
ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ 

Από το άρθρο των Maria Carmela Tartaglia, Paolo Vitali, Raffaella Migliaccio, Federica Agosta, Howard Rosen, Continuum Lifelong Learning 

Neurology, 2010 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η απεικόνιση του εγκεφάλου χρησιμοποιείται συνήθως στην αξιολόγηση των διαφόρων μορφών άνοιας, αλλά παραδοσιακά 

έχει θεωρηθεί ότι έχει μικρή συμβολή στην κλινική φροντίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κλινικοί γιατροί χρησιμοποιούν 

την απεικόνιση του εγκεφάλου για να αποκλείσουν προφανείς παθολογικές αιτίες, όπως  όγκους, αιμορραγίες ή άλλη υποξεία 

ή χρόνια παθολογία. Καθώς η κλινική προσέγγιση στην άνοια θα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, λόγω αρκετών 

παραγόντων, θα απαιτείται οι κλινικοί γιατροί να βασίζονται περισσότερο στην απεικόνιση του εγκεφάλου για τη διάγνωση και 

αντιμετώπιση των ασθενών. Η πιο σημαντική αναμενόμενη εξέλιξη θα είναι η χρήση των θεραπειών που στοχεύουν σε 

συγκεκριμένες παθολογίες σε μοριακό επίπεδο, π.χ. την εξάλειψη του τοξικού β-αμυλοειδούς σε ασθενείς με νόσο Alzheimer 

(AD). Αυτό θα αυξήσει τη σημαντικότητα για ακριβείς αιτιολογικές διαγνώσεις, ώστε να αποφευχθεί ακατάλληλη έκθεση των 

ασθενών σε δυνητικά επικίνδυνα φάρμακα. Παράμετροι που λαμβάνονται από την νευροαπεικόνιση, όπως ο μεταβολισμός και 

ο εγκεφαλικός όγκος, μπορούν να μετρηθούν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τις αλλαγές στη λειτουγία της μνήμης ή 

άλλους κλινικούς παράγοντες, κάνοντας την απεικόνιση μια ελκυστική τεχνική για τη μέτρηση της απόκρισης στη θεραπεία, 

τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πρακτική. Επιπλέον, όπως συζητάται σε αυτό το κείμενο, οι νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες σχετίζονται με την ανάπτυξη των παθολογικών αλλαγών, πολύ πριν την ανάπτυξη της λειτουργικής ανεπάρκειας 

(άνοια). Έτσι, η νευροαπεικόνιση έχει δυνητικά σημαντικό ρόλο στη διάγνωση διαταραχών άνοιας σε πολύ πρώιμα κλινικά ή 

ακόμα και προσυμπτωματικά στάδια. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι ερευνητές στρέφονται όλο και περισσότερο στη 

νευροαπεικόνιση, για να καθιερώσουν το ρόλο της στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, καθώς και για να διερευνήσουν πώς οι 

αλλαγές στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου μπορούν να μετρηθούν διαχρονικά. Μία ποικιλία απεικονιστικών τεχνικών 

είναι διαθέσιμη. Ο στόχος αυτού του κειμένου είναι να παράσχει μια ευρεία ανασκόπηση των διαφόρων μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την απειόνιση της νευροεκφυλιστικής νόσου. 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αξονική Τομογραφία (CT) 

Η απεικόνιση CT ήταν η πρώτη τεχνική που παρείχε μια λεπτομερή εικόνα του εγκεφάλου και έτσι έχει τη μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια χρήσης στην άνοια. Η αξονική τομογραφία καλύπτει επαρκώς τον πιο βασικό στόχο της απεικόνισης σε 

νευροεκφυλιστικές παθήσεις, ο οποίος είναι να αποκλείσει άλλες παθολογικές καταστάσεις, ωστόσο, τέτοια ευρήματα είναι 

σπάνια. Αν και η αξονική τομογραφία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται τακτικά για διαγνωστικές εκτιμήσεις και για τις μελέτες 

συσχέτισης εγκεφάλου-συμπεριφοράς, η έρευνα για τις περισσότερες πτυχές των εκφυλιστικών ανοιών έχει απομακρυνθεί από 

την αξονική τομογραφία, διότι αυτή η τεχνική έχει συνήθως χαμηλότερη ανάλυση από τη μαγνητική τομογραφία και δεν είναι 

τόσο ευαίσθητη σε πολλούς τύπους ανωμαλιών που εμφανίζονται σε νευροεκφυλιστικά σύνδρομα. 

Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού 

Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει ένα ολοένα και πιο ποικίλο φάσμα προσεγγίσεων για την απεικόνιση των 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των Τ1 και Τ2 σταθμισμένων απεικονίσεων, FLAIR (μια παραλλαγή της 

Τ2 σταθμισμένης απεικόνισης), σταθμισμένη απεικόνιση διάχυσης (DWI), ανυσματική απεικόνιση διάχυσης (DTI), 

φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού και λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI).  

Η δομική MRI/T1 σταθμισμένη απεικόνιση 

Η πιο συχνή ανωμαλία που συναντάται στη δομική απεικόνιση σε νευροεκφυλιστικές νόσους είναι η απώλεια όγκου του 

εγκεφάλου, η οποία εκδηλώνεται με μείωση στο μέγεθος των ελίκων και διεύρυνση στο μέγεθος των αυλάκων. Αυτές οι 

αλλαγές πιθανώς να δημιουργούνται δευτερογενώς λόγω μείωσης της συναπτικής πυκνότητας, επιπροσθέτως της νευρωνικής 

απώλειας και της κυτταρικής συρρίκνωσης. Επειδή κάθε νευροεκφυλιστική νόσος εμφανίζει  μια προτίμηση σε συγκεκριμένα 

συστήματα του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της νόσου, η καθεμία συνδέεται με απώλεια ιστού σε συγκεκριμένες 

περιοχές του εγκεφάλου. Στην AD, οι έσω κροταφικοί λοβοί, ειδικά ο ιππόκαμπος και ο ενδορρινικός φλοιός (ECR), είναι από 

τις πρώτες περιοχές που εμφανίζουν παθολογία. Ως εκ τούτου, οι μελέτες μέτρησης του όγκου των ιππόκαμπων και του ECR 



έχουν δείξει επανειλημμένα μείωση του όγκου σε αυτές τις δομές, σε ασθενείς με AD, σε σύγκριση με μάρτυρες ίδιας ηλικίας 

(Εικόνα 1).  

Εικόνα 1  

 

Η απώλεια όγκου στην AD είναι εκτεταμένη και δεν περιορίζεται στον ιππόκαμπο και στον ERC, αλλά περιλαμβάνει το 

μετωπιαίο, κροταφικό και ινιακό λοβό, υποδεικνύοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου συρρικνώνεται στην AD. 

Μεταξύ των περιοχών, πέρα του έσω κροταφικού λοβού, που πλήττονται περισσότερο είναι ο βρεγματικός λοβός, οι οπίσθιες 

άνω κροταφικές περιοχές στις πλάγιες επιφάνειες του εγκεφάλου και το οπίσθιο τμήμα της έλικας του προσαγωγίου στην έσω 

επιφάνειά του (Εικόνα 2). Η χρησιμότητα της τοπικής απώλειας όγκου στη διάγνωση της AD, ωστόσο, είναι ακόμη ασαφής, 

επειδή στις περισσότερες ογκομετρικές μελέτες, υπάρχει τουλάχιστον κάποια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ασθενών και 

φυσιολογικών, έτσι ώστε οι απεικονιστικές μετρήσεις να προσδιορίζουν σωστά από 80% έως 100% των ασθενών, ανάλογα με 

τη μελέτη και την περιοχή που μετριέται. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς είναι σαφώς ανοϊκοί κατά 



το χρόνο της μελέτης, η επιπρόσθετη αξία της απεικόνισης σε αυτή την περίπτωση είναι ασαφής. Η MRI έχει επίσης 

χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη ασθενών με ήπια νοητική έκπτωση (MCI), οι οποίοι έχουν προβλήματα μνήμης και ελλείματα σε 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες, που όμως δεν παρεμποδίζουν την καθημερινή τους λειτουργικότητα. Οι ασθενείς με MCI 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εξελιχθούν σε AD, μεταπίπτοντας σε άνοια σε ποσοστό περίπου 12% έως 15% ετησίως. 

