25 / 9 / 11

Τεχρνο 9ν - Άξζξν 4ν
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟYΣΟ ΓΗΡΑΝΗ (ΗΠΑ) –
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΝΟΟΤ ALZHEIMER
ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΤΡΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΗ ΝΟΟΤ ALZHEIMER
Πποζσέδιο, 8 Ιοςλίος, 2011.
Μεηάθξαζε – επηκέιεηα: Τζίληνπ Μαγδαιελή*
Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.
*Editor in Chief, reviewer, webmaster.

ςνςπεύθςνοι: Montine και Hyman
Μέλη: Beach, Bigio, Cairns, Dickson, Duyckaerts, Frosch, Masliah, Mirra, Nelson,
Phelps, Schneider, Trojanowski, and Vinters

Τα ηξέρνληα ζπλαηλεηηθά θξηηήξηα γηα ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή δηάγλσζε ηεο
λφζνπ ηνπ Alzheimer (AD), νη ζπλαηλεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Γήξαλζεο /
Ιλζηηηνχηνπ Reagan ηεο Δηαηξείαο Νφζνπ Alzheimer γηα ηε κεηαζαλάηηα δηάγλσζε ηεο λφζνπ
Alzheimer ή θξηηήξηα NIA-Reagan,[1] δεκνζηεχζεθαλ ην 1997 (εθεμήο "θξηηήξηα ηνπ
1997"). Οη γλψζεηο γηα ηελ AD θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θιηληθή έξεπλα
έρνπλ

απφ ηφηε πξννδεχζεη νπζηαζηηθά θαη έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία απηή ηελ

επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε γηα ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αμηνιφγεζε ηεο AD.
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Αναθευπημένα νεςποπαθολογοαναηομικά κπιηήπια για ηη νόζο Alzheimer
Τα θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη εδψ γηα ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αμηνιφγεζε ηεο
AD δηαθέξνπλ απφ ηα θξηηήξηα ηνπ 1997 απφ πνιιέο απφςεηο.
Τα θξηηήξηα ηνπ 1997 απαηηνχλ έλα ηζηνξηθφ άλνηαο, δεδνκέλνπ φηη ζρεδηάζηεθαλ γηα
λα βνεζήζνπλ ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο ηνπ θαηά πφζνλ ε AD απνηειεί ηε βαζηθή αηηία
άλνηαο ηνπ αζζελνχο. Απφ θιηληθήο άπνςεο, ε έλλνηα ηεο AD έρεη εμειηρζεί έηζη ψζηε λα
ζπκπεξηιάβεη αζζελείο κε επηφηεξα ζπκπηψκαηα, [2] ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφηαζεο
φηη ππάξρεη κηα πξνθιηληθή θάζε ηεο αζζέλεηαο.[3] Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ
πξνθχςεη θαηαδεηθλχνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα άηνκα, πνπ ζε φιεο ηηο αλαθνξέο ήηαλ
γλσζηηθά αλέπαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, βξέζεθε ζηε λεθξνςία φηη έρνπλ έλα ζρεηηθά
πςειφ επίπεδν λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD.[4, 5] Πξάγκαηη, ππάξρεη ηψξα
νπζηαζηηθή απφδεημε πνπ δείρλεη φηη νη παζνθπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο AD είλαη παξνχζεο
ζηνλ εγθέθαιν πνιχ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ ππνθεηκεληθψλ ή αληηθεηκεληθψλ
ειιεηκκάησλ.[3] Υπάξρεη ζπλαίλεζε λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ν θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθφο φξνο «λφζνο Alzheimer» απφ ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή ηεο
AD. Τν πξψην, αλαθέξεηαη ζηα θιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ησλ γλσζηηθψλ θαη
ζπκπεξηθνξηζηηθψλ αιιαγψλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηνπο αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ
νπζηαζηηθή λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD θαη είλαη ην επίθεληξν ησλ πξφζθαησλ
ΝΙΑ-AA επηρνξεγνχκελσλ ζπλαηλεηηθψλ αλαθνξψλ ζε ηξία θαζνξηζκέλα ζηάδηα κε κηα
θιηληθή ζπλέρεηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνθιηληθή,[3] ήπηα γλσζηηθή εμαζζέλεζε,[2] θαη
άλνηα.[6] Τν ηειεπηαίν αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ έθηαζε ησλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ
αιιαγψλ ηεο AD πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε λεθξνςία, αλεμάξηεηα απφ ηελ θιηληθή
θαηάηαμε.

On-line ζκδοςη του περιοδικοφ HelMedica
Copyright @2011

25 / 9 / 11
Τα ηξέρνληα θξηηήξηα παξέρνπλ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο θιηλνθνπαζνινγναλαηνκηθέο ζπζρεηίζεηο ζε παζνινγναλαηφκνπο αλαθέξνληαο επξήκαηα λεθξνςίαο
κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ αλάιπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Δζληθνχ Σπληνληζηηθνχ
Κέληξνπ Alzheimer (NACC). Τνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κε-AD
εγθεθαιηθψλ βιαβψλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ ζπλζεθψλ ζπλλνζεξφηεηαο ζε γλσζηηθά
εμαζζελεκέλνπο ειηθησκέλνπο. Πξάγκαηη, ηα παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα γηα φιεο ηηο ελ
δπλάκεη ζπλεηζθέξνπζεο λφζνπο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ελζσκαηψλνληαη κε ηα θιηληθά επξήκαηα ζηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αλαθνξά γηα θάζε
άηνκν.

Νεςποπαθολογοαναηομική αλλαγή AD
Υπάξρνπλ αξθεηέο ραξαθηεξηζηηθέο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ζηελ AD, εθ
ησλ νπνίσλ ηα λεπξντληδηθά ηνιχπηα (NFT) θαη νη γεξνληηθέο πιάθεο ζεσξνχληαη νπζηαζηηθέο
γηα ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή δηάγλσζε ηεο AD (κείμενο πλαιζίος 1). Τα NFT κπνξνχλ
λα θαηαζηνχλ νξαηά κε κηα πνηθηιία ηζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ ή κε αλνζντζηνρεκεία πνπ
ζηξέθεηαη ελαληίνλ επηηφπσλ tau ή θσζθν- tau. Τα NFT ζπλήζσο παξαηεξνχληαη ζηηο
ζηεθαληαίεο πεξηνρέο ζηηο αξρέο ηνπ λφζνπ αιιά, αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο λφζνπ, αθνξνχλ
επίζεο θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλεηξκηθνχ θινηνχ
θαη κεξηθψλ ππνθινητθψλ ππξήλσλ.[7] Τα θξηηήξηα ηνπ 1997 ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχζηεκα
ζηαδηνπνίεζεο γηα ηα NFT πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνπο Braak θαη Braak,[8] πνπ πξνηείλεη έμη
ζηάδηα πνπ κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε ηέζζεξα κε βειηησκέλε αμηνπηζηία κεηαμχ-εθηηκήζεσλ:
[9] Φσξίο NFT, ζηάδηα Ι/II κε NFT θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ελδνξηληθφ θινηφ θαη ζε ζηελά
ζρεηηδφκελεο πεξηνρέο, ζηάδηα III/IV κε NFT πην άθζνλα ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηελ ακπγδαιή
ελψ εθηείλνληαη ειαθξψο ζην ζπλεηξκηθφ θινηφ θαη ζηάδηα V/VI κε NFT επξέσο
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θαηαλεκεκέλα ζε νιφθιεξν ην λενθινηφ* θαη εκπιέθνληαο ηειηθά πξσηεχνπζεο θηλεηηθέο θαη
αηζζεηεξηαθέο πεξηνρέο. Τα λεκάηηα λεπξνπηιήκαηνο θαη νη δπζηξνθηθνί λεπξίηεο, βιάβεο
πνπ ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηα NFT, πηζαλφλ αληηπξνζσπεχνπλ δελδξίηεο θαη άμνλεο ζψκαηνο
πνπ εκπεξηέρεη NFT, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο
λφζνπ [10], αιιά δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο ζηαδηνπνίεζεο NFT.
*Ο λενθινηφο αλαθέξεηαη ζην εμειηθηηθά πην πξφζθαην ηκήκα ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ λεπξηθά θχηηαξα ηνπνζεηεκέλα ζε έμη επίπεδα, θαη είλαη ζπλψλπκν κε ηνλ "ηζνθινηφ" θαη ην "λενρηηψλην".

