pǒcátku p̌ríznaků další kontrola na neurochirurgii - bolesti hlavy nereagují na b̌ežná

analgetika, od poslední kontroly (odstup 16 měsíců) jednou porucha vědomí nejasné etio-

logie. Vzhledem k tomu, že extramurální MR mozku připoušťelo drobné zakrvácení, bylo

rozhodnuto o provedení MR traktografie pyramidové dráhy a fMRI k přesnému uřcení

motorického kortexu a drah (obr. 4.57).

Provedena funǩcní magnetická rezonance s paradigmatem pro pravou horní i dolní kon-

četinu a traktografie se standardní maskou umístěnou v oblasti mesencefala. Zejména při

paradigmatu pro horní končetinu byla jasňe patrná i kontralaterální aktivace. Pyramidová

dráha se zobrazila v těsném sousedství kavernomu, oblast nižší pravděpodobnosti do-

konce zasahuje do tohoto útvaru. Odesílající lékař byl v popisu upozorňen na možnou

arteficiální kontaminaci tohoto výsledku.

Na záklaďe klinického nálezu i výsledku fMRI a traktografie byl doporučen konzervativní

postup, neurologické sledování a kontrolní MRI při obtížích.

4.3.0.12 Pacient 12

31-letý pacient s farmakorezistentní fokální epilepsií pravostranného mesiotemporálního

původu byl původňe p̌rijat k invazivní EEG monitoraci. Zavedení elektrod bylo kompli-
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Obrázek 4.57: Pacientkǎc. 11: traktografie pyramidové dráhy, fMRI pro pravou horní
(p<0,005 FWE,̌cerveňe) a dolní (p<0.05 FWE, modře) koňcetinu. Oblast pravďepodob-
ného výskytu traktu zasahuje i do kavernomu (blíže viz text).
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kováno intracerebrálním hematomem okcipitálně vpravo, sekundárně došlo k rozvoji ab-

scesu v hematomu (propionibacterium acnes). V souvislostis ťemito pooperǎcními kom-

plikacemi došlo k rozvojǐcástěcné homonymní hemianopsie, která se v průběhu času

postupňe upravovala (ovšem absolutní skotomy přetrvávají).

S odstupem 8 m̌esíců byl pacient p̌rijat k epileptochirurgickému výkonu s požadavkem

na optickou traktografii (obr. 4.58). Pravděpodobnostní traktografii se podařilo realizovat

s mírňe modifikovanými maskami i p̌res trasování v terénu pooperačních zm̌en s glio-

sou, data byla p̌ripravena k prezentaci a odeslání do stereonavigačního systému. Operační

výkon však bohužel musel být odložen z interních důvodů.

4.3.0.13 Pacient 13

21-letý pacient s anamnézou familiární epilepsie od 3 let věku mívalčasté parciální zá-

chvaty (simplexní i komplexní) b̌ehem školní docházky. V období puberty sečetnost zá-

chvatů snížila, od šestnácti let věku však op̌etovné zhoršování, v době p̌rijetí byl pacient

dekompenzován na trojkombinaci antiepileptik. Na základě MRI stanovena diagnóza tu-

berózní sklerózy, na doplněném CT nalezeny drobné periventrikulární kalcifikace a jedna

větší kalcifikace vpravo okcipitálně. EEG videomonitorace většinou zachytila necharak-

teristické zm̌eny, jen ňekdy theta aktivitu s maximem okcipitálně vpravo. Ǒcní vyšeťrení

připouští levostrannou dolní kvadrantopsii, přecházející i do horních nazálních kvadrantů.

Vzhledem k vy̌cerpaným farmakoterapeutickým možnostem zvažovánořešení epilepto-

chirurgické. V rámci jeho plánování byla požadována i traktografie optických drah.

S ohledem na charakter ložiska pro fúzi s traktografií zvolena 3D FLAIR sekvence, na

které je žretelňeji patrno ložisko vpravo okcipitálňe, které odpovídá tuberu s centrální

kalcifikací (bez výrazňejšího enhancementu na postkontrastních T1-vážených obrazech).

Subependymální astrocytomy se vyklenují do frontálních rohů postranních komor, výraz-

něji vlevo. Traktografie se daří standardním protokolem oboustranně, pro navigǎcní ú̌cely

exportována jen pravostranná dráha (obr. 4.59). Pacient sepřípadné operace trochu obává,

proto ješťe upravena medikace a operační řešení bylo zatím odloženo.
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Obrázek 4.58: Pacientč. 12: traktografie pravostranné optické dráhy (modrofialově). Po-
stupňe koregistrace traktografie s postkontrastními T1-váženými obrazy a z difuzí vá-
žených dat odvozenými T2 obrazy, které byly nejprve koregistrovány na T1. Pravďepo-
dobnostní traktografie zobrazila průběh dráhy i oblastí pom̌erňe nízké fraǩcní anizotropie
(vysoké MD, nízkého T1), která odpovídá chronicky změňenému terénu (viz text).
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Obrázek 4.59: Pacientč. 13: traktografie pravostranné optické dráhy (modrofialově). Pro-
vedena fúze FLAIR obrazu s CT, z kterého segmentována kalcifikace (̌cervenožluťe), zby-
tek CT obrazu ponechán pod FLAIR obrazem (zeleně). Na 3D obraze i na jednotlivých
řezech je patrna blízkost traktu a okcipitálního tuberu (zvýrazňena pouze kalcifikovaná
část !).
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5 Diskuse

5.1 Normativní hodnoty FA a jejich hodnocení

5.1.1 Regresní analýza závislosti fraǩcní anizotropie na v̌eku

5.1.1.1 Corpus callosum

Jak vyplývá z tabulky 4.1, pouze freehand oblast splenia corporis callosi (ROI 2), levý

gyrus precentralis (ROI 115) a pyramidová dráha v oblasti mesencephala vpravo (ROI

13) mění svoji fraǩcní anizotropii v průb̌ehu v̌eku tak, že je lépe ji vyjáďrit kvadratic-

kou rovnicí1 typuFA= a ·x2+b ·x+c. Tyto rovnice pochopitelňe nemají̌rešení v oboru

reálnýchčísel, nicméňe je možné stanovit jejich globální minimum, které představuje

„zlomový bod“ vývoje FA v průb̌ehu v̌eku. Ve všech uvedených případech dochází k po-

klesu fraǩcní anizotropie jen do určitého v̌eku a pak naopak frakční anizotropie stoupá.

Tento v̌ek je v p̌rípaďe splenia corporis callosi (ROI 2) i levého gyrus precentralis (ROI

115) shodňe 44 let, v p̌rípaďe pravé poloviny mesencephala (ROI 13) 57 let. Je to patrno

nap̌ríklad na grafu vývoje FA ve spleniu corporis callosi 4.1b nastraňe 60. Tyto naše ná-

lezy se liší od ňekterých literárních údajů. Hasan a spol. [74] použil k hodnocení fraǩcní

anizotropie v corpus callosum obdobnou metodiku. Naší oblasti 2 odpovídá jeho CC7,

pro které navrhl rovnici 5.1, která má globální maximum při věku 1203
26 = 46 let. Jeho

soubor se liší od našeho tím, že zahrnuje i mladší adolescenty. Je možné, že v Hasanově

souboru hraje v̌etší roli postupující proces myelinizace u mladších osob a proto nalezl

zvyšování FA až do 46 let. Hsu a spol. [86] popsal stejný tvar křivky jako Hasan [74],

avšak s globálním maximem ve 40 letech (avšak v práci není uvedená p̌resná specifikace

1jejíž grafickým vyjááďrením je parabola
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modelu nutná pro výpǒcet globálního maxima). Recentní práce s výrazně větším pǒctem

subjektů (n=430) [214] nalezla globální maximum objemu corpus callosum ve 32 letech.

Na druhé straňe se v literatǔre [136] objevují i data s podobným rozložením (i když se tito

autǒri pokoušejí data interpretovat polynomem vyššíhořádu).

