
Inżynier i Fizyk Medyczny         1/2017          vol. 6 17

diagnostyka / diagnosticsartykuł naukowy / scientific paper

Zastosowanie  
rezonansu magnetycznego  

w leczeniu choroby Parkinsona 
The application of magnetic resonance imaging  

in the treatment of Parkinson's disease 

Sylwia Garbaciok1, 3, Krzysztof Ślosarek1, 2, Małgorzata Stąpór-Fudzińska1, Dominika Brzezińska1

1  Zakład Planowania Radioterapii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach,  

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 86 66, e-mail: sylwiajed@o2.pl
2 Wyższa Szkoła Humanitas, Elektroradiologia, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
3 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Elektroradiologia, Sosnowiec, ul. Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec 

Streszczenie

Choroby neurodegeneracyjne, do których na-

leży choroba Parkinsona, charakteryzuje pa-

tologiczny proces prowadzący do utraty komórek 

nerwowych na drodze apoptozy bądź nekrozy. Do-

kładniejsze poznanie ich patomechanizmów, lepsza 

diagnostyka, a przede wszystkim leczenie są niezwy-

kle istotne dla współczesnej medycyny. Liczba osób 

zmagających się z  chorobą Parkinsona będzie stale 

rosnąć, czego powodem jest występowanie zjawi-

ska starzenia się społeczeństwa krajów zachodnich. 

W badaniach obrazowych tomografii komputerowej 

i  rezonansu magnetycznego obraz tej choroby nie 

jest jednoznaczny. Zastosowanie badania rezonan-

su magnetycznego w  leczeniu choroby Parkinsona 

ma niezwykle istotne znaczenie z  punktu widzenia 

terapeutycznego i  w  mniejszym stopniu z  punktu 

widzenia diagnostycznego ze względu na występo-

wanie pewnych cech choroby w badaniu obrazowym 

w  późnym stadium choroby. Wykonanie rezonansu 

magnetycznego umożliwia dokładne zlokalizowanie 

dowolnego celu w mózgu i przeprowadzenie operacji 

metodą stereotaktyczną. Rezonans magnetyczny ma 

także niezwykle istotne znaczenie w  radiochirurgii 

z użyciem CyberKnife. 

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, rezonans 

magnetyczny, pozytronowa tomografia emisyjna, 

radiochirurgia, CyberKnife

Abstract

Neurodegenerative diseases which include Par-

kinson’s disease are characterized by a patho-

logical process leading to a  loss of nerve cells by 

apoptosis or necrosis. More detailed knowledge 

of the pathomechanisms, improved diagnostics, 

and especially treatment are extremely important 

for contemporary medicine. The diseases contin-

ue to spread, despite significant advancements 

in medicine. The imaging computed tomography 

and magnetic resonance image of this disease is 

not clear apart from lowering the signal substantia 

nigra and the lenticular nucleus in come cases. The 

application of magnetic resonance imaging in the 

treatment of Parkinson’s disease is of paramount 

importance, not only from the point of view of diag-

nosis, but from the viewpoint of therapeutic effect. 

Performing a  magnetic resonance imaging allows 

the precise location of any object in the brain and 

performing the surgery using stereotactic. Magnet-

ic resonance imaging is also extremely important in 

radiosurgery using CyberKnife.

Key words: Parkinson’s disease, MRI, PET, radiosur-

gery, CyberKnife
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Wprowadzenie

Choroba Parkinsona jest przewlekłą, postępującą chorobą ukła-

du nerwowego, należącą do grupy chorób zwyrodnieniowych 

OUN (ośrodkowego układu nerwowego) i dotyczy układu poza-

piramidowego. Przyczyną choroby Parkinsona jest obumieranie 

komórek nerwowych znajdujących się w istocie czarnej i wytwa-

rzających dopaminę, w  wyniku czego zostaje uszkodzony lub 

nawet całkowicie przerwany system wewnątrzmózgowych po-

łączeń komunikacyjnych [2]. Dopamina to chemiczny neuroprze-

kaźnik odpowiedzialny za koordynację pracy mięśni i możliwość 

ruchu. Ponieważ mózg ma duże właściwości kompensacyjne, 

objawy Parkinsona pojawiają się dopiero, gdy obumrze oko-

ło 80 proc. komórek wytwarzających dopaminę. Istota czarna 

jest jednym z  elementów pętli motorycznej bezpośredniej, 

której zadaniem jest pobudzenie kory mózgowej i  pośredniej, 

która hamuje jej aktywność [4]. W  obu przypadkach wszystko 

zaczyna się od pobudzenia prążkowia przez sygnały z kory. Na 

szlaku bezpośrednim neurony hamujące prążkowia wysyłają 

informację do gałki bladej i  substancji siatkowatej istoty czar-

nej. Te kontaktują się następnie ze wzgórzem, które przekazu-

je sygnał pobudzający do kory. Natomiast na szlaku pośrednim 

dochodzi do zmniejszenia aktywności kory mózgowej poprzez 

równorzędne przekazywanie sygnałów z tzw. niskowzgórza do 

wewnętrznej części gałki bladej i  substancji siatkowatej oraz 

na zasadzie sprzężenia zwrotnego, do zewnętrznej części gałki 

bladej. W ten sposób dochodzi do zahamowania jąder wzgórza 

i zmniejszenia aktywności kory. Zaburzenie działania tych pętli 

zwykle prowadzi do akinezy charakterystycznej dla osób cier-

piących na chorobę Parkinsona oraz do nadruchliwości u osób 

chorych na pląsawicę Huntingtona [1]. Bez względu na warunki 

społeczne, ekonomiczne i geograficzne, chorują na nią w takim 

samym odsetku mężczyźni i kobiety. Aktualnie przyjmuje się, że 

na chorobę Parkinsona (PD – Parkinson Disease) choruje około 

60-70 tys. Polaków, a liczba ta będzie wzrastać wraz z ogólnym 

starzeniem się społeczeństwa. Choroba najczęściej zaczyna się 

między 40. a 70. rokiem życia. W przebiegu PD pojawiają się cha-

rakterystyczne etapy, a objawy kliniczne łączą się ze zmianami 

neuropatologicznymi. Zwyrodnienie istoty czarnej jest tylko 

częścią procesu patologicznego, który ma początek w  rdzeniu 

przedłużonym, rozciągając się z czasem na śródmózgowie i korę 

mózgową [4].