Οη γεξνληηθέο πιάθεο, ε άιιε θχξηα ζπληζηψζα ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο
αιιαγήο ηεο AD, είλαη εμσθπηηάξηεο ελαπνζέζεηο ακπινεηδνχο (Α) β πεπηηδίνπ αιιά ε
νλνκαηνινγία ηνπο θαη ηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη πεξίπινθα. Οη
ελαπνζέζεηο Αβ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ελφο ζπκπιέγκαηνο δπζηξνθηθψλ λεπξηηψλ
πνπ ζπρλά, αιιά φρη πάληα, έρνπλ θσζθν-tau αλνζναληηδξαζηηθφηεηα· απηέο είλαη λεπξηηηθέο
πιάθεο. Οη ελαπνζέζεηο Αβ είλαη κνξθνινγηθά δηαθνξεηηθέο θαη επίζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ
κε- λεπξηηηθέο δνκέο πνπ νλνκάδνληαη δηάρπηεο πιάθεο, εκπχξελεο πιάθεο, ιηκλάζεηο
ακπινεηδνχο θαη ππνρνξηνεηδείο δψλεο. Η θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη πεξαηηέξσ δηφηη
δηαθνξεηηθά είδε πιαθψλ ηείλνπλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ,
θαη παξφιν πνπ φια ηα γελεηηθά αίηηα ηεο AD έρνπλ Aβ ελαπνζέζεηο, δελ έρνπλ πάληα πνιιέο
λεπξηηηθέο πιάθεο.[11] Δπηπξφζζεηα, ηα Αβ πεπηίδηα είλαη δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο κε
εηεξνγελή κήθε, ακηλν-θαη θαξβνμπ-ηειηθά θαη θαηαζηάζεηο ζπλάζξνηζεο πνπ εθηείλνληαη
απφ κηθξά νιηγνκεξή θαη πξσηντλίδηα έσο ηλίδηα κε ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ
ακπινεηδνχο.[12]
Μεηαμχ απηψλ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ Aβ πιαθψλ, νη λεπξηηηθέο πιάθεο ζεσξήζεθε
φηη είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ λεπξσληθή δεκία. Πξάγκαηη, νη λεπξηηηθέο πιάθεο
θαζνξίδνληαη απφ δπζηξνθηθνχο λεπξίηεο εληφο ή γχξσ απφ ηηο ελαπνζέζεηο Aβ θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε απψιεηα ηνπηθψλ ζπλάςεσλ θαη λεπξνγινηαθήο
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ελεξγνπνίεζεο. Τα θξηηήξηα ηνπ 1997, πηνζέηεζαλ κηα πξνεγνπκέλσο αλαπηπρζείζα
θνηλνπξαμία γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο κεηξψνπ γηα ην ζχζηεκα βαζκνλφκεζεο λεπξηηηθψλ
πιαθψλ ηεο AD (CERAD), ην νπνίν θαηαηάζζεη ην πνζφ ησλ λεπξηηηθψλ πιαθψλ πνπ
πξνζδηνξίζηεθαλ ηζηνρεκηθά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λενθινηνχ.[13] Γηάθνξα ελαιιαθηηθά
πξσηφθνιια έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπζζψξεπζεο πιαθψλ,
ζπκπεξηιακβαλφκελν απηφ ηνπ Thal θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ πξνηείλεη ηηο θάζεηο ηεο
Aβ θαηαλνκήο ζηνλ εγθέθαιν,[14] θαη έλα πβξίδην πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε βαζκνλφκεζε
CERAD ησλ Aβ ελαπνζέζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε αλνζν-ηζηνρεκεία.[15] Πνηφ, ή πνηφο
ζπλδπαζκφο, απφ απηά ηα πξσηφθνιια αληηπξνζσπεχεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν απηή
ηελ πηπρή ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD, δελ είλαη ζαθέο.
Τα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD, είλαη ιηγφηεξν
απιφ λα εθηηκεζνχλ κε ζπκβαηηθέο ηζηνπαζνινγναλαηνκηθέο κεζφδνπο ή ζεσξνχληαη
ιηγφηεξν ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε δεκία ηνπ λεπξσληθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηα NFT θαη ηηο
πιάθεο. Απηά πεξηιακβάλνπλ, ζπλαπηηθή απψιεηα, λεπξσληθή δεκία, αηξνθία, γινίσζε θαη
άιιεο λεπξσληθέο βιάβεο φπσο ηα αλνζν-αληηδξαζηηθά ζην TDP-43 έγθιεηζηα,
θνθθηνθελνηνπηψδε εθθπιηζκφ θαη αλνζν-αληηδξαζηηθά ζηελ αθηίλε ζσκάηηα Hirano, θαζψο
θαη θνγθνθηιηθή ακπινεηδή αγγεηνπάζεηα (CAA). Δπηπιένλ, δηαιπηέο κνξθέο ηφζν ηνπ Aβ
φζν θαη ηνπ tau έρνπλ αλακηρζεί ζηελ παζνγέλεηα ηεο AD, αιιά δελ ζα θαζίζηαλην εκθαλή
απφ ηηο κνξθνινγηθέο ηερληθέο.[12] Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε, φηη ε ζπληζηψκελε
ρξήζε ησλ NFT, ησλ παξεγρπκαηηθψλ ελαπνζέζεσλ Aβ θαη ησλ λεπξηηηθψλ πιαθψλ σο
αληρλεχζηκεο ηζην-παζνινγναλαηνκηθέο βιάβεο ησλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ αιιαγψλ ηεο
AD ζηα ηζρχνληα θξηηήξηα δελ απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα φηη άιιεο δηαδηθαζίεο ή βιάβεο
κπνξεί λα ζπκβάιινπλ νπζησδψο ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο AD.
Τα NFT θαη νη γεξνληηθέο πιάθεο, σζηφζν, ζπζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία θιηληθψλ
ζπκπησκάησλ ηεο AD. Γηα παξάδεηγκα, ην Δζληθφ Κέληξν ζπληνληζκνχ Alzheimer (NACC)
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έρεη ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα άηνκα πνπ ππνβιήζεθαλ ζε λεθξνςία, θαη πνπ είραλ αμηνινγεζεί
θιηληθά κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν ζε έλα απφ ηα πεξίπνπ 30 θέληξα AD πνπ βξίζθνληαη ζηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Δλψ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα δεδνκέλα απηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πηζαλψλ κεξνιεςηψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηα πνηθίια θξηηήξηα επηινγήο ησλ απνηθηψλ,
θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα βαζηζκέλν ζηνλ πιεζπζκφ, απηά
σζηφζν αληηπξνζσπεχνπλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο ζπζρεηίζεηο
πνπ αθφκε ζπιιέγνληαη· απφ ην ηέινο ηνπ 2010, έρνπλ ζπιιερζεί δεδνκέλα απφ πάλσ απφ
1200 λεθξνςίεο. Δκείο αλαιχζακε ηα δεδνκέλα απηά γηα λα παξάζρνπκε έλα γεληθφ νδεγφ
ζηνπο παζνινγναλαηφκνπο γηα ηνπο θιηληθνχο ζπζρεηηζκνχο δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD.
Τν δείγκα πεξηνξίζηεθε απφ πνιιά θξηηήξηα: ηα άηνκα απνθιείζηεθαλ εάλ ε θχξηα
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή δηάγλσζε ήηαλ άλνηα δηαθνξεηηθή απφ ηελ AD, αλ δελ δηέζεηαλ
κηα επίζεκε θιηληθή αμηνιφγεζε κέζα ζηα 2 ρξφληα πξν ηνπ ζαλάηνπ (κέζε δηάξθεηα κεηαμχ
ηεο θιηληθήο αμηνιφγεζεο θαη ζαλάηνπ = 288 εκέξεο), ή αλ ππήξρε κηα παζνινγηθή
θαηάζηαζε πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηηο γλσζηηθέο ή ζπκπεξηθνξηζηηθέο εμαζζελήζεηο. Τα
ππφινηπα άηνκα 562 αλαιχζεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαη’ αληηζηνηρία κε ηε ζηαδηνπνίεζε NFT
θαηά Braak, ηε βαζκνλφκεζε λεπξηηηθψλ πιαθψλ CERAD, θαη ηελ θιηληθή θιίκαθα
θαηάηαμεο άλνηαο ηνπ ζθνξ ζπλφινπ πιαηζίσλ (πίλαθαο 1). Απφ απηά ηα άηνκα, 95
αλαθέξζεθαλ σο γλσζηηθά θπζηνινγηθά (CDR ζχλνιν πιαηζίσλ 0), 52 είραλ πνιχ ήπηα
ζπκπηψκαηα γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο (CDR άζξνηζκα πιαηζίσλ 0,5 ζηα 3.0) θαη 415 είραλ
άλνηα· εθ ησλ αζζελψλ κε άλνηα, 63 ήηαλ ήπηαο κνξθήο (CDR άζξνηζκα πιαηζίσλ 3.5 ζηα
6.0), 108 ήηαλ κέηξηαο κνξθήο (CDR άζξνηζκα πιαηζίσλ 6,5 ζηα 12) θαη 244 ήηαλ ζνβαξήο
κνξθήο (CDR άζξνηζκα πιαηζίσλ > 12). Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζε νξηζκέλα
θχηηαξα είλαη κέηξηνο, ην ζπλνιηθφ κνηίβν ππνζηεξίδεη ηα θξηηήξηα ηνπ 1997. Γηα ηα άηνκα
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κε ζηαδηνπνίεζε NFT θαηά Braak V ή VI θαη ζπρλή βαζκνλφκεζε λεπξηηηθψλ πιαθψλ
CERAD, ην 91% είραλ κέηξηα ή ζνβαξή άλνηα.
Οκνίσο, ππήξρε κηα ελδηάκεζε πηζαλφηεηα γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο ζε άηνκα κε
ελδηάκεζν επίπεδν λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD. Γηα παξάδεηγκα, ιίγν πάλσ απφ
ην κηζφ ησλ αηφκσλ κε NFT ζηαδηνπνίεζε θαηά Braak ΙΙΙ ή IV θαη ελδηάκεζε βαζκνινγία
λεπξηηηθψλ πιαθψλ CERAD, είρε κηα δηάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ήπηαο άλνηαο. Τέινο, παξφιν
πνπ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ήηαλ γλσζηηθά θπζηνινγηθά ζπλαζξνίζηεθαλ ζε θχηηαξα
ρσξίο ή κε ρακειά επίπεδα λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD, ζπάληα άηνκα θάλεθε
λα κπνξνχλ λα αλζίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηα λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD
θαη λα παξακέλνπλ γλσζηηθά αλέπαθα. Οκνίσο, άηνκα πνπ είραλ πνιχ ιίγε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD θαη ρσξίο άιιεο αληρλεπζείζεο βιάβεο ήηαλ γεληθά θιηληθά
θπζηνινγηθά, αιιά κηα πεξηζηαζηαθή πεξίπησζε αλαθέξζεθε κε άλνηα παξφιν πνπ δελ είρε
πξνθαλή λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή εμήγεζε.

