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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМ РАССЕЯН-

НЫМ СКЛЕРОЗОМ
Волынская областная клиническая больница, Луцк, Украина
Цель работы — оценить объем атрофии головного мозга у пациентов с ранним рассеянным

склерозом (РС) по сравнению с контрольной группой здоровых лиц. Исследование включало 25
пациентов с ранним РС и 29 здоровых людей (соотношение 1 : 1,16). У пациентов с ранним РС
среднее время от клинически изолированного синдрома составило (11,71±1,80) мес. Средний
возраст пациентов с ранним РС — (32,90±8,64) лет, в группе контроля — (36,70±2,39) лет. В обе-
их группах преобладали женщины: в группе раннего РС было 19 (76 %) женщин, в группе конт-
роля — 18 (62 %). На этапе раннего РС атрофические изменения происходят преимущественно
в сером веществе головного мозга. Наиболее чувствительными являются индексы срединных
структур головного мозга, ширина боковых и III желудочка, а также желудочковый темпораль-
ный индекс.

Ключевые слова: ранний рассеянный склероз, атрофия, структурные изменения.
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STRUCTURAL CHANGES IN THE BRAIN IN PATIENTS WITH EARLY MULTIPLE SCLEROSIS
Volyn Regional Clinical Hospital, Lutsk, Ukraine
Objective. Multiple sclerosis (MS) is a progressive chronic disease that affects young adults and

causes long-term medical and economic costs. One of the factors for the prognosis of MS is the atro-
phy of white and gray matter of the brain. Studies have shown that atrophic changes in the brain are
already present in patients at the stage of a clinically isolated syndrome. Data about structural chang-
es in early MS are limited.

The purpose of the work was to evaluate the amount of brain atrophy in patients with early multi-
ple sclerosis compared with the control group of healthy individuals.

Matherials and methods. An observational, transverse, controlled study of patients with early MS
was performed. To evaluate atrophic processes, 23 linear parameters were measured for each pa-
tient and healthy volunteers, and 14 indices for each MRI were calculated.

Results. The study included 25 patients with early PC and 29 healthy controls (ratio 1 : 1.16). In
patients with early MS, the mean time from clinically isolated syndrome was (11.71±1.80) months.
The average age of patients with early PC was (32.90±8.64) years; in the control group — (36.70±2.39)
years. In both groups, women were prevalent: 19 (76%) women in the early PC, 18 (62%) in the con-
trol group. The total score on the EDSS scale at the time of the early PC was (2.91±0.80) points.

Conclusions. Atrophic changes in the brain are present at an early stage of multiple sclerosis.
Atrophic changes occur predominantly in the gray matter of the brain. The most sensitive are the
indices of the median structures of the brain, the width of the lateral and the third ventricle, as well as
the ventricular temporal index.

Key words: early multiple sclerosis, atrophy, structural changes.
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Розсіяний склероз (РС) є
прогресуючим хронічним за-
хворюванням, що уражає мо-
лодих дорослих і спричинює
довгострокові медичні та еко-
номічні витрати [1–3]. Також
РС є провідною причиною не-
травматичної інвалідності се-
ред осіб молодого віку [2], най-
поширенішою причиною вико-
ристання інвалідних візків у
осіб віком 18–64 роки, третьою
причиною всіх паралічів (піс-
ля інсульту й ушкодження
спинного мозку) в усіх вікових
групах [1]. Проблема РС над-
звичайно актуальна для Украї-
ни, адже на РС страждає біль-
ше 20 тис. дорослих українців
[3].

Уже на ранніх стадіях РС сут-
тєво знижує якість життя паці-
єнтів, їхню повсякденну ак-
тивність і можливості. Однак
не фізична, а саме когнітивна
неспроможність є основною
причиною втрати працездат-
ності у пацієнтів з РС [1].

Одним з факторів прогнозу
перебігу РС є атрофія білої та
сірої речовин головного мозку
[1]. Так, у здорових дорослих
з віком атрофія мозку стано-
вить 0,1–0,5 % щороку [4], тим-
часом як у пацієнтів з — РС
0,5–1,35 % на рік [4; 5]. Прове-
дені дослідження свідчать, що
атрофічні зміни головного моз-
ку наявні у пацієнтів уже на
етапі клінічно ізольованого
синдрому (КІС) [6].

Дослідження донорського
головного мозку з’ясували, що
у померлих осіб з РС кількість
нейронів на 39 % нижча, ніж у
людей без РС, внаслідок ушко-
дження нервових волокон трак-
тів і подальшої ретроградної
та антероградної дегенерації
нейронів [7; 8].

