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Εικόνα 1.3    Ευθυγράμμιση-κλασσική θεωρία

αριθμός πυρήνων ευθυγραμμίζεται αντι-παράλληλα με το μαγνητικό πεδίο (με αντίθετη φορά) 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3. 

Η κβαντική θεωρία (διατυπώθηκε πρώτα από τον Max Planc το 1900) περιγράφει τις ιδιότητες 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τη μορφή ξεχωριστών/ διακριτών ποσοτήτων ενέργειας 
που αποκαλούνται κβάντα (quanta). Εφαρμόζοντας την κβαντική θεωρία στη ΜΤ, οι πυρήνες των 
υδρογόνων εμπεριέχουν ενέργεια δύο ξεχωριστών ποσοτήτων ή πληθυσμών που αποκαλούνται 
χαμηλής και υψηλής ενέργειας (Εικόνα 1.4). Οι πυρήνες χαμηλής ενέργειας ευθυγραμμίζουν τις 
μαγνητικές τους ροπές παράλληλα προς το εξωτερικό πεδίο (λευκό βέλος στην Εικόνα 1.4) και 
αποκαλούνται spin-up πυρήνες (μπλε χρώμα στην Εικόνα 1.4).  Οι πυρήνες υψηλής ενέργειας 
ευθυγραμμίζουν τις μαγνητικές ροπές τους με αντι-παράλληλη φορά και αποκαλούνται spin-down 
πυρήνες (κόκκινο χρώμα στην Εικόνα 1.4).

Οι παράγοντες που επιδρούν στο ποιοι πυρήνες ευθυγραμμίζονται παράλληλα και ποιοι αντι-
παράλληλα καθορίζονται από την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και το επίπεδο 
θερμικής ενέργειας των πυρήνων. Πυρήνες χαμηλής θερμικής ενέργειας δεν έχουν αρκετή ενέργεια 
για να προσανατολιστούν αντίθετα στο μαγνητικό πεδίο, δηλαδή με αντι-παράλληλη φορά. Αντίθετα 
πυρήνες υψηλής θερμικής ενέργειας, έχουν αρκετή ενέργεια για αντιπαράλληλο προσανατολισμό 
με αυτό το πεδίο, καθώς αυξάνεται όμως η ένταση του μαγνητικού πεδίου μειώνεται ο αριθμός 
των πυρήνων που έχουν επαρκή ενέργεια για κάτι τέτοιο. Η θερμική ενέργεια ενός πυρήνα 
καθορίζεται κυρίως από τη θερμοκρασία του ασθενούς. Στις κλινικές εφαρμογές αυτή δεν 
μεταβάλλεται δραστικά και δεν είναι σημαντική. Αυτό ονομάζεται θερμική ισορροπία (thermal 
equilibrium). Υπό αυτές τις συνθήκες η ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου αποτελεί τον 
καθοριστικό παράγοντα των σχετικών ποσοτήτων των spin-up και spin-down πυρήνων. 

Στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας οι πυρήνες υψηλής ενέργειας είναι πάντα λιγότεροι από 
τους χαμηλής ενέργειας πυρήνες, και συνεπώς οι μαγνητικές ροπές των πυρήνων που είναι 
ευθυγραμμισμένες παράλληλα προς το μαγνητικό πεδίο ακυρώνουν το μικρότερο αριθμό μαγνητικών 
ροπών που είναι διαταγμένες αντι-παράλληλα. Επειδή ο αριθμός των παράλληλα διαταγμένων 
μαγνητικών ροπών είναι μεγαλύτερος υπάρχει πάντοτε μικρή περίσσεια προς αυτή την κατεύθυνση 
η οποία παράγει μια συνολική μαγνητική ροπή (Εικόνα 1.5). Άλλοι ενεργοί στο ΜΣ πυρήνες 
ευθυγραμμίζονται επίσης με το μαγνητικό πεδίο και παράγουν τις μικρές δικές τους μαγνητικές 
ροπές.

