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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

Σηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, ε πνηθηιία ησλ θιηληθώλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη ε κεγάιε δηαγλσζηηθή 

ηνπο νμύηεηα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ζθηαγξαθηθή αληίζεζε βαζίδεηαη ζε κηα πιεζώξα 

θπζηνινγηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθξηζε ηεο ύιεο ζην θαηλόκελν ηνπ ππξεληθνύ 

καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ θαη εθθξάδνληαη κέζα από ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο Τ1, Τ2 θαη Τ1ξ. Σην 

άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη θαη’ αξρήλ ζπλνπηηθά νη θπζηθνρεκηθνί κεραληζκνί πνπ πξνθαινύλ ηα 

θαηλόκελα ραιάξσζεο ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ζπλδένπλ ηελ κηθξνζθνπηθή παζνθπζηνινγία 

κε ηελ καθξνζθνπηθή απεηθόληζε ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Δπίζεο, γίλεηαη  αλαθνξά ζε ηερληθέο 

επίηεπμεο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο κε εθκεηάιιεπζε ηεο δηαθνξάο ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο, θαζώο 

θαη ζε ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία εηθόλσλ θαηαλνκήο ρξόλσλ ραιάξσζεο. Τέινο, παξνπζηάδεηαη 

ζπδήηεζε γηα ηε ζεκαζία ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία κε αλαθνξέο ζε 

πνηθηιία θιηληθώλ εθαξκνγώλ.  

 

 

SUMMARY 

The implications of relaxation times in magnetic resonance imaging 

The impressive variety of clinical applications and the diagnostic acuity of magnetic resonance 

imaging is mainly due to the fact that image contrast depends on a number of physiological 

parameters that determine tissue response to nuclear magnetic resonance and they are manifested 

through Τ1, Τ2 and Τ1ξ relaxation times. This paper presents an overview of the physicochemical 

factors that contribute to the relaxation phenomena in biological systems and associate microscopic 

pathophysiology with macroscopic imaging in magnetic resonance. Techniques for relaxation-

weighted imaging are considered and an overview of methods for mapping relaxation times is 

provided. The paper also discusses the implications of relaxation times in magnetic resonance 

imaging with examples of a variety of clinical applications. 
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1. Διζαγωγή 

Σηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, ε πνηθηιία ησλ θιηληθώλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη ε κεγάιε δηαγλσζηηθή 

ηνπο νμύηεηα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ζθηαγξαθηθή αληίζεζε βαζίδεηαη ζε κηα πιεζώξα 

θπζηνινγηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθξηζε ηεο ύιεο ζην θαηλόκελν ηνπ ππξεληθνύ 

καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ. Οη βαζηθόηεξνη από απηνύο ηνπο παξάγνληεο είλαη ε ππθλόηεηα ησλ 

ππξήλσλ ηνπ ρεκηθνύ ζηνηρείνπ πνπ απεηθνλίδεηαη (ζηελ θιηληθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία ην ζηνηρείν 

απηό είλαη θπξίσο ην πδξνγόλν ζηα κόξηα λεξνύ), θαη νη δηάθνξεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηεο 

άκεζεο γεηηνληάο ηνπ θάζε ππξήλα. Οη ηδηόηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία, ην 

ημώδεο, θαζώο θαη ην είδνο ησλ κνξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ γεηηνληά θαη ην ‘θαηλόκελν’ 

ειεθηξνκαγλεηηθό κηθξνπεξηβάιινλ πνπ απηά δεκηνπξγνύλ. Όιεο απηέο νη ηδηόηεηεο επηδξνύλ άκεζα 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά ν ππξήλαο ζηνλ ππξεληθό καγλεηηθό ζπληνληζκό, θαη 

ζπγθεθξηκέλα επεξεάδνπλ θπξίσο ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο. Οπζηαζηηθά, νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο ηεο κηθξνζθνπηθήο γεηηνληάο ηνπ θάζε ππξήλα δίλνπλ ηελ δηθή ηνπο ‘ππνγξαθή’ κέζα από 

ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε θαη άκεζε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ηζηώλ θαη ηεο παζνινγίαο ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία.  

 

Η παξαπάλσ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ρξνλνινγείηαη αξθεηά ρξόληα 

πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο πξώηεο κεζόδνπ γηα καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Λίγν κεηά ην 1962, ν ηαηξόο 

Raymond Damadian άξρηζε λα πείζεηαη γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ γηα ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο αλζξώπηλεο παζνινγίαο. Η 

ζεσξεηηθή ηνπ ππόζεζε επηβεβαηώζεθε ιίγν αξγόηεξα, όηαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 1970 αλαθάιπςε κε 

πεηξάκαηα θαζκαηνγξαθίαο ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ, όηη θαξθηληθόο ηζηόο από 

πεηξακαηόδσν (αξνπξαίν) παξνπζίαδε ηδηαίηεξα πςεινύο ρξόλνπο ραιάξσζεο, ζεκαληηθά 

πςειόηεξνπο από πγηή ηζηό. Δπηπιένλ, παξαηήξεζε όηη θαη νη δηάθνξνη θπζηνινγηθνί ηζηνί 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο ραιάξσζεο, αλ θαη νη δηαθνξέο δελ είλαη ηόζν εληππσζηαθέο 

όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθηληθνύ ηζηνύ. Η δεκνζίεπζε ηεο έξεπλάο ηνπ [1] απνηέιεζε έλα 

βαζηθό θίλεηξν γηα ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ απεηθόληζεο κε 

καγλεηηθό ζπληνληζκό. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ην 1974 αλαγλσξίζηεθε ζηνλ Damadian 

αληίζηνηρε παηέληα [2] γηα ηελ ρξήζε ηεο δηαθνξάο ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο γηα ηε δηάγλσζε ζηε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Ωζηόζν, ε δπλαηόηεηα γηα άκεζε δηάγλσζε κόλν κε βάζε ηνπο ρξόλνπο 

ραιάξσζεο έρεη αληηκεησπηζηεί από νξηζκέλνπο εξεπλεηέο κε αξθεηό ζθεπηηθηζκό, θπξίσο εμαηηίαο 

ηνπ κεγάινπ θπζηνινγηθνύ εύξνπο ηηκώλ πνπ απαληώληαη ζηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο ηζηώλ θαη ηελ 

κεγάιε θαη ιεπηή εμάξηεζή ηνπο από ηελ απεηθνληζηηθή δηάηαμε θαη άιιεο θπζηνινγηθέο 

παξακέηξνπο [3]. Καηά ηελ ηειεπηαία όκσο 10εηία έρνπλ αλαδεηρζεί πνιιά απεηθνληζηηθά 

πξσηόθνιια γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ρξόλσλ ραιάξσζεο θαη ηελ ζπλεπή επαλάιεςε επηβάξπλζεο 

ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο κε βάζε ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα νη ρξόλνη 

ραιάξσζεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη έληνλα ζε κεγάιν αξηζκό θιηληθώλ εθαξκνγώλ καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο.   
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2. Χρόνοι Χαλάρωζης ζηον Πσρηνικό Μαγνηηικό σνηονιζμό 

Τα θαηλόκελα ραιάξσζεο απνηεινύλ νπζηώδεο ηκήκα ηνπ ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ θαη ε 

ζεσξεηηθή ηνπο παξνπζίαζε γίλεηαη ιεπηνκεξώο ζε πνιιά ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα, π.ρ. [4, 5,6]. 

