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RESUMO

Est.e trabalho tem como objetivo ü desenvolviment.o de

métodos em tomografia de Ressonância Magnética Nuclear ( RMN )

apropriados ao estudo de fluxo de fluidos ~ vbo, com @nfase em

diagnose. A técnica de tomcgrafia ~ muito indicada nestes

çroblemas, pois permit.e a detel~miração dir'2ta do deslocamento

ao fluido de forma não invasiva,

Aoresentamos um estudo das alteracões nos sinais de RHN
>

relacionados com o estado movimento dos spins nucleares. O

estudo do movimento dos soins pode ser visto sob dois aspectos:

o movimento aleatório, associado aos processos de difusão, e o

movimento coerente, associado ao fluxo, sendo o primeiro consi-

derado dissipativo e o segundo conservativo com relaçãc a fase

dos núcleos analisados. O estudo do movim~hto coerente, i.e. do

fluxo, por sua vez pode ser classificado segundo a forma com

Que o movimento dos spins pode ser detectado. Neste caso há

duas formas básicas: uma é pela observacão da alteracão da fase, ,
da magnetiza9ão transversal dos spins? que ocorre auando estes

se desl Dcam' em p!~esença de um gradi ente de campo maghet 1. co

aplicado na direção do movimenta! e a ou~ra e cela observacão>

da variação da intensldade do sinal devido ao

deslocamento dos spins relativo a região de observação

sel:!cionado

plano

Neste trabalho discutimos os m~tcdos emoregados nas

m:=:cildas de fluxo e aores2ntamos os

raslJltados experimentais obtidos em chant8ns. ~ara a realizacão
o

dos exoerimentos foi necessário implementar técnicas e otimizar

aspectos DD2racionais tom6graf"o no LaOOi-a t ór i o

do IFQSC~ detalhes
" .t 2C-f11 C~:JS

relacionados cem esta carte do trabalho sio também discutidos,

~í"IOTr<Ã·~ô·iiiillÜi6'cEFliüEãüiMíCADÊ~ÜO -CÀÜ'1:tiP
FUJO.



ABSTRACT

This work nas the purpcse Df developing methods 00

Nuclear Magnetic Resonance Nl'-tR ) Imaging for flow

measurements ln vivo., wi th emphasi s i 11 diagnosi s. The techni Que

of NMR is very usefull to study these problems, because i t.

alIoi-is a direct measurement of spi n mot ion i n a 1'1oninvasi ve

W-3.'d.

We present a study of the effects related with the soin

movement in the observed Nt~ si90a1s. The motion analysis may

be 01assi Tied i n tl.'-W groups: the random movelTient, reI atad to

lhe diffusion prooess, and the ooherent cne, related to the

flow. The first is considered dissipative and the other

oonservative with relation to the phase of the transverse spin

magoetization. The study of the coherent motian, i.e. the flow,

ma':::ibe classified accor'ding to how it is detected, there are

two procedures. Dne relies on changes in phase of the

transverse spin magnetization as a spin moves along L •a magne\.lC

field gradient. The seoonCS exploit.s the signal intensity

variatiDn due to the movement of the spins trom an area of

excitation into a detection regioo.

In this work we discuss the methods for flow measurements

and we present experimental resul ts obt-ained wi t-h ohantDffis_ In
t-his case 1t was necessary t~D irnplement new techniques .3.nd

improve operationals asoects Df the tomograoh develooed in the

Laboratory DF Magnetíc Resonanoe at I FQ.SC_ The technical

details related with this part Df the work are alsD discussed .

•
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I NTROI)tJÇAO

Magnjtiea Nuclear (RMN) foram introduzidos em 1946 por Bloeh e

~ureell. Em 1950 Hanh [1] j~ observava que o movimento ~e spins

assoei ado a não homogenei dade de campo magnét i eo dimi Lui a a

~uryan em 1351 [2J relatava a alteraçâo da intensidade tio sina].

ao tii-rer-ent.2S

da a

Est3S dois 8feit~s, ohamadosde de51oe~mento de spins relativo

a t~,2gi5esDbse~vadas e alteracão
> de fase per movimento ao longo

~r.adi2nt2s de cámpo magnético, foram usados no

desenvolvimento de técnicas cara medidas de fluxo de fluidos

ocr R~~i~~e aclicac5es a sistEmas bio16Qicos. onde se destacam os. - .

tr~balhas dos grupos associados a Singer [4/5;bJ, Bowrnan [7J e

B3.t..t.ocletti. Gent,he, \/and.er He'dden et· - ~ .,ã.l.l

desenvel\ieram técnicas oara medidas de fluxo de fluidos em

sistemas industriais, mais LH-'oe comercializados pela Badger

I f)·C .. Alteracões nos efeitos de fluxo e técnicas ae
>

;TI e d i c a o f or am r e v i s tas oor J a fi e s a nd Ch i 1 d [ 1Z ],
83t.t.~cl-atti [.14) -== Axel [i5J_

Sing2r [i33 ~

Nos 61 t. imos anos, o t ..•• ,oesenvo.L '..j lf:ien t.o oa t omogr"a.p i a po:""

Est.imulou es t. tJdo dos efeitos aS!
~.
riUXD em



na.s .lm'~gens dependem tanto do tipo da técnica de imagem

empregada como do fluxo encontrado (magnitude e dire9ão). Pela

natureza não invasiva da tcmcgrafia por RMN, pela poten-

cialidade apresentada à medição de fluxo e pelo grande

interesse em diagnose, muitos métodos especificos para a me-

dicão de v.elocidades e cbtencão de imagens do sistema Clrcu-, ,
latório tem sido desenvolvidos. As técnicas variam, envolvendo

a observação de variagão de intensidades devido ao deslocamento

dos spins relativo ao plano selecionado (região observada)

[16,17,18,19] .. a observação da fase [20,21,223, observaç:ão do

resultado da subtracão
>

de imagens adauiridas em diferentes

Apesar da vasta literatura, os efeitos de fluxo em ima-

gens por RMN e as técnicas que são mais vantajosas para medidas

do mesmo não são um tema encerrado. O propósito deste trabalho

foi estudar estes problemas e implementar no espectrômetro de

já existente no nosso laboratório técnicas para a medição

de fluxo de fluidos. Neste trabalho, no capitUle I, expomos os

principios envolvidos em tarrtcgrafia um

estudo da técnica de transformada de Fourier bidimensicnal, Que

a técnica malS empregada nos tomóorafos comerciais. No

capitulo 11 mostramos cemo o movimento altera cs sinais de R~N,

apresentando seus efeitos básicos. No capitUlO rrr estudamos us

efeitos de fluxo Que aparecem em imagens gerada pela t~cnica de

transformada de Fouf'ier bidimensional e anresentamos \iar.1aCCes,
desta técnica dedicadas para o estudo de fluxD de fluidos. No

capitUlO IV descrevemos o trabalho Excerimental realizado e

apresentamos os resultados obtidos .

•



CAPÍTULO

PRINCÍPIOS DE RMN E IMAGENS

1.1 - Principias de RMNi

o emprego da ~ ' .vecnlca de R~~~ é possível porque existe na

natureza Atomos cujos n~cleos possuem momentos lntrin-

secos não nulos. A estes momentos, denominados spins nucleares,

existem momentos magnéticos correspondentes. Quando estes
,

nu-

cL~os são imersos em um campo magnético estático. eles inte-

ragem com o campo, de forma a produzir um alinhamento dos momen-

tos ao longo da direção. Este efeito é similar ao da agulha de

uma bússola Que se alinha com o campo magnético terrestre e se

caracteriza pela precessão do momento magnético nuclear em

t.orno d;;" dit~ecão do camoo estático aolicado. Esta orecessão é
::t • ~ •

exatamente análoga a Que um pião, com momento angular ao longo

do eixo de rotação, executa em tor~c da direção do campo gravi-

tacional terrestre.

A freQuência da precess-3o do moment.Q e DropcrCl c1nal e

unicament.e determinada pelo fator giromagnético 1 e pela inten-

sidada do camoo ~, é Q.:ida pela relacão de Lar~or,

Dnde Wo é chamada freQuência 02 Larmer.

(i. i j

d2penca intrin-

secamente do tipo de n~cleo em questSo e ~ definido pela razao

entre o momento magnético a e o momento
...•

angular r,. I, tal Que

iEste lte.rn está baseado !1e..5r~eier~r:cia5 Bonagatnba [26,27J e Cho [28].



(i.2)

o fenômeno de R~N est.á assooiado ao desdobrament.o dos

niveis de energia pelo campo magnét.ico externo. O pr6ton por

_,,~~~1~
CA \:JHi--'.L U

"
" colocado em ;....i'jf poderá ter

dois estados de energia +.u..Bo e
,

-,u..Bo <niveis Zeeman), onde }.L é

o momento magnético d'o prótof1. S-egundo a eQ.(i.2) as energias

podem ser reescri tas da forma +'1.~. 3",/2 e -7. f;.. 80/2 e são mos-

tradas na Para , ,nUC.Leos no de energia

-1'.h..Bo/2, a absorção da radiação eletromagnét.ica de energiaJ •

~E=7.~.~ provocará a transicão
> para o estado de energia

+')'.1\ . Bo/2 . Esta energia é geralmente suprida por um campo

magnético de radi o ...... '~.
1'"requenCl3. (RF) . Estatisticamente a popu-

1ação de núc 1eos nos niveis de energia permi t1dos são deter-

minados pela distribuição de Boltzmann. Np eQuilibrio térmico à

temperatura T, o número relativo N+ e N~ dos núcleos nos

estados +1/2 e -1/2 é dado por

N- r-n.. j. Bo -:rAr=-= exp =exoi-.<.>.L- (1.3)~
! ,..... ~K.T:_ ,.... T j - I

l...

Em experimentos de l'--f:~R com campos ma.gnét i cas da ordem

de 1 Tesla, a magni t ude de ~E ,e da ordem a tempe-

ratura ambiente a energia térmica é da ordem de 10-2eV. O termo

eXD( -L:l.E/K.T e mui to próximo da unida.de, e -3. dif'ereny-3. de

populayão difere por menos de 1 parte em 105.

A precessio do momento magnético nuclear na presença de

tratada
-+

campo B pode ser

...

dM _tit -
••• -+

i.MxB

pela seguinte equação de movimento

(1.4)
..•

onde M representa a soma de todos ~s momentos magnéticos



associados a cada nuclear,
...
tA -I -

...li Para um campo

...

magnético constante BQ' a eQ.(1.4) nos leva a conhecida relagão

de freQu&ncia de p~ecessão de Larmor

...
rv "O= -/· .....0

lw = E

E = 2pBo BO

(i.5)

Fia.1.i - Diagrama dos níveis de energia e excitação dos spins. A energia h.lI

é suprida por um pulso de RF.

y

-
..•

I"" Bla/ ~~~ 8,(t)I ...•...• X\ 1.1" ~ .•., .....B,h

Fiq.L2 - Decomposicão de um carr.-r>o linearmente oscilante B.(t.) em dois- ~.~ .
... ...

carnpos girantes Bi.••e B1'}'

Geralmente em RMN é utilizado um campo adicional de RF

cara a excitação dos núcleos, este e aolicado perpen-

.:iicularmente
-+

~ 'D
~ '-'o

..•
Considerando Bo aplicado ao longo do ei~o

o campo de RF pode ser do tipo

.•• A
Si = 2B1·x.cos(wt> .' 4 <!: \\. .•. U.l'

este pode ser analisado em

5

termos campos linearment.e



polarizados, sendo decompostos em duas componentes girantes no

sentido horário
~ ~
B~ e anti-horário Bu (fig.i.2) da forma

~
x.cos(wt)y.sen(wt)'O _ 'O r -]

J-.l1il - J...J1- L

~
x.COS\wt}y.sen{wt>B1<1 = B1· ( +] (1.7)

(1.8)

Estas componentes podem ser tratadas separadamente. Uma

delas gira no mesmo sentido de precessão dos spins, e a outra

gira no sentido oposto_ A interação desta última com o sistema

de spios pode ser desprezada, neste caso o campo de RF pode ser

descrito por

B1 = B1.[ x.cos(wt) - Y.sen(wt)
,
.J (1. 9)

e o campo magnético total B no sistema cart.esiano de coorde-

nadas é dado por

••• A A A
B = Bo.Z + B1.( X.cos(wt) - Y.sen(wt) ] (1.10)

Para soluci onar a eq. (i. 4) quando o campo é dado pel a

eq.(i.iO) é conveniente o uso do sistema de coordenadas giran-

tes, neste sistema o campo B gira com uma freQuência angular w.

o campo magnético -::issociado a este • LSl.st..ema e chamado campo

magnético efetivo e é dado por

..• ~ ~
Be = B + w/7 (1. 11)

substituindo (l.iO) em (1.i1), utilizando o sistema girante de

coordenadas temos

••. "' .• "..\., A J
Be = ( Bo - w I I J. Z· + B 1 . X (1.12)

Na 1\ •
ressonancla o campa .c. J. -; •..• ~'V•.lCy1.C1D W/i cancela

~D
i..J ,

Se = Neste caso de acordo com a 2Q. \ i .4} .!

~~
1 I precessio-

nará. em torno do eixo .'\ J
X com frequência 1.81_ Um pulso de RF

aplicado durante um tempo tp, gira a magnetização do sistema de

um ângulo i3 em rela9ão
.. r.. ~ao elXO Z'

•

6

em dire9ão ao ei xo y' dado



por

tp

a = J. I Bi<t).t
o

8,

t

., = 15 D[c,rleES
15·D[t"'fIEE R F, PULSE

M

Q;: = 90 OEGAEES
9Q-OEGnEE R.F. PULSE

--
'",

\
\
\
\
\
I
t--,]> ,
,II

I
f3 //

_//",/?
-- -,;" = lRQ OEGREES

180-0EGnEE R F. PULSE

(1.13)

Fig.i.3 - Pulsos de RF de ângulos de rotação ~ nos referên

ciais estacionário (esquerda) e rotante (direita).

se

pulso

permanece constante durante Q período de aplicação do

7 -

(1.14)



~Q l'nl'~lalmQMtQ a mannQtl'7a~~n o~ta' °m e~ul'lib~l'O ~ll'-' .•..• 1,__ .. _ ':::1' _v _ y.-.J _JV "-. '"1 .••.• I Q

nhada com .....
o elXO Z, a aplicação do pulso de RF 1eva a magne-

~
tizaçãa H para o plano x-y resultando numa excitação do sistema

de soins. Pulsos de RF nos referenciais girante e estacionário

sio mostrados na fig.l.3. O tipo de pulso mais frequentemente

aolicado é o de ~/2 ( ~=rr/2 ), este é empregado para obter a

, .
maXlma componente t r anS\/ersa 1 possivel. Quando

1 .ap~lcamos um pulso de '1f/2, a magnetizaçio que está na direção

da campo estático (eQuillbrio) é girada de 'rr/2 e vai para a

plano x-y. Após a pulso, a magnetização fica na presença apenas

do campo estático ao e precessiona em torno dele com freQuência

A precessão do sistema de spins gera uma variacão
>

de

fluxo magnético Que pode ser detectada através de uma bobina de

detecção. Em geral a mesma bobina Que é usada para a excitação

e t?mbém usada para a detecção.

A aplicação de um pulso de RF retira a magnetização do

sistema do equilíbrio ao longa do eixo z e leva uma parte desta

para uma de não equilíbrio na plano transversal x-y.

Neste caso, o retorno ao equilíbrio envolve dois mecanismos di5-

tintos: um de el iminaç:ão da magnet izaç::iatransversal no plano

x-y (relaxaç:ão transversal) e outro de retorno da magnetização

ao longo do campo magnética Bo (relaxação longitudinal).

Na relaxacão transversal um núcleo orecessiona com uma
> •

frequênci a proporei onal ao campo magnética que age sobre ele.

~..{asamostras observadas há um grande número de núcl aos ( da

ordem de 1if"'3 ), cada núcleo sente um c:ampD magnética ligei-

ramente diferente das outros devido ao campo ~agnético

aleatório gerado por seus núcleos vizinhos. Logo após um pulsa

de RF, de por exemolo ~/2, todas os núcleos estarão com a mesma

- 8 -



orientaçio no plano transversal, fi9.1.4. Devido ao fato de Que

cada um precessi ona com frequênci a 1i gei ramente di f erente I ou

seia, que cada um tem uma velocidade an'3ular diferente, eles

começam a se separar. Com .:l separaç:ão, a soma vetorial dos

momentos magnéticos diminuirá. Após um certo intervalo de tempo

os núcleos terão se espalhado complet.amente no pLano tr.ans-

versal e teremos a magnetizayio resultante nula. O sinal de RMN

decai de forma exponencial, do tipo

(L 15)

cnde Mo
,e a magnet ização de eQuilíbrio e tempo caracte-

rlstico de decaimento da magnetização transversal e denominado

tempo de relaxação transversal. Este decaimenlo é intrínseco do

sistema de spins nucleares e o sinal de RHN Que surge é

denominado FID (free induction decay) .. decaiment.o de indução

livre.

w __

(a)

(c)

(b)

(d)

Fis;.i.4 - Perda de coP.J"'ênciada magnetização transversal dos spins após um
oulso de 'rr/2. Devido à relaxa cão t.ransversal...

9



Em geral; a existência de uma incrncgeneidade de campo

magnético faz com Que o sinal observada não decaia cem T2' mas

com um tempo < T2. Isto se deve ao fato do campo

magnético estático não ser homogêneo; ou seja, o campo possui

um valor diferente para cada posição da amostra. Deste forma, o

coniunto de núcleos oassa a ter uma distribuição maior de•• J

freQuências de Larmor, e a ffi;:lOnpt·l· za~'a~n.._~._- r- dos mesma·:;; se espalha

mais rapidamente no plano transversal. O alargamento da linha

de absorção do sistema introduzido pela inomogeneidade do campo

estático ÃBo é dado por

1
----:J.
Ti

(i. 16)

Em geral, este e grande em comparação à largura natu-

ral do sistema de spins ( 1/T2 ), fig.l.5. Quando, durante o

período de existencia do FID, a perda de sinal resulta prepon-

derantemente da inomogeneidade do campo magnét.ico. é possivel

recuperá-Ia por meio da técnica de spin-eco.