Οι προαναφερθείσες μαγνητικές ροπές δεν χρησιμοποιούνται στην κλινική ΜΤ, διότι αυτοί οι 
πυρήνες δεν υπάρχουν σε αρκετή ποσότητα στο σώμα ώστε να απεικονισθούν επαρκώς και  οι 

τυχαίος προσανατολισμός απουσία 
εξωτερικού πεδίου

ευθυγράμμιση εξωτερικό 
μαγνητικό πεδίο
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Εικόνα 1.4    Ευθυγράμμιση-κβαντική θεωρία

Χαμηλής ενέργειας πυρήνες παράλληλης 
κατεύθυνσης 
(spin-up)

Πληθυσμός χαμηλής ενέργειας 
παράλληλης κατεύθυνσης (spin-up)

Υψηλής ενέργειας πυρήνες αντι-παράλληλη 
κατεύθυνση (spin-down)

Πληθυσμός υψηλής ενέργειας με με 
αντι-παράλληλη κατεύθυνση 
(spin-down)

Ενεργειακή διαφορά εξαρτάται από 
την ένταση του πεδίου

συνολικές μαγνητικές ροπές τους είναι πολύ μικρές. Αντίθετα η συνολική μαγνητική ροπή του 
υδρογόνου παράγει σημαντικό άνυσμα μαγνήτισης που χρησιμοποιείται στην κλινική ΜΤ. Αυτό 
ονομάζεται άνυσμα συνολικής μαγνήτισης (net magnetization vector, NMV) και αντικατοπτρίζει 
τη σχετική ισορροπία μεταξύ των spin-up και spin-down πυρήνων.

Μετάπτωση (Precession)
Κάθε πυρήνας υδρογόνου περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.6. 
Η επίδραση του Β0 προκαλεί μια επιπλέον περιστροφή ή ακανόνιστη ταλάντευση της μαγνητικής 
ροπής του υδρογόνου περί το Β0. Αυτή η δευτερεύουσα περιστροφή αποκαλείται μετάπτωση 
(precession) και προκαλεί τις μαγνητικές ροπές να διαγράψουν μια κυκλική τροχιά γύρω από το 
Β0. Αυτή η τροχιά καλείται τροχιά μετάπτωσης (precessional path) και η ταχύτητα με την οποία 
γίνεται η μετάπτωση περί το Β0  αποκαλείται συχνότητα μετάπτωσης (precessional frequency). 
Η μονάδα της συχνότητας μετάπτωσης είναι το megahertz (MHz), όπου 1 Hz είναι 1 κύκλος ανά 
δευτερόλεπτο και το 1 MHz αντιστοιχεί σε 1.000.000 κύκλους ανά δευτερόλεπτο.

Συνδυάζοντας την Εικόνα 1.6 με αυτά που γνωρίζουμε από την κβαντική φυσική, μπορούμε να 
κατανοήσουμε ότι υπάρχουν δυο πληθυσμοί πυρήνων υδρογόνου:  μερικοί υψηλής ενέργειας, 
spin-down πυρήνες και περισσότεροι χαμηλής ενέργειας, spin-up πυρήνες υδρογόνου. Οι μαγνητικές 
ροπές όλων αυτών των πυρήνων περιστρέφονται γύρω από το Β0 με κυκλική τροχιά μετάπτωσης 
(Εικόνα 1.7).

Η εξίσωση Larmor
Η τιμή της συχνότητας μετάπτωσης καθορίζεται από την εξίσωση Larmor. Η εξίσωση Larmor δια-
τυπώνεται ως :

w l0 0= ´B
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Το NMV είναι άνυσμα ποσότητας. Δημιουργείται από δύο συνιστώσες που σχηματίζουν γωνία 90ο 
μεταξύ τους. Αυτές οι δύο συνιστώσες είναι η μαγνήτιση στο διάμηκες πεδίο και η μαγνήτιση στο 
εγκάρσιο πεδίο (Εικόνα 1.17). Προ του συντονισμού, υπάρχει πλήρης διαμήκης μαγνήτιση παράλληλη 
προς το Β0. Μετά από την εφαρμογή του παλμού RF και με την προϋπόθεση ότι η γωνία εκτροπής είναι 
90ο, το NMV μετατίθεται πλήρως στο εγκάρσιο επίπεδο. Τώρα υπάρχει πλήρης εγκάρσια μαγνήτιση 
και μηδενικός διαμήκης μαγνητισμός.

Μόλις ο παλμός RF σταματήσει, το NMV επανέρχεται. Καθώς συμβαίνει αυτό η διαμήκης συνιστώσα 
της μαγνήτισης μεγαλώνει και πάλι, ενώ η εγκάρσια συνιστώσα μειώνεται (όπως φαίνεται αργότερα 
στην Εικόνα 2.1). Επειδή το πλάτος του λαμβανομένου σήματος σχετίζεται με το μέγεθος της σύμφωνης 
εγκάρσιας συνιστώσας, το  σήμα στο πηνίο υφίσταται απόσβεση κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.

