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МР	  Ангиографиите	  могат	  да	  са	  
полезни	  при	  диагностицирането	  и	  

проследяването	  на:	  

-‐  Малки	  и	  големи	  аневризми	  
-‐  Артериовенозни	  малформации	  (AVM)	  
-‐  Стеноза	  
-‐  Оклузии	  
-‐  Оценка	  на	  ангажирани	  артерии	  и	  вени	  от	  туморни	  

формации	  
-‐  Оценка	  на	  анатомичните	  особености	  на	  съдовете	  
-‐  Оценка	  на	  терапевтичен	  подход	  
-‐  Постоперативен	  контрол	  



Методи	  на	  MRA	  

n  TOF	  (Time	  of	  Flight)	   n  PC	  (Phase	  Contrast)	  

- Техниките	  се	  различават	  много	  и	  всяка	  от	  тях	  има	  
предимства	  и	  недостатъци	  

n  Гадолиний	  усилена	  магнитно-‐резонансна	  
ангиография	  (GD-‐Enhancеd	  MRA)	  

- Придобиването	  на	  обем	  и	  при	  двете	  може	  да	  е	  2D	  
или	  3D	  



 Какво е TOF ? 

-  Сигнала от неподвижните 
тъкани около 
кръвоносните съдове се 
подтиска с много кратък 
TR и по този начин 
отслабва 

-  Сигнала от постоянния 
приток на кръв през 
съдовете, който не е 
подтиснат се засилва 

    
Образите получени 
чрез техниката TOF са 
от движението на 

кръвта 



MRA	  TOF	  2D	  

n  По	  време	  на	  серията	  се	  
събират	  множество	  тънки	  
срезове	  

n  Равнината	  трябва	  да	  е	  
ориентирана	  
перпендикулярно	  на	  кръвния	  
поток:	  за	  вени	  в	  мозъка	  
трябва	  да	  е	  коронарна,	  за	  
артерии	  –	  аксиална	  

	  



-‐  Тънките	  срезове	  са	  
подходящи	  за	  бавен	  
кръвоток,	  какъвто	  е	  
венозния	  

-‐  Времетраенето	  на	  
серията	  може	  да	  е	  от	  6	  до	  
9	  минути	  в	  зависимост	  от	  
броя	  на	  срезовете	  

	  	  
TR	  minimum	  
Flip	  Angle	  45°	  
Matrix	  320/160	  
NEX	  1	  
FOV	  22	  
Phase	  FOV	  0.72	  
Bandwidth	  0.63	  
Slice	  thickness	  1.5	  

	  
 
 



MRA	  TOF	  3D	  
n  Метода	  е	  подобен	  на	  
2D	  само,	  че	  тук	  
данните	  се	  събират	  
3D	  обем,	  а	  не	  на	  
отделни	  срезове	  

n  Друга	  разлика	  е	  по-‐
високия	  сигнал	  към	  
шум	  (signal-‐to-‐noise)	  и	  
по	  кратките	  времена	  
на	  изображенията	  



- 3D	  TOF	  MRA	  дава	  добри	  
образи	  на	  системи	  с	  
висок	  кръвен	  поток,	  
каквито	  са	  артериите	  
във	  Вeлизиевия	  кръг	  

-‐  Времетраене	  ~	  7	  мин.	  
	  
TR	  minimum	  
Flip	  Angle	  20	  
FOV	  20	  
Matrix	  544/224	  
Bandwidth	  31.25	  
Phase	  FOV	  0.81	  
Slice	  thickness	  1.2	  
	  



Недостатъци	  

-‐  Поради	  спецификата	  на	  изграждането	  на	  образа	  
техниките	  не	  могат	  да	  дадат	  подробна	  картина	  
на	  по-‐малките	  интракраниални	  кръвоносни	  
съдове,	  което	  може	  да	  е	  голям	  недостатък	  за	  
диагностицирането	  на	  някои	  заболявания.	  

-‐  Недобра	  оценка	  на	  частично	  трoмбозирали	  
аневризми,	  поради	  забавен	  кръвоток	  в	  тях.	  

 



Ползи	  на	  2D	  и	  3D	  TOF	  	  
(безкатeтърна	  артeрио	  и	  венография)	  

-‐  За	  кратко	  време	  се	  получава	  подробна	  картина	  
на	  големите	  интракраниални	  кръвоносни	  
съдове	  и	  притока	  на	  кръв,	  без	  инжектирането	  
на	  КМ,	  което	  може	  да	  е	  изключително	  полезно	  
при	  пациенти	  с	  тежки	  алергии	  и	  бъбречна	  
недостатъчност	  

-‐  За	  пациента	  метода	  е	  по-‐евтин	  	  



Извода?	  
   3D	  TOF	  и	  2D	  TOF	  дават	  добра	  
картина	  за	  заболяванията	  на	  
големите	  кръвоносни	  съдове,	  
но	  стойността	  на	  образите	  не	  е	  

доказателствена!	  