Μελέτες με MRI στην MCI έχουν δείξει ότι ο όγκος του ιπποκάμπου και ο όγκος του φλοιού στο βρεγματικό και στις πλάγιες 

κροταφικές περιοχές θα μπορούσε να προβλέψει την πιθανότητα της εξέλιξης, αν και η ακριβής πρόγνωση σε ένα άτομο δεν 

είναι ακόμη δυνατή.  

Εικόνα 2 

 

 



Διαχρονικές μελέτες έχουν δείξει μεγαλύτερα ποσοστά ατροφίας στον ERC, και στον κροταφικό λοβό, ως σύνολο, τόσο σε AD 

όσο και σε MCI σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η δομική απεικόνιση έχει επίσης μελετηθεί ως μέσο διαφοροποίησης 

ποικίλων αιτίων της άνοιας. Αυτό έχει εξεταστεί εκτενώς στην μετωποκροταφική εκφύλιση (FTD), στην οποία εμφανίζονται 

ξεχωριστά πρότυπα ατροφίας του εγκεφάλου στην MRI. Σε ασθενείς με την συμπεριφορική παραλλαγή της FTD, ο όγκος του 

μετωπιαίου λοβού είναι μειωμένος συγκριτικά με εκείνον αμφότερων των ασθενών με AD και των φυσιολογικών ίδιας ηλικίας, 

αλλά πιο εντυπωσιακό είναι το πρότυπο των αλλαγών του μετωπιαίου λοβού. Ενώ στην AD εμφανίζεται μερική ατροφία του 

πλάγιου μετωπιαίου λοβού, η FTD συνδέεται αποκλειστικά με απώλεια όγκου στον πλαγιοκοιλιακό μετωπιαίο φλοιό, στις 

οπίσθιες κογχομετωπιαίες περιοχές, τη νήσο και τον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου (Εικόνα 3).  

Εικόνα 3  

 

 



Οι περιοχές αυτές είναι μετωπιαία μέρη του συστήματος συναισθηματικής επεξεργασίας του εγκεφάλου, έτσι ώστε η 

συμμετοχή τους στην FTD εξηγεί τα συγκεκριμένα συμπτώματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε αυτή τη διαταραχή. 

Αντίθετα, στους ασθενείς με τη σημασιολογική παραλλαγή της FTD οι όγκοι των μετωπιαίων λοβών παραμένουν σχετικά 

φυσιολογικοί, ωστόσο σημειώνεται απώλεια όγκου στους κροταφικούς λοβούς, ιδίως του νεοφλοιού στον κροταφικό πόλο 

(Εικόνα 3). Οι ασθενείς με τη σημασιολογική παραλλαγή της FTD έχουν επίσης ατροφία στην αμυγδαλή, η οποία είναι μια 

κρίσιμη δομή για τη συναισθηματική επεξεργασία.  

Σε αρκετές μελέτες έχει τονιστεί η κλινική χρησιμότητα αυτών των προτύπων ατροφίας των περιοχών του εγκεφάλου. Για 

παράδειγμα, ο όγκος του μετωπιαίου λοβού ταξινομεί σωστά το 93% των ασθενών με FTD σε σύγκριση με τους μάρτυρες. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει επίσης σχέσεις μεταξύ των τοπικών μεταβολών στον όγκο του εγκεφάλου και σε νοητικές ή 

συμπεριφορικές αλλαγές στην άνοια. Στην AD, για παράδειγμα, σε αρκετές μελέτες έχουν βρεθεί συσχετίσεις μεταξύ του 

όγκου του  ιππόκαμπου και της επίδοσης στη μνήμη επεισοδίων, που είναι σε συμφωνία  με τον εδώ και καιρό διαπιστωμένο 

ρόλο του στη παγίωση της μνήμης. Πολλές μελέτες ανοιών μη-AD, ιδιαίτερα της FTD, απέδωσαν ευρήματα που ρίχνουν φως 

σε δύσκολα κατανοητές λειτουργίες του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας και της πρόσβασης σε λέξη, την 

κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και των συναισθημάτων και την ενσυναίσθηση.  

Έχουν επίσης περιγραφεί συγκεκριμένα πρότυπα περιοχών απώλειας όγκου σε παρκινσονικές άνοιες. Στην προϊούσα 

υπερπυρηνική παράλυση, διάταση της τρίτης κοιλίας, ατροφία του μεσεγκεφάλου και στένωση του προσθιοπίσθιου μήκους του 

μεσεγκεφάλου αναφέρονται ως χαρακτηριστικά (Εικόνα 4). Άμεση μέτρηση του μεγέθους του μεσεγκεφάλου απέφερε 

αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, με μερικές μελέτες να δείχνουν καλή διαφοροποίηση της προϊούσας υπερπυρηνικής παράλυσης, 

σε σχέση με άλλες μορφές άνοιας, και άλλες να δείχνουν επικάλυψη μεταξύ των συνδρόμων. Στη φλοιοβασική εκφύλιση, σε 

τυπικές περιγραφές, τονίστηκε η ασύμμετρη ατροφία του βρεγματικού λοβού. Ωστόσο, σε πιο πρόσφατες μελέτες έχει φανεί 

ότι η φλοιοβασική εκφύλιση συνδέεται τόσο με μετωπιαία όσο και με βρεγματική ατροφία και η διαγνωστική αξία της 

ασύμμετρης απώλειας όγκου έχει αμφισβητηθεί από πρόσφατες μελέτες, που δείχνουν ότι αυτό το μοτίβο μπορεί να συνδέεται 

με διάφορους τύπους παθολογίας. Η άνοια με σωμάτια Lewy σχετίζεται με διάχυτη ατροφία και δεν υπάρχει συγκεκριμένο, 

χαρακτηριστικό πρότυπο στη δομική MRI. Ορισμένες μορφές νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικής ατροφίας σχετίζονται με νοητική 



έκπτωση και συνήθως συνδέονται τόσο με παρεγκεφαλιδική όσο και με εγκεφαλική ατροφία, μαζί με ατροφία του κερκοφόρου 

πυρήνα και του κελύφους του φακοειδούς πυρήνα σε ορισμένες παραλλαγές. 

Εικόνα 4 

 

 

Τ2 σταθμισμένη απεικόνιση, FLAIR και αγγειακές αλλαγές 

Οι Τ2 και FLAIR απεικονίσεις είναι συνήθως πιο ευαίσθητες από την Τ1 δομική απεικόνιση στην εγκεφαλική παθολογία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από οίδημα και γλοίωση, και εμφανίζονται ως αυξημένο (φωτεινό) σήμα στην T2 σταθμισμένη απεικόνιση. 

Συχνές νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η AD και η FTD, τείνουν να μην παρουσιάζουν μεγάλες αλλαγές στις Τ2/FLAIR, 

αν και αυτές (οι αλλαγές) μπορεί να είναι εμφανείς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έντονη ατροφία. Οι 



απεικονίσεις Τ2/FLAIR είναι, ωστόσο, πολύ ευαίσθητες σε βλάβες λόγω ισχαιμίας, σε παθήσεις αμφότερων των μικρών  και 

μεγάλων αγγείων.  

Οι παθήσεις των μικρών αγγείων προκαλούν ατελή ή πλήρη έμφρακτα στη λευκή ουσία ή σε υποφλοιώδεις πυρήνες φαιάς 

ουσίας. Στις εικόνες FLAIR, ατελή έμφρακτα εμφανίζονται ως ενισχυμένης έντασης σήματα, ενώ πλήρη έμφρακτα 

εμφανίζονται ως κοιλότητες, τα οποία είναι ελαττωμένης έντασης σήματα στον εγκέφαλο και ίσης έντασης σήματος στο ΕΝΥ 

(Εικόνα 5).  