Βασικό σημείο: Ανύσματα

• Η Τ1 χαλάρωση έχει σαν αποτέλεσμα την αποκατάσταση της διαμήκους μαγνήτισης λόγω της 
απόδοσης ενέργειας στο περιβάλλον πλέγμα

• Η Τ2 χαλάρωση έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της σύμφωνης εγκάρσιας μαγνήτισης λόγω 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαγνητικών πεδίων γειτονικών πυρήνων

• Σήμα ή διαφορά δυναμικού επάγεται στο πηνίο δέκτη μόνο όταν υπάρχει σύμφωνη μαγνήτιση 
στο εγκάρσιο επίπεδο, δηλαδή σε φάση (Εικόνα 1.16)

Περίληψη

Εικόνα 1.16 Απώλεια φάσης και ελεύθερη απόσβεση επαγωγής

Τ2 απώλεια φάσης
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Εικόνα 1.18 Η βασική ακολουθία παλμών

Εικόνα 1.17 Διαμήκης και εγκάρσια μαγνήτιση

διαμήκης 
μαγνήτιση

προ 
συντονισμού

μετά  
συντονισμού

γωνία 
εκτροπής 90o

διάμηκες 
επίπεδο

εγκάρσιο επίπεδο

παλμός

σήμα σήμα

παλμός παλμός

Το μέγεθος και οι χρονικές σχέσεις των RF παλμών αποτελούν μέρος των ακολουθιών παλμών 
(pulse sequences) οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία αντίθεσης (contrast) στη ΜΤ.

Χρονικές παράμετροι των παλμών RF
Μια ιδιαίτερα απλοποιημένη ακολουθία παλμών είναι ο συνδυασμός παλμών RF, σημάτων και 
ενδιαμέσων περιόδων αποκατάστασης (Εικόνα 1.18). Είναι σημαντικό να κατανοηθεί, ότι μια 
ακολουθία παλμών όπως αυτή που απεικονίζεται διαγραμματικά στην Εικόνα 1.18, δείχνει με 
απλούς όρους μόνον τις διαφορετικές χρονικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται σε πιο πολύ-
πλοκες ακολουθίες, δηλαδή το TR και το ΤΕ.

Μια ακολουθία παλμών αποτελείται από διάφορες χρονικές περιόδους: τα κυριότερα 
περιγράφονται παρακάτω.
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Αποκατάσταση Τ1 στο λίπος
Η αποκατάσταση Τ1 συμβαίνει επειδή οι πυρήνες αποδίδουν την ενέργειά τους στο άμεσο περι-
βάλλον τους. Το λίπος έχει χαμηλή εγγενή ενέργεια και μπορεί να απορροφήσει εύκολα ενέργεια 
από τους πυρήνες του υδρογόνου στο πλέγμα του. Η αργή κίνηση των μορίων στο λίπος επιτρέπει 
μια σχετικά γρήγορη διαδικασία αποκατάστασης, επειδή ο ρυθμός μοριακής κίνησης εναρμονίζε-
ται με τη συχνότητα Larmor  και επιτρέπει αποδοτική ανταλλαγή ενέργειας από τον πυρήνα του 

Εικόνα 2.2 Αποκατάσταση Τ1 στο λίπος

Εικόνα 2.1  Το μέγεθος της εγκάρσιας μαγνήτισης σε σχέση με το πλάτος του 
σήματος

Επιμήκεις 
συνιστώσες 
μαγνήτισης

εγκάρσιες συνιστώσες μαγνήτισης

το λίπος ανακτά τη διαμήκη 
μαγνήτιση ταχέως

άνυσμα 
λίπους

άνυσμα νερού

νερό

νερό

λίπος

λίπος
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υδρογόνου στο περιβάλλον μοριακό πλέγμα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαγνητικές ροπές των πυρήνων 
του λίπους μπορούν να χαλαρώσουν και να ανακτήσουν την διαμήκη μαγνήτισή τους γρήγορα. Το 
NMV του λίπους ευθυγραμμίζεται γρήγορα με το Β0 και έτσι ο χρόνος Τ1 του λίπους είναι μικρός 
(Εικόνα 2.2).

