
W badaniu metodą rezonansu ma-
gnetycznego są wykorzystywane 
urządzenia wyposażone w silne ma-
gnesy. Dzięki nim atomy wodoru (do-
kładniej protony w jądrach wodoru), 
które wchodzą w skład wody i innych 
związków chemicznych w ciele, usta-
wiają się wzdłuż linii pola magnetycz-
nego. Atomy te, poddane działaniu fal 
radiowych o odpowiednio dobranej 
częstotliwości, wpadają w rezonans 
i emitują energię, którą następnie wy-
krywa komputer wchodzący w skład 
urządzenia. Tworzy się w ten sposób 
obraz tkanek poddany interpretacji 
przez lekarza radiologa. 

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Nowocześniejsze urządzenia, zwane 
funkcjonalnymi MRI (f-MRI), pozwalają 
tworzyć ruchome obrazy, co ma zasto-
sowanie głównie w badaniu różnych 
struktur mózgu, w psychiatrii i neu-
ropsychologii. W tym wypadku pacjent 
jest proszony o wykonywanie konkret-
nych zadań, a rezonans magnetyczny 
ukazuje obszary mózgu aktywne w tym 
czasie. W przebiegu f-MRI mamy do 
czynienia z działaniem pola magne-
tycznego na atomy tlenu krążące we 
krwi. Szerokie zastosowanie rezonansu 
magnetycznego świadczy o skali jego 
wykorzystania i popularności. 

Rezonans magnetyczny daje możliwość 
zobaczenia, w jakiej kondycji znajdują 
się tkanki, narządy wewnętrzne, a także, 
przy użyciu kontrastu, pozwala określić, 
jak funkcjonują. Umożliwia dokładne zo-
brazowanie zmian w układach mięśnio-
wym i szkieletowym (np. w kręgosłupie), 
a także w szpiku kostnym (co nie jest 
możliwe, np. w badaniu tomografem 
komputerowym). Uwidacznia naczynia 
krwionośne i jamy mięśnia sercowego. 
Za jego pomocą możemy wykryć toczące 
się procesy zapalne i nowotworowe. 

Rezonans magnetyczny jest wykorzysty-
wany do zdiagnozowania wielu chorób 
układu nerwowego, klatki piersiowej, 
miednicy czy tkanek miękkich. Wska-
zaniem do jego wykonania będą po-
dejrzenia chorób otępiennych (w tym 
Alzheimera), neurodegeneracyjnych 
(stwardnienie rozsiane, stwardnienie 
zanikowe boczne), a także wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia mózgu, np. po prze-
bytym udarze, nowotwory mózgu czy 
guzy i rozdwojenia rdzenia kręgowego, 
zmiany popromienne, przepukliny krąż-
ków międzykręgowych oraz rozszczepy 
kręgosłupa i czaszkowo – mózgowe. Re-
zonans zostanie wykonany także w przy-
padku urazów tkanek miękkich (mięśni, 
stawów, więzadeł), procesów zapalnych, 
torbieli, niektórych chorób genetycz-

REZONANS 
MAGNETYCZNY
Rezonans magnetyczny (RM, MRI), zwany niegdyś również jądrowym rezonansem 
magnetycznym, jest nowoczesną, bezbolesną, wysoce skuteczną, a przede wszystkim 
bezpieczną metodą obrazowania anatomicznych struktur organizmu. Umożliwia on 
badanie kości, kanału szkieletowego, mózgu, serca, mięśni, ścięgien oraz pozostałych 
tkanek miękkich całego ciała. 
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nych, częstych bóli i zawrotów głowy, 
zaburzeń widzenia, zmian w dużych na-
czyniach (miażdżyca) oraz wszelkiego 
rodzaju guzów i nowotworów.

PRZECIWWSKAZANIA
Jako że podczas pracy aparatu do MRI 
wytwarzane jest silne pole magnetyczne, 
które może zaburzyć działanie urządzeń 
elektrycznych, przed badaniem pacjen-
ci powinni koniecznie poinformować 
lekarza, jeśli takie urządzenia posiada-
ją. Istnieje również niebezpieczeństwo 
nagrzewania się okolicznych tkanek 
u chorych z wszczepionymi metalowy-
mi elementami, a nawet wyrwanie ich 
z ciała. Dlatego też bezwzględ-
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nymi przeciwwskazaniami do wykonania 
rezonansu magnetycznego jest posia-
danie: rozrusznika serca, defibrylatora, 
neurostymulatora, pompy insulinowej, 
wszczepionego aparatu słuchowego, 

klipsów metalowych wewnątrzczaszko-
wych oraz metalicznego ciała w oku. Ist-
nieją także przeciwwskazania względne, 
przy których lekarz zdecyduje, czy warto 
podejmować ryzyko wykonania badania 

MRI. Należą do nich: szwy, ciała obce, 
metalowa antykoncepcyjna wkładka we-
wnątrzmaciczna, sztuczna zastawka ser-
ca, protezy, klipsy naczyniowe, metalowe 
sztuczne stawy, śruby, stabilizatory oraz 
ciąża (szczególnie pierwszy trymestr). Pa-
cjenci z wymienionymi powyżej urządze-
niami elektrycznymi i metalowymi mają 
obowiązek dostarczyć przed badaniem 
kompletną dokumentację medyczną, na 
której widnieje opis typu zastosowane-
go implantu i materiał z jakiego został 
wykonany. 

