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Parietální atrofie na magnetické rezonanci mozku
u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem
Magnetic resonance imaging showing parietal atrophy
of the brain in late-onset Alzheimer’s disease
Souhrn
Cíl: Naším záměrem bylo posoudit, zda by se při diagnostice Alzheimerovy nemoci s pozdním
začátkem dalo využít skórování parietální atrofie na MR mozku pomocí jednoduché vizuální
metodiky označené zkratkou PAS (Parietální atroﬁcký skór). Soubor a metody: Strukturu parietálních
laloků jsme hodnotili námi vyvinutou vizuální škálou PAS, která je založena na semikvantitativním
skórování atrofie tří struktur v parietální oblasti: sulcus cingularis posterior, precuneus a parietální
gyry. Parietální atrofie byla posuzována u 24 pacientů s Alzheimerovou nemocí s pozdním
začátkem ve stadiu mírné demence (Mini-Mental State Examination; MMSE 21 ± 3 body)
a 26 věkově vázaných jedinců s normálním výsledkem testu kognitivních funkcí (MMSE 29 ± 1 bod).
Výsledky: Podle vizuální škály PAS nebyl prokázán statisticky významný rozdíl ve velikosti žádné
z hodnocených struktur pravého ani levého parietálního laloku mezi pacienty s Alzheimerovou
nemocí a kontrolními jedinci (ve všech případech p > 0,05). Závěr: Během Alzheimerovy nemoci
s pozdním začátkem nedochází do stadia mírné demence k výraznějšímu úbytku parietální kůry,
než by odpovídalo běžnému stárnutí. Parietální atrofie hodnocená podle metodiky PAS není
vhodným ukazatelem, který by se dal využít při diagnostice počátečních stadií Alzheimerovy
nemoci s pozdním začátkem.

Abstract
Aim: Our intention was to assess whether a scoring of parietal atrophy on MRI of the brain using
a simple visual assessment named PAS (Parietal Atrophy Score) could be used in the diagnosis of lateonset Alzheimer‘s disease. Patients and methods: The structure of the parietal lobes was evaluated by
our visual scale named PAS, which is based on semiquantitative scoring of atrophy of three structures
in the parietal region: sulcus cingularis posterior, precuneus and parietal gyri. Parietal atrophy was
assessed in 24 patients with late-onset Alzheimer‘s disease in the stage of mild dementia (MiniMental State Examination; MMSE 21 ± 3 points) and 26 age-matched individuals with normal scores
on the MMSE (29 ± 1 point). Results: We did not ﬁnd any statistically signiﬁcant diﬀerence in the size
of any structure of the right and left parietal lobe according to the PAS visual scale between control
individuals and patients with Alzheimer‘s disease (p > 0.05 in all cases). Conclusion: During lateonset Alzheimer‘s disease there is no signiﬁcant reduction of parietal cortex until the stage of mild
dementia compared to normal aging. Parietal atrophy evaluated according to the PAS visual scale
is not an appropriate marker to be used in the diagnosis of late-onset Alzheimer‘s disease in mild
stages.
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Úvod
Posuzování atrofie mozkových struktur na
MR přispívá k dia gnostice Alzheimerovy
nemoci (AN) [1,2]. Nejčastěji jsou hodnoceny mediotemporální oblast a hipokampus. V tomto regionu se převážně využívá
vizuální skórování pomocí medial temporal
lobe atrophy score (MTA), které je vhodné
pro klinickou praxi podle původní studie [3],
nedávného souhrnu [4] nebo našich prvních zkušeností v ČR [5]. Podle řady prací je
rychlejší atrofie této oblasti spojena s přechodem mírné kognitivní poruchy do demence u AN [4,6–9]. Hipokampus a mediotemporální region ovšem atrofují i v průběhu
normálního stárnutí a u jiných demencí, nejvíce u frontotemporální lobární degenerace [10,11]. Nejedná se tedy o speciﬁcký ukazatel AN. Proto je třeba zaměřit pozornost i na
jiné oblasti mozku, jejichž atrofie může souviset s AN. Kombinace hodnocení více regionů
by mohla zvýšit speciﬁcitu pro AN [11].

