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1. fejezet - Beteg-előkészítés és 
biztonságtechnika az MR vizsgálat 
során 

1. Betegelőkészítés 

1.1. Mágneses Rezonancia 

Az MR képalkotás jelentős fejlődése, valamint a berendezések gyarapodása miatt a vizsgálatnak fontos szerepe 

van a képalkotó diagnosztikában és az intervencióban. Mivel nem jár ionizációs sugárzással, a sugárvédelmi 

szempontokat figyelembe véve előnyben részesíthetjük az egyéb képalkotó módszerekkel szemben. Az MR 

vizsgálattal kapcsolatos balesetek és humán vagy tárgyi sérülések megelőzése döntően a radiográfus felelőssége. 

Így az ezzel kapcsolatos kockázatok és előírások ismerete elvárt a radiográfustól. A beteg előkészítéssel 

kapcsolatos ismeretek két nagy csoportra oszthatók: MR kontraindikációk kiszűrése, valamint a beteg 

előkészítése. 

1.2. MR kontraindikációk kiszűrése (screening) 

A radiográfus alapvető feladata a vizsgálat előtt az MR kontraindikációk kiszűrése. Fontos, hogy a vizsgálat 

megkezdése előtt a beteg írásban nyilatkozzon az MR kontraindikációkkal kapcsolatosan, valamint a vizsgálati 

beleegyező nyilatkozatot is aláírja. 

Az MR vizsgálóban levő erős mágneses tér veszélyes és ellenjavallt lehet olyan személyek számára, akik 

bizonyos fém, elektromos, mágnesezhető, vagy mechanikai beültetett implantátummal, eszközzel, tárggyal 

rendelkeznek. Ilyen fém implantátumok pl.: szívritmus-szabályozó, defibrillátor, agyi aneurysma clip, műszem, 

beépített hallásjavító készülék, lövedék, sörét, fémszilánk, szív műbillentyű, beépített ízületprotézis, művégtag, 

ortopédiai fémanyag (csavar, lemez, szeg, drót). 

A beültetett implantátumok antimagnetikus jellegéről pontos azonosítható kód informál, mely vonalkód, szám 

formájában a termékkel együtt érkezik. Optimális esetben a beteg ambuláns lapjába, zárójelentésébe a kérdéses 

kód pontosan rögzítődik, sok esetben egy lehúzható matrica beragasztása is megtörténik a 

betegdokumentációba. Ezen kód és a gyártó alapján azonosított termék MR kompatibilitását a 

http://www.mrisafety.com honlapon tudjuk szükség esetén leellenőrizni. 

Amennyiben a beteggel a beültetett fémmel kapcsolatos pontos információ nem érkezik, azt potenciálisan 

mágnesezhetőnek vélve, az MR vizsgálat nem végrehajtható. Amennyiben pótlólag a klinikus, a műtétet elvégző 

orvos a pontos típusról informál, és az MR kompatibilisnek bizonyul, úgy az MR vizsgálat elvégezhető. 

1.3. Betegelőkészítés 

Rutin MR vizsgálatok (pl. koponya, gerinc, ízület) jellemzően speciális előkészületet nem igényelnek, nem 

kívánnak különös diétát, az előírt gyógyszerek felfüggesztése a kontrasztos vizsgálat előtt és azt követően 

szintén nem szükséges. Többnyire csak hasi és kismedencei vizsgálatok esetén javasolt, hogy a beteg 6-8 órával 

a vizsgálat előtt ne egyen. 

Vizsgálat előtt minden könnyen rögzített fémtárgyat (pl. hajcsat, piercing, stb.) el kell távolítani a betegről. A 

vizsgáló helységbe tilos bevinni a ruházathoz nem kapcsolódó fém és mágnesezhető tárgyakat (pl. karóra, 

mankó, telefon, bankkártya). 

A vizsgálati régiótól függően ajánlatos az adott ruházat valamint ékszerek eltávolítása, így csökkenthető a 

képminőség romlása. Hasi, kismedence, emlő és több régiós kontrasztos angiográfiai vizsgálat során célszerű a 

betegnek egy köntösbe átöltözni. MR spektroszkópia, valamint funkcionális MR vizsgálat esetén célszerű 

minden fémet eltávolítani a betegről mivel az alkalmazott szekvenciák nagyon érzékenyek a mágneses tér 

homogenitásának torzítására. Nőbetegeknél gondolnunk kell a különböző kozmetikai sminkek esetleges 

fémtartalmára (artefactumot okozhatnak), így vizsgálat előtt a sminket el kell távolítani. 
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Beültetett fém vagy egyéb orvosi implantátum esetében a radiográfusnak a már említett módon meg kell 

győződni arról, hogy az implantátummal történő MR vizsgálat nem kontraindikált. Ehhez érdemes a műtéti 

leírás alapján tájékozódni, dokumentálni az implantátum pontos sorszámát és gyári számát, megtudni a beültetés 

idejét (6 héten belül kontraindikált az MR vizsgálat). Ezen kívül a műszakvezető radiológussal is célszerű 

konzultálni. 

1.4. Terhesség 

A terhesség alapvetően nem kontraindikáció, mivel a jelenlegi tudományos adatok alapján nincsen kimutatott 

káros hatása az elektromos mágneses térnek a magzatra (3 Tesla térerőig). Ettől függetlenül, figyelembe véve a 

szakmai ajánlásokat (MDA, ESMRMB), a várandós női beteg MR vizsgálata kerülendő a terhesség első 

trimeszterében. A II. és III. trimeszter esetén a beküldő klinikusnak kell mérlegelni a kockázat vs. előny elve 

alapján (risk vs. benefit). Például az ionizációs sugárzással járó vizsgálatok helyett kell alkalmazni az MR 

vizsgálatot. Szoptatós anyukák kontrasztanyagos vizsgálata esetén ajánlatos vizsgálat előtt az anyatejet lefejni, 

és az intravénás kontrasztanyag beadást követően 24 órán keresztül nem szoptatni. 

1.5. Intravénás kontrasztanyag 

Alapvetően fontos, hogy a betegek jól hidratáltan érkezzenek a vizsgálatra. A radiográfus feladata a korábbi 

kontrasztanyaggal összefüggő allergiás reakciók, valamint az általánosan ismert potenciálisan allergiás reakciót 

elősegítő tényezők kiszűrése és ellenőrzése a vizsgálat előtt. Ilyen lehetséges tényezők a súlyos allergiás 

betegek, asthmások. 

1. Az ESUR irányelveit figyelembe véve a magas rizikójú betegek vizsgálatánál kontraindikált az intravénás 

gadolínium kontrasztanyag beadása (krónikus 4. és 5. stádiumú vesebetegek [GFR <30 ml/min], dializált 

betegek, csökkent vesefunkciójúak, máj transzplantáltak vagy várományosok, akut veseelégtelenség). 

Közepes rizikójú betegek, valamint kérdéses eseteknél ellenőrizni kell a beteg vesefunkcióit beleértve a mért, 

vagy a szérum kreatinin szint alapján számított GFR/kreatinin clearance szintet - eGFR (ml/min/1.73m2). 

2. Az MR biztonságos üzemeltetése 

2.1. Biztonsági szempontok az MR vizsgálatok során 

Alapvető elvárás az MR vizsgálatokban résztvevő radiográfusoktól és radiológusoktól, hogy ne csak elméleti 

tudásuk legyen a biztonsági szempontokról és előírásokról, hanem a vizsgálatok során alkalmazni is tudják 

azokat a betegek és önmaguk védelmében egyaránt. Először az MR-ben dolgozók munkakörnyezeti kockázati 

tényezői és az azzal kapcsolatos elvárások lesznek áttekintve. Bevezetésképp néhány olyan szituációt 

ismertetünk, amely során az MR vizsgálóban dolgozó személyzet a mágneses tereknek ki van téve az MR 

vizsgálat során. Ezt követően az MR berendezéssel való munka során fellépő lehetséges fizikai hatások kerülnek 

ismertetésre. Végezetül a nem kívánt mellékhatások megelőzéséről lesz szó. 

A dolgozók munkahelyi ártalmának kockázati tényezője minimálisra csökkenthető, amennyiben a jelenlegi 

tudományos ismeretekre alapuló előírásoknak megfelelnek a munkafolyamatok. 

2.1.1. Fogalmak és definíciók 

2.1.1.1. Vizsgálóhelység (Scanner room) 

Az a helyiség, amelyben az MR berendezés található. Ebben a helyiségben a vizsgálat során általában csak a 

vizsgált személy tartózkodik. 

2.1.1.2. Kontrollált hozzáférési terület (az MR berendezés körül) (Controlled access area) 

A kontrollált terület azon terület, melynek a hozzáférése biztonságvédelmi okokból kifolyólag korlátozott 

(kontrollált). A meghatározás szerint a kontrollált területen kívüli terület állandó mágneses tere nem haladhatja 

meg a 0.5mT-t. Ez az a mágneses térerő határ, amelyen felül az orvosi implantátumokban zavarok 

keletkezhetnek, pl. pacemaker esetén. A klinikai gyakorlatban a kontrollált terület többnyire azonos a 

vizsgálóhelység teljes egészével. Lehetséges, hogy különböző kiegészítő helyiségekben a térerő magasabb 

0.5mT-nál, például a vizsgálóhelység alatti vagy feletti helyiségé, ilyenkor kiegészítő biztonságvédelmi 

szempontokra is szükség lehet. 
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2.1.1.3. Állandó (statikus) mágneses tér (Static magnetic field) 

Az állandó mágneses mező az egyik alappillére a mágneses jel létrehozásának. Egy MR berendezésben ezt a 

teret egy solenoid tekercs hozza létre, amely gyakran szupravezető anyagból készül. Abban az esetben, hogy ha 

a mágneses tér nagysága és iránya nem változik az idő során, állandó (statikus) mágneses térről beszélünk. A 

klinikai gyakorlatban ez gyakorlatilag folyamatosan (24 órán keresztül) jelen van. A klinikai alkalmazásban a 

nyitott MR berendezések (vertikális irányú mágneses mező) térereje 0.2T és 1.0T között van, szemben a 

klasszikusan zárt MR berendezésekkel (horizontális irányú mágneses mező), melyeknek térereje 0.5T és 3.0T 

között van. Viszonyítási alapként megemlítendő, hogy a Föld mágneses térereje 50 microtesla körüli, miközben 

egy hűtőmágnes néhány millitesla térerejű 

2.1.1.4. Váltakozó gradiensterek (Switched gradient fields) 

A váltakozó mágneses terek segítségével lokalizálható az MR jel, mely alapja a vizsgált régióról készült kép 

létrehozásának. Ezek a váltakozó mágneses mezők egy lineáris gradiens teret indukálnak, melyet gradiens 

tereknek (gradient fields) is szoktak nevezni. A gradiens terek ki/be-kapcsolásának váltakozása a 

millisecundumos tartományban mozog, így hozva létre a kilohertz tartományú mágneses mezőt. 

2.1.1.5. Rádiófrekvenciás tér (Radio-frequency fields) 

Az állandó mágneses tér és a váltakozó gradiens tereken kívül az MR jel létrehozásában szerepe van a 

rádiófrekvenciás térnek is. Ennek a mágneses térnek a frekvenciája függ az állandó mágneses tér erejétől és a 

vizsgált atomoktól. Egy 1.5T állandó térerő mellet a hidrogén atom esetén ez a frekvencia 63 MHz. Ezt nevezik 

rádiófrekvenciás mezőnek vagy röviden RF térnek. 

2.1.1.6. Cryogén folyadékok (Cryogenic liquids) 

Az MR vizsgáló berendezések nagy részében szupravezető solenoid tekercs található. Az erős mágneses tér 

létrehozásához szükséges nagyáram átvezetése a solenoid tekercsen keresztül. Ennek a technikai 

megvalósításához szükséges a szupravezető tekercs. Az erős mágneses teret csak nagyon alacsony 

hőmérsékleten lehet elérni, mely során folyékony héliummal és bizonyos esetekben egy második réteg hűtéssel - 

folyékony nitrogénnel - lehet biztosítani az állandó mínusz hőmérsékletet. 

2.2. Gyakorlati kockázati tényezők 

Az MR berendezéssel dolgozó személyek különböző veszélyeknek, avagy ártalmaknak vannak kitéve feladatuk 

ellátása során - akár a gyártáskor, szervizeléskor vagy klinikai alkalmazáskor. Ezek a veszélyek lehetnek: a 

mágneses térerő közvetlen hatása, zajártalom, ferromágneses lövedékek, (projectiles) és a cryogén folyadékok 

hatásai. 

2.2.1. Elektromágneses tér hatása 

Az MR vizsgálat során háromféle mágneses térrel kell számolni: állandó mágneses tér, váltakozó gradiensek 

mágneses tere és rádiófrekvenciás tér. A legjelentősebb kockázati tényezők azok az indukált áramok, amelyek 

akkor keletkezhetnek, amikor egy test mozgásban van az állandó mágneses térben, illetve a váltakozó mágneses 

mező és a rádiófrekvenciás tér által, a vizsgált testben indukált hőmérsékleti változása. 

Mind a három mágneses tér esetén meghatározhatóak olyan "kóbor" terek a mágnes körül, amelyek nem 

jelentenek kockázatot a dolgozók számára. Ez a kóbor tér az isocenterhez képest jelentősen alacsonyabb az MR 

berendezés két végén kívül eső részen; illetve az MR berendezéstől távolodva tovább csökken a térerősség. Az 

állandó mágneses tér kóbor terei mindig jelen vannak. A váltakozó gradiens és a rádiófrekvenciás terek kóbor 

terei csak a vizsgálat alatt vannak jelen. 

Az állandó mágneses tér esetén jelen levő kóbor terek az MR berendezést teljesen körülveszik, így a távolság 

határozza meg a személyzet érintettségét. Ha egy személy áthalad ezen a mágneses téren, akkor elektromos 

áram indukálódhat a testben. A test mozgási- (áthaladási) sebessége befolyásolja az indukált áram mértékét. 

A gyakorlatban, a rádiófrekvenciás kóboráramok elenyészően kicsik az MR berendezés körül, így nem jellemző, 

hogy ártalmas lenne a személyzetre. Ez csak akkor jelentkezne, amennyiben a dolgozó valamely testrésze bent 

lenne az MR berendezésben mérés közben. A klinikai gyakorlat során ez olyankor előfordulhat, ha egy 
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egészségügyi dolgozó felügyeli a beteget (pl. gyermeket) vizsgálat során. Szervizelés közben is előfordulhat, ha 

a hibaelhárítás során szükséges a mágnesben tartózkodni a mérés közben. 

A váltakozó gradiens terek esetén nagyobb óvatosság szükséges. Ebben az esetben is jelentősen kisebbek az MR 

berendezésen kívül a kóbor terek, mint közvetlenül belül, de így is előfordulhat, hogy ezeknek a kóbor terek 

nem kívánt hatásai jelentkeznek. Ez nagyrészt attól függ, hogy milyen mérési technikát alkalmazunk, hisz a 

váltakozó gradiens terek ereje és sebessége változhat. 

Végezetül meg kell említeni az MR-vezérelt intervenciókat is. Ezek során egy klinikus vagy egyéb 

szakszemélyzet az MR képalkotás segítségével intervenciós beavatkozásokat végezhet - pl. biopsia, katéter 

behelyezés stb. Az intervenció során előfordulhat, hogy a személyzet közel tartózkodik a mágneshez, és a kezük 

vagy a fejük benne van a váltakozó gradiens térben és a rádiófrekvenciás térben. 

2.2.2. Zaj hatása 

A váltakozó gradiens terek során a vibráló gradiens tekercsek nagymértékű zajt eredményezhetnek a 

vizsgálóhelységben. Ennek a kockázati tényezőnek mértékét jelentősen befolyásolhatja az MR-berendezés 

mechanikai felépítése valamint a zajhatásban eltöltött idő. A zajszint függ a dolgozó vizsgálóhelységen belüli 

tartózkodási helyétől, és akár 80 dB-nél magasabb szintet is elérhet a legtöbb MR-berendezés esetén. 

2.2.3. Ferromágneses lövedékeknek kockázati tényezője 

Az állandó mágneses térben jelentős kockázata van a ferromágneses anyagok elmozdulásának, illetve 

röpülésének. A dolgozók sérülésének kockázata fennáll, amennyiben egy tárgy lövedékként elmozdul, vagy a 

dolgozó beszorul a ferromágneses tárgy és MR-berendezés közé. Ez kizárólag a vizsgálóhelységben 

jelentkezhet. 

2.2.4. Cryogén folyadékok kockázati tényezője 

Fagyási balesetek jelentkezhetnek a mágneses tekercsek hűtéséhez használt folyékony cryogén gázoktól. 

Normál működési körülmények között ezek a folyékony cryogén gázok nem okoznak balesetveszélyt (kivéve a 

szervizmérnökök munkája során), mivel az ezekkel érintkező alkatrészek a mágnes tetején találhatóak, és nem 

elérhetőek a szakdolgozók számára. Quench hatás jelentkezése esetén fokozott balesetveszély áll fenn. A 

quench kifejezés alatt az a jelenség értendő, amikor a mágnes szupravezető tekercseiben ellenállás keletkezik. 

Ennek hatására az állandó mágneses tér energiája hővé alakul, melynek hatására a folyékony hélium és nátrium 

nagy része páraként kicsapódik. Ideális esetben ez a nagy mennyiségű gáz a kiépített elvezető csöveken távozik 

a vizsgálóhelységből. A mágneses quench esetén az MR berendezés fala nagymértékben lehűl, jegesedik, és a 

helységben felhőszerű képződmény figyelhető meg. A párásodó cryogén folyadékok az elvezető csöveken 

eltávoznak. A gázosodó hélium illetve nátrium abban az esetben kerül a vizsgálóhelység légterébe, ha az 

elvezető csövek sérültek vagy elzáródnak. Ilyenkor fennáll a fulladásos baleset veszélye a levegő csökkent 

oxigéntartalma miatt. 

2.3. Konkrét munkahelyzetek (Defined Working Situations) 

A váltakozó gradiens terekből fakadó kóbor terek nem korlátozódnak a vizsgálóhelységre, viszont annyira 

alacsony a térerejük a vizsgálóhelységen kívül, hogy gyakorlatilag nincsen hatásuk. A rádiófrekvenciás terek 

kóbor tereinek terjedését korlátozza a „Faraday kalitka", amely körbeveszi a vizsgálóhelységet - amennyiben a 

falba van építve - vagy kisebb MR-berendezések esetén közvetlenül a vizsgáló berendezést. A 

vizsgálóhelységen kívüli zaj általában alacsonyabb a hatósági előírásokban megadott felső határoknál; 

amennyiben mégsem, akkor külön biztonsági szempontok figyelembevételére van szükség. A cryogén 

folyadékokból eredő kockázatok fennállnak a vizsgálóhelységen kívül is. Ezért lényeges ellenőrizni, hogy az 

elvezető csövekből nem kerülhetnek-e a gázok olyan helyiségekbe, ahol a személyzet vagy betegek 

tartózkodhatnak, és, hogy quench esetén a kondenzált levegő nem csepeghet-e a betegre vagy a dolgozókra. 

A most következő szituációk azon lehetséges eseteket mutatják be, amikor a dolgozók a vizsgálóhelységben (és 

legtöbb esetben a kontrollált területen belül) tartózkodnak. A kontrollált zónán kívül nem szükséges egyéb 

rendkívüli óvintézkedés. A vizsgálóhelységen kívül eső munkaterület csak részlegesen érintett. Ezek olyan 

szomszédos munkaterületek, melyek kapcsolatban állnak az MR–vizsgálatokkal, így azok hozzáférése a 

személyzeten kívüliek számára korlátozott balesetvédelmi okokból kifolyólag. Ilyenek lehetnek például az 

adminisztratív helyiségek, a vezérlőszoba, a beteg előkészítő helyiség stb. Ezekhez a helyiségekhez a hozzáférés 
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csak az előírt figyelmeztető táblák és a megfelelő kontroll mellett engedélyezett. Ilyen kontrollok lehetnek a 

biztonsági szűrések (safety screening) és a betegtájékoztatás. 

A különböző szituációk közötti megkülönböztetés azon alapszik, hogyan történik az MR-vizsgálat, illetve, hogy 

hol tartózkodik a dolgozó a vizsgálat alatt. Ez alapján három munkaszituációt lehet megkülönböztetni azon 

dolgozók számára, akiknek a munkája az MR-berendezés környékén történik. 

I. A dolgozó olyankor végez a vizsgálóhelységben feladatot, amikor nem történik MR-vizsgálat. Ebben az 

esetben a dolgozó a következő kockázati tényezőknek van kitéve: 

• állandó mágneses tér kóbor terei és a bennük történő mozgások hatásai 

• ferromágneses lövedékek kirepülésének veszélye 

• cryogén folyadékok kiszabadulásának veszélye 

II. A dolgozó feladatot végez a vizsgálóhelységben, mialatt betegvizsgálat zajlik. Ebben az esetben a dolgozó a 

következő kockázati tényezőknek van kitéve: 

• állandó mágneses tér kóbor terei és bennük történő mozgások hatásai 

• ferromágneses lövedékek kirepülésének veszélye 

• cryogén folyadékok kiszabadulásának veszélye 

• váltakozó gradiens terek kóbor tereinek hatása 

• rádiófrekvenciás tér kóbor tereinek hatása 

• zaj 

III. A dolgozó a feladata ellátása során részben vagy teljes egészében a vizsgáló berendezésben tartózkodik a 

vizsgálat során. Ebben az esetben a dolgozó a következő kockázati tényezőknek van kitéve: 

• állandó mágneses tér és benne történő mozgások hatásai 

• váltakozó gradiens terek hatásai 

• radiofrekvenciás terek hatásai 

• zaj 

• ferromágneses lövedékek kirepülésének veszélye 

• cryogén folyadékok kiszabadulásának veszélye 

Az I.-es számú szituáció helyiségei megközelíthetőek azon dolgozók számára, akiket előzetesen ellenőriztek, 

hogy nincs-e náluk fém tárgy, beültetett protézis, aktív orvosi eszközök stb., továbbá tájékoztatást kaptak a 

fennálló balesetveszélyekről, kockázatokról. Olyan dolgozók is ehhez a csoporthoz tartoznak, akik csak 

alkalmanként mennek be a vizsgálóhelységbe, így külön figyelmet és gondosságot igényelnek. Ilyenek pl. a 

tűzoltók, a mentősök, a tanulók, a takarítók, a biztonsági személyzet, a látogatók. Továbbá ebbe a csoportba 

tartoznak azon dolgozók is, akik egy kis átmérőjű MR-berendezésen dolgoznak: pl. állatkísérletek vagy célzott 

ízületi MR-vizsgáló berendezések esetén. 

A II.-es számú szituáció azon dolgozókra vonatkozhat, akik átestek balesetvédelmi szűrésen (pl. van-e náluk 

fém tárgy, protézis, aktív orvosi eszköz stb.), tájékoztatást kaptak a lehetséges kockázatokról, és akiknek 

feltétlen szükséges, hogy a vizsgálóhelységben tartózkodjanak a vizsgálat során különböző feladatok elvégzése 

céljából. A II.-es számú szituáció azokra a dolgozókra is vonatkozik, akiknek az MR-vizsgálat során az MR 

berendezés közvetlen közelében kell tartózkodni: az, pl. infúzió terápia esetén. 

A különböző munkáltatók esetén (egészségügyi intézmény, kutatóintézmény, MR-gyártó cég) külön figyelmet 

igényelnek a következő szakterületen dolgozók: 
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A. Kórház 

• radiográfus 

• orvos 

• anaesthesiológiai csapat 

• ápoló 

• kutató 

• szervizmérnök 

• karbantartó 

• betegfelügyelő 

B. Kutatóintézmény 

• radiográfus 

• operátor 

• szervizmérnök 

• karbantartó 

C. MR-berendezést gyártó cég 

• applikációs specialista 

• kutató 

• fejlesztő 

• minőségbiztosítási szakember 

• összeszerelő 

• szervizmérnök 

A III.-as számú szituáció azon dolgozókra vonatkozik, akik: 

• részlegesen vagy teljesen a mágnesben tartózkodnak intervenciós feladatok ellátása céljából 

• a vizsgáló berendezésben helyezkedik el a feladatából kifolyólag: pl. a beteggel, gyermekkel együtt bent 

tartózkodik 

• a vizsgáló berendezésben kell, hogy tartózkodjon, hibaelhárítás céljából 

Amennyiben egy dolgozó várandós lesz, és ezt jelenti a munkáltatónak, akkor a II.-es és III.-as munkahelyi 

szituáció alól preventív intézkedésként mentesíthető. 

2.4. Hatások fajtái 

A "hatások" kifejezésnek széles értelmezése lehet, melybe beletartozhat minden olyan állapot mely az összes 

ismert kockázati tényezőket lefedi. Fontos megjegyezni, hogy nem minden fizikai és biológiai hatás eredményez 

átmeneti vagy végleges egészségügyileg káros hatást. 

Az elektromágneses tereknek az emberekre gyakorolt hatásuk alapján három fajtáját különböztetjük meg. Első a 

mérőeszközökkel (eredmények) objektíven megítélhető hatások: pl. felmelegedés, repülő ferromágneses tárgyak 

által okozott sérülések. A második csoportba olyan indikációk tartoznak, melyet szakemberek (pl. orvosok) 
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közvetlenül megítélhetnek (jelek). A harmadik fajtához azon szubjektív hatások sorolhatók, melyeket a 

mágneses tereknek kitett emberek tapasztalnak (tünetek). Ilyen például a villanó fények vagy szédülés. 

Jól ismert alcsoportokat alkotnak a termál és non-termál hatások, de ezeknek a nomenklatúrája bonyolult. 

Önmagába a hatás nem termál, de a láncszerű testi változások - melyek a végső hatáshoz vezetnek - a 

felmelegedéssel kezdődnek. 

Egy másik jól ismert alcsoport a direkt és indirekt hatások elkülönítése. A direkt hatások az elektromágneses 

terek és bizonyos testi folyamatok (pl. izom stimuláció) között levő közvetlen összefüggésekből adódnak. 

Indirekt hatások adódnak attól függően, hogy egy adott tárgyra milyen hatással vannak, majd azt követően az 

adott tárgy hogyan hat a testre. Ilyen például azon ruhák viselése, melyek fémet tartalmaznak (ezek 

felmelegednek a rádiófrekvenciás hatás miatt), vagy egy pacemaker funkciójának zavara. 

A jellemzőik alapján két kategóriába lehet a hatásokat osztani. Az első az a szint, amely meghatározza, hogy 

mennyire biztosan lehet meghatározni a hatást; hogy az egy objektív megfigyelés (eredmény vagy jel) vagy egy 

szubjektív megfigyelés (tünet). A második jellemző azzal a kérdéssel van összefüggésben, hogy a hatás átmeneti 

vagy tartós (a kitett hatás megszűnésével elmúlik vagy a dolgozó tartósan károsodik). 

A dolgozóra kifejtett hatások különbözhetnek a munka szituációinak függvényében. A meghatározott 

kockázatok esetén a következő hatásokat lehet megkülönböztetni. 

Elektromágneses terek (Electromagnetic fields) 

1. Állandó mágneses tér (Static magnetic field) 

a. objektív, valószínűleg tartós károsodás: beültetett funkcionáló orvosi eszköz zavara: pl. pacemaker vagy 

gyógyszeradagoló 

b. objektív, valószínűleg tartós károsodás: vonzódási vagy torziós erők hatása, ferromágneses tárgyakból eredő 

sérülés 

c. szubjektív, átmeneti sérülés: szédülés, vertigo, hányinger, fémes szájíz és/vagy fényvillanások. Ezek a hatások 

akkor keletkeznek, amikor a dolgozó meghatározott sebességgel és irányba mozog az állandó mágneses térben. 

Fontos tényező, hogy az állandó mágneses tér az MR-berendezésen kívül nem homogén. Változó a dolgozók 

érzékenysége ezekre a hatásokra. Jellemzően minél nagyobb a mágneses térerő, annál többször előfordulnak 

ilyen hatások. 

d. szubjektív, átmeneti: kognitív hatások. Ritkán előforduló esetek: például a memóriazavar vagy romló kéz-

szem koordinációs zavar. A dolgozók érzékenysége ezekre a hatásokra szintén változó. 

2. Váltakozó gradiensterek 

a. szubjektív, átmeneti sérülés: ideg stimuláció. A végtagok, fej és torso perifériás idegi stimulációja. Jellemzően 

az első tünet a csiklandósság érzete. Egyénenként változó ennek az érzékenységi szintje. 

b. objektív, átmeneti sérülés: izom kontrakció. Az idegi stimuláció hatására izom kontrakció is jelentkezhet, 

amely akár fájdalommal is járhat (szubjektív). 

c. objektív, várhatóan tartós sérülés: Funkcionáló beépített orvosi eszközök működési zavara (pl. pacemaker, 

gyógyszeradagoló). 

3. Rádiófrekvenciás terek 

a. objektív, várhatóan tartós sérülés: a szövetek közvetlen felmelegedése (átmeneti hatás). A szöveti 

felmelegedés égési sérüléseket okozhat, mely tartós károsodáshoz vezethet. 

b. objektív, várhatóan tartós sérülés: fémek vagy fémtartalmú beültetett eszközök, tárgyak (protézisek, piercing, 

stb.) felmelegedéséből eredő sérülések. Ez a felmelegedés égési sérüléseket okozhat, amely tartós károsodáshoz 

vezethet. 

c. objektív, várhatóan tartós sérülés: aktív beültetett orvosi eszközök működésbeli zavara (pl. pacemaker, 

gyógyszeradagoló). 
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4. Zaj 

a. objektív, átmeneti hatás: fülcsengés 

b. objektív, tartós sérülés: hallászavar 

5. Ferromágneses lövedékek 

a. objektív, várhatóan tartós károsodás: lövedékként viselkedő elmozduló ferromágneses tárgyak, vagy 

beszorulás az MR-berendezés és ferromágneses tárgyak közé. 

6. Cryogén folyadék 

a. objektív, tartós sérülés: fagyási sérülés 

b. objektív, tartós sérülés: oxigénhiányból eredő fulladás 

2.5. Elővigyázatossági szabályok 

2.5.1. Általános elővigyázatosság 

Az Orvostechnikai eszközök irányelv (93/42/EEC) (Medical Devices Directive) által megszabott MR-

berendezéseket érintő előírásokkal egyetértésben számos gyárilag beépített biztonsági óvintézkedés létezik. A 

klinikai MR-berendezésekben egy belső monitorozás biztosítja, hogy a rádiófrekvenciás tér szintje ne okozzon 1 

°C-nál nagyobb közvetlen szöveti felmelegedést (3a), ne lépjen fel izom kontrakció (2b), és, hogy ne 

keletkezzen perifériás idegi stimuláció (2a). 

Az I.-es számú és a többi munka szituáció közötti különbség biztosítja, hogy azon dolgozóknak, akiknek nem 

kell a vizsgálat alatt a vizsgálóhelyiségben feladatot ellátni, védve vannak az állandó mágneses tér, a váltakozó 

gradiens terek, a rádiófrekvenciás tér és a zaj ellen. A vizsgálóhelységet (kontrollált terület) jól látható táblákkal 

és egyéb jelzésekkel kell megjelölni. 

A legfontosabb óvintézkedés az összes munka szituációban az, hogy a dolgozó a lehető legtávolabb legyen az 

MR-berendezéstől. Minél nagyobb a távolság, annál kevésbé van kitéve az elektromágneses tereknek. Ezen 

kívül általánosan elmondható, hogy lehetőleg csak a szükséges ideig célszerű maradni a vizsgálóhelységben, 

törekedve az elektromágneses tereknek való kitettség minimalizálására, és tudatosítani a lehetséges hatásokat a 

dolgozókban. 

Különösen az állandó mágneses tér esetén, minden munka szituációban, kiegészítő kontroll lehetőségként 

érdemes figyelembe venni, hogy a mágneses flux denzitásbeli változásai csökkenthetőek, amennyiben lassú 

mozgás történik a legnagyobb állandó mágneses gradiens irányába (dBO/dx). Ebben az esetben a sebesség 

(dx/dt) és a tér gradiens (dBO/dx) a legkisebb flux változást (dBO/dt) fogja eredményezni. Az MR-berendezés 

nyílásához viszonyítva egy méteren belül lesz az állandó tér gradiense a maximumánál, ezért a dolgozónak csak 

lassan szabad haladnia a nyílástól számított egy méteren belül. Az MR-berendezés oldalánál jelentősen 

alacsonyabb a tér gradiense. 

A dolgozók kitettségét a rádiófrekvenciás és a váltakozó gradiens tereknek úgy lehet csökkenteni, hogy minél 

nagyobb távolságot tartanak az MR–berendezéstől, és minél kevesebb feladatot látnak el a mágneses tér 

közepénél. Így például célszerű automatizálni a kontrasztanyag, az anaesthetikumok és az egyéb gyógyszerek 

beadását a vizsgálat alatt. Ezen kívül törekedni kell arra, hogy a különböző vezérlő egységek, anaesthesiológiai 

berendezések és egyéb műszerek a lehető legtávolabb helyezkedjenek el az MR-berendezéstől. A minimális 

távolság nagyrészt a rádiófrekvenciás tér és a váltakozó gradiens terek erejétől függ. Általánosan elmondható, 

hogy legkevesebb egy méter távolságot szükséges tartani, hogy megelőzzük a váltakozó gradiens terek nem 

kívánt hatásait. Jelenleg nem létezik semmilyen dolgozói védőeszköz vagy felszerelés a váltakozó gradiens 

terek okozta hatások ellen. Az egy méteres távolság jelölése a padlózaton fokozhatja a dolgozókban a kockázati 

tényezőkre való figyelmet. 

2.5.2. Biztonsági szabályok az I.-es munka szituációra vonatkozóan 

Ebben a munka szituációban a legfontosabb hatások: az állandó mágneses tér, a ferromágneses „lövedékek" és a 

cryogén folyadékok. 
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2.5.2.1. Állandó mágneses tér 

A funkcionáló beépített orvosi eszközökben (1a) keletkező zavarok és a ferromágneses tárgyak (1b) vonzásának 

megelőzése érdekében, a vizsgálóhelységbe belépő dolgozókat szűrni kellene az orvosi implantátumok és 

ferromágneses implantátumokra, mivel ezek kontraindikáltak. Az állandó mágneses tér esetén gyakorlatilag 

azonos kritériumoknak kell megfelelni a dolgozónak, mint a betegeknek. 

Szédülés, hányinger, fémes szájíz és fényvillanások (1c) keletkezhetnek, amikor az MR-berendezés közvetlen 

közelében történik mozgás. A lassú mozgás, különösen a fej esetén, csökkenti ezen hatások kockázatát. A 

kognitív hatások (1d) csökkentése érdekében is ajánlatos a lassú mozgás. 

2.5.2.2. Ferromágneses lövedékek 

A dolgozóknak tartózkodni kell attól, hogy ferromágneses tartalmú tárgyakat bevigyenek a vizsgálóhelységbe. 

Ezek bármikor irányíthatatlanná válhatnak, lövedékként komoly sérülést okozhatnak a dolgozóban és/vagy a 

betegben, valamint az MR-berendezésben. Bizonyos tárgyak esetén MR-kompatibilis eszközöket kell használni, 

ilyen például a tolókocsi, szék, anaesthesiai kocsi, takarítóeszköz stb. Egyéb tárgyak, amikre oda kell figyelni: 

ékszerek, bizonyos ruházat, kulcsok, öngyújtók stb. Szintén fontos tudni, hogy a karórákban, a mágneses vagy 

chipet tartalmazó kártyákban komoly működésbeli zavarok keletkezhetnek. A vizsgáló radiográfus felelőssége 

minden belépőt figyelmeztetni a lehetséges károkról. A takarító és műszaki személyzet előzetes oktatása is 

elvárt minden MR-vizsgáló esetén. A tűzoltóság és biztonsági személyzet oktatása szintén nagyon fontos. Ezen 

kívül MR-kompatibilis eszközöket (pl. gázpalackok, oltó berendezések) kell biztosítani a tűzoltásra. A dolgozók 

oktatása során külön figyelmet kell fordítani a quench gomb használatára vonatkozóan. 

2.5.2.3. Cryogén folyadékok 

Quench esetén a dolgozóknak és a betegnek a lehető leggyorsabban el kell hagyniuk a vizsgálóhelységet. Nem 

szabad hozzáérni olyan tárgyakhoz, amelyeken jegesedés látható, továbbá tilos a nyílt láng használata. A 

műszaki dolgozókat, a karbantartókat, a tűzoltókat és a biztonsági őröket mihamarább értesíteni kell. Fontos a 

felsorolt dolgozók külön oktatása arról, hogy hogyan kell bánni, kezelni a cryogén folyadékokat. Például quench 

esetén a kiterjedt felhőszerű képződmény tűzre hasonlíthat, viszont ebben az esetben a tűzoltási eljárások 

nagyfokú károkat okozhatnak. A dolgozók oktatása során kiemelten fontos ismertetni a quench esetén való 

tudnivalókat, tennivalókat. 

2.5.3. Biztonsági szabályok a II.-es munka szituációra vonatkozóan 

Az előzőekben ismertetett I.-es munka szituációra vonatkozó tudnivalók alkalmazandók a II.-es munka 

szituációban is, kiegészítve a következő előírásokkal. A dolgozók szűrése során figyelembe kell venni a 

váltakozó gradiens terek és rádiófrekvenciás terek kontraindikációit. Ezekben a munka szituációkban 

lényegesek a váltakozó gradiens terek kóbor terei és a zaj. A rádiófrekvenciás terek kóbor tereinek hatásai 

kevésbé lényegesek a jelenlegi MR-berendezéseknél. 

2.5.3.1. Váltakozó gradiensterek 

Az oktatás során lényeges tisztázni a perifériás idegi stimuláció hatását (2a, 2b) és a távolságtartás fontosságát. 

A klinikai MR-berendezések olyan biztonsági áramkörökkel vannak felszerelve, amellyel korlátozódik a 

perifériás idegi stimuláció elérési küszöbe. Ezt az idegi stimulációt csak a legérzékenyebb személyek 

tapasztalhatják. Olyan idegi stimuláció, amely nem tolerálható izom kontrakciót okoz, vagy hatással lehet a 

szívizomra, csak olyan térben keletkezhet, amely minimum tízszer nagyobb, mint a jelenlegi. A biztonsági 

áramkör ezeket is korlátozza. 

Ajánlatos minimálisra csökkenteni a dolgozó kitettségét a váltakozó gradiens terekre, hogy a nem kívánt hatások 

kockázatát minimalizálni lehessen. 

2.5.3.2. Zaj 

Amennyiben napi átlag több mint 80 dB zajnak (A) van kitéve a dolgozó, akkor fontos a zajvédelmi eszközök 

használata. Célszerű ilyen munkahelyek esetén a rendszeres hallásvizsgálat elvégzése, hogy megelőzhető legyen 

a tartós halláskárosodás. 

2.5.4. Biztonsági szabályok a III.-as munka szituációra vonatkozóan 
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Az előzőekben ismertetett II.-es munka szituációra vonatkozó tudnivalók alkalmazandók a III.-as munka 

szituációra is, kiegészítve a következő előírásokkal. Egy ilyen munka szituációba dolgozó csak akkor 

részesülhet káros rádiófrekvenciás dózisban, amennyiben MR-vezérelt intervenciókat végez, vagy esetenként 

MR-berendezés szervizelése közben. 

2.5.4.1. Rádiófrekvenciás terek 

A szövetek közvetlen melegítésének (3a) megelőzése céljából a klinikai MR-berendezésekben van egy 

biztonsági rendszer, mely korlátozza a rádiófrekvenciás kimenetet oly módon, hogy a szövetek helyi melegedése 

kevesebb, mint 1 °C, a teljes testbe való hatás kevesebb, mint 4 W/kg, valamint a fej esetén kevesebb, mint 3,2 

W/kg legyen. 

A fémek és beültetett implantátumok (3b) felmelegedéséből adódó sérülés csökkentése céljából a 

vizsgálóhelyiségbe belépő dolgozókat előzetesen szűrni kell a rádiófrekvenciás és váltakozó gradiens terek 

kontraindikáló hatása miatt. Ez a kritérium azonos a betegekkel szemben támasztott kritériummal. 

A dolgozók esetén ajánlatos a minimálisra csökkenteni az MR-berendezésnél töltött időt, és törekedni a 

berendezéstől való minél nagyobb távolságtartásra. 

2.6. Oktatás, továbbképzés 

Az MR-vizsgálatok elvégzésében központi szerepe van a radiográfusoknak, ezért is kiemelten fontos az MR 

balesetvédelmi és biztonsági előírások, továbbá az óvintézkedések és szabályok ismerete. A folyamatos szakmai 

továbbképzések során lehetséges az új ismeretek és előírások elméleti- és gyakorlati tudnivalók elsajátítása a 

radiográfusok számára. Ugyan így fontos az egyéb dolgozók képzése, akik kapcsolatba kerülhetnek munkájuk 

során az MR-berendezésekkel. 
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2. fejezet - A koponya MR vizsgálata 

1. Betegelőkészítés 

Az általános MR előkészítés mellett a koponya esetében különösen figyelni kell arra, hogyha a betegnek 

kivehető fém fogpótlása van, azt eltávolítsa, ha smink, arc-, illetve szemfestéket használ, azt lemossa, letörölje. 

Ugyancsak fontos a nem arany, vagy ezüst fülbevalók, nyakláncok eltávolítása (esetenként a vizsgálat során 

"derül" ki, hogy a nagy becsben tartott ékszer nem is nemesfém.. ). Ugyancsak figyelni kell a hajcsatok, hajtűk 

eltávolítására - nem egy esetben idős hölgyek esetében a 30 eltávolított hajcsat mellett a 31. hajcsathoz a 

mágnes biztosan "ragaszkodni" fog. 

A megfelelő fejtekercs kiválasztását követően a beteget a fej tengelyével a tekercs közepén kell elhelyezni. 

Ahhoz, hogy ez teljesen szabályos legyen szükséges a lábak, a csípő, a medence, a has és a vállak elhelyezése a 

vizsgáló asztal tengelyében. Ha erre nem így figyelünk, akkor a beteg nyaka is ferdén fog állni a vizsgálat során 

- hibásan torticollist utánozva, és a craniocervicalis átmenet megítélését nehezítve. 

Ha a koponya tengelyét így megfelelően elhelyeztük, még két szempontra kell figyelmet fordítani: 

1. a tekercs közepe essen a glabellára (orrgyök, a szemöldökök között) 

2. amennyire a tekercs engedi, a beteget "húzzuk", óvatosan, kis lépésenként csúsztassuk fel a tekercsbe, hogy a 

válla a fejtekercs szélébe beleütközzön. 

2. Lokalizáció 

A lokalizáló szekvencia egy gyors gradiens echo szekvencia, mely 10-20 mp alatt mindhárom alapsíkban 

(axialis, sagittalis, coronalis) felvételeket készít. Ezek a felvételek általában rosszabb jel-zaj viszonyt mutatnak, 

alacsony felbontásúak, arra azonban alkalmasak, hogy rajtuk a vizsgálat szekvenciáit különböző síkokban 

elhelyezzük. 

 

1. ábra. Lokalizációs szekvencia három síkja: axialis, sagittalis és coronalis. 

2.1. Axialis szeletek felhelyezése 

Az axialis méréseket először a sagittalis lokalizáló szekvencián pozícionáljuk. Az axialis pozícionálás síkja a 

comissura anteriort és a comissura posteriort összekötő egyenessel párhuzamos. 

Ezt követően az így tervezett síkot a coronalis lokalizálón leellenőrizzük, és ha a beteg feje aszimmetrikus, vagy 

éppenséggel torticollisa van, akkor a megfelelő korrekciót elvégezzük. Ennek során a jobb és baloldali 

sziklacsontokat összekötő vonallal való párhuzamosságra törekszünk. 

Az axialis lokalizálón ellenőrizve az axialis betervezett végleges síkot pontosíthatjuk a vizsgálati mezőt (Field 

of View - FOV) - ez különösen fontos téglalap alakú, un. rectangularis FOV esetében. 

Figyeljünk arra, hogy a fáziskódoló gradiens iránya jobb-bal legyen, mert így az esetleges vizsgálat közben 

szempislogás nem fog mozgási műterméket okozni az intracranialis térben. 
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2. ábra. Axiális szeletek felhelyezése a sagittalis síkú lokalizációs felvételen. 

2.2. Coronalis szeletek felhelyezése 

Az coronalis méréseket először a sagittalis lokalizáló szekvencián pozícionáljuk. Az coronalis pozícionálás síkja 

a frontobasalis vonalra merőleges, optimális esetben a pons-medulla oblongata síkjával párhuzamos. 

Természetesen ez nem teljesülhet abban az esetben, mikor pl. idős betegeknek a vizsgálat alatt túlságosan 

retroflectált a nyaka, "hátraesik" a feje. Ilyenkor is figyeljünk a frontobasalis vonalra - az MR coronalis sík a 

patológiában is alkalmazott coronalis síkot követi. 

Ezt követően az így tervezett síkot az axialis lokalizálón leellenőrizzük, és ha a beteg feje aszimmetrikus, vagy 

éppenséggel a középvonal kissé elfordult, akkor a megfelelő korrekciót elvégezzük. Ennek során törekszünk 

arra, hogy a coronalis sík a középvonalra, falxra merőleges legyen. 

Az coronalis lokalizálón ellenőrizve az axialis betervezett végleges síkot pontosíthatjuk a vizsgálati mezőt (Field 

of View - FOV) - ez különösen fontos téglalap alakú, un. rectangularis FOV esetében. 

Figyeljünk arra, hogy a fáziskódoló gradiens iránya jobb-bal legyen, mert így az esetleges vizsgálat közben a 

nyak részéről jelentkező mozgási artefactok (nyelés, érpulzáció). 

 

3. ábra. A coronalis felvételek felhelyezése a sagittalis síkú lokalizációs felvételen. 

2.3. Sagittalis szeletek felhelyezése 

A sagittalis szeleteket mind az axialis, mind a coronalis felvételeken pozícionálhatjuk - törekedjünk arra, hogy 

igazodjunk mindkét síkban a középvonalhoz. Ha szükséges a megfelelő döntéssel, döntésekkel korrigáljunk. A 

koponya vizsgálata során, a sagittalis sík esetében rectangular FOV-ot nem alkalmazunk, mert ennek során 

aliasing artefact léphet fel (a beteg orra az occipitalis agyállományban ábrázolódik) 



 A koponya MR vizsgálata  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4. ábra. A sagittalis síkú felvételek felhelyezése az axiális síkú lokalizációs felvételen. 

Protokoll 

Javasolt protokoll: 

• T1 súlyozott sagittalis 

• T2 súlyozott axialis 

• Diffúzió súlyozott axialis 

• FLAIR coronalis 

A rutin protokoll vizsgáló helyenként különbözhet, azonban az minden helyen követendő, hogy mindhárom 

síkban történjenek felvételek. A T1, T2 súlyozott, valamint FLAIR mérések ma már alapvetők. A diffúzió 

súlyozott mérés pedig az agy vizsgálata során különösen értékes információkat közvetít rövid idő alatt - 

elvégzése minden helyen javasolt! 

Kiegészítő szekvenciák: 

• T1 súlyozott axialis (csecsemőkori vizsgálatok - a myelinisatio megítélésére) 

• T2 súlyozott sagittalis (hydrocephalus esetei) 

• FLAIR sagittalis (demyelinisatios folyamatok) 

• Kontrasztanyag adását követően 

• 3D T1 súlyozott mérések 

Ezek optimális alapsíkja gyártónként más és más - általában sagittalis, vagy coronalis. Mindenképpen törekedni 

kell a FOV és a mátrix, valamint a szeletvastagság megválasztása során, hogy annak eredményeképpen izotrop 

voxeleket kapjunk. Az agy vizsgálata során különösen fontos, hogy a postkontrasztos méréseket a 

kontrasztanyag beadása után minimum 3 perccel kezdjük el futtatni - csak ez teremti meg annak a lehetőségét, 

hogy kis mértékű vér-agy gát károsodást is észrevegyünk (pl. kis metastasisok esetében). 

Egyes helyeken a kontrasztanyag adása után még 2D T1 súlyozott felvételeket készítenek különböző síkokban, 

azonban e mögött inkább megszokás van, semmint ésszerűség. Az izotrop voxeles, vékonyszeletes aquisitio 

lehetővé teszi, hogy bármelyik síkban készítsünk nagy felbontású rekonstrukciókat, úgy, hogy maguk a 

rekonstrukciók is valójában elsődleges szeleteknek felelnek meg. 

2.4. Stroke 

2.4.1. Az ischaemiás stroke és MR vizsgálata 

A magmágneses rezonanciás képalkotás egyre nagyobb teret nyer a vérzéses-ischaemiás agyi történések, azaz a 

stroke diagnosztikájában. Habár mind a mai napig a gyakorlatban stroke gyanú esetén az elsődleges 
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diagnosztikai eszköz a sürgősségi koponya CT vizsgálat, az MR képalkotásnak számos előnye van a CT-vel 

szemben. Ezek: 

• nincs sugárterhelés 

• nem szükséges kontrasztanyag beadása 

• tetszőleges képsíkban nyerhetünk anatómiai képet 

• funkcionális, áramlási és kémiai információkat is kaphatunk 

• az ischaemiás terület pontosan körülírható már akut esetben is 

Az MRI vizsgálatok kivitelezésével kapcsolatban minden előnyös tulajdonságuk mellett fontos hangsúlyozni, 

hogy nem minden esetben és nem minden beteg vizsgálható vele. Habár egyre szélesebb körben hozzáférhetők 

az MRI kompatibilis EKG és egyéb testre helyezett diagnosztikai és terápiás eszközök, sürgősség során olykor 

ezek megléte – egyéb tényezők mellett – akadályozhatja az MRI vizsgálat elvégzését. A betegek 

kooperációjának hiánya, bizonytalan anamnézise, klausztrofóbiája vagy túlsúlya is meggátolhatja az MRI 

vizsgálat kivitelezését. Tehát nem kizárólag csak a készülékek és a szakemberek korlátozott hozzáférhetősége 

miatt terjedt el eddig kevéssé az MRI vizsgálatok alkalmazása a stroke diagnosztikában. Azonban a közeli 

jövőben ebben változás várható köszönhetően az alkalmazott mágneses térerő növelésének, a nagyobb átmérőjű, 

hibrid, illetve nyitott készülékek elterjedésének. A teljes agy MRI-vel történő leképezésére ma már 2 perc is 

elegendő. 

Az agyi infarktus a következő módokon alakul ki általában: 

• thromboembolia 

• lacunaris infarctus 

• agyi véna/sinus elzáródás 

Nagyméretű ischaemiás stroke esetében jelentős a másodlagos vérzéses elváltozás veszélye, különösen 

thrombolysis alkalmazása esetén. Hangsúlyozandó, hogy natív CT-vel nem lehetséges kellő biztonsággal az 

akut ischaemia térfogatát meghatározni - ellenben a következőkben részletezett MRI technikákkal. 

A stroke gyanú esetén végzett képalkotó vizsgálatok céljai, legfőbb jellemzői: 

• korai, gyors észlelés és a laesio lokalizációja 

• vérzés és ischaemia elkülönítése, etiológia meghatározása 

• penumbra kimutatása ("van-e még mit megmenteni?", irreverzibilisen és reverzibilisen sérült agyszövet 

kimutatása, prognózis – mi várható a beavatkozástól?) 

• érrendszer ábrázolása, stenosis, occlusio kimutatása 

Az agyi vérátáramlás (cerebral blood flow - CBF) kritikus jelentőségű stroke-ban. A CBF normáltartománya 50-

60 ml/100 g/min. Az ebben bekövetkező 50%-os csökkenés a szinaptikus ingerületátvitel elégtelenségéhez, a 

CBF további csökkenése a neuronok elhalásához vezet. Kiemelt jelentősége van az úgynevezett ischaemiás 

penumbrának ("félhold"). Itt a CBF a normálérték kb. 25-50%-a, mely az itt található agyszövet életben 

maradásához még órákig elegendő, vagyis a még megmenthető agyállománynak felel mag. Ez azt is jelenti, 

hogyha penumbra nincs, nincs mit megmenteni! Az ischaemia központjában a CBF ennél jóval alacsonyabb és 

csakis a véráramlás azonnali helyreállításával (reperfusióval) van esély az ischaemia központjában lévő 

agyszövet megmentésére. 

A korszerű diffúziós és perfúziós eljárások egyidejű alkalmazásával, komparatív elemzésével, összevetve ennek 

eredményeit a rutin MR-szekvenciák mint háttér-alapinformáció morfológiai adataival, valamint az MR-

angiográfia (MRA) adta lehetőségekkel az ischaemiás stroke patomechanizmusát nagyságrendekkel jobban, 

élőben, kvázi a betegágy mellett ismerhetjük meg. MR spektroszkópia során akut stroke esetében a neuron 

pusztulás következtében csökken az N-acetil-aspartát szint, valamint az anaerob biokémiai folyamatok 

következtében emelkedő a laktátot figyelhetünk meg. 
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A T1 súlyozott képek részletes morfológiai adatokat szolgáltatnak, érzékenységük a kóros jeleltérések 

szempontjából kisebb. Az ischaemia által előidézett oedema alacsony intenzitású jelet (azaz hypointenz) mutat a 

fokozott víztartalom miatt T1 súlyozott képen. Jó morfológiai leképezésük következtében azonban finom 

térszűkületet is tudnak ábrázolni. A T2 súlyozású felvételek érzékenyek a kóros eltérésekre, az ischaemiával 

érintett területeken jelfokozódás észlelhető (azaz hyperintenz). A T2-súlyozású képeken azonban a liquor is erős 

jelet ad, így a liquortér közelében lévő kis eltérések nehezen észlelhetők. Ennek kiküszöbölésére segíthet a 

FLAIR-szekvencia, mely alkalmazásánál a liquorból szelektíven nem jön jel, az jelszegény. 

Kontrasztanyag alkalmazásával T1 súlyozású képeket állítunk elő. A kontrasztanyagos CT vizsgálatnál nagyobb 

érzékenységű felvételeken különböző halmozásokat láthatunk: intravasalis, meningealis, vegyes típusú és 

parenchymás kontraszthalmozás. 

2.4.1.1. Az ischaemiás stroke időbeli változása 

2.4.1.1.1. Hyperacut fázis (<24 óra) 

Kiemelt jelentősége a diffúzió súlyozott képalkotásnak van, ez már percekkel az ictust követően elváltozást 

jelez. Kiegészítve perfúziós vizsgálattal meghatározható a potenciálisan megmenthető agyterület 

elhelyezkedése, mérete. A következetes oedema miatt morfológiai képeken (T1) a sulcusok ellapulása látható. 

T2 súlyozású felvételeken hyperintenz jel látható az oedema miatt. Az áramlás lassulása miatt a "flow void" 

jelenség nem figyelhető meg a T2 képeken. Gradiens echo felvételeken a thromboembolia jelkiesésként 

ábrázolódik. 

2.4.1.1.2. Akut fázis (1-7 nap) 

Az oedema 48-72 órán belül éri el legnagyobb kiterjedését, az MRI jelek egyre jobban elkülönülnek 

környezetüktől. Az ischaemiás terület T1 súlyozott felvételen hypointenz, míg T2 súlyozott felvételen 

hyperintenz. A tömeghatás jellemzői is detektálhatók. Reperfusio is előfordul, ezáltal másodlagosan apró vérzés 

is megjelenhet. 

2.4.1.1.3. Subacut fázis (7-21 nap) 

Az oedema felszívódik, az infarktusos területek továbbra is hypointenzként (T1) és hyperintenzként (T2) vannak 

jelen. 

2.4.1.1.4. Chronicus fázis (21 nap <) 

Az oedema teljesen felszívódik, az infarktusos területek a korábbinak megfelelően továbbra is láthatók. A 

tömeghatás elmúltával a liquorterek, oldalkamrák kitágulnak. 

2.4.1.2. A diffúziós MR szerepe a stroke diagnosztikájában 

A diffúziós képalkotás a szövetekben lévő vízmolekulákat felépítő protonok diffúzióját (Brown mozgását) 

vizsgálja. Ez a mozgás a különböző szövetek és élettani-pathológiás állapotok között eltérő. E mérések során 

alapvetően az extracellularis víz mozgását vizsgáljuk, mely indirekt információt szolgáltat a környező 

szövetekről. A víz mozgását az ADC (apparent diffusion coefficient – kb. látszólagos diffúziós együttható) 

jellemzi, melyet a DWI-vel tudunk mérni. 

Háromféle mozgástípusa van a vízmolekuláknak az élő szervezetekben: 

• szabad diffúzió – a tér minden irányába szabadon mozgó vízmolekulák mozgása gömbfelszínt ír le, pl. liquor 

• korlátozott izotrop diffúzió – a vízmolekulák mozgása a tér minden irányába, korlátozottan lehetséges, pl. 

abscessus, magas sejttartalmú tumor 

• korlátozott anizotróp diffúzió – a tér bizonyos irányaiba korlátozott a vízmolekulák mozgása. A szabadon 

mozgó vízmolekulák mozgása ellipszoid felszínt ír le pl. idegrostok 

A diffúziós képalkotás két fajtáját különböztetjük meg: 

• a diffúzió súlyozott képalkotás (DWI; DW-MRI) a vízmolekulák mozgását ábrázolja, függetlenül annak 

irányától 
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• a diffúziós tenzor képalkotás (DTI; DT-MRI) ellenben a vízmolekulák mozgásának irányait vizsgálja (ennek 

következményeként követhetők végig például az idegrostok úgynevezett fibertrackinggel). 

E fejezetben a diffúzió súlyozott képalkotással (DWI) foglalkozunk részletesebben. 

Az agyi ischaemia a diffúzió háromdimenziós alakjának változásával jellemezhető. A következőképpen történik 

a víz diffúziójának megváltozása az ischaemiával érintett szövetekben: 

1. A sejten belüli ATP szint csökken, melynek eredményeképpen a sejtek intracellularis integritását fenntartó 

energia igényes membránfolyamatok működése károsodik. 

2. Az ionok transzportjának megváltozása a víz mozgásának változását is maga után vonja: a fiziológiás 

állapothoz képest jelentősen több víz kerül a sejtekbe az extracellularis térből, ezáltal a sejtek duzzadása 

alakul ki, mely citotoxikus oedemát eredményez. Az alapvető változás tehát az, hogy a sejten belül megnő a 

víztartalom, az extra- és intracellularis tér aránya a sejten belüli tér javára eltolódik. 

3. Az intracellularis tér az extracellularishoz viszonyítva jóval korlátozottabb Brown mozgást tesz lehetővé a 

vízmolekulák számára. A vízmolekulák korlátozott mozgása pedig a protonok csökkent fáziseltolódásához 

(phase-shift), ezáltal csökkent jelintenzitás-vesztéshez vezet összevetve a szabadon mozgó vízben lévő 

protonokkal (nagyobb jelintenzitás-vesztés). Ennek következtében alakul ki a laesio világos megjelenése a 

diffúzió súlyozott képeken. 

Állatkísérletes modelleken a fentiekben részletezett változás perceken belül detektálható DWI technika 

alkalmazásával, sőt már a neurológiai (klinikai) tünetek jelentkezését megelőzően is felismerhetők a víz 

diffúziójában bekövetkező változások. Az idő előrehaladtával a diffúzió fokozódik – subacut fázisban a 

jelintenzitás újra lecsökken. 

Klinikai szempontból jelentős, hogy a vízdiffúzió csökkenésére utaló jelintenzitás fokozódás korai felismerése 

lehetőséget biztosít a beavatkozás korai megkezdéséhez. Tanulmányok kimutatták, hogy a DWI képek minden 

tekintetben pontosabb diagnózist biztosítanak hyperacut stroke-ban, mint a natív CT felvételek. Mindezen túl 

DWI segítségével pontosan meghatározható a laesio helye, ez hozzájárul a megfelelő terápiás beavatkozás 

kiválasztásához. 

A DWI felvételekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a kép kontrasztossága a vízmolekulák 

diffuzibilitásának eltéréséből adódik nem pedig a szöveti víztartalomban bekövetkező változásokból. 

    

5. ábra. Acut ischaemiás stroke (T1W, T2W, DW, ADC). A csökkent diffúziójú terület kiválóan különül el a 

korai ischaemia által kialakult cytotoxicus oedema miatt. Az identikus terület az ADC a csökkent diffúzió 

függvényében sötét. 
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6. ábra. Acut ischaemiás stroke (T2W, DW). A medulla oblongatában, a PICA területén korai ischaemia jele. 

2.4.1.3. A perfúziós MR vizsgálat 

Miután megismertük a diffúziós képalkotást, a címben szereplő jelenség logikus értelmezéséhez szükséges 

röviden ismertetni a perfúziós vizsgálatok lényegét is. 