A B

-------- -
t

M(W)

1/r;

w

Fig.i.5 - Efeit.oda incmogeneidadede campo.A: Sinalde RMN induzidonas

bobinas ( FID ) com as envoltórias associadas a i 2 e a Ti. B: Espectr-o de

_I- - '::! -l! - - _'" -4 •• -1- -: - T:~c!.i..isorçc!o uO ::.lncU. l..JeVluu f 2 e d. 2 .

- 10 -



A idéia da técnica de spin-eca foi introduzida por Hahn

e consiste em: pri mei ro um pul so de RF de '1r/2 é ap 1i cada
deixando o vetar magnetização M TIO eixo 'd' As magnetizações

dos soins, com o tempo, defasam entre si devido a inomogenei-

dade do campo magnético. Após um tempo T, aplica-se um pulso '1r

ao longo de X· J fig.l.6. As magnetiza9ões dos spins continuarão

a precessionar da mesma forma que anteriormente, porém comecam,
a recuperar a defasagem adquirida. No instante 2T, os spins

estarão novamente em fase. A atenuacão do sinal• do eco de spin

em relacão
> ao FID possui apenas o termo proporcional

decaimento T~ que é intrínseco do sistema.

Na relaxação longitudinal o retorno completo ao eQuili-

brio exige Que a componente longitudinal Mz volte ao valor ioi-

cia1 "
Hoz. Para isso os spins devem se livrar da energia

recebida pelo pulso de RF, cedendo-a à rede. Este retorno

também é da forma exponencial:

(1.17)

onde T1
,e o tempo de relaxacão> longitudinal ( ou spin-rede ).

Este oroceSSD não induz sinal na bobina.

z' z' z' z' z'

Y' Y'

x' / -~x'

e)d)c)b)

y'

x'

-- ......••,,
\
\
\
I
I

o)

y'

Fig.i.6 - SeQuência de spin-eco. A: Os spins são r'e<c!ados de 'rr/2 per um pulso

de RF. B: As magnetizaçDes dos spins se defazam. C: Um pulse de 1t é
aplicado ao longo do eixo x'.D: A fase da magf1etizaçãodos spins e

recuperada. E: O eco de spins é gerado ao lcngo do eixo -1,,1'.
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~ ."empos oe relaxação e a seguinte:

(1.18)

Quando os doi s mecani smos i n t. r insec~:Js são

considerados a eo. de Bloch (1.4), Que descreve a ~volução tem-

Doral da magnet i zação de ~'m
• LSlS·t..ema soins nuc 1e·ares, pode ser

escrita da forma

, 
';':

+ Ü.!.9)

~
onde H represanta a magn2tizaç~o total do sistema de soins nu-

c1sares M,l( J são as -.l-.
,...li;:::

__ -",,,,-._:~o.,,,,-
•..•."c:l i i:i i-"':". ~

total Ie tJ

versal.

1.2 - Codificação espacial de rreQuências2.

Uma imagem constitui a representaçao de alguma proprie-

dade de um sistema. Em geral, pela facilidade de interpretação

e análise, a5 imagens são bidimensionais. Num grande número de

situações são representações de alguma propriedade de um siste-

ma em função da posição, este é o caso da tomografia por RMN.

A geração de imagens por RMN envolve a aquisição e

processamento de sinais adquiridos no dominio do tempo, cujas

componentes de freQuência e fatcres de fase possuem uma

codificacão espacial~ ou se j a.' dependem da Dosi ç:ão dos spi os

ressonantes na amostra. Esta codificaç:ão espacial é conseguida
~

colocando-se o objeto em um campo B cuja magnitude dependa da

2Este item .está baseado na referência Beckmann [29].

i2



posição, de modo Que os spins em diferentes oorcões da amostra
• >

precessem com freQuências distintas. A dependência espacial do

...
valor de B é introduzida superpondo-se ao campo est.ático Bo.z

•.• -+

um campo ( G<t}'r{t,)
• A
} . Z f

...

produzido por um gradiente G(t) depen-

...

dente do tempo, que faz com que o campo total B aplicado

durante a leitura do sinal seja função da posição

~ I -t f.t- '\ .••••.•• Ai:l = , Bo + G,,,;.r\t) ,-z ,

~ 'O 1:J. .•..1. - I" l~ .••.••• ,,-t. .•. '\. J\
j:i = ( ""0 + G.2(''') .X\I.) + u,..(r.; .y,.,,) + Uz\ •.•) 2\tí ).:Z . a.2O>

Conseqüentemente, as freqüências de precessão dos spins

assumem a forma

w<r,t) = 1.( Bo + G<I:.).r(t) ) ,

U2l>

Spins localizados em dois elementos de volume separados

por um vetor r podem ser distinguidos aplicando-se um gradiente

de campo
...
G na direção de -+r. Esta codificação de ~ A.

'treQuenclas

expressa pela eQ. (1.21) , fica melhor entendida Quando

recorremos ao caso unidimensional.

Dado um campo estática de magnitude Bo, ao Qual e super-

posto um campo com dependência linear em x ( G=db/dx=cte l, eu

seja, um gradi ente de campo constante, teremos um campo total

da forma

B(x) = BQ + G.x (1.22)

Se neste campo colocarmos três tubos pequenos, preenchi-

dos com di ferentes Quant id.ades de água., nas pOS i ç:ÕES XII X2 e

cada tubo gerará um sinal de RMN ('to .•, ~cem TreQuenCla característica

W i = '1".Bi' (,)2 = ~f. B2 e W3 = '"'{.B3' O sina 1 de tect adoS (i:.) 5 erá re-

- 13 -



sultante da composição da cont.ribuição de cada freQuência

afetada pela relaxação transversal,

U.23}

Mediante a transformada de Fourier unidirnensional do si-

nal S(t>, obtemos uma função Que é proporcional a H( x) , -torne-

cendo as amplitudes A·.., nas freQuênci as Wi; fig.i.? o chamado

(a)

I1Q

•.. c,

(b) fids individuais

2 3

tempo
3

(c) fid composto (d) espectro

lelllpo

Fig.L7 - Cada tubo está sob a acão, de diferentes campos magnét~cos e os

prótons de cada tJm contribuem para o sinal de RMN com diTerentes

componentes de freouência. A trar.sformada de Fourier do sinal observado

(composto) fornece informação sobre a posição e a ouantidade de prótof1s
e.tistente em cada tubo.
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espectro de freQ1Jências de S (t) dará a i nforma9ão de Quanto

material <água) existe nas posições Xi' determinadas pelas

A .
frequenclas (,Ji .

Ao tratarmos de uma amostra bidimensional, a ação combi-

nada de dois gradientes ortogonais entre si é suficiente para

distinguir todos os elementos do plano, e no caso

t.ridimensional necessário a de três gradientes

linearmente independentes entre si para resolver todos os

elementos da amostra. As diferentes técnicas de geracão de>

imagens por RMN distinguem-se pelo tipo de sequência de aplica-

gão das componentes de gradiente G.

Embora RMN permita a de imagens de volume por

métodos reconstrutivos puramente tridimensionais, razões práti-

cas, principalmente ligadas à quantidade de memória e tempo de

aquisição e de processamento computacional, utiliza-se em geral

técnicas bidimensionai s. Neste caso a obtenção de imagens de

uma amostra extensa envolve duas etapas: i. Seleção de um plano

tomográfico no objeto (excitação seletiva); 2. Reconstrução da

imagem a partir de sinais gerados pelas componentes de magne-

tizacão contidas no olano selecionado.
> • Assuntos estes Que

discutiremos a seguir . Nesta eXDosicão não introduziremos o
. >

possivel estado de movimento da amostra, caracteristico de

fluxo de fluidos, para facilitar o formalismo introduzido. O

efeito do movimento será discutido det.alhadament.e no capitUlO

seguinte.

- 15 -



i.3 - Seleção de planos tomográficos.

Para a geração de imagens bidimensionais torna-se neces-

a selecão de olanos.~ .. uma técnica para isto é .:1 exc i tacão,
seletiva. Esta consiste no alargamento da linha de absorção do

sistema de spins devido ao gradiente de campo e a apl icacão>

simultânea de um pulso de DC"," cem largura 2spectral mals

estreita Que a largura de linha. Um pulso de RF nestas

condições é chamado seletivo. O pulso não seletivo terá urna

largura espectral mais larga, fig.i.8.

Linha de absorção

•• w da amostra.

- - --------------------
.".".-- ----...,

Espectro do pulso

___________________ w não-se 1eti vo.

Espectro do pulso
_ w seletivo.

FiQ.l.8 - COffioaracãodos esoectros.- .) .

Um pulso de gradiente de campo G(t) aplicado juntamente

com o campo magnético estático Bo terá o
~

campo resul tante B

segundo a eQ. (1.20) e a frequência de precessão dos spins

aumentará ao longo da direção na qual o gradiente foi aplicado

segundo a eq.(1.2i}. Os grupos de spins distribuidos em planos

perpendiculares à direção do gradiente ..dados pela coordenada

r', te~ão a mesma freQuência de precessão w(r). fig.l.9.

o plano tomográ-fico da amostra pode ser então sele-

- 16 -



cionado escolhendo-se o intervalo de freQuências de excitação,

contido no pulso de Que cor responde à condição de

ressonância dos spins, fig.l.10.

:W{r)
I

--~~-~ r.' . I
I
I r

r-

Fig.i.9 - Spins nucleares distribui dos em planes isocrom.~ticos, de mesma
frec;uêr1cia,ao longo do gradiente G(t) .

•

uJolRo)I,

---~. __ 'f ~_

R

Fig.l.iO - Os spir.s que se encontram no plano ro estão emexata ressonâ:.cia
e são excitados pelo pulso de RF. Os spins fora deste são progressivarm:!nte
menos afetados.

Através deste método espera-52 obter uma distribuição

de magnetização My ret.angular e M!{} fig.1.11, de modo que o

plano selecionado possua uma boa definiyão e os spins este.iam

todos em fase ao longo do eixo y} do sistema girante de

coorde!'1adas. Na prática, i nfel i zment. e esta distribuicão
>

ideal

da rnagnetização nãc pode ser

- 17 -
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imper-rei ções na di stri buição da magne t. i zação resul t ante pode

ser explicada através do estudo do comportamento de sistemas de

spins em presença de gradientes de campo e RF. Este

comportamento é descrito pela eq.(1.i9).

excitação selet.iva a eq.(1.19) não tem s':Jlução analítica. Um.3

das formas de tra.tar este problema é através de teoria de

oerturbacão analisando a resoosta do. ~ . ..•.sJ.s'~ema. de splns em

aproxima9ões lineares [30]. O problema é calcular as distri-

bui9ões de magnetizacão~ transversal e longitudinal Mz ao

longo da direcão, da aplicacão dos qradientes de seler.ão em~ - 'f

função dos pulsos de RF e gradientes aplicados.

Mx

1.

0..•./ _

-1 I I I ••

-1. O. 1. X

O., I

- 1. I I I ••
-1. O. 1. X

Fig.i.l1 - Distribuições ideais da magnetização transversal.

Para pulsos de RF com pequenos ângulos de rotação

o comportamento do ...SlSl..ema de spins pode ser conside-

rado 1i neal~ onde entende-se por linear a excitação dos spins

Que e diretamente proporcional a intensidade do campo de RF

aolicado >, Nestas condicões. ao aolicarmos um oulso de RF. .l."

durante um periodo Ts do tipo

- 18 -



Bi ( t) = Be ( t ) .cos (<,,'0. t j (1.24)

onde BI? ( t. ) é a envolvente do pulso. A distribuição de

magnetização transversal (~) ao longo da direcão do gradiente
." ,

de seleção aplicado imediatament.e após a excitação está

relacionada com a transformada de Fourier da envolvente do

pulso de RF, Be<t) [26], fig.i.12. Isto porque o espectro da

freQuência do pulso de .RF
,e . 1proporClona ..•.a transformada de

Fourier da sua envoltória, como a resposta do sistema de spins

é pí~oporcional ao campo aplicado, esta será proporcional ao seu

espectro de freQuência.

RF ••
t

T. F.•
••

W

Fig.L12 - A: Pulso de RF seletivo ( aplicado na presença de gradiente de

campo ).B: O seu espectro de excitação (em função da posição ) dado pela

transforw.adade Fourier-da envoltóriado pulso de RF, Be(tL

A oresenca do
" , gradi ente de campo durante a excitacão>

introduz um fator de fase adicional em funcão, da oosicão. , ao

10n90 da di reção do mesmo do tipo exp [+i.1'. Gs.s.Tsl2L onde Gs é

a intensidade do campo aplicado, s a posição ao longo da dire-

ção de selecão" e Ts o tempo de excitação. Isto result.a em um

esoalhamento da maQnetizacão- , transversal dos spins no plano

transversal. Como o sinal induzido na bobina de receocão e
. ,

proporcional somatória da distribuição da +" ~magne '11 zaçao

transversal em toda amostra I se há uma perda de
A •

coerenCla da

sua fase ao longo da direcão de selecão. o FID será atenuado.) ~ .

É
, .

necessarlO então refocalizar

- 19 -
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eixo de excitação... ou seja.> deixa-Ias todos em fase. A ref'ocali-

zação é consegui da aplicando-se um pulso de 'Jt e permitir a

evolucão
>

dos sp~ns na oresenca
• >

do mesmo gradiente de campo

durante um intervalo de T5/2, ou aplicar um gradiente reverso,

-G~ por exemplo, durante o mesmo intervalo de tempo. Exemplo de

seQuêno i as de

na fi9.1.iZ.

pulsos seletivos com ref'ocalização são mostrados

RF

Gsel

-Gs

Ts I Ts/2

RF,

G

Ts Ts/2

Fig.i.13 - Pulsos seletivos com ref'ocaliz-3.ção.

Para puI sos de RF de grandes ângulos de ro t.ação ( por

exemplo j3 = 1'f/2 ), a resposta do sistema de spins não é mais

linear, ou seja, a distribuição de magnetização transversal ao

longo da direção do gràdiente de seleção não é mais exatamente

proporcional à transformada de Fourier da envol \;.óriado pulso

de RF, e surge algumas deformacões
>

no perfil do plano

selecionado (25], numa aproximação de primeira ordem esta

correspondência ainda é válida.

Uma
'" .

sequencla frequentemente empregada em tomograf"ia e

a de soin-eco utilizando pulsos seletivos, fi'3.1..i4. Para o

- 20 -



desenvolvimento subsequente é importante saber como relacionar

a int.ensidade do sinal observado no eco com os perfis dos

planos selecionados. O sinal observado deverá ser proporcional

à area sob a curva resultante da multiplicação dos perfis de

excitação (~/2) e de refocalização (~). Entende-se por perfil

de refocal ização a distribuicão, da magnetização que é reToca-

lizada pelo pulso seletivo ao longo da direção de seleção, a

~Qrma de obter este perfil é mostrada no apêndice lI. Dada uma

sequência de spin eco com pulsos seletivos, onde o perfil de

excitação é dado por f1(x) e o parf i I de refocalizacão é dado
>

por T2{x), a intensidade do sinal observado no momento do eco

será dada por

(1. 25)

RF

G

1f

Tr
~

Fig.i.14 - - ,; .
~equenCla de spin eC:Q com pulsos seI et i \jQS.

No caso particular onde as envoltórias dos pulsos de RF

são gaussianas, em aproximação de primeira ordem, os perfis de

excitação e de refocalização também serão gaussianos, do tino
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f, (x) (1.26)

(1.27)

onde (Ti e (T2 são os desvios médios Quadráticos. A intensidade do

sinal (5) será proporcional a:

r
S = Jexp(

).exp( -x2i2a-~ )dx

onde

sendo ar

r ~ ~
5 = lexp(-x"'/20"~)dxj

2 ;T2(Ti' t.';j!

a-i +u~

o desvio médio Quadrático resultante.

(1.28)

Vemos Que a mei a Iargura do pIano seI eci onado resul tant.e

de uma A •
seQueCla de pulsos 'J1:/2 - 'J1: seI et i VQS será menor Que a

meia largura dos pulsos isoladamente.

1.4 - Geração de imagens e o método da transformada de

Fourier bidimensional.

Uma vez feita a excitacão seletiva ( seleção oe um pla-> J

no tomográfico ), consideraremos agora o processo de reconstru-

ção da J.magem.

Seja um plano tomográfico excitado, de densidade de

-+ ••.• r.•••
r = x.x -i- y.y ,! i posicionada e~ um campo magné-

tico
..•
B = "

bo·Z. Se ~~(r) constituir a distribuição de magnetiza-

ção transversal J o sinal complexo detectado em fase e Quadra-

tura na presença de um gradiente G pode ser escrito como



.... J .S(G,t.) = M.<i~') el.'Y·G.r.t -t./T2w' • e . ds
S

(1.29)

onde ds é um elemento de superficie. do plano excit.ado S e

representa a relaxação tr'ansversal . o termo

exp[i.7.G.r.t] exprime a defasagem entre os diferentes elementos

de maQnetizacão da amostra. A eo.(1.25) pode ser demonstrada a- ~ .

partir das eauacões. , de Bloch (1.19) através de um formal ismo

matricial [29]. A geração de uma imagem por RHN consiste em

obter a magnet i zação transversal Mt (r) , •. 1Que e proporCl cna .•.
,a

densidade de prótons, do estado de movimento destes e funcão
>

também da distribuição dos tempos de relaxação, a partir de um
...•

conjunto de sinais S{G,t).

Neste trabalho trataremos do método da transformada

direta bidimensional de Fourier 2DFT ), Que é característico

de t.omografia por RHN e o mais empregado nos tomógrafos

comerciais. Nesta técnica os sinais são amostrados diretamente

num reticulado cartesiano, e a distribuição de magnetização so-

bre a amostra é obtida aplicando-se uma transformada dupla ( ou

tripla, se a imagem for volumétrica ) de Fourier sobre o conjun-

to de dados registrados. A codificação dos sinais no domínio do

tempo envolve aplicação de dois gradientes ortogonais entre si.