Główną przyczyną choroby Parkinsona jest zjawisko obumiera-

nia neuronów produkujących dopaminę w śródmózgowiu, która 

ma wpływ na główne objawy ruchowe choroby [5]. Proces obu-

mierania neuronów w  PD zachodzić może na drodze martwicy 

(nekrozy), jak i  programowej śmierci komórki (apoptozy). Przy-

puszcza się, że podstawowy wpływ na obumieranie komórek 

mają: czynniki genetyczne, stres oksydacyjny, przyspieszone sta-

rzenie, substancje toksyczne, stany zapalne, gromadzenie niepra-

widłowych białek w komórkach [2]. Objawy tej choroby narastają 

powoli, stopniowo w ciągu kilku lat i ulegają nasileniu wraz z roz-

wojem choroby. Najbardziej specyficznymi objawami choroby są: 

 – drżenie rąk, nóg, warg, żuchwy;

 – sztywność mięśni kończyn, tułowia i twarzy;

 – spowolnienie ruchów;

 – upośledzenie koordynacji ruchowej i równowagi.

Rozpoznanie choroby Parkinsona nie jest łatwe i  opiera się 

na podstawie szczegółowego wywiadu chorobowego, badania 

neurologicznego i  badań dodatkowych. Postawienie diagno-

zy opiera się na badaniu klinicznym i  stwierdzeniu objawów 

choroby, takich jak: drżenie ręki lub nogi występujące głównie 

w  spoczynku, sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe, 

a  także zaburzenia postawy w  postaci pochylenia tułowia do 

przodu. Badania obrazowe, które mogą potwierdzić chorobę, 

nie są wykonywane standardowo, ponadto nie są wymagane 

do postawienia diagnozy według międzynarodowych kryte-

riów. Do badań potwierdzających rozpoznanie należą: badanie 

PET (pozytronowa tomografia emisyjna) [6] oraz badanie SPECT 

(tomografia emisyjna pojedynczego fotonu z radioizotopowym 

znacznikiem). W  badaniach tych ocenia się metabolizm układu 

pozapiramidowego, którego uszkodzenie odpowiedzialne jest 

za rozwój choroby. Ze względu na wysoki koszt badania PET 

i  SPECT są bardzo rzadko wykonywane w  Polsce. Dodatkowe 

badania wykonywane przy podejrzeniu choroby Parkinsona to 

tomografia komputerowa [7] i rezonans magnetyczny [8]. Są to 

badania diagnostyczne, które nie służą do potwierdzenia choro-

by Parkinsona, a do wykluczenia innych jednostek chorobowych 

mających podobne objawy co choroba Parkinsona [1].

Leczenie choroby Parkinsona prowadzi jedynie do łagodzenia 

objawów chorobowych, nie jest natomiast leczeniem przyczy-

nowym. Obecnie w leczeniu tej choroby stosuje się następujące 

leki: preparaty lewodopy – z  inhibitorem dekarboksylazy, któ-

ry jest podstawowym lekiem stosowanym w  leczeniu choroby 

Parkinsona [1]. Następną opcją w leczeniu tej choroby jest sto-

sowanie agonistów receptora dopaminergicznego (ropinirol, 

rotygotyna). Problemy związane z leczeniem farmakologicznym 

wynikające z uciążliwych objawów ubocznych, tj. silne ruchy mi-

mowolne i zespoły przełączeniowe on-off, stały się źródłem do 

wykorzystywania chirurgicznych metod leczenia tej choroby. 

W roku 1947 do leczenia chirurgicznego została wprowadzona 

rama stereotaktyczna. W operacyjnym leczeniu PD zastosowa-

nie znalazły 3 sposoby operacji chirurgicznych. Pierwsza z nich 

opiera się na stereotaktycznym uszkodzeniu określonych struk-

tur mózgu (operacje ablacyjne – talamotomia, subtalatomia, 

palidotomia) [1]. Palidotomia to zabieg dotyczący uszkodzenia 

obszaru gałki bladej. Subtalatomia odpowiada za uszkodzenie ją-

dra niskowzgórzowego, natomiast talamotomia za uszkodzenie 

wzgórza. Kolejny sposób to stymulacja mózgu DBS (Deep Brain 

Stimulation), a ostatnia to neurotransplantacje, czyli przeszcze-

py płodowej istoty czarnej lub autoprzeszczepy rdzenia nadner-

czy. O wyborze metody leczenia decyduje wiele czynników, np. 

uszkodzenie wzgórza (talamotomię) wykonuje się w przypadku 

dominującego jednostronnego drżenia, a uszkodzenie gałki bla-

dej (palidotomię) w  przypadku jednostronnie dominujących: 

sztywności, upośledzenia ruchów precyzyjnych, współistnienia 
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ruchów mimowolnych (pląsawiczych, dystonicznych). Alterna-

tywną metodą jest ablacja radiochirurgiczna (SRS – Stereotactic 

RadioSurgery) [9], którą można zastosować u chorych nienadają-

cych się do inwazyjnych metod leczenia. Radiochirurgiczna tala-

motomia jest najbardziej nieinwazyjną metodą leczenia drżenia. 