Γεληθά, ε ραιάξσζε αθνξά ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο από έλα δηεγεξκέλν ζύζηεκα πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Σηνλ ππξεληθό 

καγλεηηθό ζπληνληζκό, ε ραιάξσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε κηθξνζθνπηθή θίλεζε ζε αηνκηθό θαη 

κνξηαθό επίπεδν θαζώο θαη ζηε ζηαηηζηηθή αληαιιαγή νκνεηδώλ ππξήλσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ 

αηόκσλ θαη κνξίσλ. Σπγθεθξηκέλα, ε ηπραία ζεξκηθή θίλεζε ησλ κνξίσλ ζε δηάιπκα δεκηνπξγεί 

κηθξά, κεηαβιεηά σο πξνο ηνλ ρξόλν, καγλεηηθά πεδία πνπ επεξεάδνπλ ην θαηλόκελν καγλεηηθό 

πεδίν ζηε γεηηνληά ησλ δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ. Τα κεηαβαιιόκελα απηά ηνπηθά καγλεηηθά πεδία 

πξνθαινύλ ηα θαηλόκελα ραιάξσζεο ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 

 

2.1. Γιαμήκης Χαλάρωζη 
Η δηακήθεο ραιάξσζε αλαθέξεηαη ζηελ επαλαθνξά ηεο δηακήθνπο ζπληζηώζαο ηεο καγλήηηζεο Μz 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο Μ0 παξάιιεια κε ηνλ άμνλα εθαξκνγήο ηνπ ζηαηηθνύ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ (θαηά ζύκβαζε, z). Καηά ηε δηακήθε ραιάξσζε ην δηεγεξκέλν ζύζηεκα 

αληαιιάζζεη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (γη’ απηό θαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν νλνκάδεηαη 

ζηα αγγιηθά spin-lattice ή θαη longitudinal relaxation). Η ραιάξσζε απηή ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ 

δηακήθε ρξόλν ραιάξσζεο Τ1. Έληνλε αιιειεπίδξαζε ησλ καγλεηηθώλ ξνπώλ κε ην πιέγκα 

αληηζηνηρεί ζε έληνλε δηακήθε ραιάξσζε, άξα κηθξή ηηκή γηα ηνλ ρξόλν ραιάξσζεο Τ1. Γεληθά ε 

δηακήθεο ραιάξσζε είλαη κηα εθζεηηθή δηαδηθαζία επαλαθνξάο ηεο δηακήθνπο καγλήηηζεο ζηελ 

θαηάζηαζε ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο. Η δηακήθεο ραιάξσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ζπληζηώζεο ησλ 

κηθξνζθνπηθώλ κεηαβαιιόκελσλ καγλεηηθώλ πεδίσλ πνπ βξίζθνληαη θάζεηα ζηελ δηεύζπλζε ηνπ 

ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ελαιιαζζόκελα πεδία κε ζπρλόηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ ησλ δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κεηάπησζε ησλ 

δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηηξεπηώλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ. Γειαδή, 

κνξηαθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ έρεη άκεζν απνηέιεζκα ζηελ αιιαγή ηεο 

ηηκήο ηεο ζπλνιηθήο δηακήθνπο καγλήηηζεο, θαη επνκέλσο, επεξεάδεη ηελ δηακήθε ραιάξσζε. Η 

θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ πεξηζηξνθηθώλ θηλήζεσλ ζε έλα δηάιπκα εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία 

θαη ην ημώδεο ηνπ δηαιύκαηνο. Μεγάιε ππθλόηεηα κνξηαθώλ θηλήζεσλ κε ζπρλόηεηα ζηελ πεξηνρή 

ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ ζπλεπάγεηαη θαη έληνλε δηακήθε ραιάξσζε, δειαδή κηθξέο ηηκέο 

ρξόλνπ Τ1. Σηε γεληθή πεξίπησζε θιηληθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, ε ζεξκνθξαζία ησλ ηζηώλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο δελ παξνπζηάδεη ζπλήζσο δηαθπκάλζεηο ηέηνηεο ώζηε λα έρεη άκεζν κεηξήζηκν 

απνηέιεζκα ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο. Αληίζεηα, ην ημώδεο ησλ ηζηώλ 

παξνπζηάδεη κεγάιν εύξνο ηηκώλ κε απνηέιεζκα νη ηηκέο ηνπ Τ1 λα παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρν 

ζεκαληηθό εύξνο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο. Γηα ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία θαη ημώδεο 

δηαιύκαηνο, ε δηακήθεο ραιάξσζε εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, δειαδή ηελ ηηκή ηνπ 

ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Μηα θαη ε ππθλόηεηα ησλ πεξηζηξνθηθώλ θηλήζεσλ ησλ κνξίσλ 

κεηώλεηαη ζε κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηεο πεξηζηξνθήο, ε δηακήθεο ραιάξσζε είλαη ιηγόηεξν ηζρπξή ζε 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ, κε απνηέιεζκα νη ηζηνί λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξεο ηηκέο Τ1 ζε καγλεηηθνύο ηνκνγξάθνπο ηζρπξόηεξνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Αληίζεηα, ζε 

ρακειέο ηηκέο ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ε δηακήθεο ραιάξσζε είλαη εληνλόηεξε θαη ε 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξόλσλ Τ1 κεηαμύ ησλ ηζηώλ κεγαιύηεξε.   

 

 

2.2. Δγκάρζια Χαλάρωζη 
Η εγθάξζηα ραιάξσζε αλαθέξεηαη ζηνλ δηαζθνξπηζκό ηεο εγθάξζηαο ζπληζηώζαο ηεο καγλήηηζεο 

Μxy(t) ζην επίπεδν θάζεην ζην εμσηεξηθό ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν (θαηά ζύκβαζε,  xy), κε ηειηθό 

απνηέιεζκα ηνλ κεδεληζκό απηήο ηεο ζπληζηώζαο. Η εγθάξζηα ραιάξσζε νθείιεηαη θπξίσο ζε 

αιιειεπίδξαζε ησλ ππξεληθώλ καγλεηηθώλ ξνπώλ κεηαμύ ηνπο (γη’ απηό θαη ην θαηλόκελν 

νλνκάδεηαη ζηα αγγιηθά spin-spin ή θαη transverse relaxation). Η ραιάξσζε απηή ραξαθηεξίδεηαη 

από ηνλ εγθάξζην ρξόλν ραιάξσζεο Τ2. Η εγθάξζηα ραιάξσζε είλαη κηα εθζεηηθή δηαδηθαζία 

απόζβεζεο ηεο εγθάξζηαο καγλήηηζεο. Πξαθηηθά, ν ρξόλνο ραιάξσζεο Τ2 θαζνξίδεη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ππάξρεη κε-κεδεληθή ζπληζηώζα εγθάξζηαο καγλήηηζεο γηα ηελ αλίρλεπζε 

ζήκαηνο. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο ηεο εγθάξζηαο ραιάξσζεο είλαη ε ακνηβαία 

κεηαθίλεζε (αληαιιαγή) ππξήλσλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηνλ ππξεληθό καγλεηηθό ζπληνληζκό. Η αληαιιαγή απηή δελ επεξεάδεη ηελ 

ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (επνκέλσο δελ πξνθαιεί δηακήθε ραιάξσζε) αιιά νδεγεί ζε 

απώιεηα ζπγρξνληζκνύ ηεο θάζεο ησλ πεξηζηξεθόκελσλ καγλεηηθώλ ξνπώλ, θαη επνκέλσο ζε 

κείσζε ηεο εγθάξζηαο ζπληζηώζαο. Δπίζεο, ε ζπληζηώζα ησλ κηθξνζθνπηθώλ κεηαβαιιόκελσλ 

καγλεηηθώλ πεδίσλ πνπ είλαη παξάιιειε ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ πξνθαιεί 

ηνπηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο θαηλόκελεο ηηκήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηελ γεηηνληά ησλ δηεγεξκέλσλ 

ππξήλσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη ππξήλεο ζπληνλίδνληαη ζε ειαθξώο δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο θαη σο 

απνηέιεζκα νη εγθάξζηεο ζπληζηώζεο ησλ καγλεηηθώλ ξνπώλ απoζπγρξνλίδνληαη νδεγώληαο ζηε 

ζπλνιηθή κείσζε ηεο εγθάξζηαο ζπληζηώζαο καγλήηηζεο. Η εγθάξζηα ραιάξσζε δελ εμαξηάηαη 

έληνλα από ηελ ηηκή ηνπ ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Παξνπζηάδεη όκσο κεγάιε εμάξηεζε από ηηο 

κνξηαθέο θηλήζεηο ζε ρακειέο ζπρλόηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ θίλεζε καθξνκνξίσλ ζηνπο 

ηζηνύο. Η ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ Τ2 γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε παζνινγίαο βαζίδεηαη αθξηβώο ζηελ άκεζε 

εμάξηεζή ηνπ από ηελ παξνπζία, ππθλόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά καθξνκνξίσλ (π.ρ. κόξηα πξσηεΐλεο) 

ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζε πιεζώξα βηνρεκηθώλ θαη κεηαβνιηθώλ δηαδηθαζηώλ ζε 

θπηηαξηθό επίπεδν. 

 

 

2.3. Γιαμήκης Χαλάρωζη ζηο Περιζηρεθόμενο ύζηημα Αναθοράς 
Η δηακήθεο θαη ε εγθάξζηα ραιάξσζε ραξαθηεξίδνπλ ην ζήκα ζε θάζε ηππηθή παικνζεηξά 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη νη αληίζηνηρνη ρξόλνη ραιάξσζεο απνηεινύλ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 

παξακέηξνπο ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Ωζηόζν, πξόζθαηεο κειέηεο αλαδεηθλύνπλ ηελ θιηληθή 

ζεκαζία ελόο ιηγόηεξν γλσζηνύ θαηλνκέλνπ ραιάξσζεο, ηεο δηακήθνπο ραιάξσζεο ζην 

πεξηζηξεθόκελν ζύζηεκα αλαθνξάο. Σηελ νπζία πξόθεηηαη γηα ηνπο ίδηνπο κεραληζκνύο δηακήθνπο 

ραιάξσζεο ζηελ πεξίπησζε όκσο πνπ απηνί ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ εθαξκνγή ελόο 

ελαιιαζζόκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζε ζπληνληζκό κε ηνπο δηεγεξκέλνπο ππξήλεο. Σηελ 

θιαζηθή παικνζεηξά καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, έλαο παικόο 90
ν
 δεκηνπξγεί εγθάξζηα ζπληζηώζα 

καγλήηηζεο. Έλαο δεύηεξνο παικόο θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο εγθάξζηαο ζπληζηώζαο, ιεηηνπξγεί σο έλα 

θαηλόκελν ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν Β1 (θαηά αλαινγία κε ην ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν Β0 ηνπ 

ηνκνγξάθνπ) θαη αλαγθάδεη ηελ καγλήηηζε λα παξακείλεη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Ωζηόζν, ην κέγεζνο 
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ηεο καγλήηηζεο πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί παξάιιεια κε ην πεδίν Β1 είλαη πνιιέο ηάμεηο κεγέζνπο 

κηθξόηεξν από ηελ καγλήηηζε ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο Μ0 πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ζηαηηθό πεδίν Β0. 

Δπνκέλσο, ε εγθάξζηα ζπληζηώζα καγλήηηζεο ειαηηώλεηαη ζηαδηαθά πξνο ηελ ηηκή πνπ κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί ζην πεδίν Β1, ίζε κε (Β1/Β0)Μ0 πνπ είλαη πξαθηηθά κεδεληθή. Τν θαηλόκελν απηό 

ραιάξσζεο ηεο εγθάξζηαο ζπληζηώζαο παξνπζία ζύγρξνλνπ παικνύ είλαη γλσζηό σο δηακήθεο 

ραιάξσζε ζην πεξηζηξεθόκελν ζύζηεκα (spin-lattice relaxation in the rotating frame). Η δηακήθεο 

ραιάξσζε ζην πεξηζηξεθόκελν ζύζηεκα αλαθνξάο είλαη κηα εθζεηηθή δηαδηθαζία απόζβεζεο ηεο 

εγθάξζηαο καγλήηηζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν ραιάξσζεο Τ1ξ (ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύκβνιν T1rho). Οη πξώηεο ζεσξεηηθέο κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηακήθνπο 

ραιάξσζεο ζην πεξηζηξεθόκελν ζύζηεκα αλαθνξάο έγηλαλ από ην 1959 [7], αιιά κόλν πξόζθαηα 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζηελ θιηληθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία [8,9]. Τν θαηλόκελν 

απηό ραιάξσζεο, παξόιν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απόζβεζε ηεο εγθάξζηαο ζπληζηώζαο ηεο 

καγλήηηζεο, βαζίδεηαη ζηνπο ίδηνπο κεραληζκνύο κε ηελ δηακήθε ραιάξσζε. Οπζηαζηηθά αληηζηνηρεί 

κε δηακήθε ραιάξσζε ζε πνιύ κηθξέο ηηκέο ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ, δίλνληαο έηζη ηε 

δπλαηόηεηα γηα έκκεζε κειέηε ηνπ ρξόλνπ Τ1 θαη ησλ κεραληζκώλ πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ ζε ηηκέο 

ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ είλαη ρακειόηεξεο ησλ πξαθηηθά επηηξεπόκελσλ ηηκώλ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ζηελ δηαγλσζηηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Καηά αλαινγία κε ηελ εμάξηεζε ηεο δηακήθνπο 

ραιάξσζεο από ηελ ηηκή ηνπ ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ν ρξόλνο Τ1ξ απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε 

ηεο ηηκήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β1. Έηζη κεηαβάιινληαο ηελ ηηκή έληαζεο ηνπ παικνύ Β1 ζε 

δηαδνρηθέο απεηθνλίζεηο είλαη δπλαηή ε έκκεζε κειέηε δηακήθνπο ραιάξσζεο ζε κεηαβιεηό 

καγλεηηθό πεδίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε πνιιαπιώλ καγλεηηθώλ ηνκνγξάθσλ ζε δηαθνξεηηθή 

έληαζε ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ.  

 

 

 

 

3. Δικόνες με Δπιβάρσνζη και Δικόνες Καηανομής Χρόνων Χαλάρωζης  

Τα πεξηζζόηεξα δηαγλσζηηθά πξσηόθνιια καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο πεξηιακβάλνπλ εηθόλεο κε 

επηβάξπλζε ρξόλσλ ραιάξσζεο Τ1 θαη Τ2 [10]. Δηθόλεο κε επηβάξπλζε σο πξνο έλα ρξόλν 

ραιάξσζεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ε ζθηαγξαθηθή αληίζεζε εμαξηάηαη θπξίσο από δηαθνξέο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ραιάξσζεο. Δθηόο από ηηο ζπλεζηζκέλεο εηθόλεο κε επηβάξπλζε Τ1 ή/θαη Τ2, 

ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζπρλά παξάγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλζεηηθέο εηθόλεο θαηαλνκήο 

ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο [11]. Οη εηθόλεο απηέο παξνπζηάδνπλ ηελ αθξηβή ηηκή ηνπ ρξόλνπ 

ραιάξσζεο (Τ1 ή Τ2) ζε θάζε εηθνλνζηνηρείν.  