Άλλερ αζθένειερ πος ζςσνά ζςνςπάπσοςν με νεςποπαθολογοαναηομική αλλαγή
AD
Δλψ ε AD είλαη ε πην θνηλή αηηία άλνηαο θαη κπνξεί λα ππάξρεη ζε "θαζαξή" κνξθή,
ζπρλά ζπλππάξρεη κε παζνινγηθέο αιιαγέο άιισλ αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ
επίζεο ζηε γλσζηηθή εμαζζέλεζε. Οη πην θνηλέο ζπλλνζεξφηεηεο είλαη ε λφζνο ζσκαηίσλ
Lewy (LBD), αγγεηαθή εγθεθαιηθή δεκία (VBI) θαη ηππνθάκπηα ζθιήξπλζε (HS), κνινλφηη
πνπ θαη απηέο επίζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε "θαζαξέο" κνξθέο ρσξίο ζπλππάξρνπζα
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD ή σο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
άιιεο αζζέλεηεο. Γηα κηα δεδνκέλε πνζφηεηα λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD, ηα
γλσζηηθά ζπκπηψκαηα ηείλνπλ λα επηδεηλψλνληαη παξνπζία ζπλλνζεξφηεηαο φπσο ε LBD ή
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ε VBI.[16] Ωζηφζν, είλαη δχζθνιν λα θξηζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν θάζε δηεξγαζία αζζέλεηαο
πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε λεθξνςία ελδέρεηαη λα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ θιηληθή πνξεία ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή. Δλ ηνχηνηο, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ε ηεθκεξίσζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο
έθηαζεο ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ζηνπο εγθεθάινπο ησλ αηφκσλ κε AD λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή.

Νόζορ ζυμαηίυν Lewy
Η LBD είλαη έλα ππνζχλνιν αζζελεηψλ πνπ κνηξάδνληαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
αλψκαιεο ζπζζψξεπζεο α-ζπλνπθιεΐλεο ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (πλαίζιο κειμένος 2).
Πξάγκαηη, ηα ζσκάηηα Lewy (LB) είλαη αλνζν-αληηδξαζηηθά ζηελ α- ζπλνπθιεΐλε θαη ε IHC
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Η LBD ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν
LB αιιά επίζεο αλνζν-αληηδξαζηηθνχο ζηελ α- ζπλνπθιεΐλε λεπξίηεο (απνθαινχκελνπο
"λεπξίηεο Lewy") θαη δηάρπηε θπηηαξηθή αλνζν-αληηδξαζηηθφηεηα· απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκα, αθφκα θαη ελ απνπζία θιαζηθψλ LB.
Τα LB είλαη ζπρλά ζηελ πεξίπησζε κέηξησλ σο ζνβαξψλ επηπέδσλ
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD,[17, 18], ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ
νηθνγελεηαθψλ πεξηπηψζεσλ AD πξψηκεο έλαξμεο κε APP ή PSEN1 κεηαιιάμεηο.[19, 20] Τα
LB ζεσξνχληαη αλεμάξηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD φιεο νη πεξηπηψζεηο κε LB ή ζρεηηθέο αιιαγέο·
σζηφζν, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD θαη
LBD, δηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζεηξέο, ηα άηνκα κε άλνηα, πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα
λενθινητθά LBs έρνπλ επίζεο ζπλεπαθφινπζε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD.[21]
Σηελ θιηληθή θαηάζηαζε γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο, θαζαξή LBD ρσξίο ή κε ρακειφ
επίπεδν λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD είλαη ζρεηηθά ζπάληα θαη πην ζπρλά
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εκθαλίδεηαη ζε λεφηεξα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην
ηεο α-ζπλνπθιεΐλεο. Η LBD επίζεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζζελψλ κε λφζν
Parkinson, κε ή ρσξίο γλσζηηθή εμαζζέλεζε ή άλνηα, θαη επίζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε
νξηζκέλα κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα ρσξίο θιηληθφ ηζηνξηθφ θηλεηηθψλ ή γλσζηηθψλ
ειιεηκκάησλ· νη πεξηπηψζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ πηζαλψο πξνθιηληθή αζζέλεηα.[22]
Μεηά ην πξνεγνχκελν ζπλαηλεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ LBD, [23] ζπληζηνχκε ε LBD λα
κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο Φσξίο LB, επηθξαηνχληα ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, ζηεθαληαία
(κεηαβαηηθά), λενθινητθά (Γηάρπηα), ή επηθξαηνχληα ζηελ ακπγδαιή, θαηαλνψληαο φηη ζην
θιηληθφ πιαίζην ηεο γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο θαη άλνηαο, ε LBD κπνξεί λα κελ αθνινπζεί ηελ
πξνηεηλφκελε νπξαία-θεθαιηθή εμέιημε ζπζζψξεπζεο φπσο αλαθέξζεθε ζηελ θαηάζηαζε ηεο
λφζνπ Parkinson.[24] Δλψ ν νζθξεηηθφο βνιβφο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη πξψηκα ζηελ LBD,
[25-27] δελ ζπκπεξηιάβακε ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ ζην ζχζηεκα πξνηεηλφκελεο θαηάηαμεο γηα
πξαθηηθνχο ιφγνπο.

