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Rozwój nowych, szybkich metod gradientowych obrazowania z
wykorzystaniem magnetycznego rezonansu takich jak FLASH, GRASS lub
FISP powoduje, ii problem uzyskania odpowiedniego kontrastu dwóch
blisko siebie leżących obszarów anatomicznych staje sie coraz bardziej
zlożony[l]. Kontrast wybranych tkanek zależy od parametrów
eksperymentu takich jak : czas repety ej i T R , czas echa Tg oraz, w
wypadku metod gradientowych kąta pochylenia magnetyzacji ALPHA.
Program COFFE (Contrast Optimization For Fast gradient recalled Echo
techniques) przedstawiony poniżej umożliwia analizę kontrastu wybranych
tkanek w funkcji jednego z parametrów eksperymentu, jak również
obliczenie parametów sekwencji dającej maksymalny kontrast

Optymalizacje można przeprowadzić dla jednej z trzech sekwencji :
echa spinowego, FLASH (fast low-angle shot) oraz GRASS (gradient-
recalled acquisition in the steady state).

Analityczny opis sygnału dla sekwencji FLASH i GRASS został
opisany przez van der Meulena [2]. Definiując

(1)

dla sekwencji FLASH możemy napisać:

S-P * sin(ALPHA) *(1-Ei) *eip(-T, / T 2 ) / {1- E,* cos(ALPHA)J (2)

gdzie S jest intensywnością sygnału pochodzącego od tkanki, P gęstością
protonów wybranej tkanki, ALPHA kątem wychylenia wektora
magnetyzacji, T, i T2 czasami relaksacji tkanki, j T, i T, parametrami
naszego eksperymentu. Dla metody echa spinowego intensywność sygnału
wyraża sie wzorem:

S=P * (l-«p(-TR / T,) ) * exp( -TE / T2 ) (3)
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Kontrast pomiędzy dwoma tkankami został zdefiniowany jako różnica
sygnałów pochodzących z obu tkanek

O S r S 2

Aby określić kontrast C przy zadanych prametrach eksperymetu
niezbędna jest znajomość czasów relaksacji Tj oraz T2 dla obu tkanek.
Czasy te można obliczyć z równania (3) wykonując eksperyment
trzykrotnie, raz przy ustalonym czasie TR a następnie przy ustalonym
czasie TE. Zakładając , że intesywność sygnału pochodzącego z danej
tkanki zmierzona na ekranie (wartość pixeli) z eksperymentów wynosi
kolejno S] ,S 2 ,S3 otrzymamy układ dwóch równań z niewiadomymi T, ,T2

S , / S 2 = e x p ( ( T K 1 - T E 2 ) / T 2 ) (4)

(5)

Znając czasy relaksacji T,, T 2 obu tkanek można przystąpić do analizy
kontrastu przy pomocy programu COFFE.

Jako przykład, poddano analizie kontrast pomiędzy tkanką kostną (Tj
=150 ms , T2«12 ms) a tkanką chrząstną ( T, «1100 ms , T2-33 ms).
Wszystkie czasy relaksacji zostały obliczone z obrazów mierzonych w polu
1.5 T. Zależność kontrastu od czasu T E , przy T R zmienającym się co 300
ms w zakresie od 50 do 3000 ms dla metody echa spinowego została
przedstawiona na rys. 1. Widoczne jest, ie dla pewnych kombinacji
parametów (np Tu "50 ms , TE=20 ms) otrzymany kontrast jest równy
zeru. Rys 2 przedstawia zależność kontrastu tych samych tkanek od czasu
T R dla sekwencji FLASH , przy ustalonym czasie T £ i kącie ALPHA
zmieniającym sie co 10° w zakresie od 0 do 90°. Tutaj możliwości
"trafienia" w kontrast równy zeru jest znacznie więcej. Nawet niewielka
zmiana jednego z parametrów powoduje duże zmiany w wartości
kontrastu. Weryfikację kliniczną przeprowadzonych symulacji
przedstawiają rys 3 oraz rys 4. Sa to dwa obrazy uzyskane na aparacie
SIGNA firmy General Electric o polu 1.5 T, przedstawiające staw
kolanowy człowieka, wykonane przy użyciu techniki FLASH , przy
parametrach eksperymentu nieznacznie różniących się od siebie. Rys 3
przedstawia obraz o parametrach T R =45 ms , TE-7 ms, ALPHA -30°,
gdzie zgodnie z punktem 1 na rys. 2 kontrast jest bliski zeru. Z kolei rys. 4
przedstawia ten sam staw zmierzony z parametrami T R =54 ms , TE=7 ms,
ALPHA =20° , i zgodnie z punktem 2 na rys. 2 kontrast jest prawie
maksymalny. Tak więc zmiana czasu TR zaledwie o 9 ms oraz kąta
ALPHA o 10° spowodowała zmianę kontrastu z zera na maksymalny.



Przeprowadzone obliczenia pokazują jak bardzo wartość kliniczna obrazu
zależy od doboru parametrów eksperymentu i mogą zostać wykorzystane przy
tworzeniu nowych protokołów w ośrodkach diagnostyki MRI.
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1R changes f^o* 50 to 3000 ma
eve^y 300 ma

Rys. I. Zależność kontrastu od czasu TE dla metody echa spinowego

TE- 7
Alpha changes From 0 to 90 de-g

every 10 deg

Rys. 2. Zależność kontrastu od czasu TR dla metody FLASH



Rys. 3. Przekrój osiowy przez staw kolanowy człowieka przy
parametrach eksperymentu TR=4S ms, TE =7 ms, ALPHA= 30°

RysA. Pr7ekioj osiowy przez sUw kolanowy człowieka przy
parametrach eksperymentu TR=54 ms, TE =7 ms, ALPHA= 20°