 

 

3.1. Χρόνοι Χαλάρωζης και κιαγραθική Ανηίθεζη  
Με βάζε ηηο βαζηθέο εμηζώζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ραιάξσζε ηεο καγλήηηζεο [4,12] είλαη δπλαηό 

λα πεξηγξαθεί ε ρξνληθή ζπκπεξηθνξά ηεο καγλήηηζεο ζε θάζε παικνζεηξά καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο 

θαη λα εμαρζνύλ (έζησ θαη πξνζεγγηζηηθά) καζεκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ δίλνπλ ην κέγεζνο ηεο 

εγθάξζηαο καγλήηηζεο θαηά ηελ αλίρλεπζε. Η ηηκή ηεο εγθάξζηαο καγλήηηζεο θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο αλίρλεπζεο θαζνξίδεη θαη ηελ έληαζε ζήκαηνο, δειαδή ηελ ηηκή θσηεηλόηεηαο ζε θάζε 
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εηθνλνζηνηρείν ηεο ηειηθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο.  

 

Η πην ζπλήζεο παικνζεηξά γηα ζθηαγξαθηθή αληίζεζε κε επηβάξπλζε είλαη ε παικνζεηξά 

δεκηνπξγίαο αληήρεζεο [90
ν
-(ΤΔ/2)-180

ν
-(ΤΔ/2)-αλίρλεπζε-ΤR] (spin-echo), όπνπ ΤΔ είλαη ν ρξόλνο 

κεηαμύ ηνπ παικνύ αλάγλσζεο 90
ν
 θαη ηεο αλίρλεπζεο. Σηελ πεξίπησζε όπνπ ε επαλάιεςή ηεο 

γίλεηαη κε αξγό ξπζκό (δει. κεγάιν ρξόλν επαλάιεςεο TR), έηζη ώζηε ε καγλήηηζε λα επαλέξρεηαη 

πιήξσο ζηε ζεξκηθή ηζνξξνπία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ επαλαιήςεσλ, ε έληαζε ηνπ ζήκαηνο SSE γηα 

θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο ηειηθήο εηθόλαο δίλεηαη από ηελ πξνζεγγηζηηθή ζρέζε:  

 

  SSE = C M0 exp(–TE/T2)  όπνπ TR >> T1         (1) 

 

όπνπ Μ0 είλαη ε καγλήηηζε ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο (εμαξηάηαη άκεζα από ηελ ππθλόηεηα ησλ 

ππξήλσλ) θαη C είλαη κηα ζηαζεξά πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ειεθηξνληθή ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο. Ο 

ρξόλνο επαλάιεςεο TR ηεο παικνζεηξάο ζεσξείηαη ηθαλόο λα επηηξέςεη πιήξε επαλαθνξά 

καγλήηηζεο ζηελ ζεξκηθή ηζνξξνπία κεηαμύ δηαδνρηθώλ επαλαιήςεσλ (πξαθηηθά, ΤR  5T1). Σηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε, ε ζθηαγξαθηθή αληίζεζε εμαξηάηαη άκεζα από ηνλ ρξόλν ραιάξσζεο Τ2. 

Σπγθεθξηκέλα, δύν ηζηνί Α θαη Β, κε ρξόλνπο εγθάξζηαο ραιάξσζεο Τ2(Α) θαη Τ2(Β) αληίζηνηρα, κε 

ίδηα αξρηθή καγλήηηζε δίλνπλ ζήκα πνπ είλαη αλάινγν κε ηνλ εγθάξζην ρξόλν ραιάξσζεο. 

Μεηαβάιινληαο ηνλ ρξόλν δεκηνπξγίαο αληήρεζεο ΤΔ, κεηαβάιιεηαη θαη ε ζθηαγξαθηθή αληίζεζε 

κεηαμύ ησλ δύν ηζηώλ, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1. Οη εηθόλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ 

παικνζεηξά, γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ ΤR θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ ΤΔ είλαη θιαζηθά 

παξαδείγκαηα ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο κε επηβάξπλζε Τ2. 

 

 

α
ν
ηί

θ
εζ

η

ΣE

|SSE(A) - SSE(B)|

ζ
ή

μ
α

ΣE

SSE(A)

SSE(B)

T2(A) > T2(B)

 
Σρήκα 1. Κακπύιε ζήκαηνο θαη ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ δεκηνπξγίαο αληήρεζεο 

ΤΔ γηα δύν δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο Α θαη Β, κε ρξόλνπο εγθάξζηαο ραιάξσζεο Τ2(Α) > Τ2(Β). Οη θακπύιεο 

αλαθέξνληαη ζηελ παικνζεηξά αληήρεζεο (spin-echo). 
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Η ίδηα βαζηθή παικνζεηξά ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ παξαγσγή εηθόλσλ κε επηβάξπλζε Τ1. Γηα 

ηνλ ζθνπό απηό, ν ρξόλνο επαλάιεςεο TR κεηώλεηαη ζεκαληηθά, ώζηε λα κελ ηζρύεη ε ζπλζήθε ηεο 

Σρέζεο (1), θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε παικνζεηξά ζπλήζσο νλνκάδεηαη κεξηθνύ θνξεζκνύ (partial 

saturation). Τν ζήκα δίλεηαη από ηελ πξνζεγγηζηηθή ζρέζε: 

 

  SPS = C M0 exp(–TE/T2) [1 – exp(–TR/T1)]         (2) 

 

Αλ ν ρξόλνο ΤΔ επηιερζεί ώζηε ε επηβάξπλζε Τ2 λα είλαη ειάρηζηε (κηθξέο ηηκέο ΤΔ), ε ζθηαγξαθηθή 

αληίζεζε εμαξηάηαη άκεζα από ηνλ ρξόλν ραιάξσζεο Τ1. Σπγθεθξηκέλα, δύν ηζηνί Α θαη Β, κε 

ρξόλνπο δηακήθνπο ραιάξσζεο Τ1(Α) θαη Τ1(Β) αληίζηνηρα, κε ίδηα αξρηθή καγλήηηζε δίλνπλ ζήκα 

πνπ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν κε ηνλ δηακήθε ρξόλν ραιάξσζεο. Μεηαβάιινληαο ηνλ ρξόλν 

επαλάιεςεο ΤR, κεηαβάιιεηαη θαη ε ζθηαγξαθηθή αληίζεζε κεηαμύ ησλ δύν ηζηώλ, όπσο θαίλεηαη 

ζην Σρήκα 2. Γεληθά, ζε κεζόδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε κέζνδν ηεο αληήρεζεο, νη εηθόλεο κε 

επηβάξπλζε Τ1 παξάγνληαη γξεγνξόηεξα: π.ρ. ~2-3 min γηα κηα ηππηθή απεηθόληζε, 5-10 sec γηα 

κεζόδνπο πνπ βαζίδνληαη ζε αληήρεζε κε βαζκίδσζε πεδίνπ (gradient-echo), ή θαη ~1 sec γηα 

κεζόδνπο πνπ βαζίδνληαη ζε ππεξηαρεία αληήρεζε βαζκίδσζεο πεδίνπ (ultra-fast gradient-echo) 

[13]. 
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η

ΣR

|SPS(A) - SPS(B)|

ζ
ή

μ
α

ΣR

SPS(A)

SPS(B)

T1(A) > T1(B)

 
Σρήκα 2. Κακπύιε ζήκαηνο θαη ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ επαλάιεςεο ΤR γηα δύν 

δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο Α θαη Β, κε ρξόλνπο δηακήθνπο ραιάξσζεο Τ1(Α) > Τ1(Β). Οη θακπύιεο αλαθέξνληαη 

ζηελ παικνζεηξά αληήρεζεο (spin-echo). 

