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Guzy mózgu  
regresja – progresja  

pseudoprogresja - pseudoregresja



Guzy mózgu  :  monitorowanie efektów leczenia i przebiegu choroby
regresja – pseudoregresja – stabilizacja – pseudoprogresja - progresja 

I. Guzy wewnątrzmózgowe pierwotne

glejaki ( najczęstsze pierwotne guzy mózgu u dorosłych ( 4-5/100000/rok))

PNET - wyściółczaki – guzy neuroglejowe – chłoniak – inne  

► o wysokim stopniu złośliwości   :  WHO III , IV

► o niskim stopniu złośliwości       :  WHO II  (I)

II. Guzy wewnątrzmózgowe wtórne  (przerzuty)

III.  Guzy zewnątrzmózgowe



Odpowiedź na leczenie u chorych na nowotwory złośliwe 
(kryteria : RECIST , WHO, Choi i inne)

► regresja 

całkowita (CR)

częściowa (PR)

► stabilizacja choroby

► progresja ( PD)

Guzy mózgu (wewnątrzmózgowe)

+    

pseudoprogresja               pseudoregresja



1. ocena odpowiedzi na leczenie –

jaką cechę guza mierzyć?  jak mierzyć?
wielkość guza = odpowiedź morfologiczna  ( ale  co jest guzem??) 
odpowiedź metaboliczna (metabolic response)
regresja – progresja – stabilizacja

3.  Glejaki WHO II - transformacja anaplastyczna  = progresja

2. rozpoznanie nowotworu ( vital tumor tissue - przetrwały guz,  

odrost, wznowa) – czyli co mierzyć?
dlaczego to  trudne i ważne ?

● zmiany po leczeniu zwłaszcza popromienne (therapy induced  injury ) – mogą być 

bardzo podobne do guza npl
● pseudoprogresja / pseudoregresja

● biopsja zmian śródmózgowych obarczona ryzykiem powikłań/rzadko wykonywana

● różnicowanie nie wzmacniających się kontrastowo zmian

neuroobrazowanie



Jak mierzyć wielkość guza ? 

1. Największy wymiar/y guza na pojedynczym przekroju poprzecznym   

2. Objętość guza

only the volumetric measurement of tumor size was found  to be predictive  of 
survival  in recurrent malignant glioma on  both univariate and multivariate analysis 
„ (Dempsay 2005)

Złośliwe glejaki  :
skuteczność leczenia / ocena odpowiedzi na leczenie 

� czas przeżycia
� czas wolny od progresji ( PFS progression free survival)
� stopień odpowiedzi w badaniach obrazowych (radiographic response rate)



kryteria  Macdonalda (1990)

► zmiana mierzalna :  wzmacniająca się kontrastowo, >1cm

► iloczyn największych wymiarów prostopadłych na obrazach 
T1-zależnych ze wzmocnieniem kontrastowym w płaszczyźnie
poprzecznej

► dawka sterydów

► stan kliniczny

► były stworzone dla CT , obecnie obowiązuje  MR  - T1-w CM

Kryteria Macdonalda mają ponad 20 lat, 
w momencie tworzenia podstawą oceny było TK
obecnie standardem jest MR



� mierzona jest jednorodnie wzmacniająca się kontrastowo część guza

� martwica , torbiele, loża pooperacyjna są  wyłączone  z pomiarów

� nie wzmacniający    się kontrastowo guz/części guza  nie są oceniane

� nie jest określone jak mierzyć guzy torbielowate z guzkiem ściennym  

Kryteria Macdonalda 

Henson AJNR 2008

A - RECIST, Macdonald –

homogenous , >1cm

B - volumetric - necrosis

C – nomeasurable lesion  < 1cm



potwierdzone
po 4 tygodniach



Wen Patrick Y. 

Journal of Clinical Oncology, 

2010 ; vol.28 , n° 11

w  badaniach obrazowych



Ograniczenia kryteriów Macdonalda 

� tylko guzy / części guzów wzmacniające się kontrastowo –
nie wzmacniające się kontrastowo części guzów - wyłączone

