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 Diffuusiokuvantaminen on yksi magneettikuvausmenetelmä, joka perustuu 
vesimolekyylien herkkäliikkeisyyteen kudoksessa. Vesi sisältää paljon protoneja, joiden spinien 
suuntautumiseen magneettikentässä, ja niiden relaksoitumiseen koko magneettikuvaus perustuu. 
Diffuusiokuvantamisessa kuvan tuottamisessa hyödynnetään muuttuvia gradienttikenttiä ja 
kudoksen anisotrooppisuutta, eli kudoksessa esiintyvää mikrotason rakenteen muuntelua. Eri 
kohdissa kudosta on eri protonitiheys, ja tämän vuoksi toiset kohdat kudoksesta kokevat 
voimakkaamman magnetisaation kuin viereiset kudokset.  
 Diffuusio on aineiden virtausta puoliläpäisevän kalvon läpi. Ensimmäisen 
virityspulssin jälkeen tutkittavassa kudoksessa tapahtuu relaksaatiota. Relaksoituessaan protoni 
lähettää virityspulssin, joka havaitaan kohdetta ympäröivillä keloilla. Tämän jälkeen kudoksessa 
tapahtuu luontaista diffuusiota solukalvojen ja muiden biologisten rakenteiden yli. Kun lähetetään 
toinen virityspulssi, ja tutkittavan aineen spinit suuntautuvat jälleen kentän suuntaisesti, suurin osa 
on ehtinyt liikkua kohdasta, jossa ensimmäisen pulssin lähetys tapahtui. Virtaus on suurimmillaan 
suuntiin, joita kudosseinämät eivät rajoita. Tekemällä sopivat painotukset kuviin, voidaan nämä 
kohdat saada erottumaan muusta alueesta tummempina tai vaaleampina, tai ne voidaan värjätä 
esimerkiksi virtausvoimakkuuden mukaan. Tällaisia virtaussuuntia edustavat kudoksessa 
esimerkiksi hermoradat.     
 Spinien relaksoitumispulsseista kerättyä tietoa käsitellään laskennallisesti. Tässä 
hyödynnetään diffuusiotensoria, koska sen avulla saadaan kuvailtua molekyylien liikettä kaikissa 
suunnissa, ja kytköksiä näiden suuntien välillä. Jotta tensori saadaan määriteltyä tarkasti, on 
kuvattava eri gradienttisuunnista, käyttäen hyväksi diffuusioherkkää MRI pulssisekvenssiä, kuten 
EPI sekvenssiä. Diffuusio tensorin komponenteista voidaan laskea indeksejä, jotka heijastelevat 
joko keskimääräistä diffuusiota, tai anisotropian suuruutta. Tämän jälkeen päätetään pääasiallinen 
diffuusiosuunta jokaisessa vokselissa, sekä diffuusio arvot, jotka kyseiseen suuntaan liitetään. Tästä 
saadaan matriisin ominaisvektorit ja ominaisarvot määritettyä. Oletuksena on, että kuitujen suunta 
on samansuuntainen sen ominaisvektorin kanssa, jolla on suurin ominaisdiffuusio.  

Menetelmä tarjoaa uudenlaisen tavan tutkia elävän olennon kudosten järjestäytymistä, 
esimerkiksi luustolihaksissa, sydänlihaksessa sekä aivojen tai selkärangan valkeassa aineessa. Sitä 
käytetään yleisesti sairaaloissa, erityisesti aivoinfarktipotilaiden hoitoa suunniteltaessa, tai myös 
diagnosoitaessa sellaisia sairauksia, joissa on todettu aivojen valkeassa aineessa tapahtuneen 
muutoksia, esimerkiksi multippeliskleroosissa, Alzheimerin taudissa tai dementiassa. Aiheesta on 
myös meneillään tieteellistä tutkimusta; aivojen rakenteiden välisiä kytköksiä pyritään 
kartoittamaan ja tutkimaan aivojen toimintaa.  

Diffuusiokuvantamista hyödynnetään siis osana uusinta tieteellistä tutkimusta, mutta 
se on myös rutiini käytössä sairaaloissa antamassa tärkeää tietoa potilaitten terveydentilasta. 
Menetelmällä on heikkoutensa, jotka liittyvät erityisesti tensoriarvojen määritykseen, mutta 
diffuusiokuvantaminen on kaiken kaikkiaan ollut menestyksekästä, ja uusia mahdollisuuksia 
auennee q-avaruuskuvantamisen ja aineenvaihduntatuotteiden spektroskopian saralla. 