Naświetlenie wzgórza nie wymaga nawiercenia otworu trepa-

nacyjnego czy penetracji elektrody bądź wszczepienia stymu-

latora do głębokich struktur mózgu. Radiochirurgiczna talamo-

tomia ma skuteczność zbliżoną do pozostałych metod leczenia. 

Bezpieczeństwo i  skuteczność radiochirurgicznej talamotomii 

sprawiają, że jest ona skuteczną metodą leczenia uciążliwego 

drżenia samoistnego jak również drżennej postaci tej choroby 

[2].  Najbardziej istotną sprawą w  zastosowaniu radiochirurgii 

w leczeniu PD jest precyzyjne określenie miejsca naświetlania.

Całkowicie nowy, innowacyjny sposób leczenia zastosowano 

w Instytucie Neurologicznym w Mediolanie, gdzie zastosowano 

CyberKnife ze znacznie niższymi dawkami niż dotychczas sto-

sowano. Dzięki dawce (rzędu 70 i 90 Gy), jakiej użyto na obszar 

jąder brzusznych wzgórza uzyskano bardzo dobre wyniki w za-

kresie drżenia przy jednoczesnym braku powikłań leczenia [10].

Radiochirurgia stereotaktyczna 
wykonywana przy zastosowaniu 

CyberKnife – doświadczenia Centrum 
Onkologii – Instytutu MSC w Gliwicach

Akcelerator CyberKnife (CK) – firmy Accuray [11] jest jedną z naj-

nowocześniejszych metod radiochirurgii onkologicznej. Generu-

je on promieniowanie fotonowe o energii maksymalnej 6 MeV 

(X-6MV, bez stożka wyrównującego) i maksymalnej mocy dawki 

– 10 Gy/min (w warunkach standardowych). Pozwala na napro-

mienianie nawet kilku guzów dużą dawką frakcyjną, co skraca 

całkowity czas leczenia. Akcelerator CK umożliwia weryfikację 

obrazową pozycji chorego w  czasie rzeczywistym. Porównuje 

aktualne położenie struktur anatomicznych w  stosunku do za-

planowanych i w razie potrzeby sam koryguje położenie wiązek 

względem guza. Daje to możliwość bardzo dokładnego, precy-

zyjnego podania dawki terapeutycznej w miejsce zmiany. Dzię-

ki temu systemowi również narządy krytyczne OaR (Organ at 

Risk) są w większym stopniu chronione przed promieniowaniem 

w stosunku do leczenia bez weryfikacji obrazowej. Narządy kry-

tyczne to z punktu widzenia radioterapii narządy anatomiczne, 

których uszkodzenie może prowadzić do pogorszenia jakości 

życia pacjenta po przeprowadzonej terapii, w najgorszym przy-

padku do jego śmierci [12].

Obecnie prowadzone są badania kliniczne w Instytucie Onko-

logii w Gliwicach dotyczące leczenia chorych z powodu drżenia 

kończyn górnych z zastosowaniem talamotomii przy użyciu ak-

celeratora CyberKnife. Kryteria zakwalifikowania pacjenta do 

leczenia tą metodą są ściśle określone [10]. 

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

 – rozpoznanie idiopatycznej choroby Parkinsona,

 – brak możliwości stosowania dalszej farmakoterapii,

 – dyskwalifikacja pacjenta do głębokiej stymulacji mózgu,

 – wiek pacjenta – powyżej 18 lat,

 – ogólny dobry stan zdrowia,

 – czas trwania choroby powyżej 5 lat,

 – brak zmian strukturalnych w  jądrach podstawnych lub du-

żych zmian atroficznych,

 – brak występowania otępienia i psychozy.

Pacjent w  fazie przygotowawczej przed leczeniem radiochi-

rurgicznym ma unieruchomioną głowę za pomocą maski termo-

plastycznej w pozycji standardowej, z rękami ułożonymi wzdłuż 

ciała. Zastosowanie maski termoplastycznej jako systemu pozy-

cjonowania chorego jest dla pacjenta wygodniejsze od ramy ste-

reotaktycznej, a  precyzja pozycjonowania jest porównywalna 

[1]. Niezwykle istotne jest symetryczne ułożenie głowy pacjenta 

w osi strzałkowej i osi długiej ciała, linia łącząca otwór słuchowy 

zewnętrzny z kącikiem oka powinna być prostopadła do stołu. 

Następnie pacjent w tej samej masce termoplastycznej ma wy-

konywaną tomografię komputerową do planowania leczenia 

z  podaniem środka kontrastowego. Grubość warstwy użytej 

w  badaniu tomografii komputerowej wynosi 1 mm. Kolejnym 

badaniem wykonanym pacjentowi jest obrazowanie metodą 

rezonansu magnetycznego. W Instytucie Onkologii w Gliwicach 

badanie pacjentów z chorobą Parkinsona wykonuje się na apara-

cie Magnetom Aera 1,5 T firmy Siemens, który dedykowany jest 

do przygotowania chorych do radioterapii. 