� dawki sterydów � wielkości CE  w MR /CT

� dawki sterydów � wielkości  CE  w MR/CT

� wielkości CE także: zmiany zapalne, popromienne, zawał

wzmocnienie kontrastowe = uszkodzenie /brak BBB 

wzmocnienie kontrastowe ≠ guz

� pseudoprogresja - pseudoregresja

� Leki antyangiogenne � CE  ale  ≠ śmierć komórek guza 

UWAGA 



RANO response criteria

Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) working group

1. Wielkość zmiany wzmacniającej się kontrastowo – iloczyn największych 
prostopadłych wymiarów (jak Macdonald)

2. zmiana mierzalna : dwa prostopadłe wymiary ≥ 10mm, ( widoczna na ≥ 2  axialnych 

skanach 5mm/0mm )

3. naciek wokół torbieli lub loży jest mierzalny jeśli ma postać guza ≥ 10mm

4. torbiele i loże pooperacyjne nie są mierzone w ocenie odpowiedzi na leczenie

5. zmiany niemierzalne: maksymalne prostopadłe wymiary <10mm , granica masy nie 

do określenia

6. mnogie wzmacniające się kontrastowo zmiany : 2-5 największych zmian, oblicza się 
sumę iloczynów ich największych prostopadłych wymiarów

7. wymienione są zmiany nie wzmacniające się po CM, hiperintensywne w T2/FLAIR, 
ale nie jest podany sposób ich mierzenia





co mierzyć ?

żywa tkanka guza                                
(vital tumour tissue)

vs
zmiany po leczeniu

wzmocnienie kontrastowe ≠ guz /naciek nowotworowy

wysoka SI w T2-FLAIR  ≠ guz / naciek nowotworowy



-

po  operacji – pozostawiony guz vs zmiany pooperacyjne

► pierwsze badanie MR (baseline MRI )  -

z CM i DWI ! do 48 godzin po zabiegu 

( nie później niż 72 godziny) szczególnie ważne w WHO III i IV

► CE w ścianie loży pooperacyjnej ↑  48-72 godz

► uwaga na CE po terapiach miejscowych



po  operacji – pozostawiony guz vs zmiany pooperacyjne

► zawał – do  2/3  chorych po operacji złośliwych glejaków
ograniczenie dyfuzji + często wzmocnienie kontrastowe

� można pomylić z guzem 

► produkty degradacji krwi

► zmiany zapalne 

Henson AJNR 2008
DC

BA

A, B – immidiete post-op DWI/ADC – restricted diffusion

C, D – 3 ms later, T2-W, T1-W CE – CE in infarct,



-

pozostawiony guz

► pomiar liniowy - od granicy loży  

●TR (total resection) – nie widać guza  

● GRT (gross total resection ) < 1cm  marginesu guza

● subtotal resection  > 1cm marginesu guza

po  operacji – pozostawiony guz vs zmiany pooperacyjne

► objętość – bardziej  obiektywna  ,  ale czasochłonna 



Hustin, 2005

neurotoksyczność RT:

► uszkodzenie naczyń:martwica małych naczyń, pogrubienie endothelium, 
hialinizacja, zakrzepica

► niszczenie gleju i istoty białej

► wpływ na enzymy fibrynolityczne

► zmiana mechanizmów immunologicznych

1. ostre (w czasie RT)
2. podostre (do 12 tyg.po RT) ≈ pseudoprogresja
3. późne (miesiące – lata po RT) – leucoencephalopatia, martwica      

popromienna, inne

zmiany popromienne (Radiation-induced brain injury )



martwica popromienna

► najczęściej  > 3 do 12 mieś.po RT,  ale może być po wielu latach 

► nieodwracalna i najczęściej postępująca

► jej powstanie zależy wprost od dawki promieniowania i objętości mózgu 
objętej RT

► rozróżnienie martwicy popromiennej  i wznowy/odrostu guza jest w 
klasycznym  obrazowaniu zwykle niemożliwe

► martwica rozpływna lub skrzepowa

► popromienne  uszkodzenie BBB  ����
wzmocnienie kontrastowe

radionecrosis GBM recurrencePopromienne CE:
- bez (widocznej) martwicy
- z martwicą



Guz vs uszkodzenie popromienne

► T2-w FLAIR – nie jest pomocny w ddx  zmiany popromienne z CE vs guz 
ale

- ocena  terapii anty-angiogennych

- monitorowanie nie wzmacniających się  kontrastow  guzów

Klasyczne kryteria progresji/wznowy guza:

♦ powiększenie się obszaru CE 

♦ nowe ogniska CE

martwica popromienna radiation-induced injury
GBM wznowa 

► martwica popromienna     naśladuje       wznowę guza



Guz vs uszkodzenie popromienne 1HMRS 

I. NAA ���� guz i zmiany popromienne

II. Cho ���� rosnący guz i uszkodzenie popromienne

generalnie  :    wysoka Cho � wznowa guza
niska Cho � martwica/uszkodzenie popromienne