Naším cílem bylo posoudit, zda je právě
parietální oblast tím regionem, jehož atrofie
souvisí s AN. Důvodem, proč jsme vybrali parietální lalok, bylo to, že funkční zobrazovací
metody, jako jsou PET, perfúzní MR a funkční
MR, popisují u pacientů s AN poruchy metabolizmu, prokrvení a aktivity v parietální oblasti [12,13]. Zajímalo nás, zda se tyto patologie projeví i na struktuře laloku na MR mozku.
Dalším důvodem našeho zájmu o parietální lalok bylo to, že některé práce poukazují
na spojitost mezi parietální atrofií a AN s časným začátkem u jedinců mladších 65 let.
Vzácnější AN s časným začátkem se může
lišit počínajícími symptomy a také charakteristickým nálezem na MR mozku. U této
formy AN je častější výskyt zrakově prostorových a zrakově percepčních poruch v časných stadiích s relativně zachovalou anterográdní epizodickou pamětí, která se zhoršuje
až v pokročilejších stadiích choroby [14]. Výsledky některých studií poukazují na čas-

parietální gyry
precuneus
sulcus singularis
posterior

Obr. 1. Ilustrace hodnocených oblastí parietálních laloků, které jsou skórovány na sekvenci T1 vážených koronárních řezů MR v rozsahu celých laloků.
Fig. 1. Illustration of the evaluated areas of the parietal lobes, which are scored on multiple T1-weighted coronary MRI images ranging across the entire lobes.

tější výskyt parietální atrofie a zachovalé
struktury hipokampu u AN s časným začátkem [11,14–17]. Klasická AN s pozdním začátkem je podstatně častější, a proto by případný nález patologie v parietální oblasti již
v časných stadiích mohl významně podpořit
diagnostiku tohoto onemocnění.
Rozhodli jsme se tedy posoudit objem parietálních struktur u klasické AN s pozdním
začátkem prostřednictvím námi vytvořené
vizuální škály Parietální atroﬁcký skór (PAS),
která byla představena v naší předchozí práci
jako jednoduchá metoda vhodná pro klinickou praxi [18].

Soubor a metody
K posouzení parietální atrofie na MR mozku
jsme využili námi vytvořenou vizuální škálu
PAS, která je založena na skórování objemu
tří struktur na T1 vážených koronárních řezech v rozsahu celého parietálního laloku.
Jedná se o následující oblasti: sulcus cingularis posterior, precuneus a parietální gyry
(obr. 1). Každá struktura byla skórována semikvantitativně ve třech stupních: 0 – bez atrofie, 1 – hraniční nález nebo 2 – významná
atrofie. Na základě námi určených kritérií se
z jednotlivých stupňů stanovil výsledný skór
zvlášť pro pravý a levý lalok (PAS = výsledný
skór pravého/levého laloku). Ten může analogicky nabývat hodnot: 0 – lalok bez atrofie, 1 – hraniční nález, 2 – významná atrofie laloku. Nakonec jsme z PAS obou laloků
stanovili jeden celkový skór pro celý mozek
tzv. PASglob, který může být: 0 – bez atrofie, 1 – hraniční nález, 2 – významná atrofie
jednoho laloku nebo 3 – významná atrofie
obou laloků. Podrobněji je celá metodika vysvětlena a použita k hodnocení normálního
stárnutí v našem předchozím sdělení [18].
Návod k hodnocení PAS jako praktické pomůcky do klinické praxe je uveden v příloze 1
v závěru tohoto sdělení.
Vizuální škálu PAS jsme použili k hodnocení MR mozků ve skupinách 26 starších
osob s normálními kognitivními funkcemi
a 24 pacientů s mírnou demencí způsobenou AN s pozdním začátkem podle kritérií

Tab. 1. Demografické charakteristiky a skóry Mini-Mental State Examination (MMSE) u pacientů s Alzheimerovou nemocí s pozdním začátkem a kontrolních osob spárovaných věkem, vzděláním a pohlavím.
Počet
jedinců

MMSE
(počet bodů)

Věk
(roky)

Kategorie
vzdělání (medián)

pacienti s Alzheimerovou nemocí

24

21 ± 3

74,1 ± 8,3

středoškolské s maturitou

14,0 ± 2,9

16 (66 %)

kognitivně normální osoby

26

29 ± 1

73,0 ± 2,8

středoškolské s maturitou

14,5 ± 3,2

19 (73 %)

Skupina
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Počet let vzdělání
Pohlaví
(roky)
(počet žen)
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loku byl rozdíl největší, ale opět bez statistické významnosti. Řada kognitivně normálních jedinců měla významnou atrofii

A

bilaterálně (PASglob = 3). Naopak někteří
pacienti s AN neměli atroﬁi parietálního laloku vůbec (PASglob = 0).