 

 

Ωζηόζν, κεγαιύηεξνπ εύξνπο ζθηαγξαθηθή αληίζεζε κε επηβάξπλζε Τ1 επηηπγράλεηαη κε ηελ 

παικνζεηξά αλάθηεζεο αληηζηξνθήο καγλήηηζεο (inversion recovery) [180
ν
-ΤI-90

o
-(TE/2)-180

o
-

(TE/2)-αλίρλεπζε-TR]. Ο παικόο 180
ν
, πνπ πξνεγείηαη ηνπ ηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

δεκηνπξγία αληήρεζεο, αληηζηξέθεη ηελ δηακήθε καγλήηηζε, ε νπνία ραιαξώλεη κε Τ1 θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα αληηζηξνθήο ΤΙ. Η έληαζε ηνπ ζήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη από ηελ 

ζρέζε: 

  SIR = C M0 exp(–TE/T2) [1 – 2 exp(–TI/T1) + exp(–TR/T1)]       (3) 
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Σηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο παικνύ αληηζηξνθήο 180
ν
 είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη θαηά ηελ 

ραιάξσζε ηεο δηακήθνπο ζπληζηώζαο καγλήηηζεο ππάξρεη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε 

καγλήηηζε έρεη κεδεληθή ηηκή. Η ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεδέληζεο ηεο δηακήθνπο καγλήηηζεο (ΤIκεδέλ) 

κεηά ηελ αληηζηξνθή ηεο κε παικό 180
ν
 δίλεηαη από ηελ ζρέζε: 

 

  TIκεδέλ = Τ1 ln2 = 0.69 T1           (4) 

 

Ωζηόζν, ην γεγνλόο ηεο αληηζηξνθήο ηεο δηακήθνπο καγλήηηζεο (πνπ δίλεη θαη ην κεγάιν εύξνο γηα 

ηελ Τ1 ζθηαγξαθηθή αληίζεζε) δεκηνπξγεί νξηζκέλεο θνξέο δπζθνιίεο ζηελ επεμήγεζε ηεο αληίζεζεο 

ζηηο εηθόλεο αλάθηεζεο αληηζηξνθήο καγλήηηζεο. Παξόιν πνπ ε καγλήηηζε είλαη αξλεηηθή γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο ΤΙκεδέλ κεηά ηελ αληηζηξνθή, ην ζήκα ζηελ ηειηθή εηθόλα ιακβάλεηαη σο 

ζεηηθό (πεξηνξηζκόο ηεο δηάηαμεο αλίρλεπζεο, πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ην πξόζεκν ηνπ ζήκαηνο). Τν 

απνηέιεζκα, γλσζηό σο αληηζηξνθή ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο, θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζην Σρήκα 3.  
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Σρήκα 3. Γηακήθεο ραιάξσζε κεηά ηελ αληηζηξνθή καγλήηηζεο (αξηζηεξά) θαη ε αληίζηνηρε θακπύιε  ηεο 

έληαζεο ζήκαηνο γηα ηελ παικνζεηξά αλάθηεζεο αληηζηξνθήο καγλήηηζεο (δεμηά) όπνπ παξνπζηάδεηαη 

δηαγξακκαηηθά ην θαηλόκελν ηεο αληηζηξνθήο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο. 

 

 

Σηελ θιηληθή πξάμε, εμαηηίαο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, ην ζήκα είλαη αλάινγν κε ηνλ ρξόλν 

ραιάξσζεο Τ1 γηα ρξόλνπο αλαζηξνθήο ΤΙ κηθξόηεξνπο από ην ΤΙκεδέλ όισλ ησλ απεηθνληδόκελσλ 

ηζηώλ, ελώ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηνπ Τ1 γηα ρξόλνπο αλαζηξνθήο κεγαιύηεξνπο από ην ΤΙκεδέλ 

όισλ ησλ απεηθνληδόκελσλ ηζηώλ. Γηα ρξόλνπο αλαζηξνθήο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε ΤΙκεδέλ ησλ 

δηαθόξσλ ηζηώλ, ε επεμήγεζε ηεο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο κε βάζε ηνλ ρξόλν Τ1 κπνξεί λα είλαη 

πξνβιεκαηηθή θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο [14]. H αληηζηξνθή ηεο καγλήηηζεο θαη ε αλάγλσζή 

ηεο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή κεδεληζκνύ ηεο καγλήηηζεο πιεζπζκνύ κε ζπγθεθξηκέλε ηηκή Τ1 
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απνηειεί κηα ζεκαληηθή ηερληθή γηα ηελ επίηεπμε πςειήο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο Τ1 ζηελ 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Σπγθεθξηκέλα, ε παικνζεηξά ρξεζηκνπνηείηαη εθηελώο κε κηθξνύο ρξόλνπο 

αλαζηξνθήο γηα ηελ θαηαζηνιή ζήκαηνο από ιηπίδηα πνπ επηδεηθλύνπλ ζρεηηθά κηθξέο ηηκέο Τ1 [15], 

κε εθαξκνγή ζε πνιιέο θιηληθέο πεξηπηώζεηο, όπσο απεηθόληζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο [16] θαη 

απεηθόληζε νπηηθνύ λεύξνπ [17]. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάινπο ρξόλνπο αλαζηξνθήο γηα ηελ 

θαηαζηνιή ζήκαηνο από ζσκαηηθά πγξά πνπ επηδεηθλύνπλ κεγάινπο ρξόλνπο Τ1, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην εγθεθαινλσηηαίν πγξό ζηελ απεηθόληζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο [18,19].  

 

Σηε γεληθή πεξίπησζε, νη εηθόλεο κε επηβάξπλζε Τ1 ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πςειή 

ζεκαηνζνξπβηθή ηνπο ζρέζε θαη αλαδεηθλύνπλ βέιηηζηα ηελ αλζξώπηλε αλαηνκία θαη κνξθνινγία. 

Αληίζηνηρα, νη εηθόλεο κε επηβάξπλζε Τ2 ραξαθηεξίδνληαη από πςειό ιόγν ζήκαηνο πξνο αληίζεζε 

θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ αλάδεημε παζνινγίαο. Καη’ αλαινγία κε ηηο παξαπάλσ 

παικνζεηξέο, εηθόλεο κε επηβάξπλζε Τ1 ή/θαη Τ2 κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κε πιεζώξα άιισλ 

παικνζεηξώλ κεηά από θαηάιιειε ξύζκηζε ησλ ρξνληθώλ παξακέηξσλ ηεο παικνζεηξάο. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε ησλ ρξνληθώλ παξακέηξσλ θάζε παικνζεηξάο γηα ηελ αλάδεημε 

ζπγθεθξηκέλεο παζνινγίαο, είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή εθηίκεζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ησλ 

απεηθνληδόκελσλ ηζηώλ. Με απηή ηε γλώζε θαη ηελ θαηάιιειε αληηθαηάζηαζε ζηηο καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηελ έληαζε ζήκαηνο γηα θάζε παικνζεηξά, είλαη δπλαηόο ν ππνινγηζκόο 

θακππιώλ ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο γηα ηνπο ηζηνύο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζε θάζε 

πεξίπησζε, θαζώο θαη ε αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ ρξνληθώλ παξακέηξσλ ηεο παικνζεηξάο γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, έρνπλ αλαπηπρζεί ππνινγηζηηθέο 

κέζνδνη γηα ηελ ηερλεηή θαηαζθεπή απόιπηα ζπλζεηηθώλ εηθόλσλ καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο γηα ηελ 

κειέηε ηεο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν θιηληθό πξόβιεκα γηα κηα ζεηξά παικνζεηξώλ 

θαη ρξνληθώλ παξακέηξσλ απεηθόληζεο [20,21].  