Δγκεθαλοαγγειακή νόζορ και αγγειακή βλάβη ηος εγκεθάλος
Η CVD θαη ε VBI, ε νπνία πεξηγξάθεη παξεγρπκαηηθή βιάβε απφ ηελ CVD θαζψο
θαη ε ζπζηεκηθή δπζιεηηνπξγία φπσο ε παξαηεηακέλε ππφηαζε ή ππνμία,[28] απμάλνληαη
εθζεηηθά κε ηελ ειηθία κεηά ηελ 7ε δεθαεηία ηεο δσήο, παξφκνηα κε ηελ AD (πλαίζιο
κειμένος 3). Δίλαη θπζηθφ, φηη απνδεηθηηθά ζηνηρεία CVD θαη VBI ζπλήζσο απαληψληαη
ζηνλ εγθέθαιν εθείλσλ πνπ πεζαίλνπλ κε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD.[28-30] Η
ησξηλή ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ηεο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο AD ή ηεο VBI ζηε γλσζηηθή
εμαζζέλεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη πεξηνξηζκέλε.[31-34]
Οη θχξηνη ηχπνη CVD πνπ πξνθαινχλ VBI είλαη ε αζεξνζθιήξσζε, ε
αξηεξηνζθιήξπλζε (πνπ κεξηθέο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο ιηπνυαιίλσζε) θαη ε CAA.[35-38]
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Η παξνπζία CAA, εηδηθφηεξα, ζπλπθαίλεη πεξαηηέξσ ηελ AD θαη VBI, δεδνκέλνπ φηη ε Aβ
ζεηηθή CAA ζπρλά παξνπζηάδεηαη καδί κε άιιεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο AD.[3941] Υπάξρνπλ πνιχ ιηγφηεξν θνηλέο κνξθέο CVD ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθφξσλ κνξθψλ
αγγεηίηηδαο, CAA απφ κε-Aβ ακπινεηδψζεηο θαη θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ αγγεηαθή αθεξαηφηεηα, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε γλσζηηθήο
εμαζζέλεζεο ελ απνπζία AD, π.ρ., εγθεθαιηθή απηνζσκηθά θπξίαξρε αξηεξηνπάζεηα κε
ππνθινητθά έκθξαθηα θαη ιεπθν-εγθεθαινπάζεηα (CADASIL).
Η VBI ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη σο έκθξαθηα ή αηκνξξαγίεο. Τα έκθξαθηα ζπρλά
ηαμηλνκνχληαη θαηά κέγεζνο: εδαθηθά έκθξαθηα (κεγαιχηεξα απφ 1 cm ζηε κεγαιχηεξε
δηάζηαζε) ζηελ πεξηνρή πνπ αλεθνδηάδεηαη απφ κηα κεγάιε βαζηθή αξηεξία), βνζξηαθά
έκθξαθηα (κηθξφηεξα απφ 1 cm ζηε κεγαιχηεξε δηάζηαζε αιιά πνιχ νξαηά) θαη
κηθξνέκθξαθηα (δελ είλαη πνιχ νξαηά αιιά θαίλνληαη κφλν ζε κηθξνζθνπηθέο ηνκέο).[35, 38,
42] Τα ηειεπηαία θαίλεηαη λα έρνπλ δηάθνξεο αηηηνινγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκβνιψλ,
αξηεξηνζθιήξπλζεο θαη CAA.[43] Άιιεο κνξθέο ηζραηκηθήο δεκίαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ,
φπσο ε δηάρπηε δεκία ιεπθήο νπζίαο· σζηφζν, απηέο είλαη πην δχζθνιν απφ ηα έκθξαθηα λα
εθηηκεζνχλ αληηθεηκεληθά.
Οη αηκνξξαγίεο ζηνλ εγθέθαιν επίζεο, ζπλήζσο ηαμηλνκνχληαη σο πνιχ νξαηέο
αηκνξξαγίεο ή κηθξν-αηκνξξαγίεο, θαη ζρεηίδνληαη θαη νη δχν ηζρπξά κε CAA θαη
αξηεξηνζθιήξπλζε. Μπνξεί λα θαηαζηεί αδχλαην λα γίλεη δηάθξηζε ησλ κηθξνεκθξάθησλ
απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο κηθξν-αηκνξξαγίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, απηέο νη βιάβεο έρνπλ
νλνκαζηεί κηθξναγγεηαθέο βιάβεο (MVL).

Ιπποκάμπια ζκλήπςνζη (ES)
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Οη γλψζεηο καο γηα ηελ ΔS θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ AD, ηνλ κεησπνθξνηαθηθφ
ινβψδε εθθπιηζκφ (FTLD, α ππέξπζξσλ), θαη ηε VBI εμειίζζνληαη ξαγδαία (πλαίζιο
κειμένος 4). Η HS νξίδεηαη απφ απψιεηα ππξακηδνεηδψλ θπηηάξσλ θαη γινίσζε ζηελ CA1
θαη ην ππέξεηζµα ηνπ ηππνθάκπηνπ ζρεκαηηζκνχ πνπ είλαη δπζαλάινγε κε ηελ AD-ηχπνπ
παζνινγία ζηηο ίδηεο δνκέο.[44] HS θαη TDP-43 αλνζν-αληηδξαζηηθά έγθιεηζηα βξίζθνληαη
ζην 30% ή πεξηζζφηεξν ησλ πεξηπηψζεσλ κε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD,[45, 46]
θαη TDP-43 αλνζν-αληηδξαζηηθά έγθιεηζηα είλαη παξφληα ζε αξηζκφο αλεξρφκελν ζην 90%
ησλ πεξηπηψζεσλ HS.[45, 47, 48] Μεγάιεο ζεηξέο λεθξνςηψλ έδεημαλ φηη ε HS ζπζρεηίδεηαη
κε εμαζζελεκέλν γλσζηηθφ, παξφιν πνπ ε ζρέζε απηή είλαη πεξίπινθε θαη πνηθίιε.[16, 49] Η
HS ζην πιαίζην ηεο VBI ή ηεο επηιεςίαο κπνξεί λα ζηεξείηαη αζπλήζηζησλ TDP-43
εγθιείζησλ.[49, 50]

Άλλερ αζθένειερ ζηη διαθοπική διάγνυζη ηηρ άνοιαρ
Η λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο άλνηαο. Υπάξρνπλ πνιιέο άιισλ λεπξνεθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ άλνηα επηπιένλ εθείλσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ κέρξη ηψξα, θαη νπνηαδήπνηε κπνξεί
λα απνηειεί ζπλλνζεξφηεηα κε ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD, ηδίσο ζηνπο
ειηθησκέλνπο. Αλ θαη ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ γηα ηε δηάγλσζε φισλ ησλ
πηζαλψλ ζπλλνζεξνηήησλ είλαη πέξα απφ ην πεδίν ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, επηζεκαίλνπκε δχν
ζεκαληηθά παξαδείγκαηα: "ηανπάζεηεο" θαη λφζνο CJD (Creutzfeldt-Jakob).
Η λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αμηνιφγεζεο ηεο FTLD θαη ησλ ππνηχπσλ ηεο απνηειεί
αληηθείκελν κηαο άιιεο πξφζθαηεο ζπλαηλεηηθήο δηάζθεςεο. Γηα ηελ FTLD-TDP θαη FTLDFUS, ε IHC γηα Οπβηθνπηηίλε, alpha-internexin, TDP-43 θαη FUS κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ.[51-53] Γηα ηελ FTLD- tau, ν πξνζεθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ κνξθνινγηθψλ
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αιιαγψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλψκαινπ tau θαη ε λεπξσληθή απψιεηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε
δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η IHC γηα 3R θαη 4R tau κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, ελψ ν βηνρεκηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ αλσκαιηψλ tau, π.ρ., ε Western blot,
παξακέλεη έλα ζπκπιήξσκα έξεπλαο ζηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή δηάγλσζε.[51-53] Γηα
νξηζκέλεο ηανπάζεηεο, φπσο ε θπξηαξρνχλησλ ηνιππίσλ γεξνληηθή άλνηα (TPSD), ε ρξφληα
ηξαπκαηηθή εγθεθαινπάζεηα (CTE), ε άλνηα ππγκαρίαο (DP), ή ηα δηάρπηα λεπξνίληδηθά
ηνιχπηα κε απνηηηάλσζε (DNTC), ε θαηαλνκή θαη ππθλφηεηα ησλ ηνιππίσλ θαη ε έιιεηςε
λεννθινητθψλ πιαθψλ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά, αθνχ TPSD, CTE, DP θαη
DNTC ηνιχπηα, φπσο ηα ηχπνπ AD NFT, πεξηέρνπλ επίζεο 3R θαη 4R tau.[51-56] Σ’ απηφ ην
ζεκείν, ηη λα ηεζεί δηάγλσζε ζπλαθφινπζεο FTLD-UPS ή FTLD-ni (DLDH) ζηηο
πεξηπηψζεηο κε AD δελ είλαη δπλαηφλ.
Μηα ζεκείσζε γηα πξνζνρή δηθαηνινγείηαη φζνλ αθνξά ηε ζηαδηνπνίεζε NFT θαηά
Braak ζε κε-AD ηανπάζεηεο αθνχ νη λεπξσληθή βιάβεο ζε νξηζκέλεο αζζέλεηεο απηέο κπνξεί
λα κελ είλαη αληρλεχζηκεο απφ κεξηθέο ηζηνρεκηθέο κεζφδνπο ρξψζεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα
ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD. Πξάγκαηη, νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο FTLD- tau
κπνξεί λα έρεη ζηαδηνπνίεζε NFT θαηά Braak ζηαδίνπ "Καλέλα" παξά ην δηαδεδνκέλν
αλψκαιν tau ζην λενθινηφ ή ζηνλ ηππφθακπν πνπ αληρλεχεηαη κε IHC ή βηνρεκηθέο
κεζφδνπο.
Τέινο, νη λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ηεο λφζνπ prion δελ απνηεινχλ κφλν
ζπλλνζεξφηεηεο κε ηελ AD, αιιά νξηζκέλεο κνξθέο ηεο λφζνπ prion κπνξνχλ λα
παξνπζηάζνπλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο πνπ επηθαιχπηνληαη κε ηελ AD θαη πξέπεη
λα δηαθξηζνχλ κε εηδηθέο ρξψζεηο.[57]

