
Предизвикателства в магнитно-резонансното 
изобразяване при оценка на ефекта след 

проведена стереотактична радиохирургия на 
мозъчни метастази

Кошутова М.*, Д. Георгиев**

*Отделение по образна диагностика, **Клиника по лъчелечение, УСБАЛО-ЕАД, София



• Мозъчните метастази са сред най- честите интракраниални лезии при 
възрастни - приблизително 10% от пациентите със солидни тумори.

• Най-честите причини за възникване на мозъчни метастази: карцином 
на белия дроб(20%), меланома малигнум(7%) , бъбречен 
карцином(7%), карцином на гърдата(5%) и колоректален
карцином(2%).

• С развитието на образните методи се постигна по-добра диагностика и 
стереотактичната радиохирургия (SRS) се превърна в стандартна 
терапия при пациенти с метастатични интракраниални лезии. 

• Поради провежданото лъчелечение отдиференцирането между 
посттерапевтичните ефекти и прогресията на заболяването е трудно. 

Въведение:



Определят се два основни вида лъчеви реакции, в зависимост от времето на възникване:

1. Ранни реакции (появяват се  по време на или непосредствено след проведеното лъчелечение) –

• Остра енцефалопатия - признаци на повишено вътречерепно налягане с главоболие, гадене / 
повръщане и / или промени в умствения статус. Счита се, че острите ефекти са вторични, вследствие
освобождаването на цитокини, причинено от радиацията и вазодилатацията, което води до повишен
оток и нарушение на кръвно-мозъчната бариера. Магнитният резонанс при обикновено е 
непроменен, но понякога може да покаже дифузен оток на мозъка.

• Интерстициален едем или псевдопрогресия- появяват от няколко седмици до няколко месеца след 
ЛЛ и могат да бъдат дефинирани като свързани с лечението промени, които често се стабилизират 
или намаляват с течение на времето, с или без клинични симптоми. При мозъчни метастази, 
лекувани с радиохирургия, приблизително една трета до половината от пациентите ще получат 
преходен растеж на  лезиите до 2 години след лечението

• Промените в МРТ - варират от едем до увеличаване на размера на лезията (иите), поемащи и.в. 
контраста в зоната на предварително облъчване. Механизмът остава неясен – смята се, че е резултат 
от туморна некроза, оток и вторично възпаление, водещи до повишена съдова пропускливост.

• Появата на тези ефекти зависи от общата доза и размера на фракцията

Лъчеви реакции



2. Късни реакции - промени в бялото вещество, радионекроза и други 
васкуларни лезии, като лакунарни инфаркти и паренхимни калцификати. 

• Интервалът между ЛЛ и времето до появата - от няколко месеца до няколко
години.

• Промени в ЦНС - субклинични промени в бялото вещество 
(левкоенцефалопатия). Сравнително обичайни са и се проявяват при до 50% 
от пациентите, като  проявата им е възможна и след проведена 
самостоятелно химиотерапия. Счита се че тези промени възникват вторично 
на базата на мозъчен едем, поради което МР образ е сходен с този на тумора и 
може да бъде объркан, и да се отчете псевдопрогресия. 

• Радионекроза  -обикновено се проявява месеци до години след ЛЛ, но може 
да се види още в първите няколко седмици след това . 

• Приблизително 80% от случаите - в рамките на 3 години от завършването на 
ЛЛ. Смята се за по-тежка форма на промените в бялата материя, свързани с 
левкоенцефалопатия.

Лъчеви реакции



3 месеца 1 година 2 години

T2 FLAIR WI



• Въведено за първи път от шведския неврохирург Ларс Лексел, като: „Доставяне на 
единична висока доза в малък интракраниален обем през интактен череп“.

• SRS се очертава като безопасно и ефикасно лечение на много интракраниални
патологии, вкл. първични и метастатични тумори, менингиоми и вестибуларни
шванмоми. Целта на SRS е чрез осъществяване на високи дози в малък обем (доставени 
в 1 до 5 фракции), да се доведе до необратимо увреждане на туморните клетки, като се 
щади нормалния мозъчен паренхим.

• Радиобиологично ефектът на йонизиращата радиация върху съдовите структури в 
редица експериментални модели показва намаляването на дължината, плътността на 
съдовата стена, главно от увреждане на ендотела, образуване на емболи, 
склерозиране, което сумарно рефлектира в нарушен достъп и скорост на циркулиращата 
кръв , нарушаване храненето на тумора и спиране на неговия растеж.



Има ли отговор проведеното лечение?

• МРТ е стандартният начин на изобразяване, използван за откриване и 
проследяване на прогресията на интракраниални тумори. 

• Употреба при идентифициране на прогресията на тумора спрямо
посттерапевтичните ефекти констатираните резултати от контрастното
усилване, перитуморния оток, некроза, мас- ефект и хетерогенната структура, 
редукция с времето на контрастно усилващия се обем и формирането на 
глиален „белег“ - Т1,Т2 и FLAIR.