Αποκατάσταση Τ1 στο νερό
Η αποκατάσταση Τ1 στο νερό συμβαίνει επειδή οι πυρήνες αποδίδουν την ενέργεια που απέκτη-
σαν μέσω του παλμού RF  διέγερσης  στο περιβάλλον πλέγμα. Το νερό έχει υψηλή εγγενή ενέργεια 
και δεν μπορεί να απορροφήσει εύκολα ενέργεια στο μοριακό του πλέγμα από τους πυρήνες 
υδρογόνου. Στο νερό, η κινητικότητα των μορίων είναι υψηλή, με συνέπεια λιγότερο αποτελεσμα-
τική αποκατάσταση Τ1, καθώς ο ρυθμός των μοριακών κινήσεων δεν εναρμονίζεται με τη συχνό-
τητα Larmor και δεν επιτρέπεται η αποτελεσματική ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ πυρήνων 
υδρογόνου και περιβάλλοντος μοριακού πλέγματος. Οι μαγνητικές ροπές του νερού χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για χαλάρωση και αποκατάσταση της διαμήκους μαγνήτισης. Το NMV του 
νερού χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο για να ευθυγραμμισθεί ξανά με το Β0 και έτσι ο χρόνος Τ1 
του νερού είναι μεγάλος (Εικόνα 2.3).

Απόσβεση Τ2 στο λίπος
Η απόσβεση Τ2 συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των μαγνητικών πεδίων των 
πυρήνων μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή είναι  αποτελεσματική στο υδρογόνο του λίπους  καθώς 
τα μόρια διατάσσονται πολύ κοντά μεταξύ τους, με συνέπεια αυξημένη πιθανότητα  αλληλεπι-
δράσεων spin-spin Αποτέλεσμα αυτού είναι τα spins των πρωτονίων να υφίστανται γρήγορα 
απώλεια φάσης και η απώλεια  της εγκάρσιας μαγνήτισης να είναι ταχεία. Για το λόγο αυτό ο 
χρόνος Τ2 στο λίπος είναι μικρός (Εικόνα 2.4).

Απόσβεση Τ2 στο νερό
Η απόσβεση Τ2 στο νερό είναι λιγότερο αποτελεσματική από ότι στο λίπος, επειδή τα μόρια είναι 
αραιά διατεταγμένα μεταξύ τους , άρα και η πιθανότητα αλληλεπιδράσεων spin-spin είναι μικρή.  
Σαν αποτέλεσμα, έχουμε βραδεία απώλεια φάσης και βαθμιαία  απώλεια της εγκάρσιας μαγνή-
τισης. Για το λόγο αυτό ο χρόνος Τ2 στο νερό είναι μεγάλος (Εικόνα 2.5)..

Εικόνα 2.3 Αποκατάσταση Τ1 στο νερό

το νερό ανακτά τη διαμήκη 
μαγνήτιση βραδέως
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Εικόνα 2.8 Οι διαφορές Τ1 μεταξύ λίπους και νερού.
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σήμα). Το ΤΕ ρυθμίζει τη συνολική ποσότητα της Τ2 απόσβεσης που επιτρέπεται να συμβεί προ 
της καταγραφής του σήματος. Για να επιτευχθεί Τ2 προσανατολισμός, το ΤΕ πρέπει να είναι αρκετά 
μεγάλο ώστε να δοθεί χρόνος για απόσβεση και στα δύο λίπος και νερό. Εάν το ΤΕ είναι πολύ 
μικρό, ούτε το λίπος ούτε το νερό έχουν χρόνο για απόσβεση και επομένως οι διαφορές στους Τ2 
χρόνους τους δεν αναδεικνύονται στην εικόνα (Εικόνα 2.9).

• το	ΤΕ	ρυθμίζει	το		ποσό		Τ2	προσανατολισμού.
• για Τ2 προσανατολισμό το ΤΕ πρέπει να είναι μεγάλο

Προσανατολισμός πυκνότητας πρωτονίων
Η εικόνα πυκνότητας πρωτονίων είναι αυτή στην οποία η διαφορά στους αριθμούς των κινούμενων 
πυρήνων υδρογόνου ανά μονάδα όγκου του ασθενούς είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη 
δημιουργία της αντίθεσης της εικόνας. Ο προσανατολισμός πυκνότητας πρωτονίων είναι πάντοτε 
παρών σε κάποιο βαθμό. Για να επιτευχθεί προσανατολισμός πυκνότητας πρωτονίων, οι επιδράσεις 
των αντιθέσεων Τ1 και Τ2 πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, έτσι ώστε ο προσανατολισμός πυκνότητας 
πρωτονίων να κυριαρχεί. Μεγάλος χρόνος TR  επιτρέπει και στα δύο στο λίπος και στο νερό να 
ανακτήσουν πλήρως τον διαμήκη μαγνητισμό τους και έτσι μειώνεται ο Τ1 προσανατολισμός. 
Μικρός χρόνος ΤΕ δε δίνει αρκετό χρόνο για απόσβεση στο λίπος και στο νερό και έτσι μειώνεται 
ο Τ2 προσανατολισμός.Σημείο εκμάθησης: το ανάλογο της θερμοκρασίας