Perfúziós vizsgálat során az intakt vér-agy gáton nem átjutó gadolínium tartalmú kontrasztanyagot juttatunk az 

érrendszerbe, és annak az agyszövetben kialakuló, a T1 és T2 relaxációs időket egyaránt csökkentő hatását 

ábrázoljuk vagy T1, vagy T2* súlyozott felvételekkel. A paramágneses kontrasztanyag a T1 súlyozott 

felvételeken a jelintenzitás növekedését, míg a T2 súlyozott felvételeken annak csökkenését hozza létre a 

perfúzió függvényében. Keringészavarban a csökkent perfúzió miatt a jelintenzitás változás csökken, kóros 

erezettség esetében, pl. hypervascularizált elváltozások vizsgálata során növekszik. A szöveti vérátáramlás 

jellemzőit gyors echoplanar szekvencia alkalmazásával, az első passzázs idejében, parametrikus, pixelről pixelre 

detektált jelváltozások összegezésével előállított képeken vizsgáljuk. Így mérhetjük a következőket: 

• agyi vérvolumen (cerebral blood volume, CBV) 

• agyi véráramlási sebesség (cerebral blood flow, CBF) 

• átlagos áthaladási idő (mean transit time, MTT=CBV/CBF) 

• a csúcshalmozáshoz szükséges idő (time to peak - TTP) 

A képeken fényesség vagy színkódolás segítségével lehet ábrázolni a különböző jellemzőket. Összességében 

tehát perfúziós MR vizsgálattal a vérátáramlást, a vérellátás megtartottságát tudjuk vizsgálni. 

A perfúziós MR vizsgálat során csak antimagnetikus injektorral tudjuk a kontrasztanyagot bejuttatni, mivel 

optimális esetben 6-7 ml/s-es sebességet kell alkalmaznunk. A felvételeket általában 40 mp-en keresztül, a 

géptípustól függően 1-4 másodpercenként készítjük. Ennek során alkalmazhatunk T1 súlyozott mérést, melyen 

jelintenzitás fokozódást, és T2* súlyozott mérést, melyen jelintenzitás csökkenést figyelhetünk meg a szöveti 

perfúzió függvényében. 

Itt kell megjegyezni, hogy a korszerű CT berendezéseken is hasonló protokollal, ugyanazon a számított 

paraméterek (CBV, CBF, MTT, PTT) határozhatóak meg a CT perfúziós vizsgálattal. 
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7. ábra. Bal a. cerebri media főtörzsben occlusiót nem okozó thrombus, mely perfúzió csökkenést eredményez. 

(CTA, CTP, FLAIR) A FLAIR képeken a bal a. cerebri media ágrendszerében a magas jelintenzitás a lelassult 

áramlást jelzi. 

2.4.1.4. A diffúzió-perfúzió "mismatch" 

A diffúziós és a perfúziós vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzése a korszerű stroke-diagnosztizálás 

kiváló eszköze. A PWI az ischaemiás, azaz alacsony vérellátású, az esetek döntő részében nagyobb kiterjedésű 

területet demonstrál, míg a DWI a citotoxikus oedemával jellemezhető, az infarktus következtében elhalt, 

általában kisebb állományrészletet. A DWI és PWI felvételeken látható kóros eltérések különbsége 

("mismatch") igen nagy valószínűséggel az ischaemiás penumbrának felel meg. Ennek mérete mutatja meg 

számunkra, hogy van-e még thrombolysissel megmenthető penumbra, vagy a thrombolysis alkalmazásakor 

vérzéses komplikációk felléphetnek e. Az MR-vizsgálat morfológiai adataiból meghatározható a stroke 

lokalizációja, a mismatch-ből viszont már azt is tudhatjuk, hogy milyen agyrészletek megmentéséért 

harcolhatunk. Ezzel tehát meghatározható az ischaemia prognózisa már az első diagnosztikus vizsgálatból is. 

Sőt, az igen szoros időablak határait is befolyásolhatja a képi MR-információ, ugyanis e jelenleg elfogadott 

terápiás elvek szerint amennyiben a tünetek kezdete teljességgel bizonyos (pl. a beteg ismert időpontban egy 

buszmegállóban esett össze), és 3 órán belül történt intravénás thrombolysis alkalmazható. Ha a kezdet ismert, 

de túl van 3 órán, de belül 6 órán, akkor intraarterialis thrombolysis megkísérelhető. Ugyanakkor, ha a kezdet 

teljességgel ismeretlen (pl. a házastárs reggel felébredve veszi észre, hogy a társa "valamikor" az éjjel lebénult) 

a thrombolysis elkezdése műhiba. A penumbra kiterjedtsége, a tárgyalt mismatch egyes elemzések szerint a 

kritikus 3-6 óra közötti kezdet eseteiben pontosíthatja az intraarterialis thrombolysis indikációját, vagy 

kontraindikációját. 

A klinika tapasztalatok során a "mismatch" jelensége az esetek kb. kétharmadában detektálható a leírt módon, 

mikor a perfúziós defektus a kóros diffúziós területe kiterjedését meghaladja - ezt nevezzük „pozitív" 

mismatchnak. Az esetek egyharmada a „negatív" mismatch kategóriájába sorolható, mikor a csökkent diffúziójú 

terület nagyobb a perfúziós defektusnál. Ennek magyarázatául feltételezik, hogy a diffúziós képet negatív 

esetekben pontosan nem mérhető keringési komponensek előnytelenül befolyásolják. Azonban még a fennálló 

rendkívüli változatosság mellett a prognózis felbecsülésében és a terápiás stratégia kialakításában is nagy 

szerepe lehet ezeknek a megfigyeléseknek. Fontos hangsúlyozni: thrombolysisnek csak az ischaemiás penumbra 

megléte esetén van létjogosultsága. 

Meg kell jegyezni, hogy a penumbrás terület meghatározása nem csak az MR vizsgálat alkalmas, hanem a CT 

perfúzió során kapott CBV és CBF értékek is alkalmasak az ábrázolására. A CT perfúzió során a csökkent CBV 

terület a lecsökkent diffúziójú core-nak, vagyis a kisebb, elhalt agyállománynak felel meg, míg a CBF 

csökkenést mutató terület a perfúzió csökkenést mutató régiót jelzi. A kettő közötti különbség jelenti a még 

megmenthető penumbrát. 

2.4.2. A vérzéses stroke és MR vizsgálata 

Agyvérzés diagnosztizálására a CT kiváló eszköz, hiszen az akut vérzés magas sugárelnyelő képessége miatt a 

laikus számára is szembeötlő kontrasztot ad a natív CT képen. A hagyományos MRI szekvenciák nem ilyen 

egyértelműen mutatják az akut vérzést, azonban a különböző modern módszerek számos további információt 

nyújthatnak a vérzés típusáról, tulajdonságairól valamint nem elhanyagolható módon a klinikai tünetek alapján 

alaposabb differenciál-diagnosztikát tesznek lehetővé. Utánkövetésre pedig sokkal részletesebb információval 

szolgálhatnak. 

Az intracranialis vérzések formái: 

• extraaxiális: 

• epiduralis vérzés (vérzés a dura mater és a koponyacsontok között – az arteria meningea media traumás 

sérülése okozza) 

• subduralis vérzés (vérzés a dura mater és az arachnoidea között – agyfelszínen futó hídvénák traumás 

sérülésekor) 

• subarachnoidalis vérzés (az arachnoidea alatt – ide sorolható pl. aneurysma ruptura által okozott vérzés) 
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• azaz állományvérzés (általában magas vérnyomás betegségben, véralvadás-gátló kezelésben, AVM és 

agydaganatok esetében); ennek egy speciális fajtája, ha a vérzés a kamrarendszerben is megjelenik, ezt 

nevezzük intraventricularis vérzésnek. 

 

8. ábra. Jobb frontotemporalis acut subduralis vérzés MR képe T2W szekvenciával. Szemben vele a trauma 

helyét jelző subgaleális haematoma. 

A haematoma képi megjelenése a véralvadás kémiai változásainak megfelelően időben változik. Az MRI 

képalkotás során kihasználhatjuk a haemoglobin, illetve lebomlási termékeinek eltérő mágneses tulajdonságait. 

Az oxyhaemoglobin, hasonlóan az emberi szervezet 90%-át felépítő elemekre, diamágneses tulajdonságú. Az 

ilyen anyagokra jellemző, hogy nincsen párosítatlan elektronjuk. A paramágneses vegyületek párosítatlan 

elektronokkal rendelkeznek, az alkalmazott mágneses teret módosítani képesek. Ilyen anyagok például a 

különböző fémionok. Az MRI felvételeken detektált jel függ a haemoglobin vas ionjának állapotától illetve a 

VVS membrán integritásától. 

A vasion lehet diamágneses vagy paramágneses tulajdonságú is. Paramágneses állapotban a vasion 

megváltoztatja a víz T1 és T2 relaxációs idejét, a dipol-dipol kölcsönhatás és a susceptibilitás hatására. Ez 

utóbbi akkor van jelen, ha a vas ionok a VVS-en belül vannak, ez a T2 relaxációs idő szelektív csökkenését 

okozza. Amint a VVS membrán sérülése bekövetkezik, a vas sokkal homogénebben lesz jelen a szövetben, így a 

susceptibilitás jelensége megszűnik. A vérzés, illetve az idő előrehaladtával a haemoglobin bomlástermékei, 

változó MRI megjelenést tesznek lehetővé, ezáltal következtetni tudunk a kép alapján a vérzés idejére. 
 

Anyag 
Párosítatlan elektronok 

száma 
Mágneses 

tulajdonság 

Oxyhaemoglobin 0 diamágneses 

Deoxyhaemoglo

bin 
4 paramágneses 

Methaemoglobin 5 paramágneses 

Haemosiderin 5 paramágneses 

Ferritin 5 paramágneses 

Gadolínium 7 paramágneses 

A vérzések ábrázolására érzékeny módszer még a gradiens echo imaging (GRE) is. 

2.4.2.1. Hyperacut vérzés 

Az érhálózatból frissen kikerült VVS-ek, diamágneses tulajdonságú, oxygenált haemoglobin jellemzi. Vegyes 

hypointenz-izointenz képet mutat T1 súlyozott képen, és hyperintenz megjelenést mutat T2 képen. T2 GRE 
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képen a gyors deoxygenizáció hypointenzitást mutat. Az ilyen elváltozások kontrasztanyag beadását követően 

nem halmoznak, míg diffúziós képen korlátozott diffúziót mutatnak a normál agyszövethez képest. 

2.4.2.2. Acut vérzés 

A deoxyhaemoglobin kialakulása, felhalmozódása jellemzi, néhány órával az ictus után. A folyamat a vérzés 

perifériáján kezdődik és a centrum felé tart. A deoxyhaemoglobin paramágneses tulajdonságú, a mágneses 

susceptibilitás viszont eltérő a deoxyhaemoglobin intracellularis illetve extracellularis elhelyezkedésének 

függvényében. 

T2 súlyozású képeken hypointenz megjelenést mutat, T1 súlyozásúakon izointenz-hypointenz. 

2.4.2.3. Korai subacut vérzés 

A vérzés után 2-7 nappal kezdődik. Gyulladásos sejtválasz figyelhető meg a környező szövetekben. Ennek 

következtében methaemoglobin alakul ki, vas szabadul fel. Ez csökkenti a T1 relaxációs időt ami 

hyperintenzitásként ábrázolódik T1 súlyozott felvételeken. Membránkárosodás hiányában a susceptibilitás 

jelensége továbbra is fennáll. T2 súlyozott képeken továbbra is hypointenzitás figyelhető meg. 

2.4.2.4. Késői subacut vérzés 

Több nap, illetve hetek múltán a VVS-ek energiatartalékai kimerülnek, haemolysis következik be, a 

susceptibilitás megszűnik. Ez a késői subacut szak kezdete. A methaemoglobin a haematomán belül szabadon 

szétoszlik, homogén mágneses mezőt hozva létre ezzel. A T2 idő megnyúlik, növelve ezzel a jelintenzitást a T2 

felvételeken. Az extracellularis methaemoglobin tovább fokozza a T1 relaxációt, ezáltal magas jelintenzitást 

mutatva a T1 felvételeken. 

2.4.2.5. Krónikus vérzés 

Hónapokkal később a methaemoglobin alkotóira bomlik, relaxációs időt rövidítő hatása elmúlik. A haematoma 

centrumában gyakran liquor denzitással megegyező jelet mutató, folyadékkal telt üreg alakul ki. A lebomló 

vasatomokból ferritin, illetve haemosiderin képződik, ez utóbbi jelzett hypointenzitásként jelenik meg a laesio 

peremén T2 súlyozott képen. 
 

Állapot Idő 
Haemoglobin 

formája 

Haemoglobin 

elhelyezkedése 

(EC-IC tér) 

A vérzés 

megjelenése 

T1 súlyozott MRI 

A vérzés 

megjelenése 

T2 súlyozott MRI 

Hyperacu

t 
< 24 h oxyhaemoglobin IC 

izointenz / 

hypointenz 
hyperintenz 

Akut 1-3 nap deoxyhaemoglobin IC 
izointenz / 

hypointenz 
hypointenz 

Korai 

subacut 
>3 nap methaemoglobin IC hyperintenz hypointenz 

Késői 

subacut 
>7 nap methaemoglobin EC hyperintenz hyperintenz 

Chronicus >14 nap 
ferritin és 

haemosiderin 
EC hypointenz hypointenz 
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9. ábra. Chronicus törzsdúci vérzés gyűrű alakú haemosiderin depositióval. (T2W, FLAIR, T2*, DW) A 

haemosiderin gyűrű a T2* képeken a legkifejezettebb, mert ez a mérés a legérzékenyebb a susceptibilitási 

artefactokra. 

A fenti fejezetek alapján egy javasolt MRI protokoll stroke gyanú esetén: 

• sagittalis T1 

• axiális T2 

• coronalis FLAIR 

• axiális GRE T2* 

• axiális DWI & ADC 

• PWI 

• MRA 

2.4.3. Stroke érdekességek 

Thrombolysis végezhető alvadásgátló terápia alkalmazása (pl. syncumar) mellett is, illetve epilepsziás, vagy 

idős betegnél is. A képalkotó diagnosztika (végezzünk akár CT-t, akár MRI-t) nagyon fontos állomás a stroke 

láncban. A megfelelő diagnosztikus beavatkozásokkal lehet csak megalapozni a z optimális terápiás döntést, 

mely alapvetően befolyásolja a beteg életkilátásait. 

Az érelzáródás feloldására a jelenleg általánosan elterjedt systemás thrombolysis mellett lehetőség van 

intraarterialis mechanikus recanalisatióra is. 

A stroke-ellátás szempontjából a klinikai gyakorlat számára jóval kisebb jelentőségűek a kutatásban széles 

körben alkalmazott proton- és foszforspektroszkópiás eljárások, a szoros értelemben vett funkcionális MR-

vizsgálatok, amelyeket corticalis mapping néven is szokás nevezni, valamint a nagyvéredények kvantitatív flow- 

és flux mérésére szolgáló fáziskontraszt módszerek. Mindezen eljárásokhoz etalonként a modern digitális 

szubtrakciós angiográfiás képek mellett az izotópvizsgálatok, a SPECT és a PET adatait is használják. Tudni 

kell azt is, hogy a diffúziós és a perfúziós módszerek a stroke-ellátáson kívül, a neuroradiológia egyéb területein 
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is jól alkalmazhatók, és várható, hogy a közeljövőben a mellkasi és hasi diagnosztikát, és a musculosceletalis 

területet is meg fogják hódítani. 

A stroke gyakoriságát és félelmetes kimenetelét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos híres történelmi 

személy életét keserítette meg, vagy okozta halálukat. Vlagyimir Iljics Lenin nem élte túl harmadik agyvérzését, 

utódja, a félelmetes szovjet diktátor, Joszif Viszarinovics Sztálin is agyvérzés áldozata lett. A „másik oldalon" 

sem volt sokkal vidámabb a helyzet, Sztálin jaltai tárgyalópartnerei – későbbi ellenfelei –, Franklin Delano 

Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök is a stroke áldozata lett. Ariel Sharon 

izraeli miniszterelnök előbb 2005. decemberben ischaemiás, majd 2006. januárban haemorrhagiás stroke-on 

esett át. A mai napig kómában fekszik. 

Azonban nem csak államférfiak szenvednek gutaütést. A filmvilág hírességei közül Jean-Paul Belmondo és 

Sharon Stone is átesett stroke-on, a híres filmrendező Federico Fellini halálát agyvérzés okozta. Kaszás Attila, a 

Nemzeti Színház színésze 2007-ben stroke-ban (SAH) hunyt el. 

2.5. Az agy gyulladásos folyamatai és MR vizsgálatuk, 
megjelenésük 

Gyulladásos folyamatok lehetnek vírusos, bakteriális, gomba, zoonózis, autoimmun eredetűek, érinthetik az 

agyburkokat, illetve az agyállományt. Általában az érintett terület és környezetének oedemáját okozzák, vér-agy 

gát károsodással is járnak. 

2.5.1. AIDS 

A HIV vírus közvetlen neurotrophicus hatású, a periventricularis fehérállományban diffúz T2 jelintenzitás 

fokozódást okoz. A vírus idegrendszert károsító (neuropathiás) hatása következtében az agyállomány 

megkevesbedik, agyi atrophia fejlődik ki, mely a sulcusok és a kamrarendszer tágulatában nyilvánul meg. 

A vírusnak kétféle károsító hatása van, egyrészt a microgliát károsítja, ez encephalitis jellegű károsodást okoz, 

másrészt az astrocytákat károsítva encephalopathiára (agyvelő károsodásra) jellemző eltéréseket hoz létre. 

Az AIDS dementia komplex következtében másodlagosan daganatok is kialakulhatnak, melyek közül a 

leggyakoribb a lymphoma. Az agyi lymphoma a lymphocyták daganata, szinte minden intracranialis térfoglalást 

tud utánozni. 

2.5.2. Progressiv multifocalis leukoencephalopathia (PML) 

Vírusos eredetű demyelinizációs betegség. Immunhiányos, főleg AIDS-es betegekben fordul elő. Különös 

jelentőséggel bír a Tysabri nevű szerrel kezelt sclerosis multiplexes betegek esetében, hol a kezelés 

mellékhatásaként jelentkezhet a T2 súlyozott felvételeken szabálytalan, újonnan megjelenő, nem a sclerosis 

multiplexre jellegzetes magas jelintenzitású, a kontrasztanyagot általában nem halmozó gócok formájában. 

  

10. ábra. Nem halmozó PML a bal cerebellaris hemispheriumban és pedunculusban. (T2W, T1W+C) 

2.5.3. Herpes encephalitis (1. típus) 
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Idősebb gyermekeknél és felnőttekben az 1. típusú herpes simplex vírus (HSV-1) a vírusos encephalitis 

leggyakoribb kórokozója. Majdnem minden felnőtt átesik HSV-1 fertőzésen, gyakran egyszerű „megfázás" 

formájában. Az encephalitist a ganglion nervi trigeminiben lappangó vírus reaktivációja okozza, mely az ideg 

mentén terjed az elülső és a középső scala agyburkaira, majd onnan az agyállományba (ezért érinti a betegség 

leggyakrabban a temporalis lebenyeket és a frontalis lebenyek basalis részét). A korai diagnózis és kezelés 

(Acyclovir) kritikus jelentőségű a vérzéses necrosis megelőzése miatt. Klinikai képe fejfájással, lázzal 

jellemezhető, epilepsiás roham, zavartság kísérheti. Vérzéses nekrotizáló gyulladást okoz az agyállományban. 

Az MR vizsgálat során a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású, elmosott szélű, előrehaladottabb 

esetekben vérzéssel jellemezhető területek azonosíthatóak a T2 súlyozott és T2* felvételeken elsősorban 

temporomedialisan, valamint frontobasalisan az agyállományban. Kontrasztanyag adása után a károsodás 

bizonyos fokán kontraszthalmozás is megjelenik. 

A herpes vírus gerincvelő gyulladást is okozhat myelitis transversalis képében. A varicella vírusa kifejezetten 

agresszív tulajdonságokat mutathat abban az esetben, ha az ember felnőttkorban esik át a bárányhimlőn. Az MR 

vizsgálattal az érintett myelon szakasz a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású, a kontrasztanyagot 

halmozhatja. 

 

11. ábra. Jobb oldali dominanciájú, kétoldali temporomedialis-temporalis gyulladásos folyamat – 1. típusú 

herpes simplex encephalitis. (T2W) 

2.5.4. Herpes encephalitis (2. típus) 

Klinikai képet microcephalia, vesiculás-pusztulás kiütés (hüvelyi szülés során), kiterjedt nekrotizáló 

encephalopthia jellemzi. Az általában intrauterin fertőzést az MR vizsgálattal a kiterjedt állományhiány, a CT 

vizsgálattal a kifejezett meszesedés jellemzi. 

2.5.5. Tuberculosis 

Az agyi tuberculosis parenchymalis laesiók formájában jelentkezhet, az agyban megjelenő gócokat 

tuberculomáknak nevezzük. A fejlődő országokban az agyi térfoglaló elváltozások 40%-a tuberculoma. 

Leggyakrabban soliterek, tartós gyógyszeres kezelés hatására a sorozatvizsgálatok az elváltozás teljes 

felszívódását mutathatják. A T2 súlyozott képeken magas jelintenzitású, körülírt a kontrasztanyagot halmozó, 

esetenként perifocalis oedemával jellemezhető gócok, melyek kezdetben szolidak, majd vaskos falú, abscessusra 

jellegzetes kerek, gyűrűszerűen halmozó területekké alakulhatnak át, melyeknek a közepe nekrotizál, nem 

halmoz. 

A fertőzés jellegzetes formája a meningitis basilaris tuberculosa, mely csecsemőknél és gyermekeknél, valamint 

leromlott állapotú betegeknél fordul elő leggyakrabban. Kommunikáló hydrocephalust okozhat, mert a gyulladt 

exsudatum elzárja a liquor áramlás útját felszívódási, un. resorptiv hydrocephalust okozva. A jellegzetes kép 

kontrasztanyag adása után figyelhető meg, a basalis cisternákban felszaporodott granulomatosus gyulladási 

izzadmány a kontrasztanyagot halmozza. Általában kontrasztanyag halmozás figyelhető meg az 

interpeduncularis, valamint a praepontin cisternában is. Az axialis képeken a halmozás a Willis kör érrendszerét 

mintegy kirajzolja. Következményesen a basilaris ciszternákon áthaladó erek trombózisa is kialakulhat, mely az 

érintett területeken ischaemiás laesiót hozhat létre. Az ischaemia leggyakrabban a basalis ganglionokhoz futó 

kis perifériás artériák, a lenticulostriatalis erek által ellátott területek érintettek. 
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12. ábra. Meningitis basilaris tuberculosa típusos képe a halmozó, gyulladásos szövet által kitöltött basalis 

cisternákkal. (T1W+C) 

2.5.6. Bacterialis meningitis 

A meningitis: az agy vagy a gerincvelő burkainak a gyulladása. Gyakori kórokozói streptococcus pneumoniae, 

neisseria meningitidis, haemophilus influenzae, újszülött korban az escherichia coli. Kezelés nélkül gyorsan 

halálhoz vezethet. Kezelés ellenére gyakran szövődik infarctussal, süketséggel. 

A gyulladás következtében a dura megvastagodik, előrehaladottabb esetekben a gyulladás az agyállományra is 

ráterjed és meningoencephalitis alakul ki. A gyulladásos izzadmány a subduralis teret növeli, subduralis effusió 

figyelhető meg. 

Az MR vizsgálattal a megvastagodott dura a T2 súlyozott képeken magas jelintenzitású, ez különösen a FLAIR 

felvételeken azonosítható. Kontrasztanyag adása után a kontrasztanyagot a vaskos dura körkörösen halmozza – 

a coronalis síkú felvételek különösen értékesek lehetnek. Amennyiben a gyulladás az agyállományra is ráterjed, 

az állományban a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású, a kontrasztanyagot halmozó gócok, területek 

jelennek meg. 

Differenciál diagnosztikája során elkülönítendő az idiopathias intracranialis hypotensiótól, mely hasonlóan 

vaskosabb, halmozó durát produkálhat. A hypotensio hátterében liquor csorgás állhat, mely helye akár a 

gerincoszlopban megtalálható, általában degenerativ eredetű dura károsodás is lehet. A klinikai tünetek közül a 

fejfájás, mely leginkább közös. 

 

13. ábra. Körkörösen megvastagodott, halmozó dura mater – bacterialis meningitis képe. (T1W+C) 

2.5.7. Vírusos meningitis 

A képet a bakteriális meninigitishez hasonló dura vastagodás jellemzi, azonban ez gyakran kiegészül 

leptomeningealis vagy ependymalis érintettséggel, halmozással. Következményese itt is kialakulhat az 

agyállomány gyulladása. 

2.5.8. Agytályog 
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Vaskos, a kontrasztanyagot halmozó falú, sűrű bennékű, kerek, gyakran kifejezett perifocalis, vasogen 

oedemával övezett elváltozások, melyek leggyakrabban a szürke és a fehérállomány határán helyezkednek el. A 

sűrű bennéket a nekrotizáló agyállomány mellett a szétesett baktériumok alkotják, esetenként a cysta 

bennékének sedimentatiója is megfigyelhető nívóképződés formájában. A bennék minden szekvenciával 

inhomogén jelintenzitású. A halmozó cystafal a T2 súlyozott felvételeken alacsony jelintenzitású. Igen fontos a 

diffúzió súlyozott mérés, mely csökkent vízdiffúzióra jellegzetes – ez lényeges differenciál diagnosztikai elem, 

mivel agydaganatok, különösen a glioblastoma multiforme, esetenként a lymphoma morfológiailag hasonló 

képet produkálhat, azonban ez esetekben a cystás komponensben csökkent diffúzió nem ábrázolódik. 

Kezelés előtt a cysta bennék MR spektroszkópiája jellegzetes, benne az agyat jellemző metabolitok (NAA, Cho, 

Cr) nem ábrázolódnak, helyettük a baktériumokból származó szukcinát (Suc) és acetát (Ac) azonosítható. 

Sikeres antibiotikus kezelést követően már ezek a metabolitok sem ábrázolódnak a cystából nyert spektrumon. 

  

14. ábra. Vaskos, halmozó falú agytályogok mérsékelt perifocalis oedemával. (T2W, T1W+C) 

2.5.9. Toxoplasmosis 

Mindenütt előfordulhat, főleg gyenge immunrendszerű, illetve AIDS-es betegekben. Normál felnőttben 

önmagától gyógyuló fertőzést okoz, lymphadenopathiával és lázzal jár. A fertőzést a nem kellően átfőzött hús és 

a macska ürülék okozza. Az MR felvételeken kisebb-nagyobb, a kontrasztanyagot halmozó, általában kerek 

gócok ábrázolódnak, melyek lehetnek szolidak, de a nagyobb gócok centruma necrotisálhat, ezt követően 

gyűrűszerű halmozás azonosítható. Nekrotizáló formája tömeges, bevérezhet, kifejezett perifocalis oedema 

kísérheti. 

  

15. ábra. Szabályos kerek, szolid és gyűrű alakú, a T2W képeken mérsékelten magas a kontrasztanyagot 

halmozó elváltozások érdemi oedema nélkül – toxoplasmosis képe. Morfológiailag multiplex metastasis hasonló 

képet eredményezhet. (T2W, T1W+C) 

2.5.10. Neurocysticercosis 

Központi idegrendszer fertőzése, melyet a sertés szalagféreg lárvája okoz. A lárvák 4-5 évig élnek, a 

gazdaszervezetben gyulladást létrehozva. Fertőzött, nem kellőképpen előkészített hús fogyasztásával kerülhet az 

emberi szervezetbe, majd ott bárhól kifejlődhet. Az agyban multiplex, a liquorral azonos jelintenzitású, kis 

cysták formájában jelenik meg, melyek, gyűrűszerűen halmozzák a kontrasztanyagot. Idővel meszesedhetnek – 

a meszesedés ábrázolása a T2* súlyozott, vagy SWI (suscebtibility weighted imaging) felvételeken optimális. A 
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klinikai képet epilepsiás rohamok mellett különböző neurológiai tünetek uralhatják, abban az esetben, ha a 

liquor áramlás útját akadályozzák obstruktív hydrocephalus (elzáródásos jellegű hydrocephalus) is kialakulhat. 

Abban az esetben, ha multiplex meszes cysták jellemzik, CT vizsgálat során is felmerülhet diagnózisa. 

  

16. ábra. Apró halmozó gyűrűk perifocalis oedemával – cysticercosis képe. (FLAIR, T1W+C) 

2.6. Intracranialis daganatok MR vizsgálata, megjelenésük 

Ez intracranialis daganatok diagnosztikája szempontjából fontos a beteg kora, illetve a tumor lokalizációja. Ezek 

alapvetően befolyásolják a véleményalkotást. A tumorokat, azok szövettanától függetlenül, alapvetően két nagy 

csoportra osztjuk. Intraaxiálisak, azaz az agyállományban helyezkednek el (glioma, medulloblastoma, 

haemangiomablastoma, agyi metastasis, stb.), és extraaxiálisak, melyek nem az agyállományon belül 

lokalizálhatók, hanem azon kívül (meningeoma, adenohypophysis tumorok, acutiscus neurinoma, stb.). Ezt az 

alapvető csoportosítást azonban nem csak a tumorok esetében alkalmazzuk, hanem vérzések, tályogok 

lokalizációjára, vagy akár AVM-ek elhelyezkedésére. 

Az intracranialis daganatok vizsgálata során a következő jellemzők a legfontosabbak: 

• milyen az alakja (kerek, ovoid, karéjos szélű, karfiolszerű, szabálytalan), 

• milyenek a határai (éles, elmosott, infiltratív, karélyos, nem elkülöníthető), 

• van-e perifocalis oedema, és ha van, akkor milyen (kevés, kifejezett, kesztyűujjszerű, vasogen jellegű), 

• van-e térfoglaló jellege az oedemával együtt (érdemi térfoglaló hatással nem jellemezhető, kifejezett 

középvonali áttolódást okoz, a kamrarendszert komprimálja, környezetében kompressziót hoz létre, 

beékelődésre jellegzetes eltérés azonosítható-e) 

• meszesedés jellemzi-e (diszkrét, foltos, pontszerű, durva), 

• vérzéses jeleket mutat-e (friss, régi, pontszerű, belül, körkörösen, roncsoló), 

• vannak-e necrosisra utaló jelek (szabálytalan, centrális), 

• halmozza-e a kontrasztanyagot (diszkrét, foltos, körkörös, intenzív), 

• milyen a viszonya a környezetében lévő erekkel (nem érinti, dislocálja, részben, vagy teljesen befogja), 

• respektálja-e az anatómiai határokat (igen, nem, környezetére infiltratíve terjed, fióktumorok jelennek meg), 

• soliter, vagy multiplex. 

Az intracranialis tumorok MR vizsgálata szigorú protokoll alapján kell, hogy megtörténjen. A különböző 

vizsgálóhelyeken, különbözően felszerelt MR berendezések által nyújtott lehetőségeket harmonizálni kell az 

elvárásokkal. Más elvárást jelent egy érdemi idegsebészeti aktivitással nem rendelkező városi kórház MR 

berendezésén történő vizsgálat – ennek az kell, hogy legyen a célja, hogy biztonsággal (!) kizárja, vagy igazolja 

az intracranialis térfoglalást. Nem lehet célja, hogy a műtéti tervezéshez, esetlegesen neuronavigációs műtéthez 

szolgáltasson információkat, adatokat. Ugyanakkor azokban a központokban, ahol a betegek ellátásának 
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személyi és tárgyi feltételei az idegsebészet, a magas szintű neuropathológia és a korszerű neuroonkológiai 

terápia szempontjából adottak, a képalkotó diagnosztikának a magasabb szintű elvárásokat is ki kell elégíteni. 

Ezek közé tartoznak a funkcionális és perfúziós MR vizsgálatok, a diffúziós tenzor képalkotás, valamint az MR 

spektroszkópia. Szükséges a műtéti tervezéshez speciális képfúziós és szegmentációs módszerek alkalmazása, a 

neuronavigációs rendszereknek az adatokkal történő feltöltése. Különösen fontos, hogy a betegek követése 

során a kontroll vizsgálatok egy helyen készüljenek, ha erre valami okból nincsen mód, akkor is azonos 

protokoll alapján kell a különböző vizsgálóhelyeken vizsgálni. 

Az intracranialis daganatok MR vizsgálatára javasolt protokollok: 

• Komplex neuroonkológiai ellátással nem rendelkező egészségügyi ellátó helyeken: 

T1W sagittalis, T2W és DWI axialis, valamint FLAIR coronalis mérést követően amennyiben lehetséges izotróp 

voxeles 3D T1W mérés készítése. Lényeges, hogy a kontrasztanyag adását követően minimálisan 3 perccel 

később kezdődjön el a posztkontrasztos felvételek elkészítése. Amennyiben az izotróp voxeles 3D T1W mérésre 

technikailag nincs mód, akkor a kontrasztanyag adása után 3-4 mm-es T1W felvételeket készítsünk a teljes 

intracranialis térről lehetőleg mindhárom síkban 

• Komplex neuroonkológiai ellátással rendelkező egészségügyi ellátó helyeken: 

T2W axialis, valamint FLAIR coronalis mérést követően DTI mérés, majd izotróp voxeles 3D T1W felvétel. Ezt 

követően MR spektroszkópia (lokalizált illetve 2D vagy 3D MR spektroszkópos képalkotás, metabolit 

térképezés), a tumor lokalizációjának és a tervezett műtét ismeretében funkcionális MR vizsgálat (beszéd 

lateralizáció, memória, sensoros vagy motoros fMRI vizsgálat). Kontrasztanyag adása után perfúziós vizsgálat, 

majd az izotróp voxeles 3D T1W mérés megismétlése szükséges. Lényeges, hogy a kontrasztanyag adását 

követően minimálisan 3 perccel később kezdődjön el a posztkontrasztos felvételek elkészítése. 

A tumorok általában magasabb víztartalmuk miatt a T2 súlyozott felvételeken környezetüknél magasabb, a T1 

súlyozottakon viszont alacsonyabb jelintenzitásúak. Ha a tumor alacsony jelintenzitású a T2 súlyozott 

felvételen, akkor sejtdús daganat lehet (pl. lymphoma), jelszegénységét melanin (melanoma metastasis), 

meszesedés vagy régi vérzés is okozhatja. Ugyancsak alacsony jelintenzitással jellemezhetőek a T2 súlyozott 

felvételeken a magas fehérjetartalmú, un. kolloid cysták. A daganat T1 súlyozott felvételeken esetenként 

megfigyelhető magas jelintenzitását methaemoglobin, magas fehérjetartalmú anyag, koleszterol, illetve melanin 

tartalom okozhatja. 

A necroticus területek a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitásúak, nem halmozzák a kontrasztanyagot. 

Egyes tumorokban cystás részletek is kialakulhatnak (pl. glioblastoma, haemangioblastoma, metastasis), a faluk 

általában halmoz, bennékük az összetétel függvényében változó jelintenzitású. A cystás tumorok esetében 

differenciál diagnosztikai szempontból a legfontosabb elkülönítendő folyamata az abscessus – ez biztonsággal a 

legkönnyebben a diffúziós súlyozott képalkotással különíthető el: míg a sűrű bennékű tályogban lecsökken a 

vízmolekulák diffúziója és az magas jelintizitást mutat a DW felvételeken, addig a cystás tumor komponensekre 

ez a jelenség nem jellemző, bennékük általában nem sűrű, a diffúzió nem csökken le és a DW felvételeken 

alacsony jelintenzitásúak maradnak. 

Proton MR spektroszkópiával a cholin (Cho) szint az agresszivitás, a sejtosztódás függvénye – minél magasabb, 

annál nagyobb az oszlási frekvencia, annál malignusabb a tumor. Ez a recidiv folyamatokat is jól jelzi, és 

hasznos az irradiatios necrosis és a recidiv folyamat elkülönítésében is. Recidiv folyamat esetén emelkedik a 

Cho csúcs, míg irradiatios necrosisban általában egyáltalán nem azonosítható. Az N-acetil-aszpartát (NAA) 

csúcs különböző mértékű csökkenést mutat, ez az idegsejt pusztulás mértékével függ össze. A creatin (Cr) csúcs 

a legkevésbé mutat változást, ez az energia metabolizmust jelzi, a creatin-foszfokreatin mennyiségének 

függvénye – a metabolitok alapvető fontosságúak az energiaellátás során. Necrosis korai jele lehet a lipid (Lip) 

csúcs megjelenése. Kis lactat (Lac) csúcs lipid nélküli megjelenése ugyanakkor korai indikátora lehet high grade 

tumor transzformációnak. 

2.6.1. Intraaxialis térfoglalások 

2.6.1.1. Gliális tumorok 

Az gliális elemeiből kiinduló térfoglalásokat soroljuk ebbe a csoportba. A grádustól függően mutatnak 

proliferációs aktivitás. A WHO a szövettani lelet alapján négy grádusba sorolja őket a legjobb indulatú 

térfoglalástól (Grade I.) egészen a legrosszabb indulatú tumorig, a glioblastoma multiforméig (Grade IV.). Ezen 
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túlmenően megkülönböztethetünk két fő csoportot, az un. low grade (jóindulatú; Grade I-II.) és high grade 

(rosszindulatú (Grade III-IV.) tumorok csoportját. 

A tumorok agresszivitását, a besorolást a vascularis proliferáció és necrosis jelzi. Gyakran előfordul, hogy a 

tumor különböző területeiből vett biopsiák szövettanilag különbözőek. Általában az ilyen heterogén tumorok 

idővel malignizálódhatnak, szövettani besorolásuk változik, magasabb grádusúvá válhatnak. 

Gliomák osztályozása 

WHO grade 1 – pilocitás astrocytoma 

WHO grade 2 – diffúz astrocytomák 

WHO grade 3 – anaplasticus astrocytomák 

WHO grade 4 – glioblastoma multiforme 

2.6.1.1.1. Pilocytás astrocytoma (WHO Grade 1) 

Leginkább gyerekekben alakul ki, 10 éves kor alatt - 4-7 éves kor között a leggyakoribb. A hídban, a tectumban, 

a törzsdúcokban fordulhatnak elő, de ezt a szövettant mutatják az 1-es típusú neurofibromatosis esetén az 

opticus gliomák, a thalamusban, hypothalamusban, globus pallidusban vagy a spleniumban előforduló 

térfoglalások. Ezek a tumorok jelentős térfoglaló hatást is mutathatnak úgy, hogy vér-agy gát károsodás nem 

kíséri őket, ugyanakkor a részben cysticus, részben szolid formájukban a szolid részek halmozást mutatnak. A 

T2 súlyozott képeken mérsékelten magas jelintenzitásúak, csak esetenként kíséri őket minimális perifocalis 

oedema. A diffúziós anizotrópia térképek segíthetik a tumor és az általa diszlokált környezet anatómiai 

viszonyainak megítélését. 

  

17. ábra. Részben szolid, részben cystosus térfoglalás fő tömegével a thalamusban – pilocytás astrocytoma. 

(T2W, T1W+C) 

2.6.1.1.2. Diffúz astrocytoma (WHO Grade 2) 

A diffúz astrocytomák, a fehérállományban alakulnak ki, általában nem halmozzák a kontrasztanyagot. 

Mérsékelt térfoglaló jellegük van, oedema nem jellemzi őket. Gyakori kiindulásuk a temporalis és a frontális 

lebeny, különös tekintettel az insularis régióra. Lassan nőnek, egy részük idővel malignizálódhat, grade 3. 

anaplasticus astrocytomává alakulhat. Befoghatják az a. cerebri media főtörzsét, ágait. A cholin emelkedés 

mérsékelt. A frontobasalis régióra terjedve érintheti a motoros beszédközpontot (Broca), ezért beszéd 

funkcionális MR vizsgálat válhat szükségessé. Halmozás megjelenése, vagy a halmozási mintázat megváltozása 

a követés során malignizálódás gyanúját veti fel. 
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18. ábra. Szolid, mérsékelten inhomogén, necrosis jeleit nem mutató tumor fő tömegével az insularis régióban. 

Minimális foltos halmozást mutat. (T2W, T1W, T1W+C) 

2.6.1.1.3. Anaplasticus astrocytoma (WHO Grade 3) 

Az anaplasticus astrocytoma focalis vagy diffúzan terjedő, különböző mértékben proliferálódó és halmozó 

infiltratív térfoglalás, mely esetenként pillangó tumor képét létrehozva a corpus callosumon keresztül az 

ellenoldalra is terjedhet. A glioblastoma multiformétól a necrosis, illetve a halmozó szél hiánya különböztetheti 

meg. 

  

19. ábra. Bal occipitalis térfoglalás elmosott széllel és inhomogén halmozással érdemi oedema nélkül – 

anaplasticus astrocytoma képe. (FLAIR, T1W+C) 

2.6.1.1.4. Glioblastoma multiforme (WHO Grade 4) 

A legagresszívabb agyi térfoglaló folyamat, melyet a fokozott sejt proliferáció mellett intenzív vascularis 

proliferáció és necrosis is jellemez. Infiltratívan terjed, környezetét destruálja. A pontos tumor határok valójában 

egyetlen képalkotó módszerrel sem pontosíthatók biztonsággal. Két formája van, primer és secunder. A 

secunder formában low grade tumorokból történik kialakulása, ilyenkor még agresszívabb lefolyást mutat. 

Morfológiailag szabálytalan alakú, részben szolid, részben cystás komponensekkel jellemezhető, inhomogén, a 

széli részen is azonosítható halmozást mutat. Benne képalkotó vizsgálattal is gyakran azonosítható necrosisra 

jellegzetes részlet. Kifejezett cholin emelkedés jellemzi, az NAA szinte eltűnik az érintett területben. A cystás 

komponens miatt esetenként tályogot utánozhat – a differenciál diagnosztikában a diffúzió súlyozott felvételek 

segítenek (a tályog a DW képeken maga jelintenzitású). 
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20. ábra. Szabálytalan, vaskos halmozó falú cystosus képlet kifejezett oedemával – glioblastoma multiforme 

képe. Hasonló jellegű elváltozást metastasis is mutathat. (tályogtól a DW különíti el!) (FLAIR, T1W+C) 

2.6.1.1.5. Oligodendroglioma (WHO Grade 2) 

A subcorticalis régióból kiinduló, általában a kérget is érintő, az esetek kétharmadában meszesedéssel 

jellemezhető, lassan növő térfoglalás, mely leggyakrabban a frontális lebenyben alakul ki. A T2 súlyozott 

felvételeken inhomogén, helyenként cystás részleteket mutató, a meszesedés miatt a T2* vagy SWI felvételeken 

jelszegény részletekkel is jellemezhető térfoglaló folyamat. Minimális széli oedemát okozhat. Az esetek felében 

halmoz, kontrasztfelvétele heterogén, de necrosist nem mutat. Mikor necrosisra jellegzetes területek 

azonosíthatók benne, akkor fennáll a malignizálódás lehetősége anaplasticus oligodendroglioma irányába (grade 

3) 

   

21. ábra. A T2W képeken heterogén, minimális halmozást mutató, calcificatioval jellemezhető térfoglalás – 

oligodendroglioma képe. (T2W, T1W+C, CT) 

2.6.1.1.6. Medulloblastoma (WHO Grade 4) 

Gyermekkori primitív neuroectodermalis tumor (PNET), a leggonoszabb gyermekkori agydaganat. Általában a  

hátsó scalában alakul ki, liquor útján is metastatizál, kitöltheti a IV. agykamrát. Sejtjei bárhova eljutnak és 

megtapadnak, ezáltal újra kialakulhat egy újabb fióktumor. Leggyakrabban a gerincvelőn, agyfelszínen 

tapadnak az elvándorolt daganatestek. Úgynevezett drop metastasisokat ad, a durazsák legmélyebb pontján, a 

canalis sacralis mélyén is kell keresni terjedésének jeleit a staging vagy restaging, illetve kontrollok során. A 

fentiek miatt kontroll vizsgálatnál a koponya mellett a teljes gerinc MR vizsgálata (teljes neuroaxis vizsgálat – a 

canalis sacralis-szal együtt) is indokolt. Intenzív halmozást mutató, gyakran heterogén tumor. Számos fióktumor 

lehet a környezetében. Az agyfelszínen cukormáz-szerűen (Zuckerguss) halmozhat. Minél nagyobb, annál 

inkább jellemezheti necrosis. Postoperatív felvételeken vérzés a canalis spinalisban drop metastasis gyanúját 

keltheti. 
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22. ábra. A T2W képeken mérsékelten magas jelintenzitású, a kontrasztanyagot intenzíven halmozó, 

leptomeningealisan is terjedő térfoglalás – medulloblastoma. (FLAIR, T1W+C) 

2.6.1.2. Neuronalis és kevert sejtes tumor 

2.6.1.2.1. Ganglioglioma (WHO Grade 1) 

Lassan növő, jól körülírt, sok esetben a cortexre lokalizálódó neuropthieliális tumor, mely a temporalis 

epilepsiák gyakori okozója. Részben cysticus, pecsétgyűrűszerű, szolid része körülírt fali, a kontrasztanyagot 

halmozó csomó (muralis nodulus). Gyakran van benne mész. Döntőrészt jóindulatú, körülötte oedema 

megjelenése malignizálódását jelezheti (Anaplasticus ganglioglioma – Grade 3). 

  

23. ábra. A T2W képeken magas jelintenzitású, intenzíven halmozó körülírt térfoglalás – ganglioglioma. 

(FLAIR, T1W+C) 

2.6.1.2.2. Dysembryoplasticus neuroepithelialis tumor (DNET – WHO Grade 1) 

Lassan növő, kevert sejtes, habos szerkezetű corticalis térfoglalás, melyet esetenként corticalis dysplasia kísér. 

A T1súlyozott felvételeken alacsony, a T2 súlyozottakon multinodularis vagy septált magas jelintenzitású. 

Általában nem halmoz, az esetek kb. ötödében figyelhető meg gyűrű alakú, széli, vagy nodularis jellegű, a 

cortextől akár a kamrafalig követhető halmozás. Dominálóan a temporalis lebenyben (hippocampus, amygdala) 

található, gyakran okoz epilepsiát. 
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24. ábra. A jobb oldali amygdala régióban, a T2W képeken magas jelintenzitású, a kontrasztanyagot nem 

halmozó, érdemi térfoglaló jelleget nem mutató térfoglalás. (T2W, T1W+C) 

2.6.1.2.3. Primitiv neuroectodermalis tumor (PNET – WHO Gade 4) 

Kifejezetten malignus, részben szolid, részben cysticus, minden szekvenciával inhomogén jelintenzitású, a 

kontrasztanyagot is inhomogénen halmozó, supratentorialis térfoglalás. Csökkent vízdiffúzió jellemzi. 

Meszesedhet. A kisgyermekkor daganata, azonban felnőttekben is kialakulhat. Gyermekkorban az 

infratentorialis PNET a korábban tárgyalt medulloblastoma. Hajlamos lokálisan is invazívan viselkedni, a 

liquorral metastatizálhat, leptomeningeális terjedést mutathat. A központi idegrendszeren kívül is tud áttétet 

adni. Gyermekkorban a második leggyakoribb tumor, infratentorialis formájánál (medulloblastoma) 

agresszívebb, a túlélés rövidebb (5 éves túlélés medulloblastoma-80-85 %; supratentorialis PNET: 30-35 %). 

Szövettanilag differenciálatlan sejtek jellemzik, melyek a germinális mátrixra emlékeztetnek. 

  

25. ábra. A T2W képeken kifejezetten inhomogén, foltosan alacsony jelintenzitású, széli részén halmozó, 

szabálytalan alakú térfoglalás – PNET képe. (T2W, T1W+C) 

2.6.1.3. Agyi lymphoma 

Az összes primer agyi tumor kevesebb, mint 2 %-a. Előfordulása gyakoribb immunhiányos állapotban (HIV 

esetén). Szinte bármilyen térfoglalásra jellemző formában előfordulhat, keltheti metastasis, glioblastoma 

multiforme, gliomatosis cerebri, vagy akár agytályog gyanúját egyaránt A diagnózis sztereotaxiás biopsia 

alapján állítható fel. Felnőtteknél gyakoribb. A kezelés besugárzásból és szteroidokból áll (átlagos túlélés 

kevesebb, mint 24 hónap). 

  

26. ábra. Multiplex, a T2W képeken közepes és alacsony jelintenzitású, kifejezett perifocalis oedemával övezett, 

a kontrasztanyagot kissé inhomogénen felvevő térfoglalás képe – lymphoma. (T2W, T1W+C) 

2.6.1.4. Haemangioblastoma (WHO Grade 1) 

Embrionális vascularis elemekből álló ritka tumor. Általában soliter, és a cerebellumban helyezkedik el. 

Felnőttkorban a leggyakoribb primer cerebelláris tumor. 80%-ban sporadikus, illetve a von Hippel-Lindau 

szindróma részjelensége lehet. Cystás jellegű, murális nodulusa intenzíven halmoz, haemosiderin depositio 

jellemzi – a T2* felvételeken jelszegény sáv veheti körül. Lassan nő, tüneteket a cystás komponens tömeghatása 
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hozza általában létre. A cysta fal csak ritkán halmoz. Amennyiben környezetében megnagyobbodott ereket 

látunk azokban vagy flow void figyelhető meg, vagy betrombotizáltak. 

   

27. ábra. A T2W képeken magas jelintenzitású, érátmetszetekkel is jellemezhető, mérsékelt perifocalis oedemát 

mutató térfoglalás, mely a T1 súlyozott natív felvételek alapján bevérzett komponenssel is jellemezhető mely 

környezetében a kontrasztanyagot intenzíven halmozza – haemangioblastoma képe. (T2W, T1W, T1W+C) 

2.6.1.5. Plexus choroideus papilloma (WHO Grade 1) 

Az oldalkamrák, vagy a IV. kamra plexus choroideusainak epitheliumából kiinduló, egy éves életkor alatt a 

leggyakrabban előforduló benignus daganat. A karfiolszerű, intenzíven halmozó képlet a liquor túltermelődését 

okozza, ezzel kommunikáló hydrocephalust eredményez. A tömeghatás következtében, az aquaeductus 

kompressziója, esetlegesen a IV. kamra occlusiója elzáródásos, nem kommunikáló, azaz occlusiv hydrocephalus 

kialakulásához vezethet. Az intraventricularis, hypervascularizált, karéjos, éles széllel kifejezetten halmozó 

terime mellett hypertenziv hydrocephalusra jellegzetes felfújt kamrarendszert. A halmozó terimében vaskosabb 

érátmetszeteknek megfelelően flow voidot figyelhetünk meg. A T2* felvételeken jelszegény részletek 

meszesedés mellett, a tumoron belüli vérzést jelezhetik. A FLAIR képeken a periventricularis magas 

jelintenzitású sáv a fokozott nyomás következtében létrejött liquor infiltrációt jelzi. Amennyiben az 

agyállomány felé infiltrációs jeleket mutat, úgy plexus choroideus carcinoma (Grade 3) kialakulása állhat fent. 

Itt kell megjegyezni, hogy ebben a betegségcsoportban a képalkotó vizsgálattal nem lehet eldönteni, hogy a 

benignus (papilloma), vagy a malignus (carcinoma) formával állunk-e szemben! 

  

28. ábra. Intraventricularis, éles, karélyos szélű, a T2W képeken kissé inhomogén, közepes jelintenzitású, a 

kontrasztanyagot intenzíven halmozó térfoglalás perifocalis oedemával. A kamrarendszer tág, a sulcusok az 

érintett régióban összenyomottak – plexus choroideus papilloma. (T2W, T1W+C) 

2.6.1.6. Pineocytoma (WHO Grade 2) 

A corpus pinealéból kiinduló ritka benignus tumor, mely lokalizációja miatt hamar az aquaeductus 

elzáródásához vezethet. Következményesen supratentoriálisan hypertensiv hydrocephalus alakul ki 

kamratágulattal és a magas nyomásra jellegzetes liquor infiltráció jeleivel. Az éles szélű, környezetétől jól 

elhatárolódó, esetenként meszesedést mutató (T2*) képletet intenzív halmozás jellemzi. A corpus pinealéból 

kiinduló malignus tumor a pineoblastoma (grade 4), mely a környezete felé infiltratív terjedést mutat, széli 

részén meszesedik (a régió másik gyakori malignus tumora, a germinoma általában centrálisan mutat 

meszesedést). 
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29. ábra. A corpus pinealera lokalizálódó, éles szélű kerek, a T2W képeken kissé inhomogén, kontrasztanyag 

adása után intenzíven homogénen halmozó térfoglalás, mely az aquaeductust komprimálja és supratentoriális 

ventriculomegaliát okoz – pineocytoma képe. (T2W, T1W+C) 

2.6.2. Extraaxialis térfoglalások 

2.6.2.1. Colloid cysta 

A 3. agykamra elülső részének ritka tumora, vékony kötőszövetes fala van hámborítással, és hám által termelt 

mucinosus váladékot, illetve bomlásterméket, zsírt, vért, koleszterolt és liquort tartalmazhat. Congenitális 

eredetű, lassan növekszik. A foramen Monro környéki kerek elváltozás, mely a foramenek szűkületét okozhatja, 

melynek következtében az érintett oldalkamra a liquor-kiáramlási akadály miatt feltágul. A T1 súlyozott 

felvételeken a jelintenzitás a cholesterol tartalmával függ össze – az esetek 2/3-a a magas cholesterol tartalom 

miatt magas, 1/3-a az alacsony cholesterol tartalom miatt közepes jelintenzitású. Ugyanezt mutatja a CT felvétel 

is, hol a magas cholesterol tartalmú cysták hyperdenzek. A T2 súlyozott képeken általában közepes 

jelintenzitású, kis cysták nehezen észrevehetőek – azonban az esetek egy részében csökkent jelintenzitást is 

mutathat. Kontrasztanyag halmozás, csökkent diffúzió nem jellemzi. 

  

30. ábra. Sűrű bennékű, jellegzetesen a natív T1W képeken magas, a T2W képeken alacsony jelintenzitású, éles 

szélű, szabályosan kerek, a foramen Monro-k közelében található térfoglalás, mely a Monro-k szűkületét okozva 

supratentorialis ventriculomegaliát eredményez – colloid cysta képe. (T1W, T2W) 

2.6.2.2. Arachnoidealis cysta 

Gyakori, liquorral telt elváltozás, általában veleszületett, de trauma vagy gyulladás után is kialakulhat. 

Leggyakrabban a középső skálában helyezkedik el, de előfordul a pontocerebellaris szögletben is. Növekedést 

leginkább akkor mutathat, ha traumás eredetű. A liquorral telt cysta az arachnoideaban alakul ki, falát arachnoid 

sejtek alkotják. Lokalizációjának megfelelően a hosszú anamnézis miatt a koponya aszimmetrikus lehet, a 

koponyacsont elvékonyodhat. A kompenzáció miatt nagy cysták sem okoznak hypertenziv tüneteket, a sulcusok 

nem összenyomottak. Azokban a ritka esetekben, ha trauma következtében jön létre és növekedik, súlyos 

nyomási tüneteket hozhat létre. A típusos cysták a liquorral azonos jelintenzitásúak minden szekvenciával, 

kontrasztanyag halmozást nem mutatnak. Az esetek döntő többsége nem kommunikáló jellegű, a ritka 

kommunikáló esetekben a fázis kontraszt cine MR vizsgálatok is csak szerencsés esetben képesek a 

kommunikáció lokalizációját pontosítani. 
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31. ábra. A jobb frontalis lebenynek megfelelően található, a liquorral azonos jelintenzitású cysta, melynek 

megfelelően, hosszú anamnézisre utalóan a koponyacsont elvékonyodott. Térszűkítő hatása ugyanakkor nincs. 

Arachnoidealis cysta képe. (T2W) 

2.6.2.3. Epidermoid 

Benignus veleszületett elváltozás, akkor alakul ki, amikor a velőcső záródásakor a neuroectoderma és a cutan 

ectoderma tökéletlenül válik szét. Általában a subarachnoidealis tereket, cysternákat tölti ki, felveszi azok 

alakját. Leggyakoribb lokalizációja a pontocerebellaris szöglet. Epithel sejtek képezik a cysta belső felszínét, 

melyek által termelt cholesterol és keratin alkotja a cysta bennékét. A T1 és T2 súlyozott felvételeken teljesen 

azonos jelintenzitást mutathat a liquorral, ez esetekben, ha nincs, vagy minimális a térfoglaló hatása nehéz 

azonosítni. A CT felvételeken a liquorhoz hasonlóan hypodenz, bár a liquorénál általában kissé alacsonyabb 

denzitású, de ez a hagyományos ablakolás mellett nehezen észrevehető. MR vizsgálat során ugyanakkor 

kitűnően ábrázolódik a diffúzió súlyozott felvételeken, a csökkent diffúzió miatt megfigyelhető magas 

jelintenzitást bennékének összetétele okozza. Általában halmozást nem mutat. Amennyiben nagyobb, 

inhomogénné válhat, ez esetekben könnyebben diagnosztizálható. 

   

32. ábra. A T1W képeken alacsony, a T2W képeken magas, a liquorhoz hasonló, kissé inhomogén jelintenzitású 

terime a pontocerebellaris és prepontin cisternában. Kifejezetten csökkent vízdiffúzió jellemzi. Epidermoid 

képe. (T1W+C, T2W, DW) 

2.6.2.4. Dermoid 

Ritka, általában a középvonalban kialakuló, az epidermoidhoz hasonlóan ectodermális eredetű, veleszületett 

térfoglaló jellegű cysta. Bőrfüggelékeket és hajhagymákat tartalmazhat, zsírtartalma az epidermoiddal szemben 

magas. Emiatt a T1 súlyozott felvételeken magas jelintenzitásával jól azonosítható, zsírelnyomásos 

szekvenciával zsírtartalma megerősíthető. Körülötte a magas zsírtartalom miatt chemical shift artefact is 

megfigyelhető. A T2 súlyozott felvételeken lehet alacsony és magas jelintenzitású egyaránt. Bennéke annak 

függvényében homogén, vagy heterogén, hogy milyen komponenseket tartalmaz. Megrepedhet, ez esetekben a 

magas zsírtartalmú bennék a subarachniodealis terekben különböző helyre juthat el. Ilyenkor is a 

zsírelnyomásos szekvenciák lehetnek segítségünkre abban, hogy a képet esetleges subarachnoidealis vérzéstől 

elkülönítsük. Kontrasztanyagot nem halmozza, azonban ruptúrát követően intenzív halmozást figyelhetünk meg 

a meninxeknek megfelelően, mivel a cystából kikerülő anyagok kémiai meningitist hozhatnak létre. Proton MR 

spektroszkópiával széles lipid csúcs jellemzi 1,1-1,4 ppm között. 
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33. ábra. A T1W és FLAIR felvételeken egyaránt magas, zsírra jellemző jelintenzitás tölti ki a frontalis 

szarvakat rendkívül éles széllel. Hasonló, cseppszerű eltérések a jobb oldalon a sulcus Sylvii-ben is 

azonosíthatók. Rupturált dermoid – a zsíros bennéke a liquorral a kamrarendszerbe és a subarachnoidealis tér 

különböző pontjaira jutatott el. (T1W, FLAIR) 

2.6.2.5. Meningeoma (WHO Grade 1) 

Leggyakoribb benignus, a meninxekből kiinduló intracranialis tumor. Az esetek 6-8%-ban multiplex, nőkben 

gyakrabban alakul ki, lassan növekszik. Általában homogénen halmoz, közvetlen környezetében a 

megvastagodott dura is felveszi a kontrasztanyagot (dural tail). A kis elváltozások minimális térfoglaló jelleget 

mutathatnak, teljesen el is meszesedhetnek. A T1 és T2 súlyozott felvételeken egyaránt homogénen közepes 

jelintenzitásúak. A FLAIR felvételeken a dural tailnek megfelelően a mérsékelt dura oedema miatt magas 

jelintenzitást találhatunk. A nagyobb tumorok inhomogénné válnak, bennük necrosis is kialakulhat. Proton MR 

spektroszkópiával bennük, lévén nem neuronális eredetűek, NAA nem található, ugyanakkor az alanin (Ala – 

1,3-1,5 ppm) csúcsa azonosítható. Környezetében hyperostosis alakulhat ki periostealis reakció 

eredményeképpen. 

Agresszívebb formái az atípusos (Grade 2) és anaplasticus, vagy malignus (Grade 3) meningeoma. Ezek a 

tumorok már környezetüket is infiltrálják, úgy a csontba, mint az agyállományba belenőhetnek. Gyakran 

necrosis, inhomogén halmozás és esetenként kifejezett perifocalis oedema jellemezheti őket. Multiplexek 

lehetnek, destruálhatják akár az orbitát, vagy a sziklacsontot. Az agresszivitás függvényében a Cho csúcs az 

proton MR spektrumon emelkedik. 

  

34. ábra. Kifejezett tömegű, éles szélű, frontobasalis lokalizációjú extraaxialis térfoglalás intenzív, kissé 

inhomogén halmozással. Típusos olfactorius meningeoma. (T2W, T1W+C) 

2.6.2.6. Acusticus neurinoma 

Schwann sejtek benignus tumora. mely általában a VIII. agyideg vestibularis ágának megfelelően fejlődik ki. A 

pontocerebellaris cysterna leggyakoribb extraaxiális tumorai közé tartozik. Legtöbb tumornak intra- és 

extrameatalis részlete is van. MR vizsgálat során az erősen T2 súlyozott 3D szekvenciákkal (FIESTA, CISS) a 

kis intrameatalis tumoroknak megfelelően ábrázolódó körülírt megvastagodás is azonosítható az ideg 

lefutásának megfelelően. Általában homogénen halmozzák a kontrasztanyagot, a nagyobb tumorok ugyanakkor 

már necrosis jeleit is mutathatják. Kontrasztanyag adása után izotróp voxeles 3D T1 súlyozott szekvencia 

javasolt 1 mm körüli effektív szeletvastagsággal. Ugyancsak kontrasztanyag adását követően a 3D T2 súlyozott 
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felvételeken a közepes jelintenzitású tumor masszában az ideg lefutása jelszegény. Nagyobb tumorok 

környezetük kifejezett kompresszióját hozhatják létre, ez érintheti felfelé a n. trigeminus, lefelé a n. vagus vagy 

n. glossopharyngeus kilépését is. 

