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l 1965 m. Stejskal ir Tanner – papildomi 
gradientai, pagerinantys jautrumą difuzijai BMR 
eksperimentuose

l 1985-86 m. Le Bihan, Breton ir kt. – pirmieji 
difuzijos vaizdai normaliame smegenų audinyje 
ir smegenų navikuose

l 1990 m. Moseley ir kt. – difuzija 
eksperimentiniame kačių smegenų išemijos 
modelyje

l 1992 m. Warach ir kt. – ankstyva GSI 
diagnostika klinikinėje praktikoje

Išeminis insultas ir difuzija

Le bihan D. Diffusion MRI: what water tells us about the brain. EMBO Mol Med. 2014;6(5):569-73.



MRT insulto protokolas
l Ar yra ir kokio dydžio infarktas?

- DWI
l Ar yra penumbra?

- PWI
l Kur yra arterijos okliuzija?

- TOF
- CE

l Ar yra pakraujavimas?
- T2*, SWI, SWAN...

l Bendras vaizdas
- FLAIR

Smulkios arterijos+

Greitesnis, stenozės, trombai+

~15-20 min.



Trumpieji MRT protokolai

l Bendras skenavimo laikas ~6 min.
l Protokolą sudaro DWI, FLAIR, GRE, PWI, MRA

l EPI FLAIR, EPI GRE ir CE-MRA

l 3T sistema
Nael K, Khan R, Choudhary G, et al. Six-minute magnetic resonance imaging protocol for evaluation of acute ischemic stroke: pushing the 
boundaries. Stroke. 2014;45(7):1985-91.



Trumpieji MRT protokolai

Panaudota su Springer Nature Customer Service Centre GmbH leidimu: Springer Nature, Journal of Neurology 
(Clinical feasibility of 1-min ultrafast brain MRI compared with routine brain MRI using synthetic MRI: a single center 
pilot study, Kyeong Hwa Ryu, Dae Seob Choi, Hye Jin Baek et al) © (2018)

2 min. 47 s



Neatitikimas („mismatch“)

l PWI-DWI (perfuzijos-difuzijos neatitikimas)
- PWI perfuzijos sumažėjimas parodo bendrą 

hipoperfuzinio audinio apimtį (Tmax >6  s)
- DWI parodo šerdį
- PWI – DWI = penumbra (%, ml)

l FLAIR-DWI neatitikimas
- Surogatinis insulto pradžios laiko žymuo
- FLAIR pokyčiai atsiranda vėliau, nei DWI – jeigu 

DWI yra, o FLAIR nėra, insulto pradžia <4,5 val.
- Dichotominis markeris



MRT MTE studijose
l Nenaudota kaip atrankos priemonė:

- MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, PISTE

l Galėjo būti panaudota kaip opcija:
- EXTEND IA ir SWIFT PRIME

l Naudota kaip pagrindinė atrankos priemonė:
- THRACE

l 301 iš 412 pacientų (73%)

RomÃ¡n LS, Menon BK, Blasco J, et al (2018) Imaging features and safety and efficacy of endovascular stroke treatment: a meta-analysis of individual patient-level data. The 
Lancet Neurology 17:895â€“904



MRT MTE studijose

Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al (2018) Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. New England Journal of Medicine 
378:11–21

Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al (2018) Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. New England Journal of Medicine 378:708–718

75 iš 206 
(36%)

49 iš 182 
(27%)



MRT IVT studijose
l WAKE-UP (Thomalla G ir kt., 2018)

- FLAIR-DWI neatitikimas
- 11,5% gydymo efektas alteplazės naudai

l WITNESS MR (Schwamm LH ir kt., 2018)

- FLAIR-DWI neatitikimas (qDFM)
- 1,3% sISK

l ECASS-4 (Ringleb P ir kt., 2019)

- PWI-DWI neatitikimas
- 1.20; 95% CI, 0.63-2.27, P = 0.58

l EXTEND
- Dauguma CTP



MRT ir rezultatai
l THRACE post-hoc (Provost C, 2019)

- Skenavimo trukmė 13 min. (KT 9 min.), p<0,001
- SIT 150 min. (KT 150 min.), SIA 200 min. (KT 213 

min.), p>0,05
- Vaizdinimo būdas reikšmingai nesusijęs su išeitimis

l SWIFT PRIME (Menjot de Champfleur N, 2017)

- Klinikinės išeitys MRT ir KT grupėse reikšmingai 
nesiskyrė

l Korėjos nacionalinis registras (Kim JT, 2019) (n=1265)

- Laikas iki punkcijos 110 min. (KT 89 min.)
- Funkcinės išeitys nesiskyrė. Mažesnis sISK skaičius.



MRT ir rezultatai (2)

l HERMES pacientų lygio analizė (Campbell BCV, 2019)

- DWI vs. CTP – MRT skenuoti pacientai turėjo 
geresnes išeiti visose šerdies tūrio grupėse

- CTP nepakankamai įvertina šerdį? DWI pervertina 
šerdį? Studijos efektas?

l DEFUSE 3 post-hoc (�Maarten G. Lansberg, 2019)

- MRS 0-2: OR 11.9 (95% CI, 2.2-63.4) pacientams 
atrinktiems MRT, 6.1 (95% CI, 2.2-17.1) atrinktiems 
KT



MRT ir laikas

l DTN laikas sumažintas nuo 93 min. iki 55 min., 
didžiausią įtaką turėjo DTI laiko sumažinimas 
(Shah S, 2015)



MRT ir laikas (2)

l Didžiausią reikšmę atlikimo laiko variacijai 
turėjo tyrimą atliekantis technologas (Avey GD, 
2019)



AHA/ASA 2018



AHA/ASA 2018



AHA/ASA 2018



ESO/ESMINT 2019



IŠVADOS
l MRT yra techniškai pritaikomas skubiam
išeminio insulto vaizdinimui

l MRT vaizdinimo laikas gali būti
optimizuojamas ir reikšmingai neilgina laiko
nuo atvykimo iki gydymo

l Šiuo metu nepakanka duomenų, kad MRT
pranašesnis prieš KT priekinės kraujotakos
insulto MTE atrankai, tačiau gali būti naudingas
nežinomo laiko IVT atrankai, taip pat
atskiroms pacientų grupėms (užpakalinė
kraujotaka, jauni pacientai...)



DĖKOJU



VUL SK
l DWI, FLAIR, T2*, PWI, CE-MRA
l Skenavimo laikas ~7,5 min.