Gadolinium-‐Enhanced	  MRA	  
n  Тази	  техника	  

използва	  3D	  Fast	  
Gradient	  Echo	  SPGR	  в	  
комбинация	  с	  
бoлусно	  
инжектиране	  на	  КМ	  
(~2ml./sec.)	  

n  Използва	  се	  FLUORO	  
техника,	  която	  
позволява	  
проследяването	  на	  
КМ	  през	  зоната	  на	  
интерес	  в	  реално	  
време	  



-‐	  Серията	  започва	  с	  51	  сек.	  
маска,	  необходима	  за	  
oтграничаване	  на	  
съдовото	  дърво	  от	  
статичните	  тъкани	  –	  
кости,	  мускули	  и	  т.н.	  

-‐	  Мeтода	  позволява	  за	  1:43	  
мин.	  да	  се	  получи	  
клинична	  информация	  
както	  за	  артерии	  така	  и	  
за	  вени	  

	  
Flip	  Angle	  30°	  
NEX	  1	  
FOV	  25	  
Matrix	  352/256	  
Phase	  FOV	  0.70	  
Bandwidth	  62.50	  
Slice	  Thickness	  1.6	  
	  



Недостатъци	  
-‐  Има	  риск	  при	  пациенти	  с	  тежки	  
алергии,	  бъбречна	  недостатъчност	  и	  
получаване	  на	  абсцес	  от	  иглата	  

-‐  Този	  метод	  е	  по-‐добър,	  но	  оскъпява	  
изследването	  заради	  КМ	  

-‐  Понякога	  трудно	  се	  отгрaничават	  
изображенията	  на	  артериите	  от	  тези	  
на	  вените	  



Ползи	  на	  GD-‐Enhanced	  MRA	  

-‐  В	  сравнение	  с	  TOF	  MRA,	  с	  GD	  MRA	  за	  още	  по-‐
кратко	  време	  (1:43	  мин.)	  получаваме	  образи	  с	  
доказателствена	  стойност,	  както	  на	  
артериалните	  кръвоносни	  съдове,	  така	  и	  на	  
венозните.	  

-‐  КМ	  преминава	  дори	  през	  капилярните	  
кръвоносни	  съдове,	  което	  дава	  по-‐изчерпателна	  
информация	  на	  рентгенолозите.	  



Извод	  

   GD-‐Enhanced	  MRA	  за	  кратко	  време	  
дава	  доказателствена	  клинична	  

информация	  за	  съдовите	  заболявания	  
както	  на	  артериалните	  кръвоносни	  

съдове,	  така	  и	  на	  венозните.	  



Стеноза и oклузия  
техника – 3D TOF MRA 



Оклузия 
техника - 
Gadolinium-
Enhanced MRA 



AVM	  
Техника	  -‐	  
Gadolinium-‐
Enhanced	  MRA	  



Оценка	  на	  
анатомичните	  
особености	  на	  
съдовете	  
техника	  –	  	  
	  Gadolinium-‐
Enhanced	  MRA  
 
 



Голяма 
аневри
зма –  
Техник
а - 
Gadolinium-
Enhanced 
MRA 



Нанесена 
вреда от 
тумор на 
вени  
Техника –  
2D TOF 



Недостатъци	  на	  двата	  метода:	  

-‐  Не	  могат	  да	  се	  приложат	  при	  пациенти	  със:	  сърдечни	  или	  
други	  eлектростимулатори,	  инплaнти	  в	  тялото	  
несъвместими	  с	  магнитното	  поле,	  тежка	  клаустрофобия,	  
бременни	  жени	  до	  3	  месец.	  

-‐  МР	  Ангиографиите	  не	  могат	  да	  дадат	  информация	  за	  
калциеви	  отлагания	  по	  съдовата	  стена.	  

-‐  Качествени	  образи	  могат	  да	  бъдат	  получени	  само	  ако	  
пациента	  съдейства	  за	  това,	  а	  именно	  да	  лежи	  
неподвижно	  през	  цялото	  време.	  



Предимства	  на	  двата	  метода:	  

-‐  Изследванията	  са	  със	  сравнително	  кратка	  
продължителност	  (от	  2,30	  до	  6	  мин.),	  след	  
приключването	  пациента	  не	  се	  нуждае	  от	  период	  
на	  възстановяване,	  както	  е	  при	  
конвенционалната	  ангиография	  

-‐  Няма	  лъчево	  натоварване	  за	  пациента	  
-‐  Контраста	  използван	  за	  МР	  изследванията	  е	  по-‐

малко	  вероятно	  да	  даде	  алергична	  реакция,	  в	  
сравнение	  с	  йoдсъдържащите	  контрастни	  
материи	  

-‐  Дори	  да	  не	  се	  използва	  контраст,	  МР	  
ангиографията	  осигурява	  добро	  качество	  на	  
образите	  на	  много	  кръвоносни	  съдове	  



Благодаря	  за	  вниманието	  	  