Aparat rezonansu magnetycznego jest wyposażony w  taki 

sam system pozycjonowania pacjenta, jaki zainstalowany jest 

na tomografie komputerowym i  akceleratorze CK. Pacjenta 

możemy zbadać na rezonansie magnetycznym w  masce ter-

moplastycznej, uzyskując jego perfekcyjne ułożenie. Minusem 

tego badania jest konieczność użycia cewek typu „Flex Small 

4”. Cewki te idealnie nadają się do obrazowania małych obsza-

rów ciała, takich jak nadgarstek bądź staw łokciowy, natomiast 

obrazowanie mózgowia z  użyciem wyłącznie cewek flexowych 

Fot. 1 CyberKnife firmy Accuray 

CyberKnife generuje promieniowanie fotonowe o  bardzo wysokiej energii maksy-

malnej 6 MeV. CyberKnife jest jedną z najnowocześniejszych urządzeń terapeutycz-

nych dedykowanych do radiochirurgii stereotaktycznej. Akcelerator CK umożliwia 

weryfikację obrazową pozycji chorego w czasie rzeczywistym. Porównuje aktualne 

położenie struktur anatomicznych w stosunku do zaplanowanych i w razie potrzeby 

sam koryguje położenie wiązek względem guza.
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zostawia wiele do życzenia [7]. Jakość obrazu nie jest dostatecz-

nie dobra, także ocena poszczególnych struktur mózgowia jest 

trudna ze względu na złą jakość badania. W  związku z  tym re-

zonans magnetyczny wykonuje się bez maski termoplastycznej. 

Pacjent jest idealnie stabilizowany w taki sposób, aby ułożenie 

głowy było odtwarzalne w stosunku do tomografii komputero-

wej, czyli ze szczególnym uwzględnieniem linii łączącej otwór 

słuchowy zewnętrzny i kącik oka, która musi być prostopadła do 

stołu [7]. Jeżeli pacjent ma problemy z silnym drżeniem i mimo-

wolnymi ruchami, musi być dodatkowo stabilizowany przez pasy 

unieruchamiające w czasie badania metodą rezonansu magne-

tycznego. Następnie dokonuje się fuzji, czyli połączenia obra-

zów z dwóch badań obrazowych, czyli tomografii komputerowej 

i rezonansu magnetycznego [10]. Tomografia komputerowa jest 

niezbędna w systemie planowania leczenia, natomiast rezonans 

magnetyczny dostarcza istotnych danych potrzebnych do okre-

ślenia poszczególnych struktur anatomicznych [13]. Dokład-

ność wykonania badań obrazowych 

w  przypadku choroby Parkinsona, 

a  następnie ich połączenie jest bar-

dzo istotne ze względu na bardzo 

mały obszar naświetlania. Wykorzy-

stuje się różne metody fuzji, bardzo 

starannie weryfikując sposób nało-

żenia obrazów [9]. 

Fot. 2 Rezonans magnetyczny firmy Siemens Aera 1,5 T

Atutem Aera 1,5 T, z punktu widzenia planowania leczenia w radioterapii, jest wielkość otworu 

wynosząca 70 cm. Pozwala ona na wykonanie badań chorych w pozycjach „terapeutycznych”, 

czyli dokładnie takich jak w czasie leczenia promieniowaniem jonizującym.

Fot. 3 Nałożenie obrazów z  tomografii kom-

puterowej i  rezonansu magnetycznego w  celu 

dokładnego zaplanowania pacjenta naświetla-

nego na CyberKnife

Dokładne nałożenie obrazów z TK i MR pozwala 

na wyznaczenie obszaru tarczowego naświe-

tlania, który w  przypadku choroby Parkinsona 

stanowi kompleks jąder wzgórza po stronie 

przeciwnej do kończyny, w  której występują 

objawy kliniczne.

Fot. 4 Określenie obszaru tarczowego w lecze-

niu choroby Parkinsona za pomocą CK

Obszar tarczowy ma kształt walca o średnicy ok. 

1-2 mm i wysokości 3 mm w kierunku dogłowo-

wym (zaznaczono kolorem czerwonym). Między 

spoidłem przednim a tylnym wyznacza się linię 

łączącą te dwa punkty. Długość ta standardowo 

wynosi około 24 mm. Następnie w  środku linii 

łączącej wyznacza się punkt, tj. około 12 mm od 

spoidła przedniego i tylnego (zaznaczono kolo-

rem żółtym) i pod kątem prostym od tego miej-

sca wyznacza się kolejny odcinek w  kierunku 

bocznym o  długości 12 mm (obszar tarczowy). 

Na rycinie przedstawiono także obrys torebki 

wewnętrznej (zaznaczono kolorem niebieskim), 

która stanowi narząd krytyczny.
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Obszar tarczowy naświetlania (objętość, w  której planuje 