Οι μηχανισμοί διαμόρφωσης του προσανατολισμού  περιγράφονται καλά με τη χρήση του 
ανάλογου του φούρνου υγραερίου  που έχει δύο κουμπιά που ονομάζονται TR και ΤΕ. Το κουμπί 
TR καθορίζει την ποσότητα Τ1 αντίθεσης και το κουμπί ΤΕ την ποσότητα Τ2 αντίθεσης. Το κουμπί 
TR ανεβοκατεβάζει τη θερμότητα στην Τ1 αντίθεση. Το κουμπί ΤΕ ανεβοκατεβάζει τη θερμότητα 
στην Τ2 αντίθεση.

Στρέφοντας το κουμπί TR προς τα κάτω, αυξάνεται η θερμοκρασία στην Τ1 αντίθεση, δηλαδή η 
Τ1 αντίθεση αυξάνεται. Στρέφοντας το κουμπί ΤΕ προς τα επάνω ανεβαίνει η θερμοκρασία στην 
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Τ2 αντίθεση, δηλαδή η Τ2 αντίθεση αυξάνεται. Για τον προσανατολισμό μιας εικόνας προς μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία της μιας εσωτερικής παραμέτρου 
αντίθεσης και να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία των άλλων.

Για παράδειγμα, για προσανατολισμό Τ1 χρειάζεται άνοδος της θερμοκρασίας στο Τ1 και μείωση 
της θερμοκρασίας στο Τ2. Με αυτό τον τρόπο προσανατολίζεται η εικόνα προς την Τ1 αντίθεση 
και μακριά από την Τ2 αντίθεση (η πυκνότητα πρωτονίων εξαρτάται από το σχετικό αριθμό 
πρωτονίων και δεν μπορεί να μεταβληθεί για μια δεδομένη περιοχή).

• Για άνοδο της θερμοκρασίας στην Τ1 αντίθεση το TR είναι μικρό (το κουμπί TR κάτω).
• Για μείωση της θερμοκρασίας στο Τ2 το ΤΕ είναι μικρό (το ΤΕ κουμπί κάτω) (Εικόνα 2.10).

Για Τ2 προσανατολισμό χρειάζεται άνοδος της θερμοκρασίας στο Τ2 και μείωση της θερμοκρασίας 
στο Τ1. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα προσανατολίζεται προς την Τ2 αντίθεση και απομακρύνεται 
από την Τ1 αντίθεση (η πυκνότητα πρωτονίων εξαρτάται από το σχετικό αριθμό πρωτονίων και 
δεν μπορεί να αλλάξει για μια δεδομένη περιοχή).

• Για άνοδο της θερμοκρασίας στην Τ2 αντίθεση το ΤΕ είναι μεγάλο (το κουμπί ΤΕ επάνω).
• Για μείωση της θερμοκρασίας στην Τ1 αντίθεση το TR  είναι μεγάλο (το κουμπί TR επάνω) 

(Εικόνα 2.11).

Για προσανατολισμό πυκνότητας πρωτονίων χρειάζεται μείωση της θερμοκρασίας στην Τ1 
αντίθεση και μείωση της θερμοκρασίας στην Τ2 αντίθεση. Με αυτό τον τρόπο κυριαρχεί η αντίθεση 
πυκνότητας πρωτονίων.

• Για μείωση της θερμοκρασίας στην Τ1 αντίθεση το TR είναι μεγάλο (το κουμπί TR επάνω)
• Για μείωση της θερμοκρασίας στην Τ2 αντίθεση το ΤΕ είναι μικρό (το κουμπί ΤΕ κάτω)

Το ανάλογο της θερμότητας χρησιμοποιείται και αλλού σε αυτό το βιβλίο. Αναζητήστε  το 
εικονίδιο της φωτιάς στο περιθώριο της σελίδας.