FA=
−0,026·age2+2,406·age+549

1000
(5.1)

Narozdíl od splenia (ROI 2,4,17) jsme v rostru corporis callosi (ROI 1 a 3) prokázali li-

neární pokles fraǩcní anizotropie v závislosti na věku. Pomocí postupu založeného na ROI

(avšak porovnáním podskupin mladších a starších) nalezl Bhagat [31] statisticky nižší FA

v rostru i ve spleniu (ve skupině starších byla FA nižší). Starší práce [176, 159] však na-

lezly statisticky významnou korelaci FA s věkem jen v rostru, podle Pfefferbauma [161] je

ve spleniu corporis callosi patrný pokles, ale korelace nepřesahuje hladinu významnosti

p<0,05 – ke stejnému závěru došel i Wang [210]. Toto platí i pokud rozdělíme dobro-

volníky podle pohlaví a to pro muže i ženy [193]. Porovnáním skupiny mladých (18-20

let) a starších (63-72 let) pomocí metody TBSS byl nalezen rozdíl (pokles) též v rostru

a nikoliv ve spleniu [109, 30]. Práce Michielse a spol. [136]si p̌ri anatomické definici

corpus callosum „vypomohla“ traktografií a dospěla shodňe s našimi výsledky k v̌ekové

závislosti fraǩcní anizotropie v rostrum corporis callosi a nikoliv ve spleniu. Podobňe Ota

[153], který použil rozďelení corpus callosum na 6̌cástí nalezl lineární korelaci v rostru,

přilehlé části ťela a isthmu corporis callosi, nikoliv však ve spleniu.

ROI 17 (splenium corporis callosi v transverzální rovině) zhruba odpovídá oblasti 3 práce

[8] - tito autǒri však na srovnatelném souboru (n=50), za použití stejné intenzity B0=1,5

T, i když za podstatňe odlišných parametrů sekvence (GE; 5 mm tloušt’kařezu;B=500

mm· s−1, 6 sm̌erů, jiná velikost oblasti zájmu) takovouto korelaci takénenašli. ROI 16

(rostrum v transverzální rovině, kde jsme korelaci též nezastihli) odpovídá oblasti 7 téže

práce, výsledky se shodují s našimi. Kennedy a spol. [105] naopak lineární pokles ve

srovnatelných oblastech zájmu popsali, jejich rovnice prorostrum (5.2) je ještě strm̌ejší,
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než naše rovnice pro rostrum ROI 1 (5.3).

FA=?−0,00153·age (5.2)

FA= 0,72605−0,00090·age (5.3)

Zjištěná vyšší fraǩcní anizotropie ve spleniu než v rostrum corporis callosi (viz tabulka

5.1 na straňe 137) je v souladu s literaturou [123, 142, 160].

5.1.1.2 Bazální ganglia

Ve všech m̌ěrených oblastech zájmu umístěných v bazálních gangliích jsme zastihli vze-

stup fraǩcní anizotropie, i když v p̌rípaďe pravého caput nuclei caudati a oboustranných

pallid nep̌rekrǒcila p-hodnota p̌etiprocentní práh. Statisticky významná byla zejména zá-

vislost levostranného caput nuclei caudati a levostranného putamina (p<0,001). Tyto ná-

lezy jsou ve shoďe s nálezem nárůstu FA s věkem v caudatu a putamen [31, 161], což

v podskupiňe žen potvrdili na jiném souboru Abe et al. [9] v putamen oboustranňe. Ně-

které práce [210] nalezly vzestup FA v caudatu, globus pallidus i putamen, ale jen v puta-

men a pallidu byl tento korelační vztah statistiky významný. Frakční anizotropie pallida

v práci Pfefferbauma [161] vykazovala trend k vzestupu v pr˚uběhu stárnutí, avšak nepře-

kročila hranici statistické významnosti.

Domníváme se, že zvyšování FA v průběhu stárnutí může souviset se změnami obsahu

železa v ťechto strukturách (viz poster [99]).

5.1.1.3 Šedá hmota

V přípaďe pravostrané frontální šedé hmoty je patrný lineární pokles s v̌ekem, p-hodnota

však v žádném p̌rípaďe nep̌resahuje práh 0,001. Podobně jako jiní autǒri [8, 161] jsme

nezastihli korelaci v oblasti thalamu. Nevýrazný pokles FAv thalamu (též nep̌rekrǎcující

statistický práh) popsal i Bhagat a spol. [31].
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5.1.1.4 Bílá hmotačelních laloků, capsula interna a pyramidová dráha

Je patrný lineární pokles frakční anizotropie s v̌ekem ve frontální bílé hmotě oboustranňe

(jen vlevo však p<0,10), v p̌redním raménku capsula interna je však tento trend patrný

oboustranňe s p<0,001. Pokles frakční anizotropie ve frontální bílé hmotě v závislosti na

věku nedávno popsali nezávisle na sobě Pfefferbaum [161] a Wang [210], rozdíl v po-

rovnání mladší a starší věkové skupiny je znám déle [176] a to i v podskupině žen [195].

Tyto oblasti pravďepodobňe souvisejí šradou frontálních okruhů, v kterých v průběhu

stárnutí dochází k degradaci myelinu a mikrotubulů [10, 132] a snížení pǒctu myelinizo-

vaných vláken [128]. K ťemto zm̌enám jsou náchylňejší teňcí vlákna, která se nacházejí

v rostrum corporis callosi a v asociačních drahácȟcelních laloků, spíše než axony o vel-

kém prům̌eru [24]. Vlákna rostrum corporis callosi a vlákna asociačních drah v p̌redním

raménku capsula interna myelinizují v ontogenezi později a mají teňcí myelinové pochvy.

Navíc, na rozdíl od širších vláken, v jejich přípaďe jedna glie obaluje více vláken a tudíž

jsou tato vlákna náchylňejší na poškození.

Statisticky významnou závislost pozorujeme v předníčásti zadního raménka capsula in-

terna (ROI 5/105), v p̌rípaďe genu je p̌rítomný nesignifikantní pokles a v přípaďe zadní

části capsula interna pak lineární vzestup frakční anizotropie. Korelace v oblasti předního

raménka již byla popsána [31] a změny bílé hmoty frontálňe s v̌ekem jsou popisovány i

v dalších studiích [136]. P̌redchozí práce [8, 31] v̌etšinou korelaci v oblasti zadního ra-

ménka capsula interna nezastihly s výjimkou práce Kennedyho [105], která sice popisuje

oblasti odpovídající našim m̌ěrením (rostrum, splenium, capsula interna), je na srovna-

telném stroji (Siemens Sonata 1,5 T), avšak je omezena jen šesti nerovnob̌ežnými osami

difuzního vážení a tudíž je mnohem více ovlivněna šumem. Odlišňe je anatomicky defi-

nováno zadní raménko capsula interna (není rozděleno na dv̌e části) v práci [176], která

nalezla statisticky významný rozdíl v této oblasti u mladých a starších jedinců, podobně

definovaná oblast v práci Wanga [210] však korelaci s věkem neprokázala.

Pokles fraǩcní anizotropie je dále patrný v pyramidové dráze v úrovni mesencephala vlevo

(p<0,005), ostatní poklesy (pyramidová dráha bilat. v koronárnícȟrezech, sťrední mozěc-
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kový pedunkl) nejsou statisticky významné. Virta a spol. [205] mě̌rili FA pyramidové

dráhy ve kmeni a potvrdili vyšší hodnoty v úrovni mesencefala (FA=0,53) u mladších

než ve skupiňe starších (FA=0,51). Tento rozdíl nebyl významně patrný v oblongátě ani

pontu.

Práce Zhanga [201] prokázala na větším souboru (n=106) lineární korelaci s věkem

v předním a zadním raménku i genu capsula interna, rostru, spleniu i těle corpus callosum,

ve sťredním mozěckovém pedunkulu, pyramidové dráze (bohužel autoři nespecifikovali

místo m̌ěrení), caput nuclei caudati a vzestup v nucleus lentiformis.

Výrazňe odlišná je situace u dětí a adolescentů [178, 188, 17, 42, 64, 115, 177, 65], kde

není možné použít jednoduchý lineární model a je potřeba pǒcítat se složiťejšími vývo-

jovými změnami [157]. Vzhledem k tomu, že v našem přípaďe jsme ďeti a adolescenty

nevyšeťrovali, je možné v ňekterých p̌rípadech lineární regresi použít.