Um deles tem a funcão de codificar a fase do sinal sendo
>

aplicado previamente à sua leitura, Que realiza-se em presença

de um segundo gradienta Que codifica as componentes de freQuên

C.1a do sinal registrada. Cada sinal de RHN é, dessa maneira,

função do tempo e da fase inicial, este introduzido por um

gradiente de codificação de fase Gr.

Em sua conceocão
. > original, devida a Kumar, Welti e

Ernst [31], o mé t.odo da t.ransformada diret.a envol \Ia o emprego

- 23 -



de seQuências de pulsos de g~adi2nte e de ~adiQfrequência

conforme mostra a fi9.i.i5.

jO Gy I Gx L

Fig.i.i5- SeQUê."1ciade pulsos pa~a a ge~a9ão de imagens pelo método de

2DFT proposta por Kumar, We1ti e Ernst.

Antecedendo ao período tx de leitura do sinal em presen-

ça de Gx, o gradiente G" aplicado por um tempo t" introduz um

fator de fase inicial

IX = 'T. Gy . y . t,
no sinal, Que pode ser escrito como

(i.30)

f r ; N ;.-y r,,, v + Ji..

J J M. ( ) •••.••••.•. ~.'" . ~. ~d' ti
- ''t x,y.e.2 . X. Y . (1 .31 )

Imediatamente após o pulso de r./2, todas as componentes de

magnetização distribuirias na amostra são coerentes. Ao final da

aplicação do gradiente Gr, as componentes de magnetização

dispostas ao longo ae diferentes linhas na direção x possuem

fases relativas distintas, segundo sua posi9ão u- , ccmo mostra

- k-rmo ~i.~ -r.d- 7 ~ da~o n-l- ~~ (" ~r,J,J L- t: "jJ L; } U i :. ~ L.•. ~ u J.J ~ do c:i-f •• -L . L::> ! .

Durante a leitura do . ,S~na.i., o gr·adiente G.l/ codifica

espaci aImente as componentes de freouênci a do si nal, o Que é
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expresso por
i .i .Gx . x . t,Jte em (i. 27) . A

.....
seQuenC1a é repetida

para diferentes t.empos de aplicação tYJ com as magnitudes dos

'3radi entes G, e Gx e o tempo de 1ei tura tl( sendo rnantidos

constantes a cada repetição. Adquirindo-se N pontos durante os

tempos tx e registrando-se sinais para um número suficiente de

valores do parâmetro L-, (H) , obtem-se uma função bidimensional

S(t)t,t,) de NxH pontos, dependente dos tempos Lx e t,

fJ i/G "t 1·'"'(,... .. 1.

.- J. ~ . ~ ~ •• r· ~. -, . / . u.j{ • J... • tJ..Ji • t ':t ~o(",v.t •.1 = M.lx.LlJ.e .e .cx.dl.l .(~.~.!.)
~., J v .- -

cu,ja transformada de Fourier bidimensional fornece a distri-

buição da magnetização ~(X1Y) também de NxM pontos )

II -i .i .G, . y . t, - i .i .Gx . x . t.x .
Mt( x , y) = S ( tK 1 t, ).e . e d tx . d t., . (1 . 33 )

Um mjtodo alternativo, conhecido corno uspin warpu, pro-

posto por Hutchinson (32] e empregado nos tomógra~os comer-

ciais, consiste em variar a magnitude, ao invés da duracão da
>

do grad i ente de codi f icac.~o ele f asa a cada nov3.,
seQuênci a de repet i ção. O ef ei t.o sobre a codi; i cação de fase

inicial é o mesmo, POIS o que importa é a variação da
..
area sob

a curva G,(t), de uma seouência para outra. O oa,âmetro d~ cada

sinal coletado, desde que seja utilizado U0 pulso retangular de

gradiente para a codificBL'ão, de +" a.se f cassa a ser a nlaqnitude

denominada lf8st.e caso pseudQ-t~moo. 05 temDOS a

leitura G~ mantem-se constantes

durante todo o experimento.

A transformada bidi~ensional de F00~t2r~ é realizada



c:cnheci c~a Igualmente espacados, u Que

a~j'e l~afJa um SinaIS coletados deve ser

rj.i.C'1i. tal izado em t2i,;DGS iguais, e a variação da magni tude do

gradiente de codificação de fase deve ser feita em

intervalos iguais.

RF

I
I

G~-t--_=-- ~i
ty

1800

u
Fig.i.i6 - SeQUênciade pulsos empragando a técnica de 2DFTp.~oposta por
Hutchison.

A saQuência completa de pulsos de gradiente de RF, para

que a função sinal seja amostrada nos tempos e psaudo-tempos

positivos a negativos é mostrada na fig.l . .l6. A presença do

gradi ant.e de oodi f i caç:ão de freQuênci as GI! antes e depoi s do

pulso de ~ é necessária para que no instante de máximo do eoo,

t . d·~· ~ .. " J\. , •• -y f"' to :..r ermD de co 1f ~caçao de T reQtlenc~ as exo fI. 1. I. ux. x. ·X seja nu-

10. Nesta condição, o centro do eco é considerado orIgem de tI!.



CAP ÍTULO 11

EFEITO DO MOVIMENTO DOS SPINS EM RMN

o estudo de spins em movimento pode ser visto sob dois

aspectos: o movimento aleatório, associado à difusão, e o movi-

mento coerente, associado ao fluxo, sendo o primeiro oonside-

rado dissipativo e o

dos núcleos analisados.

segundo conservat i vo em reI ação a fase

r-·iestetrabalho nos propusemos a uma análise detalhada

apenas de fluxo, sendo Que os efeitos de difusão serão tratados

de forma mai~ suscinta no final" deste capitUlO

o estudo de fluxo de fluidos em tomografia por NMR pode

ser classificado segundo a forma com Que o movimento dos spins

pode ser detectado, neste caso há duas formas básicas. Uma é

pela observação da alteração da fase da magnetização

transversal dos spins, Que ocorre Quando estes se deslooam em

presença de um gradiente de campo magnetico aplicado na direção

do movimento. A outra é pela observação da intensidade do sinal

observado devido ao deslocamento dos spins relativo à região de

ooservacão (01ano seleoionado)., "

2.1 Deslocamento

sel':!cionado

dos spios relativo ao plano

Z.i.l Principio empregado.

Quando se trabalha com imagens bidimensionais, Que e a

técnica mais usada em tomografia por NMR, um dos efeitos

observados na imagem está ligado ao deslocamento dos soins
•
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relativo ao plano selecionado.

Para ilustrar melhor a idéia, consideremos um tubo

contendo um fluido que se desloca com velocidade única, V,

disposto perpendicularmente a um plano a ser selecionado de

largura L ( li9.2.1 ). Se num tempo t=O os spins dentro deste

plano forem excitados, a fração de spins remanescentes no plano

aepols de um tempo t, R(t), é dada por

A

R ( t )=

1-t< vIL)

o

,t(L/v

,t)L/v

(2.1)

Fig.2.1- A: Representação e5Quemática do deslocamento para fora de um

pla.'"lo selecionado de largura L de um fluidocom velocidade única v. B: R(t)é
a fração dos spins excitados remanescentes no piano selecionado apos um

pulso de excitação nc instantet=O.

Neste caso a fracão
> de spins excitados remanescentes no

plano selecionado decresce linearmente cem o tempo até que

todos os núcleos saiam de mesmo, no instante L/v. Para um esnec-

tro de velocidades como o do escoamento laminar ( segundo a lei

de Poisseuille R(t) terá uma diminuição não linear, fig.2.2.

No caso de tubos Que não estejam peroendiculares ao plano
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selecionado, so a componente perpendicular da velocidade é

considerada. Para fluxo pulsado a quantidade de spins desloca-

dos dependerá da velocidade média durante o tempo t.

v (r ) ",

R( t)

=~-J-__ t
c

o

I ~

vv

B

o
r mox

A

o

Fig.2.2- Comportamento de um fluido scb fluxo laminar.A: Perfil parabólico

das velocidades (v)como função da posição radial (r)do tubo;r.~x é o raio

do tubo. B: Correscondente distribuicãode velocidades f(v).C: Fracão de...
sOlns r8.'1lanescentesno plano, R(t),análoga a da fi9.2.1 para esta

distribuição.

Na situação onde há fluxo, conforme descrito na

fig.2.1, quando aplicamos pulsos seletivos de ~/2 separados um

tempo iR (fi9.2.3), vemos Que c sinal detectado será dado pela

soma dos sinais oroveniente dos spins Que não saíram do plano

selecionado e estão paccialmente. saturados;~ - nroporcional à

R(TR) na eQ.(2~i), e provenient~ dos soins não saturados Que se

deslocaram oara dentro do plano selecionado, Que é oroporcional

à l-R(TR). A contribuição para o sinal vinda dos slJins já

saturados depende do Quanto foi recuoerado da magnetização

longitudinal. dado por l-exp(-TR/Ti). Vemos Que um aumento do

temoo de seoaracão• entre dois OL.llSCS, TR, para uma

velocidade fixa, o sinal observado aumenta de zero até um valor

máximo, correspondente ao tempo em que todos 05 spins que foram

saturados no primeiro pulso sairam do plano 1'.' •S2J.2Clonaao. Est.e
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aument.o não é linear, exceto no limite para T1}}TR. Com o

aumento da velocidade para um tempo fixo TR o si nal cresce

linearmente desde o sinal devido a somente spins estacionários

até o máximo, Quando todos os spins saturaaos pelo primeiro

pulso são repostos por spins não excitados, fi9.2.3.

Esta e a idéia básica que e usada nas técnicas que

abordam este tipo de efei to. Normalmente a det.eccão é• f~Ü ta

com eco de spins, neste caso existem fatores adicionais a

serem considerados junto com o do deslocamento dos spins

saturados. o pulso de refocalização Que produz o eco de spins

pode ser seletivo ou não.

Mzt

31
TR

Fl~
l-õ~1

90~1
90';e,t

(saturolionl

(ucilolion ) t90-A B

Si9nol

Si9nal

o

c o
v

Fig2.3 - Efeito do deslocamento c'::Js spins como da fi'3.2.1. A: EsQUema da

52Quência de pulsos de RF. B: Comportamentoda magnetizaç;ão longitudinal
dos spins dentro do olano s21ecionado. Mz, comofunção do tempo t. C: Efeito
da variação de TR (para uma velocidade fixa) no sinal do pulso de

excitação, a linrn3 continua mostra o resultado para Ti~UV e a linha

traceiada mostra o efeito para Tl»TR. D: Efeit.o do alimento da vekcidade (
para TR fixo) na intensidade do sinal.



2.1.2 Efeito do deslocamento em
" .

seQuencl.as de spin-eco.

Analisamos
" .

uma sequenCl.a de spln-eco com pulso de

refocalização (~) seletivo, fi9.2.4, considerando os pulsos de

RF de duração desprezível e a definição do plano selecionado

ideal. Para uma amostra que se desloca com velocidade v

perpendicularmente ao plano selecionado fig.2.1 o sinal

observado dependente da velocidade S(v) será dado por:

-TRlTi .TR.vTR"]( 1 -T.v )v<~(2.2a)[(l-e >.\1- )+.V ,L L L'li>, V
I

'--y---J \ V
A

BC

s(v) = i- T.v-I···'-

o i
L

V)T

(22b)

<22c}

onde L é a largura do plano selecionado, T tempo ent.re os

pulsos de 'Jt/2e TI e TR o tempo de repet i ção da seQu~nci a 1

fig.2.4a.

Assumimos Que a macmet i zacão- , dos spins Que são

excitados pelo pulso de ~/2, mas Que não sofrem a ação do pulso

de ~. não contribui com sinal no momento do eco. Neste caso o

sinal terá um termo proporcional aos spins remanescentes no

plano selecionado entre o pulso de 'Jt/2e o de 'Jt, termo 'e' da

'=!Q.{2.2a) e a eQ.(2.2b). Para velocidades maiores que L/T,

nenhum spin sofrer a ação dos dois pulsos e não há geração de

sinal, eO.(2.20). Quando a velocidade á menor Que L/TR, haverá

duas contribuições distintas: i. Uma relativa aos spins que não

sairam do plano selecionado entre uma seQuência de spin-eco e a

seguinte, apresentando um termo proporcional ao Qwanto foi
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recobrado de macmet i zacão- , longitudinal, termo I A' . 2. Outra

referente aos spins Que entraram no plano selecionado com toda

a magnetização ao longo do campo estático, termo J B J , esta

contribuição é máxima Quando v ~ L/TR. Este de remoção

de spins com magnetização parcialmente saturada pela s2Quencia

anterior dá origem a uma curva como da fig.2.3d.

A I"
TR

-IJ T~

~,
90~el

180se1 90selt

B

Sinal

L/TR LJT
v

Fig.2.4 Efeito da combinação do deslocamento de spins excitados e
saturados numa imagemcom spin-eco seletivo. A: SeQuência de pulsos de RF:

pulso de excitação de ?fIZ seletivo seguido de p1oll5ode r efocalizaç:ão de 'lt

s21etivo cem eco no L-"lstanteZT, a sequência tem teJT.POde repetição TR. E:
Efeito do aumento da velccidade na intensidade do do sinal, o sinal

observado (linha continua) é resultado da combinação do efeit.o do
deslocamento dos SPL-1S parcialmente saturados (linha tracaiadai e da perda

de spins excitados da região de refocalizagão Ginha tra9o-ponto).
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Fi9.2.5 - Efeito do deslocamento dos spins com spin-eco não seletivo.A:

SeQIJênciade pulsos de RF (ccmo na fig2.4 só que com pl.Jlsode 'rr não

seletivo ). B: Efeito da seqüência de pulsos na magnetiza.gãolongitudinal dos
spins Que estão dentro do.plano selecionado (linha trace.jada) e dos spins

Que estão fora dele {linha ccntÍnua J. c: Efeito do .~~mentoda velocidade

na intensidade do sinal.

Vemos Que o efeito final do deslocamento dos spins pode-

ra aumentar ou diminuir a intensidade do sinal observado deoen-

dendo se domina a remoção dos spins parcialmente saturados pela

sequência ant.erior ou se domina a perda de solns excitados

antes da refocalizacão., o .~umento na intensidade do sinal

observado para baIxas velocidades, quando grande a

contri.buicão, dO termo na eQ. (2. 2a) l e conhecido como
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uparadoxical enhancementu [15]. Graficamente podemos ter S(v)

peI a mul ti01 icação das curvas dos dois afei tos separadament.e,

ou seja, o da perda de spins excitados a serem refocalizados e

Q da entrada de spins não saturados entre os pulsos de ~ e ~/2,

fig.2.4b.

Quando um pulso não seletivo é usado para ref'ocali-
zação, não há efeitos devido a perda de soins da região de

refocalização, todos os spins são refocalizados, entretanto o

pulso de ~ age como um pulso de inversão para spins fora dela.

Para uma se,quência simples de spin-eco a intensidade do sinal

só diminuirá com a presença de fluxo pois os spins parcialmente

saturados com pequena magnetização ao longo do eixo z, t-1z

no plano selecionado serão substituidos por spins com Hz ainda

menor ( fig.2.5 ).

2.1. 3 Efeito da excitacão seletiva,

Na secção anterior, o problema do deslocamento dos

splns relativo ao plano selecionado foi aborda~o sob condições

ideais: o tempo necessário para a excitação seletiva era

desprezado e a definição do plano selecionado era ideal. ou

seJa, o módulo da magnetização transversal era máximo dentro do

plano selecionado e zero fora do mesmo fig.1.i1 ). Na

'1. .pral.lCa, pulsos de excitacão seletiva
>

não só não tem uma

d2d i nição próxima do ideal, como também o tempo de exci tação

(110 pode

excitados.

ser desprezado e envolvem a ref'ocalizacão, spins

Neste caso, uma das fcrmas de compreender estes efeitos

e estudando Cl compol~ t amen t o da magnetização das
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equações de Bloch (1.19) com a introdução do movimento

associado aos splns termos de fluxo >. Como a eQ.(i.19) não

possui solução analitica é necessário empregar métodos

numéricos. Os resultados apresentados nesta secyão foram

obtidos por meio da solução numérica da eQ. de Bloch pelo

método de Runge-Kutta de Quinta ordem (25J3.

o principal ponto a ser considerado é o efei to da

excitação seletiva em função da velocidade. Consideremcs um

pulso seletivo gaussiano de 'Jr/2 com refocalizacão
> aplicado

perpendicul armente a uma amostra unidimensionai em movimento

uniforme. Nestas condições observamos Que a distribuição do

módulo da· maqnetizacão transversal- , resultante ao longo da

direção de seleção não varia com a velocidade ( considerando

velocidades entre O. e 60. cm/s, Que são de interesse para

diagnose ),ocorre apenas um deslocamento da posição do perfil

excit.ado em relação à região de excitação seletiva devido ao

movimento. Há porém uma alteração na di.stribuição da fase da

magnetização tranversa1, fig.2.6. Esta é proporcional à ve10ci-

dade, ao ângulO de rotação do pulso aplicad.:) ri, à intensidade

dos gradientes e ao Quadrado do tempo de duração
...l -'\.,-,aseQuenCla

(este assunto será discutido na próxima secção ). Esta altera-

ção de fase é grande se considerarmos sua distribuição ao longo

de toda a amostra, mas ressaltamos oue esta é importante apenas

n·::l reg i ão de excita9ão seletiva, onde observamos Que esta não

varia significativamente .

3Baseado em prog,-ama desenvDlvido por Tito Bonagamba:.
•



IMag. Transv.1
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v =
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Fig.2.5 - Efeito do movimentono perfil de excita9ão.



