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Voxel-based cervical spinal cord mapping of diffusion 
abnormalities in MS-related myelitis 

 

 فة نوع الشذوذات في التهاب النخاعر( لمع Voxelرسم خريطة النخاع الشوكي الرقبي باستخدام تقنية ) 

 ( MS)  المتعلق بالتصلب اللويحي المتناثر

 

(    tensor imaging( لمعرفة انتشار ) Voxelاستنتاج بعد اجراء تحليل اعتمادا على ) تطبيق  الهدف:

 .( باجراء دراسة مقطعية تقدمية  MS)  المتعدد اللويحي الرقبي في حاالت التصلبالشوكي للنخاع 

 

شخص  44مريض أصيبوا بالتهاب النخاع الرقبي خالل أربع أسابيع و  41أجريت الدراسة على   الطريقة:

غير مريض استخدموا كمجموعة شاهد. جميع األشخاص خضعوا لتصوير النخاع الشوكي الرقبي باستخدام 

 Fractionalطة النخاع الشوكي الرقبي باستخدام ) ي( وتم رسم خر Diffusion Tensor Imagingتقنية )

Anisometry ( )FA  ( متوسط االنتشار, االنتشار العرضي ,)RA   ( و االنتشار المحوري ) AD تم ,)

( و  FAقيم متوسط )أرجعت  الشواهد. مجموعةتسجيل النتائج وتمت المقارنة بين مجموعة المرضى و

(RD ( من المجموعات ذات العتبات الواضحة )Significant threshold clusters  ,الى قيم سريرية )

 لمعرفة العالقة مع االعاقة الجسدية. ,منطقة الحبل الشوكي والعمرتحييد  بعد

 

( وتم استثناء أصحاب  5تم تقييم تسجيالت النخاع الشوكي لمجموعة المرضى نوعيا ) قيمة من   النتائج:

 6مريض )  44تسجيالت النخاع الشوكي جيدة في اعتبرت ( من أي تحليل الحق, 4,1القيم المنخفضة )

م اجراء سنة(, ت 11اناث, متوسط العمر  6من مجموعة الشواهد )  41و سنة(  55.5اناث, متوسط العمر 

( قيم  MS, أظهرت نتائج المرضى المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد )(  Voxelمقارنات اعتمادا على )

FA  منخفضة و قيمRD ( مرتفعة وذلك في مستوى الفقراتC3-C4 ) اليسار < اليمين وخصوصا في (

 Significantمن )  استنباطها تم التي RD و  FA أما قيم ., بدون تصميم( P< 0.001المادة الرمادية , 

threshold clusters اإلعاقة حالة مقياسأكبر اعتمادا على  مسجلة ( فقد أبدت ارتباط واضح مع اعاقة 

 . المتناثر التصلب مرضي في . قدما 15ل  المشي واختبار الممتد

 

-Novel Voxel )رسم خريطة لتوزع الشذوذات في النخاع الشوكي الرقبي اعتمادا على ان استنتاج: 

based .يستطيع سريريا تحديد الشذوذات التشريحية المرضية ) 



Objective: To apply a novel postprocessing voxel-based analysis for diffusion tensor imaging of the 

cervical spinal cord in multiple sclerosis (MS) in a prospective cross-sectional study. 

 

Methods: Fourteen patients with MS who were within 4 weeks of the onset of cervical myelitis (lesion C1-

3) and 11 healthy controls underwent cervical spinal cord diffusion tensor imaging. Cervical spinal cord 

maps of fractional anisotropy (FA), mean diffusivity, radial diffusivity (RD), and axial diffusivity were 

registered and compared between patients and controls. Mean FA and RD values from significant 

thresholded clusters were regressed with clinical scores, after adjusting for cord area and age, to 

determine associations with physical disability. 

 

RESULTS: Cord registrations for subjects were qualitatively assessed (scored out of 5) and those with low 

scores (1 or 2) were excluded from further analysis. Cord registration was considered good in 11 patients 

(6 females; mean age = 35.5 years) and 10 controls (6 females; mean age 44 years). Voxel-based 

comparisons showed patients with MS had lower FA and higher RD at C2-3 levels (left >right mainly in 

gray matter; p < 0.01, uncorrected). Extracted values of both FA and RD from thresholded clusters were 

significantly associated with greater disability measured using the Expanded Disability Status Scale and 

Timed 25-Foot Walk Test in patients with MS. 

 

Conclusions: Mapping diffusion abnormalities within the cervical spinal cord using a novel voxel-based 

approach can localize clinically relevant pathology. 
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