się podanie dawki terapeutycznej promieniowania) stanowi 

kompleks jąder wzgórza po stronie przeciwnej do kończyny, 

w której obserwujemy objawy kliniczne [14]. Wzgórze to część 

OUN i znajduje się w międzymózgowiu [10]. Wzgórze składa się 

przede wszystkim z  istoty szarej tworzącej jądra, do których 

dochodzą blaszki rdzenne. Zadaniem wzgórza jest integracja 

informacji czuciowych i  ruchowych oraz kontrola dostępu do 

nich. Wzgórze zajmuje się przesyłaniem sygnałów z  systemów 

sensorycznych do kory mózgowej [15, 16]. Należy pamiętać o pa-

rzystości wzgórza i kory mózgowej. Informacja pochodząca z le-

wej strony jest mapowana w prawym jądrze wzgórza i prawym 

obszarze kory mózgowej. Jeżeli bodziec pochodzi z lewej strony, 

sytuacja jest odwrotna. Wzgórze pełni także ważną rolę w ucze-

niu się. Natomiast jądro brzuszne przednie poprzez pośrednic-

two pomiędzy jądrami podstawy, móżdżkiem i  korą ruchową 

wspomaga zapoczątkowanie i powstrzymanie ruchów [17]. Aby 

dokładnie wyznaczyć obszar tarczowy, w  pierwszej kolejności 

należy wyznaczyć dokładne położenie spoidła przedniego i tyl-

nego mózgu. Między spoidłem przednim a  tylnym wyznacza 

się linię łączącą te dwa punkty. Długość ta standardowo wy-

nosi około 24 mm. Następnie w  środku linii łączącej wyznacza 

się punkt, tj. około 12 mm od spoidła przedniego i tylnego. Pod 

kątem prostym od tego miejsca wyznacza się kolejny odcinek 

w kierunku bocznym o długości 12 mm. Kierunek jest oczywiście 

przeciwny w stosunku do kończyny, w której manifestowane są 

objawy kliniczne. Koniec bocznej linii stanowi dolną krawędź 

obszaru tarczowego. Obszar tarczowy ma kształt walca o śred-

nicy ok. 1-2 mm i wysokości 3 mm w kierunku dogłowowym [10].

W pracy zdefiniowana dawka całkowita w obszarze tarczowym 

ma 70 Gy i podawana jest w jednej frakcji. Ma być ona zwiększa-

na aż do momentu uzyskania zadowalających efektów terapeu-

tycznych. Jednak najwyższa dawka, 

jaka może być podana, nie może 

przekroczyć 110 Gy. Wielkość dawki 

terapeutycznej jest ograniczona przez 

sąsiedztwo narządów krytycznych, dla 

których wartości dawek granicznych 

(maksymalnych) zostały przedstawio-

ne w tabeli 1. Wartości te dotyczą da-

wek maksymalnych, dawki średnie są 

mniejsze, generalnie powinny być one 

jak najmniejsze, jak jest to racjonalnie 

uzasadnione. 

Fot. 5 Planowanie rozkładu dawki wykonano w systemie Multiplan (firmy Accuray) z wykorzystaniem badania TK do 

planowania leczenia 

Otrzymujemy informacje o rozkładzie dawki w postaci izodoz, DVH oraz tabelarycznej.

Tabela 1 Wartości dawek granicznych dla narządów krytycznych w obszarze mózgowia

Narząd krytyczny Dawka maksymalna  
(punktowa: 0,5 cm3)

Pień mózgu 10 Gy

Skrzyżowanie nerwów wzrokowych 10 Gy

Soczewki 4 Gy

Nerwy wzrokowe 8 Gy

Torebka wewnętrzna 35 Gy

 – Pień mózgu – konturowaniu pod-

lega obszar rdzenia przedłużo-

nego, mostu i  śródmózgowia do 

wysokości wzgórza. Dawka mak-

symalna nie może przekraczać 

10  Gy, natomiast dopuszczalna 

dawka wynosi 8 Gy [10].

 – Skrzyżowanie nerwów wzroko-

wych – dawka maksymalna 10 Gy, 

soczewki – dawka maksymalna 4 Gy.

 – Nerwy wzrokowe – dawka maksy-

malna 8 Gy.

 – Torebka wewnętrzna – do kon-

turowania torebki najlepiej wy-

korzystać obrazy traktografii 

i  MPRAGE. Dawka maksymalna 

wynosi 35 Gy.

Planowanie leczenia odbywa się 

w systemie Multiplan (firmy Accuray) 

z wykorzystaniem badania TK do pla-

nowania leczenia. 
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Badania metodą  
rezonansu magnetycznego 

Badanie, które jest podstawowym badaniem obrazowym, wy-

maganym w celu wyliczenia rozkładu dawki promieniowania jo-

nizującego, to tomografia komputerowa [7, 8]. Pozwala ona na 

określenie granicy guza i  tkanek zdrowych, a  także precyzyjne 

odtworzenie położenia danych struktur anatomicznych. Rezo-

nans magnetyczny charakteryzuje się natomiast doskonałym 

obrazowaniem tkanek miękkich (mięśnie, więzadła, ścięgna, ner-

wy) i zmian w ich obrębie (również naczyń krwionośnych), przy 

jednocześnie zachowanym obrazie struktur kostnych. Rezonans 

magnetyczny jest badaniem znacznie przewyższającym badanie 

tomografii komputerowej ze względu na szereg zalet, takich jak 

lepsza kontrastowość tkanek miękkich, możliwość uzyskania ob-

razów wysokiej rozdzielczości w dowolnej płaszczyźnie, a także 

brak artefaktów pochodzących od struktur kostnych. Jest to 

badanie wysoce czułe i dokładne [19]. Obrazowanie za pomocą 

rezonansu magnetycznego daje możliwość uzyskania wyższe-

go kontrastu tkanek miękkich w  porównaniu z  badaniem to-

mografii komputerowej, możliwość oceny badania w dowolnej 

płaszczyźnie jest niezwykle przydatna przy wizualizacji i obrysie 

struktur anatomicznych, takich jak: skrzyżowanie nerwów wzro-

kowych, nerw trójdzielny, nerw VII [20].

Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego w leczeniu 

choroby Parkinsona ma niezwykle istotne znaczenie z  punk-

tu widzenia terapeutycznego, w  mniejszym stopniu z  punktu 

widzenia diagnostycznego, zwłaszcza w  późnym stadium cho-

roby. Współczesne operacje ablacyjne polegają na wykonaniu 

w  strukturach mózgu niewielkiego uszkodzenia temperaturą 

70-85°C. Operację przeprowadza się metodą stereotaktyczną, 

umożliwiającą dokładne zlokalizowanie dowolnego celu w mó-

zgu. W idealnie oznaczone miejsce, czyli target, wprowadza się 

elektrodę o  średnicy 1 mm i  długości 3 mm. Aby uzyskać pre-

cyzyjny cel operacyjny, konieczne jest wykorzystanie systemu 

oprzyrządowania stereotaktycznego, mocowanego ściśle do 

głowy pacjenta przed wykonaniem diagnostyki radiologicznej 

w postaci tomografii komputerowej i rezonansu magnetyczne-

go. Wykonanie tych badań diagnostycznych pozwala precyzyj-

nie określić w stosunku do ramy stereotaktycznej współrzędne 

wybranego punktu w mózgu [18]. MR ma także niezwykle istot-

ne znaczenie w  radiochirurgii z  użyciem CyberKnife. Protokół 

badania składa się ze ściśle określonych sekwencji, które służą 

przede wszystkim do późniejszego dokładnego określenia ob-

szaru naświetlania. Wykorzystywana grubość warstw to także 

1  mm ze względu na konieczność uzyskania wysokiej rozdziel-

czości i  dokładności sekwencji. Podstawowe sekwencje wyko-

rzystywane w badaniu to sekwencje izotropowe, w których uży-

ta cienka warstwa i kwadratowa matryca pozwalają na dokładne 

połączenie tych badań z  obrazowaniem wykonanym metodą 

tomografii komputerowej. Do podstawowych zalet sekwencji 

izotropowych należy szybkie obrazowanie i otrzymywanie obra-

zów o wysokiej rozdzielczości, co znacznie ułatwia organizację 

pracy i zapewnia dokładniejszą diagnostykę. Obrazowanie z uży-

ciem sekwencji izotropowych pozwala na rekonstrukcję wielo-

płaszczyznową, co oznacza możliwość zmiany formatu obrazów 

w dowolnej płaszczyźnie, tj. strzałkowa, wieńcowa, osiowa, sko-

śna, podwójnie skośna, zakrzywiona (ustawiana odręcznie) [21]. 

Następnie wykonane rekonstrukcje można zapisać, co może być 

przydatne w ocenie diagnostycznej badania przez lekarza radio-

loga. Można także dokonać oceny 2D, pomiaru wielkości zmiany, 

ocenić jej objętość, zmierzyć za pomocą ROI (Region Of Interest) 

wartość ograniczenia na mapach ADC (Apparent Diffusion Coef-

ficient) dyfuzji oraz w  badaniach dynamicznych wykreślić krzy-

wą wzmocnienia, która pozwala na dokładniejszą ocenę zmiany 

patologicznej. 

Do podstawowych sekwencji zalicza się:

 – 3D MPRAGE (Magnetization Prepared Rapid Acquisition Gra-

dient Echo) – fast 3D gradient echo pulse sequence. Najczę-

ściej wykorzystywana sekwencja do planowania leczenia 

ze względu na jej izotropowość oraz łatwość dokonywania 

fuzji z obrazami tomografii komputerowej [7].

 – 3D SPACE (Sampling Perfection Application Contrasts Evolu-

tion) jest sekwencją wysokiej rozdzielczości dającą podobny 

kontrast jak w przypadku sekwencji T2 TSE. Dużą zaletą jest 

na pewno mały wpływ SNR na jakość sekwencji i możliwość 

rekonstrukcji tej sekwencji retrospektywnie. Sekwencja 3D 

SPACE (Sampling Perfection Application Contrasts Evolution) 

jest wykorzystywana u pacjentów, u których ze względu na 

uczulenie bądź zły wynik kreatyniny nie można podać kon-

trastu do planowania leczenia. Jest to najbardziej popular-

na sekwencja umożliwiająca uzyskanie izotropowego obra-

zu T2 zależnego [7].

 – 2D/3D Turbo Spin Echo (TSE) – pomiar sygnału występuje 

kilkakrotnie i charakteryzuje ją częste występowanie impul-

sów 180-stopniowych. Jest to najczęściej wykorzystywana 

i najbardziej popularna sekwencja stosowana w diagnostyce 

obrazowej [7]. 

 – Obrazy T2 zależne – sekwencje T2 zależne mogą pomóc 

lekarzowi w  ocenie diagnostycznej mózgowia pacjenta, 

u  którego podejrzewana jest choroba Parkinsona. U  zdro-

wych ludzi istota czarna stanowi dwuwarstwowe skupisko 

istoty szarej w górnej części śródmózgowia. Cechą charak-

terystyczną jest zwężenie bądź zanik części zbitej istoty 

czarnej. Sekwencje T2 zależne wykorzystywane są przede 

wszystkim do oceny istoty czarnej, jądra ogoniastego oraz 

skorupy. Część zbita istoty czarnej w przebiegu Parkinsona 

ulega zwężeniu i staje się trudna do odróżnienia w stosun-

ku do jądra czerwiennego. W obrazach T2 zależnych mogą 

występować ogniska hiperintensywne w  skorupie i  gałce 

bladej. Zaobserwować można również zmniejszenie objęto-

ści skorupy. Chorobę Parkinsona najlepiej diagnozować na 

aparatach 3T ze względu na lepszą jakość obrazu [3]. 

