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 Какво представлява MRS ?

 Кога се прилага  ? 

 Как я осъществяваме ?

 Нашият опит с  MRS ?
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 Какво представлява MRS.
 Магнитно резонансната  спектроскопия е  техника  която 

ни дава информация за промените в концентрацията на 
дадени метаболити  в мозъчните структури,което 
позволява да интерпретираме правилно променената 
мозъчна тъкан.
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КОГА ?
Когато стандартните секвенции и аплицирането на 

контрастна материя не са достатъчни за поставяне на точна  
диагноза.

Когато се търсят  редки  метаболитни заболявания и 
неопластични процеси.

При отдефинирането на демиелинизиращ процес .
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 Наблюдаваните метаболити :

 N-Acetyl Aspartate (NAA) .Намaлените стойности  
на NAA  ни показват увреждането на нервната  
тъкан.

 Choline – Повишените стойности показват 
увеличаване на клетъчното делене,което  в 
повечето случаи е обусловено от злокачествени 
тумори,демиелинизиращ процес и др.

 Creatine & phosphocreatine-Промените в 
стойностите  може да са в резултат на вродени 
заболявания,травми,съдова патология
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 Myo-inositol-Увеличаване на стойностите се наблюдава при 
пациенти с Алцхайме , деменция , HIV

 Lactate- има много ниска стойност  (нормално не се 
отчита) ,но когато има отчетена завишена такива причината 
може да бъде тумор,исхемия,хипоксия и др.

 Lipids- Завишената стойност  е показателна за некроза на 
мозъчната тъкан.

 Glutamate and Glutamine -
Завишените стойности са показателни при  хиперамонемия 

и чернодробна енцефалопатия.
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Наблюдаваните 

метаболити :
 Важни за поставянето  на 

крайното становище са ,не само 

индивидуалните стойности на 

отделните метаболити, а и 

техните съотношения -
NAA/Cr  ,  NAA/Cho  , 
Cho/Cr.
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 Как я осъществяваме?
 MASK- Избoр на секвенция- Т2  или Т1 

(нативна или контрастно усилена) .
 Основно изискване е МASK да бъде в 

строго аксиална равнина.
 При избора на срез, трябва да бъдат 

избегнати всички негативно влияещи 
фактори върху качеството на MRS . 
Такива са:

 Двигателни артефакти от страна на 
пациента.
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 Артефакти от метал (клипси или 
постоперативни метални частици)  .

 Костни структури , въздушни и течни 
колекции в зоната на интерес .

 Вентрикули,кисти и наличие на  
кръвни продукти (хематоми или 
кръвоизлви) .
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Когато сме избрали  образ, върху него позиционираме 
multivoxel матрица.Всеки отделен  voxel от нея,  ни 
предоставя индивидуалния   спектрален анализ в 
неговата зона.За това е важно  да има поне един или 
повече  в променената зона ,за да получим коректни 
метаболитни стойности .Също така трябва да има и 
достатъчно voxel-и в здрава мозъчна тъкан за да има 
база за сравнение.
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 За да игнорираме или 
поне намалим 
шумовете,получаващ
и се от зъбни 
корони,импланти, 
перманентен 
грим,движение на 
очите ,костни 
структури и въздушни 
колекций,преглъщане 
се поставяат 
сатураций.
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 След пресканирането(подготовката) ,получаваме две важни 
стойности:

 Supp Level (оптимално от 95 до 100).
 LNWdth ( -оптимално до 10).
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 Получаваме 

суровите 
данни ,след 
което заедно 
с MASK ги 
подлагаме на  
пост 
процесинга ,за 
да извлечем 
самите 
резултати.

 Резултата: 
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Глиобластом
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Глиобластом-рецидив
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Абсцес
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Енцефалит
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Радионекроза 
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Лимфом
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Лимфом
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Креатин-преди и след  лечение .
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Благодаря за вниманието!