Míra atroﬁe jednotlivých struktur v pravém parietálním laloku
1,40
1,26
1,17

míra atroﬁe podle PAS

1,20
1,00

0,96

0,89
0,78

0,80

0,70

0,60
0,40
0,20
0,00

sulcus cingularis posterior

precuneus

kognitivně normální osoby

parietální gyry

pacienti s Alzheimerovou nemocí

B
Míra atroﬁe jednotlivých struktur v levém parietálním laloku
1,40
1,20
míra atroﬁe podle PAS

National Institute on Aging and Alzheimer’s
Association [19]. Tyto dvě skupiny byly vybrány z rozsáhlejší databáze tak, aby se nelišily věkem, vzděláním a pohlavím (tab. 1).
MR obrazy posuzoval neurolog (DS) s tříletou zkušeností v oblasti hodnocení mozkové atrofie na MR, který je zároveň hlavním tvůrcem PAS. Při prvním použití této
metody na skupině 74 kognitivně zdravých jedinců ve věkovém rozmezí 48–87 let
bylo zjištěno, že PAS minimálně souvisí
s věkem na samé hranici statistické významnosti [18]. Po pěti letech byl u všech kognitivně zdravých osob jejich normální kognitivní statut ověřen dvěma bateriemi – pěti
experimentálními krátkými metodami
vč. již publikovaných testů POBAV, TEGEST
a Testu kreslení hodin se skórováním
BaJa [20–22] a dále komplexní neuropsychologickou baterií (testy RAVLT, ROCFT, TMT,
WAIS-III) [23].
Pro morfologické účely byly použity trojrozměrné MR obrazy T1W-MPRAGE (T1 vážený obraz Magnetization Prepared Rapid
Acquisition Gradient Echo) v sagitální rovině na 3T přístroji Siemens Magnetom
Trio (Siemens, Erlangen, Německo) s následujícími parametry: velikost voxelu:
0,85 × 0,85 × 0,85 mm³; počet vrstev: 224; repetiční čas (TR)/echo čas (TE): 2 000/ 4,73 ms;
inverzní čas (TI): 800 ms; sklápěcí úhel 10°
a čas měření (TA): 10 min. Vlastní hodnocení
bylo prováděno na MPR rekonstrukcích v koronální rovině s tloušťkou řezu 0,85 mm.
Účastníci podepsali informovaný souhlas
s výzkumem, který byl schválen etickými komisemi FN Královské Vinohrady a Psychiatrického centra Praha.
K porovnání proměnných obou skupin
byl použit neparametrický Mann-Whitneyho
U test v programu Statistica (StatSoft, Inc.,
Tulsa, OK, USA). Hladina významnosti byla
stanovena na p < 0,05.

1,17

1,13

1,00

1,00
0,80

0,72

0,74
0,67

0,60
0,40
0,20

Výsledky
Tabulka 1 ukazuje demografické údaje
a skóry MMSE obou skupin.
Celkový skór PASglob ani výsledné skóry
PAS pravého a levého parietálního laloku
se statisticky významně nelišily mezi kognitivně normálními osobami a pacienty s mírnou demencí způsobenou AN s pozdním začátkem. Jak ukazují obr. 2A a B, rozdíl mezi
skupinami nebyl prokázán ani v atrofiích jednotlivých struktur obou laloků: sulcus cingularis posterior, precuneus, parietální gyry (ve
všech případech p > 0,05). V oblasti sulcus
cingularis posterior v levém parietálním la-

Obr. 2. Porovnání míry atrofie jednotlivých oblastí (A) pravého a (B) levého parietálního
laloku mezi kognitivně normálními osobami a pacienty s mírnou demencí způsobenou
Alzheimerovou nemocí s pozdním začátkem. Mezi oběma skupinami nebyl prokazatelný
rozdíl v atroﬁi žádné ze struktur hodnocených vizuální škálou PAS (Parietální atroﬁcký skór).
Fig. 2. Comparison of atrophy in individual regions (A) of the right and (B) the left parietal lobe between cognitively normal people and patients with mild dementia due to
late-onset Alzheimer‘s disease. We did not ﬁnd any diﬀerence in atrophy between the two
groups in any of the structures evaluated by the PAS (Parietal Atrophy Score) visual scale.
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1. Skórování probíhá na všech koronárních řezech od začátku rozvíjení mozečkových hemisfér vpředu až po hranici mezi parietálním a okcipitálním lalokem vzadu.
2. Hodnotí se tři struktury: 1. sulcus cingularis posterior (nejdůležitější), 2. precuneus, 3. parietální gyry.
3. Každou z těchto parietálních struktur skórujte zvlášť na jedné straně stupněm 0 – normální nález bez atroﬁe (obr. A) nebo 1 – hraniční nález
(obr. B) nebo 2 – významná atroﬁe (obr. C).
B
A

C

4. Z těchto tří stupňů atroﬁe (pro každou strukturu jeden) stanovte Parietální atroﬁcký skór (PAS) pro jednu hemisféru podle pravidel v tab. A.
5. Nakonec zkombinujte PAS pravé a levé hemisféry do jednoho celkového skóru parietální atroﬁe (PASglob) pro celý mozek podle pravidel
v tab. B.