  

35. ábra. Jobb oldali, a meatus acusticus internust kitöltő, a kontrasztanyagot halmozó térfoglalás. Intrameatalis 

acusticus neurinoma típusos képe. (3DT2W, T1W+C) 

 

36. ábra. Baloldali, fő tömegével a pontocerebellaris régióban elhelyezkedő a ponst és a cerebellaris pedunculust 

komprimáló, részben szolid, részben cystosus térfoglalás, mely a meatus acusticus internust is kitölti. Extra-, és 

intrameatalis acusticus neurinoma képe. (3DT2W, T1W+C) 

2.6.2.7. Trigeminus schwannoma 

Általában a n. trigeminus oszlásának megfelelően, a Gasser-dúcból indul ki. A lassan növő tumor ritkán a 

középső és a hátsó scalába is növekszik, ilyenkor homokóra alakot mutathat. Vizsgálata során kontrasztanyag 

adása előtt a 3D T2 súlyozott, míg utána a 3D T1 súlyozott szekvenciák a legfontosabbak. 

  

37. ábra. A parasellaris és pontocerebellaris régiót kitöltő, kifejezett térfoglaló hatású, intenziven halmozó, 

necroticus jeleket mutató, „hóember" alakú térfoglalás. Trigeminus neurinoma a n. trigeminus főtörzsének és a 

Gasser dúcnak megfelelően. (T2W, T1W+C) 
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2.7. Metabolikus betegségek 

A jelen összefoglalónak nem célja, hogy részletesen bemutassa a rendkívül széles körű agyi metabolikus 

betegségek csoportjait. Annyit emelnénk ki, hogy a különböző metabolikus betegségek a legkülönbözőbb agyi 

elváltozásokat mutatják az MR vizsgálat során, legnagyobb részben a fehérállomány focalis, vagy diffúz 

károsodását eredményezik. Általában a morfológiai kép nem specifikus, nagy segítséget nyújt az egyes 

kórformák pontosításában a proton MR spektroszkópia. 

2.8. MR spektroszkópia alkalmazása a metabolikus betegségek 
és a daganatok diagnosztikájában 

A proton MR spektroszkópiával a szövetek anyagi összetétele vizsgálható, a szöveti anyagcseréről nyerhetünk 

értékes információkat. Eredménye egy spektrum, amelyen a különböző metabolitok relatív koncentrációja 

jelenik meg. A metabolitok mennyiségi elemzése, azok egymáshoz való aránya, a vizsgált kórforma 

metabolikus ujjlenyomataként értékelendő, mely a klinikai, laboratóriumi és radiológiai információk tükrében 

értékes adatokat szolgáltat a folyamatok természetének pontosabb megismeréséhez. A csúcsok alatti terület a 

mennyiséggel, míg a félszélesség a metabolitok T2 relaxációs idejével arányos. A leggyakrabban alkalmazott 

lokalizációs szekvenciák a proton MRS során a PRESS és a STEAM szekvenciák. Lényeges az alkalmazott 

echo idő (TE). Hosszabb TE-vel készült vizsgálatok robosztusabbak, jobb jel-zaj viszonyt eredményeznek, 

viszont a kisebb metabolit koncentrációk rajtuk nem láthatók, általában csak a három fő metabolit megítélésére 

alkalmasak (Cho, Cr, NAA). Megfigyelhető rajtuk az anaerob glikolízist jelző laktát jelenléte is. Ezzel 

kapcsolatban különösen értékes, hogy a kb. 1,3 ppm-nél megjelenő laktát jel pl. 1,5 T-s MR berendezésen a kb. 

280 ms-os TE esetében pozitív, addig 140 ms körül ennek inverz értékét mutatja. Tekintettel arra, hogy 

ugyanezen területen alakulhat ki pl. necrosist jelző, széles lipid csúcs, mely az esetlegesen megjelenő laktátot 

280 ms-os TE esetében elfedheti, addig 140 ms-os TE-vel a laktát a pozitív lipid mellett negatív irányba 

azonosíthatóvá válik. Az, hogy az echo idő, hatással van a spektrumra abban is megnyilvánul, hogy míg magas 

TE esetében kevésbé zajos spektrum, a kis metabolitok nem láthatóak, alacsony echo idő estén (pl. 30-35 ms 1,5 

T-n) részletgazdagabb, de zajosabb a spektrum. 

 

38. ábra. 1,2 ppm-nél a laktát doublet 1,5 T-s MR berendezésen 144 ms TE mellett negatív, 288 ms TE esetében 

pozitív értéket mutat. 

Maga a proton spektrum a korral változik, az NAA (N- acetyl-aspartát) az agy fejlődésével együtt 

gyermekkorban nő, az agy atrophiájával, pusztulásával párhuzamosan csökkenés figyelhető meg idős korra. 

Ugyanakkor az egyes metabolitok pontos quantifikálása rendkívül nehéz feladat, ezért rutinszerűen az egyes 

metabolitok egymáshoz képesti arányát szokták meghatározni. A leggyakrabban alkalmazott metabolit arányok 

a Cho/NAA ratio, mely a membrán metabolizmus fokozódásáról és az idegsejt pusztulásáról informál – ez 

elsősorban tumorok esetében nyújt információt a térfoglalások agresszivitásáról. Ugyanakkor a Cr csúcs 

tekinthető a legstabilabb, a legkevésbé változó csúcsnak a normál agyi spektrumon, ezért gyakori még a Cho/Cr, 

valamint NAA/Cr arányok meghatározása is. Lényeges, hogy amennyiben nem egy időben több voxelről is 

spektrumot szolgáltató, 2D vagy 3D CSI mérést készítünk, hanem csupán egy voxelről gyűjtünk adatot (single 

voxel MR spektroszkópia), akkor fontos, hogy a kóros folyamat által nem érintett, egészségesnek tűnő 

agyállományról is vegyünk fel egy kontroll spektrumot – ez optimális esetben az egészséges ellenoldali 

agyfélteke identikus területéről történik. 
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39. ábra. Bal oldali temporo-occipitalis oligodendroglioma mérsékelten emekedett Cho csúcsa a csökkent NAA 

mellett. A jobb oldali megegyező területről kontroll spektrumot is felvettünk. 

Az MR spektroszkópia során 3D és 3D spektroszkópos képalkotásra is mód nyílik (chemical Shift Imaging - 

CSI), a különböző metabolitok térképe kiszámítható és megjeleníthető. 

 

40. ábra. Jobb oldalon csökkent NAA ábrázolódik a metabolit térképeken jobb oldali a idegsejtkárosodás, 

atrophia következtében a primer progressiv aphasiás beteg esetében. 

2.9. A sella MR vizsgálata 

A sella MR vizsgálata elsősorban a hypophysis kórfolyamatainak megítélésére szolgáló vizsgálati módszer. 

A hypophysis bab alakú mirigy, mely a koponyaalapon, a sella turcicaban helyezkedik el dura mater 

kettőzetben. 

Elülső lebenye az adenohypophysis a Rathke tasakból (embrionális ősszáj pharyngealis betüremkedése) 

származik. Vérellátása úgynevezett portális jellegű, az általános keringés megkerülésével direkt módon 

szállítják a hypothalamus gátló és serkentő hormonjait. Az elülső lebeny peptid hormonokat termel, ezek 

kiválasztását a hypothalamus szabályozza. Az itt termelt hormonok: növekedési hormon (GH, STH), prolactin 

(PRL, LTH), adenocorticotropin (ACTH), luteinizáló hormon (LH), follikulus stimuláló hormon (FSH) és a 

pajzsmirigyet stimuláló hormon (TSH). 

A középső lebeny az emberben csökevényes, hormonja a melanophor stimuláló hormon (MSH). 

A hátsó lebeny, a neurohypophysis a köztiagy alapjából alakul ki. Szabályozása közvetlen a hypothalamus 

magvaiból idefutó idegek által történik, melyek a kész hormonokat ide szállítják, amiket aztán a 

neurohypophysis raktároz, és a vérbe ürít. Ezek a vasopressin, vagy antidiureticus hormon (ADH), és az 

oxytocin. 

A hypophysis elülső lebenyében adenomák képződhetnek, melyek hormontermelésük szempontjából 

hormonálisan aktívak, vagy inaktívak lehetnek. Nagyságuk szerint osztályozva az 1 cm alattiak a 

microadenomák, az 1 cm felettiek a makroadenomák. 
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A sella környék vizsgálatának indikációs köre lehet: 

• endokrin (a klinikai kép vagy laborleletek alapján) 

• ophtalmológiai (nagy sellakörnyéki elváltozások a chiasma opticum nyomásával látótér-kiesést okoznak) 

• radiológiai (rtg. felvételen a sella-környék csontos anomáliája látható). 

2.9.1. Hypophysis adenomái 

Prolactinoma, prolaktin túltermelés: Jól körülhatárolt, kerek képlet, rendszerint microadenoma, ritkán érik el 

felfedezésükkor a makroadenoma méretét. 

GH termelő adenoma, acromegalia: gyakran lefelé és oldalra növekednek, nagy százalékban invazívak, 

betörhetnek a sinus sphenoidalisba és a sinus cavernosusba is. Körülölelhetik az arteria carotis internákat is, 

melyek a növekedési hormon hatása alatt megnyúlnak, tortuosussá válhatnak. 

ACTH termelő adenoma, Cushing kór: igen kicsiny adenomák (2-3 mm), gyakran elmosott széllel, összefolyva 

a mirigyállománnyal. 

2.9.2. MR vizsgálata 

Háton-fekve, koponyatekercsben történik az orrgyökre (glabellára) centrálva. 

Szekvenciák, síkok: 

• T1 FSE Sag, és Cor, 

• T2 FSE Cor, 

• iv. kontrasztanyag adása 

• Dinamikus 3D T1 Cor (1,5 percig tartó, 10-15 ms-ként mintavételezés), 

• T1 FSE Sag, és Cor megismétlése (kontrasztanyagos) 

A szeletvastagság maximum 3mm, a szeletek közötti távolság (Gap) 0mm. 

A normál hypophysis elülső lebenye T1 súlyozással az agyállományhoz hasonló jelintenzitású, a hátsó lebeny 

jelintenzitása azonban magas. A hátsó lebeny hiánya (amennyiben helyének megfelelően a T1 súlyozott 

felvételeken a raktározott hormonok hiányában magas jelintenzitás nem ábrázolódik), diabetes insipidusra utal. 

A hátsó lebeny vizsgálatára a T1 súlyozott natív sagittalis felvételek az optimálisak. T2 súlyozott felvételek 

mind az elülső, mind a hátsó lebeny közepes jelintenzitású. 

A microadenomák a T1 súlyozott felvételeken környezetüknél alacsonyabb, a T2 súlyozottakon magasabb 

jelintenzitást mutathatnak, azonban kis térfoglalások valójában biztonsággal nem elkülöníthetőek. Kezelés 

hatására a prolactinomák bevérezhetnek, akkor a natív T1 súlyozott felvételeken is magas jelintenzitást 

mutatnak. Éppen ezért a natív felvételek a sella MR vizsgálata során nem hagyhatóak el, mert ha csak 

kontrasztanyag adása után vizsgálnánk, akkor a bevérzett, csökkent T1 relaxációs idejű microadenoma (magas 

jelintenzitású), a kontrasztanyagot halmozó, ennek következtében ugyancsak csökkent T1 relaxációs idejű 

(szintén magas jelintenzitású) egészséges mirigyállománytól nem lenne elkülöníthető. 

Gadolínium adására a hypophysis első és hátsó lebenye közötti jelintenzitásbeli különbség az elülső lebeny 

halmozása miatt eltűnik. Dinamikus vizsgálatra a coronális síkban készített 3D T1 súlyozott mérési sorozat 

javasolt másfél percen keresztül, 15-20 mp-es mintavételezéssel. 

Mivel a hypophysisben nincs vér-agy gát és elülső lebenye gyors perfúziójú, benne a kontrasztanyag korán 

megjelenik, viszont a micradenomák alacsonyabb perfúziós tulajdonságokkal bírnak, a dinamikus sorozat képes 

a kóros terület és környezete között a korai fázisban differenciálni. Azokban az esetekben nyújt különösen 

fontos segítséget a dinamikus sorozat, mikor a késői felvételeken nem lehet elkülöníteni a hypophysis 

mirigyállományát a benne lévő elváltozástól. Mivel a dinamikus sorozattal valójában a hypophysis perfúzióját 

vizsgáljuk, a microadenomát jellemző, a mirigyállományhoz képest csökkent perfúzió a segít az ábrázolásban. A 
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korai artériás képeken az egészséges mirigyállomány gyorsan felveszi a kontrasztanyagot, míg a csökkent 

perfúziójú microadenoma nem, vagy csak kevésbé. A macroadenomák a bevérzések és cystosus átalakulások, 

necrosis miatt inhomogének lehetnek T2 képeken. 

   

41. ábra. Jobb oldalon lateralisan az adenohypophysisben csökkent köntrasztfelvételű terület a T2 súlyozott 

képeken jelzetten magasabb jelintenzitású. Prolactint termelő microadenoma képe. (T1W, T1W+C, T2W) 

Az elülső lebeny hormonjainak hiánya hypopituitarizmushoz vezet, gyermekkorban szembetűnő tünete a 

növekedésbeni elmaradás. Legismertebb felnőttkori hypofunkciós kórkép a Sheehan syndroma, ami szülés 

shock után a hypophysisben kialakuló necrosis következménye. A nagyra növő, hormonálisan inaktív adenomák 

és egyéb tumorok környezeti nyomóhatásuknál fogva okozhatnak hypopituitarizmust. A sella MR vizsgálatával 

a hiányzó, vagy kicsi adenohypophysis, illetve a hypothalamus morfológiai elváltozásai mutathatók ki. 

   

42. ábra. A suprasellaris cisternát kitöltő, a chiasmat és a nervus opticusokat komprimáló, a carotis syphon 

széttoló macroadenoma, melyben a középvonaltól jobbra, a natív T1W képeken magas, a T2W képeken 

kifejezetten magas terület, vérzésre utal. A posztkontrasztos felvételen az elváltozás nem ábrázolódik, mivel 

relaxációs ideje megegyezik a kontrasztanyagot halmozó tumorral. Bevérzett hypophysis macroadenoma képe. 

(T1W, T1W+C, T2W) 

2.9.3. A hypophysis egyéb betegségei 

2.9.3.1. Empty sella 

A hypophysist felülről fedő diaphragma sellae a dura mater kettőzete. A nyél becsatlakozásánál a diaphragma 

fenestrált, szélesebb fenestráció esetén a liquor pulzációja szabadon érvényesül a hypophysisen. A mirigy felső 

kontúrja benyomódik, idővel a sella fenekére lapul, vékony sarló alakjában ábrázolódik. Következményesen 

emelkedett koponyaűri nyomás hiányában is felfújódhat a sella turcica (ballon sella). 
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43. ábra. A suprasellaris cisterna kiöblösödött, az adenohypophysis vékony sarló alakjában a sellafenéken 

helyezkedik el. Empty sella típusos képe. (T1W, T1W+C) 

Egyéb tumorok a hypophysisben és környékén 

2.9.3.2. Craniopharingeoma 

A Rathke tasak epithelialis sejtjeinek maradványából eredő, benignus, lassan növő tumor. Lehet meszes, 

cystikus és solid komponense. Igen nagyra megnőhet, akár a foramen Monroi-k síkját is meghaladhatja. A 

chiasmát és a n. opticusokat komprimálhatja. Gyakran a cystosus komponens növekedése okozza a nyomási 

tüneteket. 

  

44. ábra.A T2W képeken kifejezetten inhomogén, a kontrasztanyagot intenzíven halmozó, a III. kamrát 

megemelő, a foramen Monroi-k magasságáig követhető, az interpeduncularis cisternát kitöltő térfoglalás. A 

chiasmát és a n. opticusokat komprimálja. Craniopharyngeoma képe. (T2W, T1W+C) 

2.9.3.3. Rathke tasak cysta 

A középső lebeny régiójában megtalálható, általában onnan kiinduló, azonban a legtöbbször tüneteket nem 

okozó cysta. Az éles szélű, szabályos cystosus képlet bennéke változó, lehet liquorra jellemző jelintenzitású, 

nem ritkán azonban sűrű bennékű, magas protein tartalmú cystára jellegzetes a T1 súlyozott képeken magas, 

míg a T2-n közepes, vagy alacsony jelintenzitással. 
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45. ábra. A sella turcicában és a suprasellaris cisternában elhelyezkedő, a liquorhoz hasonló jelintenzitású 

cystosus térfoglalás. Rathke cysta képe. (T2W, T1W+C) 

2.9.3.4. Germinoma 

Germinális sejt eredetű tumor, a pineális régió mellett gyakori a sellaris, suprasellaris elhelyezkedése. 

Leggyakoribb tünete a diabetes insipidus. Felfedezésükkor már gyakran nagyok. Az agyállományhoz hasonló 

jelintenzitásúk. Mivel az infundibulumot is érinthetik, a natív T1 súlyozott sagittalis képeken hiányozhat a 

neurohypophysist jelző magas jelintenzitás. A kontrasztanyagot intenzíven, inhomogénen halmozzák. 

 

46. ábra. Inhomogén halmozású terime az infundibulum lefutásában. Germinoma képe. (T1W+C) 

2.10. Traumás koponyasérülések MR vizsgálata 

Koponyasérülések alapvető, elsőnek választandó képalkotó vizsgálata a CT vizsgálat. Ugyanakkor az MR 

vizsgálat elvégzésére bizonyos esetekben szükség van. 

Az intracranialis vérzések különböző formái, az epiduralis, a subduralis, és a subarachnoidealis vérzések CT 

vizsgálattal jól azonosíthatóak. Az akut vérzés mind T1, mind T2 szekvenciával közepes jelintenzitás, ha 

térfoglaló jellege nincs az MR vizsgálat T1 és T2 súlyozott szekvenciáin azonosításuk nehéz. A FLAIR 

felvételek segíthetnek ilyenkor – a vékony subduralis haematoma a liquorral ellentétben nem jelszegény, hanem 

közepes, vagy mérsékelten emelkedett jelintenzitású. Idővel, subacut vérzés esetében a haemoglobin 

bomlástermékeinek jelintenzitása mind a T1, mind a T2 súlyozott felvételeken növekszik. 
 

Hgb bomlástermék Vérzés óta eltelt idő T1 T2 

Oxygenált hgb Néhány óra 
Izo v. gyenge 

= - 
Erősebb + 

Deoxygenált hgb 
Néhány óra-néhány 

nap 

Izo v. gyenge 

= - 

Nagyon gyenge 

- - - 

Methgb (oxidalt hgb) 

intracellularis 
Első néhány nap 

Nagyon erős 

+ + + 

Nagyon gyenge 

- - - 

Methgb (oxidalt hgb) 

extracellularis 
Napok-hetek, 

hónapokig 

Nagyon erős 

+ + + 

Nagyon erős 

- - - 

Ferritin-haemosiderin Évek múlva is 
Izo v. gyenge 

= - 
Nagyon gyenge 

- - - 
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Az agyállomány contusiós sérülései leggyakrabban a frontobasalis és a temporopoláris régiókban fordulnak elő. 

Az acut fázisban a CT vizsgálat teljesen negatív lehet, esetleg minimális hypodenzitás figyelhető meg, melynek 

helyén 24 óra múlva nagy, térfoglaló jellegű állományvérzés alakulhat ki. Az MR vizsgálat az acut fázisban 

egyrészt T2* vagy SWI képalkotással, vagy a diffúziós tenzor képalkotásból számított fractionalis anizotrópia 

térképeken képes megjeleníteni a károsodott területet. 

Nagy erőbehatásra, direkt contusio nélkül, a fehér- és a szürkeállomány közötti rugalmasságbeli és struktúrális 

különbség következtében a szürke-fehérállomány határokon apró sérülések keletkezhetnek. Ezt nevezzük diffúz 

axonális sérülésnek, károsodásnak, ezeknek a leggyakoribb helye a frontalis lebeny parasagittalis és a temporalis 

lebeny subcortexe, a corpus callosum a spleniuma valamint az agytörzsi magvak környezete. A nagy 

erőbehatásra a cortex a legnagyobb nyírófeszültségeknek megfelelően mintegy elcsúszhat a fehérállományon, 

súlyos esetekben akár decorticálódhat az adott terület. Ugyanezen okból alakulhatnak ki pl. a thalamus körül 

punctiform apró bevérzések – a thalamus mag a trauma hatására mintegy elmozdul az agyon belül. Ezek a 

sérülések a CT felvételeken általában nem azonosíthatók, akkor merül fel kialakulásuknak gyanúja, mikor a 

beteg állapota nem javul, és annak ellenére pl. komatózus, hogy az agyban durva roncsoló kontúziós vérzés nem 

látható. Ugyanakkor ezeket az eseteket általában kifejezett intracranialis nyomásfokozódást eredményezi 

agyoedema kíséri. 

A diffúz axonalis sérülések kimutatására optimális az SWI mérés – ezeken tűszúrásnyi fekete, jelszegény pontok 

ábrázolódnak a fehér és a szürkeállomány határán subcorticalisan, vagy az agyi magvak körül. Azokon a MR 

berendezéseken ahol SWI szekvencia végzésére nincs mód T2* felvételek készítése indokolt minden traumás 

esetben. A legérzékenyebb szekvencia ugyanakkor a DTI mérés, melynek adataiból, az egyes voxelekre 

számított fractionális anizotrópia értékek a nagyon korai károsodásokat is jelezhetik 

  

47. ábra. Apró, pontszerű jelszegény területek ábrázolódnak a fehérállományban és a frontoparietalis régió 

subcortexében, a szürkeé, és fehérállományi határon. Diffúz axonalis sérülés képe grádiens echo T2 súlyozott 

felvételeken. (T2*) 

Csecsemők esetében előforduló sérülés a "Shaken baby" szindróma (SBS), mely a türelmetlen szülő által 

megrázott csecsemő agyában alakul ki, miközben az agy a koponyában ide-oda csapódik. Ez egyrészt subduralis 

haematomát és retinavérzést okozhat és kifejezett agyoedemával jár, mely mögött szintén diffúz axonális 

károsodást találhatunk. 

2.11. Az epilepsziás betegek MR vizsgálata 

Klinikailag vagy EEG vizsgálattal parciálisnak igazolódó rosszullétek esetén koponya MR vizsgálat végzendő, a 

rohamokat okozó laesio felismerése céljából. Az idiopathiás generalizált epilepszia atípusos eseteiben is 

indokolt a koponya MR vizsgálat elvégzése. Egyes epileptogén elváltozások radiológiai tulajdonságaik vagy 

lokalizációi miatt speciális vizsgálati protokollt kell alkalmazni, amelynek értékelése neuroradiológiai 

jártasságot igényel. 

Az epilepsiás betegek koponya MR vizsgálatának javasolt szekvenciái a következők: 

• T2W és DW axiális 

• FLAIR és T2 IR (inverziós idő 1,5 T-s térerőn 300-350 ms) paracoronalis mérés a hippocampus tengelyére 

merőlegesen 
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• Izotróp voxeles (0,8-1,2 mm-es izotróp voxel) 3D T1 súlyozott mérés – az alapsíkja az alkalmazott géptípus 

függvénye 

• Szükség esetén kontrasztanyag adása után a 3D T1 súlyozott felvételeket megismételjük 

• Optimális, ha DTI vizsgálat is történik 

A vizsgálat során keressük a hippocampus, az amygdala, illetve a temporomediális régió kóros eltéréseit. Az 

egyik típusos eltérés a hippocampus mesialis sclerosisa, melyet az atrófiás hippocampus magas jelintenzitása 

jellemez. Keresni kell térfoglalásokat, melyek közül az epilepsia leggyakoribb okozója a DNET, valamint a 

ganglioglioma. A T2 IR coronalis felvételek a mesialis sclerosis és a hippocampus atrófia mellett a cortex 

fejlődési rendellenességeire is felhívják a figyelmet. Ezek, a 3D T1 súlyozott felvételek, különböző síkban 

rekonstruált síkjain erősíthetők meg. Rutinszerűen mindhárom síkban, illetve a hippocampus tengelyére 

merőlegesen, valamint azzal párhuzamosan is kell készíteni a maximum 1,0-1,2 mm szeletvastagságú 

rekonstrukciókat. Ezeken a felvételeken a szürkeállomány kis területet érintő megvastagodása, a szürke és 

fehérállományi határ elmosott volta hívja fel a figyelmet a corticalis dysgenezisekre. A corticalis dysgeneziseket 

bizonyos esetekben a DTI mérésekből számított colorizált anizotrópia térképek is megerősíthetik, valamint 

egyes típusaiknál kontrasztanyag adására is szükség lehet. 

  

48. ábra. Jobb oldalon atrophiás és a T2W és FLAIR felvételeken magas jelintezitású terület. Mesialis 

(hippocampalis) sclerosis típusos képe. (T2W, FLAIR) 
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3. fejezet - A gerinc MR vizsgálata 

1. Anatómiai áttekintés 

A gerincoszlop cervicalis szakaszát 7 csigolya alkotja, ez a szakasz a legmobilisabb, könnyebben sérül. A 12 

csigolya alkotta thoracalis szakasz a legkevésbé sérülékeny, míg az 5 csigolyából álló lumbalis szakasz a 

leghamarább sérül. A lumbalis szakasz sérülékenysége, degenerációra való hajlama mögött egyrészt az áll, hogy 

a legnagyobb erőhatásoknak ez a szakasz van kitéve, másrészt az, hogy a lumbosacralis átmenet fejlődési 

variációi (lumbalisatio, sacralisatio, Bertolotti syndoma) a gerincoszlop által viselt terhet kis ellenállású, 

statikailag nem stabil rendszeren vezetik át a keresztcsontra, illetve a csípőlapátokra. Az 5 sacralis, általában 

összecsontosodott csigolyából összetevődő keresztcsonti szakasz sérülékenysége kicsi, míg a 3-5 coccygealis 

csigolya alkotta farkcsonti szakaszon a traumás törések a leggyakoribbak. 

A gerinc az egyik leggyakoribb MR vizsgálat. Egyszerűen kivitelezhető vizsgálat, a fémek eltávolításán kívül 

nem igényel különösebb előkészítést. 

2. Gerinc MR indikációi 

Leggyakrabban discus hernia gyanúja miatt végzünk MR vizsgálatot. Az MR különösen megfontolandó a 

gerincvelőt érintő betegségek többségében, továbbá canalis spinalis stenosis, hernializáció, gerincoszlop 

degeneratív elváltozásai (spondylolisthesis, spondylolysis) esetében, valamint veleszületett elváltozások, 

tumorok, gyulladások kivizsgálása során. Ismeretlen eredetű discogen fájdalom, a gerincoszlopot vagy a 

gerincvelőt érintő metastatikus betegségek, fertőzések, leptomeningealis érintettség esetén is indokolt a vizsgálat 

elvégzése. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a nyaki és háti gerincszakaszon egyértelműen az MR vizsgálat 

az elsőnek választandó diagnosztikai módszer. Az ágyéki szakaszon, abban az esetben, ha egyértelmű, hogy az 

alsó lumbalis szakasz érintettségét feltételező gyöki tünetek állnak fenn, akkor a CT vizsgálat a választandó 

módszer, de minden egyéb esetben, pl. amikor több gyök érintettsége feltételezhető, vagy felső lumbalis, 

thoracolumbalis átmenet problémájára utaló tünetek állnak fenn, elsőnek MR vizsgálatot kell végezni. 

Postoperatív esetekben mindig az MR vizsgálat az elsőnek választandó eljárás. 

A leggyakoribb indikációk: 

• Nyaki gerinc esetén: discus hernia, trauma, spinalis stenosis, myelont érintő folyamatok, fejlődési variánsok 

• Háti gerinc: degeneráció, trauma, myelont érintő folyamatok 

• Ágyéki gerinc: discus hernia, fejlődési variánsok 

Intravénás, gadolínium tartalmú kontrasztanyag adása indokolt: tumor, metastasis, gyulladás, tályog, myelon 

folyamatok és csontvelő folyamatok gyanúja esetén. Postoperatív állapotokban a T2 súlyozott, több síkban 

készülő felvételek sok esetben egyértelműen elkülönítik az esetleges recidív herniát a hegesedéstől, azonban 

minden olyan esetben, amikor ez biztonsággal nem eldönthető, kontrasztanyag adására van szükség. 

3. Gerinc tekercs 

A gerinc tekercsek phased array jellegű, többcsatornás felületi tekercsrendszerek, vagy a vizsgáló asztalba 

építettek, vagy önálló tekercsek. Lehetővé teszik a háti és az ágyéki, valamint a keresztcsonti gerincszakasz 

vizsgálatát. A gerinc tekercsek a jobb felbontású képek érdekében általában 6, 8, 12 csatornásak – ezáltal a 

gyors, parallel képalkotásra is lehetőséget teremtenek. 

4. Beteg előkészítés, fektetés 

A vizsgálat hanyatt fekvő testhelyzetben történik – a lumbalis szakasz vizsgálata során a térd alá ék-párnát 

helyezünk a lordosis kiegyenesítése és a kényelmesebb fekvés végett. 
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A beteg nyugodt vezetésén túl, figyelni kell a vizsgálandó területeken a fémek eltávolítására (melltartócsat, 

derékszíj, fémszegecses farmer nadrág), esetlegesen kontrasztanyag adása előtt a szúrás helyének előkészítése, 

szükség esetén branül behelyezése történhet meg. 

Centrálás a nyaki gerinc vizsgálatnál a jugulumra, háti gerincnél a processus xyphoideusra, míg lumbális 

vizsgálat esetében a két csípőlapátot összekötő felezővonalra vagy a köldökre. 

5. MR artefaktumok megelőzése, minimalizálása 

Nyaki gerinc esetében a leggyakoribb mozgási műterméket a nyelés és a liquor pulzáció okozza, amit gradiens 

echo mérésekkel, flow kompenzációval, esetleg EKG vezérléssel küszöbölhetünk ki. A nyak axiális T2 

súlyozott vizsgálatakor érdemes gyorsszekvenciákat alkalmazni, ezek kevésbé érzékenyek az áramlásokra. A 

korszerű MR berendezésekkel 3D T2 súlyozott, megfelelő módon áramlás-kompenzált mérések is végezhetőek. 

Háti gerinc vizsgálata során a légzés okoz műterméket, amit a fáziskódolás irányának helyes megválasztásával, 

saturációval, felületi tekercs alkalmazásával védhetünk ki. A fáziskódolás optimális iránya gyártónként eltérő 

lehet, használjuk és optimalizáljuk a javasolt gyári szekvenciákat. Ennél a régiónál további problémát jelent a 

szív, és a nagy erek pulzációja, amit ugyancsak a helyes fáziskódoló iránnyal, saturációval, és EKG vezérléssel 

csökkenthetünk. A liquor pulzáció itt is zavarhatja a képet, melyet megfelelő módon áramlás-kompenzált, 

saturált felvételek, vagy EKG vezérlés tud kiküszöbölni. 

Ha a fáziskódolás iránya A-P, akkor a vizsgált terület elé, a hasüregre és a praevertebralis régióra helyezünk egy 

saturációs pulzust, hogy a hasból érkező pulzációs (erek, aorta), illetve egyéb mozgási (belek perisztaltikája, 

légzés) artefaktokat megszüntessük. 

Ágyéki gerinc esetén műterméket okozhat az aorta pulzációja, amit saturációval, fáziskódolás irányával, EKG 

vezérléssel csökkenthetünk. A légzés és a bélmozgás is eredményezhet artefaktot, ami saturációval, megfelelő 

irányú fáziskódolással, felületi tekercsek alkalmazásával védhető ki. 

Amennyiben a fáziskódolás iránya A-P, a gerincoszlopra célzott rectangularis FOV-ot is alkalmazhatunk, hogy 

a diagnosztika szempontjából nem fontos térpontokról (hasi régió, gerincoszlop mögötti levegő) ne gyűjtsünk 

feleslegesen adatokat. Ezzel a vizsgálat idejét lényegesen, akár felére csökkenthetjük. 

6. Vizsgálati paraméterek, síkok beállítása 

A nyaki, háti, lumbalis területekről külön sorozatokban készítünk felvételeket. A vizsgálat alapjai hasonlóak, a 

vizsgálati paraméterek (pl. FOV, szeletvastagság) eltérnek a különböző régiókban. 

• C gerinc vizsgálata esetében 3mm szeletvastagság az optimális, 1mm-es léptetéssel, sagittalisan és 

coronalisan 26-28 cm-es, axiálisan 23 cm-es FOV-val. A sagittalis és coronalis mérések esetében a vizsgálati 

mező a kisagy tetejétől a TH II-V. csigolyáig terjed általában. 

• Th gerinc esetében 4 mm szeletvastagság és 1mm léptetés mellett a FOV 32-36 cm, a vizsgált régió a C.VII.- 

L.II. szakaszt foglalja magába. 

• L gerinc esetében: szeletvastagság 4mm, léptetés 1mm, FOV 28-32 cm, a vizsgált terület a Th X.-től a 

sacrumig (S. IV-V). 

7. Szekvenciák, protokollok indikációja, alkalmazása 

Elsősorban sagittalis és axiális szeletek a lényegesek, azonban a coronalis felvételeken a gyöki kilépések 

ábrázolódnak kitűnően, valamint a paravertebralis terület ítélhető meg pontosabban. 

A rutin vizsgálat során T1 és T2 súlyozott sagittalis, T2 coronalis mérést követően T2 súlyozott axiális 

felvételek ajánlottak. Térfoglalás, metastasis gyanúja esetén hasznos kiegészítő a sagittalis vagy coronalis STIR 

felvétel. 

Az axiális szeleteket a sagittalis képre tervezzük az intervertebralis réseknek megfelelő szögfelező síkjával 

párhuzamosan úgy, hogy a vizsgált résnek megfelelően elhelyezkedő forament a szeletek teljesen lefedjék - ez 
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discusonként 5-7 szeletet jelent általában. Extrudálódott korong fragmentum, sequester esetén annyi szeletet kell 

felhelyezni, amennyi a cranialis vagy caudalis irányba fragmentálódott porckorong darabot lefedi. 

Gerincvelői folyamat esetén, az axiális képek az érintett gerincszakaszra vannak tervezve. 

T2 coronalis szeletek elsősorban a gyöktasakok, gyöki kilépések megítélésére szolgálnak, továbbá jól 

demonstrálják az oedemát, vérzést, és a szalag szakadást. A T1 súlyozott felvételeken vérzést, csont 

metastasisokat, illetve az általános anatómiát látjuk. STIR felvételen a degeneratív eredetű oedemát, esetleges 

csontmetastasisokat diagnosztizálhatjuk. 

Kontrasztanyag adása után T1 súlyozott képek készülnek, optimális esetben zsírelnyomással. 

Kiegészítő felvételek, ha szükséges FLAIR és DWI, STIR, postkontrasztos, esetlegesen in phase / out of phase 

felvételek. 

8. A legfontosabb congenitalis gerincelváltozások 

8.1. Chiari malformatio - Arnold Chiari malformatio/ syndroma 

A kisagy tonsillainak, a medulla oblongatanak a foramen magnumba való ékelődése okozza. Együtt járhat 

syringomyeliával, ritkábban corpus callosum agenesiaval, hydrocephalussal. Legfontosabb szekvencia a T2 

súlyozott sagittalis szekvencia, melyen mind a foramen magnum síkját meghaladó, a canalis spinalisba nyúló, 

esetenként térszűkületi hatást is okozó tonsillak, mind a canalis centralisban történő liquor áramlás 

akadályoztatása következtében kialakuló syrinx képződés is jól megfigyelhető. 

 

49. ábra. A kisagyi tonsillák a foramen magnum síkját kb. 15 mm-rel meghaladják, kihegyezettek, a 

craniocervicalis átmenetben térszűkítő hatásuk van. Következményesen syrinx képződés figyelhető meg a 

cervicalis myelonszakaszon. I. típusú Chiari malformatio klasszikus képe. (T2W) 

8.2. Klippel-Feil szindróma 

Egy vagy több nyaki csigolya fúziója, leggyakrabban a C. II-III. és a C. V-VI. csigolyákat érintve alakul ki, a 

csigolyák közt hiányoznak a discusok, részleges, vagy teljes összecsontosodás figyelhető meg. 

Típusai: 

• I. típus – egy segmentum veleszületett fúziója 

• II. típus – többszörös, de nem folytonos segmentum fúziók 

• III. típus – többszörös, folytonos fúzió 
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50. ábra. A C.III-VII. csigolyák fúziója kifejezett balra convex scoliosissal a cervico-thoracalis átmenetben. A 

képet diastematomyelia (a gerincvelő komplett, vagy inkomplett kettéválása - ) kíséri, mely a T2W axialis 

felvételeken figyelhető meg. (T2W, T2W, T2W) 

8.3. Lumbalisatio, sacralisatio 

A lumbalisatio esetében az S. I. és az S. II. csigolya között intervertebralis rés ábrázolódik, melyben porckorong 

van. Ez azt a képet mutatja, mintha hat lumbalis csigolya lenne. A lumbalisatio pontos megítélésében 

segíthetnek a sagittalis és coronalis síkokban készült felvételek, melyeken a Th. XII. csigolyát azonosítjuk a 

thoracalis szakasz utolsó costovertebralis ízülete alapján. Lumbalisatio esetében gyakori, hogy az S. I-II. 

magasságában ábrázolódó (legalsó) korong teljesen egészséges, míg a felette lévő segmentumban, L.V-S. I. 

között a korong és a kisízületek durva degeneratiója ábrázolódik. 

Sacralisatio során az L.V. csigolya részleges csontosodása figyelhető meg az S. I-hez, elsősorban a massa 

lateralisok és az L.V. csigolya processus transversusa között alakul ki álízület (Bertolotti syndroma). 

Következményesen a strukturálisan rögzített L.V-S.I. résben a korong általában degeneraciós jeleket nem mutat, 

míg az L. IV-V. magasságában súlyos korong- és kisízületi degeneració figyelhető meg, mely az L. IV.-es gyök 

érintettségét eredményezi. 

8.4. Tethered cord (Kipányvázott gerinc) 

Pathológiai alapját az képezi, hogy a magzat fejlődésének kezdetén a gerincvelő a teljes gerinccsatornát kitölti, a 

keresztcsont (sacrum) alapjáig ér. Későbbiekben a gerincoszlop elemeinek növekedése gyorsabb, mint a 

gerincvelő növekedési üteme. Születéskor a gerincvelő alsó vége (conus) a lumbalis (ágyéki) III. csigolya 

magasságában van, majd felnőttkorra további két csigolyát (segmentumot) emelkedik. Normálisan a gerincvelő 

vége felnőttkorban a lumbalis I. csigolya szintjére tehető. 

A kipányvázott gerinc vizsgálata során a leghasznosabbak a T2 súlyozott sagittalis síkú mérések, melyeken a 

leszálló filum terminale rostok általában egy kötegben, a durazsákban dorsalisan futnak le – sok esetben a 

conus, illetve a thoracalis myelon szakasz pontos caudalis vége nem is határozható meg biztonsággal. Abban a 

síkban, ahol a rostok a hátsó falhoz tapadnak, általában az L. IV-S. I. segmentumoknak megfelelően, spina 

bifida is fennállhat, emiatt keresni kell a gerinc mögött, akár a bőrfelszínig is követhető köteget (dermal sinus) a 

subcutan zsírszövetben. Erre a legoptimálisabbak a T2 súlyozott, zsírelnyomásos sagittalis és axialis felvételek. 
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51. ábra. A filum terminale rostjai egy kötegben, a durazsákban dorsalisan futnak le – a kitapadásának 

megfelelően lipoma ábrázolódik a szélesebb csontos canalis spinalisban. Tethered cor lumbalis lipomatosissal, 

ívzáródási rendellenességgel. (T1W, T2W) 

8.5. Spina bifida 

További veleszületett elváltozás a nyitott gerinc, vagy spina bifida, mely esetben a velőcső fejlődése valamelyik 

lépésben zavart szenved, így a gerincoszlop nem záródik össze teljesen. A nyitott gerinc formái a spina bifida 

occulta és aperta. A spina bifida occulta esetében a záródási rendellenesség nem éri el a bőrfelszínt, míg aperta 

esetén a jelenség a bőrfelszínig követhető dermal sinus formájában. 

A spina bifida általában panaszt sem okoznak, felfedezésük véletlenszerű, általában más okból készített 

röntgenfelvételen derül ki. Az adott gerincszakasz felett a bőrön fokozott szőrnövekedés előfordulhat. 

A spina bifida ritkább, de súlyosabb formái a meningocele, mikor a nyitott gerincnek megfelelően a durazsák, 

illetve a myelomeningocele, mikor felsőbb szakaszon a gerincvelő is kiboltosul. Ez utóbbi eset a legsúlyosabb 

forma, ilyenkor több csigolyán is van záródási defektus, a gerincvelő, és az azt körülvevő burok előtüremkedik, 

és zsákot képez a magzat hátán. Ezt a zsákot jobb esetben bőr fedi, azonban nem ritka, hogy szabadon érintkezik 

az idegrendszer a külvilággal, lehetőséget teremtve különböző fertőzések kialakulására. Az ilyen esetek 

többsége halállal végződik. 

8.6. Degeneratív gerincfolyamatok 

A porckorong degenerációja során, a folyamatos, a statikailag legérzékenyebb, a legnagyobb erőkihatásoknak 

megfelelő segmentumokban a porckorongok a vizet kötő fehérjék (pl. hialuronsav, proteoglikánok) 

degenerációja miatt vizet vesztenek, rugalmasságuk csökken. Ennek következtében az anulus fibrosus 

összetétele is megváltozik, - a következményes mechanikai tulajdonságok megváltozása miatt kevésbé 

ellenállóvá válik az erőbehatásokkal szemben. 

Ennek első jele a szétterülő porckorong (BULGING), amire vízvesztés jellemző, ez az intervertebralis rés 

beszűkülésével jár, a jelintenzitása T2 felvételeken csökkenést mutat. 

A következő fokozatban az anulus fibrosus egy adott szakaszon gyengül vagy sérül, a korong általában széles 

alappal kiboltosul, ezt PROTRUSIO-nak nevezzük. 

 

52. ábra. Baloldali, posterolaterlis, a lateralis recessust szűkítő, a bal S. 1. gyököt komprimáló protrusio képe. 

Az S. 1. gyök az ellenoldalinál vaskosabb, oedemas. (T2W) 

A degeneratio következő fokán a korong körülírt, kifejezettebb kiboltosulása ábrázolódik EXTRUSIO 

formájában. Hagyományosan ezt az állapotot nevezzük herniának, vagy sérvnek. 
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53. ábra. Jobb oldali posrterolateralis, a lateralis recessust teljesen kitöltő, extrusio. Az extrudálódott korong 

caudal felé kb. 10 mm-en keresztül követhető. A képet az S. I. lumbalisatiója kíséri. (T2W, T2W) 

Végezetül az extrudálódott korong fragmentum leválik, és a legkülönbözőbb irányokba migrálódhat és 

elvándorolhat cranialis, caudalis, lateralis vagy dorsalis irányba. Ezt az állapotot SEQUESTER-nek hívjuk. 

A nemzetközi nevezéktan már a bulging állapotot is a herniák közé sorolja, azonban meg kell jegyezni, hogy a 

hernia, vagy sérv Magyarországon az extrudálódott, vagy sequestrálódott korongot jelenti. Ugyancsak 

megjegyzendő, hogy a tünetek az anatómiai viszonyoktól függenek – egy széles alapú protrusio, melyet nem 

tekintünk Magyarországon még sérvnek, intenzív panaszokat is okozhat abban az esetben, ha pl. egy 

veleszületetten szűk csontos recessus lateralis szűkületét tovább fokozza. 

A lokalizáció tekintetében megkülönböztetünk intravertebralis, centralis, paracentralis, postero-lateralis, 

foraminalis, extraforaminalis protrusiót, extrusiót vagy sequestert. Ezek közül az intravertebralis irány megfelel 

a jól ismert Schmorl herniának, mely ugyanakkor nem csak asepticus necrosis folyományaként, a Scheuermann 

megbetegedés kapcsán alakulhat ki. A posterolateralis irány minden esetben a recessus lateralist, míg a 

foraminalis az intervertebralis forament szűkíti. Az extravertebralis lokalizáció a csigolyától, illetve a 

foramentől lateralisan, paravertebralisan elhelyezkedő kiboltosulást jelent. 

A degenerált, szétterülő korongok a csigolyák szélein, periostealis reactiv csontos kinövéseket okozhatnak- 

osteophyták jönnek létre. A degeneratív csontos elváltozások környezetében kezdetben a csontban oedema 

alakul ki (a T1 súlyozott felvételeken alacsony, a T2 súlyozottakon, vagy a STIR felvételeken magas 

jelintenzitású - Modic I. féle degenerációs jel), majd később ez zsíros elfajulást mutat (a T1 és a T2 súlyozott 

felvételeken egyaránt magas jelintenzitású – Modic II. féle degenerációs jel), végezetül az érintett terület 

meszesedése alakul ki (a T1 és T2 súlyozott felvételeken egyaránt alacsony jelintenzitású – Modic III. féle 

degenerációs jel). 

Degeneratív elváltozások a korral az egyéni hajlamra és az életmódra jellegzetesen alakulnak ki. Ilyen eredetű 

lehet a spondylolisthesis, a csigolyatest elcsúszása, melynek során a felső csigolya az alatta lévőhöz képest 

előrefelé (anterolisthesis), vagy hátrafelé (retrolisthesis) csúszik. A spondylolisthesis mértéke 0-5-ig terjedő, 0 = 

nincs csúszás, 5 = teljes csigolyaszélességnyi dislocatio. Anterolisthesis következtében az előrefelé csúszott 

csigolya facies articularis superiorja, leggyakrabban a pars interarticularisnal letörik. Az MRI vizsgálat ilyen 

esetekben jól ábrázolja az anterolisthesis következtében alakilag deformált, szűk forament és benne az ideggyök 

kompresszióját, esetenként a lateralis recessus stenosisát. 
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54. ábra. Az L. V csigolyatest az S. I-hez képest kb. 5 mm-t előrefelé csúszott. Az L.V-S.I. korong kifejezetten 

degenerált, a T2W felvételeken jelszegény, és hátrafelé protrudálódik. L.V. spondylolisthesise az S.I. 

lumbalisatiója mellett. 

9. A legfontosabb tumoros és gyulladásos 
gerincfolyamatok és MR vizsgálatuk 

Anatómiai szempontból fontos, hogy a gerinccsatorna tekintetében az intacranialis térrel megegyezően a 

gerincvelőt a pia mater burkolja, míg az arachnoidea "pányvázza ki". A dura mater képezi magát a durazsákot. 

Emiatt a csontos canalis spinalis és a dura között helyezkedik el az epiduralis tér, míg a subduralis tér a dura 

mater és az arachnoidea között található. Minden olyan vérzést ezek alapján, mely a durazsákban, illetve a 

myelonban jön létre subarachnoidealis vérzésnek nevezünk. A térfoglaló folyamatok tekintetében a durazsákon 

kívüli, epiduralis, a myelont nem érintő, de a durazsákon belüli intraduralis, de extramedullaris, míg a 

myelonban elhelyezkedő intramedullaris folyamatokról beszélhetünk. 

Ez alapján a tumorokat is intraduralis intramedullaris, valamint extramedullaris és extraduralis térfoglalásokra 

osztjuk fel. 

9.1. A gerinc tumoros elváltozásai 

A tumorok 2/3 részben extramedullarisak. Gyakoriak a durazsákból kiinduló meningeomak, valamint a filum 

terminále ependymomái. Előfordulhatnak még metastasisok, és különböző cysták is. 

  

55. ábra. Éles szélű, a kontrasztanyagot halmozó, a durából kiinduló térfoglalás, mely a thoracalis myelont 

komprimálja. meningeoma típusos képe. (T2W, T1W+C) 

Intramedullarisan lokalizálódó térfoglalások az ependymomák, a különböző astrocytomák és a 

haemangioblastoma. 

  

56. ábra. A T2W képeken hererogén szerkezetű, inhomogén halmozást mutató térfoglalás a conusnak 

megfelelően. Ependymoma képe. (T2W, T1W+C) 
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A csigolya metastasis leggyakrabban előforduló metastasis, tüdő, emlő és prostata tumorok kísérő jelensége. A 

metastaticus folyamatok vagy osteoblasticus, vagy osteolytikus csontátépülést eredményezhetnek – míg az 

adenocarcinomák általában osteolyticus csontáttételeket, addig pl. a prostata karcinóma osteoblastikus, 

scleroticus jellegű metastasisokat hoz létre. 

   

57. ábra. A T1W felvételeken alacsony, a T2W képeken magas, a csigolyát felfújó és destruáló, valószínűleg a 

pedunculusból kiinduló térfoglaló jellegű folyamat, mely a forament és a lateralis recessust is szűkíti. Metastasis 

képe. (T1W, T2W, T2W) 

A csigolya testek esetében nagyon gyakori jóindulatú elváltozás a haemangioma, mely lehet soliter vagy 

multiplex, mind a T1, mind a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitással ábrázolódik. 

9.2. Gyulladásos elváltozások 

Sclerosis Multiplex 

T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású, ovoid gócok a myelonban, az aktív gócok a kontrasztanyagot 

halmozzák. Képalkotó diagnosztikájukban fontosak a T2 súlyozott felvételek, valamint a kontrasztanyag adása, 

mely alapján az aktív, a kontrasztanyagot halmozó, vér-agy gát károsodással jellemezhető gócok is 

azonosíthatóak. 

  

58. ábra. A T2W képeken magas jelintenzitású, dominálóan a hátsó kötegeknek megfelelően elhelyezkedő ovoid 

góc a C.VI-VII. intervertebralis rés magasságában a myelonban. Demyelinisatios folyamat képe. (T2WFS, 

T2WFS) 

Spondylodiscitis - a beszűkült réseket alkotó korongban, és a záró-lemezek környezetében a csigolyatestben 

gyulladás jön létre, mely oedemával jellemezhető – a T2 súlyozott és STIR felvételeken magas, a T1 

súlyozottakon alacsony jelintenzitás jellemezi. Kontrasztanyag adását követően zsírelnyomás után különíthetők 

jól el a gyulladt csigalyrészletek. 



 A gerinc MR vizsgálata  

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

   

59. ábra. Az L.II. csigolya kompressziós törése, mely az L.I. és az L.II. csigolyákat érintő destruáló jellegű 

spondylodiscitis következtében alakult ki. Kontrasztanyag adása után csak zsírelnyomás mellett figyelhetjük 

meg a halmozó területeket. (T1W, T1W+C, T1WFS+C) 

  

60. ábra. Spondylodiscitis képe. A gyulladt, destruált, oedemas csigolyák a T2 súlyozott felvételeken csak 

zsírelnyomást követően, vagy STIR szekvencia alkalmazásával különülnek el pontosan. (T2W, STIR) 

Osteochondrosis - a zárólemezek környezetében a mechanikai hatások a sárga csontvelő átalakulását 

eredményezik- a Modic stádium beosztás szerint a korábban említett 3 stádiumot különíthetjük el ez esetben is: 

• Modic I. - oedemás átépülés, T1W képeken alacsony, T2W képeken magas jelintenzitás 

• Modic II. – zsíros- kötőszövetes átépülés T1 és T2W felvételeken egyaránt fokozott jelintenzitás 

• Modic III. - sclerotikus átépülés minden szekvencián csökkent jelintenzitást eredményez. 

9.3. Intraspinalis vascularis malformatiók MR vizsgálata 

A canalis spinalisban előfordulhatnak arteriovenosus malformatiók, cavernomák, valamint duralis-vénás 

fistulák. Esetenként a myelon stroke-ja is megfigyelhető. Ezekben az esetekben különleges fontosságú az 

Adamkievic arteria, mely a Th. XII. csigolya magasságában alulról látja el a thoracalis myelon szakasz nagy 

részét. Elzáródását az abdominalis aorta dissectiója, aneurysmája okozhatja. 
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61. ábra. Kanyargós érképletek a myelonban és felszínén. Spinális AVM képe. (T2W, T1W, DSA) 

Különleges, MR vizsgálattal diagnosztizálható kórkép a Foix-Alajouanine syndroma, mely a gerincvelő 

szabálytalan vénás elvezetése következtében lassan alakul ki. Morfológiailag a myelon atrophiája, esetleg 

vascularis myelopathia jellemzi. A myelon felszínén, a sagittalis T2 súlyozott felvételeken mákszerű 

érátmetszetek azonosíthatóak az atípusos vénás elvezetés jeleként. Ezek másodlagos elzáródása vezethet a 

myelon károsodásához. 

A korszerű MR berendezésekkel spinalis MR angiográfia végezhető – ennél a vizsgálatnál különösen fontos a 

kontrasztanyag időzítése (gyors és lassú áramlás egyaránt jellemzi), valamint a kontrasztanyagos felvételekből 

történő natív kép kivonás – ez az aberráns, kukac-szerű, kanyargós, elsősorban lassú áramlással jellemezhető, a 

myelon felszínére lokalizálódó erek megjelenítését segíti elő. 

9.4. A sacrum és a sacroiliacalis ízület pathológiás folyamatai és 
ezek MR vizsgálata 

Míg a sacroiliacalis ízület elsődleges vizsgálata trauma esetében a CT, addig az aránylag gyakori sacroiliacalis 

gyulladások, sacroileitisek legérzékenyebb vizsgálata az MR vizsgálat. A sacroileitis a sacroiliacalis ízület 

gyulladásos folyamata, melyet korai stádiumban az alkotó csontok oedemáján és kevés ízületi folyadékon túl 

destruktív elváltozások nem jellemeznek. Ugyanakkor az előrehaladottabb stádiumot az ízületet alkotó corticalis 

szabálytalansága, subcorticalis necrosisok, szabálytalan ízületi rés, valamint az ízületi rés körül kialakuló, a 

hosszú idejű anamnézisre utaló sclerosis jellemzi. 
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4. fejezet - Arckoponya és nyaki 
lágyrész MR vizsgálata 

1. Az arckoponya MR vizsgálata 

1.1. Tekercs alkalmazása, beteg fektetése 

Az arckoponyát többcsatornás phased array koponyatekerccsel vizsgáljuk. 

1.2. Szekvenciák, síkok 

Fontosabb síkjaink a coronalis és az axiális síkok. Kiegészítő sagittalis síkot is készíthetünk. A vizsgálat során 

T1 és T2 súlyozott, valamint zsírelnyomásos T2 súlyozott mérés történik. Amennyiben kivehetetlen fém 

fogpótlás a mágneses tér homogenitását tönkreteszi a kémiai eltolódáson alapuló zsírelnyomás helyett STIR 

szekvenciát alkalmazunk. Kontrasztanyag adása után a zsírelnyomásos T1 súlyozott mérés a jó választás – 

azonban a fém fogpótlások a zsírelnyomást itt is inhomogénné tehetik. 

1.3. Az orbita MR vizsgálata 

1.3.1. Tekercsek alkalmazása 

Korábban dedikált orbita felületi tekercseket alkalmaztunk kb. 10-15 cm-es FOV-val. A mai korszerű, 

többcsatornás phased array koponya tekercsek optimálisak az orbiták MR vizsgálatára is. A beteg csukott 

szemmel fekszik, megkérjük, hogy amennyire lehet, ne mozgassa szemgolyóit. Fontos a smink eltávolítása, mert 

a fémtartalom miatt artefactot okoz a felvételen. Centrálás a glabellára. 

1.3.2. Szekvenciák, síkok 

Vizsgálatainkat mindhárom síkban végezzük, melyek közül kiemelkedő fontosságú a coronalis sík. A sagittalis 

síkokat a nervus opticusok lefutásával párhuzamosan kell beállítani, a két oldal vizsgálata általában egy 

szekvencián belül megtörténhet. Nervus opticus elváltozás gyanúja esetén kiegészítő parasagittalis és 

paracoronalis síkokban is készüljenek mérések. 

A retrobulbaris tér pathológiás folyamatainak a megítélésére zsírelnyomásos T2 súlyozott vagy STIR 

szekvenciát alkalmazunk – ezeken jól ábrázolódik a zsírszövet oedemája, gyulladása, esetleges tumoros 

infiltrációja. Ugyancsak magas jelintenzitást mutatnak a gyulladt, oedemás szemizmok, azonban az oedema 

mértéke ezekkel a szekvenciákkal quantitative nem meghatározható. Kontrasztanyag adása után itt is 

zsírelnyomásos T1 súlyozott felvételeket készítünk – a kórosan infiltrált területek kontraszthalmozása a sötét 

zsírszöveten belül kitűnően megítélhető. 

   

62. ábra. A jobboldali n. opticus orsószerűen megvastagodott, a kontrasztanyagot intenzíven halmozza. A 

halmozás ábrázolását zsírelnyomás segíti. Opticus glioma képe. (T1W, T1WFS+C, T2W) 
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1.3.3. In vivo T2 relaxometria 

Az orbita MR vizsgálata során kerülhet sor T2 relaxometriás vizsgálatra, melynek során 12-32 echos multiechos 

szekvenciákat használunk arra, hogy T2 relaxációs térképeket készítsünk coronalis síkban, tehát a különböző 

echó idejű T2 képekből relaxometriás térkép készíthető. 

Ezeken a T2 térképeken a szemizmok T2 relaxációs ideje meghatározható – ezzel az esetleges oedemájukról, 

acut szakban lévő gyulladásukról nyerhetünk quantitatív információt. 

Idegen test keresése, orbita sérülés esetén az MR vizsgálat az orbitában feltételezhető fémszilánk miatt 

kontraindikált, elsőnek kizárólag CT vizsgálat végezhető! Amennyiben fém jelenléte az orbitában a CT 

vizsgálatot követően kizárható, az MR vizsgálat elvégezhető. 

 

63. ábra. A T2W felvételeken inhomogén, magas jelntenzitás, kifejezetten megvastagodott szemizmok 

ábrázolódnak. Endocrin ophthalmopathiára jellegzetes kép. (T2W) 

1.4. A temporomandibularis ízület MR vizsgálata 

1.4.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák síkok 

A temporomandibularis ízületet vizsgálhatjuk több csatornás phased array koponyatekerccsel, azonban, ha 

módunk van rá, alkalmazzunk dedikált temporomandibularis tekercset. Ezek a tekercsek általában kettős felületi 

tekercsek, a kétoldali temporomandibularis ízületet egy időben képesek ábrázolni. Lényeges, hogy a vizsgálatok 

mind zárt, mind nyitott száj mellett is elkészüljenek – csak ekkor ítélhető meg pontosan a temporomandibularis 

ízületben lévő porc pathológiás mozgása, kóros eltérése. Fontos szekvenciáink a gradiens echo, valamint a T1 és 

zsírelnyomásos protondenzitású szekvenciák. Az ízületi folyadék zsírelnyomásos T2 súlyozott szekvencián 

válik egyértelművé. 

  

64. ábra. Zárt száj mellett előrefelé helyezett (anterior displacement) discus a temporomandibularis ízületben, 

mely nyitott száj állás során szabályos helyzetben ábrázolódik (anterior displacement with reduction). (PDFS, 

PDFS) 

2. Nyaki lágyrészek MR vizsgálata 

2.1. Tekercs alkalmazása, beteg fektetése 

A nyaki lágyrészek MR vizsgálata történhet nyaktekerccsel és neurovascularis tekerccsel. Mindkét tekercsfajta 

phased array tekercs jellegű, a gyártótól függően 4-12 csatornás tekercseket jelent. A phased array jellegnek 
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megfelelően a vizsgált régióban a parallel aquisitios technika alkalmazása lehetséges, amely a betegvizsgálati 

időt vagyunk képesek csökkenteni. 

A betegfektetés során figyelnünk kell arra, hogy a beteg középvonalának tengelye az asztal tengelyével 

megegyezzen, hogy a céltérfogat legyen a homogén mágneses tér centrumában (a gégénél a pajzsporcra, a 

pajzsmirigynél a pajzsmirigy régiójára centráljunk). 

2.2. Vizsgálati síkok, szekvenciák alkalmazása 

Valamennyi régióban lényeges az axialis sík, azonban a különböző szervek vizsgálata során egyes síkok 

kitüntetett szereppel bírnak. 

Legfontosabb szekvenciáink a zsírelnyomásos T2 súlyozott szekvencia, valamint a STIR szekvencia – ezeken a 

méréseken a kóros folyamatok (gyulladás, térfoglalás) magas jelintenzitással jelennek meg sötét zsírszövettel és 

szürke izomszövettel körbevéve. Ezen szekvenciákkal készített felvételeken a környező zsírszövet infiltrációja 

is jól azonosítható. Fontos, hogy a kontrasztanyag adása után a STIR szekvenciák nem optimálisak, mivel ezen 

szekvenciákon az alacsony relaxációs idő miatt válik sötétté a zsírszövet – ehhez hasonló viselkedést mutat 

minden Gd-os kontrasztanyagot halmozó térfoglalás, gyulladás, infiltráció. 