Наявні обмежені дані щодо
атрофічних змін на етапі ран-
нього РС.

Мета роботи — оцінити об-
сяг атрофії головного мозку у
пацієнтів з раннім розсіяним
склерозом у порівнянні з конт-
рольною групою здорових осіб.

Матеріали та методи
дослідження

Це дослідження проводить-
ся вперше в Україні і є обсер-
ваційним, поперечним, контро-
льованим дослідженням па-
цієнтів з раннім РС. У дослі-
дження залучалися пацієнти,
які перебували на лікуванні в
неврологічному відділенні з
діагнозом розсіяного склеро-
зу  в період з 01.03.2013 по
01.03.2018 рр.

У дослідження включали па-
цієнтів віком після 18 років з
діагнозом РС відповідно до
критеріїв McDonald (2010) з по-
правкою Polman [9]. Об’єктив-
не обстеження та сканування
проводилося до прийому кур-
су внутрішньовенного введен-
ня метилпреднізолону. У до-
слідження залучалися пацієн-
ти без будь-яких інших невро-
логічних, психічних захворю-
вань або будь-яких інших за-
хворювань, що спричиняють
вогнища в головному мозку, а
також без алкогольної або нар-
котичної залежності. Врахо-
вуючи проведення сканування
головного мозку, в досліджен-
ня включалися пацієнти з від-
сутністю клаустрофобії. Усі па-
цієнти підписали добровільну
інформовану згоду на участь у
дослідженні.

Контрольна група склалася
зі здорових осіб (n=29), які від-
повідали критеріям включення
у дослідження. Протокол маг-
нітно-резонансної томографії
(МРТ) для групи контролю був
ідентичним.

Неврологічне обстеження
проводилося за шкалою Ex-
panded Disability Status Scale

(EDSS) одним сертифікованим
спеціалістом.

Магнітно-резонансну томо-
графію головного мозку прово-
дили на 1,5 Т сканері Toshiba
Titan Octave з використан-
ням таких режимів: T1W, T2W,
FLAIR в аксіальній, сагітальній
та коронарній проекціях. Для
оцінки атрофічних процесів
кожному пацієнту та здоровим
добровольцям проводили ви-
мірювання 23 лінійних пара-
метрів. Обчислено 14 індексів
для кожної МРТ, а саме індекс
мозолистого тіла, ширина бо-
кових шлуночків (правий і лі-
вий), ширина III шлуночка, ін-
декс фронтальної атрофії, бі-
каудальний індекс, індекс
серединних структур, індекс
Еванса, індекс Гукмана, шлу-
ночковий парієтоокципіталь-
ний індекс та шлуночковий
темпоральний індекс [10–14].
Для проведення лінійних вимі-
рів використовувалася програ-
ма RadiAnt DICOM Viewer, що
є у вільному доступі в мережі
(https://www.radiantviewer.com/).

Індекс мозолистого тіла ви-
мірювали в сагітальній проек-
ції (у режимі T1W) за допомо-
гою малювання прямої лінії в
найбільшому передньозадньо-
му діаметрі мозолистого тіла і
перпендикулярно до його се-
редньої лінії завдяки точкам a,
b і c. Передній (aa′), задній
(bb′) та середній (cc′) сегмен-
ти CC були виміряні та норма-
лізовані до найбільшого пе-
редньозаднього діаметра (ab).
Формула розрахунку індексу
мозолистого тіла (CCI):

          aa′ + bb′ + cc′
CCI = ———————.

ab

Індекс фронтальної атрофії
вимірювали в аксіальній проек-
ції як відношення максималь-
ної відстані між задніми рога-
ми бокових шлуночків до мак-
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симальної відстані між перед-
німи рогами бокових шлуноч-
ків. Індекс Еванса вимірювали
в аксіальній проекції як від-
ношення максимальної відста-
ні між передніми рогами боко-
вих шлуночків до максималь-
ної відстані між дистальними
відділами мозку. Індекс Гукма-
на визначали в аксіальній про-
екції як суму максимальної від-
стані між передніми рогами бо-
кових шлуночків і мінімальної
відстані між хвостатими яд-
рами. Бікаудатний індекс ви-
мірювали в аксіальній проекції
як відношення мінімальної від-
стані між хвостатими ядрами
до максимальної відстані між
латеральними точками мозку
на цьому ж рівні. Шлуночковий
парієтоокципітальний індекс
(правий і лівий) вимірювали
в аксіальній площині як відно-
шення максимальної ширини
потиличних рогів у передсер-
ді до максимальної ширини
внутрішніх меж черепа на тому
ж рівні. Шлуночковий темпо-
ральний індекс (правий і лівий)
вимірюється в аксіальній пло-
щині — це відношення макси-
мальної ширини скроневих ро-
гів на рівні максимальної опук-

лості гіпокампа і максимальної
ширини внутрішньої межі че-
репа на тому ж рівні.