„pure” radionecrosis

„pure” tu recurrence

tu recurrence

►Cho/NAA >2,5 i Cho/Cr >2 w zmianie CE  ���� wznowa guza (Rabinov 2002)

► Cho/Cr lub Cho/NAA > 1,8 ���� wznowa/progresja (Weybright, AJR, 2005)

► chol/chol con < 1 ���� martwica 

Martwica popromienna = niski poziom  wszystkich  metabolitów z wyjątkiem Lip

Gdzie jest granica?



Guz vs uszkodzenie popromienne 1HMRS 

► lac+lip / chol > 0,75  ���� martwica  Rock, 2002

Mixed: GBM recurrence + radionecrosis

III. lipidy = martwica ( popromienna i w guzie)

IV. mleczany  (Lac) w  guzie  i martwicy

Radiation necrosis

Sundgren, Neuroimag Clin N Am 2009

► MRS : mała liczba metabolitów ; niska rozdzielczość przestrzenna



1HMRS - ocena odpowiedzi na leczenie  (CSI > SVS)

► ⇩ Chol � skuteczna RT / odpowiedź na  ChT = regresja 

► jak liczyć ?  
maksymalny poziom  Cho/NAA   ; Cho/Cr ?
liczba / % voxeli w których doszło do zmiany?
liczba voxeli w których Cho/NAA ; Cho/Cr  poniżej /powyżej  pewnego progu

► ↑ lipidów /  mleczanów   był obserwowany w czasie i po RT

►↑ Cho  i ↓ NAA � progresja

► ↑NAA � odpowiedź na leczenie = regresja 

1H MRS  wykonane przed RT/ChT znacznie ułatwia późniejszą ocenę



► guz  =   wysoka gęstość komórkowa � niskie ADC

ale też

guz =  microangiogeneza    � wzrost ADC 

uszkodzenie popromienne =  martwica : 
prosta, rozpływna � wzrost ADC

ale też

uszkodzenie popromienne = glioza, fibroza, inwazja   
makrofagów, demielinizacja, martwica skrzepowa  � niskie ADC

MR  diffusion : DWI / ADCGuz vs uszkodzenie popromienne

DWI/ADC nie jest markerem nowotworu



Ocena odpowiedzi na leczenie – odpowiedź  metaboliczna  DWI/ADC 

►tumor having low ADC are more responsive to treatment  than tumor having high ADC
Mardor Y, Neoplasia 2004

► przyspieszenie /wzrost dyfuzji w          

guzie w czasie leczenia     

jest  widoczne zanim guz    

zaczyna się zmniejszać

guz w czasie leczenia :

► generalnie : skuteczne leczenie (regresja) =      dyfuzji  

bo  martwica komórek, apoptoza, rozpad błon   

komórkowych � dyfuzji

Taouli, Koh, Radiology 2010

ale
► obrzęk komórek skutkiem     

utraty  przez komórki
homeostazy � ⇩ dyfuzji 



Guz vs uszkodzenie popromienne

obrazowanie unaczynienia guza

DCE – T1 shortening

Permeability based 
approaches

DSC T2* 
effects - PWI

MR 

Perfuzja CT 

mixed : radionecrosis + GBM recurrence

HGG  po RT  to prawie  zawsze
komórki guza + martwica 

+
► ASL – arterial spin labelling 

– endogenny CA

► wzrost guza > kilka mm   = neoangiogeneza

► naczynia guza ≠ prawidłowe naczynia
◊ bardziej kręte ◊ niedojrzałe       ◊ o bardziej przepuszczalnej ścianie  

Unaczynienie guza



Guz vs uszkodzenie popromienne

♦ wzmocnienie kontrastowe  + (n) rCBV  > 2,6 � guz wznowa / odrost 

♦ wzmocnienie kontrastowe+ (n) rCBV  < 0,6 � radiation injury

♦ wzmocnienie kontrastowe  + (n) rCBV r 0,6 – 2,6 � ??? � inne metody

Malignant  pleomorphic xantoastrocytoma WHO III,
tu recurrence 1 year after surgery and RT, (n)rCBV > 3

T1 CE rCBV

Because recurrent high-grade tumor is characterized by angiogenesis (and typically high rCBV)

and necrosis is generally associated with lack of rCBV elevation, the two entities should

theoretically be distinguishable by using perfusion MR imaging Provenzale 2006

Jaki jest próg?

