
Indikace k MR vyšetření

Magnetická resonance (MR) je nejmodernější zobrazovací modalitou. K zobrazování struktur lidského těla 
využívá vlivu radiofrekvenčních vln a silného magnetického pole na protony v atomech tkání a měření určitých 
fyzikálních jevů při návratu protonů do jejich původního stavu. Ze všech zobrazovacích metod má daleko nejlepší 
tkáňový kontrast, což umožňuje velmi dobré rozlišení měkkých anatomických struktur a odlišení normální 
a patologické tkáně.
Velký význam má skutečnost, že u MRI nebyly dosud objeveny žádné škodlivé účinky na tkáně lidského těla, 
na rozdíl od ionizujícího záření rentgenových metod včetně CT. Magnetická resonance je proto velmi vhodná 
pro vyšetření dětí, mladých lidí a vyšetření všech pacientů s opakovanými kontrolami.
Další výhodou je užití speciálních kontrastních látek, které mají daleko menší vedlejší účinky než kontrastní 
látky pro CT a lze je použít i u pacientů alergických nebo pacientů s ledvinným selháním. Slibnou budoucnost 
mají také tkáňově specifické kontrastní látky.

Indikace:
A) MR mozku:

• nádorová onemocnění
• zánětlivá onemocnění - zvláště pak demyelinizační onemocnění bílé hmoty (roztroušená skleróza)
• epilepsie
• cévní onemocnění (malformace, aneuryzmata)
• neurodegenerativní onemocnění
• vrozené vady
• hydrocephalus všech typů
• bolesti hlavy
• psychické změny, včetně psychotických onemocnění
• onemocnění hypofýzy a mozkových nervů
• následky úrazů hlavy, zvláště se zaměřením na difusní axonální poranění a rozpadové produkty 

hemoglobinu (ferritin a hemosiderin)
• MRI je možno provést u akutních krvácení a k posouzení fraktur lebky, ale zde je vhodnější provedení 

CT.
B) MR páteře:

• degenerativní onemocnění (ploténky, vazy, mícha, míšní nervy)
• metoda volby u nádorových a zánětlivých onemocnění míchy
• spinální traumata – akutní vyšetření.

C) MR muskuloskeletálního aparátu:
• vyšetření ramenního, kolenního, kyčelního, zápěstního, hlezenného kloubu, dále malých kloubů, jako 

jsou klouby ruky, TM klouby
• MR je suverénní při vyšetření menisků, vazů, chrupavek, svalů
• MR dokonce zobrazí zlomeniny, které nejsou viditelné při běžném rentgenovém vyšetření nebo na CT 

(což je umožněno zejména identifikací edému)
• průkaz infekcí kostní tkáně (osteomyelitida) a nádorů (metastázy do kostí a kloubů).

D) Diagnostika chorob srdce a cév:
• zobrazení srdečního svalu, srdečních chlopní, stanovení funkčních parametrů
• viabilita myokardu u srdečních infarktů a hypertrofické kardiomyopatie
• angiografická vyšetření tepenného řečiště prakticky celého těla. Užití zejména u:

- karotických a intrakraniálních tepen 
- renálních tepen
- aorty a končetinových tepen

E) MR v břišní a pánevní oblasti (jedná se o oblast, na kterou se chceme především zaměřit, 
v návaznosti na ostatní oddělení naší nemocnice):
• dif.dg jaterních lésí
• cholangiopankreatografie, tzv. MRCP (neinvazivní obdoba ERCP)
• dif.dg. tumorů pankreatu
• dif.dg. tumorů ledvin
• staging CA děložního čípku a endometria
• staging CA rektosigmatu
• MR enterografie (u Crohnovy choroby)