2.3. Artefactumok megelőzése, minimalizálása 

A régióban egyrészt mozgási, másrészt ferromagneticus artefactumok zavarhatják a képalkotás folyamatát. A 

mozgási artefactumok közül a leggyakoribb a nyelési és légzési artefactum, melynek kivédése érdekében fel kell 

hívni a beteg figyelmét arra, hogy a vizsgálat közben amennyire lehetséges ne nyeljen, és ne köhögjön, 

egyenletesen lélegezzen, lehetőleg ne sóhajtozzon. 

Ugyancsak fontos, hogy amennyiben a betegnek kivehetetlen fém fogpótlása van, akkor az artefactumok 

csökkentése végett spin echo jellegű szekvenciákat alkalmazzunk, valamint kerüljük a kémiai eltolódáson 

alapuló zsírelnyomást – helyette STIR mérést végezzünk. 

2.3.1. Epipharynx (nasopharynx) régió MR vizsgálatának jellegzetességei 

Az epipharynx régió már a rutin koponya MR vizsgálata során is ábrázolódik, azonban MR vizsgálata a 

nyirokelvezetés miatt a nyaki lágyrész MR vizsgálata során valósul meg. Fontosabb síkok az axialis és a 

sagittalis síkok, azonban minden estben törekedjünk arra, hogy mindhárom síkban történjenek felvételek. 

  

65. ábra. Magas fehérjetartalmú Thornwaldt cyta az epipharynxban. (T1W, T2W) 
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66. ábra. Nasopharyngeális, a környezetét destruáló carcinoma képe. (T1W, T1W+C) 

2.3.2. Mesopharynx (oropharynx) régió MR vizsgálatának jellegzetességei 

Az mesopharynx régió (felső határa a lágyszájpad, alsó határa az epiglottis) a nyaki lágyrész MR vizsgálata 

során valósul meg. Fontosabb síkok az axialis és a sagittalis síkok, azonban minden estben törekedjünk ezen 

régió vizsgálata során is arra, hogy mindhárom síkban történjenek felvételek. Ebben a régióban lehetnek a 

legkifejezettebbek a kivehetetlen fém fogpótlások által okozott artefactok. A retro- és parapharyngealis tér 

ábrázolása és megítélése miatt fontos zsírlenyomásos T2 súlyozott és STIR szekvenciák mellett a natív (!) és 

postkontrasztos zsírelnyomásos felvételek készítése is. A sagittalis képeken a retropharyngealis tér érintettsége 

mind gyulladások (tályog), mind tumoros infiltráció esetében pontosan megítélhető – ez különösen fontos, 

tekintettel arra, hogy ezek a terek összeköttetésben vannak a mediastinummal. A gyulladások mediastinitis 

okozhatnak, valamint térfoglaló folyamatok során a daganatsejtek direkt terjedése is kialakulhat a mediastinum 

irányába. 

Ezen régióban helyezkednek el a nyelvgyök és kétoldalt a tonsilla pharyngeák, melyek pathológiás eltérései is 

képezhetik a vizsgálat indikációját. 

2.3.3. Hypoharynx régió MR vizsgálatának jellegzetességei 

Az hypopharynx régió (felső határa az epiglottis, alsó határa az oesophagus kezdete) ugyancsak a nyaki lágyrész 

MR vizsgálata során valósul meg. Fontosabb síkok az axialis és a sagittalis síkok. 

2.3.4. Glotticus régió és pajzsmirigy MR vizsgálatának jellegzetességei 

A glotticus régió kiemelten fontos síkjai a sagittalis és a coronalis síkok. Ezeken a szekvenciákon különösen jól 

megfigyelhető az egyes glotticus folyamatok cranialis, vagy caudalis irányba történő kiterjedése. Az axialis 

mérések a környezeti infiltráció pontos megítélését teszik lehetővé. Kontrasztanyag adása után minden esetben 

zsírelnyomásos T1 súlyozott felvételeket készítsünk. 

A pajzsmirigy vizsgálatának fontos síkjai az axialis és a coronalis felvételek. A mellékpajzsmirigy keresésére a 

legoptimálisabbak a zsírelnyomásos T2 súlyozott, vagy STIR coronalis mérések. Mellékpajzsmirigyek keresése 

során minden esetben szükséges a felső mediastinum vizsgálata is, tekintettel arra, hogy ectopiás 

mellékpajzsmirigy-sziget is állhat a tünettan (pl. mellékpajzsmirigy túlműködés) hátterében, az viszont 

gyakorlatilag a trachea bifurcatio síkjáig a mediastinumban is elhelyezkedhet. 
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67. ábra. Kifejezett térfoglaló hatású, a tracheát is komprimáló, necroticus jeleket mutató pajzsmirigy 

carcinoma. (STIR, T1W+C, T2W) 

2.3.5. Plexus brachialis MR vizsgálata 

A plexus brachialis MR vizsgálatának legfontosabb síkjai a sagittalis és a coronalis síkok. A sagittalis síkokon a 

tüdőcsúcs és az a. subclavia - v. subclavia - plexus brachialis anatómiai hármas viszonya jól megítélhető. 

Ezeken a felvételeken pontosan ábrázolódik az esetleges tüdőcsúcs folyamat (pl. Pancoast tumor) ereket és a 

plexust infiltráló jellege. A sagittalis felvételeket minden esetben készítsük el az ép oldalról is, mellyel a 

kétoldali anatómiai régió összehasonlítása válik lehetővé. 

   

68. ábra. Tüdőcsúcs térfoglaló folyamata (Pancoast tumor) mely a plexus brachialis lefutásának irányába is 

infiltratiót mutat. (T1W, T2W, T1W+C) 

A coronalis felvételeket a cervicalis foramenek síkjától kell ventralis irányba készíteni, a plexus lefutása rajtuk 

jól megfigyelhető. 

2.3.6. Nyaki vascularis kórképek MR vizsgálata 

A nyaki vascularis kórképek MR vizsgálata a korszerű MR berendezéseknek köszönhetően ma már elsősorban 

az aortaív komplex kontrasztanyagos MR angiográfiájával történik. Ezt a vizsgálatot az érrendszer MR 

angiográfiája során tárgyaljuk. 

Ugyanakkor a különböző cégek speciális, dedikált carotis tekercseket is kifejlesztettek. Ezek a felületi tekercsek 

egy ülésben teszik lehetővé kis FOV és nagy felbontás mellett a carotis bifurcatiók MR vizsgálatát. Elsősorban 

artherioscleroticus plakkok vizsgálatára alkalmazzák őket, mivel a kémiai eltolódáson alapuló szekvenciákkal a 

plakkok összetétele becsülhetővé vált. Meg kell azonban említeni, hogy a dual source, dual energy CT 

berendezések a plakkok összetételének elemzése terén pontosabb adatokat tudnak ma már biztosítani nagyobb 

felbontás és jobb jel-zaj viszony mellett. 
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5. fejezet - Mellkas MR vizsgálata 

Általában ritka vizsgálat, a mérések légzésszünetben történnek, mert a légzés, valamint a nagyerek pulzációja, 

szívdobogás jelentős műterméket okoz. Szükség esetén EKG vezérlés is használható. Legtöbb esetben 

kontrasztanyag adása is szükséges. 

1. Indikáció 

A mellkasi MR vizsgálat indikációi: 

• tumor operálhatóságának eldöntése, 

• hilus, mediastinum, mellkasfal, gerinc viszonya a tumorhoz, 

• paravertebralis és tüdőcsúcsi tumorok jobb megítélhetősége, 

• MR angiographia, 

• a nagyerek és tumorok viszonyának ábrázolása 

2. Beteg pozicionálás, tekercshasználat 

A beteg a hátán fekszik, vagy fejjel, vagy lábbal befelé, kezei feje fölött, szükség esetén légzési – szenzor, EKG 

elektródák felhelyezése. 

Centrálás a tekercsen lévő jelölésre, valamint a sternum közepére. 

3. Tekercsek 

Helmholtz body, 

phased array body 

4. Gating technikák (Pulzus, EKG, légzés; 
retrospektív, prospektív). Navigator echo 

4.1. Pulzus szenzor 

Pulzus szenzorral a pulzus görbét tudjuk követni, az ujjvére csíptetett érzékelővel. Az érzékelők többféle 

méretben is beszerezhetők – optimális, ha legalább kétféle méretben állnak rendelkezésre: egy nagyobb a 

felnőttek vizsgálatához, míg egy kisebb, a csecsemők, kisgyermekek vizsgálatához. Lényeges, hogy ezek nem 

pulzoximéterek, tehát a parciális oxigéntelítettségről nem informálnak. Optimális egyébként, ha a rossz állapotú 

és az altatásos betegek vizsgálatához MR kompatibilis pulzoximéter áll rendelkezésre – nagyban segíti a beteg 

állapotának vizsgálat közbeni követését. 

4.2. Az EKG elektródák felhelyezése 

Az EKG elektródákat leggyakrabban a mellkas elülső falára helyezzük. Elhelyezésük annak függvénye, hogy 

milyen típusú EKG elektródáink vannak. Passzív elektródák esetében két elektróda elhelyezése történik 

baloldalon parasternalisan, a 2-4. illetve 7-8 bordaközbe, valamint a szívcsúcs magasságában a szívcsúcs és a 

mellső hónaljvonal közötti távolság felére. Aktív elektródák általában kevesebb mozgásteret eredményeznek, de 

ekkor is törekedni kell az általában három elektróda hasonló irányokba történő felhelyezésére. 

Optimális, ha a felvételezés diastoleban történik, ekkor a szív mozgása kisebb, ez kevesebb műterméket 

eredményez. Feltétele a jó R hullám. Ezt akadályozhatja, ha az EKG elektródák egymást keresztezik, esetleg 

hurkot formáznak, ha a beteg légzése miatt az elektródák nagy amplitúdóval mozognak a testfelszínen (mellkas, 

has). Alapvető, hogy a hurokképződést minden vezeték (EKG, tekercs) esetében el kell kerülni az MR vizsgálat 
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során, mert ez akár a bőrfelszín égési sérüléséhez is vezethet. Amennyiben nem sikerül megelőzni azt, hogy az 

elektródák a légzés miatt mozogjanak, a mágneses erővonalakat metsszék, akkor megfelelő elektródák esetében, 

azoknak a háton, paravertebralisan történő elhelyezése is megkísérelhető. Ekkor két elektróda paravertebralisan, 

míg a harmadik a középső hónaljvonalban kerül felhelyezésre. Ha a szív tengelyállása miatt a szokott 

pozíciókban az R hullám alacsony, vagy akár negatív, mindent el kell követni, hogy az pozitív legyen, erre nyújt 

kényelmes lehetőséget az, amennyiben szoftveresen tudjuk váltani a bejövő EKG csatornákat. Ha erre nincs 

mód, akkor az elektródák felcserélése vezethet eredményre. 

4.3. Légzésvezérlés 

A legegyszerűbb légzésvezérléses vizsgálat az mikor a vizsgálat közben diktáljuk a légzést. Ennek feltétele, 

hogy megfelelően rövid szekvenciákat állítsunk be. Maximálisan 30-35 mp-es légzésszünetet várhatunk el a 

betegektől, de ez nagyban függ a beteg állapotától is. Idős, rossz állapotú beteg esetében ne alkalmazzunk 15 

mp-nél hosszabb szekvenciákat. A légzésszünet általában belégzésben történik („szívja be a levegőt és tartsa 

benn", majd "lélegezhet") – esetenként kilégzés követően is szükséges lehet. Megfigyelték, hogy kilégzésben 

történő légzésszünet reprodukabilitása jobb, mint közepes belégzésben visszatartott légzés során. 

Légzésvezérlésre légzési szenzort is alkalmazhatunk: ez egy egyszerű pneumatikus cső, melyet általában a beteg 

hasára kell erősítenünk. A légzés szinkron has mozgásával együtt a csőben is változik a nyomás, a szenzor ezt 

érzékeli, és görbe formájában megjeleníti, lehetővé téve a légzés által vezérelt felvételezést. Hátrány, hogy egy-

egy szekvencia felvételezése igen hosszadalmas – egy hasi vizsgálat során egy szekvencia gyűjtése akár 8-10 

percig is eltarthat. 

4.4. Navigátor echo technika 

A felvételezés során egy gyors 2D un. navigator echo-t alkalmazunk a rekesz mozgásának követésére. A 

technika szöveti határok mozgását 2D formában követi – optimális az alkalmazása a has és a szív MR vizsgálata 

során. Hasi MR vizsgálat alkalmával a navigator echot jelző grafikát (álló téglalapot) a jobb rekeszkupolára kell 

helyezni, úgy, hogy a szöveti határ (tüdő-rekesz- máj) azt felezze. Szív MR vizsgálata során az optimális 

elhelyezés a szív helyzetének megfelelő (szív-rekesz-máj). Navigátor echo alkalmazása során a rekesz 

mozgásáról és a hasról gyűjtött képi információk rögzítése folyamatos. Retrospektív gating technika - a 

vizsgálatot követően, interpolációs lépések során számítódnak ki az adott légzési fázisokhoz tartozó felvételek. 

Ugyan lassabb a felvételezés, mint a légzési szünetekben történő vizsgálatok során, de előnye, hogy a vizsgálat 

során, a beteg szabadon lélegezhet. Különösen hasznos idős, elesett betegek vizsgálata esetén. A pneumatikus 

övvel történő légzési vezérlésnél viszont jóval korszerűbb és gyorsabb – egy-egy hasi szekvencia adatainak 

begyűjtése kb. 2 perc alatt megtörténik. 3D navigator esetében 3D mozgáskorrekció is lehetséges. Ma már real 

time mozgáskorrekcióra is mód van a navigator echoval történő vezérlés során. 

 

69. ábra. Navigator echo felhelyezése a jobb oldali rekeszkupolára hasi vizsgálat légzésvezérlésekor. 

4.5. Prospektív és retrospektív gating 
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Prospektív gating - a képek begyűjtése a vizsgálat alatt az EKG R- hullámának vagy a légzési görbének 

megfelelően történik. 

Retrospektív gating - a képek begyűjtése és az EKG görbe rögzítése a vizsgálat alatt egymástól függetlenül 

történik, majd a postprocessing során interpolációs lépésekkel történik a képek számítása a képi és a mozgási 

(EKG, navigator echo-rekeszi mozgás) információk felhasználásával. 

5. Alkalmazott szekvenciák 

T1- axi, cor FSPGR 

T2 - axi FSE, FSPGR 

Kontrasztanyagos T1 axi, cor FSPGR 

Alkalmazható még STIR, és T2 zsírelnyomásos vizsgálatok, valamint mellkas MR angiographia is végezhető- 

3D TOF SPGR. 

Axiális szeletek tervezése a coronalis felvételen- a törzs hossztengelyére merőlegesen, FOV: tüdőcsúcstól a 

sinus phrenicocostalis régióig, 8 mm szeletek, köz: 1mm. 

Coronalis szeletek tervezése az axiális felvételen a törzs haránttengelyével párhuzamosan, vizsgált rész teljes 

mellkas, szelet 8 mm, köz: 1 mm. 

6. A tüdő MR vizsgálatának alapjai (hyperpolarizált He 
vagy O2) 

Mellkas vizsgálat esetén a tüdő, légutak (trachea, bronchusok, alveolusok) MR vizsgálata is lehetséges 

hyperpolarizált hélium (He) vagy oxigén (O2) inhalációjával. 

Statikus és dinamikus mérés is végezhető, valamint a tüdő perfúziós vizsgálata is lehetséges. 

A vizsgálat háton-fekve történik, antimagnetikus lélegeztetővel, a hyperpolarizált gázok MR megjelenítésével. 

Megítélhető a ventillációs megoszlás, a gáz in-flow és out-flow dinamikák, valamint az O2 parciális nyomása 

mérhető a ventilált pulmonalis terekben. 

Dinamikus inhalációs vizsgálattal az egészséges és a COPD (krónikus obstruktív légúti betegség) tüdő 

elkülöníthető. 

7. A mellkasfal patológiás eltéréseinek MR vizsgálata. 
A mediastinum MR vizsgálatának technikai 
szempontjai 

A mellkasfal és a mediastinum vizsgálatát az MR mellkas vizsgálat foglalja magába. A beteg pozicionálás, a 

beteg előkészítés, a tekercsek és a centrálás ugyanúgy történik, mint a mellkas MR vizsgálatnál. Natív, valamint 

post kontrasztos mérést is készíthetünk. 

A mellkasfal esetében a pleura és a bordák megítélésére (borda - törések- inkább CT!), a patológiás elváltozások 

azonosítására használható. Leggyakoribb indikáció a tumorok és a tumor környezeti infiltráltságának 

megítélése, mely a staging jelentős részét képezi. Sok esetben az operabilitás eldöntésében segíthet az MR 

vizsgálat, különös tekintettel az erek és a pericardium infiltráltságának ábrázolására. 

A mediastinum esetében leginkább a thymus, trachea, oesophagus patológiás elváltozásai ítélhetőek meg, 

leggyakrabban tumorok, és nyirokcsomó elváltozások. 

8. Thoracalis nagy erek MR vizsgálata (2D, 3D, 
angiographia, black blood) 



 Mellkas MR vizsgálata  

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A mellkas vizsgálatát kontrasztanyagos MR angiographiás (ceMRA) méréssel egészíthetjük ki. 

Indikációja: aorta aneurysma, dissectio, pulmonalis embolia és térfoglalások. 

Kontrasztanyag adása 20ml, flow: 2,5ml/ sec, fiziológiás sóoldat: 20ml, flow: 2,5 ml/ sec 

Angiographias volumen tervezése- a primer képek coronalis síkúak, sagittalis felvételen a mellkasi aortával 

párhuzamosan, vizsgált FOV a mellkasi nagy erekre kiterjedő, rekonstruált szeletvastagság 1-1,5 mm. 

Angiographias sorozat esetén fontos a kontrasztanyag-telődés és mérés indításának szinkronizálása. Ezt az ún. 

bólus követéssel (SmartPrep) tudjuk megvalósítani. A módszer lényege, hogy a gép automatikusan figyeli a 

kijelölt területen az injektorral bejuttatott kontrasztanyag bólus megjelenését. Ha a jelintenzitás az előre 

megadott szint fölé emelkedik, majd a légzésvezérlés információit követően automatikusan indítja a mérést. A 

primer adatokból többféle technikával készíthetünk utólagos rekonstrukciókat. 

A szív MR vizsgálata: a szív MR vizsgálat gyakorlati alapjai, technikai feltételei. A betegek előkészítése, 

pszichés felkészítés, beteg fektetés. Szív MR szekvenciák, síkok gyakorlati alkalmazása. Natív és kontrasztos 

vizsgálatok gyakorlati technikája és alkalmazása. Funkcionális szív MR vizsgálatok. MRCA. 

9. A szív MR vizsgálat gyakorlati alapjai, technikai 
feltételei, indikációi 

A szív MR – speciális vizsgálat, csak kardiológus szakorvos javaslatára történhet. 

Megítélhető a morfológia, funkció és perfúzió is. 

A vizsgálata történhet kontrasztanyag nélkül és kontrasztanyaggal. Fontos a beteg jó együttműködése, légzés 

visszatartás 4-15 s, EKG triggerelés. 

9.1. Indikáció 

A szív MR vizsgálat indikációi: 

• I. osztályú indikáció, ha klinikailag releváns információt szolgáltat 

• II. osztályú indikáció – klinikailag releváns információt szolgáltat, de hasonló információ nyerhető egyéb 

képalkotó eljárásokkal is. 

• III: osztályú indikáció – lehet, hogy releváns, és hasznos információt szolgáltat, de ritkán használják, mivel 

más képalkotó módszerek megfelelőbbek. 

9.2. A betegek előkészítése, pszichés felkészítés, beteg fektetés 

Korábban, a betegek szívritmus szabályozója (pacemaker) abszolút kontraindikációt jelentett. A vizsgálat nem 

volt elvégezhető, a vizsgáló helyiségbe, illetve a körül egy adott mágneses mezőbe a betegeknek belépnie sem 

szabadott – akár életveszélyes állapot is kialakulhatott. Ma már léteznek antimagnetikus, MR kompatibilis 

szívritmus szabályozók, melyek esetében az MR vizsgálat elvégezhető. Lényeges viszont, hogy a beültetett 

eszköz pontos típusát ismerjük, ahhoz, hogy leellenőrizhessük, hogy ténylegesen vizsgálható készülékről van-e 

szó. Vannak komplex szívritmus szabályzók, melyek defibrillátor funkcióval is bírnak – ezek továbbra is 

kontraindikációt jelentenek - még azonos gyártó esetében is. Lényeges, hogy minden esetben, amikor szívritmus 

szabályozóval történik MR vizsgálat, akkor kardiológus konzultációja, szükség esetén, a vizsgálat során 

jelenléte is indokolt. 

A beteg gyógyszereit beveheti. Fontos a pszichés vezetés, vizsgálat menetének ismertetése, mert a vizsgálat nem 

egy esetben akár 1 órát is igénybe vehet. 

A beteg a hátán fekszik, kezeit a feje fölé helyezi. A szív MR esetében MR kompatibilis EKG, ill. légzési 

szenzor használata szükséges. A vizsgálat phased array test tekercsel, vagy dedikált szív tekerccsel történik. 

Centrálás a tekercsen lévő jelölésre (sternum közép). A légző-mozgásból származó térbeli eltérések korrekciója 

navigátor echo segítségével történhet, mely a rekeszmozgást regisztrálja. 
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9.2.1. Síkok, szekvenciák, natív és kontrasztos vizsgálatok gyakorlati 
technikája és alkalmazása. Funkcionális szív MR vizsgálatok Lokalizáció és 
síkok 

A szív MR vizsgálata során alapvető fontosságú a lokalizáció. Minden egyes beteg esetében meg kell 

határoznunk a rövid-, és a hosszú tengelyek síkjait. Ez csak egyrészt a szív 3D-s anatómiájának függvénye – 

lényeges, hogy a szív tengelyei hogyan helyezkednek el a térben. Könnyen elképzelhetjük, hogy különböző 

tengelyállásokat eredményez, mikor pl. egy korpulens, intraabdominálisan elhízott betegnek a rekesze 

felnyomott, vagy ha egy astheniás, sovány beteg, vagy egy kifejezetten emphysemás, hordó mellkas esetében a 

rekesz lefelé helyezett. Nagyban befolyásolhatja a tengelyállást a mediastinalis zsírszövet mennyisége is. Ezek 

miatt a lokalizáció mindig több lépésben történik, hogy megtaláljuk azokat a rövid-, és hossztengelyi síkokat, 

melyek az adott beteg mellkasában a szív elhelyezkedésére jellegzetesek. 

A lokalizáció tipikus coronalis és sagittalis sík felvételével kezdődik. A bal kamrára helyezett axialis 

felvételeken ki kell jelölni a septummal párhuzamos, a septum lefutása mellett közvetlenül elhelyezett, a mitralis 

billentyűn és a szívcsúcson egyaránt átfutó paraseptalis síkot. Ez megadja a hossztengelyt, melyhez képest 

azonban a szív még el lehet fordulva. Éppen ezért szükséges, hogy harmadik lépésként, erre merőlegesen 

készítsünk felvételeket a rövid tengellyel párhuzamosan, hogy azokon meghatározzuk a valós hossztengelyt. Ezt 

követően, a valós hossztengely birtokában a valós rövidtengely síkja is pontosan megállapítható. A lokalizáció 

lépései nagy figyelmet követelnek a radiográfustól, mert ez az alapja a pontos anatómiának, ami nélkül sem 

pontos morfológiai, sem pontos funkcionális, vagy életképességi vizsgálatokat nem készíthetünk. 

A szív vizsgálati síkjai a lokalizációt követően: 

• rövidtengelyi metszetek (a bal kamra hossztengelyére merőleges) 

 

70. ábra. Típusos rövid tengely metszet. 

Ezen belül: 

o Standard "kétüregű felvétel" – a bal kamra középső részén áthaladó, az elülső és hátsó falra egyaránt 

merőleges, a bal pivart és kamrát kitűnően ábrázoló felvétel. 

 

71. ábra. Típusos "kétüregű felvétel". 
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• hossztengelyi metszetek (a szív septummal párhuzamosan) 

Ezen belül: 

o Standard "négyüregű felvétel" - a bal kamra középső részén és a szívcsúcson áthaladó, a septummal 

párhuzamos, a jobb és a bal kamra mellett a jobb és a bal pitvart egyaránt kitűnően ábrázoló felvétel. 

 

72. ábra. Típusos "négyüregű felvétel". 

o Standard "háromüregű felvétel" – rövid tengely metszeteken beállított, mind a mitralis, mind az aorta 

szájadékok központján áthaladó hossztengely menti metszet. Jól látható rajt a bal pitvar, a mitralis szájadék, a 

bal kamra, és az aorta szájadék a kiáramlási pályával. Ábrázolódik rajt még a jobb kamra egy része is. 

 

73. ábra. Típusos "háromüregű felvétel". 

9.2.2. Szekvenciák 

Az alkalmazott szekvenciáknak anatómiai, funkcionális és életképességi információkat kell biztosítaniuk. 

9.2.2.1. Anatómiai, morfológiai információk biztosítása 

• Kettős IR technika 

Inversion Recovery (IR) spin echo technika, mely egy a szeletre szeletív, és egy a szeletre nem szelektív 180°-

os pulzussal indít (kettős IR technika), és rövid inverziós idő után gerjeszt. T1 súlyozott felvételt eredményez, 

melyen a lumen fekete - un. "black blood", vagy "dark blood" típusú. Több szelet készítésére alkalmas azonban 

csak egy adott szívciklusban. Az optimális felvételezés diastoleban történik. 

• Hármas IR technika 

Hasonlóan kezdődik, mint a kettős IR technika, azonban itt egy harmadik 180°-os pulzus is történik, melyet 1.5 

T-n 150 ms múlva követ a gerjesztés. Ezzel STIR jellegű mérést készíthetünk, melyen a zsírszövetből nem 

kapunk jelet. A felvételek T2* jellegűek, a statikus folyadékok magas jelintenzitásúak (pl. pericardialis 

folyadék), a lumen áramló folyadékterei sötétek. Egy adott szívciklusban több szelet készülhet. 

9.2.2.2. A szívfunkció vizsgálata 
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• Multislice-multiphase vizsgálatok 

A szív funkció megítélésének alapvető feltétele, hogy egy szívciklus valamennyi pontjáról kapjunk, a 

kamrarendszereket teljesen lefedő, pontos, műtermékektől mentes képi információkat. Ezeket a technikákat 

multislice, multiphase technikáknak nevezzük. Multislice, mert több síkban történik a felvételezés, és 

multiphase, mert minden egyes síkban a szívciklus valamennyi fázisáról gyűjtünk adatot. Végezetül egy a 

szívvel szinkron pulzáló adattömböt kapunk, melyből akár a kamrák, akár a szívizomzat egy teljes szívciklus 

során történő változásai nem csak megítélhetők, hanem pontosan mérhetők. 

Míg régebben cine gradiens echo felvételekkel történt a multislice-multiphase felvételezés, addig ma a 

legelterjedtebbek az SSFP (Single Shot Fast Precession) mérések. Ezek esetében a lumen fehér, ezért e 

csoportba sorolható méréseket "white blood" vagy "bright blood" technikának is nevezzük. 

Ezeken a képeken moziszerűen megjelenítve a kontúrok körberajzolása alapján megítélhető a myocardium 

tömege, a szívüregek térfogata, a szív pumpafunkcióját jellemző paraméterek, melyekből EF (ejekciós frakció) 

és perctérfogat számolható. EF esetében egy kamrafunkciós görbét kapunk, melynek elemzése, és számolása a 

következő képlet alapján történik: , ahol az EDV a végdiastoles volumen, az ESV a végsystoles 

volument jelenti. 

• Sebesség kódolt fázis kontraszt cine vizsgálatok 

Sebesség kódolt (Velocity Encoded - VEC) EKG triggerelt, cine fázis kontraszt mérések alkalmasak a sebesség 

pontos mérésére. Fontos, hogy ezeknél a szekvenciáknál, a tervezett sebességre és annak irányára optimális 

sebességkódoló gradiens párokat alkalmazzunk. Általában lehetőségünk van arra, mind a három síkban, külön-

külön megadjuk azt a sebességet, melyet a várható csúcssebességünk nem fog túllépni, de azt minél jobban 

megközelíti. Ha túl alacsonyra vesszük a várható sebességet, akkor egy un. velocity aliasing jelenség lép fel, 

mely az objektív áramlásmérést nehezíti – a csúcssebességnek megfelelően az áramlás az aliasing jelenség 

miatt, mintegy megfordul. Ha túl magasra vesszük az értéket, akkor a mérésünk érzékenysége romlik. A 

technika lehetőséget biztosít az áramlás mérésére pl. az aortában vagy a truncus pulmonalisban. 

9.2.2.3. A szívizom perfúziós és életképességi vizsgálata 

• Perfúziós vizsgálatok 

Ahhoz, hogy a szívizom perfúziójáról megfelelő idő- és térbeli felbontású dinamikus felvételeket tudjunk 

készíteni rendkívül gyors, a kontrasztanyag szövetbe történő bejutására érzékeny szekvenciákat kell 

alkalmaznunk. Ezeket az igényeket csak az EPI, vagy Turbo FLASH szekvencia családokba tartozó szekvenciák 

elégítik ki. Optimális esetben 2-3 szívütés alatt akár több síkban is módunk van a perfúzió vizsgálatára. 

Lényeges eleme a perfúziós vizsgálatnak a kontrasztanyag bejuttatása. Ennek során nagy sebességgel (7-8 

ml/mp), megfelelő mennyiségű (0,075-0,1 mmol/tskg) kontrasztanyagot kell injektorral beadnunk. Lehetőség 

van mind terheléses (adenozin adminisztrálása után), mind nyugalmi perfúziós vizsgálat végzésére. A nyugalmi 

perfúziós vizsgálatra a terhelésest követően kb. 10 perc múlva kerülhet sor. A dinamikus perfúziós méréssel és 

terheléses vizsgálattal a szívizomzat latens ischaemiája is detektálható, infarctus után az alulperfundált terület 

kiterjedtsége pontosan megítélhető. 

• Életképességi (viability) vizsgálatok 

Nagy jelentősége van a késői típusú kontrasztanyagos felvételeknek, melyek érzékenyek a myocardialis 

infarktus vagy egyéb gyulladásos-degeneratív folyamat következtében kialakult hegesedés megítélésére. Az 

optimális szekvenciák a gradiens echo családba tartozó T1 súlyozott IR Turbo-Flash szekvenciák, hol az 

inverziós idő megfelelően rövid. A kontrasztanyagra való érzékenységet (T1 jelleget) egy 180°-os, nem szeletív 

magnetizációs preparáló pulzussal fokozzuk. Lényeges eleme az adatgyűjtésnek a szegmentált K-tér legyűjtés, 

melynek célja, hogy az intenzitási eltérésekre érzékeny K-tér centrumot gyűjtsük le. Az életképességet a késői 

kontrasztanyagos halmozás alapján állapítjuk meg, a nem életképes, hegesedett szívizomból a késői felvételeken 

a kontrasztanyag, az egészséges, vagy alulperfundált, de életképes szívizommal összehasonlítva nem, vagy csak 

lassabban mosódik ki. Fontos, hogy a késői típusú kontrasztanyag halmozást megfelelő mennyiségű 

kontrasztanyag beadása után (0,15-0,2 mmol/tskg), megfelelően ténylegesen későn készítsük el. A minimális 

idő a kontrasztanyag beadását követően kb. 20-25 perc. Amennyiben terheléses és nyugalmi perfúzió során az 

említett 0,075-0,1 mmol/tskg kontrasztanyag beadása megtörténik, abban az esetben megfelelő mennyiségű 
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(0,15-0,2 mmol/tskg) kontrasztanyag kering már a betegben ahhoz, hogy a késői típusú felvételeket, megfelelő 

idő után el tudjuk végezni. 

9.2.2.4. MRCA – Magnetic Resonance Coronary Angiography 

Az MRCA jó példája annak, ahogy a CT és az MR technikák egymás mellett fejlődnek: néha az egyik van 

előrébb, majd a másik játszik fontosabb szerepet. A 90-es évek második felében, és az ezredforduló körül a 

koszorúerek ábrázolásának terén az MR vizsgálat előnyben volt a CT-vel szemben. E mögött az volt, hogy az 

EKG vezérlésnek, a navigator echonak köszönhetően, a kontrasztanyag beadása után a jelintenzitás eltérésekre 

érzékeny MR vizsgálat jobb képeket eredményezett a koszorúerekről, a CT-vel összehasonlítva. Az utóbbi 

években, azonban a CT technikai fejlődésével (256+ szeletes berendezések, volume CT) a szív koszorúereinek 

gyors, EKG vezérelt CT vizsgálata került előtérbe – nagyobb felbontást, pontosabb képet eredményez. 

10. Az emlő MR vizsgálata 

Az emlő alapvető vizsgálata a röntgen mammográfia, emlőrákok vonatkozásában szenzitivitása és specificitása 

80-90 % körül van. 30 év felett alkalmazzuk, valamint 45-65 év között szűrővizsgálatként tölt be fontos szerepet 

Magyarországon. 

30 év alatt a mirigy-dús emlő és az egyébként ugyan alacsony sugárdózisú, de ugyanakkor az érzékeny 

emlőszövet részére mégis sugárterhelést jelentő röntgenmammográfia miatt, az UH vizsgálat javasolt. 30 év 

felett UH-os vizsgálatot röntgenmammográfia nélkül elvégezni ugyanakkor már nem szabad. 

Az emlő MR vizsgálata kiegészítő, magas szenzitivitású és specificitású vizsgálat. 

10.1. Indikáció 

Az emlő MR vizsgálat indikációi 

• emlőprotézis, 

• mirigy-dús denz emlő, 

• radiológiailag negatív emlő, pozitív nyirokcsomó lelettel (occult tumor keresése), 

• praeoperatív staging, 

• kemoterápia követése, 

• magas rizikójú betegcsoport követése (BRCA1, BRCA2 gén), 

• MR vezérelt biopsiák. 

10.2. Betegelőkészítés 

A vizsgálat hason-fekve történik. Az emlőket az emlőtekercsbe helyezzük. Tekintettel arra, hogy az emlőtekercs 

vizsgáló részeibe helyezett emlők a légzőmozgás következtében mozoghatnak, abban az esetben, ha a tekercs 

nem rendelkezik az emlők fixálására alkalmas rendszerrel, a légzőmozgás által okozott mozgási artefactok 

csökkentése érdekében a tekercseket javasolt kibélelni pl. törlőpapírral. Van ahol a hölgyek vizsgálata az 

emlőkre simuló pólóban történik szintén a mozgási műtermékek csökkentése végett. A vizsgálat során a kezek 

előrenyújtva helyezkednek el úgy, hogy elő legyenek készítve a kontrasztanyag beadására. Optimális esetben a 

branül behelyezése a vizsgálat előtt megtörténik, és fiziológiás sóoldattal feltöltött hosszabbítóval együtt toljuk 

be a beteget az MR berendezés vizsgáló alagútjába, majd a kontrasztanyag adása előre beprogramozott MR 

kompatibilis injektorral valósul meg. 

Ma már gyakorlatilag csak kettős emlőtekercsek léteznek, melyekkel az emlők párhuzamos vizsgálata egy 

időben megvalósítható. A korszerű tekercsek több csatornás (4-8-16) phased array tekercsek. Centrálás a tekercs 

közepére történik, mely kb. a sternum közepének felel meg. A tekercsek általában biopsiás rendszerrel 

kielégíthetők, illetve a legtöbb nagy gyártó dedikált biopsiás emlőtekercseket is kínál. 

Emlő MR vizsgálata praemenopausa előtt a menstruációs ciklus 5-15. napján készüljön a hormonhatás miatt. 
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10.3. Pulzus szekvenciák fajtái, síkok 

A vizsgálat során 2D és 3D mérések, T1 és T2 súlyozott, valamint zsírelnyomásos felvételeket követően történik 

meg a kontrasztanyag beadása, melynek során a parenchyma kontrasztfelvételét dinamikus 3D T1 súlyozott 

sorozattal követjük általában a 6. perc végéig percenkénti mintavételezéssel. Végezetül különböző síkokban 

kiegészítő 3D mérések történhetnek. 

Optimális, ha a 2D mérések során a szeletvastagság nem haladja meg a 3 mm-t. A 2D T1 és T2 súlyozott 

felvételek mellett a zsírból jövő jel eliminálására a STIR felvételek is elterjedtek. 

A T1 súlyozott 3D dinamikus kontrasztanyagos vizsgálat javasolt síkja a gyártótól is függ – a különböző 

gyártók különböző síkokban optimalizálták a mintavételezést. Lényeges szempont, hogy mindenképpen 

törekedni kell a szívből származó pulzációs, és a légzésből származó mozgási artefactok csökkentésére. 

Axiális felvételezés esetében a fáziskódoló irány általában jobb-bal, azonban ezzel az emlőmirigy esetenként 

prominens axillaris nyúlványa válik a mozgási artefactok miatt nem megítélhetővé. Ilyen esetekben érdemes 

kiegészítő sorozatot készíteni anterior-posterior irányú fáziskódoló lépéssorral. Ez esetben jóllehet a belső 

emlőkvadránsok megítélése az artefactok miatt biztonsággal nem elvégezhető, de az axillaris nyúlvány mozgási 

artefactoktól mentes lesz. 

Ha axialis mintavételezést végzünk anterior-posterior irányú fáziskódolás mellett, akkor a mellkasból, illetve a 

szívből származó artefactok megelőzésére a szívet saturatiós pulzussal telíthetjük, azonban ez nem mindig 

sikerül tökéletesen, és ilyenkor az emlőmirigy jó része zajos lesz, műtermékek által zavart. Lényeges szempont 

még, hogy levegőt ne mérjünk – az emlő lehetőséget teremt rektanguláris FOV (téglalap alakú vizsgálati mező) 

alkalmazására. 

10.4. Képfeldolgozás (postprocessing), kiértékelés 

Az egyik legalapvetőbb képfeldolgozási lehetőség a kontrasztanyagos felvételekből kivonni a natív felvételeket 

– ezzel sötét háttérben világítani fognak a halmozó részletek. Erre a 2. vagy a 3. perc során készült sorozat az 

optimális. Amennyiben a beteg a dinamikus vizsgálat során mocorog, pl. sóhajtozik, akkor a kivont képek 

többszörös kontúrt mutatnak, és a halmozó parenchyma részletek megítélése is teljesen bizonytalanná válik. 

Alkalmazhatunk a kivonás előtt regisztrációs lépéseket is, azonban ez még nem elterjedt, a feldolgozási időt 

hosszabbítja, nem rutinszerű. A jó minőségű képek a halmozó részletekre hívják fel a figyelmet, de a halmozás 

dinamikájáról információt nem adnak – ezt a dinamikus kontrasztanyagos sorozat további elemzése biztosítja. 

Az érintett, gyanús területekről perfúziós görbe felvétele történik. Ennek során ki kell jelölni a halmozó 

parenchyma részletet (ROI), majd a kijelölt területben kell vizsgálni a jelintenzitás változását. Fontos, hogy az 

első percben a szívben a kontrasztanyag megjelenjen, különben a halmozási dinamika értékelhetetlen. Az 

érintett területen a kontrasztanyag időbeni halmozódásából és kimosásából (Wash in és Wash out) egy 

halmozási görbe felvétele történik. Az egyes halmozódási minták tipikusak a benignus, malignus elváltozásokra. 

• I. típusú halmozási minta - folyamatos emelkedés (benignus jellegű), 

• II. típusú - 2-3 percben maximális, majd plató (malignus jellegű), 

• III. típusú - 2-3 percben eléri a maximumot, majd kimosódik (malignus jellegű), 

• IV. típusú - szabálytalan görbe. 

A malignus elváltozások esetén a fokozott tumor vascularisatio miatt a kontrasztanyag halmozás a korai 

szakaszban nagymértékű (3 percen belül), első percben a halmozás meghaladja a 90%-ot, 3 perc után vagy 

platózik, vagy kimosódik, míg a benignus tumorok esetén inkább elhúzódó, fokozatosan emelkedő a 

halmozódási mintázat (pl. fibroadenomák). 
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74. ábra. Malignus (gyors) és benignus (lassú) jellegű halmozási görbék. (T1W+C, T1W+C) 

A görbékből a jelintenzitás változás alapján meredekség, maximális halmozás, kimosás, görbe alatti terület, 

illetve ezeknek megfelelő parametrikus térképek számolhatók – ezek az értékek színes térképeken (color 

mapping) válnak jól azonosíthatóvá. 

10.5. Fontosabb patológiás eltérések 

A leggyakoribb malignus tumorok: 

• Invasiv ductalis cc., 

• Invasiv lobularis cc., 

• Medullaris cc., 

• Tubularis cc., 

• Paget-kór. 

A rosszindulatú elváltozások leginkább az emlő külső- felső negyedében fordulnak elő. A malignitást az 

infiltratív növekedés is jellemzi a nyirokutak, előrehaladottabb esetekben a pectoralis izmok irányába. Érintettek 

lehetnek az axillaris nyirokcsomók is. Külső elváltozásként az emlőbimbó behúzódása és a bőrfelszínen 

narancshéjszerű elváltozások láthatóak. Leggyakrabban tüdőbe és csontba adnak áttétet, majd májba, 

mellékvesébe, agyba. Fontos, hogy egyes rosszindulatú tumorok, mint a medullaris carcinoma benignus jellegű 

halmozási görbét is mutathat. A ductalis in situ carcinoma (DCIS), változatos halmozódási mintát mutathat. 

   

75. ábra. Malignus emlőfolyamat intenzív halmozással. A tumor környzeti infiltratióját a spiculált szegély jelzi. 

(T2W, T1WFS+C, T1WFS+C) 

A leggyakoribb benignus térfoglalás a fibroadenoma 20 %-ban erősen adenomatosus jellegű adenomatosus 

fibroadenoma), mely magas jelintenzitású T2 súlyozott képeken. Kezdeti halmozása intenzív, ritka a kimosási 

jelenség, összekeverhető egyes malignus folyamatokkal. A fibrosus fibroadenomák halmozása ugyanakkor 

folyamatosan emelkedő, egyértelműen benignus jellegű. 
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Előfordulhatnak még: fibrocystás emlőbetegségek, lipoma, papilloma, haemangioma, mastopathiak, cysták. A 

cysta a kontrasztanyagot nem halmozó, jól körülírt, T1 alacsony, T2 magas jelintenzitást mutató fallal körülirt 

képlet. A gyulladás, zsírnecrosis változatos halmozást mutató, lehet gyűrűszerű is és malignitást is utánozhat. 

10.6. Implantátumok vizsgálata 

Emlőprotézis esetében, mint pl.: szilikon implantátum beültetésnél- történhetnek felvételezés a szilikon 

frekvenciáján zsírszuppresszió mellett. Ezeken a felvételeken lehet a legpontosabban megítélni 

extracapsularisan elhelyezkedő szilikont, azaz extracapsularis rupturát. 

  

76. ábra. Extracapsularis ruptura képe. (T2W, T2WFS) 

T2 súlyozott felvételeknél az implantátumon kívül a kóros folyadékgyülem magas jelintenzitású lesz. T2 

súlyozott zsír- és szilikon elnyomásos vizsgálatok esetében az implantátum körüli kóros folyadék jobban 

ábrázolódik, mivel ez esetben a szilikon és a zsír is jelszegény, míg a folyadék magas jelintenzitású. Az MR 

mammographiával az implantatum degeneratív elváltozásai is megfigyelhetők, mint az intracapsularis ruptúra, 

mikor a prothesis belső fala felrostozódik, és szálagosan leválik. 

  

77. ábra. Intracapsularis ruptura képe. (T2W, T2WFS) 

Postoperatív állapot esetében az MR vizsgálat elvégzése a hegszövet és recidíva elkülönítésére 3-6 hónap múlva 

optimális. Postirradiatios vizsgálatok 12-18 hónap múlva történjenek, mert korábbi vizsgálaton a postirradiatio 

elváltozások még malignitást utánozhatnak. 
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78. ábra. Malignus, a környzetét infiltráló folyamat prothesis mellett. (T1WFS+C) 

Az MR vizsgálattal biopsia, vagy akár praeoperatív jelölés is irányítható, de az MR vezérelt fókuszált UH 

sebészetnek (MRgFUS) is az emlő daganatos betegségeinek a kezelése az egyik legfontosabb területe. 

Az MR hátránya, hogy a microcalcificatio kimutatásra érzéketlen. 

Újabban terjednek a diffúzió súlyozott MR vizsgálatok, melyek a daganatos szövetekben megváltozott, 

általában lecsökkent vízmolekula diffúzió következtében tudják kiemelni a kóros területeket. 
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6. fejezet - Has és kismedence MR 
vizsgálata 

1. Has MR vizsgálata 

1.1. Beteg előkészítés hasi MR vizsgálatra 

Hasi MR vizsgálat esetében fontos az éhgyomor kérdése, az egyes hasi régiók vizsgálatától függően a vizsgálat 

vagy teljesen éhgyomorra vagy per oralis kontraszt anyag adása után történik. A per oralis kontraszt anyagok 

lehetnek pozitívak vagy negatívak. A pozitív KA alacsony koncentrációban a T1 relaxációs idő csökkenését 

okozza, magas koncentrációban a T2 esetében is. Negatív kontraszt anyagok szuszceptibilitási artefactot 

okoznak, T1 és T2 súlyozott felvételeken egyaránt jelvesztést. 

Intravénás kontraszt anyag legtöbbször Gd tartalmú, de használható a RES- specifikus kontrasztanyag, mely a 

máj Kupffer sejtjeiben halmozódik, a RES rendszer fagocitálja, a RES tartalmú szöveteknek a T1 és T2 

relaxációs ideje egyaránt csökken. 

A vizsgálat légzés triggerelve történik, ami lehet légzési szenzor felhelyezésével, légzés vezérlésével vagy 

navigátor echo alkalmazásával. 

Vizsgálat előtt fontos a branül behelyezése, beteg megnyugtatása, vizsgálat menetének elmagyarázása, a nem 

MR kompatibilis eszközök, ruha, ékszerek, eltávolítása. 

Tekercsek: hasi vizsgálatnál phased-array body tekercset alkalmazunk, hanyattfekvő testhelyzetben. A beteg 

kezeit a feje fölé emeli, a berendezéstől függően lábbal vagy fejjel van a mágnes centruma irányába. 

Centrálás a tekercs centrumát jelző jelölésre történik – a tekercs a vizsgált régiótól függően kerül elhelyezésre 

(felső has, has és kismedence, kismedence). 

1.2. MR-nél alkalmazott pulzusszekvenciák, vizsgálati módszerek 
(2D, 3D, dinamikus vizsgálat) 

Rutin hasi MR esetében az axiális szeletek tervezése a coronalis felvételen történik, a törzs hossztengelyére 

merőlegesen, első szelet a rekesz fölött. Vizsgált ROI a rekesztől a vesék aljáig. FOV: 35-40 cm, 5-7mm-es 

szeletvastagság, általában 1 mm-es távolsággal (gap, distance) a szeletek között. 3D szekvencia esetében FOV 

35-40 cm, 2-4 mm-es rekonstruált szeletvastagsággal. 3D mérések esetén a rekonstruált szeletek vagy 

közvetlenül követik egymást, vagy átfedéssel történik a rekonstrukció, a szeletek közötti távolság maximum 0 

mm. 

Coronalis szeletek tervezése az axiális felvételen a törzs haránttengelyével párhuzamosan-hasfaltól a hátig, FOV 

45-50 cm, 5-8 mm-es szeletvastagság, köz 1mm. 

2D vizsgálat esetében: T1 és T2 súlyozott, valamint T2 súlyozott zsírelnyomás, illetve in phase és out of phase 

méréseket készíthetünk. Legfontosabb síkok az axiális és coronalis síkok, általában T1W, T2W és T2W FS 

axiális és T2W coronalis mérés történik a felső hasi régióról. 3D vizsgálat esetében 3D T1W zsírelnyomásos 

légzésvezérelt felvételeket készítünk, kontrasztanyag adását követően dinamikusan, általában legalább 2 percen 

keresztül, 20-25 mp-es mintavételezéssel, légzésvezérlés mellett. Erősen T2 súlyozott 2D és 3D mérések a 

mágneses rezonanciás cholangiopancreaticografiás (MRCP) vizsgálat során készülnek. A hasi erek vizsgálata 

kontrasztanyagos 3D MR angiográfiával (ceMRA) történik. 

A hasi régiók méréseit légzésszünetben végezzük, lehetőleg kilégzésben – a kilégzési légzésszünet sokkal 

reprodukálhatóbb a betegek számára, mint a belégzési. Amennyiben rendelkezésre áll navigátor echót 

alkalmazunk – a navigátor echo a jobb rekeszkupolára kerül felhelyezésre. Segítségével a rekesz mozgása 

folyamatosan követhető és rögzíthető. A beteg a navigátor echóval történő légzés triggerelés során, szabadon 

lélegezhet, miközben a berendezés a rekesz mozgását és vele párhuzamosan a képi információt folyamatosan 

rögzíti. Az egyes szeletek képi rekonstrukciója interpolációs lépésekkel valósul meg. 
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1.3. MRCP technikai tudnivalók, beteg előkészítés. MRCP 
szekvenciák (2D, 3D), vizsgálati technikák alkalmazása 

Az epeutak vizsgálatakor a rutin hasi protokollt erősen T2 súlyozott, zsírelnyomásos MRCP-s felvételekkel 

egészítjük ki, melyen csak a nagyon hosszú T2 relaxációs idővel rendelkező szövetek (víz, epeutak, folyadék a 

belekben, húgyhólyag) ábrázolódnak. Az MRCP vizsgálatra korábban fast spin echo (FSE) szekvenciát 

alkalmaztak magas echo train (64-128-256 értékekkel és hosszú repetíciós idővel (8-10.000 ms), manapság 

Single Shot Fast Spin Echo (SSFSE) mérés az elterjedt zsírelnyomással kiegészítve. Mivel a háttérben lévő 

belek lumenében a folyadék szintén magas jelintenzitással ábrázolódik, hasznos, ha a gyomrot és a beleket 

pozitív per oralis kontrasztanyag tölti ki. Erre a legegyszerűbb, leghozzáférhetőbb és legolcsóbb megoldás 2-4 

dl 100 %-os koncentrációjú ananászlé itatása, lévén az magas mangán tartalmánál fogva kitűnő negatív 

kontrasztanyagként viselkedik. 

Az intrahepaticus epeutak ábrázolására a ductus choledochus lefutására, illetve a májkapura célzott 

paracoronalis (balról elölről, jobbra hátrafelé) sík az optimális. Ezen általában a léphilus irányába húzódó közös 

pancreasvezeték nem ábrázolódik. A pancreas vezetékrendszerének ábrázolására a pancreastest és pancreas 

farok lefutásának megfelelően helyezünk fel az axialis lokalizációs képekre paracoronalis felvételeket (jobbról 

elölről, balra hátrafelé). Ez a sík ugyanakkor nem optimális az intrahepaticus epeutak ábrázolására. Optimális, 

hogy amennyiben MRCP vizsgálatot készítünk, mindkét paracoronalis síkban történjenek felvételek. 

A vizsgálatokat 2D és 3D SSFSE szekvenciával egyaránt végezhetjük. A 2D előnye gyorsasága (akár 20-30 mp 

alatt is felvételezhető), fontos, hogy a 2D szelet megfelelően vastag legyen (kb. 5-10 cm). Hátránya, hogy csak 

egy síkból nézhető, nem forgatható, belőle 2D (multiplanaris) és 3D rekonstrukciók nem készíthetőek. A 3D 

szekvencia akvizíciós ideje hosszabb, gyakoribb a mozgási műtermék, 3D rekonstrukció csak megfelelően 

elnyomott (pl. ananászlé) háttér és a pancreas vezetékrendszerének ábrázolásának fokozására alkalmazott 

secretin adása mellett optimális. Intenzív bélmozgást glukagon adásával leállíthatjuk. 

1.4. A máj, epeutak legfontosabb kórfolyamatai 

A máj MR vizsgálat indikációi: 

• differenciál diagnosztikai probléma tisztázása, 

• terápiás hatás ellenőrzése, 

• metastasis, preoperativ- 

• máj transzplantáció előtt az erek viszonyának felderítése érdekében, valamint 

• kifejezett cirrhosis esetén. 

1.4.1. Benignus tumorok 

1.4.1.1. Haemangioma 

Mesenchymalis eredetű érgomolyag, T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású, általában homogén éles 

szélű, de lehet heterogén jellegű is. Kontrasztanyag adását követően intenzív perifériás halmozást mutat, mely a 

centrum felé terjed. A kontrasztanyag adását követően, a késői felvételeken változó időpontban (5-20 perc) a 

környező májparenchymától nem elválasztható. Kontrasztanyag tárolása elhúzódó, ezért a még későbbi 

felvételeken, amikor az egészséges májparenchymából a kontrasztanyag már kimosódott, akkor az elhúzódó 

ürülés miatt diszkréten magasabb jelintenzitású lehet a T1 súlyozott felvételeken, mint környezete. 



 Has és kismedence MR vizsgálata  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

   

79. ábra. Máj haemangioma dinamikus kontrasztanyagos vizsgálata. A T2W felvételeken magas jelintenzitású 

terület széli részén jelenik meg a kontrasztanyag az artériás felvtelen. A halmozás a későbbi képeken kiterjed 

csaknem a teljes elváltozásra. (T2W, T1W+C, T1W+C) 

Ha a májban van az elváltozás, általában a rutin has protokollt végezzük. Haemangioma esetén kiegészítőleg 

még egy 10. percben készülő zsírelnyomásos, 2D vagy 3D T1 súlyozott axiális mérést is végzünk. 

1.4.1.2. Focalis nodularis hyperplasia (FNH) 

Szabálytalan elrendeződésű hepatocyták által alkotott, a májsejtekből kiinduló jóindulatú daganat. 

Kontrasztanyagos vizsgálat esetében jellemző a kerékküllő jellegű halmozás – centrumában csillag alakú, nem 

halmozó központi heg (central scar) látható. A központi heg a T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású – 

ez a zsírelnyomásos T2 súlyozott felvételeken prominensebb. Májspecifikus (a RES által felvett) kontrasztanyag 

a gócban halmozást mutat. Legnagyobb differenciál diagnosztikai problémát a HCC jelenti – jóllehet a HCC a 

máj-specifikus kontrasztanyagot nem halmozza, mert itt a Kupffer sejtek nem épek, számos esetben nem 

különíthető el a két folyamat biztonsággal. 

  

80. ábra. A máj 5. segmentumában, a T2 súlyozott felvételeken jelzetten magas jelintanzitású terület, mely a 

kontrasztanyagot a környező parenchymánál jobban veszi fel. Centrálisan benne a T2 súlyozott képeken csillag 

alakú magas, kontrasztanyag adása után ennek megfelelően nem halmozó részlet ábrázolódik az FNH-ra 

jellegzetes központi hegre (central scar) jellemzően. (T2W, T1WFS+C) 

1.4.1.3. Adenoma 

A májsejtekből kiinduló jóindulatú daganat, melyet a RES kismértékű károsodása jellemez. T2 súlyozott 

felvételeken kissé fokozott jelintenzitással jellemezhető, előfordulhat benne necrosis. Az intravénás Gd tartalmú 

kontrasztanyagot halmozza, a specifikus MR kontrasztanyagot (Fe nanoparticulum tartalmút) viszont nem. 

1.4.2. Malignus tumorok 

1.4.2.1. Hepatocellularis carcinoma (HCC) 

Malignus hepatocyták, csökkent értékű RES sejtek alkotják, T2 súlyozott felvételeken fokozott jelintenzitást 

mutat, a Gd tartalmú kontrasztanyagokat halmozza.. A Teslascant fokozottan veszi fel, a máj-specifikus, a RES 

által fagocitált Fe-oxid particilumokat tartalmazó kontrasztanyagot nem halmozza. 
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81. ábra. Kis hepatocellularis carcinoma a 4. segmentumban. Csak az artériás fázisban azonosítható 

biztonsággal, akkor homogénen halmoz. (T2W, T1WFS, T1WFS+C-artériás, T1WFS+C-portális) 

1.4.2.2. Metastasis 

Metastasisok a portalis fázisban kerek, elmosott szélű, különböző méretű, gyakran necroticus centrumú, a 

kontrasztanyagot kevésbé halmozó gócok. Gyakran céltáblára jellegzetes morfológiát mutatnak a 

kontrasztanyagos felvételeken. Lévén nem májeredetű sejtek alkotják, esetenként, differenciáldiagnosztikai 

problémát jelentő esetekben, a Fe nanoparticulum tartalmú májspecifikus kontrasztanyag elkülönítését segíti. 

Adása után a májparenchyma jelszegény, míg a metastasisok a speciális kontrasztanyagot nem veszik fel. 

1.4.3. Zsíros átalakulások 

A máj diffúz elzsírosodásának ábrázolásában és diagnózisában egyrészt T2 súlyozott, zsírelnyomásos felvételek, 

másrészt in phase-out of phase MR vizsgálat lehet segítségünkre. Ezekkel a vizsgálatokkal a focalis 

elzsírosodásban lévő különbségek is jobba azonosíthatóak: ilyenek a focal sparing és a focal deposition. 

1.4.3.1. Focal sparing 

A diffúzan zsírosan átépült májban regeneratios területek ábrázolódnak mintegy az elzsírosodás által megkímélt 

állományszigetekre jellemzően. 

1.4.3.2. Focal deposition 

A májállományban zsírosan átépült, körülírt terület van, focalis májelzsírosodásra jellegzetes képet mutatva. 

Gyakran összetéveszthető rosszindulatú tumorokkal. A zsírelnyomásos felvételek segíthetnek a differenciál 

diagnózis felállításában. 
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82. ábra. Körülírt elzsírosodott májrészlet a 4. segmentumban. Az out of phase (opposed phase) felvételeken 

csökkent jelintenzitást mutat. 

1.4.3.3. Cirrhosis hepatis 

A máj szerkezetének progresszív irreverzibilis átépülése és fibrosissal járó krónikus gyulladása. A kóros 

májparenchymában regeneratios göbök alakulnak ki. Kezdetben a regeneratív göbök a T2 súlyozott felvételeken 

alacsony jelintenzitásúak, a kontrasztanyagot a környezetükhöz képest nem halmozzák jobban. A regeneratios 

göbök a T2 súlyozott felvételeken környezetüknél magasabb jelintenzitású dysplasiás átalakulásra hajlamosak, 

mely az előszobája lehet a hepatocellularis carcinomák kifejlődésének. Hepatocellularis carcinoma kifejlődése 

esetén fokozott halmozás megjelenését láthatjuk a heterogén szerkezetű cirrhoticus májszövetben a kontroll 

vizsgálatok esetében. 

1.4.4. Epeutak leggyakoribb elváltozásai 

Caroli betegség- jellemző tág epeutak, a májállományban cystákban végződő elváltozások, melyek levegőt, 

epekövet is tartalmazhatnak. 

Epeutakban lévő kövek megítélésére elsősorban UH szolgál. 

1.4.5. Spektroszkópia és diffúzió alkalmazása a máj vizsgálatánál 

Máj esetében proton (1H) és 31-P MR single voxel spektroszkópia végezhető, főleg krónikus májbetegségek-, 

ill. a metabolikus folyamatok tisztázására, jelentős a máj zsírtartalom és tumoros necrosis- anaerob anyagcsere 

megítélésében. 

A máj tumoros elváltozásainál a tumoros elváltozás víztartalma megnő, mely T1 felvételeknél jelintenzitás 

csökkenést, T2 esetében jelintenzitás emelkedést mutat. DWI diffúzió súlyozott képalkotás segítségével a víz 

diffúziós változásáról nyerhetünk információt.(haemangioma, metastasis, HCC megítélésében a DWI képek is 

fontosak lehetnek). 

1.5. A pancreas MR vizsgálata és megjelenése 

A normál szerkezetű hasnyálmirigy T1 súlyozott felvételeken magas jelet ad az acinusokban lévő 

fehérjetartalom miatt, T2 –őn alacsonyabb jelintenzitású a máj és a léphez képest is. Iv. kontrasztanyag adása 
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után intenzíven halmoz az artériás fázisban, a késői felvételeken válik a májjal azonos jelintenzitásúvá. 

Intravénás kontrasztanyag adását követően több fázisú 3D T1 súlyozott, zsírelnyomású szekvencia javasolt, 

melyet legalább két percen keresztül vegyünk fel maximum 20-30 mp-es mintavételezéssel. 

A pancreas vezeték részben megítélhető MRCP vizsgálat során. Pancreas nedv termelése a secretin nevű 

hormonnal fokozható (Secretine stimulált MRCP – S-MRCP), azonban ez a vizsgálatot költségessé teszi. 

Secretin stimuláció után a pancreas dinamikus funkcionális vizsgálata is lehetséges (az 1, 3, 5, 10, 15, 20. 

percben megismételt MRCP vizsgálattal), melynek alapja a duodenum patkó pancreas nedvvel való kitöltöttsége 

20 perccel a beadást követően. Ezt a Matos féle klasszifikációval csoportosítjuk: 

• Grade 0: nincs folyadék a duodenumban (nagyfokú pancreas elégtelenség!) 

