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Дифузия   

   DWI-Diffusion weighted imaging 
   DWi черпи своята информативност от 
улавянето на разликата в скоростта на 
движението на водните молекули между 
тъканите.Накратко, образите,”акцентуирани” 
в дифузията,показват хиперсигнал в 
областите на намалена молекулна дифузия и 
толкова по-слаб сигнал ,колкото повече 
молекули с висока дифузия съдържа 
областта.  



DWI 
               Дифузията е 
съвкупност от 
много фактори,но 
най-важният от тях е 
наречен  B values.Той 
варира от 50 до 
3000,като промяната 
му въздейства на 
градиентната 
амплитуда.Колкото 
е по-висок този B 
фактор,толкова е по-
чувствителна 
секвенцията към 
явленията на 
молекулна дифузия. 
Винаги е хубаво да 
се направят поне 
две DWI с различни 
стойности за да 
може да се даде 
получи най-точна 
интерпретация на 
резултата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
    
   



DWI 
Тя намира приложение когато изследваме 
както главен мозък,така и черен 
дроб,простата,гръбначен стълб и др. 
Най-често тя се използва при изследване 
на главен мозък,като вече се налага ,като 
част от стандартния протокол за 
изследване. 
Причината за това е ,че тя е 
изключително прецизна при 
диагностицирането  на остро-наскоро 
случил се исхемичен мозъчен инсулт. 
 



             Статистиките показват ,че тя може да 
диагностицира мозъчния инсулт още на 10-та 
мин. след настъпването му,а 7-10 дни след 
това, чувствителноста на дифузията 
намалява и може да се получат не дотолкова 
категорични данни. 

   ЯМР Дифузията е най-лесният вариант на 
методика за доказване на  прясно настъпил 
исхемичен мозъчен инсулт. DWi е 
необходима и при провеждането на 
Перфузия,за да може да бъде направен  след 
това постпроцесинга –а именно да се изчисли 
притока на кръв в малките съдове . 
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   Като се има предвид голямата и прецизност

(чувствителност), не  трябва да се допускат 
никакви компромиси с грим,украшения или 
каквито и да било други обстоятелства 
водещи до артефакти. 

   Дори няколко метални импланта или 
минимално движение от страна на пациента 
в повечето случаи провалят приложението р. 
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    Провеждане – тя в повечето случай е в 
аксиален план ,като за главен мозък тя се 
копира от AX T2 серия за да е със същите 
параметри и наклон . 

 
   При използването и при гръбначен стълб 
може да бъде позиционирана както в  SAG   
така и в COR равнини,като тя е показателна 
при метастатични лезии и някой хемолитични 
заболявания. 
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   А ето и как изглежда 
постпроцесинга на 
дифузията при 
пациент с глиален 
тумор –вижда се зона 
на рестрикция на 
дифузията на 
водните молекули, 
която се изобразява в 
бяло. 
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   Посредством 
постпроцесинг 
получаваме ADC 
карта на която  
пък формацията 
се изобразява в 
черно-което 
значи ,че е с 
ниски стойности 
на ADC. 
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    Ето и как се 
изобразява 
резултата в 
координатна 
система. 

    В лилаво е правата 
на нормалната 
мозъчна структура а  
в зелено  е 
рестрикцията на 
водните молекули в 
туморната формация.  
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Ето как се визуализира във 
времето един исхемичен 
мозъчен инсулт . 

Скенирането е направено на 
6-ия час след началото на 
оплакванията когато 
зоната на променен сигнал 
на DWI  е хиперинтензна, а 
на ADC картата е 
хипоинтензна,като те се 
усилват и пика им и е на 
58-ия час,а на 134-ия вече 
на DWI сигнала се губи. 



n  Ляво: Diffusion- при 
пациент с остър 
исхемичен инсулт, 
който е извършен  35 
минути след появата на 
симптомите.  

n  Дясно: Видимия 
коефициент на дифузия 
от (ADC) картата, 
получен в същото 
време.  
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    Ето как 
много 
чувствит
елната 
секвенци
я FLAIR за 
глиозни 
промени 
отстъпва 
на 
дифузият
а при 
диагност
ициране  
на ранен 
инсулт -
невролог
ичният 
дефицит е 
от 2 дни. 
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    Постоперативна 
контрола на 
пациент с 
епидермоидна 
туморна 
формация,от ляво 
на дясно на T1 и  T2  
времена не се 
набелязва ,докато 
на DWI е ясно 
отграничена 
остатъчната 
формация. 
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    Пациент със 
церебрален абсцес: 

    Ляво-T2  Средата – T1+Gado  
Дясно-DWI 

    В задния рог на левия 
вентрикул има 
колекция която се 
вижда както на Т1 и Т2, но 
се вижда как на DWI e 
изключително 
отграничена. 
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    При използването и за абдомен  и малък 
таз,тя отново е в аксиален план,като отново 
може да се копира от направените вече 
аксиални серии. 

    Най-често е показателна за първични и 
вторични туморни процеси в черен 
дроб,панкреас ,простатна  жлеза и др. 
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   Нека видим три различни стойности на DWI 
на черен дроб при пациент с метастази.Със 
стрелка е посочена киста а със звезда 
матастаза.Тъй като кистата е с  нормална 
интензивност на водните молекули ,се вижда 
как при  B values вече 500, сигнала на кистата 
е заличен за разлика от този на метастазата. 
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Преимущества – късо  времетраене  и висока 
контрастна резолюция между 
нормалната и Ту тъкан.  
Недостатъци – слаба пространствена 
резолюция и деформация на образа при 
хематом след биопсия. 



Ето тук 
отново се 
вижда как на 
DWI 
(изображение 
А) се виждат 
както по 
ясно,така и 
повече на 
брой 
метастази в 
сравнение с 
другите 
секвенций 
при лумбален 
гръбнак. 
 



Параметри на Дифузия за 
главен мозък. 

n  FOV   ‒    27 
n MATRIX- 128/128 
n  NEX   -     2.00 
n  B-values  500  и 1000 
n  SLICE THICK.- 5.0 
n  SPACING  -   1.5 



Параметри на Дифузия за 
абдомен. 

n  FOV   ‒    38 
n MATRIX- 128/128 
n  NEX   -     2.00 
n  B-values 50 / 500/ 1000 
n  SLICE THICK.- 7.0 
n  SPACING  -   0.0 



Параметри на Дифузия за 
гръбначен стълб. 

n  FOV   ‒    30 
n MATRIX- 128/128 
n  NEX   -     8.00 
n  B-values 50 / 500/ 1000 
n  SLICE THICK.- 4.0 
n  SPACING  -   0.0 



Заключение 
   МРТ Дифузията е изключително полезна  
секвенция при диагностицирането на туморни 
процеси,исхемии и възпалителни 
процеси,осигуряваща добра и надежна 
информация за тях. 

   Голям плюс при нея е ,че е изключителна 
бърза и много информативна,не особено 
сложна за изпълнение ,но пък изключително 
зависима дори от незначителни  артефакти. 
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Благодаря ви за вниманието ! 


