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Preterápiásan: - tumor v. nem tumor 
- milyen tumor 
- malignitási fokozat (grading)
- kiterjedés (oedema, gliosis v. infiltráló tumor)
- elokvens területek, pályák

Postterápiásan: - residuum, recidiva
- postterápiás eltérések

- sugárnekrózis
- pseudoprogressio
- pseudoregressio

Tumor v. nem tumor ? GBM post op. + chemoirrad.
Tumor progresszió ???Subacut infarctus

6 héttel korábban

Tumor v. nem tumor ?
Tumefactív demyelinisatios laesio; TDL

rCBV alacsony
Gyűrűs halmozás nem komplett
Relatíve kis oedema
Mikrobevérzés nincs

Hist. hasonlóság: tumor - TDL
• hypercellularitás, reactív astrocyták
• fokozott mitózis
• cystikus/necroticus területek
Különbség
• neovascularisatio - tumor
• Creutzfeld-Peters sejtek - TDL

Malignus glioma ???

DWI ADCFLAIRT2

Tumor v. nem tumor ? Gliomatosis, lymphoma ???

CAARI: cerebral amyloid 
angiopathy- related 
inflammation

SWI

Cerebrális amyloid angiopathia manifesztációi
számtalan mikrobevérzés
Lobáris vérzés
Cerebrális amyloid angiopathiához társult gyulladás; 

- CAARI – perivascularis gyulladás
Amyloid-B related angitis; 

- ABRA – angiodestruktív gyulladás
SAV

necrotikus GBM

inhomogén ADC csökkenés

Abscessus Tumor v. nem tumor ?

Succinate 2.4

Acetate 1.9 ppm

Lactate 1.3

Alanine 1.5

Amino
acids 0.9

Lip + Lac
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Tumor v. nem tumor ?Óriás cavernoma

• Meningeoma
• Ependymoma
• Glioma
• Metastasis
• Medulloblastoma
• Plexus choroideus paplilloma
• Hemangioblastoma (Lindau tu.)
• PC schwannoma
• Dermoid / epidermoid
• Glomus tu.

Milyen tumor ?

Vestibularis schwannoma faciális schwannoma

epidermoid

T1+C

Glomus tumor
Ependymoma grade 3

Choroid plexus papilloma (atipusos) grade II. Meningeoma (sinus rectus dura)



2022.06.27

Pilocytás astrocytoma WHO grade I. Medulloblastoma (SHH)
TE 135 ms

TE 20 ms

3.4 ppm TaurinCho/NAA: 10

Metastasis (soliter)
Emlő cc.

Hemangioblastoma

• Meningeoma
• Ependymoma
• Glioma
• Metastasis
• Medulloblastoma
• Plexus choroideus paplilloma
• Hemangioblastoma (Lindau tu.)

Milyen tumor ?
Ependymoma Meningeoma Glioma (A1)

Medulloblastoma Metastasis Hemangioblastoma

Plexus choroideus paplilloma

Lhermitte-Duclos
dysplasticus cerebellaris gangliocytoma WHO I.

rCBV
Közepes fokban emelkedett

Ddg:
medulloblastoma
Subacut infarctus

Milyen tumor ?
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Macroadenoma v. meningeoma

Mirigyállományhoz
képest
intrinsic/extrinsic ?

Sella kitágítás,
Basis destructio ?

Carotis szűkítés ?

Durális farok jel ?

Tumor alakja ?

Hyperostosis ?

ADC:
nincs szig. különbség

Milyen tumor ? Milyen tumor ?
Meningeoma Craniopharyngeoma rec.

Meningeoma

NAA nincs 
(kivéve ha környező állományt
is belemérünk)

Alanine

Ddg: egyéb tu.
Alanine: 1.47 ppm
Invertált csúcs intermedier TE-vel

SVS

TE 135 ms

Milyen tumor ?

A2

rCBV

Nem halmozó !

Low grade Glioma High grade Glioma
A3

rCBV

GBM

rCBV ASL

Extravazáció (leakage) korrekció !

Korrekció nélkül a vér-agy gát zavar miatt az rCBV alulszámított !

Korrekció 
nincs

Korrekció
van

rCCBV
corrected

ASL

Korrekció
van

Korrekció 
nincs

Relative Cerebral Blood Volume Maps 
Corrected

for Contrast Agent Extravasation 
Significantly Correlate with Glioma Tumor 

Grade, 
Whereas Uncorrected Maps Do Not

Am J Neuroradiol 27:859–67  Apr 2006
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LGG vagy HGG ?

Halmozás nincs

rCBV

FA

Astrocytoma grade 3

Diffúz glioma
Tumor kiterjedés, tumor határ ?

rCBV rCBV

Nem halmozó területben Nem halmozó területbenHigh grade-re utalóan

Tumor kiterjedés

Lip

Cr
Cho

Glioma és lymphoma kóros spectrumot (Cho/NAA >1) mutat a halmozáson túl. 

Gliomák még a normálisnak tűnő agyban, a T2-n túl is !!! 

Multivoxel MRS

Halmozáson kívül is
tumor spectrum !!

Tumor kiterjedés

Halmozó tumor:
a jéghegy csúcsa !

rCBV fokozott
Infiltráló tumor !

Nem oedema vagy gliosis

infiltráló tumor

Postterápiás jelzavar vagy infiltráló tumor ?

GBM post op + post irrad gliosis 

rCBV alacsony

Recidíva vagy pszeudoprogresszió ?

rCBV - recidíva

Irradiatio után 3 hónappal

Recraniotomia:
hist: rec. anaplasztikus ganglioglioma grade III

Anaplasztikus
ganglioglioma grade III.
Postop.
Post Rx. 

6 hó

9 hó

13 hó

16 hó

GBM post op.
RCT után 3 hó

rCBV - psp
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ADC T2

T1+Gd

NAA Cho

Multiparametrikus képalkotás

rCBV

ASL

Postterápiás értékelés 

• terápia hatásosságának 
nyomon követése

• recidíva, reziduum
• terápiás eltérések

• Pszeudoprogresszió
• Pszeudoregresszió
• sugárnecrosis

Preterápiás értékelés

• tumor v. nem tumor
• milyen tumor 
• grading

• tumor kiterjedés

• biopsia hely

• sugársebészeti,

• radioterápiás target

• prognosztikai információk

Agydaganatok differenciáldiagnosztikája

Hagyományos képalkotás
Lokalizáció + morfológia + jelintenzitás 

Fejlett technikák
Multiparametrikus képalkotásból nyert

MR biomarkerek