• Grade 1: kevés folyadék a bulbusban 

• Grade 2: folyadék a pars descendensben 

• Grade 3: folyadék a pars descendensben és a pars horisontalis inferiorban (egészséges pancreas) 

1.5.1. A pancreas legfontosabb kórfolyamatai 

A két legfontosabb veleszületett elváltozás a pancreas divisum (a ductus Santorini a minor papillan keresztül 

kommunikál a duodenummal) és a pancreas anulare (forgási elmaradás következtében a pancreas körbeveszi a 

duodenum leszálló ágát, stenosist okoz). Mindkét esetben a hagyományos szekvenciák MRCP-vel történő 

kiegészítése ajánlott. 

 

83. ábra. MRCP – pancreas divisum. 

Pancreas esetében a leggyakrabban előforduló betegség az akut és a krónikus hasnyálmirigy gyulladás. 

Akut pancreatitis esetében, gyakori a hasnyálmirigy körül megjelenő folyadékgyülem a T1 súlyozott 

felvételeken a magas jelet adó pancreas körül alacsony jelintenzitású sávként jelenik meg, míg T2 zsírelnyomás 

esetében magas jelintenzitás jellemzi, ami kifejezettebb, ha a környező zsírt is elnyomjuk. Zsírelnyomást 

követően a környező zsírszövet gyulladásos infiltráltsága is megfigyelhető. Nem egy esetben a folyadékgyülem 

a Gerota fasciat is kirajzolja, és esetenként az gyulladásos folyadék a kismedencébe is lekövethető – ilyenkor a 

felső hasi régió vizsgálata a kismedence MR vizsgálatával kiegészítendő. Acut pancreatitis esetén a 

legfontosabb eldöntendő kérdés az esetleges necrosis kialakulása – kis necrosis az artériás fázisú 

kontrasztanyagos felvételeken ábrázolódik a legjobban. 

A diagnózis felállítása során hasznos a stadium meghatározása (Balthazar beosztás), mely a szövődmények 

felismerésében is segíthet. Balthazar beosztás: 

• Grade A: Épnek ábrázolódó pancreas, 

• Grade B: Fokális vagy diffúz pancreas megnagyobbodás, 

• Grade C: Kissé inhomogén mirigyállomány kevés peripancreaticus folyadékkal, 

• Grade D: Folyadékgyülem a praerenalis térben, 
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• Grade E: Két vagy több folyadékgyülem vagy gáz a pancreas körül vagy a mirigyállományban. 

Krónikus pancreatitis esetében mészlerakódás látható (CT- vel natívan is ábrázolódik), míg MR esetében T2 

felvételeknél a mész jelszegény. A pancreas ilyenkor atrophias, foltosan jelszegény, környezete nem egyszer 

szálagos, heges, de körülötte folyadéksáv nem látható. Ugyanakkor régebbi gyulladások maradványaképpen 

endothel fallal nem rendelkező, rostos burkú pseudocysták is megfigyelhetők, melyek a pancreas vezetéket is 

összenyomhatják. 

 

84. ábra. Chronicus pancreatitis T2W MR képe pseudocystával. (T2W) 

Hypovascularisalt tumoros elváltozások esetében (pl.: ductalis adeno cc. serosus-, mucinosus cysticus 

daganatok, anaplasticus cc.), a tumor víztartalom növekedése jellemző (így a fehérjetartalom csökken). Ezek a 

tumorok a T1 súlyozott natív zsírelnyomásos mérések esetén a világos pancreasban sötétebben válnak láthatóvá, 

míg a T2 súlyozott felvételeken az egészséges pancreasnál mérsékelten magasabb jelintenzitásúak. A 

hypovascularizált malignus elváltozások kontrasztanyag adása után az artériás fázisban csökkent 

jelintenzitásúak, a környezetükhöz képest alacsonyabb perfúzióval jellemezhetőek. 

A pancreasban hormonálisan aktív, gyakrabban előforduló endokrin tumorok, mint pl. az inzulinoma, a 

gastrinoma, a Vip-oma erősen vascularisaltak, ezért a korai artériás fázisban intenzíven halmoznak. T2 

relaxációs idejük magas, ezért a zsírelnyomásos T2 súlyozott felvételeken magas jelintenzitású területekként 

ismerhetőek fel. 

   

85. ábra. Atípusos insulinoma a testben. A natív T1W képeken a magas jelintenzitású pancras szövetében jól 

elkülönül, alacsonyabb jelintenzitású. A típusos insulinoma a korai arteriás felvételeken intenzíven halmoz – 

ebben az esetben csak kevésbé, foltosan. A T2WFS felvételeken a terime sejthető. (T1WFS, T1WFS+C, 

T2WFS) 

1.6. A lép MR vizsgálata 

A lép MR vizsgálatát a has MR vizsgálata foglalja magába. T1 és T2 súlyozott axiális és coronalis felvételek 

mellett kiegészítőleg sagittalis síkú felvételeket készíthetünk. A vizsgálat során zsírelnyomásos, és dinamikus 

kontrasztanyagos felvételek is történnek. A korai artériás fázis a CT vizsgálathoz hasonlóan itt is foltos 

halmozást mutat – ez nem tévesztendő össze patológiás elváltozással. 
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1.7. A bélrendszer MR vizsgálata 

T1 és T2 súlyozott axialis és coronalis, zsírelnyomásos felvételeket követően dinamikus 3D T1 súlyozott 

coronalis zsírelnyomásos vizsgálatokat készítünk 120 mp-en keresztül 20 mp-es mintavételezéssel. 

(legfontosabbak a kb. 20 mp-es artériás és 90-100 mp-es intersticialis fázisok). Kiegészítőleg 3D T1 súlyozott 

FS axialis és sagittalis felvételeket is készíthetünk. 

A különböző síkban felvett metszeti képeken a gastrointestinalis képletek, a-nyelőcső és a rectum falának 

elváltozásai jól, a gyomor és belek elváltozásai kevésbé megbízhatóan ábrázolhatók. Az MR vizsgálat a CT-hez 

hasonlóan alkalmas a tágabb környezet állapotának tisztázására is. Endorectalis tekercs alkalmazásával lehetővé 

válik a bél falának részletesebb elemzése is. Ilyenkor hasznos, ha pozitív peroralis kontrasztanyag adása után, 

glukagon adminisztráció mellet történik a Gd tartalmú intravénás kontrasztanyag adása. A vaskos, környezetét 

beszűrő, nem egy esetben halmozó bélfal jól ábrázolódik, különösen abban az esetben, ha zsírelnyomást 

alkalmazunk. Emiatt a belek vizsgálata során kontrasztanyagos felvételek készítése során, lévén a belek 

környezetében zsírszövet van, a zsírelnyomás használata teljességgel indokolt. 

A vékonybél képalkotó vizsgálatát occult vérzés, recurráló obstructio, malabsorptio, gyulladásos vagy daganatos 

betegség gyanúja esetén végezzük. Vastagbél képalkotó vizsgálatot kell végezni véres széklet, a székelési 

szokások megváltozása, obstructiora, gyulladásos vagy daganatos betegségre utaló panaszok esetén. Az MR 

szerepe: a bélfal megvastagodásának kimutatása, az aktív gyulladásos területek elkülönítése (pl.: colitis 

ulcerosa, Chron betegség), a környezet állapotának tisztázása, valamint a daganatos elváltozások stádiumának 

megállapítása, polipok, diverticulumok, telődési többlet- hiány) 

 

86. ábra. 3D T1W FS felvétel – a vékonybeleknek megfelelően halmozó térfoglalás ábrázolódik 

(leiomyosarcoma a jejunumban) 

Bélrendszer esetében MR- enterographia is végezhető. A beteggel vizsgálat előtt 1, 1,5 l polietilénglikol oldatot 

itatunk 1 óra alatt. A belek megelőző tisztítása szükséges tisztító beöntések által. További ¼ óra várakozás után 

kezdjük a vizsgálatot. A bélmozgások csökkentésére simaizom relaxáns-t (glucagon) adunk. A beteget 

ugyanúgy fektetjük, mint has és kismedence vizsgálatnál. Fontos az intravénás kontrasztanyag adása is 

1.8. A vesék és a mellékvesék kórfolyamatai, azok MR vizsgálata 
és megjelenése 

Vese MR vizsgálata a rutin has protokoll része – a különbség, hogy a kontrasztanyagos dinamikus sorozat 

mellett késői, az üregrendszerben megjelenő kontrasztanyagot is ábrázoló fázis is szükséges. Hasznos lehet a 

vesemedencék tengelyére célzott parasagittalis síkú kiegészítő felvételek készítése, melyen a vesék szerkezete 

optimálisan megítélhető. 

A vesék MR vizsgálatát jó kontrasztfelbontás és kontrasztanyag érzékenység jellemzi. A vese erek vizsgálatára 

kontrasztanyagos MR angiográfiát végezhetünk. Régebben az a. renalisok megítélésére 3D TOF artériás típusú 

MR angiográfia készült, azonban ma már a gyors szekvenciáknak köszönhetően ezt a ceMRA kiszorította. Ha 

késői, urographiás mérések is szükségesek, akkor coronalis síkban is végzünk zsírelnyomásos 3D T1 súlyozott, 

zsírelnyomásos méréseket (MR renographia) 5-15-45 perccel a kontrasztanyag beadása után. A dinamikus 

kontrasztanyagos vizsgálat a veseparenchymák összehasonlító perfúziós vizsgálatát is lehetővé teszi. 



 Has és kismedence MR vizsgálata  

 81  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A vesék MR vizsgálatával jól megítélhetőek a veleszületett elváltozások, alaki fejlődési rendellenességek (pl.: 

dystopias vesék, fúziós zavarok fejlődési rendellenességei, számfeletti vesék, hypo- és hyperplasias vesék, 

szűkületek, a pyelon és az uréter fejlődési rendellenességei, véredények fejlődési rendellenességei), valamint a 

kövek, cystosus, gyulladásos és tumoros elváltozások. 

  

87. ábra. Típusos vesecysták. (T2W, T1WFS+C) 

  

 

88. ábra. Hypernephroma, mely a v. renalison keresztül a v. cava inferiorba terjed. (T2W, T1WFS+C, 

T1WFS+C) 

Mellékvese vizsgálat esetében in phase/out of phase mérések végezhetőek. Ezzel a szekvenciával két sorozat 

felvételt készítünk a mellékvesékről. A mellékvesék és a belőlük kiinduló térfoglalások (adenomák) zsírtartalma 

magas. Emiatt az out of phase felvételeken mérhető jelintenzitás szignifikáns csökkenést mutat az in phase 

felvételeken mérhetőhöz képest. Ugyanakkor azok a szövetek, amelyek víztartalma magas, és ilyenek a 

mellékvesében kialakuló metastasisok mindkét felvételi módszerrel, közepes jelintenzitással jellemezhetőek, az 

out of phase felvételek nem mutatnak jelintenzitás csökkenést. Tekintettel arra, hogy magas víztartalmú 

térfoglalások a mellékvesében elsősorban metastaticus jellegűek, a módszer érzékenysége a mellékvese eredetű, 

jóindulatú mellékvese adenoma és az áttétek elkülönítése terén igen magas. 

1.9. A retroperitoneum MR vizsgálata 
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A retroperitoneum vizsgálata a rutin hasi MR vizsgálat részét képezi, jól megítélhetők a gyulladásos, vagy 

tumoros folyamatok, illetve környezetük infiltráltsága. 

2. A kismedence MR vizsgálata 

2.1. MR vizsgálat előnyei a kismedence vizsgálatában 

Non invazív, nem használ ionizáló sugárzást. Igen jó a kontrasztfelbontása, jól differenciálhatóak a lágyrészek. 

Többsíkú direkt ábrázolási lehetőséget biztosít, tetszőleges síkú metszeti képek állíthatók elő vele. 

Zsírszupresszióra van lehetőség, gyors szekvenciák jellemzik. Kontrasztanyag halmozás dinamikája, mértéke 

alapján a szöveti és a patológiás folyamatok elkülöníthetősége válik lehetővé. Jódos kontrasztanyag 

érzékenység, illetve veseelégtelenség esetén vizsgálati alternatíva a natív vizsgálat. 

2.2. Rutin kismedence MR vizsgálati protokoll 

• Tájékozódó felvételek 

• T2 ax FSE 

• T1 ax FSE 

• T2 sag FSE 

• T2 cor FSE zsírelnyomással (FS) vagy STIR 

• T2 sag vagy cor FS 

• Szükség esetén 

• kontrasztanyagos T1 ax FSE FS 

• kontrasztanyagos T1 sag FSE FS 

• kontrasztanyagos T1 cor FSE FS 

2.3. Vizsgálati paraméterek 

FOV: 30 cm, szelet: 6mm, köz: 1mm 

2.4. Női kismedence MR vizsgálatának sajátosságai 

Az utóbbi években az MR vizsgálat szerepe megnőtt a női kismedence vizsgálatában. A méh anatómiája és a 

korral járó változások jól azonosíthatók és követhetők a T2 súlyozott felvételeken. Leggyakrabban 

differenciáldiagnosztikai nehézségek esetén vesszük igénybe, főként daganatos betegségek kiterjedésének, 

operabilitásának megítélése vonatkozásában. Újabban terhességben a magzati viszonyok, illetve a medence 

méretek meghatározására is alkalmazzák. 

2.4.1. Anatómiai áttekintés 

2.4.1.1. Corpus uteri - praemenopausa 

Endometrium: menstruáció előtt vékonyabb, menstruáció alatt megvastagodó, a T2 súlyozott felvételeken magas 

jelintenzitású sáv – az uterus legbelső rétege, a lumen és a jelszegény junctionalis zóna körül van 

Junctionalis zóna: a T2 súlyozott képeken hypointenz, alacsony jelintenzitású, átlagosan 5 mm vastagságú. 

Vascularis/középső zóna: myometrium. Közepes jelintenzitású, általában homogén. 

Subserosalis réteg: hypointenz. 

2.4.1.2. Corpus uteri - postmenopausa 
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A junctionalis zóna eltűnik, az uterus atrophizál, sötétté válik. Az endometriumot ugyancsak atrophia jellemzi. 

A középső, azaz vascularis zóna is atrophizál, hypointenz lesz. A subserosalis réteg változatlan marad. 

2.4.1.3. Cervix 

A T2 súlyozott képeken 3 réteg látszik: 

• endocervix: egészen vékony, hyperintenz 

• cervicalis stroma: sötét, hypointenz 

• cervicalis külső stroma: mérsékelten hyperintenz 

A cervix környékén lehetnek apró cysták: ezek a Naboth tüszők, akkor jelentenek problémát, ha túl nagyok, 

illetve ha akadályozzák a megtermékenyülést. 

2.4.1.4. Vagina 

A felvételeken általában összenyomottan ábrázolódik. 

MR vizsgálat előtt tampont helyeznek a hüvelybe, hogy helyzete egyértelműen ábrázolódjon, ezzel segítve a 

diagnosztizálást. A nyálkahártya hyperintenzen ábrázolódik, a muscularis réteg hypointenz, illetve látható még a 

perivaginális vénás plexus. 

2.4.1.5. Parametrium 

Heterogén, hyperintenz jel. Zsírszövet, uterális és ovariális artériák, vénás plexusok, nyirokerek, ureter/tuba 

uterina látható a felvételeken. A hormonális ciklussal változik, a ciklus második felében a vénás plexus 

kifejezettebben ábrázolódik, akárcsak terhesség esetében. 

2.4.1.6. Ovarium 

Szederszerű, apró, különböző méretű, az érés különböző stádiumában lévő tüszőket tartalmaz, melyek kis cysták 

képét mutatják. A postmenopausában kisebb lesz. 

2.4.2. MR vizsgálati protokoll 

A vizsgálathoz előkészület szükséges. A beteg 4 órával a vizsgálat előtt ne egyen, folyadékot fogyaszthat, 

közepesen telt húgyhólyaggal érkezzen. Buscopan adása indokolt, mert leállítja a vizsgálat idejére a 

gastrointestinalis rendszer perisztaltikáját. 

2.4.2.1. Tekercsek 

A vizsgálathoz többcsatornás phased array tekercs használatos, ami test tekerccsel van kombinálva. 

Használhatunk még endocavitalis (endorectalis vagy endovaginalis tekercset is), melyek ugyancsak képesek 

phased array módban működni. 

2.4.2.2. Szekvenciák 

Kismedence MR vizsgálata során az alábbi szekvenciákat alkalmazzuk: 

• SE, TSE szekvenciák. A T2 súlyozott SE szekvenciák esetében hasznos, ha zsírelnyomást is alkalmazunk – 

ezek segítik az esetleges kismedencei folyadékok elkülönítését, a zsírszövet és a parametrium esetleges 

tumoros vagy gyulladásos beszűrtségének, oedemájának elkülönítését. 

• STIR szekvencia 

• natív és kontrasztanyagos vizsgálatok is készülnek – kontrasztanyag adása után javasolt a zsírelnyomás 

alkalmazása a T1 súlyozott felvételeken. 

• 4-7 mm-es szeletvastagság, FOV: 28-30 cm 

• kiegészítő vizsgálatok: zsírelnyomásos szekvenciák, MR urographia 
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2.4.2.3. Nyirokcsomó régiók vizsgálata 

A nyirokcsomók a T1 és T2 súlyozott axialis és coronalis képeken jól ábrázolódnak, segíti azonosításukat a 

STIR vagy zsírelnyomásos T2 súlyozott szekvencia, mely a vizsgálat alapvető részét kell, hogy képezze. 

2.4.2.4. Corpusra, cervixre célzott vizsgálat 

• TSE szekvenciák 

• T1 ax, sag 

• T2 ax, sag 

• GRE 

• ax és sag 

• pre- és postkontrasztos 

• postkontrasztos: 30 sec-os intervallummal 3-szor, 4-szer 

2.4.2.5. Ovarium vizsgálata 

• TSE szekvenciák 

• T2 sag, ax 

• T1 ax, cor 

• zsírelnyomásos szekvenciák 

• T2 súlyozott zsírelnyomásos méréseknél 3-4 mm-es szeletvastagságot alkalmazunk, így a folyadék jobban 

elkülöníthető 

• kiegészítő vizsgálat: teljes abdomenre kiterjesztett 

2.4.2.6. Női kismedence MR vizsgálatának indikációi 

Kismedence gyulladásos folyamatainak vizsgálata, szövődmények (tubo-ovarialis abscessus, gyulladások), 

cystosus laesiók differenciál diagnosztikája: lehetnek simplex, illetve multiplex cysták. 

benignus patológia esetében: 

• uterus 

• petevezeték és petefészek 

elsődleges malignus tumorok diagnosztikájában: 

• vulvalis és vaginális tumor 

• cervicalis tumor 

• uterus 

• petefészek tumor 

• továbbá szerepet kap az MR a kemoterápia követésében, illetve kiújuló malignus tumorok diagnosztikájában. 

2.5. Leiomyoma 

A myometriumból kiinduló jóindulatú térfoglalás, mely lehet soliter, vagy multiplex. Lokalizáció: submucosus, 

intramuralis, subserosus. Éles kontúrú, kerek, T2-n hypointenz, T1-en hypo- vagy izointenz terimék, melyek 

degeneratív átalakulásra hajlamosak. Ennek során hialinizáció, cystás degeneratív átalakulás, meszesedés, 
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bevérzés jöhet létre. A kontrasztanyagot általában halmozza. .Egészen nagyra megnőhet, ilyenkor heterogén 

szerkezetű, centruma necrotizálhat, nyomási és panaszok és vérzési rendellenességek, fájdalom miatt 

fordulhatnak orvoshoz a betegek. Általában nem malignizálódik. 

Szabálytalan vérzést akkor okoz, ha az endometriumra is ráterjed. Ilyenkor a megtermékenyített petesejt sem tud 

megtapadni. A myomák az uterusfal izomszerkezetét gyengítik, ennek vetélés is lehet a következménye. 

Multiplicitás esetében a nagyobb eltérések eltávolítása, enucleálása után a terhesség kihordásának nagyobb az 

esély, azonban ilyenkor a szülés levezetésére császármetszés az optimális, mivel a meggyengült uterus fal miatt 

nem jön létre az optimális nyomóerő. 

A diagnózis hasi transvaginális UH-gal állítható fel, az MR vizsgálat differenciál diagnosztikai problémák 

esetében indokolt. 

 

89. ábra. Leiomyoma az uterus fundusásan. (T2W) 

2.6. Endometrium hyperplasia és polip 

Az endometrium diffúz hyperintenz kiszélesedése jellemzi. 

A polip: cavumba domborodó izocenter, kissé hypointenz képlet, intenzíven halmozza a kontrasztanyagot. 

Differenciál diagnosztikai problémát jelent az endometrium carcinoma, mert a junctionalis zónák is infiltráltnak 

látszhatnak. 

2.7. Cervix tumor 

A nők második leggyakoribb, az uterusból kiinduló rosszindulatú daganata, 95%-ban planocelluláris carcinoma. 

Általában a 35-45, illetve 65-75 éves kor közötti korosztályokban fordul elő. A prognózist a histológiai grádus, a 

stroma invázió mélysége, a környezetre történő terjedés, a tumor volumen nagysága és a nyirokcsomó 

érintettség befolyásolja. 

2.8. Endometrium carcinoma 

Leggyakrabban előforduló uterusból kiinduló rosszindulatú daganat. Postmenopausában fordul elő leginkább. A 

prognózist a histológiai grádus, a myometrium invázió mértéke, a környezeti infiltráció és a nyirokcsomó vagy 

távoli metastasis jelenléte határozza meg. 
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90. ábra. Az uterus sarcomája. (T2W, T2W, T2W) 

2.9. Uterus tumorok MR diagnosztikája 

A tumor fokozott jelintenzitású laesióként ábrázolódik a cervixben, az endometriumban vagy a myometriumban. 

A lokális tumorterjedés a myometrium, az adnexumok irányába, hüvely invázió, a parametrium és a medencefal 

beszűrtsége, a húgyhólyag vagy rectum falának infiltráltsága kontrasztanyag adása előtt T2 súlyozott 

zsírelnyomásos felvételeken, míg kontrasztanyag adását követően az ugyancsak zsírelnyomásos T1 súlyozott 

felvételeken azonosítható a legjobban. 

2.10. Endometriosis 

Funkcionálisan aktív endometrium szövet heterotróp lokalizációban. Ilyenkor a méh belső nyálkahártyája a 

méhen kívül helyezkedik el, leggyakrabban az ovariumban, vagy annak környékén. A hormonális ciklussal 

szinkron változást mutat, a ciklus második felében megduzzadnak a területek, vérzés is kialakulhat 

környezetükben. Intenzív alhasi fájdalommal jár, különösen a menstruáció alatt. A kóros területekben 

többszörös, heterogén jellegű, néha bevérzett, inhomogén bennékű cystákat találunk. Sok esetben nehezen 

elkülöníthető az ovarium carcinomáktól. Extrém lokalizációkban is elhelyezkedhet a kismedencén kívül, akár a 

hashártyán a felső hasi régióban is. Ábrázolására a legérzékenyebb szekvencia a T2 súlyozott zsírelnyomásos 

szekvencia. 

 

91. ábra. A jobb ovarium endometriosisa. Az uterus fal széles, benne myometriosis jelei láthatók. (T2W) 

2.11. Dermoid cysta 

Germinális tumor (izomszövet, csontszövet, haj lehet benne). T1 súlyozott zsírelnyomásos felvétellel 

megállapítható, hogy a daganatban van-e zsír. Rendkívül heterogén jelintenzitással jellemezhető cystosus 

elváltozás, melyben a legkülönbözőbb szövetek találhatók – a szőrtől kezdve akár agyszövetet is 

tartalmazhatnak. 

2.12. Ovarium carcinoma 
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A petefészek rosszindulatú tumorai általában részben szolid, de multicystás jellegű elváltozások, mely a 

környezetet infiltrálják, a hasüregben távoli terjedést is képesek produkálni. Korai stádiumban endometriosistól 

nem különíthetőek el biztonsággal, sőt polycystás ovarium képét is produkálhatják. Vizsgálatukban a 

legfontosabb szerepe a T2 súlyozott zsírelnyomásos és STIR felvételek mellett a posztkontrasztos T2 súlyozott 

zsírelnyomásos felvételeknek van. 

A tumorok különböző subtípusai között (serosus vagy mucinosus adenocarcinoma) a hagyományos MR 

vizsgálat nem képes különbséget tenni. A legújabb eredmények alapján az in vivo proton MR spektroszkópiától 

várható, hogy a terápiát meghatározó információkat tud biztosítani, különös tekintettel a serosus és mucinosus 

adenocarcinoma elkülönítése terén. Míg a serosus adenocarcinoma jól reagál adott kemoterápiára, addig a 

mucinosus nem. MR spektroszkópiával amellett, hogy a különböző subtípusok solid részén a megnövekedett 

cholin (Cho) csúcs a tumor agresszivitásával, a tumor sejtek oszlási frekvenciájával szoros összefüggést mutat 

(hasonlóan az agydaganatokhoz, vagy az emlőtumorokhoz), egy N-acetil komponens is megfigyelhető 2 ppm-

nél. Ez az agyban található N-acetil-aszpartáttal nem azonos, de az eddigi vizsgálatok alapján a mucinosus 

jellegű adenocarcinomák bennékében található, a proteoglikánokkal összefüggő N-acetil komponens – 

segítségével a mucinosus jellegű tumorok elkülöníthetővé válhatnak. 

2.13. Férfi kismedence MR vizsgálatának sajátosságai 

Az MR vizsgálat kiváló szöveti kontrasztja és több síkban történő képalkotási rendszere optimális a kismedence 

különböző folyamatinak vizsgálatára. A korszerű többcsatornás tekercsek, az endocavitalis vizsgálatok 

lehetősége nagyfelbontású képeket eredményez jó jel-zaj viszony mellett. A korszerű berendezések dinamikus 

kontrasztanyagos vizsgálatokra, diffúzió súlyozott képalkotásra egyaránt lehetőséget teremtenek. A régióban a 

korábban még el sem képzelhető MR spektroszkópia és MR spektroszkópos képalkotás (metabolit térképek 

számítása) is kivitelezhető. 

2.13.1. Anatómiai áttekintés 

A húgyhólyag (vesica urinaria) a T2 súlyozott felvételeken mindhárom síkban kitűnően ábrázolódik, a 

falvastagság, intracavitalis térfoglaló folyamatok biztonsággal azonosíthatóak. Esetleges környezeti infiltráció a 

T2 súlyozott zsírelnyomásos (T2W FS) vagy posztkontrasztos T1 súlyozott zsírelnyomásos (T1W FS) 

felvételeken ítélhető meg a legjobban. A hólyagalap (trigonum) folyamatai a sagittalis és coronalis felvételeken 

ábrázolódnak pontosan. 

A prostata zonális anatómiája a T2 súlyozott felvételeken ábrázolódik jól, mindhárom sík fontos az 

intraprostaticus folyamatok lokalizálása során. Lényeges, hogy nagy felbontású, jó jel-zaj aránnyal jellemezhető 

felvételek endorectalis prostata tekerccsel készíthetőek. Ezeken a felvételeken a tok intakt voltáról is nyilatkozni 

lehet. 

A vesicula seminalis habos, szederszerű struktúrája ugyancsak a T2 súlyozott felvételeken ábrázolódik 

megfelelően – a képek esetleges infiltrációjukról is informálnak. 

2.14. A prostata MR vizsgálata 

A dülmirigy leggyakoribb elváltozása a prostata hypertrophia, azonban a megnagyobbodott, heterogén 

szerkezetű, degenerált prostata önmagában a prostata MR vizsgálatának nem indikációja. Azokban az esetben, 

ha térfoglalás gyanúja merül fel, és a transrectalis UH és a vezérelt biopsia nem egyértelmű az MR vizsgálat 

elvégzése indokolttá válik. Ezzel a vizsgálattal a környezetre való ráterjedés is igazolható vagy kizárható. 

A prostata a kismedencei MR vizsgálat során is jól ábrázolódik. Ez phased array, többcsatornás body tekerccsel 

történik. A tekercsrendszer a jó jel-zaj viszony mellett lehetőséget biztosít megfelelő felbontásra is, ugyanakkor 

a nagyobb felbontású dinamikus kontrasztanyagos vizsgálatok, vagy proton MR spektroszkópia endocavitalis 

(endorectalis) tekercs által válik lehetővé. Korszerű 1.5-3.0 T-s MR berendezések esetében a dinamikus és 

spektroszkópiás vizsgálatok tekintetében is törekednek a vizsgálati protokoll optimalizálására annak érdekében, 

hogy a kényelmetlen, de kitűnő felvételeket eredményező endocavitalis vizsgálatot ki lehessen váltani. 

A rutin kismedencei vizsgálat során vékony, max. 3-4 mm-es szeleteket tervezünk a prostatára 18-24 cm-es 

FOV-val. A vizsgálat során T1 és T2 súlyozott, valamint protondenzitású zsírelnyomásos (PD FS) axialis, T2W 

FS sagittalis és coronalis mérés javasolt. Kontrasztanyag adását követően T1W FS axiális és coronalis mérés 

történik elsősorban. 
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92. ábra. Prostata hyperplasia. (T2W) 

2.15. Az endocavitalis MR vizsgálat módszere 

Optimális, ha a beteg a vizsgálatot megelőző napon csak könnyű ételeket eszik, és a vastagbél tisztítására 

beöntésre is sor kerül. Nagyon fontos a betegek megfelelő előkészítése, melynek különösen lényeges eleme a 

felvilágosítás. A betegeket fel kell készíteni arra, hogy egy kényelmetlen, kisebb fájdalommal is járó, 30 perc 

körüli vizsgálatra számítsanak. Abban az esetben, ha az egyébként kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek 

részletesen ismerik a vizsgálat pontos menetét, kevesebb műtermékkel is számolhatunk. Az endorectalis tekercs 

felhelyezését körültekintéssel végezzük, használjunk óvszert és síkosítót (pl. K-Y gél) a műveletnél. Alapvető 

szekvenciák a T1W és T2W, valamint T2W FS axialis, T2W sagittalis és T2W FS coronalis szekvenciák. 

Kontrasztanyag adása után készítsünk 3D T1W FS axialis dinamikus mérést 6 percen keresztül, percenkénti 

mintavételezéssel, majd a vizsgálatot 3D T1 FS sagittalis és coronalis felvételekkel egészítsük ki. Szükség 

esetén proton MR spektroszkópia is történik, mely során 2D és 3D spektroszkópos képalkotást is készíthetünk. 

   

93. ábra. Endocavitalis prostata MR vizsgálat T2W coronalis, T2WFS sagittalis és T1WFS kontrasztanyagos 

axiális képe. A sagittalis képen jól látható a rectumba felhelyezett tekercs műterméke. Az axialis felvételen a 

jelszegény terület metallisatiós artefact korábbi biopsia maradványaként. 

A dinamikus vizsgálat kiértékelése során perfúziós térképeket számolhatunk a halmozási ráta, a görbe alatti 

terület és a kimosás függvényében, ezeket színes térképeken ábrázolhatjuk. 

A spektroszkópos elemzés eredményei a citrát és a cholin metabolikus térképek. 

2.16. Az endocavitalis MR vizsgálat előnyei 

Lévén a prostata a tekercshez közel helyezkedik el, jó jel-zaj arány jellemzi a felvételeket. Ez alapvető feltétele 

a megfelelő felbontásnak és az MR spektroszkópiának egyaránt. Megfelelő rögzítés esetében (a tekercs felfújása 

levegővel) a mozgási műtermékek csökkennek, azonban vigyázni kell, mert túlságosan sok levegőt 

fecskendezve a tekercset rögzítő ballonba fájdalmat okozhatunk, amely, ha az előkészületeknél nem is 

jelentkezik, a vizsgálat közben elviselhetetlenné teheti a mérést. 

2.17. Prostata MR spektroszkópia 
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Lényeges, hogy MR spektroszkópiára az esetleges biopsiát követő 6-8 hét elteltével kerüljön sor. Ennek oka, 

hogy a szúrcsatornákban lévő vérzés, illetve nano méretű fémrészecskék a spektrumot kifejezetten zajossá, 

biztonsággal értékelhetetlenné teszik. 

Az MR spektroszkópia rendkívül érzékeny a tekercs közvetlen környezetben lévő anyagokra, ezért nem 

mindegy, hogy a felhelyezés során milyen síkosítót használunk. Az anyag nem megfelelő megválasztása 

egyrészt rendkívül magas jelet eredményez a tekercs közvetlen közelében, ezzel a képek értékelését nehezíti, 

másrészt a spektrumot is torzíthatja. 

MR spektroszkópiával a szövetek anyagi összetétele és anyagcseréje vizsgálható, illetve a metabolitok 

mennyiségi elemzésére nyílik mód, melyek a vizsgált elváltozás milyenségéről nyújtanak információt. 

Eredménye egy spektrum, amelyen a különböző metabolitok relatív koncentrációja jelenik meg. A szabályos 

prostata proton MR spektrum két legfontosabb metabolitja a nagy koncentrációban lévő citrát, mely magas és a 

Choli/Creatin csúcs, mely alacsony csúccsal jellemezhető. A rosszindulatú daganatokban a fokozódó 

sejtosztódás miatt a membrán metabolizmus emelkedést jelző cholin (Cho) felszaporodik, hasonlóan az 

agydaganatokhoz, vagy az emlőrákhoz. Tumoros elváltozások esetében a cholin csúcs kifejezetten megnő, míg a 

citrát szint lecsökken. Cholin térkép segítségével meghatározható, hogy hol van a térfoglalás – megfelelő 

vizsgálat esetén akár occult tumort, illetve postoperativ recidivát is igazolhatunk. 

2.18. Here és herezacskó 

A fejlődési rendellenességek közül leggyakoribb a rejtettheréjűség vagy criptorchismus. Az MR vizsgálat során 

a teljes kismedencét illetve retroperitoneumot kell vizsgálni, a leszállása során elakadt hereszövet keresése 

végett. Ennek alapvető szekvenciája a T2W FS szekvencia, a legfontosabb sík a coronalis. 

A gyulladásos folyamatok közül leggyakoribb az orchitis, melynek elsődleges vizsgálati módszere az UH 

vizsgálat. Abban az esetben, ha differenciáldiagnosztikai kérdés merül föl az MR vizsgálat segíthet 

megválaszolásában. 

A here malignus tumorai közül a seminoma, embrionális sejtes carcinoma, teratoma, teratosarcoma, 

choriocarcinoma jöhet szóba. Ezek felderítésében is az UH-vizsgálat szerepe az elsődleges, de az igen jó szöveti 

differenciálást adó MR-vizsgálat is hasznos lehet. Rendkívül fontosak az esetleges távoli nyirokcsomó 

érintettség tekintetében a teljes hasról készülő staging vizsgálatok, melyekre jelenleg a CT vizsgálat 

optimálisabb. Ezt a jövőben elterjedő teljes test diffúzió súlyozott vizsgálatok kiegészíthetik, vagy kiválthatják. 
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7. fejezet - A mozgatórendszer MR 
vizsgálata 

1. Anatómiai és patológiai megfontolások 

A különböző ízületek esetében egyrészt az ízületek mozgása, a mozgásokat végző inak, izmok elhelyezkedése, 

az ízület tengelye, amik a legfontosabb tényezők a vizsgálatok tervezése során. Ugyancsak fontos, hogy 

megfelelő minőséggel ábrázoljuk az alkotó csontok szerkezetét, a bennük esetlegesen kialakult oedemát, 

elhalást, elváltozásokat. Lényeges szempont az ízfelszíni porcok mellett az esetleges porcos képletek (pl. 

meniscus) megfelelő ábrázolása is. 

2. Tekercsválasztás és technikai paraméterek 
megválasztásának szempontjai 

Az ízületek vizsgálatára legoptimálisabbak az adott ízületre dedikált tekercsek. Ezek biztosítják a legjobb jel-zaj 

viszonyt, és a legnagyobb felbontást teszik lehetővé. Ugyanakkor a különböző cégek kínálatában különböző 

méretű, kicsi és nagy, úgynevezett flex tekercsek is léteznek, melyekkel a vizsgálatok szintén elvégezhetőek, de 

általában ezek jel-zaj viszonya rosszabb, mint a dedikált ízületi tekercseké. Abban az esetben jelenthetnek ezek 

megoldást, ha az adott helyen nincs a kiemelt klinikai területek között a musculosceletalis MR képalkotás. 

A másik lényeges szempont, hogy mekkora térerejű mágnessel dolgozunk. Ma már számos cég gyárt dedikált, 

alacsony térerejű MR berendezéseket a mozgatórendszer vizsgálatára. Ezek általában nyitottak, nem egy 

berendezés van, mely csak egy-két ízület (pl. térd) célzott vizsgálatára alkalmas. Fenntartási költségük alacsony, 

s jóllehet a vizsgálati idő hosszabb, azonban ezt a beteg kényelmes körülmények között jobban elviseli. A 

felbontásuk kielégítő, azonban az alacsony térerő miatt kémiai eltolódáson alapuló zsírelnyomásra nem 

alkalmasak, mivel a víz és a zsír rezonancia frekvenciája nem különül el élesen. E miatt STIR felvételek 

teremtenek lehetőséget arra, hogy pl. a csontokban lévő oedema, sérülés pontos kiterjedését meghatározzuk. 

3. Mérési típusok, szekvenciák, a vizsgálati sík 
megválasztásának szempontjai 

Az ízületek vizsgálatának legfontosabb szekvenciái azok a szekvenciák, melyeken az ízületi porcfelszín, az 

esetleges ízületi folyadék, valamint az ízületet alkotó csontokban lévő oedema egyszerre jól megítélhető. Erre a 

legalkalmasabbak a proton denzitású zsírelnyomásos (PDFS) szekvenciák, melyekkel amellett, hogy a 

porcfelszín és a folyadék jól ábrázolódik, a csont zsírtartalmának elnyomása miatt a microsérülések, oedema is 

láthatóvá válnak. A csontok patológiás állapotai, microfracturái gradiens echo T2 súlyozott (T2*) felvételekkel 

is azonosíthatóak, itt a csont trabeculák susceptibilitási artefactot okozó hatása van a kitűnő csontszerkezeti 

ábrázolás mögött. 

A T1 súlyozott (T1W) felvételeken ugyancsak jól megítélhető az ízfelszíni porcok vastagsága, azonban ez nem 

választható el biztonsággal az ízületi folyadéktól. Ugyanakkor az ízfelszíni egyenetlenségeket kompenzáló 

rostos porcok (pl. térdízületben a meniscus, vállízületben a labrum glenoidale) a T1W és T2W felvételeken 

egyaránt jól megítélhetőek: az egészséges porc jelszegény, fekete. Ugyancsak jelszegények a sérülésmentes 

szalagok (pl. a térdízületben a keresztszalagok). 

A vizsgálati síkokat minden esetben az adott ízület elhelyezkedése, anatómiai, mozgási tengelyei, a 

környezetükben lefutó inak helyzete határozza meg. Sok esetben nem típusos axialis, sagittalis, vagy coronalis 

síkokról beszélünk. A síkok pontos meghatározását az egyes ízületeknél külön-külön tárgyaljuk. A végtagok 

esetében a hosszú csöves csontokra merőleges axialis sík kitüntetett fontosságú a keresztmetszeti anatómia 

pontos megítélése miatt. 

4. A vállízület MR vizsgálata 

4.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák, síkok 
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A vállízület optimális tekercse a dedikált válltekercs. Ennek hiányában nagyobb flex tekerccsel is végezhető a 

vizsgálat, de ez rosszabb jel-zaj viszonyt fog eredményezni. 

A T1W és T2W, valamint PDFS szekvenciákat érdemes egy azonos síkban elvégezni, erre a legoptimálisabb a 

coronalis sík. Hasznos, ha a PDFS mérés mindemellett még két síkban is megtörténik, valamint, ha egy 

pathológiától függő síkban egy kiegészítő T2W vizsgálat is készül. 

A vállízület esetében a paracoronalis sík az egyik legfontosabb, ez a m. supraspinatus izom tengelyével kell, 

hogy párhuzamos legyen. Erre merőleges az un. parasagittalis mérés, melyen a rotator köpeny izomzata 

kitűnően megítélhető. A parasagittalis szeletek elhelyezése során figyelnünk kell arra, hogy amellett, hogy a 

humerus fej minden síkja ábrázolódjon, a scapuláról is készüljenek szeletek, mert ezeken tudjuk megítélni a m. 

supra-, és infraspinatust, valamint a m. subscapularist. Az axialis vizsgálat síkja általában a típusos axialis sík – 

ebben az esetben kell esetleg kiegészítőleg megdönteni, ha a humerus fej luxált, vagy subluxált helyzetben van. 

Rutin vizsgálat során T1W, T2W és PDFS paracoronalis, T2W vagy PDFS parasagittalis és T2W vagy PDFS 

axialis mérés javasolt. 

4.2. Fontosabb patológiás eltérések 

A vizsgálattal jól megítélhetőek az ízületet alkotó csontok elváltozásai (oedema, arthrosis, subcorticalis 

necrosis), az ízfelszíni porc és annak vastagsága, az esetleges labrum sérülések, szakadások. A T1W és PDFS 

paracoronalis felvételeken a supraspinatus ín degeneratiója, esetleges szakadása mellett a subacromialis rés 

szélessége, valamint az acromioclavicularis ízület durva arthrosisa is jól ábrázolódik. A T2W paracoronalis és 

axialis felvételeken az ízületi tokban és a vállízület körüli számos bursában, illetve a m. biceps brachii hosszú 

fejének ínhüvelyében felszaporodott folyadék válik pontosan megítélhetővé. 

A leggyakoribb kérdés az, hogy a rotator köpenysérülése fenn áll-e. A rotator köpenyt négy izom és annak inaik 

alkotják: hátulról, a scapulán eredve a m. subscapularis, elől, a spina scapulae felett a m. supraspinatus és 

ugyancsak elől, a spina scapulae alatt a m. subscapularis és a m. teres minor. Az inak sérülése a paracoronalis és 

az axialis felvételeken ítélhető meg pontosabban, míg az ínsérüléseket kísérő másodlagos izomatrophiák a 

parasagittalis síkban ábrázolódnak kitűnően. 

 

94. ábra. Durva acromioclavicularis arthrosis a subacromialis rés szűkületével és a m. spuraspinatus in 

degeneratiójával, szakadásával. (PDFS) 

5. A könyökízület MR vizsgálata 

5.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák, síkok 

A könyökízületet általában dedikált végtagi array tekercsekkel vagy circularisan polarizált flex tekercsekkel 

vizsgáljuk. Általában ezek a tekercsek nem csak a könyök vizsgálatára alkalmasak, hanem a kézfej, esetenként a 

lábfej vizsgálata is megvalósítható velük. A tekercsek kialakítása során törekednek arra, hogy az asztal 

tengelyétől távol elhelyezkedő (off center) vizsgálat esetében is megfelelő jel-zaj viszonyt és homogenitást 

tudjanak produkálni. 

A legfontosabb szekvenciák a PDFS három síkban, a T2*, illetve a T1W és T2W szekvenciák. Kontrasztanyag 

adása után zsírelnyomásos T1 súlyozott (T1WFS) mérés optimális. 
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A könyökízület vizsgálata legtöbbször pronalt alkar mellett történik, a kézfej tenyérrel az asztal lapján nyugszik. 

Bizonyos esetekben szükség lehet supinalt helyzetben történő vizsgálatra (kézhát az asztal felé), vagy lateralis 

decubitus helyzetre is (a tenyér a combok felé néz). Az axialis szeletek a kar tengelyére merőleges, szükség 

szerint enyhén döntött, paraaxialis felvételek. A coronalis síkot az olecranon tengelye adja meg, míg a sagittalis 

sík erre merőlegesen kell, hogy felhelyezésre kerüljön. 

Javasolt, hogy axialis síkban T1W, T2W, PDFS szekvenciák egyaránt történjenek, valamint, hogy ezt követően 

PDFS parasagittalis és paracoronalis mérést is készítsünk. T2* szekvenciára a patológiás elváltozások 

függvényében kell, hogy sor kerüljön, ez a legtöbbször parasagittalis, vagy paracoronalis síkban készül. 

Kontrasztanyag adása után T1WFS mérés történjen mindenképpen axialis síkban, majd ezt követően a 

patológiás eltérések ábrázolására optimális síkokban. 

Rutin vizsgálat során T1W, T2W és PDFS axialis, T2* és PDFS paracoronalis és T1W vagy PDFS parasagittalis 

mérés javasolt. 

5.2. Fontosabb patológiás eltérések 

A könyökízületet alkotó csontokban posttraumás állapotok, oedema, vérzés a PDFS szekvenciákkal ábrázolódik 

a legjobban. Ugyancsak ezzel a szekvenciával figyelhetjük meg a könyökízület környezetében lévő bursák 

gyulladásának jelét, a bursákban felszaporodó folyadékot, valamint a teniszkönyök esetében az alkari 

feszítőizomzat megerőltetésé miatt kialakuló ín és csonthártyagyulladást, valamint az epicondylusokban 

kialakuló körülírt oedemát. 

 

95. ábra. A könyökízület súlyos rheumatoid gyulladása, melyet synovitis és folyadékfelszaporodás jellemez. 

(T2WFS) 

6. A kézfej MR vizsgálata 

6.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák, síkok 

A kézfej vizsgálata történhet dedikált végtagi tekerccsel, de alkalmazhatunk flex tekercset, vagy fej tekercset is. 

A rendelkezésre álló tekercs határozza meg a beteg testhelyzetét. A legoptimálisabb, ha a beteg hanyatt fekszik. 

Amennyire a beteg teste lehetővé teszi, törekedni kell arra, hogy a vizsgált kézfej minél közelebb legyen a 

mágnes tengelyéhez – a beteget az ellenkező oldal irányába csúsztassuk el. Off-center vizsgálatra optimalizált 

dedikált végtagi tekercseknél ez nem szükséges. Amennyiben nincs kézfej vizsgálatra dedikált végtagi tekercs, 

úgy térd tekercset, vagy fej tekercset is alkalmazhatunk. Ez esetekben a beteg elhelyezkedhet hason, vagy háton, 

a keze a feje fölé emelt, lehetőség szerint kinyújtott. Mivel a pozíció kényelmetlen, hosszabb vizsgálat esetén 

mozgási műtermékekkel számolhatunk. 

Legfontosabb szekvenciák a T1W, T2W és PDFS, valamint a STIR szekvenciák. Amennyire lehetőség van rá 

3D mintavételezés is történjen gradiens echo szekvenciával. 

A csukló vizsgálata során alapsíkjaink az axialis és a coronalis síkok, a sagittalis síkot kiegészítőleg 

alkalmazhatjuk. Szükség esetén kontrasztanyag adására is sor kerül – ezt követően T1W FS szekvenciákat 

készítünk több síkban. 
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Rutin vizsgálat során T1W, T2W és PDFS axialis, T2* és PDFS coronalis és T1W vagy PDFS sagittalis mérés 

javasolt 

6.2. Fontosabb patológiás eltérések 

A kéztőcsontok eltérései közül a legfontosabb az os lunatum avascularis necrosisa (Kienbock betegség), mely a 

korai stádiumokban a hagyományos röntgenfelvételeken nem ábrázolódik, az MR vizsgálat korai kimutatásában 

a csontszcintigráfiánál is érzékenyebb. Ennek jele a korai stádiumban, a törésvonalnak megfelelően a T1W 

képeken alacsony, míg a T2W FS, PDFS felvételeken magas jelintenzitás (0 Stádium). A későbbi stádiumokban 

a teljes csont a T1W felvételeken alacsony, a PDFS felvételeken magas jelintenzitásúvá válik a csontban 

kialakuló vérzés és oedema miatt (I-II. Stádium). Ezt követően a lunatum alakváltozása, collapsusa is 

bekövetkezik (III. Stádium), majd a környezetben arthrosis jeleit is megfigyelhetjük (IV. Stádium). 

A csuklóízületben a trianguláris fibrocartilaginosus complexum sérülésének legfontosabb szekvenciája a 

coronalis PDFS szekvencia. Ezzel a szekvenciával a felszaporodott folyadékgyülem, az alkotó csontok 

oedemája, valamint a discus állapota is megítélhető. A triangularis discus hivatott az ulnának megfelelően 

biztosítani a mozgások során az articulatio radiocarpea egyenletes ízfelszínét. A discus degeneratiója T1W és 

PDFS szekvenciákkal ábrázolódik a legjobban, inhomogenitása degeneratiot jelez, de a szakadások is jól 

azonosíthatóvá válnak. 

A carpalis alagút szindróma során a canalis carpiban a flexor inak között futó nervus medianus oedemáját kell 

ábrázolnunk. Az oedemás ideg a PDFS, T2W FS és STIR felvételeken, axialis síkban ábrázolható a legjobban – 

magas jelintenzitásával kitűnik a környezetében futó inak közül. 

 

96. ábra. Carpalis alagút szindróma. A nyíl, az oedemás n. medianust jelzi a T2WFS felvételen. 

7. A csípőízület MR vizsgálata 

7.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák, síkok 

A csípőízületek MR vizsgálata leggyakrabban phased array test tekerccsel történik ezzel lehetséges mindkét 

csípőízület egyidejű vizsgálata nagy felbontással, jó jel-zaj viszonnyal. Elméletileg lehetséges nagy flex 

tekerccsel is egyoldali vizsgálat, azonban ebben az esetben összehasonlításra nincs mód, csak speciális 

esetekben kiegészítőleg jön szóba. 

A legfontosabb szekvenciák egyrészt azok, amelyek képesek a csontban az oedemát jól ábrázolni, ilyenek a 

STIR, PDFS és a T2W FS szekvenciák, másrészt azok, melyek a corticalist, valamint az ízfelszín porcborítása 

válik jól megítélhetővé, mint a T1W és a T2* szekvenciákkal. 

Alapvizsgálati sík a coronalis – ezzel a síkkal jól összehasonlíthatók a csípőízületek, és úgy a combfej, mint a 

combnyak oedemája pontosan megítélhető. Ugyancsak coronalis síkban ábrázolódik kitűnően a terhelési 

zónában az alkotó csontok (acetabulum, combfej) corticalis, subcorticalis régiója, valamint az ízületi rés. Az 

axialis síkban az ízületi tok, valamint az acetabulum elváltozásai ábrázolódnak jól. A sagittalis sík kiegészítő, 

azonban, ha készül, minden esetben mindkét csípőízületről el kell készíteni, az összehasonlítás végett. 

Rutin vizsgálat során T1W, T2W és STIR vagy PDFSE coronalis mérését követően T2W vagy PDFSE axialis, 

valamint PDFSE sagittalis mérés javasolt. 

7.2. Fontosabb patológiás eltérések 
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A leggyakoribb kérdés a korai combfejnecrosis esetleges fennállásának kizárása, vagy igazolására irányul. A 

korai combfejnecrosis esetén még csontszerkezeti eltérés nincs, a combfej oedemáját kell igazolni, melyre 

valójában csak az MR vizsgálat alkalmas. Zsírelnyomásos (PDFS, T2W FS) vagy STIR szekvenciákkal az 

egészséges sötét csontvelőben az oedemás részek gyakorlatilag világítanak. Előrehaladottabb esetekben 

csontszerkezeti eltérések, subcorticalis necrosisok, vagy a cortex incongruentiája T1W, vagy T2* 

szekvenciákkal ábrázolható pontosan. 

 

 

97. ábra. A bal csípőízület korai avascularis necrosisa (AVN). A bal combfej, és a combnyak oedemája a T1W 

felvételeken alacsony, a STIR felvételeken magas jelintenzitású. A jobb oldali combfejben, a terhelési zónában 

régi AVN jelei. (T1W, STIR) 

8. A térdízület MR vizsgálata 

8.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák, síkok 

A térdízület vizsgálata optimális esetben dedikált térdtekerccsel történik. Elméletileg lehetőség van flex tekercs 

alkalmazására is, azonban ezeknek a jel-zaj viszonya rosszabb. 

A térdízületet alkotó csontokban kialakuló oedema, contusio, microfractura zsírelnyomásos (PDFS, T2W FS) 

vagy STIR szekvenciával ábrázolódik. A magas víztartalmú, oedemás terület magas jelintenzitást mutat a sötét, 

magas zsírtartalmú környezetben. A T1W és T2W, valamint T2* felvételekkel az ízfelszín porcborítása, annak 

vastagsága is jól ábrázolódik, de megítélhető az esetleges degeneratiora utaló inhomogén jelintenzitás is. A 

térdízületi folyadék PDFS, vagy T2W és T2W FS szekvenciákkal azonosítható. A T1W és T2W képek egyaránt 

alkalmasak az ízületi tok, és az ízület környékén található inak ábrázolására. 

Legfontosabb síkunk a sagittalis, melyen az alkotó csontok, az ízületi porc, a meniscusok, a patella, a 

patellaporc, valamint a hátsó keresztszalag figyelhető meg jól. Az optimális sagittalis sík a coronalisra 

merőleges, mely a térd esetében az intercondylaris síknak felel meg. Az intercondylaris sík, mely a femur 

condylusok hátsó élével párhuzamos, a láb rotaciójának függvénye, általában paracoronalis sík. Tekintettel arra, 

hogy a vizsgálat általában 0-10 °-os kirotacióban történik, mely a hátsó keresztszalag lefutásának ábrázolására 

optimálisabb (a hátsó keresztszalag 0-5 °-os berotacióban ábrázolódik a klasszikus sagittalis síkban a 

legjobban), bizonyos esetekben kiegészítő felvételekre is szükség lehet az elülső keresztszalag ábrázolására, 

mivel az 15-20 °-os kirotációban ábrázolódik. A kiegészítő felvételeket készíthetünk a lateralis femurcondylus 
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lateralis corticalisával párhuzamosan – ez a sík gyakorlatilag megegyezik az elülső keresztszalag lefutásával. 

Ugyanakkor megjegyeznénk, hogy a coronalis, paracoronalis felvételeken általában az elülső keresztszalag jól 

ábrázolódik, lefutása, vagy annak hiánya biztonsággal megítélhető. Az axialis felvételek kiegészítőek – 

legfontosabbak a patellák helyzetének meghatározásában, a retinaculumok ábrázolása terén, valamint a 

patellaporc állapotának megítélése során van. 

Rutin vizsgálat során T1W, T2W és PDFS sagittalis, T1W és PDFS vagy STIR coronalis mérés mellett PDFS 

axialis felvételek javasoltak. 

8.2. Fontosabb patológiás eltérések 

Leggyakoribb kérdések a meniscus és keresztszalag sérülésekkel kapcsolatosak. A meniscus állapota a sagittalis 

felvételeken ítélhető meg a legjobban, a T1W felvételeken a meniscus inhomogén. Megfelelően ablakolva a 

T1W, a T2W, a PDFS felvételeket inkomplett (a teljes meniscust nem érintő), vagy komplett (a teljes 

meniscuson keresztül követhető), verticalis, vagy horizontális síkú rupturákat különíthetünk el. Egy rupturák 

speciális formáját képezi a kosárfül szakadás, mikor a "C" alakú meniscus belső éle kosárfül szerűen elválik – 

ez a térd beakadását is létrehozhatja. A kosárfül szakadás a coronalis felvételeken pontosítható biztonsággal. 

Ugyancsak a coronalis képek segíthetnek a discoid meniscus ábrázolásában, mely egy fejlődési variáns. 

 

98. ábra. A medialis meniscus hátsó szarvának komplett, horizontális síkú ruptúrája. (T1W) 

A hátsó keresztszalag sérülése a sagittalis, míg a mellső a parasagittalis, coronalis felvételeken ábrázolódik jól. 

A keresztszalagok degeneratiója, felrostozódása, régi sérülése közepes jelintenzitású inhomogenitás formájában 

látható, míg teljes régi ruptura esetén a keresztszalagok várható lefutásában nem tudunk azonosítani degenerált 

keresztszalagot sem. Friss traumát követően a lokális vérzés mellett az egymástól eltávolodott, "elugrott" 

szakadt szalagvégek ábrázolódása erősítheti csak meg a komplett ruptura diagnózisát (mely egyébként fizikális 

vizsgálattal egyértelmű: elülső "asztalfiók" tünet – elülső keresztszalag ruptura; hátsó "asztalfiók" tünet – hátsó 

keresztszalag ruptura). 

 

99. ábra. Hátsó keresztszala ruptúra. A bursa suprapatellarisban folyadék látható. (T1W) 

Az ízfelszíni porcok (beleértve a patella porcot is) degeneratiója az MR vizsgálattal kitűnően azonosítható, a 

legfontosabbak a T1W, PDFS és T2* sagittalis és coronalis felvételek. A chondromalatiák négy stádiumát 

különíthetjük el az MR vizsgálattal: Grade I. a porc vastagsága megtartott, de inhomogénné válik; Grade II. a 
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porc vastagsága csökken és inhomogén; Grade III. az érintett részen körülírt subcorticalis necrosis is kialakul; 

Grade IV. a cortex is töredezik, szabad ízületi test jelenhet meg (osteochondritis dissecans). 

9. A lábfej MR vizsgálata 

9.1. Tekercsalkalmazás, szekvenciák, síkok 

A bokaízület vizsgálatára dedikált végtagi tekercs a legoptimálisabb, de alkalmazható térdtekercs, fejtekercs, 

vagy flex tekercs is. 

A csontvelő oedemája, microsérülései T2W FS, PDFS vagy STIR felvételekkel ábrázolódnak, a cortex, a 

subcorticalis necrosisok, T1W és T2* szekvenciával láthatók, az inak megítélése T1W és PDFS szekvenciákkal, 

a porcfelszínek állapota T2* és PDFS mérésekkel készített szekvenciákkal készített felvételeken ábrázolódik a 

legjobban. 

Alapsíkunk a sagittalis (parasagittalis), mely a malleolus lateralist és medialist összekötő paracoronalis síkra 

merőleges, a tibia tengelyével párhuzamos. Ezen jól ábrázolódik a felső és alsó ugróízület, a talocalcanealis 

szalagrendszer, valamint a Chopart-ízület (articulatio tarsi transversa) és a Lisfranc-ízület (articulatio 

tarsometatarsalia). A coronalis (paracoronalis) síkú felvételeken a felső és alsó ugróízület mellett a kül- és 

belboka képletei, az ízületi tok patológiás eltérései ábrázolódnak optimálisan. Az axialis síkú felvételeken a kül- 

és belboka mellett pontosítható a régióban futó inak, ínhüvelyek állapota is. 

Rutin vizsgálat során T1W, T2W és PDFS sagittalis, T2* és PDFS paracoronalis és T1W, valamint T2W vagy 

PDFS axialis síkú mérés javasolt. 

9.2. Fontosabb patológiás eltérések 

A felső és alsó ugróízületnek megfelelően chondropathiák különböző stádiumai azonosíthatók, subcorticalis 

necrosissal, esetleges corticalis érintettséggel. 

Traumás elváltozások esetében az egyes inak helyzete, lefutása részletesen elemzendő. A calcaneus rejtett 

sérülése T2W FS, PDFS illetve STIR és T2* felvételekkel válik egyértelművé. Az Achilles ín sérülésének, 

szakadásának ábrázolására a T1W és PDFS sagittalis és axialis szekvenciák optimálisak. 

Esetleges ínsérülés a T1W és PDFS axialis és sagittalis szekvenciával pontosítható. Az ínhüvelyekben 

ábrázolódó folyadék a T2W FS vagy PDFS axialis szekvenciákon követhető pontosan. 

 

100. ábra. Achilles ín ruptúra. (PDFS) 
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8. fejezet - Appendix 

1. Szekvenciatár 

A szekveciatár célja a klinikai MR képalkotásban alkalmazott leggyakoribb szekvenciák struktúrájának, 

legfontosabb jellemzőinek bemutatása. A szekvenciák ismerete valamennyi testtáj vizsgálata során 

elengedhetetlen. A radiográfus feladata, hogy a szekvenciák tulajdonságainak ismeretében optimalizálja a 

képalkotás folyamatát az alkalmazott protokoll során abból a célból, hogy a diagnosztikai folyamatban a lehető 

legpontosabb felvételek készüljenek el. 

1.1. Spin Echo (SE) szekvencia 

1.1.1. A szekvencia szerkezete 

 

101. ábra. A spin echo szekvencia szerkezete. 

1.1.2. A szekvencia jellegzetességei 

90° -os rádiofrekvenciás pulzus (RF) gerjeszt és hozza fázisba spineket, majd az echo idő felénél (TE/2 idő 

múlva) 180° -os RF pulzus refókuszál, minek hatására kialakul az echo (TE idővel a 90°-os gerjesztést 

követően) A 90 ° -os és 180° -os RF pulzusok alatt a szeletkiválasztást a szeletkiválasztó gradiensek 

bekapcsolása alakítja ki. Az echo alatt van bekapcsolva az analóg-digitális konverter, mely digitalizálja a teljes 

echot. Az echo egy növekvő, majd csökkenő szinusz görbe, melyben csak a kiválasztott szeletből kapunk RF 

jelet. Ebben az RF jelben kódolódnak a sorok (fáziskódoló gradiens lépések sorozata) és az oszlopok 

(frekvenciakódoló gradiens) fázis és frekvencia információi. Ezen információk az echo Fourier 

transzformációjával válnak a K-tér egy-egy sorává. A következő K-tér sor leolvasása egy újabb fáziskódoló 

lépéssel a 90° -os gerjesztést követően egy adott idő múlva kezdődik – ezt az időt nevezzük repeticiós időnek 

(TR). Rövid TR, rövid TE T1 súlyozott, hosszú TR és hosszú TE T2 súlyozott, míg hosszú TR és rövid TE 

protondenzitású képet eredményez. 

