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КАКВО Е СПЕКТРОСКОПИЯТА: 

Процес използващ MRI за анализ на тъканния

химичен състав, като използва факта, че

различните молекулните структури имат различни

резонансни честоти.

Сигналите от различните химични съединения се

изобразяват като пикове по протежение на

честотна скала.



ПРИЛОЖЕНИЕ НАМИРА ПРИ: 

• ИНСУЛТ

• МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ 

• ТУМОРИ

• ИНФЕКЦИИ

• НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ



“

”

МР-СПЕКТРОСКОПИЯ - ВИДОВЕ

SVS – SINGE VOXLE SPECTROSCOPY

2D-CSI (2D –CHEMICAL SHIFT IMAGING) 

3D CSI (3D – CHEMICAL SHIFT IMAGING)



SINGLE VOXEL SPECTROSCOPY



- При малки региони и обекти на интерес

-размери на воксела 2/2/2см

- За поставяне на инициална диагноза. 

- Използва кратко ТЕ време, заради наличието 

на по-голям избор от метаболити

STEAM/PRESS  TE 20/35 ms

TR 2000



- GRADIENT ECHO

-Постига по-ниски ехо времената за сметка 

на по-ниско съотношение сигнал/шум

- Къси ехо времена.

- По-добра супресия на сигнала от водата 

STEAM  (STimulated Echo Acquisition Mode



PRESS (POINT RESOLVED SPECTROSCOPY)

-SPIN-ECHO

- 2 пъти по-добро S/N в сравнените с 

STEAM

-Средно дълги или дълги 

ехо-времена 



- При ниско TE от 30 msec , се наблюдават

метаболитите с ниски  и дълги Т2

- При висока TE само метаболити с високо Т2 

(NAA , creatine и холин. )

-

- Ехо времето оказва влияние върху информацията, 

получена чрез MR спектроскопията. 



MULTI-VOXEL SPECTROSCOPY



- PRESS, TE 35ms/140ms/280ms TR 2000ms

- По-големи региони

- Размери на отделния воксел1/1/1см

- За проследяване на ефекта от 

лечението. 

-За прецизиране на мястото за биопсия.

- Оценява отношението на мозъчният 

паренхим към формацията 





N-ACETYLASPARTATE (NAA)

- Съдържа се нормално в сивото и 
бялото мозъчно вещество. 

- Намалява при всяко заболяване 
водещо до нарушение в целостта на 
невроните. 

-Не се открива при тумори 
произхождащи извън ЦНС

- Норма – 2.0ppm



CHOLINE  (CHO)

- Прекурсор на ацетилхолина и  

фосфатидилхолина. 

- Ацетилхолинът е основен невротрансмитер и 

важна част от клетъчната мембрана. 

- Повишава се при болестни процеси засягащи 

клетъчната мембрана и миелина

- Нормални стойности 3.22ppm.



- Пикът се дължи основно на креатина и 

креатин фосфата. 

- Нивата в мозъка са почти константни. 

- Ниски нива се наблюдават при патологични 

процеси, като тумори, инфекции и някои 

системни заболявания. 

- Нормални стойности – 3.03. ppm.

CREATINE (Cr.) 



- Нивата на лактата в мозъка обикновено са 

многo ниски. 

- При хипоксия – се повишават.

- 1.32ppm

LACTATE



- Съставени са от триглицериди, фосфолипиди

и мастни киселини.

- Те са вградени в клетъчните мембрани и

миелина.

- Пикове се установят при деструктивни процеси

като некроза, възпаление и инфекция.

- Норма 1.33ppq

ЛИПИДИ



-Глюкозоподобен метаболит.

- Открива се основно в астроците

-Повишени стойности се установяват при
пролиферацияцата на глиалните клетки, както
при глиозата.

- 3.35ppq

MYO-INOSITOL







- NAA и креатин – намаляват

-холин, лактат и липиди -нарастват. 

- NAA намалява при разрастването на туморите и унищожаване 

на невроните, 

- Туморите с висока степен на малигненост имат голяма 

матаболитна активност и големи енергийни запаси, водещи до 

намаление на креатина.

- Многоклетънчитете тумори с бърз разстеж повишават нивата

на холина. 

-Липидни се установяват в некротичните части.

-Лактата се повишава при анаеробната гликолиза.

МОЗЪЧНИ ТУМОРИ









ЛИМФОМ



Менингиом



- Чест проблем е разграничаването на туморния 

рецидив  от радиационната некроза, месеци след 

радиотерапията.

- Повишените стойности на холин говорят повече за 

рецидив. 

-Пострадиационните промени се характеризират с 

ниски стойности на холин, креатин и NAA.

- Ако е налице радиационна некроза са налице високи 

стойности на липиди и лактат. 



МОЗЪЧНА ИСХЕМИЯ И 
ИНФАРКТ

Когато имаме мозъчна исхемия –
анаеробната гликолиза води до повишаване 
на лактата. 

Отчетливо повишени стойности на лактат е 
ключов белег за мозъчна хипоксия и исхемия. 
Холина се покачва, а NAA и креатина са 
намалени. 

Ако имаме инфаркт – повишени стойности
на липиди.





Травма - спектроскопията не се използва
рутинно.

Полезно при определяне на степента на
увреда и е с предиктивна стойност.
Особено при дифузна аксонална увреда.

Клиничният изход -NAA/Cr отношението.

Наличието на лактат и липини- с лоша
прогностична стойност.



Няма NAA, както и при останалите мозъчни 

тумори. 

Лактат ,цитозолова киселина, аланин и ацетат

са характерни за бактериалните абсцеси. 

Токсоплазмоза и туберкуломите – пикове на 

лактат и липидни





Чернодробна енцефалопатия – ниски стойности на миоинозитол. 

Холинът също е намален, а глутаминът е повишен. Чернодробната 

недостатъчност води до  повишаване на стойностите на амоняка в 

кръвта. Амонякът е невротоксин, което води на промяната на глутамата

в гутамин. 



Въпреки, че спектроскопията не е високоспецифична за
ранно откриване на Aлцхаймер при прогресирането на
заболяването NAA се понижава, а стойностите на
миоинозитол се повишават.

Миоинозитол се повишава и при сидром на Даун и
деменцията в ранна възраст.

От друга страна стойностите на миоинозитол не са
повишени при старческата деменция, така че е полезен
маркер при разграничаването на Алцехаймера от
другите причини за дeменция.

АЛЦХАЙМЕР





ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Лезия с калцификати

Наличие на кръв в лезията

Близост до кости (дурата, базата на черепа,

въздух (синуси )

Метални чужди тела

Зъбни импланти



- Никога не анализирайте само 

спектроскопията!!!

- Винаги сравнявайте патологичната 

страна със здравата.

- Освен като абсолютни стойности, 

гледайте и отношенията

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !!!