Tab. A.

Tab. B.

Parietální atrofický
skór (PAS) vpravo
nebo vlevo

Podmínky

0
normální nález bez
atroﬁe

celkový součet atroﬁe tří struktur je 0
nebo 1

1
hraniční nález

nejsou splněny podmínky pro hodnocení PAS 0 nebo 2

2
významná atroﬁe
laloku

a) precuneus je hodnocen stupněm 2
nebo
b) parietální gyry jsou hodnoceny
stupněm 2
nebo
c) sulcus cingularis posterior je hodnocen stupněm 2 a zároveň je alespoň jedna další struktura hodnocena stupněm 1

Parietální atrofický
skór (PAS) vpravo/
vlevo

Celkový skór (PASglob)

0/0

0 – normální nález bez atroﬁe

0/1 nebo 1/0

0 – normální nález bez atroﬁe

1/1

1 – hraniční nález

2/0 nebo 0/2

2 – významná atroﬁe jednoho parietálního laloku

2/1 nebo 1/2

2 – významná atroﬁe jednoho parietálního laloku

2/2

3 – významná atroﬁe obou laloků

Příloha 1. Postup k určení Parietálního atrofického skóru (PAS) na MR mozku.

Diskuze
Podle našich výsledků není atrofie parietálního
laloku známkou časných stadií AN s pozdním
začátkem. Tento závěr je ve shodě s výsledky
několika studií zabývajících se podobnou té-

94

matikou, které využily kvantitativní vyhodnocení pomocí voxel-based morfometrie [16,17].
Přidanou hodnotou naší práce je vizuální semikvantitativní přístup v posuzování jednotlivých struktur parietálního laloku, který má

větší potenciál se uplatnit v běžné klinické
praxi.
Žádná parietální struktura nevykazovala
významný rozdíl mezi skupinami. Jediným
nadějným kandidátem by podle našich vý-
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sledků mohl být sulcus cingularis posterior,
kde byl především v levém laloku detekován
poměrně zjevný rozdíl v atrofiích (obr. 2A).
Otázka je, zda by se zde signiﬁkantní výsledek prokázal při větším počtu jedinců ve skupinách. Na druhou stranu byli jedinci velmi
přísně vybíráni do skupin podle podobných
sociodemografických charakteristik, abychom možný vliv těchto faktorů odstranili.
Ke shodným výsledkům dospěla i studie
využívající podobnou vizuální klasiﬁkaci parietálního laloku tzv. Posterior Atrophy Scale
(Koedam scale), která je založena na hodnocení čtyř různých struktur ve třech rovinách MR mozku [24]. Naše jednodušší škála
PAS spočívá v posuzování tří struktur pouze
v jedné koronární rovině, ve které zároveň
probíhá i hodnocení prostřednictvím nejužívanější škály mediotemporální atrofie dle
Scheltense [3], což může v klinické praxi znatelně ušetřit čas při využití obou přístupů
zároveň.
Zajímavé bude použít metodiku PAS
k hodnocení MR mozků u pacientů s AN
s časným začátkem a porovnat strukturu jejich parietální oblasti s kognitivně normálními osobami. Některé studie totiž poukazují na častější výskyt parietální atrofie u této
formy AN [11,14–17].
Důležitou vlastností kvalitních vizuálních
škál je jejich vysoká spolehlivost (reliabilita),
která vyjadřuje míru shody mezi hodnoceními různých hodnotitelů. Na téma parietální
atrofie u AN s časným začátkem a spolehlivosti škály PAS již připravujeme naše další
sdělení.
Hlavní výhodou vizuální škály PAS je její
jednoduchost a rychlost provedení bez potřeby užití specializovaného softwaru. K jejímu použití postačí prostý zrak, základní povědomí o struktuře mozku na MR a znalost

jednoduchých pravidel skórování. Tyto vlastnosti by mohly z hodnocení PAS vytvářet
vhodnou pomůcku pro klinickou praxi.
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