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Difusiooni mõiste

• Difusioon on osakeste 
spontaanne liikumine kõrgema 
kontsentratsiooniga piirkonnast 
madalama kontsentratsiooniga 
piirkonda

• Toimub mööda 
kontsentratsioonigradienti.

• Difusiooni kirjeldab Fick’i
seadus:
– Difundeeruvate osakeste voog on 

võrdeline 
kontsentratsioonigradiendiga.

– Võrdetegur D on
difusioonkoefitsient (cm2/s)

http://www.flickr.com/photos/80641721@N00/147461294/in/photos
tream/
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D – difusioonkoefitsent (cm2/s).

∂C/∂x – kontsentratsioonigradient.



Browni liikumine

• Browni liikumiseks nimetatakse osakeste 
juhuslikku liikumist

• Nimetatakse ka osakeste soojusliikumiseks

• Osakesed on pidevas liikumises ning nad 
põrkuvad teineteisega

• Osakeste liikumine jätkub ka siis, kui 
kontsentratsioonid on ühtinud



Difusioon MRT - veemolekulide 
mikroskoopilise liikumise kuvamine

• Molekulide difusioon 
Brown’i liikumise tõttu

• Veemolekulide 
difusioon võib olla vaba 
või piiratud 

• Isotroopne difusioon

• Anisotroopne difusioon

http://www.e-mri.org/diffusion-
tensor-imaging/diffusion-
principles.html

Isotroopne difusioon

Anisotroopne 
difusioon



Difusioon MRT sekventsi põhimõte
• Difusioon-kaalutud 

sekventsi põhiidee on 
tekitada kujutisi mille 
kontrastsus on mõjutatud 
veemolekulide liikuvuse 
erinevustest

• Lisaks tavalisele pulsi-
sekventsile aktiveeritakse 
gradientmähiseid 
täiendavalt

• Seda osa pulsisekventsist 
nimetatakse 
difusioonigradientideks DifusioonigradientKujutist kodeeriv 

gradient



Difusioon MRT

• Difusioon-kuvamise 
põhimõte:
– Vaatleme ergastatud 

kihti veemolekulidega

– Rakendame 
difusioongradienti

– Ergastame 180° RF 
pulsiga

– Rakendame uuesti 
difusioongradienti

– Saadud signaali 
tugevus iseloomustab 
difusiooni ulatust

180° RF

Difusioongradient Difusioongradient

aeg

Bammer R. Basic principles of diffusion-weighted imaging. 
European Journal of Radiology 45; 169-184 (2003).



Difusioon MRT

• Mida suurema 
liikuvusega on 
veemolekulid, seda 
nõrgema signaali 
saame

• Mida väiksem on 
difusioon, seda 
tugevama signaali 
saame (kujutisel paistab 
heleda piirkonnana)

Vaba difusioon Tõkestatud difusioon



Difusioon MRT

• Signaali tugevus difusioon-
kaalutud kuvamisel on määratud:

• D on difusioonkoefitsient ehk 
ADC (apparent diffusion
coefficient)

• b ehk b-value iseloomustab 
difusioongradientide tugevust ja 
seda kui tugeva kaaluga kujutisi 
soovitakse. Ühik s/mm2
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b-value
• Iseloomustab 

difusioongradientide 
tundlikkust ja tugevust

• Kui b-value suureneb, 
suureneb ka 
difusioonitundlikkus 
(osakesed jõuavad 
rohkem liikuda)

• Samal ajal signaal-
müra suhe väheneb

• Maksimaalne b-value
kuni 7000 s/mm2

Bihan D. Looking into the functional architecture of the
brain with diffusion MRI. Nature, 4; (2003).
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Difusioon MRT

• Signaali intensiivsus DWI kujutisel on kirjeldatav võrrandiga:

• DWI kujutis sisaldab lisaks difusioonile infot ka PD, T1 ja T2 
kohta. 

• Tugeva signaaliga piirkonnad võivad vähenenud difusiooni 
asemel näidata tugevat T2 efekti (T2 shine through)

bDeSS −= 0

http://ej.rsna.org/ej3/0095-98.fin/page5/rsna98_5.htm

b=300 b=1200



Difusioon MRT
• Difusioon-kaalutud kuvamisel kasutatakse difusiooni 

mõõtmiseks difusioonigradiente

• Difusioonigradiente rakendatakse kolmes 
koordinaatsuunas (x,y,z)

• Selle abil on võimalik arvutada iga piksli kohta 
numbriline suurus mis iseloomustab keskmist 
difusiooni
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ADC kaart
• Apparent Diffusion Coefficient ehk ADC

• PD, T1, T2, TR ja TE mõju vähendamiseks, 
arvutatakse välja difusioonkoefitsientide ehk 
ADC kaardid

• ADC kaart on kujutis, kus iga pikseli väärtus on  
arvutatud vähemalt kahest erinevast b-value
(b=0, b>0) kujutisest
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ADC kaart

• ADC kaardil puudub 
T2 mõju (T2 shine
through) ja sisaldub 
ainult info difusiooni 
kohta

• ADC kaardil on 
kujutatud:
– tõkestatud difusioon 

tumedana

– vaba difusioon 
heledana

b=0 b=1000 ADC

Tõkestatud
difusioon

vaba difusioon



ADC kaart

• ADC

– Väljendatakse mm2/s või cm2/s

– Normaalses ajus ADC = 10–5 cm2/s

– Difusioonidistants on 5-15 μm/40 ms jooksul



eADC kaart

• Eksponentsiaalne ADC ehk eADC kaart,
on defineeritud :

• Kahest DWI kujutisest (nt. b=0 ja b>0),
koosneva uuringu korral on eADC pikselite 
intensiivsuste omavaheline suhe
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eADC kaart
• Eksponentsiaalne ADC ehk enhancedADC on 

ADC suhteline pöördväärtus

• eADC kaardil on tõkestatud difusioon 
heledana, vaba difusioon tumedana

DWI kujutis ADC kaart eADC kaart



Kokkuvõte

• Difusiooni mõõtmine põhineb signaali kao 
mõõtmisel

• Signaali kadu on seotud difusiooni ulatusega

DWI b=0         DWI b=1000              ADC                  eADC