I Mag.transv. r ;.:.1/:, \Perfil de Refocaliza)ão

v =

O.c",/s

v = 20.cIlI/sv = 40.<::11\/5v = 60.clI\/s

Posição

fase v ,. O.CIIl/S Fase
....•,

v = 20.cPl/s
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····'o,,~__._.~. __...,.
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., •• 1'o"

"" ... _.-
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Posi9ão

v = 60.c••/s
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Fig.2.7 - Efeit.o do movimento no perfil de refacaliz3.ç:ão de um pulso 1\".
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Para um pulso '}t' seletivo o resultado é semelhante, ou

seja, o perfil de refocalização não é alterado pelo movimento,

havendo apenas a introducão de um fator de fase adicional
>

na

magnetização transversal na região de

ciona1 a velocidade, fig.2.7.

excitacão
> seletiva propor-

Vemos Que para os pulsos empregados experiment.almente

($~/2 e $~J T5~2.ms e G!~O_5gauss/cm) num intervalo de veloci-

dades menores Que 60 cm/seg, a distorção no perfil de excitação

e refocalização devido ao movimento em relação ao plano sele-

cíonado pode ser desprezada. Sendo assim, os perfis dos planos

selecionados obtidos pelos pulsos de RF são o ponto mais rele-

vante para a análise do efeito na sinal observado devido ao

deslocamento dos spíns relativo ao plano selecionado nas seQuên-

cias utilizadas em tomografia por RMN.

2.1.4 Análise para pulsos não ideais

Uma vez observado o resultado não ideal da excitação

seIetiva e a não aI teração no perf i1 de excitacão introduzida,
pelo movimento, resta elaborar um medeIo aue se adeque às

condições experimentais, Que dado os oerfis dos planos

selecionados. permita medir velocidades

mesmos.

perpendiculares aos

Por enquanto consideraremos um tempo de repetição TR

bem longo ,I e podemos ignorar o termo de "paradoxical

enhancemen t", consi der ando apenas o e;ei to dos pul sos de "'fIZ e

Ao aplicarmos uma
" .

seQuenCla de spin-eco com pulsos sele-

tivos ( fig.2.4a ) o sinal observado S(v) deverá ter um compor-

tamento concordando assintoticament2 com o da eQ.(2.2). Obser-
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vamos Que no modelo da eq.{2.2) o sinal é proporcional à área

sob a curva resultante da multiplicação dos perfis de excitação

(~/2) e de refocalização (~). Quando os pulsos são ideais

estas funções possuem valor i dentro do plano selecionado e O

fora do mesmo. O resultado dado pela superposiçâo das duas

curvas levando em conta c movimento dos splns sera

S(v) = 1 - I.V
--c- (2.3)

Que é o mesmo resultado da eQ.{2.3bJ.

Para uma seQuência de soin-eco como da fi9.2.4a, onde o

perfil de excitação do pulso de ~/2 É dado por f1(x) e o perfil

de refocalização do pulso ~ por f2{x)., a intensidade do sinal

observado S(v) será dada por

(2.4)

A expressão acima é '3eral e vale, em principio I para

Por . .''\ .convern ano 1·3, ! tanto pela solução algébrica fácil 80-

mo pela facilidade de implementação experimental, trataremos

agor.3.de pulsos com envoltóri3.s gaussianas. Neste caso, dado

por

f1(x) exp(2 2
) I

= -x /20"1

f,;2 ( x)

ovn{2/,", 2l- -~,.....-:;:: , ..::.0"2' , (2.5)

(2.6)

onde rr1 e ~~ são os desvios médios ouadráticos, a intensidade do

sinal S{v) será dada por

- \!.T )~ 1 .2Xnf ].d): . • (2.7)



Desenvolvendo (2.7) temos

""" ~
8(\1) = a~.exp !

L

<2.8)

cr.de
2

fJ,. = (2.9)

Em uma seQuência de pulsos utilizando pulsos com envol-

tórias gal.lssianas, como da fig.i.i4, para uma amostra unidi-

mensi onal se d2s10cando com veI Doi dade uni forme ao 101'190 da

direcio de selecio de olanos. oalculamos seQundo as ec.de Bloch,) J'. - .

a intensidade do sinal observado 8(v), Que é dado pelo módulo

da integral da magnetização transversal ao longo da amostra no

momento de máximo eco

onde Mt

8(1/) -

e a maqnetizacio
- >

JMt ( V , X ) • dx

transversal

(2.10)

em cada ponto da amostra.

Calculando agora a intensidade esperada segundo o mode-

10 de superposição de curvas, onde as meias larguras são calcu-

ladas segundo os critérios expostos no item 1.3 e apêndice.2.

Comoarando as duas curvas, fig.2.8, vemos Que· há uma ót ima

concordância entre elas. Para velocidades mais altas, Quantia a

superposiçio é pequena, o método de integraçio nio é eficiente

e i nt-roduz er-ros aparecendo uma pequena disCQ,~dância entre as

curvas. Apesar do modelo elaborado nio levar em conr.a e-feitos

como aI terações de fase associadas as velocidades a concor-

dância com o resultado calculado é muito boa_
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1.

o.
O.

Intensidade vs. Velocidade

v(cm/s)

---
25.

Fig2.8: Intensidade do sinal observado ( 8('.1) ) em função da velocidade v.

Linha tracejada: pela resolução numérica da €!Q. de Bloch. Linha continua:
Pelo modelo de multiplicação dos perfis dos planos de excitação e

refocalização e segundo o c41culo numérico. As meia larguras dos planos
selecionados dos pulsos de 'Jt/2 e 'Jt são respectivamente 0.50 e 0.28 em, com
o tempo entre os pulsos T = 30.mseg.

Ao considerarmos tr=Ti' aparece!~á c termo responsável

oelo "paradQxical enhancement" e a eQ.(2.4) seri dada por

•...

_.~ I ~ ..."" ~:'\ ~ ':.
1:i\v) = J n(v,x)·t"1\ ;(- ',1.1 ).fZ\Xi.dx

(2.1i)

onde h(x) representará a distribuição de magnetização 10n91-

t.udinal no moment.o de aplicaç:ão Cio pulso 70/2 selet.ivo. h(::d é

equivalente ao termo 'B' da 20.(2.2).
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2.2 AI teração da fase da magnet i zação tl'ansversal oel a

aolicacão de graa:entes de campo magn~tico

Um método alternativo para a medida de fIux;::)usando

aplicaç~o de gradientes de campo magnético cuIsados. Em oarti-

cularJ pulsos de gradiente pod~m ser escolhidos tais DU2 a f~S2

a

S i..:o1a \j e I c c id.:i: -de . f '"J.t . oropcstc cor Hanh ~m 1960 [ 3:3]

• • 3 •ao ffifJ '.l.1 rnen c o n~~ agua do mar. Hanh notou que os

em movimento experimentam uma mudança na fase da

magnetização na presença de gradientes pulsados com valor médio

zero num per lodo de tempo -t i oi to gradientes balanceados ).

Duas A .
seQuenClas de gradientes balanceados para a medida de

fluxo ao longo do eixo do gradiente aplicado estão apresentadas

na fig.2.9. A fase da magnetização transv~rsal é alterada·

precisamente da mesma maneira nestas
A •

sequenclas, porque o pulso

de 'lt, na fig.2.9a, inverte a fase da rotaç:ão produzida pelo

primeiro pulso de gradiente e gera uma to ~rOvacao
>

de fase

equivalente ao pulso de gradiente invertido da f19.2.90.

Definimos um grupo de núcleos Que precessa com a mesma

freQuência durante um experimento de NMR e Que se movem juntos

num fluido como um "grupe isocromático", este conceito foi

introduzido por Hanh [13 e modificado para a inclusão de fluxo

[i3]. Na ausência de campos de RFl a evolução da magnetizacão• J

-t
t.ransversal t-1

escrita como

de um grupo isocpomáticQ
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Fig2.9- SeQuênciade pulsosbalanceadospara codiHcaçãode fluxo.

(2.12)

onde Mo e ~ são o módulo e a fase da magnetização transversal.

A fase .if;- é função do tempo e da freQuênci a de precessão da

magnetização transversal, dada por

~

g;(t,rl = J~WU~{tl).dt'
O

(2.13)

Na presença de um gradiente de campo magnético G<t). a

fase da magnetização transversal no referencial rotante no

tnstante t é dada por

t
r ~
; ·1.G(t').r(t')dt.'!
Õ

(2.14)

onde j é o fator giromagnético do grupo isocromáticc. No caso

unidimenslonal; para pulsos de gí~adiente aplicados segundo a



seQuência da fig.2.9 a eQ.(2.12) fica

-[
2T

-fi = ''f.
G. z(t).dt. +fz(t).dt.J

O
T

(2.15)

,
...•

onde G é a magnitude do pulso de gradiente. Para núcleos

estacionários, z(t,)=cte a eQ.(2.i3) é zero, portanto a varia9ão

da fase e nula. Entretant.o se os núcleos se moverem na direcão,
z com velocidade constante v durante a aplicação do pulso de

gradient.e,

z ( t) = Zo + v. t

a fase da precessão da magnetização será dada por

(2.16)

'>'"

<ft = '"t.G.v. (
T-

+ 2. T2 T--T -Z
if1 = '1'.G.v.T2

(2.17)

Isto é, neste caso a fase da precessão dos grupos

isocromáticos é independente da oosicão
• >

das mesmos

proporcional só à velocidade do fluxo, à magnitude do gradiente

aplicado é proporcional ao quadrado da duração do tempo de

aplicação de cada pulso. ,6, mudança de fase do sinal e

determinada pela direção do fluxo relativo ao gradiente, assim

o fluxo na direç:ão da gradi ente gera uma fase adiant.~da em

relação aos núclecs parados e o fluxo na direção anti-paralela

á direção do gradiente gera uma fase retarda~a. A expressão da

eo.(2.17) é a base da maioria dos métodos apresentados para o

est.udo pela codi-f iC.3.~::ãD, da -r3.se da maanetizaoão
- >

transversal.

, ,
_ ...-..L ••.• _
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Fig.2.10 - Seqüência proposta por Carr e Purcell. A: Esquew.ada secr....•ência
de pulsos de RF e ecos observados. B: Gráficos da fase de grupos isocro-
máticcs cem 3 velocidades diferent.es tomadas em pontos diferentes de uma
amostra.

Similar aos gradientes balanceados, Carr e Pur'cell (3]

propuseram uma seQuência importante dentre as técnicas para de

medida de fluxo. Esta é da forma: ~/2 - T - ~ - T - aco - T- ~

- T - eco - T - ~ -

magnético constante

na presen9a de um gradi ente de campo

fi'3.2.iO ), Quando se calcula a. Tase da

magna t i zação segundo a eq. (2.12)., vemos que os grupos i socro-

máticos estacionários serão refocalizaoos em todas as ecos,

que nos eCos Ímpares ( primeiro, terceiro, Quinto, ..

45
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em movimento aparecerão com um ganho de fase de i.G.v.T2 e nos

ecos pares ( segundo, Quarto 1 o ganho de fase será nulo

mesmo para os grupos isocromáticos em moviment.o f1g.2.10 ).

Isto permi te Que em apenas uma seQuência possa ser fei ta a

aquisição de dois sinais, um pesado pcr fluxo e o outro não.

A eQ. (2.12) é geral, uma vez dada a eauaç:ão de movi-

mento dos spins, a escolha adequada de uma ....sequencla de

gradientes de campos modulados no tempo permite codificar

seletivamente a fase da posição ou da velocidade Para um

movimento com velocidade constante, como da eQ.(Z.14), as

condições para Que haja codificaç:ão de fase da posição ou da

velocidade serão dadas por:

t

4tr = J Gz(t'a' .dl' = O (codif'icação apenas da posição )
O

(2.18a)

t

tPzo = J Gz<t').dt' = O
O

( cedificaç:ão apenas da velocidade ) (2.18b)

o sangue circulante nas veias e artér-ias não é uma

função independente do te:npo, tenda um caráter periódico. O

fluxo sanguineo pulsado pode ser aproximado por uma

suoerposição de um fluxo harmônico e um fluxo constante. Neste

caso a eouacão de movimento será dada Dor...

tr
z(t,> = Z'J + I ( ';10 + v.senCÜo·t' +~) ).dt.' .!2.i9)j

Õ

onde v e a são resoectivamente a , ~
OU~S::loC~!""':....•.. -) ---.~: a amqlit.ude e a

-rasa do movimento peri6dico e Vo a velocidade oonstante.

Eliminando o fat.or de fase, 0'.=0 i sto é possível a través da

sincronização com o eletrocardiograma ou com .3, pulsação ).' a



aQ. (2 .17) fica

z(t> ) (2.20)

Passamos a ter três termos de codifica~ãoT de fase cem

diferentes deoendencias temporais para cada grupo de spins

isocromáticos
t

tPzo = f G ( t'>' d t I
O

t

tP'flJ = f G ( t') . t'. d t I
Õ

(2.21a)

(2.2ib)

t

t/lj1o = r G ( t ; j •

õ
i - c05·:110 t' ). d t' (2.21c)

De forma análoga as condições das ec;. (2.16), a escolha

conveniente de G(t) permite se observar cada termo do movimento

separadamente.

Quando os pulsos de gradiente são aplicados na presença de

campos de RF (pulsos seletivos), também ocorre uma alteração da

fase proporcional a velocidade, porém não segundo a eQ.(2.i7).

A dependência da fase devido ao movimento sErá dada por

,-p{v) = K.G.Tt.v (2.22)

onde K é uma constante de proporcional idade, função do ângulo

de rotação e do tipo de envoltória dO pulso de RF utilizado e

da fase inicial. da magnetização transversal dos snins no

momento da aolicacão dos pulsos .
. > .

.~
- <ti -

•



2.3 Difusão

A análise de medidas de difusão por R~J utilizando

seouências de spin-eoo já foi apresentada por vários autores

(Carr e Purcell 1954 (3), Parcker 1969 (35). Para entender o

efei to da difusão e como este poderia ser usado como maiS um

parâmetro em imagens, consi deremos uma " .
seQuenca a de Spli'1-eCO

com um gradiente Õ aplicado continuament.e. A

evolução da magnetização transversal apos o pulso de ~/2, no

referencíal rotante na freQuêncía de ressonância será dado pela

eq. de Eloch (1.19) levando em conta os termos de difusão

at-1l( t-"lx
.•••••• ~..i 2:!I.."1x

(2.23)at
-

-,=;-+ i. G . r .!"Ir + DV I ",

aM,

H,
•.• -+ 2H (2.24)at

- T;-- I. G. r .~ + DV '1,

onde D é o coef iciente de di fusão. Escrevendo em termos da

magnetização transversal complexa Me = MK + iM, temos

= (2.25)

o efeito do movimenta de difusão introduz uma atenuação

no sinal observado. !sto porque na difusão os núcleos se movem

para diferentes pontos da amostra onde a freQuência de

orecessão pode S"2r diferente e a deiasage;..entre os grupos

i socromá j~ i cos faz com Qt.!e estes não sejam perfeitamente

:--efocalizados no momento do eco, resultando numa diminuicão
>

na

intensidade do sinal

mesmo.

observado, Darem sem alteracão, da fase do

Para'resolver a eQ.(Z.23) tentamos a solução
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...... ,
-tlT2 L1'.G.r.'C. A(t)= !vi",. e e . {2.26)

substituindo na eQ. (2.23) temos

A ( t) = A ( O) . e -D . I;; . G2 .
.,

t .....l3 (2.27)

A constante ACO) pode ser incorporada a Mo> e a evo 1ucão da~

magnetização após o pulso ~/2 será dada por

(;2.28)

no momento do eCQ, t = ZT, teremos

Mt ( r ,27) = Mo. e - 27 / T2. . e - 2D .i2 . G2 . 7"3/3 (2.29)

o úl timo termo da eq. (2.27) é o conheci do termo de difusão

usado como mai s um parâmetro a ser observado em imagens. Em

geral são obtidas duas imagens variando a dependência do termo

de difusão, a subt.r~9ão ou divisão, dependendo do t.ipo de

técnica empregada ). das duas imagens permite obter um

maneamento

[36,37] .

do coeficiente de difusão da amostra analisada



CAP ÍTULO I I !

TÉCNICAS PARA MEDIDAS E OBTENÇÃO DE I~AGENS DE FLUXO

3.1 Fluxo em

método 2DFT.

imagens bidimensionais utilizando o

o método de reconstrução mais empregado em imagens por

RMN é o 2DFT, faremos agora um análise dos efeitos de fluxo

associados a esta técnica. Podemos identificar três efeitos

distintos associados: ao processo de excitação seletiva e à

codificação de fase e freQuência.

3.1.1 Efeito dos gradientes de seleção

Um dos efei tos do fluxo com orientação na direção do

gradiente de seleção está associado a alteração na intensidade

devido ao movimento relativo ao plano selecionado assunto

este tratado no item 2 1 ).

o outro está associado à codificacão~ de fase da

velocidade ao 10n90 da direção de aolicacão. ~ do gradiente de

eole~~o A n~l'ncl'p~l ~~~~c~a~l:ctl'~~ rlocta Q n 'e a'a Q Dl;~arlQ_ ..•.•. Y_. I ••••• ' '-- __ .,.., v_i _", t,;-. ....• .•..•L.. _.1._ '- a... _

por um periodo de tempo bem curto em relação aos outros dois

gradientes, Gx e Gr. Pela eQ. (2.17) vemos Que a codificação de

-t ase assoei ada ao mov imento é proporei onal a T2 i como Tz é da

ordem de 5 vezes menor Que Tr e T, a mudança de fase para

velocidades ao lcngo de z é da ordem de 25 vezes menor que as

ao longo de x e y.

Na ,;'\. -
S2QuenCla da durante a aplicaç:ão do pulso

seletivo de ~/2 não existe aolicação de gradientes balanceados

cemo da fig.2.9, mas sim um pulso de RF simultâneo a um
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gradiente Gz durante um tempo Tz, s2guido de um outro pulso de

gradi ente reverso (-Gz) de duração Tz/2. O fato do primeiro

pulso de gradiente ser aplicado simultaneamente com a RF. faz

com Que a mudança da fase dos sol ns se j a menor do que a Que

haveria se os spins já estivessem com a magnetização no plano

transversal e fossem submetidos a um pulso de gradiente com as

mesmas características do usado , ~
para a se.:.eçaa. Quando se faz a

refocalização com o pulso de gradient.e reverso, Que dura a

metade do tempo do anterior ooorre uma refocalização quase

completa dos spins em movimento veja discussão no item 2.2 ).