ύζηαζη ζσεηικά με ηοςρ βιοδείκηερ
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Σπληζηνχκε, ν γελεηηθφο θίλδπλνο θαη νη βηνδείθηεο (ρεκηθνί θαη λεπξναπεηθνληζηηθνί)
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ
δεδνκέλσλ γηα ηε κεηαζαλάηηα δηάγλσζε ηεο AD. Υπνγξακκίδνπκε, σζηφζν, φηη δελ ππάξρεη
θαλέλα εχξεκα ή ζπλδπαζκφο επξεκάησλ απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηή ηε ζηηγκή λα
είλαη γλσζηφ φηη θαζνξίδεη θαιχηεξα ην ζηάδην ηεο λφζνπ απφ ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή
εμέηαζε. Αλαγλσξίδνπκε φηη είλαη έλα ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελε πεδίν έξεπλαο θαη φηη ζην
κέιινλ θάπνηνο ζπλδπαζκφο γελεηηθψλ εμεηάζεσλ θαη βηνδεηθηψλ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα γηα ηηο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ή ηε
ιεηηνπξγηθή έθπησζε.

σόλια και ηομείρ για πεπαιηέπυ έπεςνα
Υπάξρεη επξεία ζπλαίλεζε ζε πνιιέο θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο κειέηεο φηη ε
έθηαζε ησλ NFT ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο άλνηαο, ελψ ε έθηαζε ησλ γεξνληηθψλ
πιαθψλ είλαη ιηγφηεξν ζηελά δεκέλε κε ην βαζκφ γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο, ίζσο ελ κέξεη
ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ γεξνληηθψλ πιαθψλ, ηνπ θάζκαηνο ησλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο θαη
ησλ δηαθφξσλ ζρεδίσλ ηαμηλφκεζήο ηνπο. Σε ζπκθσλία κε ηα θξηηήξηα ηνπ 1997,
νπνηαδήπνηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD πξνβάιιεηαη σο έλδεημε ηεο λφζνπ, θαη
είλαη αλψκαιε. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο
αμηνιφγεζεο ηεο AD θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο γλσζηηθέο αιιαγέο, πνπ κπνξεί λα απαηηνχλ
ηειεηνπνίεζε, ηφζν κεζνδνινγηθά φζν θαη ελλνηνινγηθά. Δπηζεκαίλνπκε εδψ ζέκαηα πνπ ζα
σθειεζνχλ απφ πεξαηηέξσ κειέηε, αλαγλσξίδνληαο φηη θάζε "ζπλαίλεζε" δηάζθεςεο
αληηκεησπίδεη θαη ζέκαηα αιιά ζέηεη θαη εξσηήκαηα.
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε ζρεηηθή
αμία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ (A, B, C) ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο
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αιιαγήο AD. Γεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή αλεμάξηεηε ηηκή απηψλ ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ δελ
είλαη γλσζηή απηή ηε ζηηγκή, ζπληζηνχκε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ
θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλεμάξηεηεο αμίαο ηνπο ζηηο κειινληηθέο αλαιχζεηο.
Τφζν νη πνζνηηθέο όζν θαη πνηνηηθέο πηπρέο ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο
AD έρνπλ ζεκαζία, αιιά νη ηξέρνπζεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη δελ είλαη ζζελαξά πνζνηηθέο
ή/θαη ζπζηεκαηηθά πνηνηηθέο. Η αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπζζψξεπζεο Aβ θαη θσζθν-tau
κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ θνξηίνπ ησλ βιαβψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
ή ζε κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζ’ νιφθιεξν ηνλ εγθέθαιν. Γηα
παξάδεηγκα, ην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξσηφθνιιν ζηαδηνπνίεζεο NFT θαηά Braak
εθηηκά ηελ θαηαλνκή ησλ NFT παξά ηελ ππθλφηεηα. Μέζνδνη γηα ηελ Aβ ελαπφζεζε είλαη
ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλεο. Γηα παξάδεηγκα, νη θάζεηο Thal ηεο αλαηνκηθήο θαηαλνκήο ησλ
ακπινεηδψλ ελαπνζέζεσλ, ε θαηάηαμεο CERAD ηεο ππθλφηεηαο ησλ λεπξηηηθψλ πιαθψλ θαη,
ε αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ αλάιπζε εηθφλαο ηνπ ακπινεηδνχο θνξηίνπ είλαη ηξεηο κέζνδνη
θνηλήο ρξήζεο γηα ηελ εθηίκεζε απηήο ηεο πηπρήο ηεο AD. Οη βηνρεκηθέο δνθηκέο παξέρνπλ
κηα ηέηαξηε πηπρή πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα επίζεο ηεο δηάθξηζεο δηαιπηψλ κνξθψλ θαη
ζπγθεθξηκέλσλ πεπηηδίσλ. Η γλψκε ηεο Δπηηξνπήο απηήο ήηαλ, φηη δελ είλαη αθφκα ζαθέο
εάλ κία απφ ηηο κεζφδνπο απηέο είλαη αλψηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιε. Πξάγκαηη, απηφ ην
ζεκείν πξνθάιεζε πνιιέο ζπδεηήζεηο, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πξφζζεηα
δεδνκέλα. Σεκαληηθά ζέκαηα γηα δηεπζέηεζε θαηά ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ
επηρεηξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θνξηίνπ ησλ βιαβψλ, πεξηιακβάλνπλ
εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο, ηνλ φγθν ηνπ εμεηαδφκελνπ
ηζηνχ, ηηο δηαθνξεηηθέο επαηζζεζίεο θαη εηδηθφηεηεο κεηαμχ ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκψλ, ηελ
ηππνπνίεζε κεηαμχ εξγαζηεξίσλ θαη νκάδσλ λεπξνπαζνινγναλαηφκσλ, θαη ηειηθά ηε
ζπζρέηηζε κε ηε ιεηηνπξγία.
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Η ηδέα φηη νη Aβ ελαπνζέζεηο, ε ζπζζψξεπζε αλψκαινπ tau θαη νη λεπξηηηθέο πιάθεο
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ κνξηαθή παζνινγία ηεο AD είλαη ππεξαπινπζηεπκέλε. Η άπνςε φηη
απηά είλαη κφλν έλα παξαπξντφλ ελφο θξπθνχ κεραληζκνχ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί απφ ηα
ηξέρνληα δεδνκέλα· γηα παξάδεηγκα, ην νιηγνκεξέο Aβ θαη ην κε-ηληδηθφ tau ζεσξνχληαη
βαζηθνί παξάγνληεο ζηνλ θαηαξξάθηε ησλ βιαβψλ. Πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ λένη ηξόπνη
αμηνιόγεζεο επηπξόζζεηωλ κνξηαθώλ εηδώλ θαη θαζνξηζκόο ηεο ζρέζε ηνπο κε ηα θιηληθά θαη
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, νη λεπξνπαζνινγναλαηφκνη πξέπεη λα
εμαθνινπζήζνπλ λα επηδηψθνπλ ηε κειέηε ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο ησλ κηθξνζθνπηθψλ
αιιαγψλ κε θαζηεξσκέλεο κεζφδνπο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ζε πεηξακαηφδσα θαη ζηνλ
αλζξψπηλν εγθέθαιν.
Δπηπιένλ ησλ απηνζσκηθά θπξίαξρσλ γνληδηαθψλ κεηαιιάμεσλ PSEN1, PSEN2 θαη
APP ή APOE ε4 αιιειφκνξθνπ, πνπ ζαθψο έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην βαζκφ ηφζν ησλ
πιαθψλ φζν θαη ηεο CAA ζηελ AD, πνιπάξηζκεο άιιεο γελεηηθέο παξαιιαγέο θαη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ έρνπλ πεξηγξαθεί πξόζθαηα· ν βαζκόο πνπ απηέο
επεξεάδνπλ ηηο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ηεο AD, παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκό
άγλωζηνο.
Καζψο αμηνινγνχληαη λέεο ζεξαπείεο, ε εξκελεία ησλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ
εθηηκήζεσλ ελδέρεηαη λα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ ηα
ζεξαπεπηηθά.
Οη ηξεηο παξάκεηξνη ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD πξέπεη λα
εξεπλεζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο θιηληθέο εθβάζεηο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνδεηθηψλ ησλ βηνυγξψλ θαη ηεο λεπξναπεηθφληζεο.
Τα παζνινγηθά θξηηήξηα ηεο ηζρχνπζαο ζπλαίλεζεο γηα ηελ άλνηα κε LB (DLB)
ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ 1997 γηα ηελ AD θαη κηα κέζνδν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
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ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ LB (δειαδή, θπξηαξρνχληα ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο,
ζηεθαληαία, θαη δηάρπηνη λενθιντθνί ηχπνη), [23] θαη έρνπλ πξνηαζεί βειηηψζεηο. Οη
αλαζεσξήζεηο ζηα θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη εδψ γηα ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή
αμηνιφγεζε ηεο AD πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θαηάηαμε
DLB, ρξεζηκνπνηψληαο θαζηεξσκέλεο θαιά-ραξαθηεξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ.
Η ηζραηκηθή δεκία ζηε θαηά θαη ιεπθή νπζία είλαη πνιχ πην πεξίπινθε απφ ην
ζρεκαηηζκφ εκθξάθησλ, αηκνξξαγηψλ ή MVL· σζηφζν, ηα ηξέρνληα εξγαιεία ησλ
παζνινγναλαηφκσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο δεκίαο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη
πξέπεη λα επεθηαζνχλ.