Εικόνα 5 

  



 

Τα κενοτοπιώδη έμφρακτα είναι μικρά πλήρη έμφρακτα (2 mm έως 15 mm). Η νόσος των μικρών αγγείων, που εντοπίζεται 

στην MRI στη λευκή ουσία, έχει ονομαστεί λευκοαραίωση και εμφανίζεται ως πολλαπλά στίγματα ή συρρέουσες Τ2 φωτεινές 

βλάβες. Ένα ήπιο ποσοστό λευκοαραίωσης παρατηρείται συχνά σε υγιείς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Ποσοτικές μελέτες MRI 

σε ηλικιωμένα άτομα χωρίς άνοια δείχνουν ότι ο συνολικός όγκος των υποφλοιωδών βλαβών συσχετίζεται με μετωπιαία 

επιτελική δυσλειτουργία. Στην υποφλοιώδη αγγειακή άνοια, η μορφή των διαταραχών της λευκής ουσίας μπορεί να βοηθήσει 

στο να προσδιοριστεί η υποκείμενη αιτία. Οι βλάβες στην περικοιλιακή και την εν τω βάθει λευκή ουσία συνήθως συνδέονται 

με τη νόσο των μικρών αγγείων του εγκεφάλου  (π.χ. συστημική υπέρταση, διαβήτης, υπερομοκυστεϊναιμία) ή οξεία 

υποτασική κατάσταση (π.χ. ορθοστατική υπόταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες). Η συμμετοχή της 

υποφλοιώδους λευκής ουσίας, συχνά με μικρά φλοιώδη έμφρακτα, μπορεί να προκληθεί από καρδιακά, αορτικά ή καρωτιδικά 

μικροέμβολα, αγγειίτιδα, εγκεφαλική και αυτοσωμική επικρατούσα αρτηριοπάθεια με υποφλοιώδη έμφρακτα και 

λευκοεγκεφαλοπάθεια. Στην αγγειίτιδα, η αγγειογραφία MR δείχνει κάποιες ανωμαλίες στη μειοψηφία των περιπτώσεων, στις 

οποίες εμπλέκονται μεγάλα αγγεία, ενώ η παραμαγνητική έγχυση σκιαγραφικού μπορεί να δείξει αύξηση του εγκεφαλικού ή 

αγγειακού τοιχώματος, αλλά η διάγνωση απαιτεί συνήθως αγγειογραφία εγκεφάλου ή βιοψία.  

Οι απεικονίσεις Τ2/FLAIR είναι επίσης ευαίσθητες στις μικρο-αιμορραγίες. Αυτές είναι χαρακτηριστικά ελαττωμένης έντασης 

σήματος βλάβες επειδή η εγκεφαλική απόθεση του σιδήρου οδηγεί σε τοπικές ανομοιογένειες του μαγνητικού πεδίου. Αυτές 

μπορεί να εμφανιστούν σε έως και το 65% των περιπτώσεων που διαγιγνώσκονται με αγγειακή άνοια. Οι Τ2 echo gradient 

απεικονίσεις είναι πιο ευαίσθητες σε αυτά τα ευρήματα (Εικόνα 6). Στην αμυλοειδοαγγειοπάθεια, σε αντίθεση με βλάβες 

σχετιζόμενες με την υπέρταση, μικροαιμοραγία συχνότερα εμφανίζεται στους φλοιο-υποφλοιώδους κόμβους, σε περιοχές που 

εντοπίζονται μετωπιαία και βρεγματικά. Οι απεικονίσεις Τ2/FLAIR αποκαλύπτουν επίσης ορισμένα σημαντικά ευρήματα σε μη-

αγγειακές εκφυλιστικές ασθένειες. Για παράδειγμα, σε πολυσυστημική ατροφία (MSA), οι απεικονίσειςΤ2/FLAIR συχνά 

δείχνουν ένα χαμηλής έντασης σήμα στην οπίσθια μοίρα του κελύφους, κυρίως λόγω της εναπόθεσης σιδήρου, με μία 

στεφάνη υπερτονισμένων σημάτων, κυρίως λόγω γλοίωσης. Ένας συνδυασμός της ακολουθίας echo gradient  Τ2 και της 

FLAIR δείχνει εύλογη ακρίβεια στη διαφοροποίηση MSA από τη νόσο του Πάρκινσον. Στην MSA εμφανίζεται επίσης εκφύλιση 

των εγκάρσιων ινών της γέφυρας με το χαρακτηριστικό σημάδι ''σταυρό'' (που ονομάζεται επίσης το καυτό σχήμα σταυρός - 



κουλούρι), η οποία συνδέεται επίσης με ενισχυμένης έντασης σήμα στο μεσαίο παρεγκεφαλιδικό σκέλος και με ατροφία της 

γέφυρας. 

Εικόνα 6 

 

Μεταιχμιακές εγκεφαλοπάθειες έχουν συχνά Τ2 ενισχυμένης έντασης σήμα στον έσω κροταφικό λοβό ή/και αποσπασματικά 

στην λευκή ουσία (Εικόνα 7). Πολλές ταχέως εξελισσόμενες άνοιες μπορούν να προκαλέσουν λευκοεγκεφαλοπάθεια, 

συμπεριλαμβανομένων της προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας και λευκοδυστροφίες ή μικτή προσβολή φαιάς και 

λευκής ουσίας, όπως μιτοχονδριακές ασθένειες και ενδοαγγειακό λέμφωμα. Λοιμώξεις και τοξικές συνθήκες μπορούν επίσης να 



αποτελέσουν αιτία της άνοιας και συζητούνται σε άλλα τμήματα αυτού του κειμένου. Η  MRI με αντίθεση θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση των πλέον ταχέως εξελισόμενων ανοιών. 

Εικόνα 7 

 

Απεικόνιση ανισοτροπικής διάχυσης και απεικονίση ανυσματικής διάχυσης 

H DWI βασίζεται στην ανάλυση της τυχαίας κίνησης των μορίων του νερού στον εγκέφαλο. Απεικονίσεις DWI είναι 

φυσιολογικές στις περισσότερες νευροεκφυλιστικές ασθένειες, Ωστόσο, στη νόσο Creutzfeldt-Jakob (CJD), μειωμένη διάχυση 

στον εγκεφαλικό φλοιό (που ονομάζεται φλοιώδης κορδέλα-ribboning) με τις σχετικές μειώσεις στα βασικά γάγγλια να είναι 



ιδιαίτερα ευαίσθητη και ειδική για τη διάγνωση της CJD (ευαισθησία 91%, εξειδίκευση 95%) (Εικόνα 8). Η νέα παραλλαγή 

CJD συνδέεται συχνά με υψηλό σήμα στην περιοχή του πρόσθιου θαλάμου. 

Εικόνα 8  

 

Ανωμαλίες στη DWI μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε άλλες ταχέως εξελισόμενες άνοιες, συμπεριλαμβανομένης της 

εγκεφαλοπάθειας Bartonella, της εγκεφαλοπάθειας Wernicke και της νόσου του Wilson, ενώ εγκεφαλοπάθειες 

διαμεσολαβούμενες από αντίσωμα και εγκόλπωση νευροϊνιδίων με άνοια μπορεί να έχουν ενισχυμένης έντασης σήμα FLAIR 

στον φλοιό ή/και στους εν τω βάθει πυρήνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αντίθεση με νόσο πρίον, η υποκείμενη λευκή ουσία 

επίσης προσβάλλεται συχνά. Επιληπτικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του επιληπτικού status χωρίς σπασμούς, μπορεί να 

οδηγήσουν σε φλοιώδη τύπου κορδέλες στη DWI, αλλά αυτό συνήθως υποχωρεί μετά από λίγες ημέρες μετά τη διακοπή των 

επιληπτικών κρίσεων.  