W przypadku pacjentów z klaustrofo-
bią, czyli lękiem przed przebywaniem 
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w małych, zamkniętych pomieszcze-
niach, wykorzystuje się sprzęt z otwartą 
konstrukcją, tak zwany aparat niskopolo-
wy. W pozostałych sytuacjach badanie 
przeprowadza się w specjalnym tunelu, 
w którym umieszcza się pacjenta.

PRZYGOTOWANIE
Badanie za pomocą rezonansu ma-
gnetycznego nie wymaga specjalne-
go przygotowania. W przypadku za-
stosowania kontrastu (czyli dożylnego 
środka umożliwiającego zwiększenie 
wyraźności obrazu) pacjent powinien 
być na czczo co najmniej 4 godziny 
przed badaniem oraz dobrze nawod-

nić organizm (1,5 – 2 litry wody do 5 
godzin przed badaniem), natomiast bez 
użycia środka kontrastowego można 
wcześniej spożywać posiłki. Z kolei gdy 
pacjent ma być poddany sedacji, musi 
również pozostać na czczo co najmniej 
na 6 godzin przed badaniem. 
Do badania należy założyć luźne ubra-
nie, które nie będzie posiadało metalo-
wych elementów (guzików, paska), usu-
nąć wszystkie karty płatnicze, telefony 
komórkowe, zdjąć biżuterię, okulary czy 
aparat słuchowy zewnętrzny. Chorzy, 
skierowani na badania głowy i oczodo-
łów, powinni zrezygnować z używania 
lakieru do włosów oraz makijażu. Przed 
badaniem można zażyć wszystkie stale 
przyjmowane leki i nie będzie miało to 
wpływu na wynik.

W części przypadków konieczne jest 
dożylne podanie kontrastu ze wzglę-
du dokładniejszą ocenę radiologiczną. 
Skład środka kontrastowego oparty jest 
na gadolinie, czyli pierwiastku ziem 
rzadkich. By możliwe było zastosowa-
nie kontrastu, należy oznaczyć poziom 
kreatyniny w surowicy, odpowiednio: 
do 7 dni przed badaniem MRI u osób 
z zaburzeniami czynności nerek oraz 
do 21 dni u osób ze zdrowymi nerkami. 
Po badaniu MRI z użyciem kontrastu 
kobieta karmiąca piersią nie powinna 
karmić dziecka w ciągu 24 godzin. Śro-
dek kontrastowy jest bezpieczny, może 
być stosowany u dzieci, osób chorych 
i w podeszłym wieku. 

W badaniach miednicy i jamy brzusznej 
chory prawdopodobnie będzie popro-
szony o wypicie dużej ilości wody, a cza-
sami wykonywany jest też doodbytniczy 
wlew wody (lewatywa).

Badanie rezonansem magnetycznym 
trwa, w zależności od badanego ob-
szaru, od 15 do 45 minut, średnio pół 
godziny. Pacjent kładzie się na rucho-
mej leżance, która zostaje umieszczo-
na w specjalnym aparacie w kształcie 
otwartego po obu stronach tunelu. Cho-

ry musi cały czas leżeć nieruchomo (by 
nie zniekształcić obrazu). W przypadku 
trudności podawane są leki uspokaja-
jące lub rzadziej znieczulenie ogólne. 
Wewnątrz tuby znajduje się wentylacja 
i oświetlenie, a także mikrofon i kamera, 
by cały czas być w kontakcie z perso-
nelem medycznym. Dyskomfortem dla 
pacjenta może okazać się dość głośny, 
pukający dźwięk, dlatego też często 
zakładane są słuchawki tłumiące hałas 
lub stopery. Po badaniu pacjent od razu 
może przejść do wykonywania swoich 
codziennych czynności. Na wyniki czeka 
się zazwyczaj od 3 do 5 dni. Muszą one 
zostać zinterpretowane przez specjali-
stę radiologa. Pacjent dostaje obrazy 
na płycie CD, z którymi może udać się 
również do innych specjalistów, np. neu-
rochirurga, w celu rozpoczęcia leczenia.

Rezonans magnetyczny to tylko jedna 
z technik obrazowania, a jest ich wiele, 
do pozostałych możemy zaliczyć: tomo-
grafię komputerową, ultrasonografię, 
zdjęcia rentgenowskie, medycynę nu-
klearną oraz mikroskopię. Jedną z naj-
popularniejszych metod jest tomografia 
komputerowa (CT), za pomocą której 
tworzy się dwu lub trójwymiarowe ob-
razy z serii zdjęć rentgenowskich przy 
użyciu komputerów. Obrazy wykonane 
tą metodą są zwykle mniej szczegółowe 
niż otrzymane metodą rezonansu. CT 
jest także bardziej inwazyjna.

Odpowiednie badania obrazowe po-
winien wybrać lekarz w zależności od 
miejsca i zasięgu występowania nie-
prawidłowości w ciele pacjenta. Spe-
cjalista zastosuje takie, które w danym 
przypadku jest najbardziej skuteczne 
i bezpieczne. Badań takich nie należy się 
obawiać, są bezbolesne, można je wyko-
nać zarówno w gabinecie prywatnym, 
jak i na fundusz. Pozwalają na wczesne 
wykrycie nierzadko ciężkiej choroby, 
mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

JOANNA SEREMAK
Pracownik Apteki
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