RF K [ ~Jl
'l-,Gz II

Ty

---4 I-

~

I

Tz/2

l tGy

Gx

'r T

tr
~

t=Q

~-

(f

Fig.3.i - Se~u2ncia de ~;ulsDS p·:!T'a a ~:;2r3:çãD de imagens t~DmCgr.3:Ticas com
•

spin-ecousando o mÉtodode reconstrucãopor LDFT.
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Exemplo para um pulso seletivo com envolt6ria gauss~ana

e duração de 2.5 mseg e com gradientes de seleção de 0.5

gauss/cm após a refocalização o rator Aif1/v é de 3<>/cm/se9,

enquan to que para o pulso de codificacão de fasej (G.· ) aplicado

durante 10 mseg com a mesma intensidade de gradiente este é da

ordem de i20·/cm/seg. Quando se utiliza o pulso seletivo de '1\",

observamos Que o efeito da mudança de fase dos spins em

movimento durante a aplica9ão do gradiente Gz também e pequeno.

Podemos port.anto desprezar o efei t.o da mudança de fase dos

spins em movimento ao longo do eixo de seleção de planos.

3.1.2 Efeito dos gradientes de codificação de fase e de

freQuência

Ao aplicarmos uma seQuência como da fig.3.i, é feita a

aquisição de N projeções, o sinal adquirido de ~ada projeção,

S(G"t) é dado por

Lio!rI- .,
..t

O

'"'\i-

( . ~f (:. r -..•..v., t r';'t _ (x ",,-u' I '. T /7:1 1rl- ri ..exp L .. -:1",.\x. ~_v, o..J __ ,,,,,"t-\l;.(. X _._ ~~X.~y ,

onde L;( e L.r são as dimensões do objeto analisado

(3.1)

no caso

retangular t~(x,y) a magnetização transversal no ponto (x,y),

pesados cela densidade de spins e pelos temDOs de relaxacão., o

termo !.Gr(y+Vy.TyI2)Tr corresponde à fase adouirida pelo spin da

posição I:l com velocidade V.!f~ durante c pulso Gr, fase esta

calculada segundo a eQ. (2. i4). Da mesma forma o termo

'/ . G_l! [ ( x+V;r_t /2) t - (x+V;>( Tx/Z) 1.';]corresconde á fase observada no

instante de leitura pelos soins da posição x com velocidade

- 52 -



v~ devido a aplicação dos pulsos de gradiente Gx.

Como o termo é uma constante, Dodemos fazer uma

mudança de variável tal Que:

g = y + Vr . Tr /2 = y + Yo

Y=Y-'dO

dy = dy (3.2)

substituindo os termos acima em (3.1) e reagrupando os termos

temos

exp[i.~l.Gl!.x(t-T y.)].exp(i.l.Gy.Y.T y).dY.dx
IL ".. .1\ .••.•

L.\( Ly+l.:io

- I J
O O

B

A

c

A imagem é obtida da transformada dupla complexa de

Fourier de S(Gy,t) com relação a G, e t S (Gy, t) é uma matriz

N X M, N valores de Gr e.M valores de t J. A imagem normalmente

observada é a representação da distribuição do módulo desta

transformada em funçio da posiçio, no caso de um terminal

gráfico a intensidade de cada "pixel" representa o valor do

rnódulo da transformada no Donto. Pede-se ainda observar a oarte

real, a parte imaginaria ou a fase da transformada obtida, Que

sio chamadas de imagem da oarte real, da carta imaginária e da

fase respectivamente.

Ao analisarmos o termo 'C' da eo.(3.3)] 'lemos Que ele

corresDonde a tomarmos não a posição do spln no momento do

inicio do pulso Gv no cálculo da transformada. e sim a posição, - J

assumida Delo SPln durante a durac:3:o.. do pulso Gv_ Ist.o

faz com Que a imagem resultant~ dos spins em movimento esteja

deslocada de um fator na direcão l...l
> -

j -~em re~acao>
a05 spins

estacionários.



Os termos '8' e 'e' correspondem aos núcleos da trans-

formada dupla de Fourier e o termo 'A' é a Lransformada dupla

versal no momento de máximo eco (t=ü). O efeito do gradiente de

leitura G~ é introduzir nesta transformada um termo de fase adi-

cional proporcional a velocidade do tipo _-..; 2:i . Gj( • v . T j( • Vemos Que

neste caso a imagem da fase permite obter informacões a cerca,
da distribuição de velocidades do objeto analisado.

Ao estudar·mos o problema Quant.it.ativamente, vemos que

para a mesma crdem de grandeza dos temoos de apl ioação e

amplitude dos gradientes, o deslocamento na imagem dos spins em

movimento na direcão, do gradiente pequeno, p·ara

V,=iO.cm/seg e T,=10.mseg o deslocamento y=O.05 em, enquanto Que

a mudança da fase devi do a Glt para os mesmos valores e GI(

O.2gauss/om é de 5.3rad. Sem Que se.ja necessário aIterar a

seQuência da fig.3.1, a ordem de grandeza da mudan9a de -rase

dos núcleos em mcvimenta .já a torna viável para o estudo de

fluxo ao longo dos gradientes de leitura GI(. Os artefatos Que

aoareoem devido a apl ica9ão de G;- podem s~r desprezados na

maioria dos casos de estudos de fluxo sanguineo em humanos.

:3.2 T' ..eCfH.cas Que utilizam o efeito de deslocament.o

relativo ao plano selecionado

As primeiras medioas de fluxo em 1'-b~R foram feitas com

tomógrafos, as técnicas baseadas neste efeito Que sao maIS

:t/2. como da fi9.2.3, [2,4J. D"E~vidoa fácil imolementaç:ão em

base nest.e efeito ut.iliz3\lam l\ •
seql..1eno~as de pulsos ~j2 - T

~..j
~xcloradas são as que empregam sequências de spin-eco (expostas

no item 2.1). ;~lt2ra9ões destas tem sido apresentadas cern Q



intuito de melhorar a resolucão das medidas no intervalo de,
velocidades de interesse em diagnose. Comentamos a segu~r

algumas destas propostas.

Singer [16] e Werhli [17] apresentam uma s2Quência de

spin-eco para imagens onde há uma prévia saturacão, da

maqne t i z ac ão a t r av és de um ou 1s o de 11: / 2 . ou se j a. '1{ / Z - T!-" .. - •.

'rr/Z - TE todos os pulsos são seletivos A .=.tol i cac::iodo
. >

primeiro pulso 11/2 diminui a int.ensidade do sinal observado

devido aos spins est.acionários de um fator i exo( -TI/Ti

produzindo um efeito de "paradoxical enhancementH independente

do tempo de repetição da
" .

seQuenC1a. o tempo TI passa a ser mais

um parâmetro ajustável

intervalo de velocidades Que se dese.ja ffi<='!dir.Variações deste

método propõe a aplicação do primeiro pulso ?T/Z de forma não

seletiva, a variação da largura relativa dos planos excitados e

o deslocamento da região de exc i t acão
>

do pulso 1f, sendo esta

última variação aplicada quando se deseja dar ênfase a alQuma, -

direção especi-fica todos estes métodos
~

saCl efi1 principio

indeoendentes da direcão do fluxo }

Conforme discutido no cap.2; os pulsos s21etivos int~D-

duzem uma alterac~o de fase oroD0rcional a veloc~dade na dlre-

da de ,pia.tiOS. Como a..ce:1as

magnitude do sinal
, .e ~el.evan~e"

intensidade do ~ix21 pcrern

::.~D '



mesmo pixel e acumulam diferentes ~ngulQs de fase. A sDmat6ria

de todas as .agnetizaç6es dos diversos grupos isocromáticos

pert.encent.es a um mesrr.o pi :tel poderá gerar uma i nterf erênci a

destrutiva diminuindo a amplitude observada, dificultando a

análise dos resultados [38J. Para contornar este problema deve-

se anula~ a dependência de fase proporcional • velocidade, uma

-forma poss ivel é a trat.Jés da apl i cação de gradi entes bi paI ares

que introduzam uma fase contrária à fase adQuirida durante os

pulsos seletivos.

Saloner [i5J propõe um a técnica para reduzir o sinal

proveniente de spins estacionários, permitindo uma determinação

mais acurada do sinal proveniente do material em movimento

perpendicular ao plano selecionado. Esta consiste em uma

modi f i cação da
" .

seQuenCla de spin eco, onde o primeiro pulso

de excitação} é de um ângulO (Li ao invés de ']f/2 como na

seQuência convencional a;.assume valores de 30" ou 150· ). A

seQuÊncia utiliza um tempo de repetição muito menor que o tempo

de relaxacão T. do material examinado,
> •• ist.o faz com Que a

da macH1et i zacão- , longit.udinal duas ••• -..1

excltacoes,
sucessivas seja muito pequena, diminuindo a magnitude do sinal

observado da amost.pa estacionária ao passo Que os sp.lns QIIQ

estão -tora do plano selecionado com a fllaqneti zacão toda ao
- >

longo do campo estát.ico ao entrar na região de observaç.3:o

geram um sinal bem • .I.lll!.enso.

No m~todo oropcsto por Shimizu et aI. [i8] a velocidade

calculada pela distâr\cia QUI'> fluida percorre entre a

excitação e o momento do eco e esta i visualizada diretamente

na imagem. A idéia do método é most.rada na fig.3.2a e a

sequência de pUlsos empregada 2 vista na fig.3.2b. Vemos que
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graaientes de lei tura e de seleç:ão são apl icados na mesma

direç:ão, gerando uma imagem perpendicular ao olano selecionado.

Os pontas Que aparecem fera deste plana possuem velocidades não

nula perpendicular a este, e suas velocidades podem ser

diretamen.te calculadas.

d
v= -

TE

I

I
I

,.!

f 900j 90° ~C-

RF : :
I I

GZ~ I II .I

Gy-+ili" Ph", Eocod;o,

:~/ -I -
Gx~~: ==

Echo --L "'~. I f ISlgna I Te_"'- ~ ,

: TR..

B
x

v

t = TEt=O
A

Fi9.32 A: Conceito empregado par'a medir a velocidade de um fluido.O

fluido é excitado em A (t=ü) e se desloca atÉ!B ap6s em intervaloTE. Se o

desloc<llllentodo fluido'até B pode ser vizualizado,a velocidade pode ser

calculada. B: Sequência de puic:os empregada.

:3 _ 3 a medida de fluxD Dor codificacãc,
da fase.

As t€'!cnicas Que medem o fluxo Dela da • I .""10.."

mCfl1 r...or-3.ç:ao da

-rase da macmet izacãa
- >

transversal dos spins são as mais

effioregadas. Enoontramos na Iiteratura mui tos métodos baseados

nestas idéias.

Uma das c~amD12t.as para o maoeamento

tridimensional da distribuiyão de velocidades em uma amostra e

a proposta por Moran [20]. Aniloga is técnicas volumétricas de

onde sao aplicados gradientes de codificacão
>

fase com suas amplitudes incrementadas de intervalos regulares
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( Gy e Gz ), esta aplica seQuências de gradientes bipolares com

amolitudes variáveis nas direcões
> crtogonais x , e z. Isto

onde é a variável de .. r- •. -"#

COdlTlcaçao em frequência, sãD

os gradientes usados para codíficação de fase nas direções y e

z e Gb~, Gbr e Gbz as amplitudes dos gradientes bipolares usados

o·3.ra codificar as velocidades nas direcões x., . y e z. A

transformada de Fourier hexadimensional direta (6D) da funcão S,
permite obter o mapeamento volumétrico da densidade de so~ns em

Çungão da posiçio e da velocidade D(~.~). Por raz5es práticas,

relativas ao temoo de aquisição e processamento e memória

necessária, est.a técnica se torna ínviável. A ••••• .1'1. • ,-J

Slmp.1'..lTíCaçao

mais empregada desta técnica é quando se aplica em uma imagem

por 2DFT um pulso de gradiente bipolar com amplitude constante

em uma úni ca direcão. a imaQem obt ida tem a fase aI terada de>. -

maneira proporcional a velocidade na direcão, de aplicação do

gradient.e elpolar da A .amostragem da fase da

imaQem oermite calcular a velocidade na direcão da aolicacão do- • l' '':;'

pulsa de Conforme no i t ern

aolicação dos gradientes de seleção e de leitura introduz uma

alteração na fase oroporcional a velocidade similar a dos

gradientes biooIares, podendo ser usada para a medida de fluxo.

Usando o efeito do pulso do gradiente de seleção, Cho

(39] "
pr01:\OS uma t.~cnica capaz de medir velDcidades

oerpendiculares ao olano selecionado de até 1cm/s. Cc·mo a

alt ..eracão cia fase DroDorc.lcnal a \lelocida.de é muit.o neü;uana.~ ...

para Que não se cerca a resolucao
> da medida, "~ nec~ssário Que

-=\:.0 anule, aDlicacão. , de gradientes bipolares a

aI t.eração d!~ fase reI at i '..Iaa \leIDei daoe nas cut ras direcões.
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Alterações do tempo de aolicacão
. >

do pulso de gradiente seletivo

permite variar o intervalo de medicão
>

de velocidades [4DJ.

Ainda medindo velocidades perpendiculares ao plano selecionado,

Bryant [413 propõe medidas semelhantes, porém
. ,

atraves da

aolicação de gradientes bipolares nest.a direção. Como o

diâmetro dos vasos não é em geral muito grande, frequentemente

várias velocidades coexistem num mesmo pixel e a informacão,
obtida nas imagens de fase é a média sobre a distribuição

delas, o aue torna dificil a medi cão, exata das mesmas. -~

caso em di a91'10S2 a i mportânci a de imagens de fase do fluxo

perpendicular ao plano selecionado fica restrita a sua • 1 •V~ZUa.il-

zação para a distinção entre outros posslveis diagnóticos cujos

contrastes sao similares_ Vale a pena observar Que estes

métodos apenas envol vem a amostragem da fase} não reQuerendo

aouisicão de sinais e orocessamento isolados_. , .

Quando o movimento dos spins observados é paralelo ao

plano selecionado, a medida da velocidade pode também ser feita

pela amostragem da fase, este método é não só empregado para o

flUXQ sanguíneo C 0:;:0 a do mCPJlmento da

musculatura cardíaca [22].

Quando se deseja medir a velocidade de forma absoluta,

e não apenas visualizar o movimento, um dos oroblemas Que

aoarece está relacionado com a medi9ão da fase de maneira

pr-eoisa, sem Que haja ambiguidades. O fato da fase sei~ uma

funcão per i ód i ca e ser amos t rada ni..Jffi i n t erv.alo (-'rr ..'ir) i moede
se me!-;.a velocidades de maneira biuni\iOe::l. Dois

amost.rados com a mesma fa.se! na realidade tem

abri ga t.oriamente as mesmas '.leIDei dades 1 poi s um pode ter uma

fase :/J e o outro ~+2n, onde n é um numero inteiro. Um.3- das..
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formas de contornar este problema foi proposta por Wedeen [21],

nesta técnica a mudança de fase dos spins em movimento ao longo

•••• ". '~...J ~ A.CQwlT1Caçao ue freQuenCla é calculada segundo

eQ.(2.i4) e obtem-se a reI acão i::..;ftfv, ( r adI cm/ 5 ) . A imagem

amostrada é a da fase da magnetização transversal. o problema

de ambiguidade da fase é resolvido impondo um offset de fase

deoendent.e da nn~i r-:~n----,.-- na direção
"
x, ql....!e são as listras tipo

zebra, fig.4.6. Estas list.ras são criadas por um deslocamento

do centro do spin-eco. Pela propriedade da transformada de

Fourier um desl oc.~mento temporal em uma funcão, h<t)

i ntroduz uma mudança modulação de fase na sua respectiva

transformada Htf) da forma:

h( t - to )

Desl. t21liPoral

H(f).exp( -i.2.7f.f.to )

Mudança de fase

(3.4)

No caso do sinal de R~~~ teremos

-.- r-I .r. ,~ ====.;-

onde é o

Desl.t.empcral Mudança de fase

tempo entre o centro do periodo de

aquisição e o instante de máximo eco ( t=O ).

Como consequencia, a imagem fase tem um termo

artificial de c-ffset somado à mudança de fase deoendente da

\.le 1O(~ idade. A lmagem de núcleos
l •••• 'es~aClonarlOS apareC2ra como um

conjunto d2 listras perpendiculares ao eixo x. A fase dos spins

inferida pela comoaracao
• >

com a dos SDÍns 9St3-

ci~::)náf'ios ! ou seJa.> a \lelocidade inf:~rida pela ., ,
Óes1.0camenr.o



na direção x das curvas isofásicas. Uma vez sabendo-se o valor

da fase através da relação À~/v,

Fig.4.7.

obtem-se o valor de v~,

Um dos pontos relevantes nestas técnicas é a relacão,
ent.re a? espessuras dos D1anoS seI ecioilados e o cal i bre dos

vasos analisados. Quando o di~metro dos vasos ~ menor ou igual

a largura do plano selecionado, dent.ro de um mesmc, pixel da

imagem, spins se movimentam com diferentes velocidades de

acordo com o perf i1 de veI ocidades do vaso. dependendo dos

gr·adi entes apI i cacklS e das velocidades encontradas ocorre

interferência destrut.iva do sinal. Neste caso a contribui9ão

dos spios em movimento é pequena comparada a dos tecidos

estacionários. Observando a imagem da magnitude, os vasos

aparecerão com a intensidade atenuada (tipo um negativo de

fotografia) , podendo dar informações acerca do sistema

circulatório [42].