Статистичний аналіз здійс-
нено за допомогою програми
Microsoft Excel, SPSS for Win-
dows, використані стандартні
описові статистики. Для аналі-
зу категоріальних даних вико-
ристовували хі-квадрат Пірсо-
на. Статистично значущими
вважали результати на рівні
p<0,05.

Дослідження схвалено Ко-
місією з питань етики при Во-
линській обласній клінічній лі-
карні.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дослідження  включало
25 пацієнтів з раннім РС і 29
здорових осіб контрольної гру-
пи (співвідношення 1 : 1,16).
У пацієнтів з раннім РС серед-
ній час від КІС становив (11,71±
±1,80) міс. Середній вік пацієн-
тів з раннім РС (32,90±8,64) ро-
ку; у групі контролю — (36,70±
±2,39) року. В обох групах пе-
реважали жінки: у групі ран-
нього РС було 19 (76 %) жінок,
у групі контролю — 18 (62 %).
За шкалою EDSS, кількість ба-

лів за функціональними шкала-
ми була такою: очна — (0,90±
±1,18) бала, стовбурова —
(0,76±0,85) бала, пірамідна —
(1,73±0,82) бала, мозочкова —
(1,66±0,08) бала, чутлива —
(0,43±0,85) бала, тазові розла-
ди — (0,60±0,89) бала, цереб-
ральні порушення — (0,20±
±0,48) бала. Загальний бал за
шкалою EDSS на момент ран-
нього РС — (2,91±0,80) бала.
Проводили МРТ головного моз-
ку протягом 7 днів від появи
симптоматики та до прийому
курсу глюкокортикоїдів.

Індекси атрофії на етапі ран-
нього РС і в осіб контрольної
групи представлені в табл. 1.

Відповідно до наших ре-
зультатів, на етапі раннього
РС атрофічні зміни відбува-
ються переважно у сірій речо-
вині головного мозку. Най-
більш чутливими є індекси се-
рединних структур головного
мозку, ширина бокових і III
шлуночка, а також шлуночко-
вий темпоральний індекс.

Отримані результати мо-
жуть бути використані практич-
ними спеціалістами, громад-
ськими організаціями для мо-
тивації пацієнтів раннього ліку-

Таблиця 1
Індекси атрофії головного мозку в досліджуваних групах

                                 Показник Група раннього РС Контроль p

Індекс мозолистого тіла 0,40±0,07 0,44±0,09 0,32124
Індекс фронтальної атрофії 0,30±0,01 0,48±0,16 0,095362
Індекс серединних структур 0,18±0,01 0,15±0,09 0,041377*
Ширина правого рога бокового шлуночка, мм 3,98±0,43 3,02±0,23 0,027368*
Ширина лівого рога бокового шлуночка, мм 3,25±0,40 2,18±0,12 0,200227
Ширина III шлуночка, мм 5,37±0,43 3,49±0,19 0,00012**
Індекс Еванса 0,25±0,00 0,25±0,09 0,255845
Індекс Гукмана 0,41±0,02 0,47±0,14 0,304933
Бікаудатний індекс 0,13±0,01 0,13±0,01 0,42249
Шлуночковий парієтоокципітальний індекс правий 0,09±0,00 0,09±0,09 0,449401
Шлуночковий парієтоокципітальний індекс лівий 0,09±0,00 0,09±0,01 0,341721
Шлуночковий темпоральний індекс правий 0,08±0,01 0,07±0,01 0,002742*
Шлуночковий темпоральний індекс лівий 0,08±0,00 0,07±0,01 0,18717

Примітка. * — p<0,05; ** — p<0,001.
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вання РС, а також для плану-
вання й оптимізації медичної
допомоги хворим з раннім РС.

Висновки

1. Атрофічні зміни головно-
го мозку наявні на ранньому
етапі розсіяного склерозу.

2. Найбільш чутливими в
оцінці атрофії головного моз-
ку у пацієнтів з ранім РС є
ширина третього та бокових
шлуночків, індекс серединних
структур головного мозку та
шлуночковий темпоральний
індекс.

Конфлікт інтересів. Авто-
ри заявляють про відсутність
конфлікту інтересів.

Ключові слова: ранній роз-
сіяний склероз, атрофія, струк-
турні зміни.
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