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Magnetická rezonance a bechtěrevici 

 
Převzato z webové stránky britských bechtěreviků MASS (National Ankylosing 

Spondylitis Society): www.nass.co.uk/NASS/en/about-as/getting-my-diagnosis/next-
steps-towards-diagnosis/mri/ 

PPrriinncciipp  mmaaggnneettiicckkéé  rreezzoonnaannccee  

Magnetická rezonan-
ce (MRI) je typ zobrazování 
organizmu, který využívá 
k podrobnému zobrazení 
vnitřních částí lidského těla 
silné magnetické pole 
a elektromagnetické vlnění 
s vysokou frekvencí.  

Zařízení, které prová-
dí MRI vyšetření je známé 
jako MRI skener. Snímač 
se skládá z velké trubice, 
která obsahuje řadu silných 
magnetů. Pacient během 
vyšetření leží uvnitř trubice. 

JJaakk  ssee  MMRRII  ppoouužžíívváá??  

Magnetická rezonance (MRI), může být použita na skenování téměř jakékoliv 
část lidského těla. Vzhledem ke způsobu, jakým MRI pracuje, může MRI skener 
poskytnout velmi detailní snímky míchy (dlouhý kanál obsahující svazky nervů, 
který vede z vašeho mozku dolů podél páteře). MRI je to také velmi účinný způsob 
kontroly poškození nebo abnormalit u měkkých tkání, taktéž i kloubů a kostí 
například: 

 chrupavky 

 šlachy 

 svaly 

 vazy 

JJaakk  mmaaggnneettiicckkáá  rreezzoonnaannccee  ((MMRRII))  pprraaccuujjee??  

Většina částí lidského těla se skládá z molekul vody, které obsahují atomy 
vodíku a kyslíku. Ve středu každého atomu vodíku, je ještě jedna další částice, tzv. 
proton. Právě protony jsou velmi citlivé na magnetické pole. 

MRI skenery používají velmi silné magnety. Při požití tak silných magnetů, 
jaké se používají u magnetické rezonance (MRI), jsou působením magnetického 
pole všechny protony ve vašem těle přitahovány stejným směrem, podobně jako 
působí magnetické pole na střelku kompasu. 

MRI skener vysílá rádiové signály do určitých oblasti těla, které vychýlí protony 
mimo pozici. Jakmile se to stane, každý proton vysílá rádiový signál, který poskytuje 
informace o jeho přesné pozici v těle. 
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Jeden proton jako takový neposkytuje mnoho užitečných informací, podobně 
jako jeden pixel na obrazovce počítače, je v podstatě jen barevná tečka. Nicméně, 
miliony pixelů už dokážou vytvořit dokonalý obraz, podobně lze vytvářet obrazy 
z rádiových signálů milionů protonů, ty pak mohou být shromážděny a kombinovány 
pro vytvoření detailního obrazu vnitřních orgánů těla 

JJaakk  ssee  ppřřiipprraavviitt  nnaa  vv\\ššeettřřeenníí??  

V den vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) můžete jíst, pít a brát potřebné 
léky jako obvykle. Vzhledem k silnému magnetickému poli, které je používáno 
v MRI skeneru, je důležité, aby byly z vašeho těla odstraněny všechny kovové 
předměty, zejména následující 

 Hodinky. 

 Šperky, jako jsou například prsteny. 

 Náušnice, piercing v uších, případně jinde na těle. 

 Protézy (falešné zuby). 

 Sluchadla. 

 Paruky (i některé paruky obsahují stopy kovu) 

V závislosti na tom, která část těla je vyšetřována, může být nutné nosit 
v průběhu vyšetření nemocniční úbor. V každém případě je nezbytné mít oblečení 
bez kovových zipů, sponek, knoflíků, pásků a přezek. 