Πεπίλητη
Οη ζηφρνη ηεο ζπλαηλεηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ λα επηθαηξνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ
1997 έηζη ψζηε λα δηεπξπλζνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα άηνκα,
αλεμάξηεηα απφ ην θιηληθφ ηζηνξηθφ γλσζηηθψλ εμαζζελήζεσλ (ην νπνίν επηβάιινληαλ ην
1997), δίλνληαο έκθαζε ζηε θχζε ηεο ινγηθήο ζπλέρεηαο ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο
αιιαγήο πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ηεο AD θαη ηειηθά ην ζπζρεηηζκφ κε ηελ άλνηα. Οη ζηφρνη
ηεο Δπηηξνπήο επίζεο ζπκπεξηιάκβαλαλ κηα αλαλεσκέλε έκθαζε ζηνλ θνηλφ ησλ
ζπλλνζεξνηήησλ ζηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αμηνιφγεζε, ψζηε λα θαζνξηζηεί θαιχηεξα ν
ξφινο ησλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ αιιαγψλ ηεο AD ζε άηνκα κε ελδηάκεζα επίπεδα
παζνινγναλαηνκηθψλ αιιαγψλ θαη λα εμεηαζηεί ν ξφινο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ γελεηηθήο θαη
βηνδεηθηψλ ζηελ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ AD. Δπηηεχρζεθε
κηα ζπλαίλεζε ζην φηη ηα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλα ζηα δεδνκέλα, λα
επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα λεπξνπαζνινγναλαηνκηθά θαη φρη ζηα θιηληθά θξηηήξηα, θαη ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα κνξηαθή θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ

On-line ζκδοςη του περιοδικοφ HelMedica
Copyright @2011

25 / 9 / 11
ηεο λφζνπ. Η Δπηηξνπή ζπληζηά έλα πξσηφθνιιν ζηαδηνπνίεζεο ABC γηα ηηο
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ηεο AD, κε βάζε ηξία κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
λφζνπ. Σπληζηάηαη ε αιιαγή ζηελ νλνκαηνινγία ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλαθνξά ησλ
λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ αιιαγψλ ηεο AD ζηα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ηε γλσζηαθή
θαηάζηαζε. Τέινο, πνιιά ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα επηζεκαίλνληαη γηα λα
θαηεπζχλνπλ πεξαηηέξσ θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο κειέηεο.

Πλαίσιο κειμένοσ 1. Νεσροπαθολογοανατομική αλλαγή της AD
Μέθοδορ. Οη ζπληζηψκελεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο γηα αμηνιφγεζε είλαη ζηνλ πίνακα 2. Η
κέζνδνο πνπ πξνηηκάηαη γηα ηηο Aβ πιάθεο είλαη ε IHC γηα ην Aβ θαη γηα ηα NFT είλαη ε IHC
γηα ην tau ή ην θσζθν-tau (άιιεο απνδεθηέο κέζνδνη είλαη ε Thioflavin S ή νη επαίζζεηεο
ηζηνρεκηθέο ρξψζεηο αξγχξνπ). Η κέζνδνο πνπ πξνηηκάηαη γηα ηηο λεπξηηηθέο πιάθεο είλαη ε
Thioflavin S ή ε ηξνπνπνηεκέλε Bielschowsky φπσο πξνηείλεηαη απφ ην πξσηφθνιιν
CERAD.[13] Σεκεηψζηε φηη νη αληρλεπηέο IHC γηα ηηο λεπξηηηθέο δηεξγαζίεο εληφο ησλ
γεξνληηθψλ πιαθψλ, φπσο ε πξφδξνκε ηνπ ακπινεηδνχο πξσηεΐλε, ε νπβηθνπηηίλε, ην
λεπξνίληδηθφ ή θσζθν-tau, ζα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο, θαη ελ κέξεη επηθαιππηφκελνπο,
ππνηχπνπο δπζηξνθηθψλ λεπξηηψλ· ε ζεκαζία απηψλ ησλ εηδηθψλ ππνθαηεγνξηψλ λεπξηηηθψλ
πιαθψλ δελ έρεη θαζνξηζηεί.

Σαξινόμηζη. Η λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD ζα πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη θαηά
κήθνο ηξηψλ παξακέηξσλ (πίνακαρ 3) γηα λα απνθηήζεη κηα βαζκνινγία"ABC":
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A. Aβ πιάθεο (ηξνπνπνηεκέλν απφ ηνλ Thal, et al.14):
A0: ρσξίο Aβ ή ακπινεηδείο πιάθεο
A1: λενθινητθφ Aβ ή ακπινεηδείο πιάθεο ζε ηκήκαηα ησλ κεησπηαίσλ, θξνηαθηθψλ, ή
βξεγκαηηθψλ ινβψλ
A2: επηπιένλ ηππνθάκπην Aβ ή ακπινεηδείο πιάθεο
A3: επηπιένλ λέν-ξαβδσηνχ Aβ ή ακπινεηδείο πιάθεο. Μειεηήζηε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ησλ
πέληε θάζεσλ Thal θαη θαηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα απηά.

B. NFT (ηξνπνπνηεκέλν απφ ηνπο Braak & Braak[8])
B0: ρσξίο NFT
B1: ζηάδην Braak I ή II
B2: ζηάδην Braak III ή IV
B3: ζηάδην Braak V ή VI

C. Νεπξηηηθέο πιάθεο (ηξνπνπνηεκέλν απφ CERAD[13])
C0: ρσξίο NP
C1: CERAD ζθνξ ιίγεο
C2: CERAD ζθνξ κέηξηεο
C3: CERAD ζθνξ ζπρλέο

Σεκεηψζηε φηη ελψ ε CAA δελ εμεηάδεηαη ζε απηέο ηηο θαηαηάμεηο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη
(π.ρ., ην Vonsattel, et al., ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο γηα CAA[58]).
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Αναθοπά. Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην θιηληθφ ηζηνξηθφ, ε αλαθνξά πξέπεη
λα αθνινπζεί ηε κνξθή απηψλ ησλ παξαδεηγκάησλ:
“Νεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ηεο λφζνπ Alzheimer: A1, B0, C0” ή
“Νεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο αιιαγέο ηεο λφζνπ Alzheimer: A3, B3, C3”

Οη βαζκνλφκεζε ABC κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο θιηκαθσηέο
ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ επηπέδνπ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο ηεο AD ζχκθσλα
κε ηνλ πίνακα 3.