 – Sekwencje PD (Proton Density) mogą pomóc lekarzowi 

w ocenie diagnostycznej mózgowia pacjenta, u którego po-

dejrzewana jest choroba Parkinsona. U pacjentów zdrowych 
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cechą charakterystyczną jest obraz istoty czarnej, który jest 

obszarem hiperintensywnym istoty szarej, otoczony hipo-

intensywnym jądrem czerwiennym i  włóknami konarów 

mózgu w  górnej części śródmózgowia. Natomiast w  przy-

padku choroby Parkinsona występuje postępująca utrata 

prawidłowego sygnału części zbitej istoty czarnej od stro-

ny bocznej do przyśrodkowej. Istota czarna, a dokładnie jej 

część zbita, traci prawidłowy hiperintensywny sygnał. Jeżeli 

chodzi o  odkładanie żelaza, a  także utratę neuronów, to 

najlepiej obrazuje to niewyraźna granica pomiędzy częścią 

siatkowatą a jądrem czerwiennym [3].

 – Obrazy STIR (Short Tau Inversion Recovery) – obraz jest zbli-

żony do obrazów PD.

 – DWI (Diffusion Weighted Imaging) – można zaobserwować 

wzrost współczynnika dyfuzji ADC w skorupie i jądrze ogo-

niastym [3]. 

 – Spektroskopia – w  tym badaniu zazwyczaj obserwuje się 

prawidłowe spektrum lub spadek NAA 

(N-acetyloasparaginianu) i wzrost mlecza-

nów. U pacjentów z potwierdzoną chorobą 

Parkinsona obserwuje się znaczący wzrost 

stosunku mleczanów do NAA. W chorobie 

Parkinsona występuje znaczące upośle-

dzenie metabolizmów tlenowych proce-

sów energetycznych [3]. 

 – DTI (Diffusion Tensor Imaging) – jest to sto-

sunkowo nowa technika pozwalająca na 

ocenę in vivo szlaków istoty białej. DTI jest 

metodą obrazowania przebiegu aksonów 

komórek nerwowych w oparciu o zjawisko 

anizotropowej dyfuzji wody [19]. Dyfuzja 

może zostać ograniczona z  kilku zasadni-

czych powodów, takich jak: zmniejszenie 

przestrzeni zewnątrzkomórkowej, wzro-

stu objętości komórek bądź wzrostu liczby 

komórek. Dzięki wykorzystaniu techniki 

echa planarnego ssEPI obrazowanie DTI 

jest możliwe. W  wyniku wielokrotnej akwizycji obrazu wy-

znaczony zostaje współczynnik ADC, który jest odzwiercie-

dleniem wielkości dyfuzji cząstek wody w tkance. W sytuacji 

prawidłowej u  zdrowych pacjentów dyfuzja cząsteczek 

wody przebiega we wszystkich kierunkach z  jednakową 

prędkością. Jest to tak zwana dyfuzja izotropowa [1]. Istota 

biała tworzy uporządkowany układ włókien, w  którym dy-

fuzja przebiega łatwiej w kierunku osiowym aksonów, a jest 

ograniczana w kierunku prostopadłym. Dyfuzja taka jest dy-

fuzją anizotropową. Matematycznie opisuje się ją tensorem, 

a  jej zwrot zależny jest od kierunku, w  którym cząsteczki 

wody dyfundują. Do tworzenia obrazów dyfuzji stosuje się 

dwa wskaźniki: średnią dyfuzyjność i  frakcjonowaną anizo-

tropię. W  zależności od przebiegu włókien w  danym wok-

selu przebieg dróg istoty białej mózgu jest wielokierunko-

wy, co wpływa na ograniczenia w dyfuzji cząsteczek wody. 

Pomiar dyfuzji minimum w 6 kierunkach pozwala na lepsze 

Fot. 6 Obróbka 3D sekwencji izotropowej (głowa)

Sekwencja MPRAGE jest bardzo przydatna w badaniach głowy ze względu na możliwość wielopłaszczyznowej rekonstrukcji. Najczęściej wykorzystywana sekwencja do 

planowania leczenia ze względu na jej izotropowość oraz łatwość dokonywania fuzji z obrazami tomografii komputerowej.

Fot. 7 Obrazowanie za pomocą traktografii

DTI jest metodą obrazowania przebiegu aksonów komórek nerwowych w oparciu o zjawisko anizotropo-

wej dyfuzji wody. Jest to stosunkowo nowa technika pozwalająca na ocenę in vivo szlaków istoty białej.
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obrazów przebiegu dróg istoty białej. Wyko-

rzystujemy tu dwa typy algorytmów: deter-

ministyczny i probabilistyczny. Model deter-

ministyczny opiera się na rysowaniu szlaków 

przechodzących przez dwa wyznaczone 

obszary tzw. ROI (region of intrest), tworząc 

trajektorie łączące woksele o zbliżonych war-

tościach wektora własnego. Istotną wadą 

takiego modelu może być niedoszacowanie 

szlaków istoty białej. Model probalistyczny 

wykorzystuje się częściej w badaniach nauko-

wych i opiera się on głównie na analizie róż-

nych możliwości przebiegu rekonstruowanej 

trajektorii i wybiera tę, której prawdopodo-

bieństwo jest największe [18].

Traktografia MRI znalazła olbrzymie zasto-

sowanie w  neurochirurgii. Pozwala na lep-

sze zaplanowanie zabiegu operacyjnego 

z  uniknięciem uszkodzenia w  trakcie ope-

racji mózgu (kory, włókien projekcyjnych, 

kojarzeniowych i  spoidłowych) w  oparciu 

o  informację przebiegu szlaków istoty bia-

łej. W  2013 r. Schwarz przeprowadził ba-

dania dotyczące istoty czarnej pacjentów 

z  chorobą Parkinsona, a  także zdrowych. 