Z hlediska fraǩcní anizotropie v celém mozku se ukázal nejvýhodnější lineární model

[109, 86, 45]. Metody hodnotící frakční anizotropii na záklaďe jednotlivých drah [190]

potvrdily pokles FA v asociǎcních drahách a v corpus callosum.Řada prací (nap̌ríklad

[194]) potvrdila antero-posteriorní gradient degenerativních zm̌en s maximem ve frontál-

ních lalocích, což je v souladu s patofyziologickými skutečnostmi zmíňenými výše v sekci

o frontální bílé hmoťe a p̌redním raménku capsula interna.

5.1.2 Tvorba vlastní barevné škály

Na rozdíl od klasických MR obrazů umožňuje fraǩcní anizotropie p̌rímé porovnání pa-

rametrů difuze, které jsou nezávislé na poloze subjektu v cívce či lokální orientaci drah

a tudíž jsou jednoduše srovnatelné mezi subjekty. V klinické praxi však bývá m̌ěrení a

přímé srovnávání nam̌ěrených hodnot nepraktické a vzhledem k velké citlivosti FA na

šum může i malý posun oblasti zájmu vést k výrazně odlišným výsledkům. Z toho dů-

vodu jsme navrhli nelineární barevnou škálu (LUT), ve kteréjednotlivé odstíny barev od-

povídají hodnoťe fraǩcní anizotropie. Tato škála je založena na normativních hodnotách

frakční anizotropie, které jsme se vzhledem k nejednotnosti metodiky literárních údajů
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rozhodli zm̌ěrit v různých oblastech zájmu u vlastního souboru zdravýchdobrovolníků.

Prům̌erné hodnoty fraǩcní anizotropie pro jednotlivé̌cásti corpus callosum podobnou

sekvencí m̌ěrili například McLaughlin a spol [130], avšak bohužel publikovali jen hod-

noty pro jednotlivé podkupiny, takže přímé porovnání našich prům̌erných hodnot s je-

jich výsledky není možné. Hodnoty pro splenium corporis callosi (FA=0,70) a rostrum

(FA=0,54) spolu s jejich lineárním poklesem v závislosti navěku publikoval Pfefferbaum

a spol. [160]. Tato práce je srovnatelná počtem subjektů (64, naše skupina 52) i věko-

vým rozsahem (23-85 let, naše skupina 17-80 let). Normativní hodnoty poskytuje práce

Zhangova [201] (106 subjektů, 20-79 let), porovnání hodnot je v tabulce 5.1.

Struktura část Zhang∗ Pf.† naše
Capsula interna p̌rední raménko 0,539 0,578

genu 0,559 0,714
zadní raménko 0,631 0,678

Corpus callosum rostrum 0,679 0,54 0,809
tělo 0,587 –
splenium 0,723 0,70 0,884

Sťrední mozěckový pedunkl 0,641 0,823
Pyramidová dráha ‡ 0,626 0,686
Thalamus 0,267 0,298
caput nuclei caudati 0,162 0,208

Tabulka 5.1: Porovnání normativních FA hodnot odvozených znašich dat ve srovnání
s literárními údaji.∗ – dle [201], Pf.† - dle [160], ‡ – autor bohužel v textu neupřesnil jak
anatomicky definoval rozsah pyramidové dráhy, „naše“ - namě̌rená data ROI p̌rístupem.

Užití takovýchto normativních hodnot pro přímé porovnání však v praxi naráží na pro-

blém nejednotné metodiky, typicky se jedná o tzv. „freehand“ obtažení anatomické struk-

tury radiologem. Oproti tomuto přístupu je naše metoda oblasti zájmu s konstantní plo-

chou ovliv̌nována spíše přesností umístění v rámci anatomické oblasti. V každém přípaďe

se jedná o pokus zastihnout „typickou“ hodnotu pro danou anatomickou lokalizaci. Vy-

užití takovýchto dat v klinické praxi je dosti svízelné, nebot’ vyžaduje od radiologa m̌ěrení

oblastí zájmu a porovnání namě̌rené hodnoty s tabelizovanými údaji.

Pokud je nám známo, představená barevná škála je prvním pokusem o využití nelineární

tabulky barev (LUT), vytvǒrené na záklaďe statistického hodnocení dat získaných ROI

přístupem. Metody založené nasingle voxeli ROI přístupu dávají vzájemňe se dopľnu-
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jící údaje [66, 189]. Vzhledem k tomu, že hodnoty namě̌rené ROI metodou jsou platné

pouze pro voxely uvnitř této oblasti zájmu a nemohou tudíž být zobecněny pro celou ana-

tomickou strukturu, užili jsme pozici co nejblíže středu dané struktury (pokud to bylo

anatomicky možné) a k definici škály jsme místo průměru použili modus a intervaly spo-

lehlivosti.

Abychom ov̌ěrili naše výsledky, zopakovali jsme daný výpočet pro data získaná 30-

směrovou difuzí. V p̌rípaďe hodnot FA vyšších než 50% jsme získali prakticky identické

výsledky (s maximálním rozdílem zhruba 1% FA). Oproti tomu vpřípaďe hodnot nižších

než 50 se výsledky lišily podstatně. Toto pozorování vysv̌etlujeme vyšší citlivostí oblastí

s nižší FA k šumu - vzhledem k tomu, že se velikosti jednotkových hodnot prakticky

neliší, p̌ridaný šum může lehce zm̌enit tvar elipsoidu.

Stabilita škály v oblasti vyšších hodnot frakční anizotropie otevírá možnosti přímé apli-

kace naší škály na strojích s podobnými sekvencemi, ale i v přípaďe dat s výrazňe odliš-

ným pom̌erem signálu a šumu (např. při použití v datech získaných při vyšší síle základ-

ního magnetického pole).

5.1.3 Ukázka aplikace nové škály na ňekteré choroby

Snížení fraǩcní anizotropie je popisováno uřady onemocňení [39, 88], ale tyto zm̌eny jsou

často malé a je obtížné je rozlišit. Například úplná demyelinizace sníží frakční anizotropii

o 10% [144]. Proto jsme vyzkoušeli naši barevnou škálu na datech ňekolika pacientů

s různými neurologickými onemocněními. U všecȟctyř vybraných neurologických posti-

žení se ukazuje, že zvolená barevná škála je citlivá na změny difuzních parametrů tkáně

v oblastech s normálně vyšší (>50%) fraǩcní anizotropií.

5.1.3.1 Amyotrofická laterální skleróza

Jak jsme ukázali v experimentálníčásti této dizertǎcní práce, jsou zm̌eny fraǩcní anizo-

tropie u amyotrofické laterální sklerózy nejvýrazněji patrné v oblasti corona radiata. Z to-
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hoto důvodu jsme jako první ilustraci vybrali právě ukázku pacienta s ALS, u kterého

je patrné snížení právě v této oblasti. Jedná se o úvodní ilustraci, připravujeme soubor

pacientů k otestování dvojitě slepýmčtením.

5.1.3.2 Difúzní axonální poraňení

Řada prací (nap̌ríklad [44]) prokázala pokles frakční anizotropie v corpus callosum u pa-

cientů s difúzním axonálním poraněním. V p̌rípaďe, že toto postižení není kombinováno

s petechiálním krvácením, dochází k poklesu frakční anizotropie. Aktuální longitudinální

studie 12 pacientů s příznivým a 11 s nep̌ríznivým výsledným stavem [134] nenalezla

rozdíl v difuzních parametrech mezi pacienty s příznivým výsledkem a kontrolami. Paci-

enti s nep̌ríznivým výsledným stavem m̌eli vyšší hodnoty prům̌erné difuzivity2 ve srov-

nání s normami i s pacienty s příznivým výsledným stavem. Tyto zm̌eny byly nalezeny

v corpus callosum, pravé přední thalamické radiaci, fasciculus longitudinalis superior,

fasciculus longitudinalis inferior a fasciculus frontooccipitalis oboustranňe. K zobrazení

takovýchto zm̌en v klinické praxi může p̌rispět i naše nová barevná škála.