1.2. Fast Spin Echo (FSE) szekvencia 
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1.2.1. A szekvencia szerkezete 

 

102. ábra. A Fast Spin Echo (FSE) szekvencia szerkezete. 

1.2.2. A szekvencia jellegzetességei 

90° -os rádiofrekvenciás pulzus (RF) gerjeszt és hozza fázisba spineket, majd az echo idő felénél (TE/2 idő 

múlva) 180° -os RF pulzus refókuszál, minek hatására kialakul az első echo (TE idővel a 90° -os gerjesztést 

követően) A szekvencia lényege, hogy egy 90° -os gerjesztést követően a K-tér több sora is leolvasásra kerül. 

Ez lehet 2, 4, 16, 32, stb. Ahány sor leolvasása történik meg egy TR-en belül a szekvencia annyi "echo train"-es 

(ET). Minél több az ET, annál erősebben T2 súlyozottá válnak a szekvenciák. A 90° -os és 180° -os RF 

pulzusok alatt a szeletkiválasztást a szeletkiválasztó gradiensek bekapcsolása alakítja ki. Az echok alatt van 

bekapcsolva az analog-digitális konverter, mely digitalizálja az összes echot. Az echo-k Fourier transzformációt 

követően válnak a K-tér egy-egy sorává. Ha pl. 4 ET-s az FSE szekvencia (egy TR alatt a K-tér négy sora 

olvasódik le fáziskódoló és frekvenciakódoló pulzusok speciális sorozatával), akkor pl. a K-tér következő, ez 

esetben 5-6-7-8 sorának leolvasása TR idő múlva kezdődik el. A szekvenciával T1 és T2 súlyozott, valamint 

protondenzitású felvételek is készíthetők. 

1.3. Echo Planar Imaging - EPI 

1.3.1. A szekvencia szerkezete 
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103. ábra. Az Echo Planar Imaging (EPI) szekvencia szerkezete. 

1.3.2. A szekvencia jellegzetességei 

90° -os rádiofrekvenciás pulzus (RF) gerjeszt és hozza fázisba spineket, majd 180° -os RF pulzus refókuszál, 

minek hatására kialakulnak az echok. A 90° -os és 180° -os RF pulzusok alatt a szeletkiválasztást a 

szeletkiválasztó gradiensek bekapcsolása alakítja ki. Az echosorozatot a fáziskódoló és a frekvenciakódoló 

gradiensek speciális bekapcsolás hozza létre. A szekvencia lényege, hogy egy TR alatt a K-tér összes sora 

leolvasásra kerül. Így ha pl. a képmátrix 64x64-es, akkor egy TR alatt a K-tér 64 sorának leolvasása történik 

meg 64 echo létrehozásával. Ezzel egy TR-en belül egy adott mátrixú kép leolvasása történik meg. A 

szekvenciával akár 100 ms alatt is lehet egy felvételt készíteni. Alapvető a diffúziós tenzor képalkotás (DTI) és 

a funkcionális MR képalkotás (fMRI) során. A szekvenciával T1 és T2 súlyozott felvételek is készíthetők. 

1.4. Inversion Recovery szekvencia 

Short Tau Inversion Recovery – STIR 

Fluid Attenuation Inversion Recovery - FLAIR 

1.4.1. A szekvencia szerkezete 
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104. ábra. Az Inversion Recovery (IR) szekvencia szerkezete. 

1.4.2. A szekvencia jellegzetességei 

A gerjesztő 90° -os RF pulzust egy 180° -os inverziós RF pulzus előzi meg, majd a gerjesztő 90° -os RF pulzust 

követően, az echo idő felénél (TE/2 idő múlva) egy újabb 180° -os RF pulzus refókuszál, minek hatására 

kialakul az echo (TE idővel a 90° -os gerjesztést követően). Az inverzós 180° -os és a 90° -os RF pulzus közötti 

időt inverziós időnek (TI) nevezzük. A 180° -os, majd a 90° -os és az újabb 180° -os RF pulzusok alatt a 

szeletkiválasztást a szeletkiválasztó gradiensek bekapcsolása alakítja ki. Az echo alatt van bekapcsolva az 

analog-digitális konverter, mely digitalizálja a teljes echot. A következő K-tér sor leolvasása TR idő múlva 

történik – ez esetben a TR idő a két 180° -os inverziós RF pulzus közötti idő. A szekvencia tulajdonsága, hogy a 

TI változtatásával változik a kép jellege. STIR esetében (TI 1,5 T-n kb. 150 ms) a zsírszövetből nem kapunk 

jelet, míg FLAIR esetében (TI 1,5 T-n kb. 2000 ms) a vízből nem jön jel. A STIR szekvencia, lágyrészek 

vizsgálatánál, míg a T2 súlyozott FLAIR (hosszú TE) az agy vizsgálatánál fontos (fekete liquortér mellett az 

agyállomány T2 jellegű). Létezik T1 súlyozott FLAIR is (rövid TE), ez a gerinc vizsgálatánál játszik szerepet. 

1.5. Gradiens Echo (GE) szekvencia 

1.5.1. A szekvencia szerkezete 
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105. ábra. A grádiens echo szekvenciák alapvető szerkezete. 

1.5.2. A szekvencia jellegzetességei 

Ez esetben 90° -osnál kisebb (α) is lehet a gerjesztő RF pulzus – a kibillentés szöge (flip angle - FA) fontos 

jellemzője a szekvenciának. Minél nagyobb, annál inkább T1 jellegű képet kapunk, míg, ha csökkentjük, akkor 

a T2 jelleg erősödik. Típusos esetben a T2 súlyozott GE felvételek esetében az FA kicsi ( 25 ), míg a TE hosszú 

(>25 ms), T1 súlyozott GE esetében FA nagyobb (50°), TE pedig rövid (15 ms). Az echot a speciális 

gradienspulzus alkalmazás hozza létre (nem 180° -os RF pulzus!), mely hatására refókuszálódnak a spinek (TE 

idővel az alfa o -os gerjesztést követően). Az alfa°-os pulzus alatt a szeletkiválasztást a szeletkiválasztó gradiens 

bekapcsolása alakítja ki. Az echo alatt van bekapcsolva az analog-digitális konverter, mely digitalizálja a teljes 

echot. A következő K-tér sor leolvasása egy újabb fáziskódoló lépéssel az alfa°-os gerjesztést követően egy 

adott idő múlva kezdődik – ezt az időt nevezzük repeticiós időnek (TR). 

1.6. Diffúzió súlyozott szekvencia - Spin Echo 

1.6.1. A szekvencia szerkezete 
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106. ábra. A diffúzió súlyozott spin echo szekvencia alapvető szerkezete. 

1.6.2. A szekvencia jellegzetességei 

A spin echo diffúzió súlyozott szekvencia alapvető szerkezete megegyezik a spin echo szekvencia 

szerkezetével. Annyi a különbség, hogy abban az irányban, amelyben diffúzió súlyozást szeretnénk alkalmazni a 

180° -os RF pulzus elé és azt követően egy szimmetrikus gradiens párt kell elhelyeznünk. Ha ezt X gradiensen 

kapcsoljuk be akkor az X irányban, ha Y gradiensen, akkor Y irányú, míg, ha a Z gradiensen alkalmazzuk, 

akkor Z irányú diffúzió súlyozott felvételeket eredményez a szekvencia. A példa ábrán mindegyik gradiensen 

elhelyeztünk egy diffúzió súlyozó gradienspárt. A diffúzió súlyozás erősségét az alkalmazott gradiensek 

erőssége határozza meg, mely a gradiens pulzusok magasságával (amper - A) és hosszával (idő - ms) 

szabályozhatók. Minél nagyobb a gradiens pulzus alatti terület, annál erősebb a diffúzió súlyozás. A diffúzió 

súlyozás erősségét a b faktor adja meg, mely klinikai körülmények között 500-2000 közötti értékű. 

 – a γ az adott atommag giromágneses együtthatója, a G a grádiens pulzus alatti terület, 

azaz a grádiens pulzus erőssége, a δ a grádiens pulzus hossza, míg a Δ a két grádiens pulzus közötti idő) 

1.7. Multiecho Spin Echo (MESE) szekvencia 

1.7.1. A szekvencia szerkezete 
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107. ábra. A multiecho spin echo szekvencia alapvető szerkezete. 

1.7.2. A szekvencia jellegzetességei 

90° -os rádiofrekvenciás pulzus (RF) gerjeszt és hozza fázisba spineket, majd az első echo idejének felénél 

(TE1/2 idő múlva) 180° -os RF pulzus refókuszál, minek hatására kialakul az első echo (TE1 idővel a 90° -os 

gerjesztést követően). Ezt követően újabb és újabb 180 ° -os RF pulzusok újból és újból refókuszálnak, újabb és 

újabb echokat létrehozva. A keletkező echok amplitudója folyamatosan csökken, csúcspontjukat összekötve 

(szaggatott vonal) az exponenciálisan lecsengő T2 relaxációs görbét kapjuk (a 90° -os pulzus után közvetlenül 

kialakuló és exponenciálisan lecsengő FID burkológörbéjét a T2* relaxációs folyamat alakítja ki). A 90° -os és 

180° -os RF pulzusok alatt a szeletkiválasztást a szeletkiválasztó gradiensek bekapcsolása hozza létre. A 

szekvencia eredménye egy különböző mértékben T2 súlyozott képsorozat, hol a képek echo idejét a szekvencia 

szerkesztése során a radiográfus határozza meg (pl. 20-320 ms között 20 ms-os lépésenként). Az echo csúcsokat 

összekötő T2 relaxációs görbéből pontos T2 relaxációs idő határozható meg a kép valamennyi pixelére – ez egy 

valós T2 relaxációs térképet eredményez, hol a pixelek értéke a T2 relaxációs időt jelenti. Klinikai alkalmazási 

lehetősége pl. az endocrin ophthalmopathia során megvastagodott szemizmok relaxációs idejének 

meghatározása. 

2. MR angiographia tár 

2.1. Áramlás és MR képalkotás 

Az áramlásnak 4 alapvető típusa van: 

• Lamináris áramlás: különböző, de állandó sebességű áramlás. Az áramlás az erek közepében gyorsabb, mint 

az érfal közelében, ahol az ellenállás lassítja az áramlást. 

• Spirális áramlás: itt az áramlás iránya spirális. 

• Vortex áramlás: az áramlás kezdetben lamináris, aztán átfordul attól függően, hogy az érben van-e akadály, 

esetleg stenosis. Az ér közepén az áramlás sebessége nagyon gyors, de az érfal közelében spirális. 

• Turbulens áramlás: A különböző áramlási sebességek miatt az áramlás gyorsan változik. 

Az áramló folyadékokat az áramlás sebessége, gyorsulása, lamináris vagy turbulens jellege jellemzi. 
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A vénákban az áramlás jellege lamináris, az artériákban átmeneti jellegű, a diastole alatt lamináris, a systole 

alatt pedig turbulens. 

2.1.1. A szelet síkjára merőleges irányú áramlás 

A keletkező jel erőssége attól függ, hogy a folyadékoszlop a szeleten mennyi idő alatt halad át. Jele: Tf. A 90 és 

180 fokos radiofrekvenciás pulzusok szeletspecifikusak, tehát csak azok a protonok adnak jelet, amik excitált, 

ill. újra fázisba hozott állapotba kerültek ezen pulzusok hatására. Az így keletkező jel erőssége a lassú áramlású 

folyadékok esetében, az áramlás sebességétől függően növekszik (szeletbe való belépés), majd fokozatosan 

gyengül (szeletből való kilépés). 

2.1.2. Szeletből való kilépés 

Az erek jelmentes képletként ábrázolódnak, a véredények fala és az abban áramló vér között természetes 

kontraszt jön létre. Magyarázat: egy meghatározott sebességérték felett, a 90 fokos pulzus hatására excitált 

protonok a 180 fokos pulzus létrehozásának az időpontjában már nincsenek a szeletben. Olyan protonokat 

hagynak maguk mögött, amelyek nem gerjesztődtek a 90 fokos pulzus által, ezért ezekre nem hat a 180 fokos 

pulzus. Az erek helye sötét, jelmentes – ez a "flow void" jelenség 

2.1.3. Szeletbe való belépés 

Ez a jelenség az alacsony sebességgel áramló folyadékok esetében figyelhető meg. Lényege: ugyanabban a 

szeletben, két 90°-os pulzus között eltelt idő alatt olyan protonok érkeznek a szeletbe, amik még nem voltak 

excitált állapotban. Így rájuk nézve a 90°-os pulzus alkalmazásakor a longitudinális mágneses vektor nagysága 

maximális, míg a környező szövetekben akkora, amekkorára újra tudott képződni. A transzverzális síkban 

keletkező "diszponibilis" mágneses vektor, és az így létrejövő mágneses magrezonanciás jel is erősebb lesz, 

mint a mozdulatlan környezetben, tehát az áramló folyadék és környezete között kontraszt keletkezik. Ez a 

jelenség az MR képalkotás során rendszeresen érvényesül – az erek környezete sötétebb, sötét, telített. 

2.1.4. A szelet síkjával párhuzamos áramlás 

Egy szeleten belül áramló protonok a fázis- és a frekvenciakódoló gradiensek hatása alá kerülnek. A 90°-os 

pulzus után fázisvesztés történik - a mozgó spinek fázisvesztése nagyobb, mint a stacioner spineké. Majd a 

180°-os pulzust követően a protonok újra fázisba rendeződnek. Azok a spinek, amik a gradiens növekedési 

irányába mozdulnak el nagyobb fázisvesztést szenvednek, ezért az áramló spinek az első 180°-os pulzus után 

kevésbé lesznek fázisban. De ha egy második 180°-os pulzust is alkalmazunk, úgy, hogy szimmetrikus echo 

keletkezzen, vissza lehet szerezni az "elveszettnek hitt" jelet. Tehát a spinek áramlással összefüggő fáziseltérései 

az első echo keletkezésekor jelszegény, a második alkalmával jelgazdag területként ábrázolódnak a felvételen. 

2.2. Hagyományos vascularis MR képalkotó technikák 

A leképezéshez használt MR képalkotó technikák számos spin echo és gradiens echo szekvenciát tartalmaznak. 

Ezek a pulzus szekvenciák kiegészíthetők például gradiens refázis momentummal és preszaturációval, azért 

hogy csökkentsük az áramló magokból érkező mozgási artefactokat. Az áramlás jelmentességet és jelerősödést 

is létrehozhat, ezzel kontrasztkülönbség alakul ki az érlumen és a környező szövetek között. A hagyományos 

MR technikák is nagyon hasznosak lehetnek az erek occlusiojának megjelenítésében, pl. ha MRA szekvenciák 

alkalmazására nincs lehetőség. 

2.2.1. Black blood képalkotás 

A spin echo szekvenciákban a gyorsan áramló vér feketének tűnik a felvételen - ezt hívjuk black blood 

képalkotásnak. Ez a technika tovább fejleszthető preszaturációs pulzusok alkalmazásával. A rövid TR/TE spin 

echo szekvenciák preszaturációs pulzusokkal láthatóvá teszik az érrendszert, úgy, hogy közben az áramló vér 

feketén ábrázolódik. Ahhoz, hogy még sötétebbé tegyék az áramló vért, az FSE szekvenciát inverziós 

pulzusokkal kell kiegészíteni. 

2.2.2. Bright blood képalkotás 

Bizonyos technikákkal fel tudjuk erősíteni az áramló vérből érkező jeleket, ilyen pl. a gradiens echo, a gradiens 

refázis momentum, és a kontrasztanyagos vizsgálat. 
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A gradiens echo képalkotásnál refókuszáljuk az áramló spineket a refázis gradienssel, ezért az erek világosnak 

tűnnek a felvételeken a telített környezetben. Ezt nevezzük fehér vér technikának. 

A gradiens refázis momentum széles körben alkalmazott a mellkas, has, agy, végtagok vizsgálatában. 

A hagyományos gradiens echo képalkotáson kívül, van egy relatíve új gradiens echo technika, ami egyensúlyi 

gradiens rendszert használ. A magas T1/T2 arányú szövetek világosan ábrázolódnak. Az egyensúlyi gradiens 

echo képalkotó szekvenciák főként a szívvizsgálatoknál, MR cholangiopancreaticographiánál, MR 

myelographiánál használatosak. 

2.3. Áramlás kompenzáció 

Az összes klasszikus és angiográfiás képalkotó szekvenciában, a phase contrast MRA-tól eltekintve, a fázis 

összefüggésben van a térbeli információval. Az áramlást kompenzáló gradiens egy olyan bipoláris gradiens pár, 

aminek a pozitív és a negatív pólusa is egyformán fontos és nincsenek hatással a stacioner spinek fázisára. 

2.4. Digitális szubsztrakciós MRA 

A digitális szubsztrakciós angiográfia és a digitális szubsztrakciós MRA között az a különbség, hogy az 

utóbbinál a kontrasztot 2 akvizíció alatti mozgó spinek adják. Majd a stacioner spineket ki kell vonni, hogy csak 

a mozgó spinek legyenek a képen. 

2.5. Flow void 

A gyors áramlás hatására a gerjesztett protonok a szeletből kikerülnek, így a refókuszáló RF pulzusnak az erek 

területén nincs mit refókuszálni- azok sötétek lesznek. Ez spin echo jellegű szekvenciákra jellemző. 

2.6. Szekvenciák 

Az áramlás, akárcsak a mozgás, a térbeli kódolás irányában zavarokat és műtermékeket hozhat létre. Az MR-

nek ez az érzékenysége teszi lehetővé a vascularis képalkotást, amivel az erekben lévő áramlást jeleníthetjük 

meg. Erre 3 szekvenciát használunk: Time of Flight (TOF), Phase contrast (PC), és Fresh Blood képalkotást 

(FBI). 

2.6.1. Time of Flight 

A TOF MRA a stacioner spinek longitudinális magnetizációjára hatva készít vascularis kontrasztú képeket. 

Koherens gradiens echo pulzusszekvenciát használ, ami gradiens refázis momentummal van kombinálva, hogy 

ezzel felerősítse az áramlásból érkező jelet. A time of flight MR angiográfiában, az áramlás kompenzált 

gradiens echo szekvenciák a vascularis jelre optimalizáltak. A mozdulatlan szövetek jelének szaturálása nagyon 

rövid TR-rel: így ezeknek a szöveteknek a longitudinális magnetizációjának nem lesz ideje újra épülni, így a 

jelük csökken. A beáramlási hatás kihasználásával, mivel a véráramlás a vizsgált területen nem szaturált, az 

erekben a longitudinális magnetizációja maximális. Így a véráramlásból érkező jel erősebb, mint a szaturált 

szöveteké. 

A vascularis jelek erőssége függ: 

• Áramlás sebességétől és típusától 

• A vizsgált érszakasz hosszától és helyzetétől 

• A szekvencia paramétereitől: TR, kibillentési szög, szeletvastagság 

A TOF nagyon érzékeny a FOV-val és a szelettel merőleges áramlásra. 

A TOF MRA főbb korlátai a következők: 

Abban az esetben, amikor az áramlás komplex vagy turbulens, és amikor az áramlás túl lassú, vagy parallel a 

szelet síkjára a spinek defázisa jelvesztést hoz létre, mely pseudoocclusio, occlusio képét keltheti. A defázist 

csökkenthetjük a FA optimalizálásával és vékonyabb szeletekkel. 
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További hátránya még, a háttér magas jelintenzitása abban az esetben, amikor rövid T1 relaxációs idejű 

zsírszövet található a FOV-ban (retrobulbaris zsírszövet az orbitában, subcutan zsírszövet a hajas fejbőr alatt, 

stb.). A háttér zsírt eltüntethetjük zsírelnyomó pulzus alkalmazásával, vagy olyan TE választással, amikor a zsír 

és a víz kioltják egymást. (out of phase) 

Magnetizációs transzfer pulzus alkalmazásával elnyomhatjuk a makromolekulákból (mint amik az agy fehér- és 

szürkeállományában találhatóak) érkező jeleket – ezzel a háttér szaturáció által kialakult sötétségét fokozhatjuk. 

Mindkét megoldás csökkenti a háttérből származó nem kívánt jeleket. 

Az áramlási jel a TOF szekvenciáknál növelhető a térerősség növelésével is. 

Előnyök 

A nem kívánt, különböző irányú áramlásokat saturálhatjuk. A vénák saturálásával az artériás, az artériák 

saturálásával vénás áramlásokat jeleníthetjük meg. A TOF MRA 2D és 3D módban is használható. 

 

108. ábra 3D és 2D TOF intracraniális vizsgálati térfogatok és a saturatiós szeletek megfelelő kijelölése. 

2.6.1.1. 2D TOF MRA 

2D akvizíció során a TOF vékony szeleteket használ, melyek előnye, hogy magas kibillenési szögekkel 

alkalmazva a lassú áramlásra érzékenyebbé válik. A 2D akvizíció hátránya a gyenge térbeli felbontás. A 2D 

TOF MRA a lassú áramlású területek vizsgálatára alkalmas (pl. perifériás erek, vénás rendszer). 

 

109. ábra 2D TOF vénás MRA. A sinus sagittalis superiort kis meningeoma szűkíti. (T1W+C, MIP) 

2.6.1.2. 3D TOF MRA 

A 2D TOF-fal szemben, a 3D TOF térfogati képalkotás mindhárom síkban jobb térbeli felbontást ad, jobb SNR 

mellett. Mivel a repetíciók sorozata gerjeszti a térfogatot, az áramlás szaturációja is folytonos - ennek inkább 

akkor van jelentősége, ha az áramlás lassú. A leglassabb áramlások még maradéktalanul el is tűnhetnek. 
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110. ábra. 3D TOF MRA MIP – ruoturalt jobb oldali a. cerebri media aneurysma, melynek a környzetében a 

vérzés artefactot okoz. Az aneurysma a T2W szekvencián ábrázolódik jelszegényen. A diffúzió súlyozott (DW) 

felvételek az a. cerebri media területén kialakult spasmust jelzik – a citotoxicus oedema miatt a diffúzió 

lecsökkent. (MRA MIP, illetve T2W (bal) és DW (jobb) felvételek) 

Az áramlás szaturációját csökkenthetjük: 

ha a vizsgált 3D térfogatot szeletekre osztjuk fel (MOTSA, SHUNKS). Ezek során több kisebb 3D térfogatban 

történik meg a 3D TOF mintavételezés úgy, hogy különböző excitációs szögeket alkalmazunk: mikor az áramlás 

belép a térfogatba gyengébbet, ha kilép a térfogatból erősebbet. Ezzel a rövid szöveti T1 relaxációt 

kompenzáljuk. Ugyancsak lehetőség van arra, hogy az így létrejött kisebb 3D térfogatok mentén lépegető 

szaturációs pulzusokat alkalmazzunk a nem kívánt vénás, vagy artériás áramlások eliminálására. 

2.6.2. Phase Contast 

A phase contrast angiográfia során a sebesség különbségeknek megfelelően a mozgó spinek fázisai is változnak. 

Megfelelő beállítás mellett ezzel az áramló vér képkontrasztja növekszik. Bipoláris fáziskódoló gradiens hozza 

létre a fázis eltolódást. A mozgó spinek fázisa eltolódik a mágneses mező gradiens mentén. Ezt nevezzük PC 

MRA-nak. A 

A PC MRA akvizíció fényességi és fázis képeket eredményez. A nem kivont áramlási kombinációk a fényességi 

képeket eredményezik, míg a kivont kombinációk a fázis képeket. 

2.6.2.1. Áramlás kódolás (Velocity encoding – VENC) 

A PC MRA érzékeny az áramlás irányára és sebességére. A VENC technika során a vizsgálni kívánt áramlási 

irányokat és sebességeket lehet optimalizálni, mely az áramlásra érzékenyítő bipoláris gradienspár nagyságának 

és erősségének változtatásával történik meg. 

2.6.2.2. 2D PC MRA 

A szekvencia gyors, az áramlás iránya jól meghatározható. A tér mindhárom irányába be lehet állítani a 

sebesség érzékenységét. A mérés után az X-Y-Z tengely mentén történő áramlási képeket, valamint ezek 

szummációs képét kapjuk meg. A 2D technika alkalmazásával a vizsgálati idő, valamint az áramlási 

információk is elfogadhatók – egyik elterjedt alkalmazása a ceMRA vizsgálatokat megelőző gyors, lokalizációs 

felvételek készítése. Ugyancsak hasznos lehet sinus thrombosis megítélése során. 
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111. ábra. 2D Phase Contrast (PC) MRA. Járulékos bal a.renalis gyermekben (aquisitios idő 28 mp). Jobb-bal, 

fej-láb és anteroposterior irányú áramlásra érzékeny felvételek. Jobb szélen ezekből rekonstruált végső 2D PC 

MRA MIP. 

2.6.2.3. 3D PC MRA 

A vizsgálati időt növeli a TR, a NEX, valamint a fáziskódoló lépések, a szeletek és a választott áramlás kódoló 

tengelyek száma. A vizsgálat hosszú, időigényes, előtte érdemes az adott terület áramlási viszonyait 2D PC 

MRA sorozatokkal feltérképezni, a különböző irányú áramlási optimális érzékenyítést megtalálni. Optimális a 

végtagok vizsgálata során, különösen a kézfej és a lábfej tekintetében. Esetenként alkalmazzák még az 

intracranium érrendszerének vizsgálata során is. 

 

112. ábra. 3D PC MRA MIP kézfejről. 5 cm/s áramlásra érzékenyítve. (aquisitios idő 8 perc) 

2.6.3. Contrast Enhanced – MRA 

Az utóbbi években a legelterjedtebb MRA szekvenciává vált köszönhetően a hardveres és a szoftveres 

fejlődésnek. A rendkívül gyors 3D mintavételezés akár dinamikus angiográfiás megjelenítést is lehetővé tesz. 

Az anatómia ábrázolása terén is a legoptimálisabb választás. Gyorsasága mellett jobb jel-zaj arányt eredményez 

a kontrasztanyag nélküli technikákkal összehasonlítva. A gadolínium csökkenti az áramló vér T1 relaxációs 

idejét, ezáltal növeli a vascularis jelet, ami a beáramlási hatással arányos. A technikával nem csak nagyobb 

területeken vizsgálhatjuk az érstruktúrát (asztalléptetéssel akár total body MRA-t is készíthetünk), hanem a 

turbulens áramlású területeken is a lumen megfelelő képét kapjuk – szemben a TOF technikával, hol e helyeken 

pseudoocclusio, vagy occlusio képét okozhatja a turbulencia hatására kialakuló fázisvesztés. 
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113. ábra. Kontrasztanyagos MR angiographia (CeMRA) az aortaívről. MIP és SSD rekonstrukció. 

2.6.4. Fresh Blood Imaging 

A technika jellemzői: 

• 3D ultragyors spin echo akvizíciók fél Fourier módon 

• Prospektív EKG szinkronizáció 

• Nincs szükség kontrasztanyagra 

• Inverziós pulzussal magnetizációs előkészítés a zsírelnyomás céljából 

Az effektív TE ezekben a szekvenciákban rövid, hogy a k-tér középpontja az előtt megteljen, mielőtt az áramlás 

okozta defázisok lecsökkentenék a vascularis jelet. Általában a vizsgálati sík a coronalis, ami párhuzamos az 

erek tengelyére. 

3. Különleges vizsgáló módszerek 

3.1. Funkcionális MR képalkotás 

3.1.1. Bevezetés 

A funkcionális MR képalkotás (fMRI) célja az agy működésének, az agyi idegsejt csoportok aktivációjának 

térbeli és időbeli leképzése. Régóta ismert jelenség, hogy agyunk működése során akár éber állapotban, akár 

alvás közben, neuron csoportok jellegzetes lokalizációban összehangolt módon aktiválódnak, elektromos 

ingerületek ezreit indítják útnak vagy fogadják azokat és dolgozzák fel. Az idegtudományi kutatások fontos 

területe a központi idegrendszer funkcióinak rendszerszintű tanulmányozása és az észlelt neuronális aktivitás 

térbeli lokalizációja - a funkció és anatómiai hely összefüggéseinek feltárása. Állatkísérletek és humán 

vizsgálatok (pozitron emissziós tomográfia - PET, fMRI és elektroencephalografia - EEG segítségével) 

eredményeképpen számos feladat elvégzésekor aktiválódott agyi struktúrák anatómiai helyét ismerjük. Az fMRI 

vizsgálatok klinikai felhasználási területe az agy ilyen jellegű "térképezése", alkalmazását főleg olyan funkciók 

megjelenítésének lehetősége hívta életre, amik a betegek hétköznapi tevékenysége során meghatározóak. Így a 

modern képalkotó diagnosztikában lehetőség van például a látásért, beszédért és nyelvhasználatért felelős 

területek, végtagok mozgatásakor aktív agyi régiók megjelenítésére. Funkcionális MRI vizsgálatok klinikai 

indikációi a következők lehetnek: 

• idegsebészeti tervezés: műtétet megelőző képalkotás, a funkciót leginkább megőrző műtét érdekében 

(beszédközpontok, mozgás vizsgálata, aktiválódott terület lokalizálása). Ez a klinikai fMRI leggyakoribb 

felhasználási területe, 

• epilepsziás gócpont lokalizálása EEG-fMRI technika segítéségével, 

• egyes agyi működéseket és következményes képességeket specifikusan érintő betegségek diagnosztikája, a 

diagnosztika elősegítése (pl. beszédzavarok). 



 Appendix  

 110  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.1.2. A BOLD kontraszt 

A klinikai gyakorlatban elterjedt fMRI képalkotó technikák alapja az ún. BOLD ("blood oxygen level-

dependent" - azaz a vér oxigénszintjétől függő) kontraszt megjelenítése. Egyes feladatok (pl. végtag mozgatása) 

elvégzésekor együttesen aktiválódó idegsejt csoportok elektromos aktivitásán túl azok anyagcseréje is 

fokozódik, az agy jellegzetes módon a glükóz lebontásával (glikolízis) fedezi a szükséges megnövekedett 

energia igényt. 

A 19. század vége óta ismert jelenség (C. S. Roy és C. S. Sherrington munkássága), hogy a neuronális működés 

együtt jár a helyi keringés megváltozásával, a vér áramlásának fokozódásával. E jelenséghez térben és időben is 

kapcsolódik az oxigént szállító fehérjemolekulák, a hemoglobin szerkezetének megváltozása a fokozott aktivitás 

következtében: növekszik az oxigént megkötő oxyhemoglobin (oHb) koncentrációja a kapillárisokban és 

vénákban, valamint csökken az oxigént nem tartalmazó, deoxyhemoglobin (dHb) vérszintje. Ez a változás 

„belső" kontrasztanyagként szolgálhat MRI képalkotás során, ugyanis a dHb paramágneses tulajdonsággal bír, 

rezonanciafrekvenciája a vízétől eltérő. Ez a paramágneses hatás kiterjed az ereket övező szövetre is, ott lokális 

frekvencia eltolódást és következményes jelcsökkenést okozva. Ezáltal az aktív területek magasabb perfúziója 

következtében a magas oHb tartalmú területek magas jelintenzitással elkülöníthetőek az agy nem aktív, fokozott 

perfúziót nem mutató, arányaiban magasabb dHb tartalmú területeitől. Ezt nevezzük BOLD kontrasztnak. A 

kontraszt az MR kísérlet során alkalmazott echo idővel egyenes arányban növekszik, így tipikusan T2 súlyozott 

(vagy T2*, lásd később) felvételezés során észlelhető. A változás időben késleltetett módon alakul ki, az 

elektromos aktivitás létrejötte, fokozódása után 1-2 másodperc elteltével kezdődik a hemodinamikai 

átrendeződés, ennek maximális hatására pedig 4-5 másodpercet is várni kell. A keringés és az említett 

hemodinamikai válasz időbeli jellegzetességeit szükséges figyelembe venni egy fMRI vizsgálatok során. Mivel 

a BOLD kontraszt egy adott neuron csoport "maximális" aktivitása közben is csak 1-5%-os, a zajba belevesző 

szignálintenzitás növekedést hoz létre, és ezért közvetlenül kevés információt hordoz, az elemi aktivációk és 

nyugalmi állapotok többszöri ismétlése és statisztikai feldolgozása szükséges. 

Összefoglalva, az fMRI képalkotást lehetővé tévő jelenségek a következők: 

• neuron csoportok összehangolt, elektromos aktivitásának fokozódása egy adott feladat elvégzése során, 

• a neuronok glikolízisének fokozódása, ehhez kapcsoltan a vérátáramlás helyi fokozódása (CBF és CBV 

fokozódás is), 

• oxyhemoglobin és deoxyhemoglobin arányának megváltozása az oxyhemoglobin javára, a deoxyhemoglobin 

vérbeli koncentrációjának csökkenése - ez főleg a kapillárisok és vénák szintjén észlelhető, 

• a deoxyhemoglobin által okozott paramágneses hatás csökkenése az aktív területeken a "nyugalmi" állapothoz 

képest relatív szignálintenzitás fokozódás, 

• az így létrejött kontraszt a "nyugalmi" állapothoz viszonyítva vizsgálható, statisztikai képelemzés végezhető. 

3.1.3. fMRI: vizsgálati protokollok 

Az fMRI vizsgálat során észlelhető BOLD kontraszt kismértékű, ezért az aktivációs szakok és nyugalmi 

periódusok többszöri ismétlése szükséges. A stimulust követő hemodinamikai és képi (jelintenzitás) változás 

lassan következik be, és a stimulus vége után elnyújtottan szűnik meg. Szükséges a stimulus alatt és a nyugalmi 

periódus alatt is felvételezést végezni, olyan technikára van szükség, ami a teljes koponyát optimálisan 2-4 

másodperc alatt leképzi. 

Az alkalmazott stimulusokat, azok időzítését és a nyugalmi időszakokhoz való viszonyát ún. block design elven 

alkalmazzuk, egymást meghatározott sorrendben követő blokkokat tervezünk. A stimulust, stimulusokat és a 

hozzá tartozó nyugalmi fázist együttesen epoch-nak nevezzük. A felvételezés ilyen egymást követő jellemzőit 

paradigmaként foglaljuk össze. Gyógyszerkísérletek során folyamatos felvételezést is végezhetünk, melynek 

során az oHb és dHb arány változásait nem az aktív-nyugalmi állapotok kialakításával, hanem folyamatosan is 

vizsgálhatjuk – ezt a speciális fMRI felvételezési módszert farmakológiai design eljárásnak nevezzük. 

Tipikus fMRI felvétel során gradiens echo típusú excitációt alkalmazhatunk (T2* súlyozás), de a felvételezés 

gyorsítása érdekében echo planar imaging technikával (EPI) akár egy TR idő alatt is történhet a teljes k-tér 

leképezése. Az echo planar imaging technika során a k-tér leképezése többféle módon lehetséges, melyek a 

felvételi időt vagy a keletkező műtermékeket csökkentik (partial k-space, spiral fMRI). 
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Jellegzetes fMRI protokoll: 

• Leképezés síkja: paraxialis vagy paracoronalis 

• Gradiens echo vagy echo planar imaging szekvencia 

• TE: 60ms (3.0T készüléken: 30ms) 

• TR: 1000-4000 ms 

• Képmátrix mérete: 64 * 64 

• Felbontás: 2.5 * 2.5 / 3 * 3 mm, szeletvastagság: 3-5 mm 

• Flip angle: 60-90º 

Képfeldolgozás és az eredmények kiértékelése 

A BOLD kontraszt önmagában kevés információt nyújt, a felvételek kiértékelése szoftveres feldolgozás után 

lehetséges. Az alkalmazott metodikának és a hemodinamika általános jellemzőinek megfelelőn hemodinamikai 

válaszfüggvényt hoznak létre (HRF), ami modellezi a kísérlet során várható BOLD jel térbeli lefolyását, 

amennyiben aktiváció történik az adott területen. A HRF és a sorozatfelvételek adatainak statisztikai 

elemzésével (pl. általános lineáris modell, GLM) meghatározható a szignifikánsan aktív területek térbeli helye, 

ezt aktivációs (tér) képnek hívjuk. 

 

114. ábra. fMRI munkaképek és a belőlük számított aktivációs területek. A 2D axialis felvételen motoros (bal 

kéz), a 3D rekonstrukción beszéd (szógenerálás) aktivációs területeket láthatunk. A 3D-n a motoros 

beszédközpont, a Broca régió azonosítható. 

3.1.4. Jellegzetes képi műtermékek fMRI vizsgálatok során 

Az fMRI felvételek készítése és értékelése során többféle műtermékre érdemes odafigyelni. Ezeket három 

csoportra oszthatjuk: fizikai (akvizíciós), élettani és képfeldolgozási hibákra. 

(1) Az echo planar imaging technikák sajátosságainak megfelelően előfordulhatnak B0 mező inhomogenitási 

műtermékek, ghosting, szuszceptibilitási és mozgási műtermékek. Az EPI felvételek nem nyújtanak 

geometriailag pontos adatokat, ezt részben a mágnes minél pontosabb shimmelésével lehetséges korrigálni. 

(2) Élettani jelenségekhez köthető műtermék a vérkeringés hatása az észlelt fMRI jelre: nagyobb elvezető vénák 

környékén jelkiesést tapasztalhatunk. A szívciklussal szinkron, esetleg nagy artériák mentén pulzáció 

jelentkezhet. Ritka állapot epilepsiás betegeknél az ún. elektromos status epilepticus (szüntelen elektromos 

kisülés az agyban, látványos izomgörcsök nélkül), ilyen esetben az fMRI jel is zavart. 

(3) Az fMRI képfeldolgozás előfeltétele a különböző időpontban készült felvételek (egymás utáni blokkok) 

térbeli illeszkedése, anatómiai fedése. Amennyiben a vizsgált alany a felvétel közben elmozdult, ez a kapott 

statisztikai eredményt meghamisíthatja (egy fMRI kísérlet akár fél-egy órás is lehet, így ez természetesen 

gyakori hiba). Ennek kiküszöbölésére képillesztést végeznek: egy időpontban készült felvételhez, vagy egy ún. 

agyatlasz képéhez illesztik az fMRI sorozatfelvételeit (képregisztráció). A nem megfelelően elvégzett feladat 

(paradigma) fals területek aktivációját okozhatja. Alacsony jel/zaj arány és kevés ismétlés elfedheti az 
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aktivációkat a statisztikai elemzés során. Fontos a vizsgálati paradigmának megfelelő ún. hemodinamikai 

válaszfüggvény és hatékony statisztikai feldolgozás alkalmazása. 

3.1.5. Betegelőkészítés fMRI vizsgálathoz 

A vizsgálat kontraindikációja alapvetően nem tér el az MRI általános kontraindikációktól. A vizsgálat 

kontrasztanyag adása nélkül történik. A vizsgált személy az fMRI paradigmában meghatározott feladatokat 

pontosan kell, hogy végrehajtsa, ezért a vizsgálat előtt azt részletesen ismertetni kell vele, lehetőség szerint az 

alkalmazott stimulusokat is bemutatni. Fontos a beteg együttműködő képességének és általános 

intelligenciájának megítélése, a helytelenül végrehajtott feladat fals aktivációkhoz és magas zajhoz vezethet az 

elemzés során. Amennyiben a paradigma során szükséges képi vagy hang stimulus, vetítőgép vagy MR 

kompatibilis fejhallgató beállítása szükséges, a vizsgált alany számára interakciót nyújtó eszköz (nyomógomb) 

elhelyezése. 

3.1.6. Kitekintés, érdekességek 

Napjaink fMRI kutatásai széles körű klinikai és alapvető neurobiológiai kérdések megválaszolását tűzik ki célul. 

Az MRI technológia fejlődésével (eszközök fejlődése és számítógépes kapacitás növekedése) számos új 

területre betör ez a vizsgálati technika. Az fMRI vizsgálatok profitálnak a mágneses térerősség növekedéséből, 

nem ritka a humán kutatások során sem a 7.0 T térerősség alkalmazása, ami a térbeli feloldóképességet 

potenciálisan javítja. Ennek szemléletes alkalmazása lehet az agykéreg részletgazdag térképezése: lehetőségünk 

van olyan finom működések lokalizációjára is, mint a mozgás megtervezése (annak végrehajtása nélkül), vagy a 

látókérgen és kapcsolt területeken leképeződő képi információ visszafejtése, vagy hasonló módon képi 

információ memóriából történő felidézése során keletkezett aktivációs mintázatok megjelenítése. Komplex 

feladatok elvégzésekor magas szintű kognitív funkciókhoz kapcsolható struktúrák aktivitását is 

megjeleníthetjük, ilyen kutatások az állati, emberi viselkedés és gondolkodás megértését segíthetik. 

Funkcionális felvételeket nem csak megadott feladatok elvégzése során készíthetünk. A modern kutatások egyik 

eszköze az ún. resting-state ("nyugalmi") fMRI alkalmazása, ahol a vizsgált személy a lehető legkevésbé 

intenzív "gondolati" tevékenységet végzi a kísérlet ideje alatt, vizuális, hang és egyéb ingerek hatását 

minimalizálják. Leírható ilyen kísérletek során is egy neurális hálózat, ami nyugalmi állapotban aktív és 

jellegzetesen szinkronizált területek működését mutatja. A funkcionális konnektivitás azon a feltételezésen 

alapul, hogy az időben hasonló lefolyású aktivációs mintázatot mutató területek egymással összeköttetésben 

állhatnak és egymásra gyakorolt hatásuk következménye a funkcionális szinkronizáció, ez az említett nyugalmi 

(de nem alvó) állapot során is észlelhető. 

A funkcionális képalkotó vizsgálatok rendkívül népszerűek a kutatók körében és a tudományos eredmények 

kommunikálása során sokszor kiemelt szerepük van. Azonban a képalkotó diagnosztikában jártas 

szakembereknek szükséges a módszer korlátainak pontos ismerete, és minden ilyen jellegű eredmény kritikus 

értékelése. Az fMRI során kapott képi kontraszt csak közvetetten utal a valós idegi aktivitásra, több élettani 

folyamat eredménye. Befolyásolják a keringés paraméterei, a vénás rezerv, az anyagcsere, az alkalmazott 

paradigma és a feltételezett hemodinamikai válaszfüggvény. Ezen túl számos képi műtermék keletkezhet (lásd 

echo planar imaging technikák). A közvetlen képi információt csak statisztikai próbák és modellek alkalmazása 

után lehet agyi aktivitás térképezésére használni. Az alkalmazott „próbák", vizsgálati protokollok specificitása 

egy adott agyi rendszerre erősen szubjektív. Mindezek ellenére az fMRI egyre inkább része a rutinszerűen is 

alkalmazott képalkotó vizsgálatoknak, amely a hagyományos, „lokalizációs" szerepén túl az agyműködést érintő 

kórfolyamatok jelzője, biomarkere is lehet. 

Új metodikai megközelítést jelent a diffúzió súlyozott fMRI vizsgálat, melynek során nem az aktivitás hatására 

bekövetkező szöveti perfúzió fokozódás által okozott oHb növekedés áll a jelintenzitás változások hátterében, 

hanem a vízmolekulák diffúziójának csökkenése következtében az erősen diffúziósúlyozott szekvenciákon 

megfigyelhető, a csökkent diffúziót jelzi jelintenzitás fokozódás. A csökkent diffúziós az aktív neuronok 

átmeneti megnagyobbodása, ennek következtében az intracellularis tér arányának megnövekedése okozza. 

Különösen izgalmas az, hogy a vizsgálattal az idegsejtek aktivitásáról közvetlenebb információt nyerhetünk, 

mint a másodlagosan kialakuló, a szöveti perfúzión alapuló BOLD technikával. A neuronok alakváltozását is 

egy válaszfüggvénnyel tudjuk leírni, melynek időbeli kialakulása megelőzi a vérátáramlás fokozódását jelző 

haemodinamikai válaszfüggvény megjelenését. 

3.1.7. fMRI mérföldkövek 
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1890 - Charles Smart Roy és Charles Scott Sherrington – agyi vérkeringés neuronális működéshez kötött 

szabályozása, 1990 – Seiji Ogawa – BOLD fMRI koncepció, 1993 – Hinke és mtsai, Kim és mtsai – Broca 

terület fMRI vizsgálata, 1995 – Bharat Biswal – resting state fMRI és funkcionális konnektivitás hipotézise 

3.1.8. Ajánlott irodalom, internetes webcímek 

C. Stippich (2007) Clinical Functional MRI, 1st edition, Springer 

Buxton, RB (2002) An Introduction to Functional Magnetic Resonance Imaging: Principles and Techniques. 

Cambridge University Press. 

http://www.fmri.org/fmri.htm 

http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=fmribrainű 

http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/functional/fmrimage.htm 

http://humanconnectome.org/about/project/resting-fmri.html 

http://humanconnectome.org/about/project/resting-fmri.html 

3.2. Diffúzió-súlyozott és diffúziós tenzor képalkotás 

3.2.1. Bevezetés 

A diffúzió-súlyozott MR képalkotás (diffusion-weighted imaging, DWI) célja, hogy a szervezet víztereiben 

zajló vízdiffúziót képileg és kvantitatív módon jellemezze. A képi kontrasztot a szövetekben és sejtekben 

található vízmolekulák mikroszkopikus elmozdulásai, így következményesen a spinek saját diffúziója jelentik. 

Mivel az egészséges felnőtt szervezet tömegének 65-70%-át víz adja (ennek körülbelül 63%-a intracellularis, 

37%-a extracellularis terekben található), optimális a vízmolekulák e tulajdonságának vizsgálata MR 

képalkotással. Az MR kísérletek során kapott echo nagysága a vízmolekulák diffúziójára érzékennyé tehető, 

ehhez a gerjesztő szekvencia módosítása szükséges. A DWI úttörői közt érdemes megjegyeznünk Stejskal és 

Tanner nevét, akik a víz ún. saját diffúziójának mérését lehetővé tevő módszert leírták, illetve a vizsgálatok 

paramétereitől függő diffúzió-súlyozás nagyságát egy egyenletben foglalták össze. 

A diffúzió mérését lehetővé tevő módszer megértéséhez képzeljünk el egy spin echo kísérletet. A 90 fokos és 

180 fokos impulzusok alkalmazásával létrejött echo nagysága a vízmolekulák saját diffúziójának mértékétől 

függővé tehető, amennyiben bármelyik síkban alkalmazva, a 180 fokos impulzus előtt és után szimmetrikusan 

egy-egy mágneses gradienst kapcsolunk ki és be (defókuszáló és refókuszáló gradiensek). Amennyiben a 

defókuszáló és refókuszáló (szimmetrikus, egyenlő nagyságú) mágneses gradiensek be- és kikapcsolása között a 

vízmolekulák egy helyben maradnak, a kapott echo nagyságát az alkalmazott gradiensek nem befolyásolják 

(stacioner spinek esete). A valóságban azonban a vízmolekulák mozgásban vannak (termikus diffúziójuk által), 

így egy részük nem ugyanabban a térbeli pozícióban lesz a defókuszáló és a refókuszáló erőtér alkalmazása 

során. Mivel térben változó mágneses teret alkalmazunk, az elmozduló spinek a refókuszáló gradiens után eltérő 

fázisban maradnak (fázis diszperzió), a kapott echo amplitúdója csökken, arányosan a spinek diffúziójának 

nagyságával. 

DWI során készítünk diffúzió-súlyozás nélküli felvételt (B0 kép, T2-súlyozás), és legalább 3 irányból, diffúzió-

súlyozott képet. Ezek átlagát egyszerűen DWI képnek, trace-súlyozott DWI képnek, vagy izotrópikus DWI 

képnek nevezzük. A lenti ábrán látható összefüggés felhasználásával a látszólagos diffúziós együttható 

(apparent diffusion coefficient, ADC) számolható. 
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115. ábra. Diffúzió-súlyozás létrehozása spin echo szekvenciával. 

3.2.2. A diffúzió-súlyozott képalkotás fizikai és biológiai alapjai 

A DWI a szervezetben található elemi vízmolekulák diffúzióján, ún. Brown-féle mozgásán alapul. Robert 

Brown angol botanikus virág pollenek mikroszkópos tanulmányozása során fedezte fel ezt a random mozgást, 

mely a szervetlen és szerves, vízben oldott vagy szuszpendált részecskék e jellegzetes mozgását is jellemzi. Az 

élő rendszerekben, DWI vizsgálatok során észlelt vízdiffúzió speciális, a vízmolekulák mozgását számos 

biológiai határfelület korlátozza. Emiatt valójában nem az adott hőmérsékletnek megfelelő, szabad víz diffúziós 

együtthatóját tudjuk mérni. Ezek a határfelületek a sejtalkotók, a sejtmembránok és az extracellularis tér 

építőelemei. Amennyiben ezek az alkotók sérülnek, megszűnnek, vagy a víztartalmat fenntartó sejtszintű 

folyamatok károsodnak, a sejtek duzzadnak, a diffúzió csökken, gátlást szenved (vagyis a normális, élettani 

állapothoz képest csökkent lesz). Ez a DWI alapú diagnosztika alapja. 

Több szövetben megfigyelhető jelenség a diffúzió anizotrópiája, azaz a diffúzió nagyságának irányfüggése. 

Jellegzetesen olyan szövetekben tapasztaljuk ezt, ahol a korábban említett sejtalkotók térben rendezett módon 

fejlődtek, például az agyi fehérállomány sűrű axonmembránjai a diffúziót az axonok lefutására merőlegesen 

nagyobb mértékben gátolják, mint azokkal párhuzamosan. Jelentős anizotrópiát mutató szövetek tehát a 

fehérállomány, perifériás és agyidegek, izomszövet (szívizom is), veseparenchyma. 

3.2.3. Diffúzió-súlyozott képalkotás klinikai felhasználási területei 

Végső soron a DWI célja, hogy a szövetekben előforduló kóros diffúziógátlást (ekkor: DWI trace-súlyozott 

képeken szignálintenzitás fokozódás, ADC csökkenés!) megjelenítse. A biológiai diffúzió gátoltságát létrehozó 

mechanizmusok sérülése akár intra- akár extracellularisan a diffúziós tereket megváltoztatja, az ADC is 

megváltozik. 

A DWI legfontosabb alkalmazása az akut ischaemiás stroke diagnosztikája (cerebralis infarctus). A keringésből 

kizárt agyterületen a perfúzió csökken, megszűnik, a sejtek anyagcseréje zavart szenved (ez perfúziós CT-vel 

vagy MRI-vel mérhető). A neuronok és egyéb agyi sejtek adaptációs képességei miatt ezt egy bizonyos 

mértékig elviselik, azonban első fázisban a sejtek duzzanata alakul ki. Ennek következtében az intracellularis tér 

volumene az extracellularis tér kárára növekedik. Ez a diffúzió gátlását eredményezi. Ezt a sejtkárosodást a 

DWI korán (1-2 óra leforgása után) képes diagnosztizálni. Tehát akut vascularis laesiók (stroke) a DWi 

felvételeken csökkent diffúzióra jellemző magas jelintenzitást mutatnak, mely az ADC érték csökkenésével jár. 
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A sejtek pusztulását követően a diffúzió újra fokozódik, az ADC érték nő. Régi, krónikus laesiók (tehát 

hónapokkal, évekkel ezelőtt lezajlott) esetén a vízdiffúzió inkább a szabad folyadékokra emlékeztet, az ADC 

érték emelkedett. 

A DWI egyéb fontos klinikai felhasználási területei a következők. 

• epidermoid (diffúziógátlás) és arachnoid ciszta elkülönítése (nincs diffúziógátlás) 

• agytályog (diffúziógátlás) és cysticus tumor elkülönítése (nincs diff. gátlás) 

• általánosságban cysticus vagy solid szöveti tulajdonság megítélése (focalis laesiók esetén) 

• oedema megjelenítése 

• a fehérállomány normális fejlődésének (myelinizációjának) megítélése újszülött kortól 

• fehérállomány károsodásának kimutatása (pl. fertőzések, anyagcsere-betegségek következtében) 

• sclerosis multiplex laesiók pontosabb jellemzése ADC érték alapján 

• gyulladásos folyamatok kimutatása (pl. herpes encephalitis, meningitis) 

3.2.4. Diffúziós tenzor képalkotás 

A diffúziós tenzor képalkotás (diffusion tensor imaging, DTI) egyes biológiai szövetek anizotrop diffúziójának 

megjelenítésén és annak jellemzésén alapul. A diffúzió-súlyozott képalkotástól mindössze annyiban tér el a 

vizsgálat, hogy a diffúzió-súlyozó gradienseket a tér több irányában alkalmazzuk (6-128; Multiple Pulse 

Gradients-MPG), így a megtudhatjuk, hogy a tér egy adott részén, egy voxelben zajló diffúzió nagysága 

mekkora a tér egyes irányaiban, és "mennyire anizotrop" az. Ennek a jellemzésnek az alapja a tenzor-modell, 

ami a fő diffúziós irány meghatározását lehetővé teszi, valamint az arra merőleges két tengely mentén történő 

diffúziót is jellemzi. Hasonlóan a DWI-hez, kiszámolhatjuk az átlagos látszólagos diffúziós együtthatót (ADC), 

de a tenzor, mint matematikai objektum elemeinek meghatározásával másodlagos értékeket is kaphatunk: ezek 

közül talán legfontosabb a frakcionális anizotrópia (FA). Az FA képeken a voxelek értéke 0, hogyha a diffúzió 

teljesen izotrop (a tér minden irányába egyenlő, gömb alakú, pl. szabad folyadékok). Az érték 1, ha teljes 

mértékben anizotrop (csak egy irányba történik diffúzió, például egy teljesen zárt mikroszkopikus 

csőrendszerben). Fontos tudnunk, hogy a fehérállomány FA értéke magas, 0.5 vagy a feletti, a szürkeállományé 

pedig ennél alacsonyabb (0.2-0.3). Létrehozhatók olyan képek is, ahol színkóddal vagy vektorokkal jelöljük a 

voxelben megfigyelt diffúzió fő irányát. 
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116. ábra. A legfontosabb, DWI és DTI adatokból származtatható képféleségek. 

3.2.5. DWI és DTI: vizsgálati protokollok 

DWI során először készítünk egy olyan képet, melynél a diffúzió-súlyozó gradiens nincs bekapcsolva, ez a B0 

felvétel, amely T2-súlyozott. Ez után egy vagy két felvételsorozat készül, két különböző b-faktor értékkel, 3 

különböző, egymásra merőleges diffúzió-súlyozó gradienssel. A Stejskal-Tanner összefüggés felhasználásával 

diffúziós együttható képet (ADC) számolhatunk. DTI alkalmazása során egy vagy több B0 felvétel készül, majd 

egy b-faktor értékkel, több diffúzió-súlyozó irányt (MPG) alkalmazunk. A tenzor számítás után itt is becsülhető 

az ADC, de ehhez legalább 6 MPG szükséges, 12-32 ajánlott. A DWI szekvencia időtartama 1-2 perc, míg a 

DTI 3-8 perc alatt elkészül. Értelemszerűen ha DTI-t készítünk, DWI felvételezésre nincs szükség. 

Jellegzetes koponya DWI protokoll 

• Leképezés síkja: axialis 

• Echo planar imaging szekvencia (EPI) 

• TE: 85-100 ms 

• TR: 1000 ms (DWI) 9-10.000 ms (DTI) 

• Képmátrix mérete: 128 * 128 

• b-faktor: 600-1000 s/mm2 

• Diffúzió-súlyozó gradiensek száma: 3 (DWI), 6-32 (DTI) 

• Felbontás: 1.5 * 1.5 mm, szeletvastagság: 2-5 mm 

3.2.6. Diffúziós tenzor képalkotás és a traktográfia 

A DTI minden egyes voxelben jellemzi a víz biológiai, anizotrop diffúziójának legfőbb irányát, valamint annak 

nagyságát. Ezen túl a tenzorok a fő diffúziós irányra merőleges komponenseket is jellemzik. Korán felfigyeltek 

arra, hogy a rendezett axonkötegekből felépülő fehérállomány anizotrop diffúzióval bír, és az így meghatározott 

fő diffúziós irányok jól megfelelnek az anatómiailag ismert rostlefutási irányoknak. Azt a számítógépes 

képfeldolgozó és megjelenítő módszert, mely a DTI adatokból a nagy fehérállományi pályákat háromdimenziós 

rostrendszerként ábrázolja, traktográfiának hívjuk (fibertracking, tractography). A főbb fehérállományi képletek 

megjelenítése így normál és kóros körülmények közt is lehetséges, azok lefutása követhető. Ábrázolhatjuk két, 

tetszőleges agyi területet összekötő pályákat is.(strukturális konnektivitás). 
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117. ábra. DTI és 3D T1W felvételekből készített rekontrukció műtéti tervezéshez (3D Slicer alkalmazása; 

Surgical Planning Lab, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, MIT) 

3.2.7. Diffúziós tenzor képalkotás klinikai felhasználási területei 

A DTI célja a klasszikus diffúziós képek akvizícióján (DWI és ADC) kívül a frakcionális anizotrópia (FA) 

megjelenítése, valamint a lokális diffúziós irányok ábrázolása, például színkódolt FA képeken. Minden olyan 

betegség, ami az anizotrópiát létrehozó sejtalkotókat károsítja az FA értékének csökkenéséhez vezet. Erre jó 

példa az axonok sérülése, akár sejtkárosodás, akár demyelinizáció útján. A DTI hozzáadott értékét a következő 

esetekben lehet kamatoztatni: 

• idegsebészeti tervezés, fehérállományi képletek traktográfiás ábrázolása (tumor által eltolt pályák azonosítása) 

• fehérállományi képletek, nagyobb agyi pályák fejlődésének, anatómiai konfigurációjának megítélése (pl. 

corpus callosum agenesia) 

• pályarendszereket specifikusan érintő betegségek diagnosztikája (pl. amyotrophiás lateralsclerosis, ALS) 

• szöveti karakterizáció, FA érték meghatározása tumorok esetében 

• diffúz axonális károsodás megítélése, traumás agykárosodás esetén 

3.2.8. Jellegzetes képi műtermékek DWI és DTI vizsgálatok során 

• az EPI szekvencia geometriailag nem pontos képet hoz létre 

• mivel a k-teret általában egyetlen excitáció után képezzük le, ez idő alatt történt elmozdulás jelentős torzulást 

okozhat 

• az alkalmazott EPI szekvencia a mágneses szuszceptibilitás lokális különbségeire érzékeny, tehát olyan 

szövetek találkozásánál, ahol a szuszceptibilitás jelentősen eltér: orr-, homloküreg, mastoid cellák. 

• a gyorsan be- és kikapcsolt mágneses erőterek a vizsgált szöveti rendszerben ún. eddy áramokat hoznak létre 

(a változó erőtér által helyileg indukált elektromos áram), amik lokális frekvencia eltolódást okoznak és 

műterméket hoznak létre 

• a DWI és DTI érzékeny lehet élettani eredetű mozgásokra is, szívciklus eredetű pulzációkra 
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DWI és DTI mérföldkövek 

1965 ¬– Stejskal és Tanner leírják a víz sajátdiffúziójának mérését lehetővé tevő szekvenciát és a b-faktor 

fogalmát bevezetik (diffúzió súlyozás nagysága), 1986 – Le Bihan és munkatársai a diffúzió-súlyozott képalkotó 

szekvenciát és annak biológiai hátterét leírják, 1990 – Moseley: a fehérállomány diffúziója anizotrop, 1996 – 

Basser és Pierpaoli javasolják a matematikai tenzorok alkalmazását a szövetek diffúziós anizotrópiájának 

jellemzésére (DTI), 1999-2002: Conturo, Mori, Westin és több más kutató: diffúziós tenzor traktográfia. 

3.2.9. Ajánlott irodalom, internetes webcímek 

Heidi Johansen-Berg & Timothy E.J. Behrens (2009) Diffusion MRI, From quantitative measurement to in-vivo 

neuroanatomy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion-weighted_MRI 

Luypaert, Boujraf. Diffusion and perfusion MRI: basic physics. European journal of radiology. 2001 

Apr;38(1):19-27. 

Le Bihan, Poupon. Artifacts and pitfalls in diffusion MRI. J Magn Reson Imaging. 2006 Sep;24(3):478-88. 

Hagmann, Jonasson. Understanding diffusion MR imaging techniques: from scalar diffusion-weighted imaging 

to diffusion tensor imaging and beyond. Radiographics. 2006 Oct;26 Suppl 1:S205-23. 

4. Artefact tár 

Az MR képalkotás során számos műtermékkel találkozhatunk. Fontos, hogy ezeket a műtermékeket ismerjük és 

megértsük keletkezésük okát. Az artefactok a mágneses magrezonanciás jel keletkezésének és detektálásának, 

valamint a kép rekonstrukciójának jellegéből adódnak. 

Az artefactumokat 3 fő csoportba oszthatjuk: a jó, a rossz és a csúf. A jó artefactumok segítik a pathológia 

ábrázolását. A rossz artefactum elfedi a kóros elváltozást. A csúf artefactum az értékelést nem akadályozza 

ugyan, de esztétikailag tönkreteszi a képet. 

4.1. Mozgási műtermékek 

Kiváltó tényezők: A vizsgált személy véletlen, akaratlan, önkéntelen mozgásai a képminőség romlásához 

vezetnek. A mozgási artefactumok annál jelentősebbek, minél hosszabb az adott szekvencia időtartama. A 

protonok excitációja és a jel mintavételezése között eltelt időben a protonok elmozdulhatnak a mágneses 

gradiens mezejében. Ilyen jellegű mozgást eredményezhet a pulzáció, áramlás vagy a beteg elmozdulása. A 

fiziológiás mozgások, különösen a hasi vizsgálatoknál jelentenek problémát. A mellkasi régióban viszont az 

EKG vezérelt szekvenciák elterjedése tette lehetővé a szív gyors és folyamatos vizsgálatát. 