Badanie przeprowadził na aparacie 3T 

o  wysokiej rozdzielczości, a  analizie pod-

dał traktografię MRI, a  dokładnie określo-

ne współczynniki, czyli ADC (rzeczywisty 

współczynnik dyfuzji), MD (średnia dyfuzyj-

ność) i  FA (frakcjonowana anizotropia). 

W  swoim badaniu Schwarz zauważył pod-

wyższenie MD w  obrębie istoty czarnej 

u  osób chorych w  korelacji z  grupą pacjen-

tów zdrowych. Również parametr FA u osób 

chorych był znacznie obniżony, a  u  osób 

zdrowych wystąpiły także znaczące różni-

ce. Kolejne badanie przeprowadził Zhang 

[18]. Badanie to dotyczyło funkcji poznaw-

czych w  chorobie Parkinsona. W  badaniu 

wzięło udział 18 chorych, u których stwier-

dzono zależność pomiędzy zachowaniem 

funkcji wykonawczych a  FA oraz odwrotną 

korelację z  MD w  większości szlaków isto-

ty białej okolicy czołowej, w  szczególności 

Fot. 8 Obrazowanie za pomocą traktografii

Nałożenie izotropowej sekwencji MPRAGE z tensorem dyfuzji pozwala na precyzyjne określenie położenia 

torebki wewnętrznej. Traktografia jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą diagnostyczną, wykorzystu-

jącą obrazowanie przy użyciu rezonansu magnetycznego. Pozwala ona na trójwymiarowe odtworzenie 

struktury istoty białej ośrodkowego układu nerwowego oraz połączeń pomiędzy jej elementami.

Fot. 9 Określenie położenia torebki wewnętrznej za pomocą rezonansu magnetycznego

Nałożenie izotropowej sekwencji MPRAGE z tensorem dyfuzji pozwala na precyzyjne określenie położenia 

torebki wewnętrznej. Stanowi ona narząd krytyczny w planowaniu leczenia chorych z Parkinsonem. Na 

bazie podstawowych obrazów morfologicznych z rezonansu magnetycznego przebieg torebki wewnętrz-

nej jest trudny do określenia.

określenie orientacji głównego kierunku dyfuzji w wokselu. 

Nowoczesne aparaty rezonansu magnetycznego dają moż-

liwość obrazowania dyfuzyjnego do 256 kierunków. Dyfuzja 

anizotropowa często jest kodowana kolorem w celu lepsze-

go prezentowania informacji dotyczącej kierunku dyfuzji. 

Kolor czerwony dotyczy kierunku: prawo-lewo, zielony: 

przednio-tylny, a  niebieski: głowowo-ogonowy. Ostatnim 

i  najważniejszym etapem analizy dyfuzji jest rekonstrukcja 

w  odnodze przedniej torebki wewnętrznej i  kolanie ciała 

modzelowatego. Spadek MD w  obrębie sklepienia od-

powiadał za zaburzenia pamięci. Kolejne badania prze-

prowadził Kamagata, który wykazał istotne obniżenie FA 

w  korze przedczołowej i  kolanie ciała modzelowatego 

z  otępieniem w  korelacji z  grupą kontrolną i  pacjentami 

z chorobą Parkinsona, ale bez otępienia. DTI znalazło tak-

że zastosowanie w  głębokiej stymulacji mózgu do oceny 
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szlaków zębato-czerwienno-wzgórzowych (DRT). Badanie 

przeprowadził Coenen, a dotyczyło dokładnego ustalenia 

umiejscowienia DRT w  celu dokonania stymulacji mózgu 

[18]. Badania Sweeta potwierdziły istotność wykorzysta-

nia DTI do wizualizacji DRT i  ustalenia miejsca stymulacji. 

Worker i  jego współpracownicy prowadzili badania doty-

czące różnicy pomiędzy PD i atypowym parkinsonizmem. 

W badaniach wykazano istotne różnice pomiędzy FA a MD 

u  chorych z  zanikiem wieloukładowym. Rosskopf prze-

prowadził badania na grupie chorych, z  których 15 z  PSP 

(postępujące porażenie nadjądrowe), 15 z PD a 18 z grupy 

kontrolnej. Wykazano znacząco obniżoną anizotropię frak-

cjonowaną w  PSP w  porównaniu z  PD i  grupą kontrolną 

w  okolicy czołowej, ciele modzelowatym i  promienistości 

ciała modzelowatego. Hess natomiast wykazał zmniejsze-

nie objętości wzgórza w  PSP w  porównaniu z  PD i  grupą 

kontrolną. Pomiary ADC były wyższe w PSP w porównaniu 

z PD i grupą kontrolną. Traktografia znajduje również duże 

zastosowanie w  radiochirurgii stereotaktycznej. Służy 

do lepszego uwidocznienia lokalizacji położenia torebki 

wewnętrznej w  celu jej ochrony przed nadmierną dawką 

promieniowania. Torebka wewnętrzna to obszar krytycz-

ny, którego uszkodzenie może spowodować dysfunkcję 

motoryczną [18].

 – Obrazy T1 zależne – sekwencje T1 zależne mogą pomóc 

lekarzowi w  ocenie diagnostycznej mózgowia pacjenta, 

u  którego podejrzewany jest Parkinson. W  sekwencji tej 

można zaobserwować niespecyficzne poszerzenie bruzd 

i komór. Sekwencja T1 zależna jest także pomocna w odróż-

nieniu pozapiramidowego zaniku układowego (MSA-P). Ob-

serwuje się zmniejszenie objętości mostu i móżdżku o 15 do 

30% w stosunku do choroby Parkinsona [3].
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