5.1.3.3 Multisystémová atrofie, typ C

Cerebelární forma multisystémové atrofie je doprovázena změnami fraǩcní anizotropie

[198] a to zejména v oblasti mozečkových pedunkulů. M̌ěrení s pomocí traktografických

metod [197] nalezlo rozdíl ve FA středního mozěckového pedunkulu, nicméně udávané

hodnoty se výrazňe liší od našich dat (dáno odlišnou metodikou). Srovnatelnou metodiku

s naší prací použil Shiga a spol [183]. Přesto, že tito autǒri užili 6-směrovou difuzní sek-

venci (která má výrazňe nižší pom̌er signálu k šumu), nam̌ěrili p ři 1,5 T poli fraǩcní anizo-

tropii sťredního mozěckového pedunkulu u zdravých 0,84±0,03 , což je velice blízké naší

normativní prům̌erné hodnoťe pro 12-sm̌erovou difuzi (0,823). Hodnota u pacientů s mul-

tisystémovou atrofií (MSA) byla v této práci nižší a to 0,65± 0,07 . Pokud by tedy byla FA

v oblasti celého mozěckového pedunkulu homogenní, byl by v tomto přípaďe „zdravý“

2Výpočet prům̌erné difuzivity (MD) je popsán v kapitole 1.1.2.3.2 na straně 13. Vyšší hodnota MD je
typicky doprovázena poklesem FA.
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sťrední mozěckový pedunculus p̌ri zobrazení naší barevnou škáloučerveno-fialový, za-

tímco u pacientů s MSA-C by byl žluto-oranžový. Ve skutečnosti je FA nižší – střední

mozěckový pedunculus je u zdravých žluto-červený a u pacientů zeleno-žlutý.

Ačkoliv něktěrí autǒri [147] se snaží k diferenciální diagnostice mezi MSA, progre-

sivní supranukleární obrnou (PSP, syndrom Steel-Richardson-Olszewski) a idiopatickou

parkinsonovou nemocí použít neomezenou celkovou traktografii, domníváme se, že pro

běžné klinické užití je použití naší barevné škály rychlejšía tudíž i vhodňejší pro zavedení

do klinické rutiny.

5.1.3.4 Hydrocefalus

U pacientů s normotenzním hydrocefalem jsme nalezli sníženou fraǩcní anizotropii

v zadníčásti ťela a na p̌rechodu do splenia corporis callosi [85]). Tyto změny byly sou-

běžňe publikovány skupinou z Frankfurtu nad Mohanem [75], kterápotvrdila pokles FA

v corpus callosum a popsala zvýšení FA v pyramidové dráze. Vzhledem k morfologic-

kému nálezu u normotenzního hydrocefalu je tedy použití naší barevné škály spíše kom-

plementární až zbytné, nicméně demonstruje možnosti užití této škály i u další skupiny

onemocňení.

5.2 Amyotrofická laterální skleróza

5.2.1 Voxel-based morfometrie

Naše VBM studie prokázala významnou korelaci mezi poklesemintenzity bílé hmoty

v corona radiata poblíž gyrus precentralis (obr. 4.26 a 4.27) a ALS-FRS. Tyto výsledky

jsou v částěcné shoďe s prací Sage a kol. [175], která v této oblasti nalezla podobnou

korelaci mezi FA a nerozďelenou ALS-FRS škálou, ale současňe prováďená VBM ne-

prokázala statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů a zdravých dobrovolníků.

Naše studie i studie Sage mají srovnatelnou velikost souboru i metodiku.
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Analýza bílé hmoty pomocí DARTELu [16] dále potvrdila nižšíintenzitu bílé hmoty u pa-

cientů s ALS ve srovnání se zdravými dobrovolníky v téže anatomické lokalizaci. Naše

výsledky tedy ukazují, že spíše než hodnocení atrofie šedé hmoty jsou, podobňe jako

u řady dalších neurodegenerativních onemocnění, nejžretelňejší zm̌eny bílé hmoty.

VBM byla v minulosti u ALS použita již ňekolikrát, často s protichůdnými výsledky.

Nap̌ríklad Mezzapesa [135] nalezl při VBM u pacientů s ALS jen známky frontotem-

porální atrofie (p<0,001 bez korekce). Agosta [12] nalezl sníženou denzitu šedé hmoty3

v oblasti pravé premotorické kůry, levého gyrus frontalisa gyrus temporalis superior (su-

perior temporal gyrus, STG). Chang [43] mimo to zastihl atrofii gyrus frontalis medius

a navíc provedl srovnání pacientů s ALS a ALS+FTD. Oblastmivíce postiženými u pa-

cientů s FTD byl gyrus frontalis superior a inferior a premotorická kůra. Kassubek [95]

nalezl též zm̌eny v oblasti pravé motorické kůry, mimo to pomocí VBM zachytil i zvý-

šení koncentrace bílé hmoty v obou pyramidových drahách. Uvedené práce se však mezi

sebou liší velikostí souboru ǎcástěcně i metodikou, kterou užívají.

Byli jsme p̌rekvapeni rozdílem, který přináší moderní p̌rístup metodou DARTEL ve srov-

nání s „optimalizovaným“ VBM protokolem, který jsme použili v SPM2 a který je stan-

dardním postupem v SPM verze 5 a novější (VBM protokol bez použití DARTELu vyústil

ve falešňe negativní výsledky). Tyto rozdíly nejsou všeobecně známy a m̌ely by být brány

v potaz p̌ri plánování a hodnocení VBM studií.

5.2.2 T2 relaxometrie

5.2.2.1 Caput nuclei caudati

Pokud je nám známo, jsme první, kdo poukázali na změny T2 relaxǎcníhočasu v caput

nuclei caudati u pacientů s ALS (naše práce [96, 97, 98, 100,102, 103, 104, 101] ). Atro-

fie v této oblasti byla popsána Agostou [13] u pacientů s rychle progredující formou ALS.

3Porovnání denzity je nejjednodušším způsobem porovnání dat u VBM. Porovnávají se hodnoty před
korekcí na zm̌enu objemu p̌ri transformaci (t.j. p̌red modulací, nejedná se o „Jackobian modulated images“
ve smyslu optimalizovaného VBM protokolu). Absence této korekce může vést k falešně pozitivním vý-
sledkům v p̌rípaďe lokální atrofie [54].
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Naše i Agostova pozorování potvrzují hypotézu, že se subkortikální šedá hmota může vý-

znamnou m̌erou podílet na patogenezi ALS. Navíc některé studie dokonce užívají caput

nuclei caudati jako vnitřní reference4 ([145, 76, 23]). Dále je zajímavá skutečnost, že T2

relaxǎcní rychlost u našich pacientů v této oblasti nekorelovalas dobou trvání onemoc-

nění, což naznǎcuje, že je tato zm̌ena p̌rítomna již od pǒcátku onemocňení a tudíž by

mohlo být možné jí využít ǩcasné diagnostice ALS. Zm̌eny v caput nuclei caudati jsou

popisovány, podobňe jako u ALS, i u jiných neurodegenerativních onemocnění, nap̌ríklad

Alzheimerovy nemoci a Huntingtonovy chorey [21].

Změny T2 relaxǎcníhočasu v caput nuclei caudati, stejně tak jako v šedé hmotě obecňe,

souvisejí velmi pravďepodobňe p̌redevším s železem vázaným na metaloproteiny v tkáni

[207, 206]. Snížení množství železa vázaného na metaloprotein („bezpěcného“ železa)

vede k prodloužení T2 relaxačníhočasu a zvýšení dostupnosti „toxického“ železa v jeho

nízkomolekulární podob̌e. Domníváme se, že změny v T2 relaxǎcní rychlosti/̌case souvi-

sejí s množstvím a/nebo změnou formy železa v nucleus caudatus.

5.2.2.2 Frontální bílá hmota

Naše studie dále prokázala statisticky významný pokles T2 relaxǎcní rychlosti5 v bílé

hmoťe obou frontálních laloků u pacientů s ALS ve srovnání s věkov̌e a pohlavím od-

povídajícími normami. V tomto p̌rípaďe zm̌eny T2 relaxǎcníhočasu s ukládáním železa

nesouvisí a mohou odrážet spíše poruchu konektivity prefrontální kůry. S ohledem na tyto

změny by tedy ani frontální bílá hmota neměla být vniťrní referencí, jak se v minulosti stá-

valo [76, 23].