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε παζνινγναλαηνκηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε δείγκαηα απφ ρεηξνπξγείν, θαζψο θαη ζηε λεθξνςία· σζηφζν, ε πεξηνρηθή
αμηνιφγεζε ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε δείγκαηα βηνςίαο. Δλ ηνχηνηο, ε ζπκκεηνρή ηνπ
λενθινηνχ κε NFT δειψλεη B3, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνχ εγθεθαιηθνχ θινηνχ κε ελαπνζέζεηο
Aβ ππνδειψλεη A1 ή, ελδερνκέλσο, κηα πςειφηεξε βαζκνλφκεζε. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε
βαζκνλφκεζε λεπξηηηθψλ πιαθψλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.

Οι κλινικοπαθολογοαναηομικέρ ζςζσεηίζειρ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο
παξαθάησ νδεγίεο.
Γηα άηνκα ρωξίο γλωζηηθή εμαζζέλεζε ηε ζηηγκή πνπ είρε ιεθζεί ν ηζηφο, είλαη πηζαλφ
φηη ε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD κπνξεί λα ππήξρε πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ
ζπκπησκάησλ γηα ρξφληα.[3] Γηα άηνκα κε γλωζηηθή εμαζζέλεζε ηε ζηηγκή πνπ απνθηήζεθε ν
ηζηφο, ην "ελδηάκεζν" ή "πςειφ" επίπεδν (πίνακαρ 3) λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο
AD ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί επαξθήο αηηηνιφγεζε γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο ή άλνηαο. Όηαλ
παξαηεξεζεί "ρακειφ" επίπεδν λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD ζε θαηάζηαζε
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γλσζηαθήο εμαζζέλεζεο είλαη πηζαλφ φηη ππάξρνπλ άιιεο αζζέλεηεο. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
κε γλσζηηθή εμαζζέλεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο
αιιαγήο AD, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνπζία ή απνπζία, θαζψο θαη ε έθηαζε
άιισλ(εο) λφζνπ πνπ κπνξεί λα ζπλέβαιαλ ζηα θιηληθά ειιείκκαηα.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ειιηπέο θιηληθό ηζηνξηθό, κεγάιεο θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο
κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD
ζπλήζσο ζπζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο. Η εκπεηξία ηνπ
Δζληθνχ Σπληνληζηηθνχ Κέληξνπ Alzheimer (NACC) πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίνακα 1. Τα
ζηνηρεία απηά κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ
απφ λεθξνςίεο κε αλεπαξθέο θιηληθφ ηζηνξηθφ.

Πλαίσιο κειμένοσ 2. LBD
Μέθοδορ. Σπληζηψκελεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο γηα αμηνιφγεζε είλαη ζηνλ πίνακα 2. Η IHC
πξνηηκάηαη έληνλα γηα ηελ α-ζπλνπθιεΐλε.[59-61] LB ελδέρεηαη λα εληνπηζηνχλ ζηνπο
λεπξψλεο ηνπ πξνκήθε κπεινχ, γέθπξαο θαη κεζεγθέθαινπ κε H & E-ρξσζκέλνπο ηνκείο.
Ωζηφζν, κπνξεί λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε επαηζζεζία κε IHC, θαη νη ζπλαθείο αλσκαιίεο
ζηελ α-ζπλνπθιεΐλε ζα είλαη κε-έθδειεο κε H & E.

Σαξινόμηζη (ηξνπνπνηεκέλν απφ ηνλ McKeith, et al.[23])
-Φσξίο LBD
- Κπξίαξρν εγθεθαιηθφ ζηέιερνο: LB ζε πξνκήθε κπειφ, γέθπξα ή κεζεγθέθαιν
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-Σηεθαληαία (κεηαβαηηθά): LB ζε αχιαθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ ή ελδνξίληνπο θινηνχο ζπλήζσο
κε ζπκκεηνρή εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο
-Νενθινητθά (δηάρπηα): LB ζε κεησπηθνχο, θξνηαθηθνχο ή βξεγκαηηθνχο θινηνχο ζπλήζσο κε
ζπκκεηνρή ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη ζηεθαληαίσλ ζέζεσλ, πνπ κπνξεί λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ακπγδαιή
- Κπξηαξρνχζα ακπγδαιή: LB ζε ακπγδαιή κε ζπαληφηεηα ησλ LB αιινχ

Αναθοπά. Η αλαθνξά πξέπεη λα αθνινπζεί ηε κνξθή απηψλ ησλ παξαδεηγκάησλ:
" Νφζνο ζσκαηίσλ Lewy, Σηεθαληαία"
ή " Νφζνο ζσκαηίσλ Lewy, Κπξηαξρνχζα ακπγδαιή "

Καη πάιη, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη νη ηαμηλνκήζεηο απηέο κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ζε δείγκαηα απφ ρεηξνπξγείν, θαζψο θαη ζε λεθξνςία κε ζηνπο ίδηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα ηε λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD.

Οι κλινικοπαθολογοαναηομικέρ ζςζσεηίζειρ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο
παξαθάησ νδεγίεο.
Γηα άηνκα ρωξίο γλωζηηθή εμαζζέλεζε θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπ ηζηνχ, ηνλίδνπκε
φηη, αλ θαη είλαη πνιχ ιηγφηεξν θνηλή απφ ηελ AD, κεγάιεο ζεηξέο λεθξνςηψλ έρνπλ
παξαηεξήζεη LBD ζε άηνκα ρσξίο εκθαλέο γλσζηηθφ ή θηλεηηθφ έιιεηκκα.[62-64] Απηφ
κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη πξνθιηληθή LBD· [65-68] σζηφζν, ε απφδεημε πεξηκέλεη κεζφδνπο
in vivo εμέηαζεο θαη δηακήθεο κειέηεο.
Γηα ηα άηνκα κε γλωζηηθή εμαζζέλεζε θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπ ηζηνχ,
ζπληζηνχκε ε λενθιητθή LBD λα ζεσξεζεί επαξθήο αηηηνιφγεζε γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο ή
άλνηαο· απηφ δελ απνθιείεη ζπλεηζθνξά άιισλ αζζελεηψλ. Κπξίαξρνπ εγθεθαιηθνχ
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ζηειέρνπο ή ζηεθαληαία LBD ζε θαηάζηαζε γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο ζα πξέπεη λα εληζρχζεη
ηελ εμέηαζε άιισλ παζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Κπξηαξρνχζαο ακπγδαιήο LBD πξνθχπηεη
ζπλήζσο ζην πιαίζην ηεο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθήο αιιαγήο AD.[18]
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ειιηπέο θιηληθό ηζηνξηθό, ζεκεηψλνπκε φηη κεγάιεο
θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε "Νενθινητθή" LBD είλαη ζπζρεηηζκέλε
κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο.[25, 69]

Πλαίσιο κειμένοσ 3. CVD και VBI
Μέθοδορ. Η CVD ζε κεγάια αγγεία πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Η
καθξνζθνπηθή εμέηαζε επίζεο ζα απνθαιχςεη έκθξαθηα θαη αηκνξξαγίεο. Η εμέηαζε
ηκεκάησλ γηα MVL, σο πηζαλά ζπλεηζθέξνπζαο ζηε γλσζηηθή εμαζζέλεζε παξαηίζεληαη
ζηνλ πίνακα 2. Η IHC, φπσο γηα GFAP, κπνξεί λα απμήζεη ηελ επαηζζεζία γηα ηελ αλίρλεπζε
ηεο MVL, Ωζηφζν, απηφ δελ έρεη απζηεξά απνδεηρζεί.

Σαξινόμηζη. Η έθηαζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ CVD πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε κηα
ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε.[70] Όια ηα έκθξαθηα θαη νη αηκνξξαγίεο πνπ παξαηεξνχληαη
καθξνζθνπηθά ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζέζε, ην κέγεζνο
θαη ηελ ειηθία. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε ζέζε, ε ειηθία, θαη ν αξηζκφο ησλ MVL ζηα
ηκήκαηα ηππνπνηεκέλεο εμέηαζεο (screening).