Οι απεικονίσεις DWI αναπαριστούν ένα μέσο όρο διάχυσης σε τρεις κύριες κατευθύνσεις (δεξιά/αριστερά, μπροστά/πίσω, 

πάνω/κάτω), και έτσι το σήμα σε κάθε στοιχειακό όγκο (voxel) της εικόνας DWI δεν αναφέρεται σχετικά με την κατεύθυνση 

της κίνησης των μορίων του νερού. Μια σημαντική παραλλαγή της DWI είναι DTI, η οποία αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση 

της διάχυσης του νερού από την παρακολούθηση της κίνησής του σε τρεις διαστάσεις και την παροχή πληροφοριών σχετικά με 



την κυρίαρχη κατεύθυνση της διάχυσης μέσα σε κάθε στοιχειακό όγκο. Αυτό γίνεται με τη μέτρηση της κίνησης του νερού από 

κάθε στοιχειακό όγκο σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, επί του παρόντος μέχρι και 50 ή 60. Σε ορισμένες βιολογικές 

δομές, όπως νευραξoνικές ίνες, μία κατά τάξη διάταξη των κυττάρων αναγκάζει τη διάχυση του νερού να είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη κατά μήκος του άξονα των εν λόγω ινών (ανισοτροπική διάχυση, που σημαίνει ότι η διάχυση δεν είναι η ίδια σε 

όλες τις κατευθύνσεις).  

Κλασματική ανισοτροπία (FA) είναι η μέτρηση του βαθμού ανισοτροπίας της διαδικασίας διάχυσης. Μια τιμή μηδέν σημαίνει ότι 

η διάχυση είναι ισοτροπική, δηλαδή χωρίς περιορισμούς σε όλες τις κατευθύνσεις, ενώ μια τιμή ενός σημαίνει ότι η διάχυση 

λαμβάνει χώρα μόνο κατά μήκος ενός άξονα και περιορίζεται πλήρως σε άλλες κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, η FA μπορεί να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό και την ακεραιότητα των ινών. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της παθολογίας σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ιδιαίτερα στην AD, συμβαίνει στη φαιά ουσία, αρκετές πρόσφατες 

μελέτες έχουν τεκμηριώσει ανωμαλίες στη λευκή ουσία, στην AD, συγκεκριμένα στη λευκή ουσία στον κροταφικό λοβό, στην 

οπίσθια εγκεφαλική λευκή ουσία και στο μεσολόβιο. Πρόσφατα, οι Zhang και συνεργάτες εντόπισαν μειωμένη FA στο τμήμα 

της δεσμίδας του προσαγωγίου, που συνδέει τον ιππόκαμπο με την οπίσθια περιοχή του προσαγωγίου, σε ασθενείς με MCI και 

AD σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η χρήση αυτής της μέτρησης βελτιώνει τη διάκριση των ασθενών από την ομάδα 

ελέγχου σε σύγκριση με τη μέτρηση του όγκου του ιπποκάμπου και μόνο. Η ακεραιότητα της δεσμίδας της λευκής ουσίας έχει 

επίσης συσχετιστεί με μετρήσεις της μνήμης επεισοδίων στην AD και MCI.  

H DTI χρησιμοποιείται  περισσότερο για να εξετάζονται οι διαφορές ανάμεσα σε όλους τους υπο-τύπους της άνοιας. Σε μια 

πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε μείωση της FA στο βρεγματικό λοβό, σε άνοια με σωμάτια Lewy, σε σχέση με την AD, σε 

συνάφεια με μεταβολικές μελέτες και τις εξέχουσες οπτικοχωρικές δυσκολίες που συναντώνται συχνά σε αυτούς τους 

ασθενείς. Σε μια πρόσφατη μελέτη, που συνέκρινε την AD και την FTD, φάνηκε ότι οι ασθενείς με την FTD είχαν μειωμένη FA 

στην μετωπιαίες και κροταφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθιου τμήματος του μεσολοβίου, αμφοτερόπλευρα 

στις πρόσθιες και κατιούσες δεσμίδες του προσαγωγίου και στην αγκιστροειδή δεσμίδα, σε σύγκριση με τους μάρτυρες, ενώ οι 

ασθενείς με νόσο Alzheimer είχαν μειωμένη FA στις βρεγματικές, κροταφικές και μετωπιαίες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου 

του αριστερού πρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του προσαγωγίου, αμφοτερόπλευρα, στις κατιούσες δεσμίδες του προσαγωγίου 

και την αριστερή αγκιστροειδή δεσμίδα. 



Μαγνητική φασματοσκοπία με μαγνητική τομογραφία 

Η in vivo φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1Η MRS) με MRI επιτρέπει μη επεμβατική δειγματοληψία 

χημικών ενώσεων του εγκεφάλου, με τη μέτρηση των επιπέδων των σχετικά λίγων ειδικών μεταβολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων των Ν-ακετυλοασπαρτικού (ΝΑΑ), χολίνης, κρεατίνης, γαλακτικού και γλουταμινικού οξέος. Επειδή το 

ΝΑΑ πιστεύεται ότι είναι ένας δείκτης νευρωνικής ακεραιότητας, πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην ποσότητα του ΝΑΑ 

στον εγκέφαλο ασθενών με άνοια. Σε ασθενείς με AD, σε σύγκριση με νοητικά φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα, το ΝΑΑ 

αναφέρεται σταθερά ως χαμηλότερο σε διάφορα τμήματα του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στη φαιά ουσία του βρεγματικού λοβού και 

τον ιππόκαμπο. Στην αγγειακή άνοια οι μεγαλύτερες απώλειες συμβαίνουν στο μετωπιαίο και βρεγματικό φλοιό. Η 

μυοϊνοσιτόλη, ένας δείκτης που σχετίζεται με την γλοίωση, έχει επίσης αναφερθεί υψηλός σε ασθενείς με AD. Μειωμένο ΝΑΑ 

και αυξημένη μυοϊνοσιτόλη έχουν επίσης αναφερθεί στην MCI. 1Η MRS έχει χρησιμοποιηθεί σε μερικές μελέτες ανοιών μη-AD, 

συμπεριλαμβανομένων της FTD, της νόσου πρίον, της νόσου Huntington και σε άνοια που οφείλεται σε HIV. Σε μια μελέτη που 

συνέκρινε ασθενείς με AD και FTD, ο λόγος ΝΑΑ / κρεατίνης μειώθηκε στον οπίσθιο φλοιό του προσαγωγίου σε ασθενείς με 

AD. Επίσης οι ασθενείς με νόσο Alzheimer έδειξαν μεγαλύτερη μείωση οπίσθια, ενώ οι ασθενείς με  FTD/Pick  εμφάνιζαν 

μεγαλύτερη μείωση μετωπιαία. Η MRS έχει χρησιμοποιηθεί σχετικά σπάνια για συσχετίσεις εγκεφάλου-συμπεριφοράς. 

Λειτουργική ενεργοποίηση με τη χρήση MRI 

Η fMRI επιτρέπει τη μέτρηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη νοητική επεξεργασία λόγω αυξημένης 

συναπτικής δραστηριότητας, η οποία οδηγεί σε τοπική αύξηση της ροής του αίματος. Οι προκύπτουσες μεταβολές στην 

αναλογία οξυαιμοσφαιρίνης/δεοξυαιμοσφαιρίνης μεταβάλλει τις τοπικές μαγνητικές ιδιότητες στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα 

το επίπεδο του σήματος να εξαρτάται από το οξυγόνο στο αίμα. Η δυνατότητα που παρέχεται από την MRI, για να μετρηθεί 

έμμεσα η δραστηριότητα των συνάψεων σε απάντηση των νοητικών απαιτήσεων, παρέχει ένα μέσο μέτρησης, που μπορεί να 

είναι η καλύτερη συσχέτιση της νοητικής επίδοσης και μιας πολλά υποσχόμενης τεχνικής για την παρακολούθηση της εξέλιξης 

της νόσου και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Οι δοκιμασίες μπορούν να προσαρμοστούν για την εξέταση ειδικών τομέων της 

λειτουργικότητας, σχετικών με οποιοδήποτε υπο-τύπο της άνοιας μελετάται.  



Ένας αριθμός ερευνητών έχουν εξετάσει τα πρότυπα ενεργοποίησης του εγκεφάλου στην άνοια, με ανάμεικτα αποτελέσματα. 

Ενώ αρκετές μελέτες έχουν δείξει αυξημένη ενεργοποίηση στην AD ή MCI, άλλες έχουν δείξει συνδυασμό αυξημένης 

ενεργοποίησης σε ορισμένες περιοχές και μείωσης σε άλλες, ενώ άλλες έχουν δείξει μόνο μείωση. Αυξήσεις στην ενεργοποίηση 

ερμηνεύονται συχνά ως ένδειξη της αντισταθμιστικής επεξεργασίας, αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, το είδος αυτής της 

αντιστάθμισης παραμένει άγνωστο.  