Σε κάθε εικόνα, η αντίθεση που οφείλεται στην εγγενή πυκνότητα των πρωτονίων μαζί με τους 
μηχανισμούς Τ1 και Τ2 συμβαίνουν ταυτόχρονα και συνεισφέρουν στην αντίθεση της εικόνας. Για 

Εικόνα 2.9 Οι 
διαφορές Τ2 μεταξύ 
λίπους και νερού

Μικρή 
διαφορά 
αντίθεσης
μεταξύ λίπους 
και νερού

Μεγάλη 
διαφορά 
αντίθεσης 
μεταξύ λίπους 
και νερού

μεγάλο Τ2 (νερό)

μικρό Τ2 (νερό)

σύ
μ

φ
ω

νη
 ε

γκ
άρ

σι
α 

μ
αγ

νή
τι

ση
Χρόνος

μικρό ΤΕ μεγάλο ΤΕ
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Εικόνα 2.23 Εγκάρσια Τ1 προσανατολισμού ή βαρύτητας spin echo εικόνα του εγκεφάλου

Η κατανόηση του προσανατολισμού των εικόνων αποτελεί θεμελιώδη γνώση για τη ΜΤ. Ενας από τους 
βασικούς κανόνες είναι να βρίσκουμε περιοχές στην εικόνα που αντιστοιχούν σε νερό και αν αυτές έχουν 
υψηλό σήμα τότε πιθανά πρόκειται για εικόνα Τ2 προσανατολισμού και έχει ληφθεί με μεγάλο ΤΕ. Εάν 
το νερό έχει χαμηλό σήμα είναι πιθανότερο ότι πρόκειται για εικόνες Τ1 προσανατολισμού και έχουν 
ληφθεί με μικρό TR, αλλά ανάλογα με την περιοχή του σώματος, σε μερικές εικόνες προσανατολισμού 
πυκνότητας πρωτονίων το νερό είναι σκοτεινό. Το λίπος είναι αναξιόπιστος δείκτης επειδή μπορεί να 
είναι φωτεινό σε διάφορους προσανατολισμούς ανάλογα με την ακολουθία παλμών που χρησιμοποιείται.

Βασικό σημείο : κατανόηση 
του προσανατολισμού
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Εικόνα 2.24 Εγκάρσια πυκνότητας πρωτονίων (PD) spin echo εικόνα του εγκεφάλου

Για να αναδείξουμε τις μεταβλητές αντίθεσης της εικόνας, παρατηρείστε την Εικόνα 2.26. Ελήφθη με 
τυπική ακολουθία  spin echo (SE) και είναι εικόνα Τ1 προσανατολισμού δηλαδή η αντίθεση οφείλεται 
κυρίως σε διαφορές στους χρόνους αποκατάστασης Τ1 των ιστών. Εχει την αντίθεση που  θα περιμέναμε 
από μια εικόνα που έχει ληφθεί με μικρό TR και ΤΕ, δηλαδή το υποδόριο λίπος της κεφαλής και ο μυελός 
των οστών στο απόκλιμα είναι φωτεινά, ενώ το νερό στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι σκοτεινό. 
Κοιτάζοντας όμως προσεκτικότερα είναι φανερό ότι δεν αντιστοιχούν σε λίπος όλες οι περιοχές υψηλού 
σήματος και δεν είναι νερό όλες οι περιοχές χαμηλού σήματος. Για παράδειγμα, η περιοχή Α, που είναι 
υψηλού σήματος δεν είναι λίπος αλλά αίμα με βραδεία ροή στο άνω οβελιαίο κόλπο. Η περιοχή Β, που 
έχει χαμηλό σήμα, δεν είναι νερό αλλά αέρας στο σφηνοειδή κόλπο. Παρόλο που πρόκειται για εικόνα 
κυρίως Τ1 προσανατολισμού υπάρχουν επίσης επιδράσεις λόγω ροής και πυκνότητας πρωτονίων που 
επηρεάζουν την αντίθεση της εικόνας. Τώρα παρατηρείστε τις Εικόνες 2.24 και 2.25 και προσπαθήστε να 
εντοπίσετε περιοχές με αντίθεση που δεν είναι χαρακτηριστική του προσανατολισμού των εικόνων.
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Ο Πίνακας 2.2  συνοψίζει τις διαφορές μεταξύ spin echo (SE) και gradient echo (GE). Ο Πίνακας 2.3 
δίνει τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στη gradient echo (GE). Η δημιουργία  του σήματος 
και ο τρόπος διαχείρισης του για την παραγωγή αντίθεσης στην εικόνα έχουν συζητηθεί. Στο 
επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής της εικόνας. 