Sugahara, AJNR 2000

Normalizowane  rCBV  (rCBV w guzie ]/rCBV[ prawidłowo wyglądająca istota  biała drugiej półkuli 

Unaczynienie guza

(n)rCBV  > 0,71 � guz (0,55- 4,64)
(n) rCBV < 0,71 � martwica  (0,21-0,71)

czułość  95,9% 
Hu et al. AJNR 2009



Guz vs uszkodzenie popromienne

Overlap (n) rCBV guzów i uszkodzeń popromiennych  :
1. Obszar wznowy guza  często = komórki guza + martwica ( Forsyth – 33%)
2. wznowa rozwija się w obszarze ischemii 

(n) rCBV ratios in the recurrent glioblastoma were significantly lower than

those in the initial glioblastoma in the same patients (Sugahara 1998)

3. tkanka poddana RT =  generalnie ischemia ( okluzja naczyń) ale  + tętniaki   + 
teleangiektazje + proliferacja komórek endothelium

4. powodowane przez RT drobne ogniska krwotoczne ���� susceptibility artifacts i    
obniżenie rCBV 

radinecrosis tu recurrence + radionecrosis

(GBM after surgery and RT)

Unaczynienie guza



martwica popromienna 18F FDG

MR               

2 lata 

później 

1 rok po RT 



diagnosis of the vital tumor tissuetumor recurrence vs radiation injury

DCE MR (T1-w) perfusion 

Vascular permeability – K trans

Tu recurrence

radionecrosis

Lacerda & LawNeuroimaging Clinics of 
North America, 2009



Metabolic response    DWI/ADC

05.2009 

PNET

ADC 0,4  - 0,5 x10¯ ³

mm2/s

nrCBV > 3,5

08.2009

Post RT/ChT

ADC 0,9-1,1x 10¯ ³

mm2/s

nrCBV 1,5-2

ADC rCBV

04.2010 ► odpowiedź na leczenie w kontrastowych badaniach dynamicznych: 
obniżenie rCBV,

obniżenie przepuszczalności ścian naczyń (permeability) ,
obniżenie przechodzenia kontrastu poza naczynia                                 

( rate of CM leakage)

ChT + RT



PET

► zmniejszenie wychwytu  FDG  = odpowiedź na leczenie

(regresja )

► wzrost wychwytu FDG po leczeniu  = odrost guza? 

►18F- FLT PET [ 3'-deoxy-3'-18F-fluorothymidine] - ocena

proliferacji komórek, może być wykorzystywany do

monitorowania odpowiedzi na leczenie



MARTWICA POPROMIENNA PŁATA SKRONIOWEGO 

Chory po 2-krotnej RT/ChT
z powodu NPC

1.Napad padaczkowy –
2.3 lata po 2. RT



pseudoprogresja



GBM (WHO IV) - leczenie

1. maksymalna resekcja
( bezpieczna = bez dodatkowych ubytków neurologicznych)

następnie

2. jednoczasowa  radio -chemioterapia ( temozolomid)  

następnie

3.  adjuvantova chemioterapia (temozolomid)     

pierwsze  badanie MRI  po RT – powiększenie obszaru 
wzmocnienia kontrastowe ustępujące bez dodatkowego 

leczenia / zmian w leczeniu u 20-30% chorych

= pseudoprogresja



pseudoprogresja

� ↑ przepuszczalności naczyń skutkiem RT wzmocniony przez 
temozolomide

� częściej po radio-chemioterapii i niż tylko po RT

� częściej u chorych z metylacją genu MGMT

� możliwa progresja objawów klinicznych 

� najczęściej do 12 tyg. po zakończeniu chemioradioterapii 

� MR /CT  : nowe ognisko CE lub powiększenie ogniska CE w
obszarze  RT (obszar objęty RT >> pierwotny guz)

� ↑ vascular permeability ; ↑ Cho ; ↑Ktrans

� ⇩(n) ⇩(n) ⇩(n) ⇩(n) rCBV (<1?, <0,7?)