Következmény: Képéletlenség, fantomképek keletkezése a fáziskódoló gradiensnek megfelelően. A mozgások 

az MR képet 2 módon befolyásolhatják: 

- a kép elmosódott lesz, a fázis- és frekvencia kódoló gradiens irányában is. 

- fantomképek keletkeznek, a fáziskódoló gradiens irányában észlelhető. Úgy jön létre, hogy az adott képlet a 

mátrix különböző sorainak leképzése során elmozdul. Valamint, ha a vizsgálati mezőbe eső képletek az 

excitáció és a jel leolvasása közötti időintervallum alatt mozdulnak el. 
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118. ábra. Mozgási artefact. 

Kiküszöbölés: A periodikus elmozdulások következtében létrejövő artefactok kiküszöbölhetők a mozgások és a 

jelleolvasás szinkronizálásával, és az MR szekvenciák időtartamának lerövidítésével. A szeletkiválasztó és 

frekvenciakódoló gradiensek módosításával a fáziseltérések kiküszöbölhetők. A fantom artefactok főleg akkor 

zavaróak, ha a ROI-ba vetülnek. A fázis- és frekvenciakódoló gradiensek irányának felcserélésével befolyásolni 

lehet az artefactok megjelenésének irányát. A szívvel szinkron pulzáló vér és a liquor szintén műtermékek 

képződését eredményezi, a fáziskódoló gradiens irányában. Cardialis szinkronizáció és folyadékáramlást 

kompenzáló gradiensek alkalmazásával a fantom artefactok csökkenthetők. A preszaturáció és szelektíven 

alkalmazott 90 fokos impulzusok a vizsgált területhez képest proximalis elhelyezkedésű véredényeken belül a 

protonok előzetes telítését hozzák létre. 

4.2. Ferromágneses műtermékek 

Kiváltó tényezők: Fémek okozzák a műtermékeket a képen. 

Következmény: A ferro- és paramágneses anyagok torzítják a mágneses teret, inhomogénné teszik azt, és 

megváltoztatják az MR gép rezonancia frekvenciáját. Ez az MR felvételen jelmentes területként ábrázolódik, 

amit egy jelerősödéses zóna vesz körül, és ehhez társul a kép egy részének vagy egészének deformálódása. A 

műterméket okozó fém mennyisége befolyásolhatja a műtermék kiterjedését. 

   

119. ábra. Ferromágneses műtermékek. Jobb és baloldali csípőprothesis és kivehetetlen fém fogpótlásból 

származó artefactok. 

A fém műtermékek az MR berendezés térerejének növekedésével egyre kifejezettebbé válnak. 

Kiküszöbölés: A spin echo szekvenciák alkalmazása előnyösebb, mert ezek a szekvenciák nem reagálnak olyan 

érzékenyen a mágneses mező inhomogenitásaira. 

4.3. Frekvencia műtermékek 

Kiváltó tényezők: Rossz, zavaros, "piszkos" frekvenciák okozzák. Például hibás elektronikák, külső 

transzmitterek, Faraday-kalitka szivárgások, árnyékolás nélküli berendezések a vizsgáló helységben, vizsgálat 

alatti nyitott ajtó hozza létre. A frekvencia műtermékek a frekvenciakódoló irányban jelennek meg a képen. 
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120.ábra. Zavaró RF jel által okozott műtermék a T2W felvételeken. 

4.4. Susceptibilitási műtermékek 

Susceptibilitásnak nevezzük egy anyagnak, tárgynak a mágnesezettség hajlamát. Ilyen lehet például a vérben 

levő vas. 

Kiváltó tényezők: A susceptibilitási műtermékeket a helyi (lokális) mágneses tér inhomogenitásai okozzák. 

 

121. ábra- Susceptibilitási műterméket okozó el nem távolított szemfesték. Hasonló artefactot okoz a szemöldök 

tetoválása is. 

Következmény: A jelmentes terület kiszélesedik. Az érzékeny szekvenciák, mint pl. fMRI, DTI nem lesznek 

biztonsággal értékelhetőek. 

Kiküszöbölés: Spin echo szekvencia használatával, rövid echo idővel, és a térbeli mátrix növelésével. 

4.5. Klipping műtermék 

Kiváltó tényezők: Jel-klipping, vagy túlzott flow (overflow) akkor jelentkezik, amikor a pre-scan alatt a 

„receiver gain" túl magasra lesz állítva. 
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122. ábra. Hibásan beállított erősítés. 

4.6. Kémiai eltolódási műtermékek 

Kiváltó tényezők: A kémiai eltolódási műtermékeket az okozza, hogy a különböző mikrokörnyezetben lévő 

protonok rezonancia frekvenciája kicsit eltér. 

Következmény: Például a zsírban lévő protonok alacsonyabb frekvenciájú precessziós mozgást végeznek, mint a 

vízben lévők, ezért a víz-zsír érintkezési felületek mentén kémiai eltolódás keletkezik. A kémiai eltolódás 

kifejezettebbé válik magasabb mágneses térerőn. A kémiai eltolódás összefügg a sávszélességgel és a FOV-val. 

Gyakran megfigyelhető ez a jelenség a gerinc vizsgálatánál a csigolyatest és a porckorong között. A kémiai 

eltolódás során a magas víz-, illetve magas zsírtartalmú területek határán eltolódás jellegű kép tapasztalható: 

míg egyik oldalon jelmentes sáv alakul ki, addig azzal ellentételesen jelgazdag sávot figyelhetünk meg. A sáv 

vastagsága a víz-zsír rezonancia közötti eltérés (3.2 ppm; 1,5 T-n 224 Hz) és az egy pixelre eső frekvencia régió 

(sávszélesség/mátrix) hányadosa. 

 

123. ábra. Chemical shift artefact a magas viztartalmú vese és a perirenalis zsírszövet határán. (T2W) 

Kiküszöbölés: A frekvencia- és fázis kódoló gradiensek felcserélésével, valamint zsírelnyomással. 

4.7. Spike műtermék 

Kiváltó tényezők: A spike műterméket a k-space-en belül levő "hibás" információs adat pont okozza. 
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124. ábra. Spike artefact. 

4.8. 'Zebra' műtermék 

Kiváltó tényezők: A "Zebra" műtermék olyankor keletkezhet, amikor a beteg megérinti a tekercset vagy 

esetenként a "phase wrap" is okozhatja. 

 

125. ábra. "Zebra" műtermék. 

4.9. Csonkolásos műtermék (Gibbs jelenség) 

Kiváltó tényezők: Az MR jel erősségének hirtelen változása. Ezek a műtermékek olyan helyeken keletkeznek, 

ahol két különböző jelintenzitású képlet között éles az átmenet. 

Következmény: Az MR felvételeken 2 különböző képlet közötti határvonallal párhuzamosan, jelszegény és 

jelgazdag sávok jelennek meg. Az egyes sávok közötti távolság a mátrix méretével áll összefüggésben. 

Keletkezésük a Fourier transzformáció sajátosságaival magyarázható. A Gibbs jelenségre egy jellegzetes példa a 

koponyaboltozat és a bőr alatti zsírszövet közötti határvonal mentén keletkező csonkolásos műtermék 

kialakulása. Másik típusos példa a nyaki gerinc vizsgálata során a myelonban esetenként megfigyelhető szürke, 

egymással párhuzamosan futó sávok. 

Csonkolásos műtermék szinte mindig jelen van az MR felvételeken. 
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126. ábra. Gibbs artefact fantomon és T2W coronalis koponya felvételen. 

Kiküszöbölés: Térbeli felbontás növelése. Erre a legegyszerűbb módszer a mátrix méretének növelése. Ennek 

hatására a sávok közel kerülnek egymáshoz, és amikor már szinte egymásba olvadnak, elhanyagolhatóvá 

válnak. Kisebb vizsgálati látótér megválasztása is csökkenti kialakulását. 

4.10. Aliasing műtermék (wrap around) 

A fázis- és frekvenciakódoló gradiens iránya mentén is létrejöhet. 

Kiváltó tényezők: Akkor keletkezik, ha a vizsgálandó tárgy nagyobb, mint a vizsgálati látótér. A téglalap alakú 

vizsgálati látótér, az aszimmetrikus mátrix is kiválthatja. 

Következmény: Ilyenkor a vizsgálati látótéren kívülre eső rész a kép ellenoldali szélére vetül. 

  

127. ábra. Aliasing, vagy „wrap around" artefact. Koponya és térd MR felvételek. 

Kiküszöbölés: A frekvencia kódoló gradiens irányában frekvenciákat kiszűrő filter alkalmazásával küszöbölhető 

ki. A fáziskódoló gradiens irányában úgy kell megválasztani a fázis- és frekvencia kódoló gradiensek irányát, 

hogy a vizsgálati látótér mindkét gradiens irányában fedje a vizsgálandó területet. 

4.11. Keresztezett excitáció 

Kiváltó tényezők: A kiválasztott szelet szomszédságában lévő szeletekben a protonok excitációja 180 fokos 

impulzus használata esetén. 

Következmény: A jel-zaj és kontrasztviszonyok romlanak a rekonstrukció során. Váltakozva világosabb, 

sötétebb képeket ereményezhet. 

Kiküszöbölés: A szeletek között rések meghagyásával – 30% gap a javasolt. Interleaved mintavételezéssel. 

4.12. Magic angle 
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Arra használható, hogy megjelenítsük az inakat és szalagokat a pozitív kontrasztban, a klasszikus T1-T2 

súlyozással szemben. 

Kiváltó tényezők: A fibrillaris szövetek fizikai tulajdonságainak kölcsönhatása okozza a mágneses mezővel. A 

vízmolekulák kapcsolatba kerülnek a strukturált kollagén rostokkal, ami dipoláris interakciókhoz vezet, ami 

csökkenti a T2 relaxációs időket. Az inak és szalagok rövid relaxációs ideje a dipoláris interakciókkal együtt 

felelős ezeknek a struktúráknak az alacsony jelintenzitásáért. Ugyanakkor a kölcsönhatások száma változik a 

rostok szögéhez képest a B0 tengelye mentén. Ha a rostok iránya a külső B0 térhez képest 54.7°-ot zár be, akkor 

a változó dipoláris interakciók következtében az egyébként rövid relaxációs idejű inakban és szalagokban 

fénylő, jelgazdagabb területek jelennek meg. 

 

128. ábra. A ligamentum patellae a mágnes tengelyével a tibián történő tapadása fölött kb. 55°-os szöget zár be 

– létrejött a "Magic angle" effectus. 

Kiküszöbölés: Kerülni azt, hogy az egyes ízületek vizsgálata során inak és ligamentumok a külső mágneses 

térrel 54.7°-os szöget zárjanak be. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy fel kell ismerni a megjelenő artefactot. 

5. MR fogalomtár 

5.1. 180°-os impulzus 

Olyan RF gerjesztő tér, amely az MR-ben levő minta eredő mágneses momentumának z-irányú komponensét 

(Mz) 180°-kal fordítja el. 

Ha a gerjesztés nyugalmi állapotban történik, akkor az eredő mágneses momentum a Z tengely pozitív irányából 

a negatív irányába fordul át. Ha relaxáció közben történik a gerjesztés, akkor a mágneses momentum az XY 

komponense is tükröződni fog a sík középpontjára vonatkozóan. 

5.2. 90°-os impulzus 

Olyan RF gerjesztő tér, amely az MR-ben levő minta eredő mágneses momentumának z-irányú komponensét 

(Mz) 90°-kal fordítja el. Ha a gerjesztés nyugalmi állapotban történik, akkor az eredő mágneses momentum a Z 

tengely irányából az XY síkba fordul el. 

5.3. ADC 

A becsült diffúziós koefficiens (apparent diffusion coefficient; mm2/s) a vízmolekulák diffúziós viselkedésének 

átlagos jellemzője egy voxelben. A becslés módja: , ahol DWI és I0 a diffúzió súlyozott és a 

súlyozás nélküli MRI képek, a b faktor pedig a vizsgálati szekvencia adataitól függő paraméter. 

5.4. Akvizíció 

Az MRI vizsgálat során két egymást követő azonos RF gerjesztés közötti adatgyűjtési folyamat. 
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Az RF gerjesztést követő relaxációs folyamatok alatt a precesszáló spinek leadják a gerjesztés folyamán szerzett 

energiájukat (vagy annak egy részét) RF hullámok formájában. Ahhoz, hogy képet tudjuk nyerni, ezeket a 

hullámokat kell detektálni, majd a kódolt adatokat (K tér) tárolni. Tehát az akvizíció a K-tér mérésének és 

tárolásának egyszeri folyamata. Több akvizícióval a képek jobb jel-zaj aránya érhető el. 

5.5. Akvizíciók száma (NA, NEX) 

Meghatározza, hogy hányszor ismétlődik az akvizíció. 

5.6. Akvizíciós idő 

Az akvizíció időhossza, más néven a két egymást követő azonos RF gerjesztés közötti időtartam. A képek 

rekonstrukciójához szükséges idő már nem tartozik hozzá. 

5.7. Anizotróp diffúzió 

Anizotrópia általában: a térben az irányok nem egyenértékűek. A diffúzió súlyozott képalkotásnál használt 

fogalom: egységnyi idő alatt a vízmolekulák diffúziója eltérő irányokban eltérő utat jár be. 

5.8. Artefactum 

A képalkotás során, a képen keletkező műtermék. MRI esetén például a következő típusúak lehetnek: 

ferromagnetikus, susceptibilitási, mozgási, és áramlási műtermék, illetve elektromágneses zaj eredetű. 

5.9. ASL (Arterial Spin Labeling) 

Az agyi perfúzió vizsgálatára használt módszer, amely során mágnesesen jelölt vér hoz létre jelintenzitás eltérést 

egy adott agyi területen. > 

5.10. b faktor 

A diffúzió súlyozás erősségét határozzuk meg vele, a diffúzió súlyozó gradiens jel (amplitúdó -időfüggés görbe) 

alatti területtel arányos. A "b" értékét a diffúzió súlyozó gradiens erőssége (G), a két pulzus időkülönbsége (dt), 

valamint hossza (T) határozza meg. Minél nagyobb, annál sötétebb a kép. A pontos definíciója: 

 

,ahol γ a giromágneses faktor. 

5.11. B0 

Az MRI rendszerben a fő mágnes által létrehozott statikus mágneses mező B (mágneses indukció) értéke. 

5.12. B1 

Az MRI rendszerben az RF gerjesztő tekercsek által létrehozott időben változó mágneses B tér (mágneses 

indukció). Ez egy olyan mágneses térnek is felfogható, ami gerjesztés során a vizsgálati test térfogatelemeiben 

levő eredő mágneses momentumokat elforgatja. A forgatás szöge szerint, beszélhetünk 90 vagy például 180 

fokos forgatásról (gerjesztésről). 

5.13. BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) 

A vér oxigéntartalmán alapuló, az aktív agyi területek megjelenítésére alkalmas fMRI módszer. A BOLD során 

az okozza a jel változását, hogy az agy vénás keringésében sok oxigenizált hemoglobin van. Az oxigenizált 

hemoglobinnak kisebb a mágneses susceptibilitása (diamágneses), mint a deoxigenizáltnak (paramágneses). A 

neurális aktivitás során az oxigenizált/deoxigenizált hemoglobin arány nő, ami a T2* érték növekedését 

eredményezi. Ennek eredményeképpen a T2* súlyozott gradiens echo képeken az aktív terület magasabb 

jelintenzitású lesz a környezetéhez viszonyítva. 
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5.14. Cine akvizíció 

Egy adott területről történő dinamikus képadatgyűjtés, melynek eredményeképpen mozgások, áramlások 

különböző fázisai jeleníthetőek meg. Lehetővé válik ezzel a mozgóképes ábrázolás is. 

5.15. Defázis 

A transzverzális síkban a jelek koherencia fázisának szétterjedése vagy elvesztése. 

5.16. Defázis gradiens 

Mágneses mező gradiens pulzusát arra használják, hogy különböző térbeli transzverzális magnetizációs fázist 

hozzanak létre. 

5.17. Diamágnes 

Páros elektronszámmal rendelkező atomokból felépülő anyag, ami csökkenti a mágneses mezőt, alacsony 

susceptibilitása van. 

5.18. Diffúzió 

Az a folyamat, amikor molekulák vagy egyéb alkotórészek a saját sebességükkel vándorolnak. Az NMR egy 

érzékeny technika néhány anyag diffúziójának a mérésére. 

5.19. Diffúzió súlyozott képalkotás 

Olyan képalkotó technika, amivel az MR-ből érkező jeleket a kiválasztott voxelekben a vízmolekulák 

diffúziójának mértéke határozza meg. Csökkent diffúzió a diffúzió súlyozott képeken magas jelintenzitást mutat 

(korai stroke). A számított ADC felvételeken ezen területek sötétek. 

5.20. Dipólus 

A mágneses mezőt jellemző északi és déli pólus, amik véges távolsággal vannak elválasztva egymástól. 

5.21. Display mátrix 

A kiválasztott mátrixban a pixelek számát jelenti, ami a fáziskódoló lépések számának és frekvencia kódolás 

mentén történő felosztásnak a szorzata. Míg a fáziskódoló lépések száma a mérés idejét változtatja, addig a 

frekvencia kódoló gradiensnek megfelelő felosztás a mérés hosszára nincs hatással. 

5.22. Echo 

Az MR képalkotásban az echo a magnetizáció transzverzális komponensének újranövekedését jelenti, miután a 

defázis során a magnetizáció eltűnik. Az echót vagy mágneses mező gradienssel, vagy 180 °-os RF pulzusokkal 

hozzuk létre, melyek refókuszálják a defázisba kerülő spineket. 

5.23. Echo idő 

A 90°-os RF pulzus és az echó mintavételezése között eltelt idő. 

5.24. Echo train 

A 180°-os refázis pulzusok sorozata és a megfelelő echok FSE (fast spin echo) pulzus szekvenciát hoznak létre, 

melynek során egy repetíciós időn belül a K-tér annyi sorának gyűjtése történik meg, ahány refázis pulzust 

alkalmazunk, és ezzel ahány echot hozunk létre. Az echo train hossza (echo train length, darabszám) azt jelenti, 

hogy egy gerjesztés során a K-tér hány sorát olvassuk le az FSE szekvencia alkalmazásával. 

5.25. Elektromágnes 
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Egy mágnes fajta, dróttekercs egy vasmagot vesz körül. Mikor áram folyik a tekercsben, mágneses erőtér alakul 

ki. 

5.26. Elektron-spin rezonancia 

Páratlan atomszámú elektronokkal kapcsolatos mágneses rezonanciás jelenség. A Larmor frekvenciák 

magasabbak, mint az ugyanabban a statikus mágneses mezőben jelenlévő NMR frekvenciák. 

5.27. EPI (Echo Planar Imaging) 

Egyetlen gerjesztéssel egy kép valamennyi sorát kiolvashatjuk a K-tér számára. Gyors gradiens alkalmazásával 

a kiolvasó gradiens visszaforduló pulzusai gradiens echo jelek sorozatát eredményezik, amik csökkentik a gyors 

defázist vagy a jelvesztést. 

5.28. Excitáció 

Rádiofrekvenciás pulzusokkal energiát közlünk a mozgó maggal, aminek hatására a mag egy magasabb 

energiájú állapotba kerül. 

5.29. Excitációk száma 

Azt jelenti, hogy az adatgyűjtés alatt hány alkalommal tudjuk leolvasni a K-tér minden sorát. 

5.30. FA (Frakcionális Anizotrópia) 

A strukturális rendezettség mértékét kvantitatív módon meghatározó változó, az anizotrópia mértékének 

jellemzője. 

5.31. Fast spin echo (FSE) 

Ezt a pulzusszekvenciát gyors 180°-os RF pulzusok, és többszöri echok sorozata jellemzi, miközben a 

fáziskódoló gradiens minden echo esetében változik. A módszerrel egy RF excitációval a K-tér több sora 

olvasható le. Ahány sor leolvasható egy gerjesztéssel, annyi "echo train"-esnek nevezzük az adott FSE 

szekvenciát. 

5.32. Fáziskódolás 

Különböző fázisok használatával a tér egy iránya mentén kódoljuk az MR-ből érkező jeleket, amiket változó 

mágneses mező gradienssel hozunk létre abban a szeletben, melyet a szeletkiválasztó gradienssel kijelöltünk. 

5.33. Fáziskódoló gradiens 

A fáziskódolás biztosítja azt, hogy a szeletkiválasztó gradienssel kiválasztott szeleten belül meghatározható 

legyen egy adott voxelben lévő spinekből érkező jel pontos helye egy adott koordináta mentén. Ezt fáziskódoló 

iránynak nevezzük, melynek mentén pl. a mozgási műtermékek is megjelennek. A másik irány a 

frekvenciakódoló irány. 

5.34. Felületi tekercs 

Alkalmazása: a test felszínéhez közeli vagy felületi régiók vizsgálata. Jel-zaj arányuk magas, ezért nagyon jó 

felbontású képek készülnek vele. Hátránya: a tekercstől távolodva a jel uniformitása romlik. 

5.35. Ferromágneses anyagok 

Általában vasat, nikkelt vagy kobaltot tartalmaznak. 

5.36. Fibertracking 
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Az egyes voxelek anizotrópia értékei alapján, különböző algoritmusokkal meghatározott várható fehérállományi 

pályarendszer lefutás. 

5.37. FID (Free Induction Decay) 

Ha egy 90°-os pulzussal létrehozzuk a spinek transzverzális magnetizációját, egy átmeneti MR jelet fogunk 

kapni, ami a 0 irányába fog csökkenni, és ez a csökkenő szinuszos jel lesz a FID. 

5.38. FLAIR 

A technika a víz relaxációs görbéje alapján nullázza a vízből érkező jeleket. A szekvenciát indító 180 °-os 

pulzus a gerjesztő 90 °-os pulzust pont annyi idővel előzi meg (inversion time), hogy a víz T1 relaxációs görbéje 

a zérót a mintavételezés pillanatában (az echo képződése a szekvenciában lévő második 180 ° -os pulzus 

hatására) lépje át. Ennek következtében a vizet a képen sötétnek látjuk, míg pl. az agyállomány a T2 súlyozás 

jellegzetességeit mutatja. Hasznos periventricularis demyelinisatios gócok megjelenítése során: a liquortér 

fekete, a periventricularis gócok fehérek. 

5.39. fMRI 

Használatával lehetőség nyílik arra, hogy az agyban mérjük az oxyhaemoglobin/deoxyhaemoglobin arány 

eltolódását, mely az agyi vérátáramlás fokozódásával (perfúzió - cerebral blood flow) nő a neurális aktivitás 

következtében. 

5.40. Fourier transzformáció 

Egy matematikai képlet arra, hogy elkülönítsük egy jel frekvencia komponenseit annak amplitúdójától, mint pl. 

az idő. A FT-t arra használják, hogy spektrumot generáljanak a FID-ből vagy spin echoból, és a pulzus MR 

szekvenciákból. 

5.41. FOV (Field of View) 

A mérési mező nagysága. Ezzel lehet meghatározni, hogy a beteg mekkora területéről készüljön felvétel egy 

adott vizsgálat során. 

5.42. Frekvencia kódolás 

Az adatgyűjtés ideje alatt a mágneses mező gradienssel különböző mértékű percessziót hozunk létre a gradiens 

iránya mentén. A begyűjtött adatok frekvencia összetétele különböző térbeli elhelyezkedésnek felel meg. Ez 

adja meg a szeletkiválasztó gradienssel kiválasztott szeleten belül a fáziskódoló gradienssel létrehozott irány 

mellett a másik irányt. Az egyes gerjesztések során ez egy adott szekvencián belül mindig állandó – ugyanakkor 

a fáziskódolás változó. 

5.43. Gadolínium 

A legtöbb MR vizsgálatra használt kontrasztanyag aktív komponense, mert erősen csökkenti a szövetek T1 

relaxációs idejét. Bár önmagában mérgező, kelát formájában használják, pl. Gd-DTPA-ként, de még így-kötött 

formában is erősen hat a vízmolekulák relaxációs idejére. 

5.44. Glyphek 

Parametrizált ikonok, melyek alakjukkal, anyagukkal, helyzetükkel, színükkel adott térbeli pontok adatait, 

jellegzetességeit jelenítik meg. 

5.45. Gradiens 

A térben változó irány és mennyiség, mint a mágneses mező erőssége. Gyakran a mágneses mező gradienseként 

utalnak rá. 
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5.46. Gradiens echo 

Rádiofrekvenciás pulzust követően egy gradiens pulzussal refókuszálunk és hozzuk létre az echot. Az echot egy 

megváltozott irányú mágneses mező gradiens hozza létre, vagy a mágneses mező gradiens egyensúlyi pulzusai, 

az RF pulzus előtt és után. 

5.47. Gradiens mágneses mező 

Ez egy olyan mágneses mező, ami megváltoztatja az erőt, egy adott irányba. Néhány mezőt szelektív 

excitációval kombinálva használnak az MR képalkotásban azért, hogy kiválasszanak egy képalkotási régiót, és 

így kódolják az MR jelek helyzetét. A szeletkódoló, a frekvenciakódoló és a fáziskódoló gradiensek egyaránt 

gradiens mágneses mezőt (a térben változó mágneses mezőt) hoznak létre. 

5.48. Gradiens tekercs 

Drót huzalok csoportja, segítségével további mágneses tér állítható elő. 

5.49. Gyromágneses együttható 

A mágneses momentum aránya, illetve egy részecske anguláris momentuma. Ez egy adott magra vonatkozó 

állandó, dimenziója Hz/T. Ez alapján egyértelműen meghatározható a rezonancia frekvencia (Larmor 

frekvencia). 

5.50. In phase kép 

Olyan kép, ahol egy voxelen belül 2 spektrális komponensből kapunk jelet, az egyik a vízből, a másik a zsírból 

jövő jel. Az in phase szekvencia során az echo idő úgy van megválasztva, hogy a vízből és a zsírból jövő jelek 

egy fázisban legyenek, ezzel ezek egymás jelét erősítik. 

5.51. Inversion Recovery 

180°-os pulzus előzi meg a 90°-os gerjesztést és 180°-os refókuszálást. Ezzel inverz helyzetbe hozzuk az eredő 

magnetizációt. A spinek részleges relaxációja a különböző struktúrákban arra használható, hogy olyan képeket 

tudjunk készíteni, amik erősen T1 függőek. Ennek eredményeként a különböző T1 időkkel készített képek 

struktúrái eltérnek. 

5.52. Inverziós idő 

A 180º-os inverziós RF pulzus és a 90º-os excitációs RF pulzus között eltelt idő. 

5.53. Inverziós pulzus 

Az elektromágneses energia szétszakítása a Larmor frekvenciával, ami elég sokáig tart ahhoz, hogy a 

longitudinális magnetizációt 180°-kal elforgassa. Ez a longitudinális magnetizációt a szemben lévő irányba 

mutató longitudinális magnetizációvá alakítja. 

5.54. Izotróp diffúzió 

Egységnyi idő alatt a vízmolekulák diffúziója azonos utat jár be a tér minden irányába. 

5.55. Izotróp voxel 

Minden irányban azonos él hosszúságú, kocka formájú elemi képpont. 

5.56. Jel-zaj viszony (SNR – signal to noise ratio) 

A valós jel és a háttérzaj aránya. Az SNR növelésének gyakori módja, hogy emeljük a mintavételi számot, majd 

a jelek átlagát véve a random, változó zaj egyre kisebbé válik azzal párhuzamosan, hogy a valós, nem változó jel 
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egyre jobban elkülönül, kiemelkedik. Az SNR úgy is javítható, hogy nagyobb térfogatot választunk, vagy a 

kisebb térfogaton belül növeljük a mágneses mező erősségét. A felületi tekercsek is arra szolgálnak, hogy 

javítsák a lokális SNR-t. Esetükben a jelforrás (testrész) a vevőhöz (felületi tekercs) a térben közelebb kerülve 

hozza létre a jobb jelet. 

5.57. Jelelnyomás 

Egy részleges jel megszüntetése vagy lecsökkentése (pl. zsírból), egy keskeny sávszélességű radiofrekvenciás 

pulzus alkalmazásával érhető el, melyet a jel (jelen esetben a zsír) rezonancia frekvenciáján alkalmazunk. Ez 

inversion recovery technikával is végrehajtható az inverziós idő optimális megválasztásával (pl. 1.5 T-n kb. 150 

ms). 

5.58. K-tér 

Az a nyersadathalmaz, ami az adatgyűjtés után jön létre. Centrálisan kontraszt, perifériásan felbontás 

információt hordoz. Egy-egy sora egy fáziskódoló lépés során gyűjtött echonak felel meg, melyben valójában a 

teljes kép információja benne van. Olyan matematikai információ, ami Fourier transzformációt alkalmazva kép 

formájában reprezentálódik. A K-térből különböző algoritmussal számíthatók fényességi (hagyományos, 

magnitude) képek és fázisképek is. 

5.59. Kapuzás (triggerelés) 

A képek szinkronizációja a szív vagy légzési ciklus fázisával. Különböző eszközöket használnak arra, hogy 

ezeket a ciklusokat detektálják, például az EKG-t, perifériás pulzust, mellkasi mozgást. A szinkronizáció lehet 

prospektív vagy retrospektív. 

5.60. Kémiai eltolódás 

A különböző mikrokörnyezetben lévő azonos atommagok (pl. hidrogén proton) rezonancia frekvenciája eltérő. 

Ezt az eltérést nevezzük kémiai eltolódásnak (pl. a zsír és a víz rezonancia frekvenciája vagy agyi proton 

spektrumon a cholin és a creatin csúcsok eltérése). Az eltolódás mértéke a mágneses mező erősségétől függ, és a 

rezonancia frekvencia permilliomod (ppm) részével határozható meg. 

5.61. Kémiai eltolódással történő képalkotás 

A kémiai eltolódáson alapuló képi megjelenítések. Ide tartozik az in phase-out of phase képalkotás, a kémiai 

eltolódáson alapuló zsírelnyomás, a proton MR spektroszkópos képalkotás során számított metabolit térképek 

(pl. N-acetil-aszpartát térkép; NAA map). 

5.62. Kibillenési szög 

Ez a paraméter azt a szöget jelzi amennyivel a mágneses vektor kibillenése a Z-tengelyből (B0) az X - Y sík 

irányába történik. 

5.63. Kontraszt 

A kép 2 régiója közötti jelintenzitás különbsége. A képkontraszt nagyban függ a kiválasztott képalkotó 

technikától, és összefügg olyan paraméterekkel is, mint a protondenzitás és a T1 vagy a T2 relaxációs idő. Két 

különböző, de egymással határos képlet között adódó jelintenzitás változás mértékét fejezi ki. Függ a szövetek 

belső sajátosságaitól, a kezelő által befolyásolható paraméterektől. 

5.64. Kontraszt-zaj arány 

2 régió közötti intenzitás különbség aránya, a zajra vonatkozó változás szintje. 

5.65. Kontrasztanyag 
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Elve azon alapul, hogy a lokális mágneses térre gyakorolt hatásával megváltoztatja a relaxációs időket is. Ezek a 

változások a különböző súlyozású felvételeken megjelennek. 

5.66. Larmor frekvencia 

Egyenlő a rezonancia frekvenciával, az a frekvencia, amivel mágneses rezonancia gerjeszthető. A Larmor 

frekvencia segítségével határozható meg az MR berendezés működési frekvenciája. 

5.67. Longitudinális magnetizáció 

A makroszkópikus mágneses vektor (Mz) komponens a statikus mágneses mező (B0) mentén. 

M0 

5.68. A magnetizáció equilibrium értéke, a statikus mágneses 
mező iránya mentén, ami a B0 

Mágneses gradiens 

A tér bármely irányában létrehozható a mágneses tér homogenitásának megváltoztatása (elbillentése), melyet 

egy pulzus szekvencia során, eltérő időkben és irányokban azért alkalmaznak, hogy kiválasszák a képalkotási 

régiót és információt kapjanak az elemi képpontok térbeli lokalizációjáról. Egy mágneses gradiens a térben lévő 

mágneses mező változásainak lineáris aránya, iránya és mennyiségeként is definiálható. 

5.69. Mágneses indukció 

Mágneses áramlási denzitásnak is nevezik. Az összes eredő mágnesség egy külső mágneses mezőből és a kapott 

magnetizációból. 

5.70. Mágneses magrezonancia 

Egy adott anyagban lévő atommagok mágnesességének változásait vizsgálja különböző elektromágneses mezők 

hatása alatt. 

5.71. Mágneses momentum 

Egy tárgy vagy részecske összes eredő mágnességének mértéke. A mag egy belső spinnel mágneses dipólus 

momentumot hoz létre, így egymásra hatnak a külső mágneses mezővel. 

5.72. Magnetizáció 

A mágneses mező által létrehozott anyag mágneses polarizációját jelenti. 

5.73. Magnetizációs vektor (Mz) 

Az összes nukleáris mágneses momentum egyesítése, amiknek pozitív magnetizációs értéke van. A képalkotás 

során ez a külső mágneses tér tengelyével (B0) egyirányú. 

5.74. MR képalkotás 

Arra használjuk, hogy olyan rendszerekről, mint például az emberi test- képeket készítsünk. Jelenleg elsősorban 

a testben lévő hidrogén protonok eloszlását mérik vele. A kép fényessége a hidrogén magok sűrűségén 

(protondenzitás) és a relaxációs időkön és a vízmolekula diffúziós tulajdonságain túl a választott képalkotó 

technikáktól is függ. A kép fényességét befolyásolja a mozgás, mint például a vér pulzálása, vagy a légzés is, 

valamint a vizsgált területben lévő elemek összetétele. 

5.75. MR spektroszkópia 
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Egy minta vagy szöveti régió MR spektrumának leképezését jelenti. 

5.76. MRCP (Mágneses Rezonanciás Cholangio-
Pancreaticographia) 

A pancreas, és pancreas vezeték vizsgálata MR-rel. Ennek során erősen T2 súlyozott szekvencia alkalmazásával 

a folyadéktartalmú epe-, és pancreas vezetékek kiemelődnek a sötét háttérből. Lehet 2D és 3D mintavételezéssel 

is készíteni. 

5.77. Multi echo szekvencia 

Használatával lehetőség van arra, hogy egy repetíciós időn belül több echoval is mintavételezzünk. Ekkor annyi 

képet hozhatunk létre, ahány echot alkalmazunk. Két echo esetében általában egy protondenzitású és egy T2 

súlyozott felvétel keletkezik. A különböző echo idejű képekből valós T2 kép számítható, melyen az egyes 

voxelek értékét a tényleges T2 relaxációs idő jelenti. Minél több echoból állítjuk elő, annál pontosabb lesz a 

kalkulált T2 térkép. 

5.78. Multi slice szekvencia 

Egy repetíciós időn belül több szeletet is gerjeszthetünk, ezáltal jelentősen lecsökkentjük a mintavételezés idejét. 

Amíg egy adott gerjesztett szelet relaxál és félig telített állapotban van, addig a nem gerjesztett szeleteket, 

síkokat gerjeszthetjük egymást követően. Mikorra az első gerjesztett szelet közel teljesen relaxálódik, akkor újra 

kezdjük a folyamatot. 

5.79. Navigator echo 

Elsősorban szöveti határok fiziológiás mozgásának követésére alkalmas módszer. 2D és 3D formája is van. A 

has MR vizsgálata során lehetővé teszi a beteg légzésétől független mintavételezést azzal, hogy a képi adatok 

folyamatos gyűjtése mellett a rekeszmozgás adatait is eltárolja a készülék, majd a képeket interpolációs 

lépésekkel számítja ki korrigálva pl. a légzés különböző fázisaiban különböző síkokban megjelenő szeletek 

felvételeit. 

5.80. NMR 

MR spektroszkópiás technika, amit azért használnak, hogy értelmezni tudják a kémiai struktúrákat és a 

molekuláris dinamikákat. Az elektromágneses energia abszorpciójának, emissziójának és egy adott mágneses 

mezőben precesszáló mag Larmor frekvenciájának az összehangolása. 

5.81. Out of phase kép 

Az out of phase szekvencia során az echo idő úgy van megválasztva, hogy a vízből és a zsírból jövő jelek 180º-

ban eltérő fázisban legyenek, ezzel ezek egymás jelét gyengítik. Mellékvese esetében jelentős az alkalmazása, 

mikor az áttétes, nagy víztartalmú mellékvese tumor jelintenzitása az out of phase felvételeken nem csökken az 

in phase felvételekhez képest, szemben a mellékveséből kiinduló, általában jóindulatú, magas zsírtartalmú 

tumorokkal. Ezek esetében az out of phase felvételeken jelentős jelcsökkenést tapasztalunk ugyancsak az in 

phase-hez képest. 

5.82. Paramágneses anyag 

Kicsi, de pozitív mágneses susceptibilitású anyag. Kis mennyiségben is nagyon lecsökkentheti a víz relaxációs 

idejét. A tipikus paramágneses anyagok páratlan számú elektronnal rendelkeznek, közéjük tartoznak átmeneti 

elemek atomjai vagy ionjai, ritka földi elemek, néhány fém. A paramágneses anyagokat nagyon megfontoltan 

használják kontrasztanyagként az MR vizsgálatok alatt. Endogén paramágneses anyag a deoxyhemoglobin. 

5.83. Parciális volumen hatás 
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Egy képen, két különböző anyag közötti kontrasztvesztést az okozza, hogy a két szelet között található az 

anyaghatár, emiatt pl. egy kis képlet mindkét szeletben reprezentálódhat, azonban mivel az érintett voxel 

jelintenzitását kétféle szövet hozza létre, az eredmény a tényleges morfológiától, vagy jelintenzitástól eltér. 

5.84. Perfúzió súlyozott képalkotás 

A perfúzióval egy adott szövet vérellátása vizsgálható. Létrehozható kontrasztanyag beadását követő folyamatos 

mintavételezéssel vagy az áramló vér mágneses jelölésével (arterial spin labeling - ASL). 

5.85. Permanens mágnes 

Hátránya a limitált térerő és hogy nagy a tömege. Előnye hogy optimális nyitott konfigurációra, az ilyen MR 

berendezéseknek alacsony energiafogyasztása, nincs He fogyás. Permanens mágneseket elsősorban a 

musculosceletalis rendszer vizsgálatában és intraoperativ körülmények között alkalmazunk. 

5.86. Phased array tekercsek 

Több felületi tekercset tartalmaz, melyekből a jeleket külön analóg-digitális konverter csatornák veszik, és a 

működésük úgy van összehangolva, hogy a phased array mód alkalmazásával a vizsgált testrészből, a különböző 

tekercsrészekkel felfogható jel forrása pontosítható legyen. Lehetőséget teremtenek a paralell akvizíciós 

technikára is, melynek során a vizsgálat idejét lehet csökkenteni az eltérő tekercs-szegmentumokhoz tartozó 

területek váltakozó gerjesztésével. 

5.87. Preszaturáció 

Egy excitációs pulzust követő gradiens, amit azért használunk, hogy visszaállítsuk a jelet egy spektrum vagy 

képalkotási terület bizonyos részében. 

5.88. Prospektív triggerelés 

A képi adatgyűjtést fiziológiás információ (EKG, légzés) vezérli és a mintavételezés ciklikusan az adott 

fiziológiás változás függvényében következik be. 

5.89. Proton 

Az atommagban lévő pozitív töltésű részecske. Az elem kémiai tulajdonságait a magban lévő protonok száma 

határozza meg. Protonnak nevezzük a hidrogén atom magját is, mely a legfontosabb eleme a magmágneses 

rezonanciás képalkotásnak. 

5.90. Protondenzitás 

A hidrogén spinjeinek denzitása, megmutatja egy minta vagy egy szövet víz összetételét (protonsűrűségét) a 

protondenzitású képeken. 

5.91. Protondenzitású súlyozott kép 

A képet a reagáló protonok száma befolyásolja (hosszú TR miatt sem a T1, a rövid TE miatt sem a T2 relaxációs 

folyamat nem befolyásolja) - ahol több proton van, ott világosabb lesz a kép. 

5.92. Pulzus szekvencia 

Egy olyan eseménynek a sorozata, amely az MR képalkotásban nélkülözhetetlen. RF pulzusok, gradiens 

kapcsolások, és a jelgyűjtés alkotja. 

5.93. Quantitatív MRS 

A metabolitok aránya és mennyisége határozható meg vele. 
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5.94. Quench 

A mágneses tekercs szupravezetésének megszűnése a hőmérséklet-emelkedés miatt. A quench során a 

folyékony hélium elforr, gázzá válik és a quench csövön keresztül távozik. 

5.95. Radiofrekvencia 

Elektromágneses hullám frekvenciával, ami ugyanabban a sávban van, mint amit a rádió vagy televízió használ. 

Az MR képalkotáshoz használt RF pulzusok 1-300 MHz-es sávban vannak. 

5.96. Radiofrekvenciás tekercsek 

Feladatuk a radiofrekvenciás hullámok adása és vételezése. Nagy hatással vannak a képminőségre. Vannak csak 

vevő, adó-vevő és csak adó tekercsek. 

5.97. Read out gradiens (kiolvasó, vagy szeletkiválasztó 
gradiens) 

Olyan mágneses mező gradiens, amit akkor használnak, mikor az excitáció történik (pl. 90º-os RF pulzus), 

mikor a refókuszálás zajlik (pl. 180º-os pulzus) illetve mikor vevő komponensek (analóg-digitál konverter) 

aktívak. 

5.98. Refázis 

A fázison kívüli mágneses momentumok visszarendeződésének a folyamata. 

5.99. Refázis gradiens 

Mágneses mező gradiens pulzus, amit azért használnak, hogy a transzverzális magnetizáció fázisának térbeli 

különbségeit megváltoztassák. Például egy szelektív excitációt követően a mágneses mező gradiens ellenkező 

irányba, rövid ideig történő használata. A gradiens visszafordítása a spinek refázisát eredményezi és ezzel 

gradiens echo képződik. 

5.100. Refókuszáló pulzus 

Általában 180º-os RF pulzus, amivel az X-Y síkban történő defázis folyamatot (T2 relaxációs folyamat) 

visszafordítjuk, ezzel refázis folyamat kezdődik, melynek csúcsán kialakul a spin echo. 

5.101. Rekonstrukció 

Az a folyamat, melynek során a K-tér nyersadataiból a képet nyerjük. 

5.102. Relaxáció 

Miután a protonokat előzetesen egy magasabb energiájú állapotba gerjesztettük, azok az alacsonyabb energiájú 

állapotba visszarendeződnek. A visszarendeződés folyamata a relaxáció, melyet a T1 és a T2 relaxációs 

folyamatokkal írhatunk le. A két folyamat egyszerre, egy időben zajlik. 

5.103. Relaxációs idő 

A T1 és T2 relaxációs folyamatok a T1 és a T2 relaxációs idővel jellemezhetőek. A T1 relaxációs idő a Z 

tengely mentén történő longitudinális magnetizáció teljes visszarendeződéséhez szükséges idő 63 %-a, azaz 

exponenciálisa, míg a T2 relaxációs idő az X-Y síkban az excitációs pulzus hatására fázisba kerülő spinek teljes 

defázisához, vagyis a T2 relaxációhoz szükséges idő 63%-a, azaz exponenciálisa. A T1 relaxációs görbe egy 

exponenciálisan emelkedő, a Z tengely mentén a felépülést jellemző görbe. A T2 relaxációs görbe egy 

exponenciálisan csökkenő, az X-Y síkban történő fáziselvesztést jellemző görbe. 
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5.104. Relaxometria 

A relaxációs idők mérésére szolgáló módszer. Szövetek, anyagok T1 és T2 relaxációs tulajdonságainak, 

idejeinek meghatározására szolgáló módszer. Ex vivo formában asztali berendezéseken, vékony NMR 

csövekben történő minta meghatározása zajlik. In vivo esetben egyes kijelölt területek, vagy egy teljes kép, 

képsorozat valamennyi voxelének megfelelően meghatározhatók a T1 és T2 relaxációs idők. A T1 relaxáció 

folyamata inversion recovery vagy saturation recovery módszerrel, a T2 relaxáció folyamata multi echo 

szekvenciával (pl. CPMG) határozható meg. 

5.105. Repetíciós idő 

Két 90°-os RF pulzus között eltelt idő. 

5.106. Retrospektív triggerelés 

A képi adatgyűjtés során a fiziológiás információk (EKG, légzés) folyamatosan letárolásra kerülnek a képi 

adatokkal együtt. A mintavételezés nem ciklikus, az nem az adott fiziológiás változás függvényében következik 

be, hanem folyamatos (pl. a számítógép folyamatosan gyűjti a képi információk mellett az EKG adatait is). A 

kép számítása utólagos interpolációs lépések során retrospektíven, utólag történik. Ezért nevezzük retrospektív 

triggerelésnek. 

5.107. Rezisztív mágnesek 

Nagy elektromágnesek, nagy hőtermelés jellemzi őket, instabilak, nagy energiafogyasztók. Régebben 

alkalmazták őket az MR képalkotásban, ma már nem használatosak. 

5.108. Rezonancia 

Nagy amplitúdójú rezgés egy mechanikai vagy elektromos rendszerben, amit a relatíve kis periodikus inger vált 

ki egy adott frekvencián. Az MR berendezésben a rezonancia a magmágneses rezonancia jelenségét jelenti. A 

rezonancia adott, páratlan atomszámú magokra specifikus, a magra jellemző frekvencián következik be. 

Rezonanciafrekvencia (Larmor frekvencia) 

Az a frekvencia, amin a rezonancia jelensége létrejön. A rezonancia-frekvencia a Larmor egyenlettel számolható 

ki a mag és a külső mágneses tér ismeretében. 

5.109. RF pulzus 

Egy adott ideig tartó, egy adott amplitudóval és frekvenciával jellemezhető RF mágneses mező, melyet RF 

transzmitterrel állítanak elő. Az NMR spektroszkópia és az MR képalkotás esetében RF frekvencia közel van a 

rezonancia frekvenciához (Larmor frekvenciához), ami azt eredményezi, hogy a makroszkópikus magnetizációs 

vektor rotációja kitér a Z tengelyből, az X-Y sík irányába. Az RF pulzus erősségétől és időtartamától függően ez 

a kitérés lehet 90º-os, ekkor 90º-os RF pulzusról beszélünk, illetve 180°-os, ekkor 180°-os RF pulzust 

alkalmazunk. 

5.110. ROI (region of interest) 

Egy képen lévő, speciálisan kijelölt pixelek, voxelek részhalmaza. 

5.111. S MRCP 

Szekretinnel fokozott MRCP vizsgálat. A szekretin fokozza a pancreas kiválasztását, és ez által lehetővé teszi 

funkcionális pancreas vizsgálatok végzését. Több pancreas nedv termelődik, és ez az erősen T2 súlyozott 

szekvenciákon jobban megjelenik. 

5.112. Sávszélesség (Bandwidth – BW; Hz) 
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A gerjesztő RF pulzus sávszélességének függvényében gerjesztődnek a kissé eltérő rezonancia frekvenciájú 

magok. Az eltéréseket egyrészt a térbeli lokalizáció, másrészt a kémiai környezet határozza meg. A sávszélesség 

változtatásával a szeletkiválasztás és a mintavétel is változtatható. 

5.113. Spin 

Egy elemi részecske belső anguláris momentuma. Az atommagok összetétele (protonszám, neutronszám) 

határozza meg a mag mágneses momentumát, spinjét. A magok spinjeinek jellegzetessége a fixált érték. A 

neutron és proton párok spinjei sorba kiesnek, így egy páratlan neutron- vagy protonszámú magnak (páratlan 

atomszám) egy nem nulla rotációs komponense lesz, amit egy egész vagy egy fél mennyiség jellemez, mely a 

nukleáris spin szám. 

5.114. Spin denzitás (N) 

A rezonáló spinek denzitását jelenti egy adott régióban. Egy, az MR jel erősségét meghatározó tényező. Az SI 

mértékegysége: mol/m3. A spin denzitás közvetlenül nem képezhető le, de ez kiszámolható az MR vizsgálat 

során érzékelhető jelekből, melyeket különböző pulzusok (RF pulzus, gradiens pulzus) közti idők befolyásolnak. 

5.115. Spin echo 

Az első 90º-os gerjesztő RF pulzus után egy 180º-os RF pulzussal refókuszáljuk a spineket. A 180º-os RF 

pulzus hatására a precesszáló protonok újra azonos fázisba rendeződnek, és ismét nő az MR jel – létrejön az 

echo. 

5.116. Szaturációs pulzus 

Az RF pulzussal szaturációt hozunk létre, egy kiválasztott régióban vagy régiók halmazában. Szaturációs 

pulzust alkalmazunk mozgás, áramlás, pulzációs artefactok elnyomásához, csökkentése céljából. Például az 

artériás TOF MR angiográfia esetében a vizsgált területbe érkező vénás vért szaturáljuk, telítjük – ekkor csak az 

artériákból nyerhető jel, a kép artériás angiográfiát mutat. 

5.117. Szelet 

Egy adott síkban egy adott régióról készült felvétel. 

5.118. Szeletkiválasztó gradiens 

Az a mágneses gradiens, amely meredekségétől függően, a besugárzó RF pulzus sávszélességének 

függvényében meghatározza egy adott szelet lokalizációját, vastagságát. Általában mind a gerjesztés, mind az 

echo képzés, valamint az echo gyűjtés során alkalmazni kell. 

5.119. Szeletvastagság 

A szeletvastagság befolyásolja a jel mennyiségét és hozzájárul a kép élességéhez is. A szeletkiválasztó gradiens 

meredekségének, és a gerjesztő pulzus sávszélességének függvénye. 

5.120. Szupravezető mágnes 

Speciális anyagok a nulla fok közelében szupravezetővé válnak – az egyes magoktól független elektronpályák 

jönnek létre, melyeken belül az elektronok minimális energiaveszteséggel képesek mozogni, „szupravezetni". 

Az MR képalkotás során nóbium-titánium-réz ötvözeteket használnak. Az abszolút nulla fok körüli állapotot 

folyékony héliummal érik el. A kutatók magas hőmérsékletű szupravezetésen is dolgoznak, a folyékony 

nitrogén hőmérsékletén a szupravezetés előállítása jóval olcsóbb lenne. 

5.121. T1 relaxáció 

A T1 relaxációs folyamat a Z tengely mentén történő longitudinális magnetizáció teljes visszarendeződése. 

Ennek jellemzője a T1 relaxációs idő, mely a teljes visszarendezéshez szükséges idő 63 %-a, azaz 
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exponenciálisa. A T1 relaxációs görbe egy exponenciálisan emelkedő, a Z tengely mentén a felépülést jellemző 

görbe. 

5.122. T2 relaxáció 

A T2 relaxációs folyamat az X-Y síkban az excitációs pulzus hatására fázisba kerülő spinek teljes defázisba 

kerülése. Ennek jellemzője a T2 relaxációs idő, mely a teljes fázisvesztéshez szükséges idő 63%-a, azaz 

exponenciálisa. A T2 relaxációs görbe egy exponenciálisan csökkenő, az X-Y síkban történő fáziselvesztést 

jellemző görbe. 

5.123. T2* 

A FID időállandója, melyet a fázisvesztés okoz. A T2 relaxációs folyamat közvetlen jellegzetessége. Gradiens 

echo szekvenciákkal létrehozott T2 súlyozott felvételeket hívjuk T2* súlyozott felvételeknek. Ezeken a lokális 

mágneses inhomogenitások kifejezett jelvesztést okozhatnak. (meszesedés, vérzés, haemosiderin) 

5.124. Talairach atlasz 

Normalizált agy. Az emberi agyról készített koordináta rendszer, ami az agyi struktúrák helyének 

meghatározását segíti. Független az agy méretétől és alakjától. 

5.125. Tekercs 

Egy vagy több drót kötege, elektromos áram hatására körülötte mágneses mező jön létre. Változó mágneses 

mező a tekercsekben áramot indukál – ezt alkalmazzuk a relaxációs jellegzetességek vizsgálatánál. Az MR 

képalkotás során csak az X-Y síkban változó transversalis mágneses komponenseket tudjuk vizsgálni felületi 

tekercsekkel. A longitudinalis magnetizáció változása a külső nagy erejű tér miatt közvetlenül nem vizsgálható – 

a T1 jelleg információit is a transversalis síkban történő echo képzéssel "tapogatjuk" le. 

5.126. Tenzor 

Több dimenziós tér tulajdonságait leíró rendszer. 

5.127. Térbeli felbontás 

Az adott felvételen lévő, még önálló képletként azonosítható struktúrák méretét fejezi ki. Ez a voxel méretével 

áll összefüggésben. 

5.128. Transzverzális magnetizáció (Mxy) 

Makroszkópikus magnetizációs vektor komponens, ami a statikus mágneses mezővel szöget zár be. A 

transzverzális magnetizáció Larmor frekvencián való precessziója felel az MR jel detektálásáért. RF mágneses 

mező hiányában a transzverzális magnetizáció a nulla irányába fog csökkenni a T2* állandónak megfelelően. 

5.129. Turbo spin echo 

Megfelelő gradiens kapcsolásokkal lehetőség van arra, hogy egy gerjesztés alatt nem csak egyetlen sort, hanem 

többet is leolvassunk a K-tér számára. Ezzel gyorsítjuk a mérést, mintavételezést. Ahány sort leolvasunk, a 

szekvencia annyi un. „echo train"-es (ET). Minél magasabb az ET, a szekvencia súlyozása annál erősebben T2 

jellegűvé fog válni. 

5.130. Volume RF tekercsek 

Nyereg alakúak, ami elősegíti a tekercsen belüli RF mező egyenletességét. A volume tekercsek többsége adó-

vevő tekercs. 

5.131. Zaj 
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Azoknak a jeleknek az összessége, amelyek a mágneses magrezonanciás képalkotás szempontjából 

haszontalanok, és ily módon annak minőségromlásához vezetnek. A jelfeldolgozást végző elektronikus 

berendezésből, a molekuláris mozgásból és a műtermék jellegű jelenségekből származhat. 

5.132. Zsír szaturáció 

Ez egy olyan technika, ami szelektíven szaturálja a zsírból érkező jeleket. A preszaturációs pulzus minden 

szeletkiválasztás esetében használható. A technika homogén mágneses mezőt igényel, illetve pontos frekvencia 

kalibrálást. 

5.133. Zsírelnyomás 

A gerjesztés előtt, a zsír rezonancia frekvenciáján alkalmazott telítő RF pulzussal a zsírból jövő jelet el lehet 

nyomni, ekkor a zsír sötét lesz. A zsírból jövő jel IR szekvencia esetén az inverziós idő optimális 

megválasztásával is nullázható. Ez 1,5 T-n kb. 150 ms – ekkor metszi a zsír T1 relaxációs görbéje a zérót, s így 

az echo képzéssel történő mintavételezés során a zsírból érkező értékek zérók lesznek. Ezt a szekvenciát 

nevezzük STIR szekvenciának (Short Tau Inversion Recovery). 
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9. fejezet - Ajánlott MR vizsgálati 
protokollok 

1. Koponya 

A koponya MR vizsgálatának alapszabálya, hogy minimálisan kétféle szekvenciával, mindhárom síkban 

készüljenek felvételek. A jelenlegi korszerű vizsgálóberendezések lehetőséget teremtenek a FLAIR szekvenciák 

mellett a diffúzió súlyozott (DW) mérések rutinszerű, mindennapos alkalmazására. 

1.1. Rutin koponya 

A rutin koponya MR vizsgálat során T1 és T2 súlyozott (T1W, T2W), valamint FLAIR és DW felvételek 

készülnek. A T1 általában SE szekvencia, de lehetőség van FSE vagy GE alkalmazására is. A T2 ma már 

minden esetben egy echos FSE szekvencia. A FLAIR szekvencia ugyancsak FSE típusú kell, hogy legyen 

(T2FLAIR - GE) – a sima IR rendkívül zajos és hosszabb. 

Ajánlott protokoll 

• T1 SE Sag 

• T2 FSE Tra 

• FLAIR FSE Cor 

• DW Tra 

1.2. Agyi térfoglalás 

Térfoglalások esetében kötelező az intravénás Gd tartalmú kontrasztanyag adása. A gépek gyorsasága lehetővé 

teszi, hogy kontrasztanyag adása után 3D T1W izotróp voxeles szekvencia készüljön. 

Ugyancsak hasznos kiegészítő szekvenciák a diffúzió súlyozott mérések, melyekkel nem a csökkent diffúzió 

pontos mértékének meghatározása a cél, hanem az érintett terület anatómiai, morfológiai kiterjedése, a 

tumorhoz, illetve a környezetéhez való viszonya. 

Használhatjuk még a T2* súlyozott GE szekvenciákat, mellyel a tumorok esetleges meszesedéséről, apró 

bevérzéséről kaphatunk információt. 

Ajánlott protokoll 

• Rutin + 

• T2* 

Kontraszt után 

• 3D T1W izotróp voxel 

Ha a tumor eret fog be, iletve kérdéses erezettsége, akkor igen hasznos a leletezés szempontjából a 3D TOF MR 

angiográfiás szekvencia lefuttatása a kontrasztanyag adását követően, szaturációs szeletek nélkül – a 

munkaképek értékelése a leletezést nagyban segítheti. Ilyenkor ajánlott a kibillentés szögét (flip angle - FA) 

kissé megemelni, ezzel a T1 jelleg erősödik, az agyi morfológia is pontosabban ábrázolódik. 

Metastasisok keresése esetén is kötelező a kontrasztanyag adása – teljesen negatív T1 és T2 súlyozott képek 

esetében is találhatunk nagyszámú, semmiféle oedemát nem adó, kontrasztanyag nélkül gyakorlatilag láthatatlan 

gócot. 
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Lényeges szempont a posztkontrasztos 3D T1W mérés esetén a teljes intracranium lefedése, mivel egészen apró, 

pontszerű metastasisokat is találhatunk a convexitás gyrusaiban is! Emiatt rutinszerűen is indokolt a 3D-s 

mintavételezés. 

Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a vér-agy gát az nem egy kapu, ami vagy nyitva van, vagy nincs – 

különböző mértékben sérülhet, roncsolódhat. Emiatt hasznos, ha kontrasztanyag adása után nem közvetlenül 

indítjuk a szekvenciát, hanem legalább három perc várakozást követően. 

1.3. Ischaemiás elváltozások 

Ischaemiás elváltozások esetében a korszerű MR berendezések a korai diagnosztika új fegyvereit jelentik. 

Ugyan a legérzékenyebben és legkorábban az érintett területet a lactat megjelenésének MR spektroszkópiával 

történő kimutatása jelentené (5 percen belül), bár a mindennapos rutinban nem alkalmazható. Ami a 

mindennapos rutin vizsgálatok részévé vált, az a diffúzió súlyozott szekvencia, mely a vízmolekulák csökkent 

mozgásának megjelenítésével 4 órán belül is diagnosztizálhatóvá teszi a más szekvenciákkal nem ábrázolódó 

ischaemiás területet, és ugyancsak lehetőséget teremt a régi és a friss infarktusok elkülönítésére. 

A másik korszerű módszer a perfúziós vizsgálat, mely szintén lehetséges az új MR berendezésekkel abban az 

esetben, ha az itt elvárt 7 ml/sec-es injektálási rátát injektorral biztosítani tudjuk, és megfelelő posztprocesszing 

lehetőségek állnak rendelkezésünkre. 

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy még a korszerű, mindennel felszerelt MR berendezések sem változtatták 

meg az „aranyszabályt", miszerint a stroke-os betegek első vizsgálati módszere a CT – mely elkülöníti a 

vérzéses stroke-ot az ischaemiástól. Másrészt az elterjedt multislice CT berendezések ugyanúgy lehetővé teszik 

a perfúziós vizsgálatokat, akárcsak a CT angiográfiákat – a sok esetben nyugtalan betegek gyors, sürgősségi CT 

vizsgálatának integráns részeként. Az MR vizsgálat során a DW képeken világos, csökkent vízmolekula 

diffúzióval jellemezhető területek az ischaemiás terület nagy valószínűséggel irreverzibilisen károsodó 

központját (core) mutatják, míg a perfúziós vizsgálattal a csökkent agyi perfúziójú terület (cerebral blood flow - 

CBF) határozható meg. A CBF képeken az alacsony perfúziójú, valamint a DW képeken a csökkent diffúziójú 

területek közötti különbség jelenti a még megmenthető agyszövetet (penumbra). Ez az eltérés (perfúziós-

diffúziós mismatch) alapvető fontosságú – amennyiben nincs különbség a területek között, akkor nincs 

megmenthető agyszövet, a trombolízistől nem várható eredmény. Minél nagyobb a különbség, annál 

látványosabb lehet a trombolitikus terápia hatása. Megjegyzendő, hogy a penumbra pusztán a CT perfúziós 

vizsgálat feldolgozásával is meghatározható – itt a core-t a csökkent vérvolument (cerebral blood volume) 

mutató agyi részlet jelenti, így a penumbrát a CT esetében a CBF és a CBV közötti különbség adja meg. 