 

Σε πνιύ πην πεξηνξηζκέλν βαζκό απαληώληαη εηθόλεο κε επηβάξπλζε Τ1ξ. Ο θύξηνο ιόγνο είλαη ίζσο 

ε απμεκέλε επίζεζε ηζρύνο ξαδηνθσληθώλ θπκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό εμαηηίαο ηνπ 

ζύγρξνλνπ παικνύ Β1 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ παξαηεξείηαη ε ραιάξσζε Τ1ξ. Ωζηόζν, 

ηειεπηαία ε κέζνδνο έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη δεκνηηθόηεηα θπξίσο γηα εθαξκνγέο απεηθόληζεο 

καζηνύ [8] θαη κπνθαξδίνπ [22], ιόγσ ηεο θαιήο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

επηβάξπλζε Τ1ξ. Μηα βαζηθή παικνζεηξά γηα εηθόλεο κε επηβάξπλζε Τ1ξ θαίλεηαη ζην Σρήκα 4. Η 

ραιάξσζε Τ1ξ ιακβάλεη ρώξα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ΤSL εθαξκνγήο ηνπ ζύγρξνλνπ παικνύ Β1, 

θαη ζηελ ηειηθή εηθόλα ε έληαζε ζήκαηνο δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά από ηελ ζρέζε: 

 

  SSL = C M0 exp(–TSL/T1ξ) exp(–TE/T2) [1 – exp(–TR/T1)]       (5) 

 

Τόζν ν ρξόλνο ραιάξσζεο Τ1ξ όζν θαη ην αληίζηνηρν ζήκα ζηελ ηειηθή εηθόλα είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

έληαζεο ηνπ Β1, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ηελ Τ1ξ επηβάξπλζε λα ξπζκηζηεί ηόζν κέζσ ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηνπ παικνύ Β1 αιιά θαη κέζσ ηεο έληαζήο ηνπ.   
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Σρήκα 4. Παικνζεηξά γηα επίηεπμε εηθόλαο κε επηβάξπλζε Τ1ξ. 

 

 

 

 

3.2. Μέηρηζη Χρόνων Χαλάρωζης ζηη Μαγνηηική Σομογραθία 
Η ζεκαζία ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο γηα ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο ζηε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε κεζόδσλ γηα ηελ αθξηβέζηεξε 

δπλαηή κέηξεζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο. Οη κέζνδνη απηέο απνζθνπνύλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

«καζεκαηηθά ππνινγηζκέλεο» ηνκνγξαθίαο όπνπ θάζε εηθνλνζηνηρείν θέξεη ηελ ηηκή ηνπ ρξόλνπ 

ραιάξσζεο (Τ1 ή Τ2 ή Τ1ξ) ησλ δηεγεξκέλσλ ππξήλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εηθνλνζηνηρείνπ. Σήκεξα, ε δεκηνπξγία εηθόλσλ θαηαλνκήο ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο: 

 

 Βειηηζηνπνίεζε ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο.  

 Γηα ηε ζσζηόηεξε ξύζκηζε απεηθνληζηηθώλ παξακέηξσλ κε ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο γλώζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο γηα θάζε 

απεηθνληδόκελν ηζηό. Τν γεγνλόο όηη νη ρξόλνη ραιάξσζεο εμαξηώληαη από πιεζώξα θπζηθώλ 

θαη θπζηνινγηθώλ παξακέηξσλ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηνλ εθ λένπ ππνινγηζκό ηνπο ζε 

θάζε δηαθνξεηηθό καγλεηηθό ηνκνγξάθν θαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκό λέσλ δηαγλσζηηθώλ 

πξσηνθόιισλ.   
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 Χαξαθηεξηζκόο ηζηώλ θαη πνζνηηθνπνίεζε. 

 Δηθόλεο θαηαλνκήο ρξόλσλ ραιάξσζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζκό 

δηαθνξεηηθώλ ηζηώλ. Έλα ζεκαληηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε εηθόλσλ θαηαλνκήο Τ1 γηα 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ιηπηδίσλ από ηνπο ππόινηπνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ πνζνηηθή 

κέηξεζε ηνπο. Άκεζε θιηληθή εθαξκνγή απνηειεί ε κέηξεζε ιηπώδνπο ηζηνύ ζε έκβξπα 

δηαβεηηθώλ εγθύσλ [23]. Αληίζηνηρα, εηθόλεο θαηαλνκήο Τ2 έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απηνκαηνπνηεκέλν θαζνξηζκό ησλ νξίσλ θαξθηλώδνπο ηζηνύ κε ζθνπό ηνλ ζρεδηαζκό 

αθηηλνζεξαπείαο [24]. 

 

 Έκκεζε κειέηε άιισλ θπζηνινγηθώλ παξακέηξσλ. 

 Μέζσ ηεο εμάξηεζήο ηνπο από πιήζνο θπζηνινγηθώλ θαη θπζηθώλ παξακέηξσλ, νη ρξόλνη 

ραιάξσζεο απνηεινύλ έλα ηδαληθό κέζν γηα ηελ κειέηε βηνρεκηθώλ θαηλνκέλσλ. Έηζη, νη 

εηθόλεο θαηαλνκήο ρξόλσλ ραιάξσζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ρσξηθά εληνπηζκέλε 

πνζνηηθή κέηξεζε παξακαγλεηηθώλ θέληξσλ ζε ηζηνύο [25,26], ηε κέηξεζε ηνπηθήο 

ζεξκνθξαζίαο [27,28], ελδνθζάικηαο πίεζεο [29], θ.α. 

 

 Γηαγλσζηηθή πιεξνθνξία. 

 Δίλαη θαλεξό όηη νη ρξόλνη ραιάξσζεο έρνπλ έλα ζεκαληηθό θαη ηδηαίηεξα πνιύπινθν ξόιν 

ζηελ δηαγλσζηηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Ωζηόζν, ε δπλαηόηεηα γηα άκεζε δηάγλσζε κόλν 

κε βάζε ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο αληηκεησπίδεηαη ζπρλά κε αξθεηό ζθεπηηθηζκό, θπξίσο 

εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θπζηνινγηθνύ εύξνπο ηηκώλ πνπ απαληώληαη ζηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο 

ηζηώλ θαη ηε ζεκαληηθή εμάξηεζή ηνπο από ηελ απεηθνληζηηθή δηάηαμε θαη άιιεο 

θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο [3]. Η ζπζηεκαηηθή όκσο κέηξεζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ζηνλ 

ίδην αζζελή θαη ηελ ίδηα απεηθνληζηηθή δηάηαμε κπνξεί λα δώζεη άκεζε δηαγλσζηηθή 

πιεξνθνξία θαζώο θαη πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο κηαο αζζέλεηαο ή 

ζεξαπείαο [30,31].  