Η fMRI έχει περιορισμένη χρήση σε άνοιες μη-AD. Οι Rombouts και οι συνεργάτες μελέτησαν τη λεκτική ενεργό μνήμη σε 

πρώιμη FTD και AD και βρήκαν μειωμένη ενεργοποίηση σε μετωπιαίες και βρεγματικές περιοχές στην FTD. Η ομάδα της FTD 

εμφανίζει ισχυρότερη απόκριση στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ερμηνεύεται ως πιθανά αντισταθμιστικός μηχανισμός. Μια 

πρόσφατη μελέτη, επίσης, έδειξε αυξημένη ενεργοποίηση στον κροταφικό λοβό, σε άνοια με σωμάτια Lewy, σε σύγκριση με 

AD, σε μια δοκιμασία οπτικής επεξεργασίας της κίνησης. Δεν είναι ακόμα σαφές ποιες παράμετροι προβλέπουν αυξημένη 

έναντι μειωμένης ενεργοποίησης για μια δεδομένη νοητική εργασία. Έως ότου αυτό γίνει καλύτερα κατανοητό, ο ρόλος της 

fMRI στη διάγνωση ή την παρακολούθηση των ασθενών με άνοια παραμένει ασαφής.  

Λειτουργική MRI σε κατάσταση ηρεμίας 

Η μεταβλητότητα στη μεταβολική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των περιόδων, όταν τα υποκείμενα δε συμμετέχουν ενεργά 

σε νοητική επεξεργασία, είτε μεταξύ των μπλοκ των δοκιμών μιας νοητικής εργασίας ή κατά τη διάρκεια της παθητικής 

ανάπαυσης στο μαγνητικό τομογράφο, έχει επίσης αποδειχθεί ότι σχετίζονται με άνοια. Αρκετές περιοχές κατά μήκος του 

εγκεφάλου, συχνά σχετιζόμενες με τις αντίστοιχες λειτουργίες, συνδιακυμαίνονται, όσον αφορά την άνοδο και την πτώση της 

έντασης του σήματος, που εξαρτάται από το οξυγόνο στο αίμα τους, κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Τα προκύπτοντα 

δίκτυα περιοχών που εμφανίζονται με αυτό το είδος της ανάλυσης έχουν αναφερθεί ως κατάσταση ηρεμίας δικτύου, και πολλά 

από αυτά έχουν ταυτοποιηθεί. Η προεπιλεγμένη λειτουργία του δικτύου, η οποία περιλαμβάνει το οπίσθιο τμήμα του 

προσαγωγίου, τον κατώτερο βρεγματικό, τον κάτω πλάγιο κροταφικό, το πρόσθιο τμήμα του προσαγωγίου και περιοχές του 

ιππόκαμπου, έχει λάβει την μεγαλύτερη προσοχή στην AD και έχει αποδειχθεί ότι έχει μειωμένη δραστηριότητα στην AD και 

MCI. Αυτό είναι σύμφωνο με τα δομικά δεδομένα, που εξετάζονται σε αυτό το κείμενο, παρουσιάζοντας αυτές τις περιοχές ως 

εκείνες που επηρεάζονται ιδιαίτερα σοβαρά στην AD. Άλλα δίκτυα ενδέχεται να έχουν σχέση με τις άλλες μορφές άνοιας. Για 

παράδειγμα, ένα «περίοπτο δίκτυο» το οποίο περιλαμβάνει το ραχιαίο πρόσθιο τμήμα του προσαγωγίου και τις 



κογχο/μετωπονησιδιακές περιοχές και δεσμίδες, με τις συναισθηματικές μετρήσεις να μπορούν να είναι πιο σχετικές με την 

FTD. Οι ακριβείς λειτουργίες αυτών των δικτύων και η φυσιολογική βάση των αλλαγών στις λειτουργίες τους δεν έχουν ακόμα 

καθοριστεί. Ωστόσο, η χρήση τους στην άνοια είναι ελκυστική επειδή μπορούν να μελετηθούν σχεδόν σε κάθε ασθενή που 

μπορεί να κάνει μία μαγνητική τομογραφία, σε αντίθεση με εκτίμηση των ενίοτε πολύπλοκων παραδειγμάτων που 

χρησιμοποιούνται για μελέτες ενεργοποίησης fMRI. 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET): ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και Τομογραφία Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT) 

Οι πρώτες μελέτες που κατέγραψαν ανωμαλίες σε κάποιες περιοχές και είχαν πραγματική διαγνωστική αξία στην άνοια 

πραγματοποιήθηκαν με μεταβολική απεικόνιση χρησιμοποιώντας ραδιενεργά υλικά. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές 

είναι οι SPECT και PET. Και οι δύο τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί μια ποικιλία φυσιολογικών 

παραμέτρων στον εγκέφαλο χρησιμοποιώντας διάφορες χημικές ενώσεις. Στην ΡΕΤ χρησιμοποιείται πιο συχνά 

φθοριοδεοξυγλυκόζη (FDG) για τη μέτρηση του ενεργειακού μεταβολισμού του εγκεφάλου. Η SPECT χρησιμοποιείται πιο 

συχνά για τη μελέτη της εγκεφαλικής αιμάτωσης με ουσίες όπως η 99mTc-hexamethylpropyleneamine oxime. Οι τεχνικές 

αυτές παρέχουν, θεωρητικά, μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εγκεφάλου σε σχέση με τη δομική 

απεικόνιση επειδή μπορούν να απεικονίσουν ανωμαλίες του μεταβολισμού σε δομικά φυσιολογικό εγκέφαλο.  

Στην FDG-PET εμφανίζεται μειωμένος μεταβολισμός γλυκόζης στο βρεγματικό λοβό και στην ανώτερη/οπίσθια κροταφική 

περιοχή των ασθενών με AD. Εμφανίζονται μεταβολικά ελλείματα στα πρώιμα στάδια στην AD και στην MCI στο μεσαίο τμήμα 

του βρεγματικού φλοιού, το οπίσθιο του προσαγωγίου ή την οπισθοσπληνιοειδή περιοχή. Υποαιμάτωση του μετωπιαίου λοβού 

συχνά αναφέρεται στην AD, αλλά συνήθως σε συνδυασμό με ανωμαλίες στον κροταφοβρεγματικό φλοιό.  

Τα πρότυπα μεταβολικής διαταραχής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υπο-τύπο της άνοιας. Σε αντίθεση με την AD, η FTD 

συνδέεται με υπομεταβολισμό στις μετωπιαίες και πρόσθιες κροταφικές περιοχές, με σχετική διάσωση των περιοχών του 

οπίσθιου εγκεφάλου. Η άνοια με σωμάτια Lewy σχετίζεται με μειωμένο ινιακο-κροταφικό μεταβολισμό, σε σχέση με την AD, 

συνεπής με την αυξημένη δυσκολία στους ασθενείς αυτούς για οπτική επεξεργασία.  



Μελέτες που διερευνούν τη διαγνωστική χρησιμότητα αυτών των ευρημάτων υποδηλώνουν ότι είναι χρήσιμα για τη διάκριση 

ασθενών με κλινικά διαγνωσμένη AD, σε σχέση με μάρτυρες της ίδιας ηλικίας, καθώς και για από ασθενείς με αγγειακή άνοια 

και FTD. Μια πρόσφατη μελέτη ασθενών με AD και FTD, των οποίων οι διαγνώσεις τελικά επιβεβαιώθηκαν κατά τη νεκροψία, 

έδειξε ότι η FDG-PET αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια, πέρα των κλινικών χαρακτηριστικών και μόνο. Η απεικόνιση του 

μεταβολισμού  μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για πρόγνωση. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κροταφοβρεγματικός 

μεταβολισμός, που μετρήθηκε με τη χρήση FDG-ΡΕΤ, μπορεί να διακρίνει ασθενείς με MCI με προοδευτική πορεία από εκείνους 

με μη προϊούσα πορεία.  