Εικόνα 2.35  Αντίθεση πυκνότητας πρωτονίων (PD) σε gradient echo και το ανάλογο  
της θερμότητας .
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• Οι ακολουθίες παλμών βαθμιδωτής ηχούς (gradient echo -GE) χρησιμοποιούν βαθμιδωτό πεδίο 
για την επαναφορά σε φάση των μαγνητικών ροπών

• Χρησιμοποιούνται διάφορες γωνίες εκτροπής
• Το ΤΕ πρέπει να είναι μικρότερο από αυτό στην απεικόνιση spin echo (SE)
• Τα βαθμιδωτά πεδία δεν εξαλείφουν την επίδραση των ανομοιογενειών του μαγνητικού πεδίου

Περίληψη
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Πίνακας 2.2 Σύνοψη των διαφορών μεταξύ  spin echo (SE) και gradient echo

Ακολουθία TR TE Flip angle

Spin echo 
(SE)

μεγάλο 2000 ms + μεγάλο 70 ms+ 90°

μικρό 250-700 ms + μικρό 10–30 ms+ 90°

Gradient 
echo (GE)

μεγάλο 100 ms + μεγάλο 15–25 ms μικρό 5°–20°

μικρό κάτω από 50 
ms

μικρό κάτω από 5 
ms

μεσαίο 30°–45°

μεγάλο 70°+

Εικόνα 2.36 Μέση οβελιαία 
Τ2*προσανατολισμού gradient echo 
απεικόνιση της αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης

Εικόνα 2.37 Μέση οβελιαία PD 
προσανατολισμού gradient echo 
απεικόνιση της αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης.
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Εικόνα 4.21 Όβελιαία 
Τ1 προσανατολισμού 
εικόνα εγκεφάλου με 
TΕ 40ms.

Εικόνα 4.22 Όβελιαία 
Τ1 προσανατολισμού 
εικόνα εγκεφάλου με 
TΕ 80ms.
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Εικόνα 4.23 ΤΕ και SNR.

Εικόνα 4.24 ΝΕΧ και SNR.

Υποδιπλασιάζοντας το εύρος ζώνης λήψης αυξάνεται το SNR περίπου κατά 40%, αλλά αυξάνεται 
ο χρόνος δειγματοληψίας ή αλλιώς η χρονική διάρκεια της ακολουθίας παλμών. Κατά συνέπεια, 
ελαττώνοντας το εύρος ζώνης λήψης αυξάνεται το ελάχιστο διαθέσιμο ΤΕ (βλέπε κεφάλαιο 3). Η 
μείωση του εύρους ζώνης λήψης αυξάνει επίσης το τεχνικό σφάλμα χημικής μετατόπισης (chem-
ical shift artefact) (βλέπε Κεφάλαιο 7).

Τύπος πηνίου
Ο τύπος πηνίου που χρησιμοποιείται επηρεάζει την ποσότητα σήματος που λαμβάνεται και επο-
μένως τον SNR. Οι τύποι των πηνίων συζητούνται στο Κεφάλαιο 9. Τα πηνία τεταρτοκυκλικής 
ανίχνευσης - quadrature coils αυξάνουν τον SNR καθώς χρησιμοποιούνται δυο πηνία για τη λήψη 

Ενταση σήματος

Αριθμός διεγέρσεων

1η ηχώ
Βραχύ ΤΕ

2η ηχώ
Μεγάλο  ΤΕ
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Εικόνα 4.25 Όβελιαία Τ1 προσανατολισμού 
εικόνα εγκεφάλου με ΝΕΧ 1.

Εικόνα 4.26 Όβελιαία Τ1 προσανατολισμού 
εικόνα εγκεφάλου με ΝΕΧ 4.
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Παρόλο που ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί, σε μερικές κλινικές καταστάσεις η ελάττωση του εύρους 
ζώνης λήψης αποτελεί πλεονέκτημα. Η επιμήκυνση των ΤΕ δεν είναι σημαντική όταν χρειάζονται μεγάλα 
ΤΕ για βαρύτητα Τ2. Επιπλέον το τεχνικό σφάλμα χημικής μετατόπισης συμβαίνει μόνο όταν νερό και 
λίπος συνυπάρχουν στο ίδιο voxel. Επομένως η μείωση του εύρους ζώνης λήψης είναι ένας χρήσιμος 
τρόπος για να βελτιωθεί  σημαντικά το SNR όταν πραγματοποιούνται ακολουθίες Τ2 βαρύτητας σε 

