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Въведение

Магнитно-резонансното изобразяване е важно диагностично 
средство в медицината. То прави възможно изобразяването 
и анализа на различни тъканни характеристики, като цялата 

простата, семенните мехурчета, пикочния мехур, както и 
тазовите лимфни възли, които са едно от първите места, 

където ракът на простатата дава метастази.



Магнитно-резонансната спектроскопия е нов 
диагностичен, неинвазивен метод

 Позволява визуализирането на различните молекули,
както и тяхната концентрация в биологичните тъкани
благодарение на химическото отместване на тези
вещества

 Промените в концентрацията на тези метаболити
позволяват да се характеризират някои патологични
процеси



Цел

Настоящото проучване разглежда  визуализирането, 
ориентацията и техническите аспекти за извършване на 
висококачествено спектроскопско образно изследване 

на простатата.



Ракът на простатата 
заема все по-челно място 

в класациите за честота 
на раковите заболявания 

сред мъжете.



Основни характеристики

Степен за злокачественст

Степен на разпространение



Показатели 

В

 повишен PSA /простатен специфичен антиген/

 Ректално туширане



Индикации за изследването

 Изключване за рак на простатата

 Стадиране

 Проследяване на ефекта от лечение



Нормална MRI анатомия



Нормална MRI анатомия



Магнитно-резонансната спектроскопия на простатата се извършва 
като допълнение към стандартния протокол. 

Продължителността на изследването отнема около 12 – 13 минути.

Резултатът се представя като спектри, които дават информация върху 
химическото съдържимо на изследваната структура. 



При избора на обем на решетката е важно да се включи 
цялата простатна жлеза, като същевременно се подтискат 

съседните структури: 

-интерфейси:

 Пикочен мехур

 Ректум

 Семенни мехурчета

 Мазнини в непосредствена близост до простатата



Идентифициране на области на мазнини



Подтсикане сигналът на водата

Sag

Cor

Tra



Спектроскопския прозорец се регулира в 
съответната равнина, за да се максимизира 

включването на цялата простата и минимизира 
екстрапростатната тъкан



Разпознаваеми метаболити

 Цитрат

 Креатин

 Холин

 Полиамин

Спектри на нормална простата



 Метаболитите се идентифицират чрез тяхната резонансна
честота, която зависи от химическата среда, в която
резонират водородните атоми

 Всеки химически неравностоен протон на метаболит
резонира в различна честота, често наричан химическа
смяна, която се измерва в части на милион

 Независимо от силата на магнитното поле, определеното
място за даден метаболит по абцисната ос на координатната
система остава същото



Метаболитни пикове при пациенти с рак на простатата



Метаболитни пикове при пациенти с рак на простатата



Заключение:

Магнитно-резонансната спектроскопия на 
простатата се очертава като полезна техника, 

която в съчетание с останалите техники 
допринася за прецезиране диагнозата на 

малигненост на простатата.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