pseudoprogresja

Brandes 2008



Wen PY et al. JCO 2010 
vol.28, no 10 : 1963 -1972 

pseudoprogresja

A.     GBM

a) przed zabiegiem operacyjnym
b) po zabiegu

c) po zakończeniu chemioradioterapii (temozolomid)

d)   po reoperacji bezpośrednio po c – tylko 
martwica, guza nie znaleziono 

B. GBM

a) 2 dni po biopsji streotaktycznej

b) 4 tygodnie po zakończeniu 
chemioradioterapii  (temozolomid)

c) po następnych 4 tyg. temozolomidu

d)  po następnych 4 t g. temozolamidu



ponieważ pseudoprogresja :

● może mieć istotny wpływ na los chorego
● jest trudna do odróżnienia od progresji

ustalono
różne kryteria progresji w zależności od czasu od chemioradioterapii

(Response Assessment in Neuro-Oncology Working Group) 

Progresja < 12 tyg. po CHT-RT

1.nowe CE poza polem RT (poza  

izodozą 80%)

lub
2. jednoznaczne cechy h-p „    

żywej tkanki guza” , 

histologicznej progresji 

samo pogorszenie stanu 

klinicznego bez potwierdzenia 

radiologicznego lub h-p nie jest 

progresją

Progresja > 12 tyg. po CHT-RT

1. nowe CE poza polem RT niezależnie co z 

dawką sterydów

2. wzrost ≥ 25% sumy iloczynów największych   
wymiarów prostopadłych w stosunku do 

1. badania po CHT-RT lub następnego z 

mniejszym guzem przy = lub ↑ dawki 

sterydów
3. U leczonych lekami antyangiogennymi –

znaczny wzrost obszaru bez CE o  wysokiej SI 

w T2 FLAIR  i ↑dawka sterydów = lub ↑
powiększenie obszaru hiper w T2-FLAIR jeśli 

nie może być skutkiem innych chorób ( np.RT, 
demielinizacji, ischemii, infekcji, drgawek, 
zmian pooperacyjnych itp.) 



pseudoregresja



Leki wpływające na naczynia guza

Antyangiogenne – anty VEGF

- cel: VEGF (np.avastin) lub jego  

receptor (np.cediranib)

--blokowanie tworzenia nowych 

naczyń guza 

-długotrwałe zmiany w 

unaczynieniu guza

-Zmiana parametrów 
hemodynamicznych widocznych w 

DCE MR (CT)

º ⇩ przepuszczalności ścian

º⇩ BV

º↑ BF

º⇩ wypływu CM

Antivascular (przeciwnaczyniowe)

- cel : komórki endothelium

-- gwałtowne niszczenie naczyń �
krwotoczna martwica guza

► zmniejszenie lub zniknięcie 
wzmocnienia kontrastowego
(CE) w czasie leczenia jest objawem
regresji nowotworu 

► ocena zmian w CE i kinetyce CE musi
być odmienna w przypadku
stosowania leków antyangiogennych 
niż w przypadku stosowania 
klasycznych
cytostatyków/ leków cytotoksycznych



terapie anty-angiogenne

inhibitory VEGF 

⇩⇩⇩⇩ przepuszczalność  ścian naczyń  
vascular permeability

⇩⇩⇩⇩ CE w MRI i CT

nawet już w 1 -2 dobie po rozpoczęciu 

leczenia 

Przediagnozowanie 

odpowiedzi na leczenie 

inhibitorami VEGF

progresja zmian hiperintensywnych  
T2/FLAIR  nie odpowiadających na 

sterydy ≠  nasilający się obrzęk 

H.Ian Robins et al.  

Neuroimaging Clinics 

of North America, 2009

⇩ ADC

pseudoregresja 
/pseudoresponse

wg kryteriów  Macdonalda 



Antiangiogenic agents

Lacerda & Law  ;
Neuroimaging Clinics

of North America, 2009

Wg kryteriów Macdonalda - SD

Recurrent 

GBM

Antiangiogenic 
agent

3 month 

later

Follow-

up



Padhani and Miles 
Radiology 2010

przed leczeniem,

temodal + bevacizumab : 

10 dni   regresja

6 tygodni 

6 miesięcy 

od początku leczenia

Astrocytoma anaplasticum WHO III 

progresja



poza wymiar guza



transformacja anaplastyczna                      

glejaków WHO II



Czynniki prognostyczne LGG w badaniach obrazowych 

► wielkość > 6cm

► przekraczanie linii środkowej
niekorzystne czynniki rokownicze EORTC + : > 40rż, 

astrocytoma, ubytki neurologiczne przed zabiegiem)

► średni wymiar - wzrost : 

♦ Mandonnet 2007 : < 8mm/rok – 5letnie przeżycie 96% ; > 8mm/rok – 57%
przed leczeniem  2. MRI 3 mieś. po 1. MRI : wzrost >2mm = szybko

rosnący guz, „agresywne” leczenie ; wzrost ≈ 1mm = zabieg? obserwacja?