Ο υπομεταβολισμός του οπίσθιου τμήματος του προσαγωγίου σε SPECT έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει την 

εξέλιξη υπό αυτές τις συνθήκες. Ο τοπικά τροποποιημένος μεταβολισμός του εγκεφάλου έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες 

νοητικές και συμπεριφορικές αλλαγές στην άνοια. Οι Haxby και οι συνεργάτες χρησιμοποίησαν ΡΕΤ για να δείξουν ότι δεξιά-

αριστερά μεταβολική ημισφαιρική ασυμμετρία στην AD συσχετίστηκε με το βαθμό δυσλειτουργίας στο λόγο έναντι των 

οπτικοχωρικών δυσλειτουργιών. Η δυσλειτουργία της μνήμης έχει συνδεθεί με υπομεταβολισμό του ιπποκάμπου, και 

συμπεριφορικές / συναισθηματικές μεταβλητές, όπως απάθεια, έχουν συνδεθεί με υπομεταβολισμό στην πρόσθια περιοχή του 

προσαγωγίου. 

Απεικόνιση των συστημάτων νευροδιαβιβαστών με ΡΕΤ  

Οι PET και SPECT μπορούν να οπτικοποιήσουν πολλές φυσιολογικές παραμέτρους, πέρα από την αιμάτωση και το μεταβολισμό 

της γλυκόζης. Μία προσέγγιση που έχει το μοναδικό πλεονέκτημα αυτών των δυνατοτήτων είναι η μελέτη των συστημάτων 

νευροδιαβιβαστών χρησιμοποιώντας μόρια που προσδένονται σε υποδοχείς τους ή αλληλεπιδρούν με συστήματα 

νευροδιαβιβαστών με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, η απεικόνιση του χολινεργικού συστήματος στην AD είναι δυνατή 

χρησιμοποιώντας μια ποικιλία παραγόντων που αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και της 

ακετυλοχολινεστεράσης, ένα βασικό ένζυμο του οποίου η δράση μειώνεται στην AD. Αυτός ο τύπος απεικόνισης θα μπορούσε 

να είναι χρήσιμος στην καθοδήγηση της θεραπείας με καθιέρωση παραμέτρων για να προβλεφθεί ποιοι ανταποκρίνονται 

καλύτερα στο χειρισμό του νευροδιαβιβαστή  και τα επακόλουθα αποτελέσματα της θεραπείας. Πράγματι, η απεικόνιση ΡΕΤ 

έχει δείξει σημαντικές αυξήσεις στις θέσεις πρόσδεσης της 11C-νικοτίνης μετά από 3 μήνες θεραπείας με ριβαστιγμίνη και αυτό 

συσχετίζεται με βελτιώση σε δοκιμασίες προσοχής στους 12 μήνες.  



Η μέτρηση της χολινεργικής λειτουργίας έχει επίσης εφαρμογές εκτός του πλαισίου των τυπικών AD. Για παράδειγμα, η 

επιδείνωση των νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με νόσο Parkinson μπορεί να προκαλείται από την εξάπλωση της Lewy body 

παθολογίας εκτός της μέλαινας ουσίας ή την ανάπτυξη προεξάρχουσας AD. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις στη χολινεργική 

λειτουργία είναι πιθανές. Μια πρόσφατη μελέτη ΡΕΤ με Ν- [11C] οξικό μεθυλ-4-πιπεριδύλιο (MP4A), η οποία χαρακτηρίζει τα 

συστήματα της ακετυλοχολίνης, και 18F-φθοριοντόπα (FDOPA) αξιολόγησε τη χολινεργική και ντοπαμινεργική λειτουργία σε 

ασθενείς με νόσο Parkinson με άνοια και χωρίς. Ενώ η πρόσληψη FDOPA στο ραβδωτό σώμα μειώθηκε και στις δύο ομάδες, η   

φλοιική δέσμευση του MP4A ήταν σημαντικά μειωμένη σε ασθενείς με νόσο του Parkinson με άνοια σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου, ενώ παρατηρήθηκε μόνο μέτρια μείωση σε ασθενείς με νόσο του Parkinson και μόνο. Η ικανότητα να μετρηθεί κάθε 

ένα από αυτά τα συστήματα νευροδιαβιβαστών θα μπορούσε να βοηθήσει την καθοδήγηση θεραπειών ειδικών για κάθε 

σύστημα.  

Απεικόνιση του αμυλοειδούς με PET 

Η πρόσφατη ανάπτυξη νέων δεσμευτών για απεικόνιση με ΡΕΤ συγκεκριμένης παθολογίας ασθενειών μπορεί να φέρει 

επανάσταση στην απεικόνιση του εγκεφάλου σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Συγκεκριμένα, οι μελέτες με παράγοντες που 

δεσμεύουν in νίνο πλάκες αμυλοειδούς, όπως ραδιο-επισημασμένο Pittsburgh ένωση Β (11C-ΡΙΒ), έδειξαν αξιοσημείωτη 

διατήρηση της 11C-PIB στους μετωπιαίους, βρεγματικούς, κροταφικούς και ινιακούς φλοιού καθώς και στο ραβδωτό σώμα 

ασθενών με AD, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Καθώς το 11C-PIB μαρκάρει τις αμυλοειδικές πλάκες, οι οποίες δε βρίσκονται 

συνήθως σε υγιείς εγκεφάλους, οι 11C-PIB απεικονίσεις, σε ασθενείς με νόσο Alzheimer, συνήθως καταδεικνύουν δραματική 

διαφοροποίηση από τις απεικονίσεις υγιών μαρτύρων, επιτρέποντας την εύκολη οπτική ερμηνεία των εικόνων ΡΙΒ. Η σύντομη 

ημιζωή του 11C-PIB απαιτεί τη χρήση του σε μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί τελικά περιορίσει τη χρησιμότητα του.  

Σε σχέση με τις πρώτες εκθέσεις σχετικά με το 11C-PIB, οι μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν αυξημένη διατήρηση του PIB  σε 

ασθενείς με MCI, ενώ σε αρκετές αναφορές έχει εξεταστεί η διατήρηση του PIB σε άνοιες μη-AD. Μια πρόσφατη μελέτη των 

Rabinovici και συνεργατών περιελάμβανε επτά ασθενείς, με κλινική διάγνωση AD και 12 με FTD. Όλοι οι ασθενείς με AD (7/7) 

είχαν αυξημένη κατακράτηση 11C- PIB, από τον οπτικό έλεγχο, ενώ οι περισσότεροι (8/12) ασθενείς με FTD και πέντε (5/5) 

τους μάρτυρες δεν είχαν καμία αύξηση στην κατακράτηση 11C-PIB, σε συμφωνία με την πρόταση ότι η άνοια μη-AD συνήθως 

δεν παρουσιάζει αυξημένη κατακράτηση 11C-PIB. Η αυξημένη κατακράτηση 11C PIB στους τέσσερις ασθενείς με FTD μπορεί 



να αναπαριστά παθολογία AD που μιμείται την κλινική εικόνα της FTD ή μπορεί να αντανακλά συνυπάρχουσα παθολογία. 

Εκτός από την ΡΙΒ, άλλες προσεγγίσεις για ειδική μοριακή απεικόνιση της παθολογίας σε νευροεκφυλιστική ασθένεια, είναι 

υπό ανάπτυξη, μέχρι τώρα όμως μόνο στην AD.  

