Vyšetření magnetickou rezonancí
Co je vyšetření MR?
Magnetická rezonance (MR, MRI, laicky také magnet nebo tunel) je moderní vyšetřovací
metoda, která umožňuje velmi detailně zobrazit různé orgány v lidském těle. Princip
vyšetření je složitý. K "prosvěcování" pacienta se v případě MR nevyužívá rentgenového
záření, ale výsledný obraz je získáván pomocí magnetického pole.
Kdy se vyšetření MR používá?
Obecně lze říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení
morfologie a patologie měkkých tkání - tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů,
v neposlední řadě si MR také vydobyla své místo ve funkční diagnostice chorob srdce
a cév a dále v zobrazování orgánů dutiny břišní a malé pánve. MR zobrazuje Vaše tělo
v jednotlivých vrstvách, jakoby rozřezané na tenké plátky. Odhalí tak procesy, které jsou
jinými způsoby obtížně zjistitelné (např. zánět, nádor, krvácení). Výsledky MRI vyšetření
jsou velmi cenné, protože umožňují lékaři detailně posoudit strukturu vyšetřovaného
orgánu a to i v trojrozměrném zobrazení.
Je potřeba aplikace kontrastní látky před vyšetřením?
Ve většině případů není nutné kontrastní látku aplikovat. V některých případech je však
nutná aplikace gadoliniové kontrastní látky, o její aplikaci rozhodne lékař individuálně
u každého vyšetření. Alergické reakce po aplikaci gadoliniové kontrastní látky jsou
výjimečné ve srovnání s kontrastními jodovými látkami používanými např. při vyšetření
CT a podstatně méně časté.
Jak vyšetření probíhá?
Přístroj pro magnetickou rezonanci tvoří výkonný magnet a pohyblivé vyšetřovací lůžko.
Součástí celého zařízení je počítačem řízený vyhodnocovací systém a obslužný pult
ve vedlejší místnosti. Pacient při vyšetření leží uvnitř vyšetřovacího tunelu (gantry).
Vyšetření magnetickou rezonancí se provádí zpravidla v několika sériích. Každá trvá
mezi 3-10 minutami. Celé vyšetření trvá 20 až 40 minut a není bolestivé. V průběhu
vyšetření uslyšíte hlasité klepání podobné úderům kladiva, které patří k vyšetření. Pro
ochranu Vašeho sluchu dostanete bud‘ ušní ucpávky nebo sluchátka. V této době
pacient musí ležet klidně, uvolněně, nehýbat se a nemluvit. Každý pohyb vede
ke znehodnocení vyšetření.
Je třeba se na vyšetření připravit?
Vyšetření nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Je možné dodržovat běžný denní režim
(jídlo, pravidelně užívané léky, atd.). Oblečení se odkládá v závislosti na tom, která část
Vašeho těla je vyšetřována (informace Vám rovněž poskytne příslušný zdravotnický

pracovník). Protože silné magnetické pole působí na každý kovový magnetický předmět,
je nutné odložit i takové oblečení, které obsahuje kovové části (kostice, patenty, přezky,
zipy, kreditní karty apod.). Dále budete požádáni, abyste odložili předměty jako jsou
sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné zubní protézy (kovové zubní
výplně obvykle vyšetření nebrání, stejně jako např. háčky na oblečení nebo šle, ale
mohou způsobit artefakty obrazu). V případě nejasností, se vždy zeptejte pracovníka
MR.
DOPORUČENÍ: Pokud máte tetování, upozorněte na něj zdravotnického pracovníka.
Na co nesmím zapomenout lékaře upozornit?
Pokud jste po operaci a máte ve svém těle kovový materiál – např. svorky, kostní dlahy,
šrouby, kloubní náhrady – musíte o tom neodkladně informovat lékaře nebo laboranta.
Stejně tak je bezpodmínečně nutné oznámit, zda používáte kardiostimulátor nebo
sluchové aparáty. Při opomenutí může být vyšetření životu nebezpečné! Ve většině
případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy pokud jsou v těle déle než 4 -6
týdnů, nejsou problémem. V případech nejasností můžete být zkontrolováni speciálním
tělovým detektorem kovů (podobně jako na letišti) nebo můžete být poslán/
a na doplňující rentgenové vyšetření, které zjistí jakýkoliv kovový předmět.
Kdy nesmí být pacient vyšetřen?
Pokud má pacient :
• kardiostimulátor, v těle ponechané elektrody po odstranění kardiostimulátoru nebo
defibrilátoru
• aneurysmatické cévní svorky (klipy), stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový
embolizační materiál méně než 6 týdnů po aplikaci, pokud není písemně doložena
jejich MR kompatibilita
• elektronické implantáty, pokud není písemně doložena MR kompatibilita
• kloubní náhrady, osteosyntetický materiál a dentální implantáty méně než 6 týdnů
po implantaci, pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita
• chirurgické materiály, které jsou relativní kontraindikací pro vyšetření v 6 týdnech
po chirurgickém výkonu
• kovová cizí tělesa z jiného než prokazatelně nemagnetického kovu kdekoliv v těle,
zejména v oku a hlavě.
A co těhotenství?
V případě, že jste těhotná, oznamte to před vyšetřením lékaři. Vyšetření se obvykle
neprovádí v prvních třech měsících těhotenství.

Je vyšetření bezpečné?
Vyšetření je bezbolestné a při dodržení určitých omezení (viz. výše) i zcela bezpečné.
Z nepříjemných zážitků pacienti obvykle popisují hlučnost vyšetření. Někteří úzkostnější
pacienti mohou mít nepříjemný pocit z uzavřeného prostoru. Po celou dobu vyšetření
budete v neustálém spojení s vyšetřujícími. Slouží k tomu dorozumívací zařízení
a signalizace pomocí tlačítka nebo balónku v dlani.
Mohou nastat po vyšetření nějaká omezení?
Po vyšetření můžete odejít a vykonávat jakoukoli činnost. Magnetická rezonance nemá
žádné následky a nijak Vás neomezuje. Vyšetření neomezuje v běžném způsobu života
a pacient je po vyšetření schopen vykonávat své povolání nebo studium. Pacienti, kteří
mají strach z uzavřeného prostoru (klaustrofobii), musí informovat lékaře, který může
podat léky tlumící úzkost (anxiolytika). V takovém případě byste však měli mít doprovod
a neměli byste řídit automobil.