Összefoglalva a stroke-os betegek vizsgálatát minden esetben CT-vel kell kezdeni, az MR azokban az esetekben 

jön szóba, ha az ictus kezdeti időpontját biztonsággal ismerjük, ha a beteg nem nyugtalan, és MR-ben 

vizsgálható. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• Diffúzió súlyozott mérés 

• MR perfúzió 

• 3D TOF intracraniális MRA 

Esetenként: 

• Aortaív kontrasztanyagos MR angiográfiája (ce MRA) 

Ez utóbbi szekvencia logikája, hogy ischaemiás stroke esetében a legfontosabb eldöntendő kérdés az 

intracraniális tér vérellátásának teljes tisztázása – a négy ellátó ér (a két a. vertebralis és két a. carotis interna) 

teljes feltérképezése az aortaívtől a Willis körig 

1.4. Intracraniális gyulladás – meningitis, abscessus 
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Gyulladások gyanújakor minden esetben kötelező a kontrasztanyag adása, lévén duralis halmozás, vagy pl. kis 

sziklacsont feletti abscessus kontrasztanyag nélkül láthatatlan maradhat. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• Diffúzió súlyozott mérés 

Kontraszt után: 

• 3D T1W izotróp voxel 

1.5. Demyelinisatiós folyamatok 

Alap szekvencia a T2 súlyozott FLAIR mérés. Lényeges szempont a jól választott síkok. A periventricularis, 

corpus callosumban lévő, kamrára radier gócok ábrázolásának a legoptimálisabb, elsőnek választandó síkja a 

sagittalis, másodsorban a coronalis. A sagittalis síkú felvételeken jól megfigyelhető a corpus callosum 

kakastaréj-szerű kirágottsága, valamint az esetleges pons, vagy medulla oblongata érintettség is. A FLAIR 

axialis felvételek különösen hasznosak lehetnek infratentorialis gócok kimutatása során. Az aktivitás keresése 

kontrasztanyaggal rögös feladat, tekintettel arra, hogy normálisan a vér-agy gát nem átjárható a kontrasztanyag 

számára, mindenesetre, ha választ várunk, szükséges a megfelelő várakozási idő kivárása a kontrasztanyagos T1 

súlyozott felvételek elkészítése előtt. Azonban nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy esetleges 

halmozás esetén, annak pontos mértékét megállapítani nem tudjuk. A módszer valójában a gyógyszergyárak 

multicentrumos tanulmányai esetén válik fenntartással elemezhetővé –az aktivitásról a klinikai tünetek 

informálnak. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• FLAIR vagy T2 sagittalis (3-4 mm vastag, gap nélkül, célzottan a középvonalban) 

• T2 súlyozott axialis (max. 3 mm, gap nélkül, teljes intracranium, kb. 45-50 szelet, 4 perc, commissura 

anterior-posterior döntésben) 

Ez utóbbi szekvencia a korábbi vizsgálatokkal történő korrekt összehasonlításra ad módot – feltéve, ha már az 

előző vizsgálat is e síkban készült. 

Kontraszt után: 

• 3D T1W izotróp voxel 

1.6. Epilepsia 

Epilepsiák esetében a hippocampus részletes vizsgálata, másrészt kis corticalis dysgenezisek keresésére irányuló 

törekvés kell, hogy kiegészítse az intracraniális tér rutin felvételezését. Ennek során a temporalis lebeny 

tengelyére merőleges, vékonyszeletes, nagyfelbontású T2 súlyozott, valamint inverziós recovery (IR) felvételek 

ajánlottak. Hasznos lehet az is, ha a temporalis lebeny tengelyével párhuzamosan is megismételhetjük a 

méréseket. Ha a 3D T1W izotróp voxeles mérés felbontása nem haladja meg az 1.2 mm-t, akkor tetszőleges síkú 

rekonstrukciók segíthetik a kis szürkeállományi eltérések felfedését. 

A teljes intracraniális tér vizsgálata maximum 3mm-es, gap nélküli, T2 súlyozott szeletekkel történő 

vizsgálatának képei negatív nézetben ugyancsak segíthetik gyrificatiós zavarok felfedezését. A FLAIR képek 

esetleges gliosist jelezhetnek. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 FSE és/vagy IR Cor HighRes – a temporalis lebeny tengelyére merőlegesen, esetleg azzal párhuzamosan 
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• T2 FSE Tra – max. 3 mm-es gap nélküli szeletek 

• T1 3DW izotróp voxel – a teljes intracraniumról 

• Szükség esetén (pl. kis tumor gyanúja) kontrasztanyag adása 

1.7. Trauma 

Traumákat követően a rutin felvételeket ki kell egészíteni a susceptibilitási eltérésekre érzékeny szekvenciával, 

úgy, mint T2* súlyozott GE méréssel – ezen az apró, pontszerű, közvetlenül subcorticalisan, vagy az agytörzsi 

magvak környezetében elhelyezkedő vérzések is láthatóvá válnak - melyek egyébként egyetlen más 

szekvenciával sem ábrázolódnak. Diffúz axonalis sérülésre utaló eltérések is e szekvenciával azonosíthatók. Kis 

traumás károsodások a diffúziós tenzor képalkotás (diffusion tensor imaging - DTI) frakcionális anizotrópia 

képeivel válhatnak láthatóvá. Hasonlóan érzékeny szekvencia még a 3D vagy 2D TOF szekvencia – ezek 

munkaképei is alkalmasak, azonban a parenchyma állapotáról nem informálnak. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2* súlyozott GE szekvencia 

• DTI 

1.8. Érmalformációk 

Érmalformációk vizsgálata esetén lényeges kiegészítő szekvenciák az MR angiográfiák, a T2* súlyozott mérés, 

valamint esetenként kontrasztanyag adása is szükségessé válik. Azonban nem szabad pusztán az MR 

angiográfiákra fókuszálni, a környező parenchyma megítélésére kiegészítő szekvenciák is javasoltak több 

síkban. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

Aneurysma keresés esetén 

• 3D TOF artériás mérés (a munkaképek áttanulmányozása is szükséges!) 

• Diffúzió súlyozott mérés (a spasmus kiterjedésének feltérképezésére) 

AVM esetén 

• 3D TOF artériás és vénás MRA 

• Sz.e. posztkontrasztos 3D TOF mérés szaturáció nélkül (az MRA munkaképek diagnosztikus értékűek) 

• T2 súlyozott vagy FLAIR szekvenciák kiegészítő síkokban 

• T2* súlyozott GE szekvencia az apró vérzések, meszesedések vizualizálására 

• Diffúzió súlyozott szekvencia az esetleges ischaemiás terület ábrázolására 

Cavernomatosis 

• 3D TOF artériás mérés 

• T2* súlyozott GE szekvencia az apró vérzések, meszesedések vizualizálására 

Megjegyzendő, hogy cavernomatosis gyanúja esetén minden esetben kötelező a T2* súlyozott GE szekvencia – 

lévén csak ezzel válhat láthatóvá számtalan apró cavernoma! 

Sinus trombózis 
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• 2D vagy 3D fázis kontraszt (phase contrast MRA) 

• 2D TOF vénás angiographia 

• T2 súlyozott vagy FLAIR szekvenciák kiegészítő síkokban 

• T2* súlyozott GE szekvencia az apró vérzések, meszesedések vizualizálására 

A 2D TOF vénás angiographia Centrumonként más-más síkokban készül – a lényeges szempontok, hogy a teljes 

intracraniumot magába foglaló a lehető legkevesebb szelettel kell dolgozni, azonban a szeletvastagság nem lehet 

3 mm-nél nagyobb, és a szeleteknek egymást át kell fedni. Megjegyzendő, hogy biztonsággal az áramlás 

hiányáról csak a PC angiographia informál, a TOF mérés során a szervülő thrombus tévesen áramlást jelezhet, 

melyet esetenként a thrombus kontraszthalmozása is ugyancsak tévesen megerősíthet. 

1.9. Hydrocephalus 

Lényeges a kamrarendszer 3D ábrázolásra is alkalmas felvételezése, az agyi parenchyma pontos megítélésével 

együtt. Valamennyi géptípus ma már alkalmas a liquorpulzáció megjelenítésére és annak meghatározására is. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 súlyozott axialis (max. 3 mm, gap nélkül, teljes intracranium, kb. 45-50 szelet, 4 perc, commissura 

anterior-posterior döntésben – alkalmas a kamrarendszer segmentációjára, térfogati meghatározására és alaki 

leírására) 

• Cine PC sagittalis (16 fázis számítása a sagittalis áramlás magnitude képeken történő ábrázolására elégséges) 

• Cine PC axialis (merőlegesen az aquaeductusra – az áramlási görbe pontos számítására, a stroke volumen 

meghatározására a fázis felvételeken) 

A sagittalis CINE sorozatot érdemes elvégezni akár hydrocephalus communicansra, akár aqueductus stenosisra 

van gyanú. Akkor is ajánlatos elvégzése, ha intraventricularis középvonali tumor ábrázolódik, vagy ha a III., 

vagy IV. kamra extrém módon felfújt, ha nem is látszik bennük kóros. Az aqueductusra merőleges mérés 

hasznos, ugyan a liquor áramlás quantitatív módon becsülhető belőle, sok buktatót rejt magában. Felfokozott 

liquor áramlásról beszélünk, ha a csúcssebesség meghaladja a 10 cm/s-t, illetve a stroke volumen a 100 μl/perc 

értéket – azonban ilyenkor sem lehetünk biztosak benne, hogy shuntre jól reagáló Normal Pressure 

Hydrocephalus esetével állunk-e szemben. 

Célzott CINE mérések végezhetők pl. arachnoidealis cysták, vagy syrinx esetében communicabilitást vizsgálva, 

azonban ez nagyon óvatos véleményalkotást kíván, csak szerencsés esetben megfogható az esetlegesen fennálló 

shunt. 

1.10. Sella 

Az adenohypophysis vascularizáltsága miatt a dinamikus sella vizsgálat nyert teret az utóbbi években – a 

korszerű MR vizsgáló berendezések alkalmazásával 60-80 mp-en keresztül végzett mintavételezések már 

megfelelő idő- és térbeli felbontásban készülhetnek. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 súlyozott FSE sagittalis és coronalis natívan (max. 3 mm-es szeletvastagság) 

• T1 súlyozott FSE felvételek mindhárom síkban, kontrasztanyag adása után 

• Amennyiben mód van rá a kontrasztanyag adását közvetlenül követő 80-90. másodpercben, 10-15 mp-enkénti 

mintavételezéssel 3D T1W dinamikus szekvencia sorozatot is készítsünk – egyes microadenomák csak a 

korai artériás fázisban ábrázolódnak. 

1.11. Belső fül 
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Belső fül vizsgálata esetén, a korszerű berendezéseken elsősorban a meatus acusticus internusra célzott, erősen 

T2 súlyozott 3D mérések jönnek szóba, kiegészítve szaturáció nélküli, ugyancsak célzott 3D TOF MR 

angiográfiával, hol a munkaképek diagnosztikai fontossága emelendő ki. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• A belső hallójáratra célzott axialis T2 súlyozott 3D mérés (extrém módon megemelt TE-vel (7-800 ms) és 

maximalis echotrainnel (128-256)– az effektív szeletvastagság maximum 1 mm) 

• A belső hallójáratra célzott axialis, szaturáció nélküli 3D TOF mérés 

• Esetenként posztkontrasztos T1 súlyozott célzott mérések (coronalis, axialis) 

Kontrasztanyag adása csak abban az esetben szükséges, ha a nervus vestibulocochlearis, valamint a nervus 

facialis nem követhető a meatus acusticus internus-ban, ha a meatus kitöltött. 

A 3D T2W mérés lehetőséget teremt a csiga és a félkörös ívjáratok 3D ábrázolására is, míg a munkaképek 

segítségével pl. felső félkörös ívjárat dehistenciára is fény derülhet. 

1.12. Trigeminus neuralgia 

Trigeminus neuralgiák esetében lényeges a trigeminus főtörzsének nagyfelbontású ábrázolása (T2 súlyozott 3D 

– hasonlóan a belső fülhöz), valamint a trigeminus környezetében ábrázolódó anatómiai képletek pontosítása 

(szaturáció nélküli célzott 3D TOF az erek megítélésére, azonos pozícióban, mint a T2 súlyozott 3D – 

ugyancsak hasonlóan a belső fülhöz). 

Tekintettel arra, hogy a Gasser dúcot követően az ideg szétválik, az trigeminus törzsek tipikus tünettana esetén 

az egyes idegek (n. ophthalmicus, n. maxillaris, n. mandibularis) lefutását kell nagy felbontással ábrázolni. 

Ennek során alapszekvenciánk a vékonyszeletes T1 súlyozott coronalis mérés, mellyel a parasellaris régiót, a 

sinus cavernosisban lefutó törzseket ábrázolhatjuk, de láthatóvá válik a n. maxillaris, valamint a n. mandibularis 

kilépése is. (foramen rotundum, foramen ovale) A fissura orbitalis superioron kilépő n. ophthalmicus a T1 

súlyozott, vékonyszeletes célzott axialis felvételeken ábrázolódik a legkitűnőbben. Ajánlatos a felvételek 

megismétlése kontrasztanyag adása után is – kisebb, lefutás menti pathológiás eltérésekre csak kontrasztanyag 

adása után derülhet fény. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• Célzott axialis T2 súlyozott 3D mérés a trigeminus főtörzsére lokalizálva 

• Célzott axialis, szaturáció nélküli 3D TOF mérés a trigeminus főtörzsére lokalizálva 

• Célzott T1 coronalis mérés a parasellaris régióra lokalizálva (a trigeminus kilépésétől az orbitát is 

belefoglalva) natívan és kontrasztanyag adása után is. 

1.13. Oculomotorius paresis 

Az interpeduncularis cysterna mélyéről induló n. oculomotorius paresise esetén mindig tisztázni kell, hogy nem 

áll-e a hátterében érmalformáció – basilaris oszlás környéki aneurysma. Ezért a rutin felvételeket ki kell 

egészíteni 3D TOF MR angiográfiával is. Ugyancsak lényeges a sinus cavernosus megjelenítése, melyre a 

coronalis síkú T1 súlyozott mérés a legoptimálisabb. Ez utóbbit kontrasztanyag adása után is indokolt 

megismételni. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• Célzott axialis T2 súlyozott 3D mérés az interpeduncularis cysternára centrálva 



 Ajánlott MR vizsgálati protokollok  

 145  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Célzott axialis 3D TOF mérés az interpeduncularis cysternára centrálva 

• Célzott T1 coronalis mérés a parasellaris régióra centrálva (az oculomotorius kilépésétől az orbitáig) natívan 

és kontrasztanyag adása után 

1.14. Abducens paresis 

A pons alsó harmadából kilépő n. abducensek a praepontin cysternán előre és felfelé, lateralis irányba haladva 

válnak láthatóvá az erősen T2 súlyozott, vékonyszeletes 3D méréseken. Itt térfoglalások mellett neurovascularis 

kompressziót is keresnünk kell. Ezért a rutin felvételeket ki kell egészíteni 3D TOF MR angiográfiával is. 

Ugyancsak lényeges a sinus cavernosus megjelenítése, melyre a coronalis síkú T1 súlyozott mérés a 

legoptimálisabb. Ez utóbbit kontrasztanyag adása után is indokolt megismételni. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• Axialis T2 súlyozott 3D mérés a prepontin cysternára célozva 

• Axialis 3D TOF mérés a prepontin cysternára célozva 

• T1 coronalis mérés a parasellaris régióra célozva (az oculomotorius kilépésétől az orbitáig) natívan és 

kontrasztanyag adása után 

2. Gerinc 

A gerinc vizsgálata során feladatunk a gerincoszlop, a gerinccsatorna, valamint a myelon és a kilépő gyökök 

pontos ábrázolása. A gerinc különböző szakaszain a vizsgálat alapvető logikája azonos, azonban az egyes 

szakaszok fiziológiai jellegzetességei miatt az optimális szekvenciák eltérnek egymástól. Az alapvető irányelv, 

hogy T1 és T2 súlyozott sagittalis síkú szekvenciákat követően axiális, valamint coronalis síkú mérés is 

készüljön. Különösen hasznos lehet jól megválasztott mátrix-szal a T2W coronalis mérés, amely a forameneken 

kilépő gyökök áthaladását rendkívül jól szemlélteti. 

A korszerű vizsgálóberendezéseknek köszönhetően az utóbbi évtizedben a T2 FSE szekvenciák terjedtek el, 

kiváltva a hosszú T2 SE méréseket. 

A T1 súlyozott SE mérések helyettesítésére kifejlesztették a T1 FLAIR FSE mérést, mellyel jobb liquor-myelon 

kontrasztot lehet elérni – ezeken a képeken a liquor ténylegesen fekete. Figyelnünk kell még a szekvencia 

optimalizálás során a fáziskódolás helyes alkalmazására – egyes szekvenciák esetében a head-feed irány 

kevesebb artefactot eredményez, azonban ilyenkor lényeges a phase wrap-et megakadályozó opciók 

alkalmazása. 

2.1. Nyaki gerinc 

A nyaki gerincszakasz különlegessége a gyors liquor áramlásban rejlik, mely az FSE mérésekkel, leginkább 

axialis síkban áramlási artefactokat eredményez - a myelon ilyenkor nem élesen határolt a liquortól. Emiatt ezen 

szakaszon gyakran jobb eredményt kapunk a megfelelően optimalizált GE szekvenciáktól. 

Rutin nyaki gerinc vizsgálat 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FLAIR FSE Sag 

• T2 FSE Sag 

• T2 GE Ax 

• T1 FLAIR FSE vagy T2 FSE cor 

2.2. Térfoglalás 
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Térfoglalás gyanúja esetén a magas víztartalmú daganatsejtek kitűnően ábrázolódnak STIR szekvenciával – 

különösen igaz ez a csontmetastázisokra. A canalis spinalisban lévő, vagy abba törő térfoglalás gyanúja esetén 

mindig kell intravénás kontrasztanyagot adnunk, s ezt követően a kérdéses szakaszt mindhárom síkban 

zsírelnyomásos T1 súlyozott felvételekkel vizsgálnunk. Amennyiben multiplex csontmetastásisok nem 

destruálják a corticalist és nem terjednek a canalis spinalisba, nem szükséges kontrasztanyag adása csak akkor, 

ha differenciáldiagnosztikai probléma merül fel. Ilyenkor natív T1 súlyozott mérések zsírelnyomás nélkül 

válnak segítségünkre. Kontrasztanyag adásával, zsírelnyomás nélküli T1W felvételekkel kezdeni a metastasis 

keresést, műhiba – mivel zsírelnyomás nélkül a kontrasztos képeken a metastasis hasonló, vagy azonos 

jelintenzitásúvá válhat a környező csontvelővel. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• STIR FSE Sag 

• Kontraszt után: 

• T1W FS (fat sat - zsírelnyomás) Sag 

• T1W FS Cor 

• T1W FS Ax 

2.3. Gyulladás 

Csontban lévő gyulladás esetében az érintett terület oedemájának ábrázolása a legkifejezőbb STIR méréssel, így 

ennek elvégzése is javasolt elsősorban a coronalis síkban. Ha myelonban keresünk gyulladásos gócokat, akkor a 

T2 FLAIR szekvenciát kell alkalmaznunk. Esetenként kontrasztanyag adása is szóba jön, akkor a T1 súlyozott 

felvételeket mindhárom síkban ajánlatos elkészíteni. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 STIR FSE Cor 

• T2 FLAIR FSE Sag 

• Kontraszt után: 

• T1W FS Sag 

• T1W FS Cor 

• T1W FS Ax 

2.4. Degeneratív betegségek 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin 

3. Thoracalis gerinc 

A thoracalis szakaszon a liquor áramlás mérsékeltebb, de még igen intenzív – ezért van, hogy a myelon mögött 

gyakran áramlási jeleket láthatunk. Ugyanakkor itt nem alkalmazhatjuk a GE szekvenciákat, mivel a fiziológiás 

mozgások (légzés, aorta pulzációja, liquorpulzáció) kifejezett műtermékeket okoznak. 

Lényeges, hogy a thoracalis szakasz alapvetően hosszú, ezért törekedni kell a nagy felbontású képalkotásra 

mind a T2 súlyozott sagittalis, mind a T2 súlyozott axialis mérés esetében. 
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3.1. Rutin thoracalis gerinc vizsgálat 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FLAIR FSE Sag 

• T2 FSE Sag 

• T2 FSE Ax 

• T1 FLAIR FSE vagy T2 FSE cor 

3.2. Térfoglalás 

Ezen szakaszon is hasznos kiegészítője a rutinnak a STIR mérés, valamint a kontrasztanyagos vizsgálat. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 STIR FSE Cor 

• Kontraszt után 

• T1W FS (fat sat - zsírelnyomás) Sag 

• T1W FS Cor 

• T1W FS Ax 

3.3. Gyulladás 

Kiemelendő, hogy a myelon felszínén esetenként megfigyelhető leptomeningealis halmozás csak a 

kontrasztanyag beadása után percekkel jelenik meg, ezért érdemes a kontrasztanyag adását úgy időzíteni, hogy a 

T1 súlyozott szekvenciáig elegendő idő teljék el (min. 3 perc) a halmozás kialakulásához. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 STIR vagy T2 FS FSE Cor 

vagy kérdéses myelon esetében 

• T2 FLAIR FSE Sag 

Kontrasztanyag adása után: 

• T1 FLAIR FSE Sag 

• T1 FLAIR FSE Cor 

• T1 FLAIR FSE Ax 

• Degeneratív betegségek 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin 

4. Lumbalis gerinc 
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A lumbalis gerincszakaszon a leglassabb a liquor pulzációja, ezért itt a T2 súlyozott axiális képeken 

gyakorlatilag áramlási műterméket már nem látunk. Lényeges, hogy ahhoz, hogy a filum terminale rostjait, azok 

esetleges dislocatióját, köztük lévő pathológiás eltéréseket ábrázoljuk, nagy felbontású T2 súlyozott axialis FSE 

vizsgálat javasolt. Egyes központokban előnyben részesítik még a T1 súlyozott axialis felvételeket, azonban 

tudnunk kell, hogy a T2 súlyozott FSE mérésekkel érzékenyebben lehet nem csak a leszálló rostokat 

vizualizálni, hanem postoperativ esetekben a discus herniákat a hegesedéstől is elkülöníteni. Ugyanakkor, ha e 

szekvenciával sem egyértelmű a kitüremkedő korong, vagy recidív sérv elkülönítése a postoperativ 

hegesedéstől, a kontrasztanyag adását itt sem kerülhetjük el. Megjegyzendő, hogy a kontrasztanyag adás 

indikációjának degeneratív postoperativ gerinc esetében semmi köze nincs a műtéttől eltelt időhöz – a hegesedés 

mértéke nagyfokú egyéni variabilitást mutat, melyet a műtéttechnika és a beteg hegesedésre való hajlama 

befolyásol. A mai microsebészeti beavatkozásokkal, rövid idővel műtét után, szinte teljesen negatív képet 

kaphatunk, míg más esetekben durva postoperativ hegesedéssel találkozunk. Minden esetben a hegesedés 

mértéke, a heg és a korong elkülöníthetősége szabja meg a kontrasztanyag adás indokoltságát – nem pedig a 

műtéttől eltelt idő. 

4.1. Rutin lumbalis gerinc vizsgálat 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FLAIR FSE Sag 

• T2 FSE Sag 

• T2 FSE Ax 

• T1 FLAIR FSE vagy T2 FSE cor 

4.2. Térfoglalás 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 STIR FSE Cor 

Kontraszt után: 

• T1 FS FSE Sag 

• T1 FS FSE Cor 

• T1 FS FSE Ax 

4.3. Gyulladás 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin + 

• T2 STIR FSE Cor 

Kontraszt után: 

• T1 FS FSE Sag 

• T1 FS FSE Cor 

• T1 FS FSE Ax 

4.4. Degeneratív betegségek 
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Az operált gerinc nem automatikusan jelenti kontrasztanyag adásának indikációját – vannak olyan személyek, 

kiknél többszöri műtét esetén sem alakul ki hegesedés, és vannak olyanok, akiknél már az első műtét után súlyos 

hegesedést találunk. Hegesedés esetében is csak akkor indokolt a kontrasztanyag adása, ha az elvégzett 

szekvenciákkal továbbra is kételyeink maradtak a heg-hernia differenciálásában. Megjegyzendő, hogy a 

korszerű készülékeken lévő kémiai zsírelnyomás lehetősége a postkontrasztos felvételek értékességét nagyban 

növeli. 

Ajánlott protokoll: 

• Rutin 

szükség esetén kontraszt után: 

• T1 FLAIR TSE Sag 

• T1 FSE FS Ax 

5. Arckoponya 

Jóllehet az arckoponya vizsgálata esetenként a koponyavizsgálat kiegészítő része, célzott vizsgálatára sok 

esetben szükség van. Speciális vizsgálati megközelítést kíván úgy az orbita vizsgálata, vagy akár az 

orrmelléküregek és maxillofaciális régió vizsgálata. Általánosságban megjegyzendő, hogy az arckoponya 

esetében fontosak a különböző „zsírelnyomásos" szekvenciák, mint a CSI mérések, valamint a zsírt nem 

megjelenítő STIR szekvenciák. 

5.1. Orbita 

Az orbita esetében kiemelendő, hogy két alapvetően fontos sík, a transversalis és a coronalis mellett a nervus 

opticusokra célzott parasagittalis és paraxialis felvételek is fontosak lehetnek. Ugyancsak lényeges, hogy mindig 

nagy felbontású vizsgálatra törekedjünk, maximum 3 mm-es szeletvastagsággal. Korábban a jel-zaj viszony 

növelése érdekében orbita tekercset alkalmaztunk - a jelenlegi több csatornás koponya tekercsek már megfelelő 

felbontást és jel-zaj viszonyt tudnak biztosítani. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Cor 

• T2 FSE Cor FS 

szükség esetén 

• T1 FSE Parasag 

• T1 FSE Paraxi 

valamint kontrasztanyag adása után 

• T1 FSE Cor FS 

• T1 FSE Parasag FS 

• T1 FSE Paraxi FS 

5.2. Orrmelléküregek 

Az orrmelléküregek vizsgálatának legfontosabb síkjai az axialis és a coronalis síkok. Lényeges kiegészítő 

szekvenciák a STIR és az FS mérések – amennyiben a tér homogén az FS-t kell alkalmazni, ha az FS képek 

inhomogének, akkor a zsírszövet jelszegénységét STIR-rel kell elérni. 

Ajánlott protokoll: 
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• T1 FSE Cor 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE Cor FS vagy STIR 

• T2 FSE Ax FS vagy STIR 

Térfoglalás esetén kiegészítőleg kontrasztanyag adása is szükségessé válhat – ilyenkor törekedjünk a CSI 

felvételek alkalmazására, mert csak a CSI FS mérésekkel érhetünk el zsírelnyomott szép posztkontrasztos 

felvételeket, mivel a STIR esetében a rövid inverziós idő nem csak a zsír, hanem a halmozás jelét is csökkenti, 

lévén azok relaxációs ideje hasonló. 

Kontrasztanyag adása után: 

• T1 FSE Cor FS 

• T1 FSE Ax FS 

6. Nyak 

6.1. Nyaki lágyrész 

A nyaki lágyrészek vizsgálatában az elsőrendű fontosságú sík az axiális, a keresztmetszeti anatómia pontos 

megítélésére. Ugyanakkor a coronalis sík is nélkülözhetetlen valamennyi esetben. Sagittalis sík a középvonali 

elváltozások vizsgálata során válik szükségessé. Lényeges szempont a zsírelnyomás alkalmazása a T2 súlyozott 

felvételek és a posztkontrasztos T1 súlyozott mérések esetében. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE Ax FS 

• T2 FSE Cor STIR 

amennyiben kontrasztanyag adására is szükség van: 

• T1 FSE Ax FS 

• T1 FSE Cor FS 

• T1 FSE Sag FS 

6.2. Gége 

A gége vizsgálata során mindhárom sík ábrázolása elengedhetetlen. A coronalis képalkotás segít a ventriculus 

laryngis kötelező ábrázolása mellett a supraglotticus tumorterjedés megítélésében is. A sagittalis középvonali 

felvételeken a gége elülső összeköttetései ábrázolódnak kitűnően. A zsírelnyomás itt is nagy segítségünkre van – 

nélküle a tumort a praepiglotticus és paraglotticus zsírszövet szigetektől biztonsággal elkülöníteni nem tudjuk. A 

gége vizsgálata esetében különösen fontos kihangsúlyozni a gyors spin echo szekvenciák alkalmazásának 

szükségességét megfelelő beállítási paraméterek mellett (ET, TE) 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE Ax FS vagy STIR 

• T2 FSE Cor FS vagy STIR 

• T1 FSE Cor 
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• T1 FSE Sag 

szükség esetén kontrasztanyag adása 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

• T1 FSE FS Sag 

6.3. Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy 

A pajzsmirigyek vizsgálati logikájának minden esetben ki kell elégíteni az esetleges mediastinalis terjedést, 

tehát az alap axiális síkot ki kell egészíteni coronalis esetleg sagittalis felvételekkel. A mellékpajzsmirigyek 

száma, mérete és lokalizációja nagyfokú egyéni variabilitást mutat – a legfontosabb mérések a T2 súlyozott 

axialis és coronalis felvételek a mirigyek ábrázolása során. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE Ax FS vagy STIR 

• T2 FSE Cor FS 

• T2 FSE Sag FS 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

• T1 FSEE FSSag 

7. Mellkas 

A mellkas MR vizsgálatai közé tartoznak a speciális protokollokat igénylő szív és emlő vizsgálatok, valamint az 

egyszerűbb mellkasfal, mediastinum, és nagyér vizsgálatok. A korszerű berendezések a mellkasi MR vizsgálat 

valamennyi területén új lehetőségeket teremtettek. 

7.1. Mediastinum 

A mediastinalis képletek pontos differenciálásának kiegészítő eszköze az MR vizsgálat. A multislice CT 

berendezések előtt sok esetben az MR vizsgálat pontosabb képet adott a mediastinumról, ugyanakkor ma már az 

MS CT vizsgálatok, megfelelő metodika esetén, biztonságos diagnosztikai lehetőséget nyújtanak. 

A mediastinalis MR vizsgálatok végzésének alapvető feltétele az EKG vezérlés. A vizsgálatok során a gyors SE 

szekvenciákat alkalmazhatjuk. A vizsgálat indikációját jelentik a különböző térfoglalások (thymomák, erekre 

terjedő tüdőtumorok), valamint az érbetegségek (dissectiók, aneurysmák, congenitalis malformatiók). 

Kiemelendő, hogy míg felnőttkorban az esetek nagy részét az MS CT pontosan tisztázhatja, addig csecsemő és 

gyermekkorban a mediastinalis MR vizsgálat pontosabb eredményt ad a röntgensugár alkalmazása nélkül. 

Ajánlott protokoll: 

• EKG vezérlés 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Cor 

• T1 FSE Sag 
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• T2 FSE Ax 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Cor 

• T1 FSE Sag 

7.2. Mellkasfal 

A mellkasfali eltérések pontos feltérképezésére kitűnő lehetőséget biztosít multiplanaritásánál fogva az MR 

vizsgálat – azonban itt is csak a CT vizsgálatot egészíti ki felnőtt korban. Csecsemő és gyermekkorban viszont 

elsőnek választandó, egyrészt kitűnő lágyszöveti kontrasztja, másrészt multiplanaritása és nem utolsósorban 

ionizáló sugárzástól mentessége miatt. 

Ajánlott protokoll: 

• EKG vezérlés 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Sag 

• T2 FSE Ax 

• T2 FSE Cor 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Cor 

• T1 FSE Sag 

7.3. Nagyerek 

A szív és a mellkasi nagyerek vizsgálatainak többféle elvárást kell kielégíteni. A mozgó szív többsíkú, 

többfázisú vizsgálata mellett, az aortaív ágairól, illetve az aorta teljes mellkasi szakaszáról kell diagnosztikus 

értékű információt szolgáltatni. Az aortaív tekintetében a ceMRA vizsgálat a választandó módszer. Ugyancsak 

ennek alkalmazásával érhetjük el a legoptimálisabb eredményt a tüdőerek vizsgálatában – itt kiemelendő, hogy a 

tüdő térfoglaló folyamatai esetében figyelmet kell fordítani a ceMRA szekvencia munkaképeire is, mert csak 

ezekből ítélhető meg pontosan a térfoglalás erekhez való viszonya. A ceMRA alkalmas a pulmonalis embóliák 

ábrázolására – az egyes embólusok lokalizációja, cine vizsgálatokkal még azok mozgása is megítélhető. 

Ajánlott protokoll: 

• EKG vezérlés 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Cor 

• T1 FSE Sag 

• T2 FSE Ax 

ceMRA - időzítése a szekvencia (pl. elliptic K-space mintavétel) és a kérdéses lokalizáció (pl. pulmonalis 

embolia- truncus pulmonalis; aortaív – bal kamra) függvénye. A kontrasztanyag vizsgálati régióba való 

jutásának pontos időzítését pl. SmartPrep a speciálisan elhelyezett ROI-k által biztosíthatja. 
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7.4. Szív 

A szív MR vizsgálatait három alapvető csoportra kell bontanunk, az egyik a coronariák ábrázolása, a másik a 

szív többszeletes, többfázisú (multislice-multiphase; MS-MP) morfológiai képe, a harmadik pedig a szív 

funkcionális vizsgálata. A funkcionális vizsgálatok egyrészt alkalmasak a szív teljesítményének, másrészt a 

szívizom állapotának megítélésére is. 

A coronariák ábrázolására legalkalmasabb szekvenciák területén még nincs konszenzus. Vizsgálhatók, retro 

vagy prospectív triggerelve, szegmentált vagy spirál, 2D vagy 3D adatgyűjtéssel, légzésvisszatartásban vagy a 

rekesz mozgását folyamatosan detektáló, a képeket mintegy újra regisztráló navigátor echo alkalmazásával, 

kontrasztanyag adásával vagy anélkül – a heterogén metodikai lehetőségek a módszer szenzitivitása és 

specificitása terén nagy szórást mutatnak. Megjegyzendő, hogy a terjedő 64+ szeletes CT-k mellett a coronariák 

vizsgálatában az MR-nek egyre kisebb szerep jut. 

A MS-MP vizsgálatok során a cél az, hogy nagyfelbontású, mozgási műtermékektől mentes szeleteket 

készítsünk a teljes szívről a szívciklus különböző pontjain. A vizsgálat pontos 3D lokalizációt követően, 8-10 

pozíciónak megfelelően, 8-16 szívciklus függő felvételt eredményez. A nagymennyiségű képanyag kiértékelését 

speciális szoftverek segítik, melyekkel a szív teljesítményét jellemző paraméterek határozhatók meg: a vég 

systoles és diastolés térfogat és falvastagság, az ejectiós fractio, a stroke volumen, vagy a myocardium tömege. 

A funkcionális vizsgálatok terén az ugyancsak EKG vezérelt cine mérések képei az áramlások pontos 

megítélése mellett, a különböző fali mozgási rendellenességeket, mint pl. pseudoaneurysmák vagy jobb kamrai 

dysplasia, is jól ábrázolják. A kontrasztanyag alkalmazásával végzett perfúziós vizsgálatok a szívizomzat 

károsodásának mértékét is képesek megjeleníteni – a hypoperfundált területek mellett az elhalt, károsodott 

részek is azonosíthatóak. A korai perfúziós felvételeken a kontrasztanyagot a károsodott hypoperfundált terület 

nem halmozza – a legtöbb tanulmány alapján ezen területek csak részben életképesek. A késői halmozás (10-20 

perc) vizsgálata során a hypoperfundált területen belül egy adott régióban nem mosódik ki a kontrasztanyag – ez 

a terület döntően elhalt területet jelent. 

Ajánlott protokoll - MS-MP morfológia és funkció: 

• 3D lokalizáció 

• 2D Fiesta MS-MP Tra 

• 2D Fiesta MS-MP short axis 

• 2D Fiesta MS-MP long axis 

Ajánlott protokoll – szívizom funkció (perfúzió és életképesség): 

Kontrasztanyag adása után 

• 2D FGRE short axis 

vagy 

• EPI short taxis 

Késői halmozás: 

• 2D FGRE vagy EPI short axis vagy long axis 

7.5. Emlő 

Az emlő MR vizsgálata megfelelő indikációk esetén rendkívül fontos helyet foglal el az emlődiagnosztikában. 

Alapvető indikációk: denz emlő, okkult tumor, postoperativ állapot, emlőprotézis implantáció, multifocalitás, 

bilateralitás kérdése. Lényeges, hogy a módszer fontossága ellenére is kiegészítő vizsgálat – nem helyettesíti az 

előzetesen elvégzett mammográfiát és emlőultrahangot. Lényeges, hogy a menopausa előtt lévő hölgyek 

esetében a vizsgálat a ciklus második hetében történjen, mert egyébként a hormonális változások malignitásra 

gyanús képet mutathatnak. 
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Az emlő MR vizsgálat egyrészt morfológiai, másrészt funkcionális, dinamikus vizsgálat. Míg korábban csak 2D 

mintavételezéssel lehetett az emlőt dinamikus sorozatokkal vizsgálni, addig az MR berendezések fejlődésével 

lehetővé vált a 3D dinamikus vizsgálat is. Ezzel a szeletvastagság is 3-4 mm alá csökkent, megfelelően 

választott Phase FOV-val (vagy REC FOV-val) submilliméteres felbontást is elérhetünk. 

Az alkalmazott síkok választásában kompromisszumokat kell kötni. A transzverzális sík előnye, hogy az emlő 

parenchyma axillaris nyúlványát is ábrázolja, hátránya, hogy a Phase FOV érdemben nem csökkenthető, ezáltal 

a 3D blokkban a szeletszám limitált, maximum 2,5-3 mm-re csökkenthető a szeletvastagság. A coronalis 

aquisitio előnye, hogy a Phase FOV csökkentésével (akár 50 %) több szeletet is készíthetünk, emiatt 2,5 mm alá 

is lehet a szeletvastagsággal menni, hátránya, hogy az axillaris nyúlványt esetenként nem ábrázolja teljes 

egészében, valamint egyes gépeknél gradiens artefact is előfordulhat a szélső szeletekben. Géptípus függő, hogy 

sagittalis vagy coronalis, esetleg axialis aquisitiót preferál, azonban lényeges, hogy amennyiben lehetséges, 

törekedjünk mindkét emlő egy időben történő 3D T1W FS dinamikus vizsgálatára. 

A fentieket figyelembe véve rutin esetekben az axialis síkot, esetenként a coronalist javasoljuk. A dinamikus 

vizsgálat előtt lényeges a zsírelnyomásos T2 súlyozott felvételek készítése, ez esetben megjegyzendő, hogy a 

CSI FS nem mindig homogén eredményt ad – ez jól helyettesíthető ugyanakkor a T2 súlyozott FSE STIR 

szekvenciával. A dinamikus vizsgálat során törekedjünk arra, hogy 1 perces mérések alatt annyi szeletet 

vegyünk fel a 3D aquisitio során, amennyit csak lehet, és hogy a dinamikus sorozatot a 6. percig folyamatosan 

végezzük. A korszerű MR készülékek megteremtették a lehetőséget arra, hogy a sorozatok indítása 

automatikusan történjen, és arra is, hogy a natív sorozat kivonása a posztkontrasztos felvételekből 

automatikusan megtörténjen. Ajánlott a dinamikus sorozatot követően nagy felbontású 3D T1W FS felvételek 

készítése is kiegészítő síkokban. 

Az értékelésnél lényeges szempont, hogy a kontrasztfelvételi görbe alakja milyen, mikor éri el a maximális 

intenzitást, és hogy jellemzi-e kimosási (wash out) fázis. Amennyiben a halmozás csúcsa a 3. perc előtt 

következik be, a kontrasztfelvétel dinamikája alapján az elváltozás malignitásra gyanús. Ezt megerősítheti az 

esetlegesen fennálló wash out jelenség. Ha a halmozás a dinamikus vizsgálat alatt fokozatosan növekszik, illetve 

a maximum érték a 3. percet követően detektálható, akkor az elváltozás benignus jellegű halmozással 

jellemezhető. Álpozitivitást találhatunk adenomatosus fibroadenomák esetében, vagy a ciklus második felében 

végzett vizsgálat során. Álnegativitást mutathat például medullaris carcinoma. Ezek miatt a leletben fontos a 

megfogalmazás: pl. „az elváltozás a halmozás dinamikája alapján malignus/benignus jellegű". Ne feledjük, hogy 

a végső állásfoglalásban rendkívül fontos szerepe van a morfológiának is! 

Ajánlott protokoll: 

• T1 3D FSPGR Ax 

• T2 FSE STIR Ax 

Kontrasztanyag: 

• T1 3D FSPGR Ax dinamikus 

• T1 3D FSPGR Cor HighRes 

• T1 3D FSPGR Sag 

8. Has 

A has MR vizsgálatában forradalmi változást jelentettek a korszerű MR berendezések – ezekkel vált lehetővé a 

légzés-visszatartásos (Breath-Hold; BH) vizsgálatok sora, melyekkel 1-2 légzés-visszatartási periódus alatt lehet 

mozgási műtermék mentesen vizsgálni a hasat, T1 és T2 súlyozással egyaránt. Meg kell ugyanakkor jegyezni, 

hogy a rekeszmozgást folyamatosan figyelő, a rekeszre helyezett navigátor echo alkalmazása mindenképpen 

korszerűbb, a beteg számára kevésbé megterhelő, artefact mentes képeket fog eredményezni. A has vizsgálata 

során lényeges még a zsírelnyomás fontosságának kiemelése is. A májelváltozások differenciáldiagnosztikai 

vizsgálata szükségessé teszi esetenként a dinamikus vizsgálatok végzését is, míg az in phase out of phase CSI 

(Chemical Shift Imaging) képalkotás a májelváltozások mellett a mellékvese térfoglalások 

differenciáldiagnosztikájában elengedhetetlen. 

8.1. Máj 
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A máj vizsgálata során mind a T1, mind a T2 súlyozott felvételek készítése alapvetően fontos. Ugyancsak 

lényeges a kontrasztanyagos vizsgálat, mely során mind artériás, mind portalis fázis készítése szükséges, 

esetenként kiegészítve késői felvételekkel is. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE BH (Breath-Hold - légzés visszatartásos) Ax 

• T2 FSE BH Ax 

• T2 FSE FS BH Ax 

• T2 FSE BH Cor 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• 3D T1 FS Ax dinamikus sorozat (2 percen keresztül 25-30 mp-es mintavételezéssel) 

• Kiegészítő (késői) 3D T1 FS felvételek coronalis és sagittalis síkokban 

8.2. Epeutak 

Az epeutak ábrázolásának kitűnő lehetősége az MRCP (Magnetic Resonance Cholangio-Pancreaticography). 

Alkalmas szekvencia minden erősen T2 súlyozott mérés. A legoptimálisabb felvételeket Single Shot Fast Spin 

Echo (SSFSE) szekvenciával kapjuk, mellyel légzésvisszatartásban készíthetünk megfelelő szeletszámot. Mivel 

a mérés egy szeletet egy másodpercen belül készít, minimális az artefact képződés. Figyeljünk arra, hogy az 

echo idő extrém magas legyen (> 800 ms) – ennek köszönhetően gyakorlatilag csak a folyadéktartalmú terek 

ábrázolódnak. Fontos az echo train megfelelő megválasztására is – a 128 optimális eredményt ad. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE BH Ax 

• T2 FSE BH Ax 

• T2 2D SSFSE BH Parasag 

• T2 2D SSFSE BH Ax 

• T2 3D SSFSE BH Ax vagy Cor 

8.3. Pancreas 

A pancreas vizsgálata során lényeges a vékony szelet (maximum 3-4 mm) és a nagy felbontás. Alap szekvencia 

a T2 súlyozott, valamint a postkontrasztos T1 súlyozott zsírelnyomásos mérés. A kontrasztanyag adását 

követően itt is lényegesek a korai artériás felvételek (a hypervascularizált inzulinoma, vagy a hypovascularizált 

carcinoma végett), valamint a portalis fázis is. 

Az MRCP vizsgálat a pancreas vezeték ábrázolásának kitűnő eszköze, különösen akkor, ha módunkban áll 

secretin stimulált MRCP (Se-MRCP) felvételeket is készíteni. Ezzel akár a pancreas secretio funkcionális 

elemzése is lehetővé válhat (Matos-féle klasszifikáció) 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE BH Ax 

• T2 FSE FS BH Ax 

• T2 FSE BH Cor 

• 2D vagy 3D MRCP (ha lehetőség van rá Se-MRCP) 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 
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• 3D T1 FS Ax dinamikus sorozat (2 percen keresztül 25-30 mp-es mintavételezéssel) 

• Kiegészítő (késői) 3D T1 FS felvételek coronalis és sagittalis síkokban 

8.4. Mellékvese 

A mellékvese térfoglalások differenciáldiagnosztikájában nagy segítségünkre van az, hogy minden mellékvese 

eredetű térfoglalás magas zsírtartalmú, míg a metastaticus elváltozások magas víztartalmúak. Ezt CSI 

képalkotással tudjuk elkülöníteni – a legalkalmasabb szekvencia a kettős echo-s, in phase és out of phase T1 

súlyozott GE mérés. Az out of phase felvételeken a magas zsírtartalmú mellékvese adenoma jelintenzitás 

csökkenést mutat az in phase képekhez képest, szemben a magas víztartalmú metastasisokkal. Tehát meg kell 

határozni, hogy ugyanazon területnek hány százalékkal csökken a jelintenzitása az out of phase felvételeken az 

in phase képekhez viszonyítva. Abban az esetben, ha a jelintenzitás csökkenés határértékének 20 %-ot veszünk, 

a CSI képalkotással a mellékvese adenomák diagnosztizálása terén 98 %-os szenzitivitásához 92-100%-os 

specificitás társul! 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE Ax 

• T1 FSE Cor 

• T1 GE in phase-out of phase Ax 

8.5. Vese 

A vesék vizsgálatánál alapvető fontosságú a kontrasztanyag adása – ezzel válik lehetővé, hogy az esetleges vese 

térfoglalásokat pontosan lokalizálhassuk. Az MR vizsgálat különösen értékes lehet a műtéti terv felállítása során 

az esetleges részleges resectiók lehetőségének megítélésében. A zsírelnyomás a tumorok környezetre való 

terjedés mértékének megállapítása szempontjából elengedhetetlen fontosságú. A pyeloureterális komplexum 

vizsgálata ugyanakkor MR urographiával válik lehetségessé – az MRCP-nél alkalmazott erősen T2 súlyozott 

szekvencia (SSFSE) coronalis síkban alkalmas az ureterek lefutásának megjelenítésére, de kiváló a hasi ceMRA 

3D-s szekvenciája is kontrasztanyag adása után minimum 150-180 másodperccel. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE BH Ax 

• T1 FSE BH Cor 

• T2 FSE BH Cor 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE FS BH Ax 

• T1 FSE FS BH Paracor 

• T1 FSE FS BH Parasag 

• MR Urographia 

• T2 2D SSFSE Cor vagy 

• CeMRA 3D GE 

8.6. Hasi erek 

A hasi erek vizsgálatának alapvető módszere a ce MRA – azonban itt kell megjegyezni, hogy minden esetben 

készüljenek axialis és coronalis T1 és T2 súlyozott mérések is, ezekkel válik lehetővé a kérdéses erek 
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környezetének pontos megítélése. Ez elengedhetetlen, ha egy aneurysmát, dissectiót vizsgálunk, de hasznos 

lehet érszűkület keresése esetén is. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE BH Ax 

• T1 FSE BH Cor 

• T2 FSE FS BH Cor 

• Ce MRA 

9. Kismedence 

A kismedence vizsgálata időigényes. Ugyanis fontos, hogy megfelelő felbontás és jel-zaj viszony mellett 

végezzük a vizsgálatot. Natívan a legfontosabb szekvencia a T2 súlyozott FSE szekvencia zsírelnyomással, vagy 

anélkül. Kontrasztanyag adása után a zsírelnyomásos T1 súlyozott méréseknek van döntő szerepük. A 

keresztmetszeti anatómia miatt az axiális sík fontos, azonban a preferált síkokat a vizsgált anatómia határozza 

meg: ováriumok esetében az axiális és coronalis, míg az uterus-cervix esetén a sagittalis és coronalis. A prostata 

vizsgálata amennyiben lehetséges történjen prostata tekerccsel – ezzel, sokkal jobb jel-zaj arányt tudunk elérni 

megfelelően kiválasztott és alkalmazott szekvenciákkal. 

9.1. Hólyag 

A hólyag esetében rendkívül fontosak a T2 súlyozott HiRes szekvenciák, lehetőleg mind három síkban 

elkészítendők. Kontrasztanyag adása után a zsírelnyomott T1 súlyozott szekvencia síkjait a kérdéses hólyagfal 

lokalizációja határozza meg, optimális esetben mind a három síkban készülnek felvételek. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE FS Ax 

• T2 FSE FS Cor 

• T2 FSE FS Sag 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

• T1 FSE FS Sag 

9.2. Rectum 

A rectum carcinomák fali terjedését legpontosabban endorectalis UH-gal, valamint endorectalis tekerccsel 

végzett MR vizsgálattal tudjuk megítélni. Ugyanakkor ezekkel a módszerekkel a mesorectum egészéről, 

valamint a sebészi tervezés szempontjából oly fontos mesorectalis fasciáról, annak a primer tumorterjedés 

távolságáról nyilatkozni nem tudunk. Ezek pontos ábrázolására rendkívül fontos nagyfelbontású kismedencei 

MR vizsgálat végzése dedikált phased array body tekerccsel. Ez különösen azért is fontos mert a sebészi resectio 

határának (CRM – Circumferencial Resection Margin) megítélése alapvető a kezelés tervezése szempontjából 

(preoperatív, postoperativ besugárzás), a lokális recidívák megelőzése szempontjából. 

Ajánlott protokoll: 

• Fali érintettség megítélésére endorectalis tekerccsel (14-16 cm FOV) 

• T1 FSE Tra 



 Ajánlott MR vizsgálati protokollok  

 158  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• T2 FSE FS Tra 

• T1 FSE Cor 

• T2 FSE FS Sag 

Kontrasztanyag adása után: 

• T1 FSE FS Tra 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

A lokális terjedés pontos ábrázolása phased array body tekerccsel (26-30 cm FOV – egyébként a vizsgálat 

logikája a szekvenciák tekintetében azonos az endorectalis tekerccsel végzett vizsgálatéval) 

• T1 FSE Tra 

• T2 FSE FS Tra 

• T1 FSE Cor 

• T2 FSE FS Sag 

Kontrasztanyag adása után: 

• T1 FSE FS Tra 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

9.3. Női kismedence 

9.3.1. Petefészek 

A petefészkek vizsgálatánál különösen fontos a nagyfelbontású vizsgálat (512-es mátrix), valamint a 

zsírelnyomás. Zsírelnyomást mind a T2 súlyozott szekvenciák esetében, mind a postkontrasztos T1 súlyozott 

méréseknél ajánlatos alkalmazni. A zsírelnyomás hiányában a pathológiás elváltozások parametriumra való 

terjedését megítélni nem tudjuk, esetleges ectopiás szövetekről, endometriosisról sem tudunk nyilatkozni. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE FS Ax HiRes 

• T2 FSE FS Cor HiRes 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

9.3.2. Uterus 

Uterus vizsgálata esetén elengedhetetlenek a sagittalis síkú felvételek. Ne feledjük, hogy a coronalis sík az 

uterus tengelyéhez képest coronalis optimális esetben! 

Ajánlott protokoll: 
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• T2 FSE FS Sag HiRes 

• T2 FSE FS Cor HiRes 

• T1 FSE Ax 

• T1 FSE Sag 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE FS Sag 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 

9.4. Férfi kismedence 

Összességében a férfi kismedence esetében is azok az alapvető követelmények, melyek a nőinél: lehetőleg nagy 

felbontás, és a zsírelnyomás alkalmazása a T2 súlyozás, valamint a postkontrasztos T1 súlyozás esetén – a 

választandó síkokat a vizsgálat iránya pontosítja. 

9.4.1. Prostata 

A prostata MR vizsgálat alapsíkja az axiális, fontosságban ezt követi a paracoronalis (párhuzamos a prostata 

tengelyével), majd a sagittalis. Alapvető szekvenciák a T1 és T2 súlyozott mérések, míg a T1 esetében több 

helyen SE szekvenciát is alkalmaznak, addig a T2 súlyozott mérések mindig FSE szekvenciák – jobb jel-zaj 

viszony és felbontás érhető el velük azonos idő alatt. A vizsgálat optimális esetben phased array body és 

endorectalis tekercsek együttes alkalmazásával történik. A vizsgálat során 2-4 mm-es szeletek készülnek 12-16 

cm-es FOV-val, 256*256-os mátrix-szal. Zsírelnyomás növelheti a T2 súlyozott felvételek, valamint a 

postkontrasztos T1 súlyozott mérések hatásosságát. T2 súlyozás esetén a STIR metodika is alkalmazható. 

Kontrasztanyag adása után először alkalmazzunk 3D T1 súlyozott dinamikus szekvenciát 4-6 percen keresztül – 

a halmozási görbe dinamikája az emlőtumorokhoz hasonlóan lehetővé teszi pl. egy degenerált, vagy 

postoperativ állapotban az esetleges maliginitás, illetve recidív tumor lokalizációját. A gyorsan halmozó, 

kimosási jelenséggel is jellemezhető prostata részletek malignitásra utalnak. 

A vizsgálatra az esetleges biopsiát követő minimális 3 hét után kerülhet sor – ez előtt a postbiopsiás vérzés az 

esetleges tumort elfedheti, a staginget nehezíti. Abban az esetben, ha spektroszkópia is történik a biopsiát 

követően 8 héten belül, a spektrum jelentős torzulására számíthatunk, mely oka nem az esetleges vérzésben 

keresendő, hanem a biopsia következtében kialakuló metallizátiós jelenségben. 

Fontos, hogy az endorectalis tekercsnél tapasztalható óriási jelintenzitás-különbségeket, melyek a korrekt 

ablakolást gyakorlatilag lehetetlenné teszik, megfelelő algoritmusokkal korrigáljuk. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Ax 

• T2 FSE Ax 

• T2 FSE FS Cor 

• T2 FSE Sag 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• 3D T1W FS dinamikus (4-6 percen keresztül, 40-60 mp-es mintavételezéssel) 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Cor 
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• T1 FSE FS Sag 

10. Ízület 

Az ízületek vizsgálata során alapkövetelmény, hogy típusos keresztmetszeti anatómiát jól megjelenítő felvételek 

történjenek. Ennek egyik legfontosabb szekvenciája a protondenzitású zsírelnyomásos FSE szekvencia (PD FS 

FSE). Ezt követően kerülhet sor az ízülettől és a megválaszolandó kérdéstől függő kiegészítő szekvenciákra. A 

T1 mérés általában SE, vagy FSE, míg a T2 vizsgálat FSE szekvenciákkal történik. Általánosságban 

elmondható, hogy mivel a PD felvételek hordozzák magukban a legtöbb anatómiai és pathológiai információt 

(oedema, folyadék), hasznos több síkban is elkészítésük. A CSI zsírelnyomás a T2 súlyozott felvételek 

érzékenységét fokozza, ugyanakkor a legkülönbözőbb anatómiai lokalizációk és speciális tekercsek, 

tekercselhelyezések következtében a zsírelnyomás gyakran inhomogén – ezért hasznos szekvencia a T2 

súlyozott STIR mérés, mely az inhomogenitásra jóval kevésbé érzékeny. 

10.1. Váll 

A vállízület vizsgálata során három síkban kell a felvételeket elkészíteni: axiális, paracoronalis (a vállízület 

síkjára merőleges, a scapula tengelyével párhuzamos), valamint parasagittalis (a vállízület síkjával párhuzamos) 

síkban. A paracoronalis felvételeken jól ábrázolódik a labrum glenoidale, a m. suprasinatus, valamint annak ina 

és tapadása, míg a parasagittalis síkban a coracoacromiális ízesülés illetve subacromiális rés válik jól 

elemezhetővé. Az esetleges következményes izomatrophiák is a parasagittalis képeken ítélhetők meg a 

legjobban. Ajánlott axiális síkban a T1 és T2 súlyozott felvételek elkészítése, majd a parasagittalis és 

paracoronalis síkokban T2 súlyozott mérés végzése. Ezt követheti zsírelnyomásos vagy STIR szekvencia 

készítése a szükséges síkban, síkokban. 

Ajánlott szekvenciák: 

• PD FS FSE Ax 

• PD FS FSE Parasag 

• PD FS FSE Paracor 

• T2 FSE Paracor 

• T1 FSE Paracor 

szükség esetén: 

• T2 FSE STIR Paracor 

• T2 FSE STIR Parasag 

szükség esetén kontrasztanyag adása: 

• T1 FSE FS Ax 

• T1 FSE FS Paracor 

• T1 FSE FS Parasag 

10.2. Könyök 

A könyök MR vizsgálata hagyományos 1, vagy 1,5 T-s berendezéseken számos kihívást jelent: nem a mágnes 

izocenterében történik a felvételek elkészítése, speciális tekercset kell alkalmazni, habár supinatio mellett az 

extendált pozíció optimális az anatómia szempontjából, ez gyakran nem kivitelezhető a beteg panaszai miatt. 

Mindezeken túl az ízület kicsi, emiatt nagyfelbontású felvételeket kell készíteni (12-14 cm FOV, 256-os mátrix), 

mely jó jel-zaj viszonyt csak akkor mutat, ha megfelelő aquisitiót alkalmazunk optimálisan beállított 

szekvenciáknál – ezek következtében a vizsgálat időigényes. A típusos síkok az interepicondylaris síkkal 

párhuzamos axiális sík, az erre merőleges sagittalis és coronalis síkok. 
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Ajánlott protokoll: 

• T1 SE Ax 

• T2 FSE Ax 

• PD FS FSE Ax 

• T2 FSE FS Cor 

• T2 FSE FS Sag 

Szükség esetén 

• T2 FSE STIR a kérdéses síkokban 

10.3. Csukló 

A betegek számára a legkényelmesebb a test mellett tartott pozícióban történő kézvizsgálat, azonban bizonyos 

esetekben (corpulens beteg) ez nem kivitelezhető – ilyenkor meg kell kísérelni a kézfej vizsgálatát a fej fölé 

emelt pozícióban. A test melletti elhelyezésnél ugyanazokkal a problémákkal találkozunk, mint a könyök 

vizsgálatánál: off center képalkotás és tekercsválasztás problematikája, nagyfelbontású vizsgálat szükségessége. 

Ajánlott a 8-12 cm-es FOV, valamint a 256-os mátrix 2-4 mm-es szeletvastagság mellett – emiatt a jó jel-zaj 

arányhoz itt is több aquisitiót kell alkalmazni, a vizsgálat relatív időigényes. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 SE Cor 

• T2 FSE Cor 

• T2 FSE STIR Cor 

• T2 FSE FS Ax 

• T1 SE vagy FSE Ax 

Szükség esetén 

• T2 FSE STIR a kérdéses síkokban 

• T1 GE 3D Cor 

10.4. Csípő 

A csípő vizsgálata során torso phased array tekercset alkalmazunk. Legfontosabb síkok az axialis és a coronalis, 

melyek a bilateralis vizsgálatot teszik lehetővé. A sagittalis sík ugyanakkor hasznos kiegészítő. A T1 súlyozott, 

valamint STIR felvételeken kitűnően ábrázolódik az oedema, valamint a porc, a T2 súlyozottakon és a STIR 

felvételeken pedig az esetleges intraarticularis folyadék. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 SE vagy FSE Cor 

• T2 FSE STIR Cor 

• PD FS FSE Cor 

• PD FS FSE Ax 

• T1 FSE Ax 

szükség esetén: 
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• PD FS FSE Sag 

• T2 FSE Sag 

• STIR Sag 

10.5. Térd 

Amennyiben lehetséges a térd vizsgálata dedikált térdtekerccsel történjen. Alapvető síkjaink a sagittalis és a 

coronalis. A patella, vagy a patellaporc, illetve a retinaculumok ábrázolására az axiális síkot is alkalmaznunk 

kell. A PD FS képek a térd esetében is jól ábrázolják az anatómiát, az oedemat valamint a porcot, a STIR kitűnő 

kis területet érintő contusiók, valamint oedema megjelenítésében, míg a T2 súlyozott felvételeken a 

keresztszalagokról és az ízületi folyadékról nyilatkozhatunk pontosan. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 FSE Sag 

• T2 FSE Sag 

• PD FS FSE Sag 

• T2 FSE STIR Cor 

• T2 FSE Cor 

• T2 FSE FS Ax 

szükség esetén: 

• T2* GE 3D FS Sag 

10.6. Boka 

A boka vizsgálat készülhet dedikált végtagi tekerccsel, flex tekerccsel, de alkalmazhatjuk a fejtekercset is. A 

boka esetében mindhárom sík kiemelkedő fontosságú. A T1 súlyozott felvételek lényegesek a porcok, valamint 

az inak megítélésében, míg a T2 súlyozottak az ízületi vagy ínhüvelyekben lévő folyadék ábrázolásában. Az 

oedemák megítélésben a PD FS és a STIR mérés van nagy segítségünkre. 

Ajánlott protokoll: 

• T1 SE vagy FSE Sag 

• T2 vagy PD FS FSE Sag 

• T2 FSE STIR vagy PD FS Cor 

• T2 FSE Cor 

• T1 SE vagy FSE Ax 

• T2 FSE FS Ax 