♦ Hlaihel 2009: wzrost guza >3mm/rok jako marker transformacji : czułość 80%    
specyficzność 86%, PPV 67% ; NPV 92%

► Hlaihel 2009 : wartości progowe dla predykcji anaplastycznej transformacji

transformacja anaplastyczna glejaków WHO II 

większość (wszystkie ?) glejaki WHO II ulegają transformacji do wyższego stopnia złośliwości



transformacja anaplastyczna glejaków WHO II

►”angiogenic switch” ( Verheul HM 2004 ; Carmeliet P 2000; Bergers G  2003;  Jain RK 2007)

►longitudal MR perfusion imaging of conservatively treated low-grade gliomas showed   

differences in serial rCBV measurements between tumors that underwent 

malignat transformation and those that remained stable during a defined study 
period. (Danchaivijitr N ; Radiology  2008)

► transformers show a marked increase in rCBV that could be observed up to 12, and 

in some instances,18 months prior to clinical and imaging transformation ( 
before contrast enhancement is apparent on T1-weighted images), whereas 

nontransformers have relatively stable rCBV measurements. (Danchaivijitr N 

Radiology  2008)

Danchaivijitr N 

Radiology  2008)

PET/CT

↑ 11C methionine uptake

mal transformation



Law 2006 - LGG :

√ nrCBV <1,75 – mediana czasu   
do progresji 4620 dni (± 433)

√  nrCBV > 1,75 – mediana czasu do 

progresji 245 dni ( ± 62) –

LGG

low-grade 
oligodendroglioma

rCBV = 1,42

po 68 tygodniach

rCBV = 1,01

Low-grade mixed 

oligoastrocytoma

rCBV = 4,23

po 18 tygodniach

rCBV = 13,37

transformacja anaplastyczna glejaków WHO II



KE 

nrCBV < 1,7

ADC 1,3-1,5x10¯ ³ mm2/s

07. 2009

nrCBV > 2,5

11.2009 

nrCBV > 2,5

transformacja anaplastyczna glejaków WHO II

03.2008

oligoastrocytoma WHO II 

12.2009 zabieg operacyjny  ;           astrocytoma anaplasticum WHO III



malignant transformation of low-grade gliomas

06.2007   

Astrocytoma fibrillare 
WHO II

nrCBV : 1,8 – 2,0 !!!

09.2008

nrCBV :3,2 -3,4 

Zabieg operacyjny 

11.2008 :Astrocytoma 
anaplasticum WHO III

► Lesions with relative CBV less than 1.75 had a median time to progression 
of 4620 days ± 433 (standard deviation), and lesionswith relative CBV 

more than 1.75 had a median time to progression of 245 days ± 62. 
Law M, Radiology 2006

PG



Lacerda S. Law M. Neuroimaging Clinics of North America , 2009

1st

At 6 

month’s

follow-up

At

8 month’s

follow-up



astrocytoma WHO II 
biopsja + RT
(n) rCBV ≈ 2-2,5 
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Transformacja 

[ zabieg operacyjny, 
h-p: GBM WHO IV ]

max Cho/NAA ≈ 4

max Cho/Cr ≈ 3

(n) rCBV > 3



wnioski :
◊ ocena odpowiedzi na leczenie glejaków powinna być dokonywana na podstawie
badania MR

◊ badanie MR oprócz sekwencji klasycznych powinno obejmować DWI, DSCE MR  i ew.  

DCE-MR i MRS

◊ rozróżnienie wznowy/progresji guza od zmian popromiennych w obrazach T2-w, T1-w  

-/+ CM  /  CT -/+ CM jest zwykle niemożliwe

◊ rozróżnienie wznowy/progresji guza od zmian popromiennych jest najbardziej pewne

przy zgodnych wynikach wszystkich metod obrazowania : 

CE,      DWI,      DCE/perfuzja,    MRS

◊ odpowiedź  na leczenie może być stwierdzona przed zmianą wielkości guza 

DWI MR , MRS , obrazowanie unaczynienia guza  dostarczają informacji o
biologii i metaboliźmie guza 

◊ inne niż pomiar wielkości metody oceny odpowiedzi na leczenie wymagają dalszych 

badań i validacji