Notamos Que o sangue em si já possui oaracteriticas

peculiares associadas a Ti' T2 e a sua alta suscetibilidade

magn~tica Que permitem o seu contraste em imagens. As Imagens

adqui r i das com t.écn i cas de pequeno àngulo de rot.ação (part i aI

fIio angles), em que o eco é gerado pela invers~o da polaridade

do gradiente, ao invés do uso de pulses ~, são particuiarmente

sensiveis a suscetibilidade magnética. Est.e efeit.o é indicado

sobretudo na detecção de hemorragias intracranianas, onde tanto

a imagem do rn6dulo como da fase possuem alto contraste [43].

3.4 Técnicas cem subtração de imagens

Um grande numero de técni cas para a medi da de f' 1uxo

envol vern a subtracão de inlagens

- :51 -
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Drovenientes de spins estacionarios e em movimento podem ser

identificados separadamente. A idéia básica é ent.io adquirir

duas imagens onde a 6nica diferenca entre elas é o contraste,
associado a velocidade, a subtração de uma pela outra -fornece

informacão, relativa .apenas • I-ao mOVImenvO. Em geral as imagens

sao projetivas, empregam pulsos não seletivos ou selecionam

01anos bem largos. A forma maIS fácil de se obter este

contraste do movimento é através da fase, com a aol icação de

diferentes gradientes bipolares.

90. 180·

RF

Sinal J1

r-- -...".-.. 'I

1 ! 11 I 1 1. I • ----
: I I: I:.....luJ

Fig.3.3 - 'SeQuência C:z.:=!! pulsDs usados ccnn aplicaç~ãode gradierl't.es bipolares

para obten9ãode llnasensde fluxo.

Uma destas técni cas é nroposta pcr Chenevert [24]. A

idéia é adquirir três imagens segundo a técnica de 2DFT, com a

alteracio entre elas de Que gradientes balanceados sio

aolicados na direção do gradiente de leitura antes 00 pulso ~

na prImeIra imagem, na s2gunda a "' "-JpOlarloaue dos

gradientes balanceados é invertida e na terceira imagem nio hi

aolicacac de qradientes biDolares.'.1 - ..
- .. .....,t..stes S.lna1.S sao



operados da forma

5,. = 2. So - S_ (3.6)

onde 50 é o sinal sem a 1 . ~aO_lcaçao de gradiente bioolar e S_ e

S+ com a aplicação do mesmo com polaridades invertidas uma em

relação a outra e S,. o sinal resultante. A transformada de
.,

Faliri er de Sf' fornece uma imagern pesada. por sen (14 G;t. \l.3i ~T-) J OU

seJa, só aparece na imagem elementos oue tenham velocidades não

nulas. Este método indicado sobretudo oara imagens de

pequenos vasos onde o fluxo pooe ter multiolas direç5es e tem

como objetivo otmizar o contraste de tumares vascularizados.

Uma das dificuldades dest.as técnicas é QLJE! se há

movimento do oacient.e entre uma imagem e outra, a subtração,

que anula os sinais provenientes dos soins estacionários não e

perfeita, comprometendo a utilidade da imagem. r..Jestesentido

Dumoulin [44] propõe Que os sinais sejam adquiridos aos pares

(um número par de aquisições por projeção> alterando-se a

Dolaridade dos gradientes bipolares a cada aquisição, ao invés

de se fazer a media somando os sinais de cada orojeção, faz-se

a.dicões e subtra8ões alternadas. Est.e nrQcediment.o otlffi1.Z3. a
j ,

,::inulacão doj sinal oroveniente dos núcleos
- • .I.

estacIonarlOS e a

transfOl~mada de Fourier do sinal da infot~ma9ão aoenas dos

splns em movimento. Com o intúito de aumentar o r2nge dinâmico

do recept.or.. f' avor2cendo a observação do fluxo, é apl i cada um

peaueno pulso de gradiente n·a direcão
> da projeção [45 J .

gradiente de-fasa a magnet i zaç:ãc C[)fTIO o :pLilso e

ceaueno. a mudança da fase ~ de apenas alguns ~ultiplos de ~ ao

Longo de toda a lar-g:.1r-.3. ela seccão anat8rnica examinada. Est.a

defasagem entretanto e suficiente para uma substancial

atenuação do sinal detect.adc.

..- - •....•

Q~

-Corno .~s \laSOS•
, .ODS2~vaaos 5-3.0



relativ~mente pequenos, a perda de sinal dos spins em movimento

devido a apli8ação deste gradi'2nte defasador é muito pequena,

melhorando a resolucão
.;

da imagens.

Timings:
QRS

A ECG •-V"---- j_{L

Gate 90 180 ,Echo

del~yÔ- ~ f tr d~l?y
~~.I T'r~

0' , Data acqUlslt10n

Gy _

Gz = O

Fig.3.4 - Sequência de pulsos usados para arteriografia. A diferen9a entre
as duas i.magens adquiridas está na f.3.52 do ciclo cardÍaco em que a
seQU2ncia é inicializada.

Outro método de subt.raç:ão de imagens é proposto por

~'Jedeen [233. Este também oermite obter arteriografias, mas a

lce13 utilizar a de velocidades do

fluxo pulsante nas artérias. Pela sincronização com o eletrocar-

di cgram.:l, duas lmagens projetiv3s sao adouiridas t..lar i anc~o

·3,penas c momento da
.. ~.,

3QU 1519-3.0 em , Nre.:..ac;ao, ao ciclo cardi.ar~O 1

utiliza-se a sistole e a diástole onde o fluxo nas artérias e

respectivamente mãximo e mínimo} As duas imagens

s:~ra() iguais; exceto pela mud.~noa, da -fase deoer:dente da

nas :je

s:wadi en t es deverá ser escol hi da de t.al f ar'ma, Que 3. .; .':\S:2 dos

splns em movimenta int2rf~~irà de maneira d2stf'utiva com o

'3: na 1 OrO\.J2r ..'i. 2t"lt.e dos SDit1S 2sta8ioràrics quando



(sistcle) e I •ae man21 ra. CCír~st.rut i ~ia

\lelccidades fore:n baixas (diástole). A sLJbtr.3.ciío [j.3.:3 .lr:~~~g=ilS

r eSl,..11 t. ,3. em

~,/a.sos Que carregam fluXQ
.,. • ""lo'

pulo sada.~ S·3S·

Case dependente d3 velocidade orecisa estar num

:.,:~.",:~.~:-" ,:.II••.•oJlzl ••••• ' •..••:-l' algumas di·P i .cul dades

oal'3. implementa-las. mas ainda assim parecem mui to lf'1l,.ef'2S-

sar,tes para a di -3.gnose_. poi s dão informações morf'ológl cas a

cerca de todo o sistema circulat6rio em uma s6 imagem.

4.5 Conclusão

Atualmente é bem vasto Q número de técnicas apresen-

tadas para a medidas de velocidade e mapeamento de sistemas

circulat.órios, e é crescente o interesse no assunto. Apresen-

tamos aoenas aI gumas das técni cas encont radas na 1i tara tura,

mas Que abrangem as idéias bisicas envolvidas ~a grande maioria-

dos métodos propostos. Este estudo não pretende ser cor,clusivo

a resoeito de Quais são as técnicas mais var.tajosas para estas

enedidas pois estas conclusões dependem não só das 1 imi ta9ões

técnicas (experimentais) como tarnbém dos efaitos Que se

pretende observar'. Est.e t.ipo de avaliaç:ão cabe a uma equipe

interdiscíplinar.

A seguir mostf~amos resultados de -a.igumas destas

Que foram implementadas no laboratório, ond~ ressal-

tamos algumas das difiouldades enoontradas.

S5



CAPiTULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 Descrição do sistema de medida

Nosso sistema de medida trata-se de um espectr6metro de

RMN pulsado com deteccão sensível à fase, aodemos dividi-Ia em..
duas partes: uma que compreende os circui tos de t.ra.nsmissão e

recepção de radiofreQuência (RF) e outra Que compreende os

•• ICl,rcu~ ~DS de contrôle, aquisição 2 pre,cessamento de dados. Na

figura 4.1, vemos o diagrama em blocos deste sistema.

No circui t.o de RF 1 um sintetizador da L-lAVETEK modelo

5i30A fornece o sinal para a modulação e referência na de-

tecção. Este aparelho é capaz de gerar sinais de 500Hz a 160

MHz, ajustáveis em passos de 0.1 Hz pelo painel frontal ou

programáveis em passos de 0.001 Hz pelo duto de comunicação

digital IEEE-48B. O sinal proveniente deste sintet.izado,...entra

no transmissor. o Qual capaz de prover pulsos de RF com

amplitude modulada em DSB ("double side bandO) com envolt6rias

previamente programadas e de longa duração (milisegundas), como

, ('tamDem pulsos retangulares de curta dura9ao (microsegunoos) e

sinais continuas em fase e Quadratura, ut.ll i zad(Js como

referências no receptor de sinais de RMN. Os pulsos

provenientes do transmissor sio amplificados por um amplifica-

dor de RF da AHPLIFIER RESEARCH modelo ZOOL, e dirigidos a um

duplexador. Este último dispositivo provê uma isola9ão entre o

transmissor de RF {capaz de gerar uma potência pulsada de 700

W) e o receptor de sinais de RMN (com sensibilidade a sinais de

-120 dEm). Sua -função é dirigir ao ressa:3.Qor· os pulsos de



potência de RF, Quando na excit.a9ão, e os sinais produzidos

pela amostra no ressoador ao receptor, Quando n-3.
.~.

receP9ao. Os

sinais de RMN} gerados pela amostra no ressoador} são

amplificados depois do duplexador! e levados a niveis adequados

demodulacâo, no receptor. receptor compreende um estágio de

amplifica,?ão de RF .. um estágio de demedulação e um filtro de

áudio (passa-baixas até 300KHz). Os estágios de demodul acão e
:> •

-filtragem são duais. Os sinais demodulados, são fenu-3O

fornecidos ao sistema aoulsicão. , para digitalização!

oromediação e visualizacão, em um ffionitorxv. Apos esta fase os

dados sao transferidos ao micro-comoutador central afim de

receber o prccessamento necessário. o micro-comoutador t.em

também a função de comunicação e controle do fluxo de dados

entre os periféricos. O sistema de contrôle tem como núcleo um

gerador de eventos utilizado na elaboração de seQuências de

pulsos necessárias ao sincronismo do espectrômetro. Este

gerador é capaz de produzi r pulsos com estreita relação de

sincronismo entre si em 8 canais independentes. O número de

'2v·entQS 2m uma sec~uênci a pode chE'gar a 16! podencio qual quer

parte da seQuência ser repetida até 999 vezes. O disparo da
I" .

sequenCl3: sincrono cem a para evi t.ar oscilações

associadas a mesma. Cada. canal do gerador de eventos está

destinado a uma run9ão básica da seQuênoia associada à medida

dos sinais de RMH. Dois canais são utilizados na ge:~a!i3:odcs

pul sos de RF e vão ao transmi ssor de RF para est abel ecer o

instant.e ... .,
llllCla.l. aos mesmos J

..i. trigger ..., .•..

J!...-' • t)m

usado simultaneamente para ativar o "blanking" do amplificador

de potência de RF (200L-AR) e o "gata" de um "RF switch"

cortido no pr6prio transmissor. Outros dois são utilizados para
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disparar Q sistema de aquisição de dados (trigger de aquisição)

e para disparar a base de tempo de um osciloscpio auxiliar,

onde se pode observar toda a seQuênci a programada. Os
" "tres

canais restantes u~ e G~ são destinados aos amplificadores

de corrente para a geração de gradi entes de campo magnét ico.

Dois destes canaiS, e podem, opcionalmente, ser

conectados aos inversores "de gradiente; o G~ antes de ser~

enviado ao próximo estágio passa pelo miaro-computador para

variar a amplitude deste em N passos conforme previamente

estabelecido. Finalmente, os três c-anais, são conectados aos

atenuadores antes dos amplificadores de corrente. O gerador de

eventos pode ser programado pelo painel frontal ou através do

micro-computador por meio de uma linha serial.

o micro-computador é responsável também pela

transferência de dados e contrôle do processador periférico que

constitui o sistema de aquisição e promediação de sinais, isto

feit.o através de uma interface paralela que permite

intercomunicacão ráoida.
> .

Conect.ados ao micro-comoutador estão Q sistema de

visualizacão, gráfica destinado à aoresentação das lma·gens

obtidas, at.ravés de uma linha paralela padrão CENTRONICS, e o

comoutador VAX-ii/780, através de uma linha serial RS232C.

Para a inversão de f.3.sedos pulsos de RF existe uma

conecc-3.o entre, o sistema de .3.Quisicão e Q transmissor de RF. ,
(linha bit pnase).

Utilizamos um magneto e bobinas de gradiente da üXFCRD

85310HR ,l _ Este sistema consiste em um magneto supercondutor

..J .~ ••. t d' l\. , t . 1 d ?~u2 operaçao em mOdO pers~sten~e: com um ~ametro U~l e ~L em

2 homogeneidade de campo de 5ppm em uma esfera de diâmetro de



iO cm. Possui tambÉm um sistema de bobinas de gradientes

ortcgonais com alimentação podendo gerar gradientes de atÉ

2gaussícm. Operamos atualmente em -um campo de 20 Kgauss

fr-eQuÉhei a de 85,2 t-1Hz }. A descri ção detal hada do sistema de

medidas e descrita por Tannus [46].

4.2 Resultados experimentais

Antes de analisarmos diretamente os problemas asso-

ciados ao fluxo de fluidos, trabalhamos primeiramente com a

geração de imagens de amostras estacionárias utilizando métodos

de reconstrução por retroprojeção e por 2DFT. Nest.::i época

tr'abalhavamos com um magneto resist.ivo de 12 paI. da Varian,

Que permitia trabalhar apenas com pequenos objetos volumes de

até e operava em campos em torno de 5.5 Kgauss

(frequência de 23 HHz). Neste período, os mai ores problemas

estavam associados à relação sinal/ruido Que era baixa e aos

gradientes Que não permitiam a geração de pulsos retangulares e

introduziam ruido na sistema ao serem pulsados. Estes problemas

foram resolvidos melhorando a blindagem da bobina de e

desenvolvendo melhores bobinas de gradi~ntE. o Que nos permitiu

gerar Imagens com uma resoluç:ão bem melhor'. Porem, mesmo com

estes problemas resolvidos, a observaç:ão dos efeitos de fluxo

não foi possível, pois Quando introduzíamos os phantons utiliza-

Que consistiam de mangueiras com fluxo, es t- es ffiesrnos

blindados atuavam como antenas introduzindo ...mUlt.-O ruido no

receptor, impossivel o estudo

Ao passarmos a operar em 85 MHz \
.. , com o

magneto e o sistema e,s probl emas de

blindagem foram solucionados e

70

a , ~
re..1.acao

>
sinalíruido foi



melhorada. possibilitando fazer medidas de fluxo e analisar as

dificuldades envolvidas. Foi nacessário que caracterizassemos

muito bem o sistema de gradientes 2 a largura dos planos

selecionados obtidos, pois estes fatores são criticas nestas

medidas. Após esta caracterização começamos a trabalhar cem as

medidas e estudos dos efeitos de flux=,o Os resultados mais

significativos são mostrados a segu~r.

4.2.1 Medida da largura do plano selecionado

Para caracterizarmos os planos seleoionados e

comprovarmos a validade do modelo de superposição dos perfis de

excitação e refocalização expostos no il-.ein1.3 ), fizemos

medidas experimentais das meias larguras dos planos

selecionados associados aos pulsos ~/2 e ~! as envoltórias dos

pu!sos de RF empregados e perf is dos pl anos seI eci onados eram

gaussianas. O procedimento adotado foi o seguinte: tomamos uma

amostra homogênea (um tubo cheio de solução de sulfato de

cobre) e aplicamos umaa
A .

S2QUenCla de spin-eco QQm pul sos de

gradiente de leitura e sel ec:3:o
>

a.pl i c.3.d:::JS na mesma direcão
>

conforme a fig.4.2.

Variávamos a duração do pulso (TH) e a 3ua pot.ência

satisfazendo sempre ~ condição de pulsos ní2 e ~. Os pulsos de

gradiente de seleção pediam ou não ser aplicados, determinando

se os ou1sos eram se1e t i vos ou não. Dbservavamos o módu 10 da

t~ansform~da de Fourier do eco, este espectro estava associados

a distribuioãe,
>

da .. -~
maqnetlzacao

- >
ao longo

de seleção, dando informação dos D2rfis dos planos selecionados

dos pulsos ~/2, ~ 2 ao resultado da combina?ão dos dois.
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Fig.42. A: SeQl.Jência de pulsos empregada para medida do plano

selecionado. B: Caracterização da envolt.ória do pulso de RF empregado e da
transforrnada de Fourier do eco observado.

Segundo o modelo de superposiçio de curvas exposto no

t ~..a.._J ao rneia. largura res~ltante da

dos pulsos é dada pcr

Lm - I
A.i

'4

2 "
L.t.Li

L2 , L21 -;- 2
~4 . .i}

onde Li e L2 são as mel as 1arguras dos pul sos de 71:/2 e 'J'!:. O

resultado das medidas, bem como o resultado esperado pelo

modelo da equação acima é mostrado na Tabela.4.i. Vemos Que a

concordância entre as medidas experimentais de e 05 valores

calculados pela eq.(4.1) Lm a partir dos valores medidos Li e

L2 ) é 6tima, confirmando a validade do modelo.



Tw
-r
LiL2
,1

1m LeLm

(ms)

(ms)(KHz)(KHz)(KHz)(KHz)

1.00

0.442.54 ..,1.41. 41.... ,
1.25

0.482.11.41 ?i. 16

i. 50
0.641.91.21.01.Di

1.75

0.75~ "..1.00.90.85~.o

2.00

0.851.40.90.80.76

2.50

1.101.10.70.60.59

T-:ibela.4.i: Valores e resultados obtidos para a medida da largura do plano

selecionado. Tw e Tm: duração e meia largura do pulso de RF; Li' L2 ele:
meias larguT·as do planos selecionados associados aos pulsos 'rrí2, 'lt e da

combinação dos dois; Lm: meia largura esperada segundo a eq.{4.i). O er~ro

de medida dos planos selecionados era de ±O.i Kh.z.

