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                                                      FMRI  

Функционално 
изследване на мозъкa 
и по-специално 
неговите 
моторни,визуални,гов
орни и други зони. 
    



  



Самата серия се състои от 3 маски, всяка от които е 
по 4 секунди ,а самата тя може да е от 5 мин. до 10 
мин. и повече. Колкото по дълга е самата серия, 
толкова повече информация можем да съберем. 
Oсвен основната серия която се използва се 
нуждаем и от 3D серия ,върху която да стане 
фузирането на основната функционална серия. 
Времетраенето и е обикновено  5 до 6 минути и се 
прави преди поставянето на контрастна материя-
разбира се ако това е нужно.  





                ТЕNSOR/DTI/ 
Mагнитно-резонансната трактография е       
неинвазивен метод за изобразяването на невралните 
трактове на главният мозък.При трактографията се 
използва специфична техника ,която е чувствителна 
към дифузията на водата в човешкото тяло. 
Може да се използва при пациенти с туморни 
формации ,инсулти ,травми и съдови малформации. 



 
Серията е с продължителност от 2:30мин. ,като 
може да достигне и до 6 и повече. 
За тази серия не ни е необходима допълнителна 
друга ,но за да се изобразят трактовете на мозъка е 
нужна пост обработка. 
На външен вид серията изглежда като добре 
познатата ни дифузия/DWI/-Diffusion weighted 
imaging. 





              
             SPECTROSCOPY 
Спектроскопията е метод при магнитно-
резонансното изследване с помощта на който на 
базата на молекуларният състав на клетките може да 
се отграничат патологично променените зони в 
мозъка(получаваме ‘‘метаболитна карта‘‘ на 
мозъка). 
 



Като време самата по себе си серия е доста кратка 
2-4 мин. ,но за сметка на това е и много „капризна“. 
Има 4 основни фактора ,които могат да провалят 
самото изследване и да ни дадат фалшиви 
стойности. 
Това в мозъкът са Водата,Въздуха,Кръвта и 
Костите.За избягването на тези 4 елемента е нужно 
поставянето са сетурации ,които подтискат шумът от 
тях. 
При оперирани пациенти е по-трудно постигането 
на достоверни резултати поради допълнителни 
постоперативни артефакти.  
 







           
            PERFUSION 
Перфузията е метод на изследване при магнитният 
резонанс ,благодарение на който чрез изчисление 
на обемът и потокът на кръв в мозъка , 
преминаващи за секунда можем да разграничим 
патологично променените зони . 
Използва се за ранно диагностициране на инсулти и 
отдефиниране на туморни формации. 



Серията е кратка като времетраене 1:08мин. , като 
се състои от 5 секундна  маска ,3 секундно време за 
инжектиране на контрастна материя (5мл. са 

достатъчни) и 1 минута е динамичната серия. 
Допълнително количество контрастна материя 
може да се аплицира след перфузията ,ако е нужно. 
Серията подлежи на постобработка ,като 
допълнително може да се фузира с дифузията ,за 
която цел трябва да бъде копирана от нея ,като 

исключим FOV-a (полето на интерес).         
             



             



          3D CUBE ,3D SWAN 
3D CUBE е серия,която може да бъде Т2 или T2 
FLAIR.При нея срезовете са 1.6мм. без никакво 
разстояние между тях.Сериите са изотропични
(позволява рекунструкция в 3-те равнини с 
изключително добро качество). 
 3D SWAN е подобрена версия на така познатото 
HEMO или Т2*.За съжаление серията не е 
изотропична ,но както и при CUBE ни представя 
нещата с много повече детайли (добра оценка на 
малките съдове в мозъка и мозъчните хеморагии)   



При Т2 CUBE имаме 160 среза ,а при T2 FLAIR 
240.Продължителността на сериите е 5 мин.  
При SWAN имаме опцията да пуснем по-кратка 
серия ,като позиционираме SLAB-ът само върху 
зоната на интерес ,а не върху целият мозък.Поради 
факта ,че самата серия не е изотропична не се 
позволява добра реконструкция в другите 2 
равнини.Дебелината на срезовете е 3 мм. ,отново 
без никакво разстояние. 













    Благодарение на новите методики в ядрено- 
магнитното изобразяване и тяхното комбиниране 
вече сме в състояние да добием екзактна 
информация за патологични промени в мозъка 
без да се налага оперативна интервенция 
(биопсия). 

    Комбинирането на FMRI и DTI е постижимо със 
специална програма. 

     Фузиране на FMRI върху CUBE ни дава много 
добра оценка за взаимоотношенията между 
патологично променената зона и мозъчният 
паренхим. 

    Комбиниране на спектпоскопията с перфузията и 
дифузия може да ни предотстави предварителна 
“хистология“   



             
 
 
 

 
  БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО 