 

Οη εηθόλεο θαηαλνκήο ρξόλσλ ραιάξσζεο δεκηνπξγνύληαη γεληθά κε καζεκαηηθό ππνινγηζκό θαη 

ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε βάζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηηο ίδηεο απεηθνληζηηθέο παξακέηξνπο θαη κε κόλε δηαθνξά ηελ επηβάξπλζε 

σο πξνο έλα από ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκό εηθόλσλ θαηαλνκήο 

Τ1 έρνπλ αλαπηπρζεί πιεζώξα κεζόδσλ κε δηαθνξεηηθέο επηδόζεηο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ηνλ ζπλνιηθό απαηηνύκελν ρξόλν απεηθόληζεο [11]. Μεξηθέο από απηέο ηηο κεζόδνπο 

(όπσο ε αλάθηεζε αληηζηξνθήο καγλήηηζεο [32] θαη ε κέζνδνο αληήρεζεο κε δηέγεξζε [33,34]) 

ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ αξρηθό παικό γηα ηελ δηαηαξαρή ηεο καγλήηηζεο από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνύλ ην ζύζηεκα όπσο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηζνξξνπία. Μηα άιιε 

θαηεγνξία κεζόδσλ (όπσο ν κεξηθόο θνξεζκόο [35] θαη ε παικνζεηξά κεηαβιεηήο γσλίαο ζηξέςεο 

[36]) αλαγθάδνπλ ηελ δηακήθε καγλήηηζε ζε κηα θαηάζηαζε ζηαζεξήο ηηκήο, ε ηηκή ηεο νπνίαο 

εμαξηάηαη από ηνλ ρξόλν ραιάξσζεο Τ1. Τέινο, κέζνδνη πνιιαπιήο αλάγλσζεο (π.ρ. [37]) 

αληρλεύνπλ ηελ ηηκή ηεο δηακήθνπο καγλήηηζεο όπσο απηή πξνζεγγίδεη κηα θαηάζηαζε ζηαζεξήο 

ηηκήο.  

 

Οη πην θιαζηθέο κέζνδνη γηα ηελ δεκηνπξγία εηθόλσλ θαηαλνκήο Τ1 βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηνπ 
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«ιόγνπ ησλ εληάζεσλ» [38], όπνπ ν ρξόλνο Τ1 γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ππνινγίδεηαη από ηνλ ιόγν 

ησλ εληάζεσλ ηνπ ίδηνπ εηθνλνζηνηρείνπ ζε δύν καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

ηελ παικνζεηξά κεξηθνύ θνξεζκνύ κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ επαλάιεςεο TR ή ηελ 

παικνζεηξά αλάθηεζεο αληηζηξνθήο καγλήηηζεο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ αληηζηξνθήο ΤΙ. 

Ωζηόζν, από ηηο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο είλαη κηα πβξηδηθή ηερληθή «ιόγνπ 

εληάζεσλ» [39]. Η ηερληθή ρξεζηκνπνηεί ηνλ ιόγν ησλ εληάζεσλ κηαο εηθόλαο από αλάθηεζε 

αληηζηξνθήο καγλήηηζεο (IR) θαη κηαο εηθόλαο κεξηθνύ θνξεζκνύ (PS). Σηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ιόγνο εληάζεσλ είλαη: 
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          (6) 

 

όπνπ SIR θαη SPS είλαη νη εληάζεηο ζήκαηνο ησλ δύν παικνζεηξώλ αληίζηνηρα, ελώ TRIR θαη TRPS νη 

ρξόλνη επαλάιεςεο. Ο ρξόλνο δεκηνπξγίαο αληήρεζεο ΤΔ, θαζώο θαη όιεο νη ινηπέο απεηθνληζηηθέο 

παξάκεηξνη δηαηεξνύληαη ζηαζεξέο γηα ηηο δύν παικνζεηξέο. Η παξαπάλσ ηερληθή έρεη απνδεηρζεί 

όηη δίλεη πην αθξηβείο κεηξήζεηο ηνπ ρξόλνπ Τ1 γηα έλα κεγάιν εύξνο κεηξνύκελσλ ηηκώλ ζε ζρέζε 

κε ηηο πην θιαζηθέο ηερληθέο «ιόγνπ έληαζεο» [40]. Η θιαζηθή απηή ηερληθή ηνπ «ιόγνπ εληάζεσλ» 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία.   

 

Η ίδηα ππνινγηζηηθή ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο κεζόδνπο κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ 

ραιάξσζεο Τ2. Η βαζηθή παικνζεηξά γηα δεκηνπξγία εηθόλσλ θαηαλνκήο Τ2 είλαη ε ζπλήζεο 

παικνζεηξά αληήρεζεο κε πνιιαπιή εθαξκνγή ηνπ παικνύ 180
ν
 [41,42]. Η αληήρεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηά από θάζε παικό 180
ν
 έρεη δηαθνξεηηθή επηβάξπλζε Τ2 θαη ην ζήκα από όιε ηελ 

ζεηξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαιπηηθό ππνινγηζκό ηεο εθζεηηθήο θακπύιεο εγθάξζηαο 

ραιάξσζεο θαη ηελ κέηξεζε ηνπ Τ2 [43]. Ωζηόζν, ζηελ πξάμε νη παικνί 180
ν
 απνθιίλνπλ από ηελ 

αλακελόκελε ζεσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύλ λέεο ζπληζηώζεο 

δηακήθνπο (θαη ζηε ζπλέρεηα εγθάξζηαο) καγλήηηζεο θαη λα εηζάγνπλ ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ζηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ Τ2 [44,45]. Παξόκνηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα απνθεύγνληαη κε ηε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο ηνπ «ιόγνπ εληάζεσλ» ζήκαηνο κεηά από δύν κόλν δηαδνρηθνύο παικνύο 180
ν
. Ο 

ρξόλνο Τ2 ππνινγίδεηαη ηόηε: 

 

   
)S/Sln(

TE
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            (7) 

 

όπνπ ΤΔα θαη ΤΔβ είλαη ν ρξόλνο δεκηνπξγίαο αληήρεζεο κε έληαζε ζήκαηνο Sα θαη Sβ αληίζηνηρα.  

Γηα ηε δηόξζσζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ έρνπλ επίζεο πξνηαζεί θαη άιια 

ζρήκαηα παικνζεηξώλ πνπ εκπεξηέρνπλ βαζκηδώζεηο πεδίνπ γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ επηπιένλ 

ζπληζησζώλ καγλήηηζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηε ζεηξά παικώλ 180
ν
 [46,47]. Σθάικαηα ζηε 

κέηξεζε ηνπ Τ2 εηζάγνπλ επίζεο θαη νη ηπρόλ αλνκνηνγέλεηεο ζηαηηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ, θαη γηα 

ηελ απαινηθή ηνπο έρνπλ πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλα δηνξζσηηθά ζρήκαηα [48]. Πξόζθαηα έρνπλ 

πξνηαζεί λέεο κέζνδνη γηα ηελ εμάιεηςε ζθαικάησλ ζηε κέηξεζε ηνπ Τ2 πνπ νθείινληαη ζε δηάρπζε 
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ησλ καθξνκνξίσλ [49], ελώ παξνπζηάζηεθε θαη λέα ηερληθή απεηθόληζεο γηα ηε γξήγνξε κέηξεζε 

ηνπ Τ2 κε βάζε ηελ αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο εγθάξζηαο ραιάξσζεο κέζα από ηε δηαδηθαζία 

θσδηθνπνίεζεο θάζεο [50].   

 

Τέινο, εηθόλεο θαηαλνκήο Τ1ξ δεκηνπξγνύληαη θαη πάιη κε βάζε ηελ ηερληθή «ιόγνπ εληάζεσλ», 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ζήκα από δύν καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε δηαθνξεηηθό 

ρξόλν εθαξκνγήο ΤSL ηνπ ζύγρξνλνπ παικνύ Β1 ζηελ παικνζεηξά πνπ θαίλεηαη ζην Σρήκα 4. [8,9]. 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ Τ1ξ γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθόλαο θαηαλνκήο δίλεηαη:    
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όπνπ ΤSLα θαη ΤSLβ είλαη ν ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ παικνύ Β1 ζε δύν δηαδνρηθέο εθηειέζεηο ηεο 

παικνζεηξάο κε αληίζηνηρε έληαζε ζήκαηνο Sα θαη Sβ. Σηε κέηξεζε ηνπ Τ1ξ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ Β1, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζε εηθόλεο θαηαλνκήο ηνπ 

Τ1ξ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο έληαζεο ηνπ παικνύ Β1 [51].  