4.2.2 Deslocamento dos spins relativo ao plano

selecionado

Para real i zar as madi das de fluxo observando o efei to

de deslocamento dos SD 1 flS relati'Jo olano selecionado,

mont.amos um sistema com fluxo , .J.amlnar controlado. Este

conSls~la em um tubo de plástico (de diâmetro interno de i on

em) ligado por meio de mangueiras de pi~stico de um lado a um

reservatório com fluido e do outro a um capilar que controlava

a vazao do mesmo. O fluxo era consegui do DeI a di feren9a de

pr2ssão hidrostática. o fluido usado foi uma solucio de sulfato,
fje cobre CuSO':! com Ti de iDO mseg. Um~ atencia esoecial foi;; .

tomada no sentido de obter uma COnfiguraçio deste sistema Que

garantisse um escoamento laminar na região de observação.

Tinhamos ainda ao lado deste tubo com fluxo, um tubo contendo



solução papada, que servia oomo re.perencial de amostra

estacionária nas imagens.

Fizemos várias imagens segundo a s2Quênci a da fi 3.4.3

variando o tempo
'TI entre os pulsos de 'J'i/2 e -jf, os resul tados

são mostrados

tabela.4.2.

na -fig.4.4 com as características segundo a

90' 1\80' iJlRFJA
T

Ts

Ts

Tw .~

' I~
Gr.) ~

-1
~

- ,
t~os;na'l

tr

com culsos seletivos usando a técrica de r:::!const.rucão cor 2DFT.. > -
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lt'iAGEM
..,..VazãoVelomédiaVelot'1ax.I

(mseg)

í.ml/seg)(cm/seg)(crn/seg)

A

205.687.214.5

,.,

255.727.314.6D

.~
305_757.314.6•.....

D

355.787.414.7

Tabela .4.2 Dados das imagens (-fi9.4.4):64X256 pentos, i6 médias por

projsç2o, tempo de repetição tr=i.seg. Meia largura dos pulsos 'TrIZ e 're: 0.47
e 0.30 em.

A velocidade para o esooamento laminar em um tubo de

raio R varia da forma

v(r) (4.2>

onde r é a distância ao centro do tubo e Vmax a velocidade

máxima ..

Substit.uindo os valores de velocidade máxima obtidos

pela m::di c3:a, da vazão na eQ.(4-.2) ternos Tomando os

valores e T utilizados nas
• A •exp-2rlenClas, calculado

e substituindo-os em (2.8), temos a intensidade esperada 5(1")

2m função da distância ao centro do tubo.

Ao analizarmos a distribuição de intensidades das

imagens ao longo da linha Que passa pelo cent"o do tubo Que

POSSUl -fluxo e compararmos com o resultado esperado pelo modelo

teorico; segundci S (r) ; observamos uma 6t.irr!a
•. 'i. •

COl1cordaCla entre

os mesmos (~ig.4.5). Vale a pena notar que não há n;ittingU das

curvas, há apenas 1 . ~norma 1 za.ç-~D das mesmas a um intervalo comum.

Aoesar da baixa resolucio de intensidades nas ima~ens devido a, -
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fatores tais como: peQueno fator de preenchiment.o da bobina,

plano selecionado bem estrei to e pequeno diâmetr-o dos tubos

usados, os valores médios das intensidades em todas as Imagens

estão de acordo com o modelo elaborado no item 3.1.

A

B

•
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c

D

Fig.4.4 - Imagens de fluxo

77

dados segundo a tabela.4.2 )
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~i9.4.5 Distribuição de in'.:.ensid-3d'=Sao longo da dir'=ç:ão Que passa pelo
ce.ntro do tubo com fluxo nas image.ns da fig.4.4, f'lormalizaaas ao inter\ialo

eSDer.3.do se';;L~ndoo fp.odelo teórico._ EQ.{Z .8).
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4.2.3 Medidas de fluxo por codificação de fase

Dentre as várias técnicas Que codificam a fase da magne-

tização transversal para medidas de fluxo, fazendo a amostragem

da mesma, para estudo e imolementação experimental escolhemos o

método proposto por i·Jedeen (21J discutido no it,(;:!ffi 3.3. Es'ta

técnica consiste em introduzir na .,l"ase observada uma

dependênoi a espaci aI ao 101'190 da di reção em que se mede as

velocidades,

. ~
re~açao

consegui da pela descentralizacão,
Esta

temporal

aquisição.deperiododocent.roao

éest.a

emda eco

dependência permite a medição da fase dos spins em movimento

pela comparação com a dos spins estácionarios.

Vale a pena observar Que há dificuldades exoerimentais,

associadas as condições de aquisição e aos gradientes

aplicados, Que devem ser respeit.adas para não haja

introdução de erros na fase medida. Estas ccnsi deracões são,
tratadas no apêndice 111.

Utilizamos um phanton Que consisti.s de dois tubos de

igual diâmetro; um água parada P 1 uxc.

A bobina de RF utilizada tinha um comprimento de 12cm. cem uma

região de sensibilidade efetiva para imagens de cerca de iDem.

Cs tubos atravessavam a bobina no sentido longitudinal. As

imagens foram feitas segundo cortes longitudinais aos tubos e o

cDmprimente. 1"1·3. S .lmaa::r.s n~sta direc30 é o da sensibilidade da,
bobina. As imagens não tem as dimens5es Dracorcionais aos

usados. i'. •
sequenc13 -.,)1 '::::::05;1-'-....•._- a da

fig.4.3, a meia l3rsura do plano selecionado foi de i.8 mm. Com

os tubos sem fluxo temos as imagens da na

(fig.4.6a) a não homoqeneidade
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A

B

-E
~=====

.:5=
~===

=
--

Fig.4.6 - imagem em COf~tE longitudinal de dois t.ubos sem fluxD. A: Imagem do

lnÓdulo. B: Imagem da fase.
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Fig.4.7: Imagem da fase com fluxo em um das tubos. A fase no ponto A e a

mesma do ponto B e C.

intensidades é devida a nao homogeneidade de da

bobina de RF. Na imagem de fase (fig.4.6b) podemos observar o

aparecimento das listras perpendiculares à direção em Que e

aplicado o gradiente de leitura. Como a amostra possui cerca de

10cm de comprimento, temos o aparecimento de uma listra a cada

lcm. A largura da listra pode ser variada alterando o

deslocamento temporal to item 3.3 ).

Com os tubos com fluxo obtivemos Imagem de

fasemostrada na fi g. 4.7. A fase no pento A é a mesma da do

ponto B e C.' e a diferença de fase ent;~e os pontos C e D é de

'1{/2 rad a diferença r-3.S2 entre dois

separados por uma listra é de ~ eu seja:

~(A) - 1(D) = 3.5~ ± TI/2

- 81
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de pulsos anlicada na

medicio de velocidades e tal Que,

substituindo (4.3) em (4.4) te~cs

a valor ancontradt) o21~ ~2di

n~c ~ limitado por altas velocidades e sim pelas suas variações

pela resol LiCão, espacial da lmagem. Esta medi cão aSSCCia um,
pixel a cada velocidade, se houver uma distribuição grande de

velocidades dentro de um mesmo pixel ocorre, interferência

destrutiva no sinal impossibilitando a medição. Vemos Que a

vi abi 1i dade de apl i cação deste método em dia9nose depende de

outros fatores, tais como: meios de localização dos vasos a

serem examinados e calibre dos mesmos. Estas consideracões,
entretanto, cabem ser fei tas com a part ioioação de pessoas da

área , ..
mealca.

32



4.2.4 Subtracão de imagens>

Uma técnica que utiliza codificaç:ão da fase dos spins

em moviment.o para a obten9ão de imagens àe A1t"~uxo e a técnica

propost.a por Wedeãn (23J. Esta permite obter Lima angiografia

~u'a 1Mb.l·~ 6 ll~il1·7al~a rli~erQnça da uel0c;d~dQs c~~~~~Q~istl'~a_~' • __ ~ __ WA4 _ ~~T _ ~ _ v ~ ~ __ ~I ~_v_1 ~ ~

ao fluxo pulsante nas artérias. Pela sincronizacão, com o

eletrocardiograma, duas imagens orojetivas (sem seleção de

.pl a.nos ) são adquiridas variando apenas o moment.o da aauisicão,
em ao ciclo cardlaco, utiliza-se a slstole a

alástole, onde o fluXQ nas artérias é respectivamente máximo e

minimo. As duas imagens serão i guai s, exceto peI a mu,janç:.:l da

fase dependente da velocidade Que é diferente nas artérias. A

subt.ra9ão das mesmas resul ta em uma imagem em Que t.odas as

estruturas, excetc os vasos Que carregam fluxo pulsado, são

eliminadas. A técnica é pouco senslvel a pequenas variações de

fluxo. pois a fase dependente da velocidade precisa estar

definida num domínio biunivoco, dentro do intervalo (-~,~).

Isto introduz algumas dificuldades para a implementação da

ainda assim esta e muito interessante para a diagnose,

DOIS dá informaoões morfolóqicas acerca de, - todo o sistema

circulatório em uma só imagem .

.4douirimos imagens ut.ilizando esta técnica empregando a

s2Quência de pulsos da ';10 ~ 4- - ..J' - - •• Utilizamos um phantwn que

cC.i'1sistia 2m um t.ubw de diâmetro int.erno de 9 em, cheio de

_1, ~~~ -l {"' "-'n ( ..•..-~nn -_ \45~'..:..L!T·'::t.'-' ue "'-'U~_1; . 11-~!.-..Jm~"=g .1
Este tubo era atravessado por

dois tubos menores também continham solução de sulfato de cobre
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( T1=200mseg ) Que circul ava com vazão de· const.ante, -r i 9.4.8.
Este phant.on era mai or no sentoido Iongi t.udinal Que a bobi na

utilizada, as imagens obtidas tem nesta direção um comprimento

de 10cm, Que é o da sensibilidade da bobina. Fizemos duas

imagens, com vazões de 2.60 e 0.63 ml/s, o Que equivale a uma

velocidade máxima dentro dos tubos de 6.6 e 1.6 cm/s, simulando

velocidades de slstole e diástole respectivamente. A codi

ficação de freQuêcia utilizada int.roduziu uma dependência na

-rase devido a velocidade (â~/v ) de 0.48 rad/cm/s, o Que

implica alterações de -rase de ~ e O.24~ rad para as

velocidades máximas utilizadas. As imagens obtidas são mostra

das na fig.4.9. A intensidade observada em ambas na região por

onde passam os tubos com fluxo é menor porque o tempo de

relaxação T1 das soluções usadas eram diferentes e o tempo de

• Fig.4.8 - Phanton usado para imagens projetivas .
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A

B

Fig.4.9 Imagens pr-cjetivas do pnantcn para duas vazÕEs diferentes,
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Fiq.4.iO - Ima.qemd:e fluxo atra"'Jes dE~ subt.racão d2 imaqens Drojetl~/a.s.- - ... -.-

reDetição do experimento era tal Que favorecia o contraste da

solucão estacionária.,
o resul tado da subtracão das imaqens, - fi9.4.iO ) mos-

tra apenas a regiao onde havia significativa variação de veloci-

dade entre as duas aauisicões.. > . tal como e proposto pela

técnica.

Se pudessemos operar' com vel oei dades mai ores o resul t.ado

deveria ser maIS pronunciado, Dorem para isso o fat.or de

dependência da fase relat.ivo a velocidade deveria ser reduzido,

isto pode ser feito diminuindo o tempo de aquisição {diminuição

dc~ dL>Jell J. ••\.lme J e aumentando a in t. ensi dade dos gradientes

apl icados. No momento, nosso sistema permi te fazer aquisições

com dwell time entre 48 e iODO ~s, para observarmos velocidades

de 20 a 40 cm/s teríamos que dispor de um awell time de cerca

de 3ÜMS, o que teremos num futuro próximo. Fica demonstrado a

validade da técnica e a possibilidade da viabiliz-3.ção da mesma

n"..ao



em diagnose.

Tentamos implementar variacões desta, técnica ..mas que ao

invés de termos uma alteração entre as imagens Que depende das

caracterlsticas fisio16gicas do vaso observado (fluxo pulsado)}

a aI teração entre uma imagem e outra seria introduzida pela

aolicacão. , de gradientes bipolares. Ao , .
aplJ.carmos estes

gradientes, é necessário que a áre.3 sob os dois pulsos seja

igual fig.2.9 ), se isto não acontece, aparece uma alterayão

de fase também oroporcional à pcsição dos spins estacionários.

Por exemplo, se o orimeiro ou1so tem uma dur.3.cão T com
>

intensidade -G)( e o pulso subseQuente duração j + 8t e

i nt ensí dade G:lC. A J!o- _:~Tc:t:::>_ resultante da aplicação desta

de gradientes para os spins estacionários será,

eQ. (2.14).

9xQ = '1. Gl( • x . S t

segundo a

(4.5)

Nos pulsos aplicados para a medição de velocidades, em

geral temos gradientes da ordem de 0.5 gauss/cm e T da ordem de

4.ms. Se a variação de T é da ordem de 1%, 8t será da ordem de

0.04 ms. para spl ns si tuados a 2.em do centro do '3radiente,

segundo a equação acima, este sofrerá uma alteracão de fase da,
ordem de 60". Usamos um dispositivo de inversão de gradientes:>

(para a geração de gradíentes bípolares)} Que não possuía boa

resolução temporal, e não foi possivel gerar gradient.es

bipolares de área igual sob os dois pulsos. Es';e dispositivo,

baseado nos integrados 74LS123 e 4052, possuía ajustes através

de potenciômetros. Observamos que a subtração digital de sinais

é muito sensível a pequenas variações de fase, por estes

5 Projetado e desenvolvido por Ricardo F. Rosa e João G. da Silva.
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realização s a tis f at 61' i a destas medidas um

sistema com geração de envolt6rias de gradientes cem maior

resolucão.
>

4.3 Conclusão

Estudamos experimentalmente três mét~dDS pa~a medida de

-fluxo de fluidos: i. Observandc a alteração da intensidade do

sinal devido ao deslocamento dos spins relativa ao plane<

selecionada. Z. Monit.orando a fase áa magnet.ização t.ransversal

dos spins em movimento. 3. Por subtração de imagens. Cada

método possui uma dificuldade intrínseca para SL~a

implementação, como pcr e~emplo, a avaliação da largura dos

planos selecionados, ou a observação da fase nas imagens sem a

introdução de erros sistemáticos. No dominio em Que cada um

destes métodos foi utilizado, ou seja, segundo as velocidades e

cal i bres dos tubos empregados, os resul tados foram plenaiTlf~nte

satisfatórios. A avaliação da viabilidade do emprego dest.as

técni cas na área médi ca cabe a um grupo i nt.erdisei p1i nar, que

realize estudos de diagnose de forma sistemática.
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APÊNDICE

CARACTERÍTICAS DO SANGUE E DO SANGuíNEO

o nosso trabalho visa sobretudo o desenvolvimento de

métodos para o estudo in ~"iy'o com ênfase em diagnos2. O inter.-2sse

est.á diret.amente ligado ao fluxo sanguineol Que deseinperiha um

papel de ex trema ••. A •~mpor •.anc~a aos processos bi 0169i cos.

Neste sentido apresentamos aqui algumas ca;-ac ter i t. icas do

sangue e do fluxo sanguíneo Que devem servir como parâmetros

para o desenvolvimento de técnicas dedicadas à medição dos

mesmos.

Ai.i Composição e propriedades do sangue

o sangue normal contém de 77 a 81 g de água e de 19 a

23 9 de matéria sólida em cada 100 mI. O principal constituinte

sólido é a hemoglobina, o plasma é água que contém sólidos não

celulares, tais como albumina e globulina e age como carregados

dos componentes celulares: células vermelhas
... "

2r~t,rOClt.os

células brancas ( leucócitos ) e çlaquetas. Importantes fun9ões

de t.ransporte do sangue são fei tas pelo 01asma., i ncluindc-se

transporte de gases juntamente com a hemoglebina.

A porcentagem de células Dor volume e chamada

hemat6crito, e serve como importante índice de viscDsidade. As

propriedades de RMN de sangue, especialmente os tempos de

relaxa9ão Ti e T2 são altamente afetados Delo hamatócrito [i4].

fig.Ai.1.

comparados com os valores de

.:lgua pura e atribJ.Jida prir:cioalmente
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componentes celulares e pode ser descr'i ta pelas seguintes

equações:

i
~ I' .•.

observado' )

observado (Al.2)

1.1

1.3

1.2

1.4J",,",,,,....'\.,,
.•.,

'\.,
o'\. a,• 'I

!'.t
I', .
'~,

.•.
.•.

.•.,
,"',
o
•

0.7

0.6

u
'"..

E 1.0
i=

.~ 0.9
Õ
a 0.8
õi
li::

o.5i
-•e

or
~

,

.,, ,
o 1020304044 ~6070

Hemolocril (%)

Fig.ALi Variação do temoo de relaxação do sangue em função do

hemat.ócrito, t.omado a 25 ;~1Hz[14].

onde são as ~ ~
-r-racoes, dE c;onst.i t..uintas de água. onde os

subscritos denotam:

1..•..1 - agua 11\lre

h - água hidrat.ada dos co~ponentes croteicos do sangue,

incluindo hemoglobina, •• l'gloDu .•.lna -E aI burr~i na_

b - água iort2ffiEnte ligada.

i. ••
..i.

' ..Cei.tl1as isoladas sao mencr'es aue os uO sangue

corno um todo} Que por sua l,Jez são menOf't::!s Que os d(:> 01 asm-3. ..

pois suas .••• .'>1Tracoes~, . e sao maiores em c~l~las iscladas OLHO!

no::> sangue completo maiores Que n·...• plasma. e I i são

'-'n::'L;



denenden t es do campo em Que eles são med i dos. I dea 1men te, as

técnicas de medidas de fluxo sanguineo deveriam

resultados independentes de ..,..
! ! e A presença de fer'ro no

sangue principalmente 2m hemoglobinas aumenta mui to a sua

suscetibilidade magnética Quando comparada a de outros tecidos

c sangue e um fluido
. "
homogeneo apresenta

propriedades 'li scosas anômalas. Este fatD assDciada as

alteracões no leito e na seccão transversal dos vasos faz com, ,
que o fluxo não possa ser tratado rigcrosamente como um fluido

1'-Je~'ojtoniano.Entretanto, o mesmo já foi ex!:.ensament.e
• = res~uaaoo e

suas propriedades estão bem estabelecidas [471.