Ενώ η μοριακή απεικόνιση είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη διάγνωση νευροεκφυλιστικής νόσου, τα 

αποτελέσματα αυτής της τεχνικής θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, δεδομένου ότι αποκτά ευρύτερη χρήση. Η παρουσία 

αυξημένης διατήρησης PIB δεν θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με διάγνωση AD. Οι λίγες μελέτες σε άνοιες μη-AD τόνισαν 

το γεγονός ότι μπορεί να προκύψουν μεικτά αποτελέσματα και η ερμηνεία των ευρημάτων αυτών θα απαιτήσει πολύ 

περισσότερη μελέτη. Επιπλέον, οι μελέτες 11C-PIB έδειξαν αυξημένη κατακράτηση σε ποσοστό έως περίπου 20% έως 30% 

των υγιών ηλικιωμένων ατόμων, που είναι νοητικά φυσιολογικά. Αν οι εν λόγω ασθενείς πρόκειται να αναπτύξουν άνοια είναι 

ακόμη ένα αναπάντητο ερώτημα. Το γεγονός ότι η αυξημένη διατήρηση 11C- PIB μπορεί να συμβεί σε νοητικά φυσιολογικά 

άτομα είναι συνεπής με τις παθολογοανατομικές μελέτες που δείχνουν ότι, έως και το 37% περίπου των νεκροψιών σε 

ασθενείς που ήταν νοητικά φυσιολογικοί πριν από το θάνατο, δείχνουν παθολογία σύμφωνα με τα κριτήρια για υψηλή ή 

ενδιάμεση πιθανότητα για  AD, του “National Institute for Ageing Reagan”.  

Πολλές άλλες τεχνικές είναι διαθέσιμες και παρέχουν τη δυνατότητα για παρακολούθηση της λειτουργίας, σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα, των αλλαγών της εικόνας του εγκεφάλου, που συμβαίνουν δευτερογενώς, των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. 

Τεχνικές για ειδική μοριακή απεικόνιση της παθολογία όπως η 11C-ΡΙΒ πιθανόν να συνδυαστούν με μία ή περισσότερες από 

αυτές τις άλλες τεχνικές απεικόνισης για τον προσδιορισμό μοριακών ανωμαλιών και για να ποσοτικοποιηθούν τα 

αποτελέσματά τους στον εγκέφαλο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Η απεικόνιση του εγκεφάλου προσφέρει ολοένα και πιο ευρύ φάσμα τεχνικών για τη μελέτη των αλλαγών που συνδέονται με 

νευροεκφυλιστική νόσο (συνοψίζονται στον Πίνακα 1).  

Πέρα από τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν σε αυτό το κείμενο, στις οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως MRI, PET και SPECT 

άλλες προσεγγίσεις για την ποσοτικοποίηση των μεταβολών στον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένου του ΗΕΓ και της 



μαγνητοεγκεφαλογραφίας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως «απεικονιστικές» καθώς περιγράφουν τοπικές αλλαγές σε 

ολόκληρο τον εγκέφαλο, είναι  ωστόσο πέρα από το πεδίο αυτού του κειμένου.  

Παρά τη διαθεσιμότητα μεθόδων για την απεικόνιση, πολλές πτυχές της δομής και λειτουργίας, όπως η ακεραιότητα των 

δεσμίδων της λευκής ουσίας, της λειτουργίας των νευροδιαβιβαστών, της σχετικής με την συναπτική δραστηριότητα και τη 

χημική σύσταση, ο κύριος όγκος της απεικονιστικής έρευνας στην άνοια εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις τοπικές 

ανωμαλίες στο μεταβολισμό της γλυκόζης, της αιμάτωσης, και της σύστασης του ιστού. Ο απλός στόχος να καταστεί έγκαιρη 

και ακριβής διάγνωση αποκλειστικά με την απεικόνιση δεν έχει επιτευχθεί για τις κοινές εκφυλιστικές ασθένειες, αν και η DWI 

έχει αναδειχθεί ως ένα πολύ σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στην CJD. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη διαφοροποίηση 

της FTD από την ΑD, η απεικόνιση μπορεί να είναι μια πολύτιμη προσθήκη για την κλινική αξιολόγηση. Η εμφάνιση της 

απεικόνισης του αμυλοειδούς μπορεί να σημάνει την έναρξη μιας νέας εποχής, στην οποία η απεικόνιση της συγκεκριμένης 

μοριακής ανωμαλίας που σχετίζεται με κάθε εκφυλιστικό σύνδρομο, θα είναι δυνατή. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, 

καθώς θα υιοθετηθεί αυτή η τεχνολογική μέθοδος για να αποφευχθούν λανθασμένες θετικές διαγνώσεις και να αναγνωριστεί η 

πιθανότητα ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών μεταβολικών διαταραχών, που αντιπροσωπεύουν την κλινική εικόνα του 

ασθενούς. Το μέλλον της απεικόνισης του εγκεφάλου θα περιλαμβάνει πιθανούς συνδυασμούς απεικονιστικών τεχνικών για 

τον προσδιορισμό της παρουσίας μοριακής ανωμαλίας, για να υπάρχει ένας δείκτης σχετικά με τη δομή και λειτουργία του 

εγκεφάλου και να προβλεφθούν και να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα της θεραπείας. 

Πίνακας 1 

Περίληψη απεικονιστικών ευρημάτων σε διάφορους τύπους άνοιας 

Μέθοδος Ήπια Νοητική Έκπτωση (Υψηλός 
Κίνδυνος Μετάπτωσης σε AD) 

Νόσος Alzheimer Μετωποκροταφική εκφύλιση 

Τυπική δομική αξονική 
τομογραφία (CT) 

 Ατροφία των βρεγματικών 
λοβών και του ιππόκαμπου. 

 

Τυπική δομική 
μαγνητική τομογραφία (MRI) 

Περισσότερη γενικευμένη 
ατροφία και εστιακή ατροφία που 
περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο, την 
κατώτερη και μεσαία κροταφική 

Ατροφία των βρεγματικών 
λοβών, του ιππόκαμπου και του 
ενδορινικού φλοιού +/- 
λέπτυνση του οπίσθιου σώματος 

Συμπεριφορική παραλλαγή FTD, 
εστιακή παθολογία στη 
μετωπιαία (πλαγιοπίσθια, 
κογχιαία, και έσω μετωπική 



έλικα, το οπίσθιο προσαγώγιο και 
το προσφηνοειδές λόβιο, σε 
σύγκριση με αυτούς που δεν 
μεταπίπτουν. 

του μεσολοβίου, εκτεταμένη 
ατροφία. 

φλοιική περιοχή ) και πρόσθια 
κροταφική περιοχή.  
Ο πρόσθιος κροταφικός λοβός 
μεγαλύτερος στην αριστερή από 
ό,τι στη δεξιά πλευρά στη 
σημασιολογική παραλλαγή FTD. 
Στην PNFA αριστερής πλευράς 
ατροφία κατώτερα μετωπιαία και 
στη νήσο. 

Απεικόνιση ακολουθιών 

διάχυσης (DWI) 

   

Απεικόνιση τανυστή 
διάχυσης, μαγνητική 
τοµογραφία διάχυσης (DTI) 

Μειωμένη FA στο τμήμα του 
προσαγωγίου που συνδέει τον 
ιππόκαμπο με το οπίσθιο 
προσαγώγιο. 

Αλλαγές στην κροταφική λευκή 
ουσία, στην οπίσθια εγκεφαλική 
λευκή ουσία και το μεσολόβιο, 
μειωμένη FA σε τμήμα του 

προσαγωγίου που συνδέει τον 
ιππόκαμπο με το οπίσθιο 
προσαγώγιο. 

Μειωμένη FA στην ανώτερη 
επιμήκη δεσμίδα, που συνδέει 
μετωπιαίες και βρεγματικές 
περιοχές  στη συμπεριφορική 

παραλλαγή FTD, η FA μειώθηκε 
στην κατώτερη επιμήκη δεσμίδα 
στη σημασιολογική παραλλαγή. 

MRI αιμάτωσης  Μειωμένη εγκεφαλική αιμάτωση 
στο μέσο και πλάγιο βρεγματικό, 

στον ανώτερο κροταφικό και 
στους πλάγιους μετωπιαίους 
λοβούς. 

Συνδυασμός αρτηριακής 
σήμανσης περιστροφής της 

μειωμένης αιμάτωσης μετωπιαία 
και διατήρηση βρεγματικής 
αιμάτωσης στη 
μετωποκροταφική λοβώδη 
εκφύλιση. 

Φασματοσκοπία μαγνητικού 
συντονισμού 

Μειωμένη ΝΑΑ και αυξημένη 
μυο-ινοσιτόλη. 

Διάχυτα μειωμένος λόγος 
ΝΑΑ/Cr, εστιακή μείωση ΝΑΑ/Cr 
στη βρεγματική φαιά ουσία και 
τον ιππόκαμπο, υψηλή μυο-
ινοσιτόλη. 