 

 

 

 

4. Η ημαζία ηων Χρόνων Χαλάρωζης ζηη Μαγνηηική Σομογραθία  

Οη δηαθνξέο ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο απνηεινύλ ηε κεγαιύηεξε πεγή ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο ζηε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Οη ρξόλνη ραιάξσζεο εμαξηώληαη από ην ρεκηθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ ησλ 

ππξήλσλ θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαζώο επίζεο θαη από ηελ ηηκή ηνπ εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

Σηελ πεξίπησζε καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν, νη δηαθνξέο 

ζηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο πνπ επηδεηθλύνπλ νη ηζηνί ηνπ ζώκαηνο νθείινληαη θπξίσο ζε παξάγνληεο 

ελδνγελείο ηεο θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο, αιιά θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο, όπσο ν ξπζκόο ξνήο 

αίκαηνο, ηάζε ηνπ νμπγόλνπ, ε θάζε ηνπ θύθινπ δσήο θπηηάξσλ, ε παξνπζία παξακαγλεηηθώλ 

ηόλησλ κεηάιισλ, θ.α.. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο γηα ηε δεκηνπξγία καγλεηηθώλ 

ηνκνγξαθηώλ κε δηάθνξνπο βαζκνύο θαη είδε ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο απνηειεί ηε βάζε ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηαγλσζηηθώλ πξσηνθόιισλ ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, όπσο αλαδεηθλύεηαη θαη 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε πινύζηα παξνπζία αλάινγσλ άξζξσλ θαη αλάιπζε ζρεηηθώλ 

δηαγλσζηηθώλ πξσηνθόιισλ. Δπίζεο, ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εηθόλεο θαηαλνκήο ρξόλσλ 

ραιάξσζεο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηνλ πνζνηηθό ραξαθηεξηζκό παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ιδηαίηεξε 

ζεκαζία έρεη ε δπλαηόηεηα έθθξαζεο κέζα από ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θπζηθνρεκηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηελ άκεζε γεηηνληά ησλ απεηθνληδόκελσλ ππξήλσλ, κε απνηέιεζκα λα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα έκκεζεο καθξνζθνπηθήο απεηθόληζεο ηεο κηθξνζθνπηθήο παζνθπζηνινγίαο. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ε παξνπζία παξακαγλεηηθώλ ηόλησλ επεξεάδεη άκεζα ηηο δηαδηθαζίεο ραιάξσζεο 

[52] κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ζεκαληηθά ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο. Η παξνπζία δε 

παξακαγλεηηθώλ ηόλησλ ζε ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο παζνινγηθέο 
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θαηαζηάζεηο ή θαη λα νθείιεηαη ζε ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, απεηθόληζε 

ηεο ηηκήο ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο Τ1 θαη Τ2 έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνζνηηθή δηεξεύλεζε ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ηόλησλ ζηδήξνπ ζην ήπαξ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε επαλαιακβαλόκελε 

κεηάγγηζε αίκαηνο [53] θαη πεξηπηώζεηο αηκνρξσκάησζεο [25]. Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε 

κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ Τ2 γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πνζόηεηαο ηόλησλ ζηδήξνπ ζηνλ εγθέθαιν [26]. 

Τέινο, ε εμάξηεζε ηνπ ρξόλνπ ραιάξσζεο Τ1 από παξακαγλεηηθά ηόληα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα 

θαη γηα έκκεζε δνζηκεηξία ζε αθηηλνζεξαπεία [54]. Οη ρξόλνη ραιάξσζεο θαη εηδηθά ν Τ1 εμαξηώληαη 

θαη από ηελ ζεξκνθξαζία, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηελ θαηαλνκή ζεξκνθξαζηώλ ζηνπο αλζξώπηλνπο ηζηνύο [55]. Με βάζε 

απηό, πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζεξκνθξαζηαθή αλάιπζε πνπ επηηπγράλεηαη κε 

απεηθόληζε ηνπ ρξόλνπ Τ1 (αλάιπζε 1-2 
ν
C γηα ρσξηθή αλάιπζε 4-5 mm θαη ρξόλν απεηθόληζεο 1 

sec) είλαη ηθαλή γηα ηε κε-επεκβαηηθή απεηθόληζε θαηαλνκήο ζεξκνθξαζηώλ ζηελ ζεξαπεία όγθσλ 

κε ππεξζεξκία [27,28]. Η κηθξνζθνπηθή θπζηνινγηθή θίλεζε ησλ ππξήλσλ ζηνπο ηζηνύο (δηάρπζε ή 

ξνή) επεξεάδεη επίζεο ζεκαληηθά ηνπο θαηλόκελνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο κηαο παικνζεηξάο, νη ππξήλεο πξνο απεηθόληζε εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη από ηνλ όγθν 

ηεο ηνκήο πνπ βξίζθεηαη ζε δηέγεξζε εμαηηίαο ηεο κηθξνζθνπηθήο θίλεζεο ή παικηθήο ξνήο, 

αιιάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ππξήλσλ ζηελ γεηηνληά ηεο ππό απεηθόληζε 

ηνκήο. Έηζη, κεηξήζεηο ηνπ ρξόλνπ ραιάξσζεο Τ2 γηα δηαθνξεηηθό πάρνο ηνκήο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε ξνήο αίκαηνο [56]. Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε 

κεηαμύ αύμεζεο ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη ηνπ ρξόλνπ Τ2 ζε πεξηπηώζεηο ελδνθξηληθήο 

νθζαικνπάζεηαο [29]. Πνιιέο θνηλέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κπνξνύλ επίζεο λα κεηαβάιινπλ 

ζεκαληηθά ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο νξηζκέλσλ ηζηώλ (κέρξη θαη 20%) [57].  

 

Η ζεκαζία ησλ θαηλνκέλσλ ραιάξσζεο θαη ησλ ρξνληθώλ ζηαζεξώλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ είλαη 

πνιιαπιή. Σπλνςίδνληαο: 

 

 ηα θαηλόκελα ραιάξσζεο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην ζρεδηαζκό παικνζεηξώλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ ρξνληθώλ ηνπο παξακέηξσλ,  

 

 νη δηαθνξέο ζηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο κεηαμύ ησλ ηζηώλ επηηξέπνπλ ηελ πνζνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη εξκελεία ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, 

 

 θπζηθέο θαη ρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ ραιάξσζε κπνξνύλ 

λα αλαδεηρζνύλ θαη λα κειεηεζνύλ κέζα από ηελ κειέηε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ζηε 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ απεηθόληζε κε ππξεληθό καγλεηηθό ζπληνληζκό θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δύν δεθαεηίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πιήζνο από απεηθνληζηηθέο θαη ππνινγηζηηθέο ηερληθέο γηα 

ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ρξόλσλ ραιάξσζεο ζηε δηάγλσζε κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Η έξεπλα 

ζήκεξα επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο ζηελ πεξίπησζε βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, ώζηε λα είλαη 

δπλαηή ε άκεζε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ παζνθπζηνινγία θάζε θιηληθήο πεξίπησζεο. Απηό ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ θαιύηεξν θαη αθξηβέζηεξν ζρεδηαζκό δηαγλσζηηθώλ πξσηνθόιισλ γηα θάζε θιηληθή 
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πεξίπησζε θαη ηελ αθξηβέζηεξε επεμήγεζε ηεο ηειηθήο ζθηαγξαθηθήο αληίζεζεο θαη ησλ θιηληθώλ 

επξεκάησλ ζε πιεζώξα ηερληθώλ θαη εθαξκνγώλ καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο.   
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