Αναθοπά. Η αλαθνξά ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηε κνξθή απηψλ ησλ παξαδεηγκάησλ:
"Δγθεθαιναγγεηαθή λφζνο:
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Αζεξνζθιήξσζε, κε απνθξαθηηθή, πνπ πξνζβάιιεη ηε βαζηθή αξηεξία, αξηζηεξά έζσ
θαξσηίδα θαη κέζε εγθεθαιηθή αξηεξία"
"Αξηεξηνζθιήξπλζε, επξεία ζπκκεηνρή ηεο ιεπθήο νπζίαο ησλ εκηζθαηξίσλ"
"Αγγεηαθή εγθεθαιηθή βιάβε:
Έκθξαθην ζηελ πεξηνρή ηεο αξηζηεξήο κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο, απνκαθξπζκέλν,
δηαζηάζεσλ 3 x 3 x 2 cm"
"Βνζξηαθφ έκθξαθην, δεμί πξφζζην θεξθνθφξν, απνκαθξπζκέλν, δηαζηάζεσλ 0.5 x 0.3
x 0,2 cm"
"Μηθξναγγεηαθέο βιάβεο: 2 απνκαθξπζκέλεο βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζε
ηππνπνηεκέλα ηκήκαηα (δεμηά κέζε πξφζζηα έιηθα θαη δεμί θάησ βξεγκαηηθφ ινβίν)"

Η αμηνιφγεζε ηεο CVD θαη VBI κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δείγκαηα απφ ηε
ρεηξνπξγείν θαζψο θαη απφ λεθξνςία.

Οι κλινικοπαθολογοαναηομικοί ζςζσεηιζμοί γηα πνιχ νξαηά έκθξαθηα ή
αηκνξξαγίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο θιαζηθέο λεπξνπαζνινγναλαηνκηθέο
πξνζεγγίζεηο. Κιηληθέο ζπζρεηίζεηο γηα MVL έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε ιίγεο κεγάιεο νκάδεο
πιεζπζκνχ. Αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε, έρνπλ πξνθχςεη νη
αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο: κία πξνζδηνξηζκέλε MVL ζηα ηππνπνηεκέλα ηκήκαηα
ηνπ εγθεθάινπ φπσο απηά πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πίλαθα 2 έρνπλ αζαθή ζρέζε κε ηε
γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ελψ πνιιαπιέο MVL ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε πηζαλφηεηα γλσζηηθήο
εμαζζέλεζεο ή άλνηαο.
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Πλαίσιο κειμένοσ 4. HS
Μέθοδορ και ηαξινόμηζη. Οη ζπληζηψκελεο πεξηνρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη ζηνλ πίνακα
2. Η HS ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε H & E-ρξσζκέλα ηκήκαηα, φπσο πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ. Δάλ ε HS είλαη παξνχζα, ελδείθλπηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο TDP-43 IHC. Δάλ είλαη αξλεηηθφ γηα TDP-43 θαη ζπλδέεηαη κε
άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ FTLD, εμεηάδεηαη ε IHC γηα νπβηθνπηηίλε ή FUS.

Αναθοπά. Η HS ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί σο παξνχζα ή απνχζα ζηελ πεξηγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο IHC.

Οι κλινικοπαθολογοαναηομικοί ζςζσεηιζμοί είλαη πεξίπινθνη γηαηί ε HS κπνξεί λα
πξνθχςεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο θαη ελδέρεηαη λα πξνθχπηεη απφ πνιινχο
κεραληζκνχο. Πξάγκαηη, HS πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ VBI, ηελ επηιεςία ή ην FTLD έρεη
δηαθνξεηηθέο θιηληθέο επηπηψζεηο. Σρεηηθά απνκνλσζείζα HS κπνξεί λα πξνθχςεη έσο ην
30% ησλ ππεξήιηθσλ αηφκσλ, θαη ζε απηφ ην πιαίζην ζρεηίδεηαη κε TDP-43 αλνζναληηδξαζηηθά έγθιεηζηα θαη κε γλσζηηθή εμαζζέλεζε, πνπ κπνξεί λα είλαη πεξηνρηθά
εηδηθή.[16, 49]
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Πίνακαρ 1. Σπρλφηεηα (πνζνζηφ θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο) απφ θάζε άζξνηζκα CDR
βαζκνλφκεζεο πιαηζίσλ γηα θάζε ζηάδην NFT θαηά Braak θαη ζπλδπαζκφο βαζκνινγίαο
λεπξηηηθψλ πιαθψλ CERAD, απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηνπ Δζληθνχ Σπληνληζηηθνχ Κέληξνπ
ηεο Alzheimer, 2005-2010.
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Πίνακαρ 2. Δλάσιζηερ ζςνιζηώμενερ εγκεθαλικέρ πεπιοσέρ ππέπει να δειγμαηοληθθούν
και πεπιοσική αξιολόγηζη. Κάζε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρξψζε
αηκαηνμπιίλεο θαη εσζίλεο (H & E)). Δπηιέγνληαη ηα ρξσκαηηζκέλα ηκήκαηα κε H & E γηα
εμέηαζε ζηελ αμηνιφγεζε γηα MVL θαη HS. Παξαηίζεληαη νη πεξηνρέο γηα αλνζν-ηζηνρεκηθή
αμηνιφγεζε ησλ λεπξνπαζνινγναλαηνκηθψλ αιιαγψλ AD θαη LBD. Γηα άιιεο βιάβεο, ζα
πξέπεη λα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαηά πεξίπησζε.

1

εμεηάζηε ηε ιήςε ακθίπιεπξσλ ηνκψλ εάλ είλαη δηαζέζηκα θαη ηα δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα

2

ειέγμηε ηα ιεπηνκεληγγηθά θαη παξεγρπκαηηθά αηκαγγεία γηα CAA

3

ειέγμηε γηα LB κε Δ & H ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη IHC ζηελ ακπγδαιή. Αλ είλαη ζεηηθή, ζηε ζπλέρεηα,

επεθηείλεηε ηελ IHC γηα LB ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, ηηο ζηεθαληαίεο θαη λενθινηίθέο πεξηνρέο.
Σπληνκνγξαθίεο: DMV = ξαρηαίνο θηλεηηθφο ππξήλαο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ, LC = ππνκέιαο ηφπνο,
SN = κέιαηλα νπζία, AC = πξφζζηνο ζχλδεζκνο, ΔC = ελδνξηληθφο θινηφο
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Πίνακαρ 3. Δπίπεδο νεςποπαθολογοαναηομικήρ αλλαγήρ AD

1. Η ζηαδηνπνίεζε γηα NFT ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν θαηά Braak θαη
Braak.[8] Σεκεηψζηε φηη ε ζηαδηνπνίεζε θαηά Braak ζα πξέπεη λα επηρεηξείηαη ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ζπλππαξρφλησλ αζζελεηψλ.
2. Οη ελαπνζέζεηο Aβ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ Thal, et al.[14]
3. Η βαζκνλφκεζε ησλ λεπξηηηθψλ πιαθψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν
CERAD.[13]
4. NFT κέζνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ ειιείςεη ζεκαληηθήο ζπζζψξεπζεο Aβ ή λεπξηηηθψλ
πιαθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη κπνξεί λα θαλεί ζε άηνκα ρσξίο γλσζηηθή
εμαζζέλεζε, ήπηα εμαζζέλεζε ή ζε άηνκα κε γλσζηηθή εμαζζέλεζε απφ άιιεο αηηίεο, εθηφο
ηεο AD. Δμεηάζηε άιιεο αζζέλεηεο φηαλ ππάξρεη θιηληθή έλδεημε.[71]
5. Δπξέσο εθηεηακέλα NFT κε θάπνηα ζπζζψξεπζε Aβ αιιά πεξηνξηζκέλεο λεπξηηηθέο
πιάθεο. Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο είλαη ζρεηηθά ζπάληεο, θαη άιιεο αζζέλεηεο, ηδηαίηεξα
ηανπάζεηα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. Τέηνηεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα κελ ηαηξηάδνπλ
εχθνια ζε έλα θαζνξηζκέλν ζηάδην θαηά Braak, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ AD ηχπνπ NFT. Η λεπξνπαζνινγναλαηνκηθή αιιαγή AD πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί σο
"Φακειή" γηα ηηο θάζεηο 1 θαη 2 Thal θαη "Μέηξηα" γηα ηε θάζε 3 Thal.
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6. Μέηξηα ή ζπρλά NPs κε ρακειφ ζηάδην Braak. Δμεηάζηε ην ελδερφκελν ζπλλνζεξνηήησλ
φπσο ε αγγεηαθή εγθεθαιηθή βιάβε, λφζνο ζσκαηίσλ Lewy ή ε ηππνθάκπηα ζθιήξπλζε.
Δπίζεο, εμεηάζηε επηπξφζζεηεο ηνκέο θαζψο θαη επαλαιήςεηο ή επηπξφζζεηα πξσηφθνιια γηα
απνδεηρζνχλ άιιεο κε-AD βιάβεο.
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