 

Λειτουργική MRI (ενεργό 
στάδιο και στάδιο ηρεμίας) 

Μειωμένη ενεργοποίηση του 
ιπποκάμπου σε δοκιμασίες της 
μνήμης, αυξημένη ενεργοποίηση 

Αυξημένη δραστηριοποίηση σε 
παρόμοιες περιοχές που 
χρησιμοποιούνται από τους 

Μειωμένη ενεργοποίηση σε 
μετωπιαίες και βρεγματικές 
περιοχές, αυξημένη 



σε παρόμοιες περιοχές, που 
χρησιμοποιούνται από τους 
μάρτυρες, καθώς και 
ενεργοποίηση των περιοχών που 
δεν χρησιμοποιούνται από τους 
μάρτυρες. 

μάρτυρες καθώς και 
ενεργοποίηση των περιοχών που 
δε  χρησιμοποιούνται από 
αυτούς, μειωμένη ενεργοποίηση 
στις μέσες κροταφικές περιοχές 
κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών 
μνήμης. 
Κατάσταση ηρεμίας: μειωμένη 
δραστηριότητα στην 
προεπιλεγμένη λειτουργία του 
δικτύου του φλοιού  του 
οπίσθιου προσαγωγίου, του 
κατώτερου βρεγματικού, κάτω 
πλάγιου κροταφικού, του 
πρόσθιου φλοιού του 

προσαγωγίου και του 
ιππόκαμπου. 

ενεργοποίηση της 
παρεγκεφαλίδας. 

PET  με [18F] 
φθοριοδεοξυγλυκόζη 

Υπομεταβολισμός στην κατώτερη 
βρεγματική, στο οπίσθιο τμήμα 
του προσαγωγίου και στη μέση 

κροταφική περιοχή, 
κροταφοβρεγματικές αλλαγές για 
τη διάκριση της ήπιας νοητικής 
διαταραχής με προϊούσα εξέλιξη. 

Μειωμένος μεταβολισμός της 
γλυκόζης στις βρεγματικές και 
στις ανώτερες/οπίσθιες 

κροταφικές περιοχές, πρώιμες 
αλλαγές στο φλοιό του οπίσθιου 
προσαγωγίου και στο 
προσφηνοειδές λόβιο, σε 
προχωρημένα στάδια της AD, 

υποαιμάτωση μετωπιαίου λοβού. 

Υπομεταβολισμός στις μετωπιαίες 
περιοχές στη συμπεριφορική 
παραλλαγή FTD, πρόσθιος 

κροταφικός στη σημασιολογική 
παραλλαγή και αριστερός περίξ 
της σχισμής του Sylvious στην 
PNFA. 

Απεικόνιση συστημάτων 
νευροδιαβιβαστών 
χρησιμοποιώντας 
προσδέματα PET 

 Αλλαγές στη λειτουργία των 
νευροδιαβιβαστών. 

 

Απεικόνιση του αμυλοειδούς 
με ΡΕΤ 

Αυξημένο PiB σήμα. Διατήρηση της 11C-ΡiΒ στο 
μετωπιαίο, βρεγματικό, 
κροταφικό και ινιακό φλοιό και 

Οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν 
πρόσληψη. 



το ραβδωτό σώμα. 

Απεικόνισης αιμάτωσης με 
SPECT (π.χ. με ΗΜΡΑΟ) 

Υποαιμάτωση στον κατώτερο 
βρεγματικό λοβό, στη γωνιώδη 
έλικα και το προσφηνοειδές 
λόβιο, κροταφοβρεγματική 
υποαιμάτωση είναι πιο πιθανό να 
εξελιχθεί σε AD. 

Κροταφοβρεγματική 
υποαιμάτωση. 

Πρόσθια κροταφική και 
μετωπιαία υποαιμάτωση. 

Τ2 ακολουθία/πυκνότητα 
πρωτονίων/FLAIR 

 Αυξημένο σήμα στο οπίσθιο 
τμήμα του μεσολοβίου. 

Μπορεί να υπάρχει αύξηση της 
έντασης του σήματος στην 
υποφλοιώδη λευκή ουσία της 

ατροφήσας έλικας, που 
εκτείνεται στην εν τω βάθει 
λευκή ουσία, το μεσολόβιο 
μπορεί να εμφανίζεται ατροφικό 
είτε εμπρόσθια είτε διάχυτα. 

CT = αξονική τομογραφία, MRI= τομογραφία μαγνητικού συντονισμού, FTD = μετωποκροταφική εκφύλιση PNFA  = προοδευτική μη ρέουσα αφασία, sCJD 
= σποραδική νόσος Creutzfeldt-Jakob, vCJD = παραλλάσουσα νόσος Creutzfeldt-Jakob, FA = κλασματική ανισοτροπία, ΝΑΑ= Ν-ακετυλασπαρτικό, Cr = 
κρεατίνη, AD= νόσος Αλτσχάιμερ, PET = τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ΡiΒ = Πίτσμπουργκ ένωση Β, SPECT = υπολογιστική τομογραφία εκπομπής 
μονήρους φωτονίου, ΗΜΡΑΟ οξίμη = hexamethylpropyleneamine, FLAIR = ακολουθία καταστολης σήματος υγρού, CSF = εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

 

Αγγειακή Άνοια Άνοια με Σωμάτια Lewy Φλοιοβασικό Σύνδρομο Νόσος Creutzfeldt-
Jakob 

Προϊούσα 
Υπερπυρηνική 
Παράλυση 

     
 Διάχυτη ατροφία. Ασύμμετρη μετωπιαία 

ή/και βρεγματική 
ατροφία. 

 Διάταση της τρίτης 
κοιλίας και σημαντική 
ατροφία μεσεγκεφάλου 
ιδιαίτερα στην προσθιο-
οπίσθια διάμετρο. 

 Μειωμένη FA στους 
βρεγματικούς λοβούς. 

 Σήμα υψηλής έντασης στις 
φλοιικές έλικες  
(cortical ribboning), 
στο ραβδωτό σώμα 

 



(κερκοφόρος πυρήνας και 
κέλυφος), και/ή 
στο θάλαμο στη sCJD; 
σήμα υψηλής έντασης  
στη vCJD. 

     
Μειωμένη αναλογία 
NAA/Cr στους 
μετωπιαίους και 
βρεγματικούς λοβούς 

χωρίς σημαντικές 
απώλειες στους έσω 
κροταφικούς λοβούς. 

    

 Αυξημένη ενεργοποίηση 
στους κροταφικούς 

λοβούς σε έργα οπτικής 
επεξεργασίας. 

   

 Μειωμένος 
ινιοκροταφικός 
μεταβολισμός. 

   

     
     
Υποαιμάτωση: αριστερές 
πρόσθιες θαλαμικές 
βλάβες, διάφορες 
περιοχές 
υπομεταβολισμού. 

SPECT με προσυναπτικό  
φορέα ντοπαμίνης (123I-
FP-CIT): μειωμένη 
επαναπρόσληψη 
ντοπαμίνης στο ραβδωτό 
σώμα ή των 
προσυμπτωματικών 
φορέων. 

   

FLAIR: αυξημένο σήμα  
(αν και ατελής) και 
ελαττωμένης έντασης 

  Σημείο προσκέφαλου 
(μεγαλύτερη αύξηση 
έντασης σήματος του 

 



σήμα προς τον εγκέφαλο 
και ισόπυκνο στο CSF, αν 
εμφανίζονται 
εγκολπώσεις, 
νόσος των μικρών 
αγγείων στη λευκή ουσία 
που ονομάζεται 
λευκοαραίωση (πολλαπλά 
στικτή ή συρρέουσες 
βλάβες), 
 CADASIL: συρρέουσες 
βλάβες στην περικοιλιακή 
λευκή ουσία, 
χαρακτηριστικές βλάβες 
της λευκής ουσίας στους 

κροταφικούς πόλους και 
στην εξω κάψα 
εγκολπώσεις και 
μικροαιμοραγία. 

οπισθίου θαλάμου σε 
σχέση με το πρόσθιο 
κέλυφος), CJD. 

 