Protože MRI je vyšetření bezbolestné, není obvykle nutné používat nějaké 
anestetikum. Trpíte-li klaustrofobií, můžete požádat před skenováním o mírné 
sedativum, které vám pomůže se patřičně uvolnit. Pokud je to tedy váš případ, 
informujte o tom předem rentgenologa. Pokud se rozhodnete pro použití sedativ, 
budete si muset zařídit, aby vás odvezl domů člen rodiny nebo přítel, protože dobu 
prvních 24 hodin po vyšetření nebudete schopni řídit. 

CCoo  ssee  dděějjee  bběěhheemm  tteessttuu??  

MRI skener je krátký tunel, který je otevřený na obou koncích. V průběhu 
skenování, budete ležet na motorizované posteli, která se může uvnitř skeneru 
pohybovat. 
Malé přijímací zařízení je umístěn za, nebo kolem té části vašeho těla, která je 
zkoumána. V závislosti na tom, která část těla bude vyšetřována, budete do 
skenovací trubice zasunován buď napřed hlavou, nebo nohama,,  

K ovládání MRI skeneru je používán počítač, který je umístěn v jiné místnosti, 
než skener, aby byl v prostoru, kam již nezasahuj magnetické pole generované 
skenerem. 

Rovněž tak i rentgenolog pracuje s počítačem v této samostatné místnosti bez 
přímého kontaktu s vámi. Nicméně s ním budete moci mluvit, obvykle přes Interkom 
(speciální komunikační zařízení) a on vás bude po celou dobu sledovat na monitoru 
počítače. 

Během skenování může být povolena přítomnost člena rodiny nebo přítele, 
aby zůstali v místnosti s vámi. Pro každého, kdo zůstane v místnosti skeneru 
s vámi, platí stejná pravidla jako pro vás, budou tázáni stejně jako vy, tedy 
na kardiostimulátory a kovové předměty v jejich těle, a budou muset dodržovat 
stejné pokyny týkající se oblečení a odstranění kovových předmětů. 
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Aby se zabránilo tomu, že by obrázky byly rozmazané, proto je velmi důležité, 
abyste skenovaného části vašeho těla měli v průběhu vyšetření v klidu. V závislosti 
na velikosti skenované plochy těla a také na tom, kolik obrázků bude snímáno, trvá 
typické vyšetření MRI mezi 15 až 90 minutami. 

V některých okamžicích se během vyšetření MRI skenerem se bude ozývat 
silné klepání. Můžete použít špunty do uší nebo chrániče sluchu. Hluk je způsoben 
tím, jak se ve stroji zapínají a vypínají magnety. Po dokončení skenování budete ze 
skeneru i s lůžkem vytažen.  

CCoo  bbuuddee  ppoo  vvyyššeettřřeenníí??  

MRI se obvykle provádí 
jako ambulantní vyšetření, 
takže není potřeba být 
v nemocnici přes noc. Jakmile 
je skenování je u konce, 
většina lidí se okamžitě vrátí do 
obvyklého aktivního stavu. 

Ovšem pokud jste se 
dostali sedativa, budete se 
muset nechat odvézt domů 
přítelem nebo příbuzným, 
a někdo by měl s vámi zůstat 
po dobu prvních 24 hodin. 
Také není bezpečné v této 
době 24 hodin řídit, obsluhovat 
stroje, nebo pít alkohol. 

Protože naskenované obrázky budou muset být prostudovány radiologem, 
a možná ještě i řadou dalších souvisejících specialistů, je proto velmi nepravděpo-
dobné, že by výsledky vašeho vyšetření byly známy okamžitě. 

Radiolog ohlásí svá zjištění lékaři, který toto vyšetření objednal, který vás 
bude o výsledcích informovat. Pokud nejsou výsledky vyšetření zapotřebí naléhavě, 
pak obvykle trvá i několik týdnů, než budou výsledky MRI skenování doručeny. 
 

Překlad z anglického originálu: Ing. Jaromír Fajkus (Fajkus@gmail.com) 