Věkovou závisost relaxační rychlosti jsme v bílé hmotě frontálňe zaznamenali u pacientů

i u kontrol. Rozdíl v poklesu relaxační rychlosti (mimo celkového posunu R2 k nižším

hodnotám) nebyl statisticky významný (i přes patrný trend k rychlejšímu poklesu relaxi-

vity ve vyšším v̌eku u pacientů s ALS). Zm̌eny ve frontální bílé hmotě v korelaci s v̌ekem

popsal i Bartzokis p̌ri svých experimentech na zdravých dobrovolnících při síle stacio-

4P̌ri semikvantitativních studiích je porovnáván MR signál sledované oblasti se „zdravou“ tkání.
5čili prodloužení T2 relaxǎcníhočasu

142



nárního pole 0,5 i 1,5 Tesla [22]. Skutečnost, že pokles relaxační rychlosti je významňe

patrný jak ve skupiňe pacientů tak u kontrol by mohlo svěďcit pro to, že k posunu dochází

v iniciální fázi onemocňení a dále probíhají degenerativní změny srovnatelňe se zdravou

populací. S ohledem na to, že podobné změny byly popsány i u jiných neurodegenera-

tivních onemocňení [22, 209], je využití této informace ke stanovení klinické diagnózy

sporné.

5.2.2.3 Ostatní oblasti mimo zadního raménka capsuly interny

V ostatních m̌ěrených oblastech jsme neprokázali statisticky významný rozdíl T2 rela-

xační rychlosti proti kontrolní skupiňe ani závislost této prom̌enné na klinické škále. Zdá

se tedy, že pouze caput nuclei caudati je výrazněji ovlivněno zm̌enami p̌ri ALS, zatímco

pallidum a putamen svoji relaxační rychlost nem̌ení.

Změny T2 relaxivity ve frontální šedé hmotě nebyly statisticky významné. To může sou-

viset s anatomickým umístěním ROI (viz obr. 3.3). Vzhledem tomu, že výšeřezu relaxo-

metrické studie byla určena bazálními ganglii, nebylo možné rovinu sklopit tak, aby byly

hodnotitelné korové oblasti frontálních laloků, které vyšly p̌ri studii pomocí SPECT [71]

statisticky významňe hypoperfundované. Je však možné, že při relaxometrii apikálňeji

uložených oblastí frontální šedé hmoty by byly neurodegenerativní zm̌eny prokazatelné.

Podobňe nemůžeme potvrdit ani vyvrátit výsledky, které u ALS publikoval Minnerop a

spol. [137]. Tito autǒri prokázali sníženou relaxační rychlost pravého gyrus precentra-

lis, ventrálního pontu oboustranně, laterálního pontu vlevo a v oblasti levého středního

mozěckového pedunkulu. Relaxivita klesala s délkou onemocnění. Relaxometrie v ob-

lasti motorické kůry p̌ri jejich studii odhalila snížení T2 relaxivity oboustranně, ale více

vpravo. Kombinace těchto výsledků naznačuje, že včelním laloku dochází p̌ri ALS ke

změnám v šedé hmotě prakticky výlǔcně v motorické oblasti, zatímco zm̌eny bílé hmoty

zahrnují i asociǎcní vlákna v hloubi laloku a to bez ohledu na přítomnostči nep̌rítomnost

kognitivního deficitu pacientů.
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5.2.3 Zadní raménko capsulæ internæ

V oblasti zadního raménka capsula interna (posterior limb of internal capsule, PLIC) jsme

u pacientů s ALS nenalezli statisticky významné změny (rozdíl mezi pacienty a kontrolní

skupinou a korelace s klinickou škálou ALS-FRS) ani při použití T2 relaxometrie, ani

při porovnávání signálu na proton-denzitních obrazech ani při hodnocení skalárních in-

variát difuzního tenzoru (FA, MD, Cl). Naše výsledky tedy kvantitativňe potvrdily, že

přítomnost T2 hyperintenzity v PLIC není patognomická pro ALS (jak se ďríve tvrdilo

[82, 216]), ale že se jedná o fyziologickou variantu normy.

Naše výsledky jsou v souladu s výsledky, které publikoval Yoshimura [218] – nalezl T2

hyperintenzitu v oblasti zadního raménka capsula interna uvšech ďetí starších 9 let. Práce

Hechta [76] sice ukázala statisticky významný rozdíl FLAIRsignálu v zadním raménku

capsula interna mezi skupinou pacientů s ALS a kontrol, alenejednalo se o studii v pravém

slova smyslu kvantitativní, protože nález v oblasti capsula interna byl rozďelen do ne zcela

určitých kategorií „jasňe rozlišitelňe hyperintenzní“ (distinctly hyperintense), „středňe

hyperintenzní“ a „isointenzní“. Isointenzní byl FLAIR obraz jen u jedné kontroly z 33 a

u žádného z 31 pacientů.

P̌restože pyramidová dráha patří mezi nejznám̌ejší mozkové trakty, ještě v poloviňe de-

vadesátých let se vedly diskuze o její lokalizaci [116]. Teprve v té dob̌e Yagishita [216]

vyvrátil názor Rosse založený na sekci [171], že se pyramidová dráha nachází v přední

polovině zadního raménka capsula interna. Nejprve zpracoval 7 mozků pacientů, ktěrí

nezem̌reli na neurologické onemocnění, pak 5 ov̌ěrených ALS. U pacientů bez neurolo-

gického deficitu pozoroval bledou oblast v zadní třetině zadního raménka capsula interna.

Tato oblast byla lépe zřetelná po barvení stříbrem, než po barvení na myelin. Obsahovala

širší axony (> 0,8µm), obklopené v̌etším množstvím „volného“ prostoru. Zadní ohrani-

čení této oblasti bylo ostré, směrem dop̌redu plynulé. U pacientů s ALS prokázal ztrátu

tlustých myelinizovaných vláken v této oblasti. Tato vlákna pocházejí p̌redevším z Be-

tzových buňek v gyrus precentralis (Brodmann area 4). Studie pomocí deterministické

traktografie potvrzují názor, že jsou vlákna z zadním raménku capsula interna uspořádána
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somatotopicky tak, že vlákna pro horní končetiny leží ventrálňe od vláken pro koňcetiny

dolní [83]. Z patologických studií je známo, že ALS je provázena práv̌e ztrátou vláken

pyramidové dráhy o velkém prům̌eru [80].

Difuzními parametry zadního raménka capsula interna se ve své studii zabýval Graham

[70] a stanovil hranici „normality“ FA v oblasti zadního raménka capsula interna na 0,72

(lze srovnat s údaji v tabulce 5.1 na straně 137), ovšem zm̌eny MD nebyly zastiženy. Yin

[217] hodnotil difuzní parametry i MR spektroskopie v oblasti T2 hyperintenzity v PLIC

u pacientů s ALS. Detekoval snížení FA a nesignifikantní zvýšení MD ve srovnání s kon-

trolami. Dále nalezl statisticky nižší poměr NAA/Cr v této oblasti. Ellis [56] pozoroval

v této oblasti vzestup MD a pokles FA v korelaci s ALS-FRS. Wang [211] nalezl sní-

žení prům̌erné FA v pyramidové dráze u pacientů s ALS, avšak bez korelace s klinickou

škálou ALS-FRS-R. Tuto korelaci zastihl Thivard [199], i když se sm̌erodatné odchylky

pacientů a kontrol prolínají. Průkaznou korelaci FA v pr˚uběhu pyramidové dráhy s ALS-

FRS p̌rinesl Sage [174] v práci porovnávající metodiku VBM s postupem tract-based

spatial statistics (TBSS).