Σημείο εκμάθησης: πότε είναι χρήσιμη 
η ελάττωση του εύρους ζώνης λήψης

σήματος. Τα πηνία διάταξης/συστοιχίας φάσεως - phased array coils αυξάνουν τον SNR ακόμα 
περισσότερο επειδή αθροίζονται δεδομένα από αρκετά πηνία. Τα πηνία επιφανείας-surface coils 
που τοποθετούνται κοντά στην περιοχή απεικόνισης αυξάνουν επίσης τον SNR. Γενικά το μέγεθος 
του πηνίου λήψης πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε το μέγεθος του ιστού που απεικονίζεται να 
γεμίζει επαρκώς τον ¨ευαίσθητο¨ χώρο  του πηνίου. Τα μεγάλα πηνία εν τούτοις αυξάνουν το 
ενδεχόμενο του τεχνικού σφάλματος εξ ανεπαρκούς δειγματοληψίας – aliasing artifact επειδή 
ιστός εκτός του FOV είναι πιθανότερο να παράγει σήμα. Για τη μεγιστοποίηση του SNR είναι επίσης 
πολύ σημαντική η θέση του πηνίου. Για την επαγωγή μέγιστου σήματος το πηνίο πρέπει να τοπο-
θετηθεί σε εγκάρσιο επίπεδο κάθετα προς το Β0. Η τοποθέτηση του πηνίου υπό γωνία, όπως 
συμβαίνει μερικές φορές όταν χρησιμοποιούνται πηνία επιφανείας προκαλεί ελάττωση του SNR 
(Εικόνα 4.28).

Λόγος αντίθεσης προς θόρυβο – Contrast to noise ratio (CNR)
Ο λόγος αντίθεσης προς θόρυβο – contrast to noise ratio είναι η διαφορά των SNR δύο παρακει-
μένων περιοχών. Καθορίζεται από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν το SNR. Το CNR είναι 

Εικόνα 4.27 Εύρος ζώνης λήψης και SNR.

Ευρεία ζώνη λήψης

Η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη αντιπροσωπεύει σήμα
Η επιφάνεια κάτω από την οδοντωτή γραμμή 
αντιπροσωπεύει θόρυβο

Ίδια ποσότητα σήματος
 Λιγότερος θόρυβος

π
λά

το
ς

σήμα σήμα

θόρυβο θόρυβο

συχνότητα συχνότητα

π
λά

το
ς

Περιορισμένη ζώνη λήψης
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Εικόνα 4.28 Θέση πηνίου και SNR.

καλό SNR

Πηνίο

καλό SNR

Χαμηλότερο 
SNR

ουσιαστικά 
χωρίς σήμα
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Εικόνα 4.32 Τετράγωνα pixels.

Ίσοσκελής μήτρα  τετράγωνο πεδίο απεικόνισης

Ανισοσκελής μήτρα ορθογώνιο πεδίο απεικόνισης

Συχνότητα

Συχνότητα

Τετράγωνο pixel

Τετράγωνο 
pixel 
αμετάβλητο

φάση

φάση
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Εικόνα 4.33 Όβελιαία Τ2 
προσανατολισμού εικόνα 
της οσφυϊκής μοίρας με τη 
χρήση τετράγωνου FOV 
(24cm) και μήτρα 256Χ256.

Εικόνα 4.34 Όβελιαία Τ2 
προσανατολισμού εικόνα 
της οσφυϊκής μοίρας με τη 
χρήση ορθογωνίου FOV 
(12cm) στον άξονα 
κωδικοποίησης φάσης. Ό 
χρόνος της εξέτασης είναι ο 
μισός συγκριτικά με εκείνον 
της Εικόνας 4.33 αλλά η 
ανάλυση φάσης παραμένει 
αμετάβλητη.
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Εικόνα 4.36 Κωδικοποίηση σε μια ογκομετρική ακολουθία.

Ογκος από τον οποίο 
λαμβάνονται τα δεδομένα

Κωδικοποίηση φάσης

Κωδικοποίηση 
τομής

Κ
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• Η απεικόνιση όγκου επιτρέπει ανασυνθέσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο

• Τα ισοτροπικά voxels παρέχουν ίδια χωρική διακριτική ικανότητα σε κάθε επίπεδο

• Ό χρόνος εξέτασης εξαρτάται από τον αριθμό τομών και το TR, τον αριθμό κωδικοποιήσεων φάσης 
και το ΝΕΧ

• Αύξηση του αριθμού των τομών αυξάνει τον SNR αλλά αυξάνει επίσης τη διάρκεια της εξέτασης

• Η ογκομετρική απεικόνιση αυξάνει τον SNR επειδή διεγείρεται ολόκληρος όγκος ιστού

Περίληψη
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