Ai. 2 Distribuição de fluxo sanguineo no sistema

vascular

o sistema vascular humano e comoosto de Quatro

entidades separadas, chamadas

i. coraçao, Que age como uma bomba fazendo o sangue

circular.

~. artérias e arteriolas.

:3. capilares, que servem para distribuir OXigêniO e

nutrientes aos tecidos e coletar os restos d2 metabolismo.

4 veias e vênulas.

Artérias cossuem Dareoe mais espessa ia as veias mais

.;"lilas; ambas pedem se distender e se e:o.nt-r·air· par'a regular \3

,- "'
.3.C tJffi U l-O excessivo de SarQU2 nas veLas, eSI··3.S

\lál\lulas são particularmente importantes nas per~as do homem!

auando de pé, onde a pressão hidrostática de até iOO ffiff:Hq forl::a- ,

Q sanque Que está voltando nas velas, a baixa pressão

95..

de 5 a



10 mmHg ), a fazer o caminho reverso.

A fi9.Ai.2 mostra de forma esquemát.ica o sistema

circulatório. Do Donto de vista estritamente hidráulico, vemos

Que o sistema é constituído de duas bombas em série (cora9ão),

liga:::ías entre si por um sist.ema fechado de condutores

tubulares. O sistema é fechado, no sent.ido de não apresentar

qual quer di scont i nui dade em toda a sua ex tensão, mas não e

estanque: ao nível dos ca;:li lares ocorrem trocas entre o sangue

e o espaço intersticial adjacent.e.

A tabela.Ai.i mostra dados, numero de vasos,

t.amanho, fluxo, velocidades e pressão relativo a cada tioo de

vaso. Os valores sobre os grandes vasos são r~lativamente

precisos, enquanto Que os relativos acs capilares e vênulas,

principalmente em relação ao seu numero de vasos e a área de

seccão transversal
> total, são aproximados. Uma significativa

~ d 't·a·'\ 1 .proporçao o sangue esta con~~ a nas venU as e pequenas velas.
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arterio2sclerose, hipert.ensão arterial . ~"'\ .
SlST,emlCa e Gutras

doen9as degenerativas.

Em grandes artérias os ...
prinCIpaiS Droblemas estão

relacionados a dois tipos altera?ões~ s·3ber:

aneurismáticas da parede e anéis de ccnstricção ou obstr~ções.

o primeiro caso é exemplificado pelos aneurismas dissecantes De

aorta ou de vasos de base do
.''\. .crarn o, em que ocorre

do fluxo.

Err: '"Jasos de médio calibre ,e importante 1embrar~ as

deposições ateriDescler6ticas, fistulas curto circuitos arté-

ria/veia ) • h .•t.rom...,oanO::J21t.es .. - 1 .'~ln1"~amaçoes \lasoul ares ). Em

02Quenos vasos as alteracões, incluem hetnangi ornas turn'-:Jres Ir../as-

eul ar'es pequenas flstulas e discontinuidades do slst.ema

vascular hemoragias ).



ESTtJDO DO P!..)LSO

J!.\PÊt-~D I CE I I

DE REFOCALIZACAO 180~ SELET I \/0

Em uma de spin eco, onde Q pulso de

é necessár i c sabe;- o oerf i1 de ref oca1 i zacão d2ste,
pulso; ou seJa, é a uefici~nciaJJ de

~ ao longo da direção de seleção, pois sabemos Que o pulso não

terá Q espectro de potência homogêneo 30 longo da amostra. Este

perfil de refocalização está associado à distribuição de magne-

tização transversal

momento de máximo eco.

Que e a magnetização que gera sinal no

Para ent.endermos o problema, tomemos uma A .
seQuenCla de

spin eco para a aquisição de imagens por 2DFT, figA2.i. O sinal

induzido nas bobinas será dado por

f i i r
= ! ir! i

J J J j
Vz Z x '=.l

(A2.i)

e a operaçao que representa o

processo excitacão, seletiva pelo pulso e a sua

Gx, G;" T,,,' e sao os gradientes

iras direcõ~s
>

x e com as suas , ~
curacces, temporais res-

D2Ct.i \/ain2'nt.ee z e V7!: sua posic.~o e \lel~cid,3de para t.=1] (a

crigem temporal é definida para D centro do sinal de spin eco),

Consideremos a maGnetizacão resultante- , Quando -3. 2QLla-

cao
>

de Bl Dcn resol'-iida para duas cond i ções d .. -e maqnet 1. zacao- ,
i.nicial independent.es, (O,i,L)) ,

,; i estas

duas condi 9;:5es serão designadas "i " reSD2C ti \i·3ftten t.. 2.
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magnetizações resultantes das duas condições iniciais, i e

para um dado z e Vz. podem ser representadas por

(A2.2)

r.AZ.2)

RF pulse

Z-grodleni
( Se lecl ion )

X-grodienl : 1--'---1--....,--------(Coding) :

Y-gradienl
( Reodmg)

F I D
I
I

t

t=O

I i·· ~
l-TA---t I, I

I
I, I
I I,I ,

t'=O .

FigA2.1 SeQüef1ciapulsos para imagens Por 2DFT com splneco onde a

seleyãode planosé feitaatravésdo pulso '7r seletivo.

imaginária da magnetização transversal 'resultante, onde os

argumentos (1) e (t) denotam cada condição inicial. Vale a pena

netar Que Ms( é a magnetizaçãe resultante devido a opera9ão

de , ~se-J..S!cao
> para um dado z, vz e H1.-'t" <: t ) , sendo uma funcão,

diferente para cada z e Vz além da envoltória do pulso de RF.

Como a eo. de Bloch é linear ( no sentido de Que se A e

- 96 -



B são soluções da equação A+B também sera solução ) a

magnetização resultante de uma condição inicial de magnetização

complexa pod.e ser representada por uma combinacão~ 1inear de

p . Ms ( i) + q. Ms (i) , onde p .~ Q são respectivamente as

componentes real e imaginária da magnetização inicial} ou seja.

t-1s< p + i.Q ) = P.Ms(1) + Q.HS<Ü

Agora,

eQ. (A2 .1) ternos

usando os resultados acima e considerando a

f) (x, y , z, vz) ei.!. Gy . y. t ( cosa + i _san9 )

onde

<A2.4)

e

f1 = i. Glt . X • Tx (AZ.5)

Utilizando a eQ.(A2.3), a eQ.CAZ.4} pode ser escrita tia

forma

S(i:.}

" r r= I I rj • I ,.,{.•.. i ...,n~ . J i i" •••••,'::!.z,vzl e"" , .._'y.1::!.tIvz z x y

~
+ i';~s{1).(cos9.sena.CDS~ + senL6ser;1'

S7

~A2.S)



Desenvolvendo a equaçio acima, alguns termos entre

chaves { } contem cos8.sen9 e cos2e, Que podem ser transformados

em sen! 29) e cos(29) respectivamente. Consideramos Que no

processo de aauisicão da. , imagem, os gr,3.dient.es são lais que

sat.isfazem o critério de Nyquist [46],

onde 8Ly é o tamanho do pixel. Da eq. (AZ.5), vemos que dentro

de um mesmo pixel 2a varia da ordem de um ciclo. Considerando

também que Pr(y) não varia mUlto dentro de um mesmo pixel ..ao

efetuarmos a integral dos termos que possuem sen(Z9) e cos{Z9)

estes desaparecerão, isto é,

00

J /Jy ( y ) . cos ( ze) . dy ~ O-00

ao

J /),(y ).sen (2e) . dy ~ O .-00
(AZ.?)

Utilizando este !""esultado e simplificando a eauacão usando a. ,
eQ.(A2.2), a eQ.{AZ.6) pode ser escrita como

S(t.>
f r J r i .! .G; . Y . t.- J 1 . J P ( x , y , z , Vz) e -

v? Z X Y

. c' -L,P. d ..11+ ~., ). e ax. y .az .avz {AZ.8)

onde

Msr(li

- M<:<; (i)- ...
Íl = L.

r-1<:<; ( 1)

+ MsrU) (~A2. 9 )
ç - - .•." - z

Para uma amost.ra homogÊnea, :tl(X,~) = ate., a fase e a

magnitude no momento de máximo eco em cada ponto será dada per
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(AZ.tO)

(A2.ii)

A magnitude e a fase serão funções de z e Vz. A magni-

Í",ude em ~ ...• '"'" . '"'"tUf1çao ua Qoordenaua z, ;t-1(z}1 nos dá o perf i 1 de refoca-

11":3I'-~0 i"-f;, nl.1eo .••. rOT'\~~"""\f""'olmQ m..,c=f?"'.:1rt,~ no '"'ap· i~iE10 17.•...•.._ •..•."T~ ~- ,...,.•...•.•.- .4'''-. - "T_, """- " --':.>' •.•...•.~- .•...•..•. "..",..~ ~.&
~M(z)i não

varia com a velocidade vz, enquanto Que a fase em média tera um

t.ermo proporcional
'':1

K . '7 . Gz . '.Jz . Ti . o m6dulo e a fase

da transformada de Fourier do sinal seu em relacão
>

as

variáveis GK e t será dado por

íM{x,y)

I~(x,y)

f . ,
- 11M(z)j

J . ,
.dz

fF. dz
j"

I-n·dz

(A2.i2)

(A2.13)

estas sao chamados de imagem do ;nódulo e da fase

í"esoectivamente.
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APÊNDICE 111

PROBLEMAS EXPERIMENTAIS DE MEDIDA DA FASE EM IMAGENS

Uma das fo;~mas para a medida de fluxo baseia-se na

medida dos ~ngulos de fase da magnetiz3ção transversal. Em

algumas técnicas esta medida deve ser feita de forma absoluta,

mas está su.jeita a erros de fase deoendent.es da posição. Os

erros em geral estão associados ã forma de aouisição de sinais

e ao hardware utilizado [48].

Para comoreendermos a forma com que os erros de medida

da fase são i ntroduzi dos, consi deremos a sequêcia de SPl n-eco

utilizando a técnica de transformada de Fourier bidimensional

(2DFT) como da fig.A3.i. A Questão da fase da imagem pode ser

abordada da seguinte forma:

o sinal da n-ésima projeção pode ser escrito da forma

St,n)
rf

= JJ
R

onde R é a região excitada da amostra, cem

;<: ( x) = 7. Gx . X 1

K(y) = 7.Gy.Ty/N,

ande K(x) e 1«y) def inem as esoaco de fase nas. ,
direções x e y respectivamente a transformada duala de Fourier

02 S(t,n) nos dá M(x,y):

. -.?..P.f:I==l t'i ( x. , y) ,1=---

- iDO -



onde funcão, pode ser

Escrita da forma

~A3.2)

onde A (x. S) representam r'espec t" i \/am2f1t e w módulo e a

fase no ponto {x,'::!), a fase por· sua vez pode ser escrita da

(A3.3)

~i(X,y) é a fase intrlnseca, determinada pela fase do

sinal no instante de aplicação do oulso de ~/2. t:..rn uma

sequência de 2DFT Quando não há movimento dos spins ~i deve ser

o ou 'Jf.

~~(X,Y) é o erro de ~ase introduzido ao gerar e adquirir

os sinais, este é devido aos seguintes fatores:

i. Fitros de RF

2. Não comoensacão de qradientes de leitura
. , -

3. Ecos não centrados

A-4. Não homogeneidade de campo de RF

5. Não homogefieidade rje cam;.:o .' , .
ma~gf12 ~100 I ,I' • 'eS~·3.~:"lCO

i. Filtros de RF

Filtros passa baixa são usados para eliminar altas

Pr2qu@ncias no sinal demodulado ant.es deste ser di.git.::tlizado.

D: , .. ri n - -~ + •. -- ....•.. ~ -"'; . "1,..- ,.....,i - l • - ~ i ~ -:::,-. d .•..,....-."'""c .~- ::""".P~ -.- 2 '1 __ -d !;a,_·1~r2.=:-a G.,:i;-·..!.2.·:.3 '~cl 5~.Jd. t'U~yc! ; e i...-: '=-~• ...J! '=::~ _;,,\-:~-:::!.,

estes podem adicionar uma altera9ão de fase dependente da

freouência no sinal. Em uma sequência de 2DFT, durant.e a

aquisição, cada freou2ncia está associada a uma posição 2 neste

- 1Di -



caso os filtros de RF introduzem uma fase adicional na imagem

que aparece na direção da codificação em freQuência.

, I~ ~ d d . + d ' ..L. Nau compensa~aQ e gra len~es e Lel~ura

o gradiente de leitura pode introduzir uma .variação

linear da fase ao lonqo da dírecão em oue é aolicado. Esta Dode- :) ., -

ser eliminada pela comoensacão elo. , temoo de aplicaçio dos mesmos

3.ntes e depai s do pul:;o de 'i1:. O pul so de gradi ente apl i cada
antes do pul so de ~{ deve ter a mesma área que o pul so de

1e i t ura en t re o começo da sua aol icacào e o cent.ro do eco. ,
(centro do período de aQuisição), .4.1.=A2' f"ig.A3.1. Se os dois

pulses
~

nac possuem a igual haverá urrl3 variaeão, linear da

fase sobre a amostra no instanle TE, Que corresponde ao momento

central da .. ~
aQuJ.slçao. Para eI iminar este problema é feito um

ajuste, em geral de forma empirica, de forma a anular os

efeitos de tempo de subida e descida dos gradientes.

....,

..J. Ecos não centrados

Um deslocament-Q teinporal do eentro do eeo de spin em

rela,;:ão ao centro do períOdO de aquisição de sinais introduz.

uma mudança de fase na transformada de Fouri er do mesmo. Isto

porque pela propriedade da transformada de - .r Durl er um deslo-

camento temporal em uma função h(t) introduz urna mudança

mcdulacão )
>

farma:

de -rase na respes:tiva transformada H(f)

h( t. '- .
t-o )

Tr-
< =:!:::Ç:=)- H(-f).2XP{ -i2.'it.f.to )

Desl. t.E!ffiooral ML.'L1anç:a de -rase



90°
~ 180'il

RF~ .
Sinal 't2*'t1 lAQUiS.J'

,

LI I
I

GX~ A2

I
I

A1

I

G I Iy

Fig.A3.i - SSQuência de pulsos usados para colet.:ir dados de imagens de

fase.

Como
-~ .

conseQuenCla, a imagem da fase tem um termo

art.ificial de offset somado à mudança de fase dependente da

velocidade. A imagem de núcleos estacionários aparecera como um

con j unto de 1istras pel~pendicuI ares ao 21. XCI x. Es te efei te e

utilizado nas imagens de fase para medida de fluxo proposta Dor

Wedeen [21] foi discutido no item 3.3

4. Não homogeneidade do campo de Rádio FreQuência

Uma corrente em uma bobina gera um campo tridimensional

aue pode ser projetado em uma direção arbitrária no plano x-y

oroGuzindo um campo bidimensional:

(A3.5)
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Dode-se atribuir ~(O.Q) = O e fase de todos os outros contos e

dada em relacão ao Donto (0.0).

Se uma mesma bobina é usada para a transmissão e

recepçãD, o principio de reciprocidade implica que os vet.8res

de magnetização vão induzir correntes em fase na bobin.3, não

havendo problemas de introdução de fase adicional fiO sinal.

Quando bobinas diferentes são usadas para transmissão e

recEnção temos

\A3.5)

bobinas de transmissão e recepção respectivamente.

5. Não homogeneidade do campo magnético estático

Se o pulso ~ é aplicado exatamente entre o pulso ~/2 e

o centro do periodo de aquisição fig.A3.i ) não há

alteração na fase do eco observado, pois todos os soins estão

em fase. Porém se T1 * 7Z' como

t
f

. , , • 'Y B ( 'd" I
':P\X,Yl = I t. o X,YJ· 1-J

O

(A3.7)

onde B~(x,y) é a inomogeneidade do campo estático, para t = Ti +

A di-ferença -T2 - lj 1 representa o quanto o eco gerado osl a a

aplicação dos gradientes está afastado temooralmente do eco

gerado pela inomogeneidade do campo magnético estático.
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se j -~,

Se não á possivel ajust.ar 'Fi e 72 melhor que àt . ou

então

.ô.t = (A3.9)

(A3.10)

a eQ. (A3. 10) representa a melh!:Jr ••• Z"J

ffili11ffilZaçao da fase

introduzida oela inomogeneidade do campo magnético estático.

"
'•...

• -.. """t
'."

•. ---
''''0 -lIIIIII"'"-'*

--~?- .

-',
-=:::;cc .•

r~ ::":;"j;?~~.

Fi13.[\3.2 - Imagem da fas.e do cort.e lor,gitudinal de dois tt.;bos oontendo água

sem fluxo.

se manifest.a de mane.lra acent.uada em

exern~oio; se .,\ .
sequ-:nCl a de 1rna-3ens a

diT=erenca .b.t É de 0.5 ms., . em um magnet.o de 2.0 Tesla, com

homogeneidade de 10 ppm, casa tipiCD, a da f ·3..5e ao

1.ongo da amostra será da ordem de 'JT. No caso das t.écni cas de

- i05 -



medida de velocidade como da proposta pcr ~edeen [21], exposta

no capitulo III e IV, este erro é si·;:mif'icat.ivo, imoossibili-

tando a medida das velocidades.

Este artefato é ilustrado na fi9.A3.2, onde observamos

a imagem de fase do corte longitudinal de dois tubos contendo

água sem fluxo, análoga a fig.4.6. Para At de 0.5 ms as listras

aoarecem desigualmente espaçadas, indicando a superposição de

um fat.or de fase adicional associado ao valor de Bo em cada

ponto da amostra.
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