Vzhledem k výše uvedeným pracem jsme očekávali, že zm̌eny v zadním raménku ca-

psula interna budou uchopitelné i pomocí T2 relaxometrie. Toto se nám však potvrdit

nepodǎrilo. Naše studie difuzních kovariát je výrazně limitována malým množstvím pa-

cientů, ktěrí byli schopni podstoupit difuzí vážené zobrazení, nebot’toto bylo k dispozici

až v průb̌ehu náb̌eru dat a navíc se jedná o mě̌rení časov̌e nárǒcné (viz oddíl 3.2.2.3.1),

kteréřada pacientů netolerovala; byli již dlouho v poloze na zádech a zǎcala se projevovat

dechová tísěn nebo jiný dyskomfort, pro který bylo vyšetření p̌rerušeno. Je tedy pravdě-

podobné, že zm̌eny v zadním raménku capsula interna jsou přítomny, nicméňe jsou p̌ríliš

subtilní na to, aby byly zachyceny na tak malém souboru.

5.2.3.1 Korelace s ALS-FRS

Korelace s celou klinickou škálou FRS je používaná, leč problematická, nebot’ celkové

FRS je sm̌esí míry obtíží bulbárního a končetinového původu. Z toho důvodu jsme zvolili
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rozďelení škály nǎcást koňcetinovou ačást bulbární 3.2. Radiologické nálezy v moto-

rických oblastech korelovaly pouze sčástí koňcetinovou. Dále FRS hodnotí schopnost

pacienta prováďet komplexní pohyby a nerozlišuje účast nebo stupeň parézy periferní a

centrální, tedy zda jsou poruchy motoriky způsobeny poškozením horního nebo dolního

motoneuronu. Tento problém neřeší ani revize škály FRS. Přesto se ukazuje, že moto-

rická komponenta FRS škály má svůj morfologický korelát vezměnách intenzity bílé

hmoty zachycené VBM.

5.2.4 Změny frakční anizotropie

Pomocí metody TBSS se nám podařilo prokázat pokles fraǩcní anizotropie v oblasti od-

povídající zóňe atrofie detekované pomocí VBM u pacientů s ALS ve srovnání skon-

trolní skupinou. Tyto zm̌eny jsme pozorovali v corona radiata, zatímco v oblasti zadního

raménka capsula interna ani v jinýchčástech pyramidové dráhy se změny nepodǎrilo de-

tekovat (stejňe tak tyto zm̌eny nebyly patrné p̌ri klasickém p̌rístupu pomocí oblasti zájmu

(ROI). Tuto skutěcnost lze alespǒn zčásti vysv̌etlit průměrováním FA dat na kostru, které,

narozdíl od ROI p̌rístupu, není ovlivňeno velikostí výb̌eru ve smyslu pǒctu mě̌rených vo-

xelů nebo a priori znalostí a předpokladem zm̌eny v uřcité anatomické oblasti. Navíc,

pokud pomocí ROI p̌rístupu m̌ěríme jemná vlákna bílé hmoty subkortikálně, m̌ěrený sig-

nál je náchylňejší k šumu.

Změny ve frontální bílé hmotě se nepodǎrilo prokázat ani pomocí TBSS analýzy ani ROI

přístupem. Snížení FA v rostrum corporis callosi je v souhlasu se zm̌enami charakteru

frontotemporální lobární degenerace,často pozorovanými u pacientů s ALS.

Budoucí výzkum by se tedy m̌el zam̌ěrit zejména na zm̌eny jemných vláken. V této oblasti

se m̌ení relaxǎcní rychlost a ne FA, což naznačuje, že tyto zm̌eny nezávislé na demyelini-

zaci mohou p̌redcházet zm̌enám fraǩcní anizotropie.

Ačkoliv přímé srovnání použitých kvantitativních metod není zcela objektivní (tloušt’ka

vrstev je v rozsahu 1,65 – 4 mm, liší se i rozlišenířezů a tudíž se liší pom̌er signál-šum),

naše data napovídají, že klíčem ke klinickému využití ťechto poznatků bude kombinace
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několika kvantitativních metod.

5.3 Traktografie pro neurochirurgické plánování

Jednou z pokrǒcilých aplikací difuzí váženého zobrazení je traktografická neuronavigace.

Třináct pacientů, které jsme zahrnuli do této práce, ukazuje na složení a indikace k pře-

doperǎcnímu plánování. Nejčasťejší indikací jsou vedle epileptochirurgie gliomy (větši-

nou vyšších stup̌nů) a kavernomy. Ǎckoliv provedené traktografie označujeme slovem

„předoperǎcní“ a jako takové jsou p̌ripravovány pro užití v neuronavigačních systémech

(fúze se strukturálními daty s vysokým rozlišením), večtyřech p̌rípadech byla na základě

rozvahy i našich traktografických dat operace zrušenači odložena a v jednom přípaďe

k operaci nedošlo z jiných důvodů.

5.3.1 Rozbor jednotlivých p̌rípadů

V přípaďe prvního pacienta a trasování v oblasti mozkového kmene nászajímala p̌re-

devším kvalitativní informace o umístění drah. V takovémto přípaďe je deterministická

traktografie výhodná, zejména pokud do analýzy vstupují data, která nejsou vysoce kva-

litní. Díky tomu je možné zobrazit výsledek přehledňeji, než by tomu bylo v p̌rípaďe

pravďepodobnostního přístupu.

U druhého pacienta se již ukázala výhoda pravděpodobnostní traktografie, která ve shodě

s traktografií deterministickou lokalizovala pyramidovoudráhu do ťesného sousedství ka-

vernomu. Stejňe tak i poloha fMRI blobů byla argumentem pro odložení operačníhoře-

šení. I když jsou v tomto p̌rípaďe výsledky fMRI i traktografie zcela ve shodě s a priori

znalostí anatomie, potvrzení a vizualizace těchto dat se staly dalším podkladem při roz-

hodování o operǎcnímči konzervativním postupu.

Třetí pacientka s gliomem je příkladem situace, kdy podstatnější část dráhy nebyla za-

vzata do hmoty tumoru, ale při recidivě je již patrno její rozďelení hmotou tumoru. Dále

je patrna znǎcná stabilita fMRI výsledků, které jsou prakticky identické s výsledky, které
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byly získány p̌ri prvním p̌redoperǎcním vyšeťrení. V dob̌e psaní této práce ještě není jasné

definitivní rozhodnutí neurochirurgů o reoperaci, nicméně lze tušit, že s ohledem na trak-

tografické výsledky bude v tomto přípaďe rozhodování svízelnější.

U čtvrtého pacienta se podařilo trasovat pyramidovou dráhu přímo skrz postkontrastně

enhancující ložisko, což bylo neobvyklé. To, že stereobiopsie potvrdila lymfom, může

tento nález vysv̌etlovat, nebot’ studie hodnotící ADC u pacientů s primárním lymfomem

CNS popisují p̌rímo v ložisku normální hodnoty [112]. Je tedy možné, že dráhy procháze-

jící infiltrovanou tkání jsou zachovalé a traktografie tak přináší další zp̌resňení diagnózy.

V době psaní této práce nebyla publikována traktografická studiezabývající se lymfomem

a hodnotící průb̌eh drah takovýmto ložiskem.

Pátá pacientka, s glioblastomem, ukazuje možnost trasování optické dráhy pravďepodob-

nostní metodou i v edematózně prosáklém okolí tumoru. I když v tomto přípaďe byla

operace s použitím traktografie úspěšná, celková prognóza pacientky byla determinována

biologickou povahou glioblastomu.

Z hlediska klinického je šestý pacient obdobou případu p̌redchozí pacientky. Z hlediska

validace traktografie však zde máme možnost sledovat vývoj vztahu glioblastomu a py-

ramidové dráhy. Pomocí identického trasování a koregistrace máme p̌ríležitost viďet ro-

bustnost a stabilitu výsledků. V tomto přípaďe pooperǎcně ani růstem gliomu nedošlo

k významňejší dislokaci dráhy mimo její původní anatomickou lokalizaci.