• Техники за изобразяванеи разграничение ефектът на псевдпрогресията
/радиационните ефекти, радионекрозата и истинската прогресия МР 
перфузия( PWI), дифузия(DWI) и протнонна МР спектроскопия.



• Принципът на динамичното перфузионно изобразяване –
степен на разликата в степента на васкуларизация между 
злокачествените процеси и некротичната или здравата тъкан. 

• Туморите се характеризират с повишена ангиогенеза и по-
висока васкуларизация в сравнение с некротичната / здравата
тъкан. 

• Измерването на относителния обем на мозъчната кръв (
rCBV), индиректна мярка за кръвния поток в дадена област на 
интерес, се постига чрез T2 * динамична чувствителност след 
болусно инжектиране на контраст. 

• Очаква се кръвният поток да се различава значително между 
областите на некроза и рецидив. MР перфузията показва по-
висок rCBV при рецидивиащи метастази след SRS в сравнение 
с зоните на радионекроза и намаляване на церебралния 
кръвоток с течение на времето.



• Дифузионно претегленото изображение (DWI) се основава на 
способността на МР да измерва произволно (Брауново )движение 
на водни молекули в микросредата.

• Движението на водните молекули се влияе от няколко фактора, 
включително структурата на интра- и екстрацелуларното
пространство и степента на клетъчност. При пациенти с истински
рецидив има висока концентрация на злокачествени клетки на 
мястото на рецидив с нарастване на вътреклетъчното пространство. 

• Оттук следва по-малко свободно произволно движение на водни
молекули, дължащо се на стегнатите клетъчни стени.

• По-ограниченaта дифузия на молекули се демонстрира с по-висок
(т.е. по-светъл) сигнал на DWI изображенията. Тази ограничена 
дифузия може да се определи количествено с видимия дифузионен
коефициент (ADC, mm2 / s), което е мярка за движението на 
водните молекули в средата на пикселното ниво. Това съотношение
от пикселни стойности се представя като ADC карта. По-
ограничената дифузия се превръща в по-ниска стойност на ADC ( 
областите на рецидив изглеждат тъмни).

МР дифузия (DWI)



• МР спектроскопията (MRS) предоставя ценна 
информация относно химичния състав на тъканите. 
Този метод може да определи количествено молекули в 
тъканите, вкл. глюкоза (туморен метаболизъм), 
липиди(Lip),холин (Cho;мембранен потенциал), креатин 
(Cr; енергийна хомеостаза), лактат (некроза) и N-
ацетил-аспартат (NAA; интактни глионеврални
структури).

• Измерванията на всеки от тези метаболити са проучвани
за оценка на туморния отговор спрямо прогресията на 
заболяването.

• Например, намаляването на NAA след ЛЛ е признак на 
радиационно индуцирана некроза, дори преди да бъдат
открити морфологични изменения при 
конвенционалните МР изображения. Cho и Cr често са
значително по-високи в случаите на рецидивиращия
тумор поради тяхната роля в клетъчния метаболизъм. 
Обратно, при ефект от лечението показват понижени
стойности.

МР спектроскопия



• 70—годишен мъж, с 
хистологично верифициран 
плоскоклетъчн карцином на 
бял дроб.
Дисеминация на 
заболяването в мозъчния 
паренхим- лява 
малкомозъчна хемисфера и 
дясна ГМХ окципитално.
Предходно цялостно 
мозъчно ЛЛ(WBRT)- 40 Gy
Проведна стереотактична
радиохирургия(5 x 6 Gy) на 
метастатичните лезии в 
лява ММХ и ДГМХ 
окципитално.



• На проведения МРТ 1 м. след лечението се 
наблюдава лекостепенна псевдопрогресия в 
р-ра на лезията в ЛММХ.

• Въпреки това MRS демонстрира спад в 
нивото на  Cho.

• На МРТ 6м. по-късно и двете лезиии е 
демонстрираt значителна редукция на 
рамерите.

След 6 м.

1 месец



След 2 г.



• Лъчелечебните техники са в основата при лечението на мозъчни 
метастази с доказана ефикасност и за локален контрол на 
заболяването.

• Когато посттерапевтичните промени в изобразяването или 
клиничното влошаване се сбъркат с прогресия на заболяването, 
пациентите могат да бъдат обект на ненужна хирургична 
интервенция и / или промяна на иначе ефективна терапия и обратно

• Успешното разграничаване между истинската прогресия на 
заболяването и радиационния ефект в ЦНС е в основата на 
посттерапевтичното поведение при пациенти подложени на SRS. 
Последните постижения в съвременното изобразяване, съчетани с 
подобрените техники за лъчелечение могат да осигурят по- добро 
определяне на таргетните обеми, намаляване на тъканната 
токсичност и терапевтичния отговор от лечението.

Заключение:
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