Na sedmém pacientovi, s provedenou traktografií pyramidovédráhy i fMRI vyšeťrením

motorickým paradigmatem, lze ukázat možnosti segmentace.Takto lze „oznǎcit“ post-

kontrastňe enhancující̌cást tumoru a ve 3D zobrazení rozprojikovat polohu dráhy a funkč-

ních blobů. Pokud by byla podpora ze strany stereonavigace, bylo by možné tyto údaje

využívat i perioperǎcně. Krom̌e toho je možné koregistrovat strukturální obrazy (v tomto

přípaďe p̌redoperǎcní a pooperǎcní) a tuto transformaci aplikovat i na vypočtenou dráhu

(s vědomím nep̌resnosti vnášené koregistrací a toho, že je dráha trasovanána záklaďe

předoperǎcních dat a nemusí tudíž odpovídat pooperační realiťe).

Data osmého a devátého pacienta ukazují stabilitu traktografie optické dráhy. Dále je
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u osmého pacienta na koregistrované peroperační MR patrná nutnost použití nelineárních

koregistrǎcních metod, p̌rípadňe 3D sekvence s isotropním voxelem peroperačně.

Desátá pacientka s recidivou cholesteatomu je příklad diagnózy, u které je determinis-

tická traktografie z principu prakticky nerealizovatelná.V přípaďe cholesteatomu ulože-

ného v os petrosum bývá popisováno zvýšení DWI signálu,čímž se liší od otitis media

[59]. Použití difuzí vážených spin-echo sekvencí má k tomuto účelu vysokou senzitivitu

i specificitu [52, 204], a to i v p̌rípaďe pooperǎcního sledování, kde má vyšší negativní

prediktivní hodnotu než CT [49, 164]. Mimo spin-echo sekvencí se dají použít i b̌ežné

echo-planární sekvence [90], které je možno upravit speciálně pro oblast skalní kosti,

kde jsou p̌ri použití echo-planárních zobrazení přítomnyčetné artefakty [60]. V p̌rípaďe

naší pacientky byla situace výrazně zjednodušena intraventrikulárním uložením choleste-

atomu.

Restrikce difuze, popisovaná u cholesteatomů [164], v našem p̌rípaďe vedla k ǒcekáva-

nému výraznému zvýšení frakční anizotropie v oblasti tumoru. Z tohoto důvodu nebylo

možné použít jedno ze dvou základních kritérií pro ukončení deterministické traktogra-

fie a to pokles hodnoty frakční anizotropie pod stanovenou mez. Mimo to, s ohledem na

relativní velikost útvaru, deterministická traktografie nalézala různá „vlákna“, která neod-

povídala anatomii. Oproti tomu byla traktografie probabilistická schopna optickou dráhu

vytrasovat bez výrazňejších obtíží.

Podobný problém jsměrešili u jedenácté pacientky, u které při okraji kavernomu vznikl

arteficiální lem vysoké fraǩcní anizotropie. I p̌res tuto kontaminaci se traktografii py-

ramidové dráhy podařilo provést bez v̌etších obtíží. Výsledná pravděpodobnostní mapa

zasahovala až do lemu kavernomu. To odporuje histologické realiťe a žretelňe ukazuje li-

mity metodiky. V soǔcasné dob̌e užíváme isotropní voxel o hraně 2,2 mm,̌címž v p̌rípaďe

malých útvarů vzniká tzv. partial volume effect, který působí v tomto p̌rípaďe falešňe

pozitivní (ale jasňe arteficielní) nález v oblasti kavernomu. Z hlediska předoperǎcního

plánování je však podle našeho názoru tato informace cennější, než kvalitativní p̌rítom-

nost „drátů“, které vyprodukovala traktografie deterministická. Mimo to, deterministická

traktografie v tomto p̌rípaďe op̌et není schopna uspokojivě vy̌rešit problém vysoké fraǩcní
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anizotropie patologického útvaru, který jí leží v cestě.

Dvanáctý pacient ukazuje robustnost pravděpodobnostní traktografie při průchodu patolo-

gickým terénem. V tomto p̌rípaďe se podǎrilo zobrazit optickou dráhu i v oblasti průchodu

tkání výrazňe pooperǎcně alterovanou.

Třináctý pacient ukazuje možnost využití i jiného než 3D T1-váženého obrazu v předope-

račním plánování a peroperační navigaci - v tomto p̌rípaďe se jedná o 3D FLAIR sekvenci.

Mimo to – samožrejmě mimo data exportovaná do navigace – je možné provést koregis-

traci MR a CT vyšeťrení a pomocí masky zobrazit kalcifikaci uvnitř ložiska tuberózní

sklerózy. Tato informace, spojená s FLAIR hyperintenzitou, opět může být prosp̌ešná p̌ri

zvažování operǎcního p̌rístupu a strategie.

5.3.2 Shrnutí a celková diskuse

Na uvedených třinácti p̌rípadech jsme se snažili ukázat různorodost nálezů a traktografic-

kých postupů a možnosti především pravďepodobnostní traktografie, která prokázala své

místo v p̌redoperǎcním plánování. Je však nutno zmínit logisticko-technicképroblémy,

které traktografie a p̌redoperǎcní plánování p̌rinášejí. Teprve nedávno se nám podařilo

vyřešit problém odesílání dat do navigace mimo naši nemocnici- dříve bylo nutné p̌rene-

sení CD, nebot’ data nešlo přenášet b̌ežným metropolitním PACSem. Mimo to je v přípaďe

traktografie prakticky nutný interdisciplinární přístup, kdy by se nad daty m̌el sejít neu-

roradiolog a neurochirurg. V neposlednířaďe je problémem p̌redoperǎcních traktografií

stránka logistická, nebot’ pro traktografické účely je ťreba, aby pacient podstoupil stan-

dardní protokol nejméňe 24, ale spíše 48 hodin před plánovanou operací. Pro zpracování

je totiž nutné data odeslat na sít’ový disk, na který je možnépřistupovat z pǒcítǎců uřce-

ných pro zpracování traktografie (což dle vytížení sítě může trvat vzhledem k objemu dat

až hodinu), dále pak vlastní výpočty matic, které slouží traktografii (díky výkonným po-

čítǎcům s operǎcním systémem GNU/Linux se podařilo tentočas zkrátit na cca 5 hodin)

a pak samotné vyty̌cení oblastí zájmu, kontrola výsledků a jejich export do navigačního

systému (typicky cca 1 hodina uživatelské práce – liší se podle obtížnosti trasování). Po-
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kud je tedy pacient p̌rijat den p̌red operací, tak není zatím technicky realizovatelné, aby

při MR vyšeťrení v odpoledních hodinách byla traktografie k dispozici druhý den v 8:00

na operǎcním sále.

Pravďepodobňe i s ohledem na tyto skutečnosti je použití pravďepodobnostního přístupu

ve sv̌eťe zatím pom̌erňe vzácné [154].̌Casťejší je p̌rístup deterministický [148, 150, 40,

220], jehož výpǒcet trvá kratší dobu. Výhodou našeho pravděpodobnostního přístupu je

větší nezávislost výsledku na zpracovávající osobě - na rozdíl od deterministického pří-

stupu v komeřcních softwarech je oblast dráhy možno dopředu nadefinovat a použít stan-

dardizované prahy. Mimo to je možné pravděpodobnostní metodou trasovat i v oblastech,

kde deterministická traktografie zcela selhává (typicky například pacienkǎc. 10 s choles-

teatomem). Problematické je trasování v oblastech geometrických distorzí, na které jsou

echo-planární sekvence velmi citlivé. Možnářešení zahrnují difuzí váženou spin-echo

sekvenci [52, 204],̌ci single-shot STEAM sekvenci, s jejímž použitím lze trasovat i op-

tické nervy [81]. Samostatným problémem bez ohledu na použitou trasovací metodu je

posun intrakraniálních struktur při operaci, který můžěcinit 8-15 mm [149].
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6 Záv̌ery

Práce je zam̌ěrena na ňekteré kvantitativní MR metody a možnosti jejich využití. Posu-

zovali jsme p̌rínos difuzí váženého zobrazení a navrhli jsme nelineární škálu (LUT) pro

zjednodušené srovnání hodnot frakční anizotropie (FA). K posouzení přínosu difuzí váže-

ného zobrazení v klinické praxi jsme nejprve ve vlastním souboru zdravých dobrovolníků

stanovili normální hodnoty FA. Získaná normativní data jsme dále využili k návrhu ba-

revné škály pro zobrazení FA.Řadu kvantitativních metod jsme využili i při hodnocení

souboru pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou. Mimo to jsme standardizovali me-

todiku p̌redoperǎcní pravďepodobnostní traktografie.

6.1 Regresní analýza závislosti FA na v̌eku

Závislost fraǩcní anizotropie na v̌eku jsme u našich dobrovolníků sledovali regresní ana-

lýzou v různých oblastech mozku(jak v šedé tak v bílé hmotě). Vztah FA k v̌eku, který

odpovídal optimálnímu regresnímu modelu lineární závislosti, jsme prokázali jen v ňekte-

rých oblastech zájmu. V jiných oblastech odpovídá vztah modelu kvadratické závislosti,

v jiných jsme korelaci s v̌ekem neprokázali. Kvadratický vztah frakční anizotropie s v̌e-

kem jsme prokázali ve spleniu corporis callosi, levém precentrálním gyru a pyramidové

dráze v oblasti mesencephala vpravo. Lineární pokles FA s věkem jsme nalezli v rostrum

corporis callosi, v bílé hmotě čelních laloků oboustranně (statisticky významný vlevo).

FA s věkem klesá také v předním raménku capsula interna oboustranně a v pyramidové

dráze v úrovni mesencephala vlevo. Oproti tomu ve všech mě̌rených oblastech bazálních

ganglií jsme prokázali vzestup frakční anizotropie.

Z našich výsledků vyplývá, že v̌raďe anatomických lokalizací by při hodnocení fraǩcní

anizotropie bylo vhodné přihlížet k věku vyšeťrovaného subjektu. Pro tyto případy by naše
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výsledky mohly být vodítkem. V jiných oblastech, kde závislost na v̌eku není statisticky

významná, považujeme za vhodnější konzervativní p̌rístup pomocí prům̌eru a intervalu

spolehlivosti. Tento p̌rístup lze užít i v p̌rípaďe lokalizací, kde je p̌rítomna korelace s v̌e-

kem – v ťechto p̌rípadech bude norma „benevolentnější“(větší rozsah normálních hodnot),

než by byla v p̌rípaďe užití korelací. P̌redb̌ežné výsledky jsme již prezentovali načeském

[172] i mezinárodním [99] fóru.

6.2 Barevná škála a její aplikace na ňekteré choroby

Fraǩcní anizotropie (FA), na rozdíl od klasických MR obrazů, umožňuje p̌rímé porov-

nání parametrů difuze. Pro zjednodušení srovnání jejích hodnot jsme navrhli nelineární

barevnou škálu (LUT), kde jednotlivé odstíny barev odpovídají hodnotám FA. Škála je

založena na normativních hodnotách, které jsme změ̌rili v různých oblastech zájmu u

vlastního souboru zdravých dobrovolníků. Pro každou hodnotu fraǩcní anizotropie je vy-

počten barevný odstín, hranice barev jsou definovány na základě nam̌ěrených hodnot FA

v jednotlivých druzích mozkové tkáně. To umož̌nuje dosáhnout p̌ri stejném pom̌eru sig-

nálu k šumu (SNR) o ňeco vyššího pom̌eru kontrastu k šumu (CNR).

Demonstrujeme nǎctyřech vybraných neurologických afekcích možnost použití této

škály, která je pro vyšší FA (>50) stabilní v poměrňe velkém rozsahu hodnot poměrů

signál/šum.
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6.3 Amyotrofická laterální skleróza

Kvantitativní metody MR zobrazení jsme použili i pro hodnocení souboru pacientů s ALS.

Prokázali jsme, že ňekteré kvantitativní parametry, odvozené z dat získaných magnetickou

rezonancí (T2 relaxǎcní čas, resp. relaxační rychlost, objem bílé hmoty) se u pacientů a

kontrol liší a mohou korelovat s tíží onemocnění vyjáďrenou pomocí ALS-FRS.

Metodou TBSS jsme prokázali u pacientů s ALS pokles FA protikontrolám v oblasti

corona radiata a rostrum corporis callosi.

T2 relaxometrie caput nuclei caudati, která dosud nebyla v literatǔre u pacientů s ALS

popsána, ukázala u našich pacientů ve srovnání s kontrolnískupinou pokles relaxační

rychlosti. Toto naše pozorování podporuje hypotézu, že se subkortikální šedá hmota může

podílet na patogenezi ALS a upozorňuje tím na nevhodnost použití této oblasti jako vnitřní

reference. Domníváme se, že změny T2 relaxǎcníhočasu v caput nuclei caudati pravdě-

podobňe souvisejí se zm̌enou množství železa, vázaného na metaloprotein. Kromě toho

jsme prokázali ve skupiňe pacientů s ALS významný pokles T2 relaxační rychlosti i v

bílé hmoťe frontálních laloků. Proto by ani tato oblast neměla být používána jako vnitřní

reference. Zm̌eny v relaxǎcní rychlosti mimo motorickou kůru (caput nuclei caudati a

frontální bílá hmota) podporují domněnku, že ALS je neurodegenerativní onemocnění

přesahující motorický systém.

V oblasti zadního raménka capsula interna se očekávané rozdíly mezi pacienty s ALS a

kontrolami nepotvrdily, p̌rítomnost T2 hyperintenzity v této oblasti tedy není pro ALS

patognomická, ale jde jen o fyziologickou variantu normy.

VBM analýza prokázala korelaci mezi sníženou intenzitou bílé hmoty v corona radiata

a koňcetinovou komponentou ALS-FRS. Metoda DARTEL dále potvrdila nižší intenzitu

bílé hmoty v corona radiata u pacientů s ALS ve srovnání s kontrolní skupinou, ukázala

se tedy jako citliv̌ejší metoda. Tyto zm̌eny bílé hmoty v kontextu nepřítomnosti prokaza-

telných zm̌en šedé hmoty naznačují, že markerem patologických změn u ALS může být

spíše bílá hmota než lokální kortikální atrofie.
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6.4 Traktografie pro neurochirurgické plánování

Na ťrinácti vybraných p̌rípadech jsme ukázali možnosti multimodální fúze dat funkční

magnetické rezonance, traktografie a strukturálních dat, které bylo možné v ňekterých

případech kombinovat i se segmentací lézí na postkontrastních subtrakcícȟci z CT. Naše

zkušenosti ukazují, že pravděpodobnostní traktografie je velice robustní metoda, která

dovoluje p̌redoperǎcní trasování drah i v p̌rípaďe výrazňe patologicky zm̌eného terénu

(lymfom, pooperǎcní zm̌eny).
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1.6 Barevné zobrazení převažujícího sm̌eru difuze. . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7 Neomezená deterministická traktografie . . . . . . . . . . . . .. . . . . 22
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4.6 Regresní ǩrivky – bazální ganglia (pallidum) . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.7 Regresní ǩrivky – frontální šedá hmota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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4.14 Regresní ǩrivky – capsula interna (zadní raménko) . . . . . . . . . . . . 73
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Slov Neurol N 2007; 70(3):236–247.

164



[94] Kasai T, Tokuda T, Ishigami N, Sasayama H, Foulds P, Mitchell DJ, Mann DMA,
Allsop D, Nakagawa M.Increased TDP-43 protein in cerebrospinal fluid of pati-
ents with amyotrophic lateral sclerosis.Acta Neuropathol 2009; 117(1):55–62.

[95] Kassubek J, Unrath A, Huppertz HJ, Lule D, Ethofer T, Sperfeld AD, Ludolph AC.
Global brain atrophy and corticospinal tract alterations in ALS, as investigated
by voxel-based morphometry of 3-D MRI.Amyotrophic lateral sclerosis and other
motor neuron disorders : official publication of the World Federation of Neurology,
Research Group on Motor Neuron Diseases 2005; 4(6):213–20.
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[102] Keller J, Vymazal J, Ridzǒn P, Rusina R, Kulišt’ák P, Malíková H, Rulseh A, Keller
O, Jech R.Kvantitativní MR obraz u amyotrofické laterální sklerózy.Zasedání MR
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[180] Seidl Z, Vaňečková M.Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. Praha, Grada,
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