Rezonans magnetyczny - na czym polega badanie?
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, zwane potocznie po prostu "rezonansem magnetycznym" to metoda uzyskiwania obraz&oacute;w
wnÄ™trza obiekt&oacute;w dziÄ™ki zjawisku jÄ…drowego rezonansu magnetycznego. Ma ono wiele zastosowaÅ„, ale chyba najdonioÅ›lejszym jest
to medyczne i jemu siÄ™ teraz przyjrzymy. Badanie rezonansem magnetycznym moÅ¼e byÄ‡ stosowane w diagnostyce wiÄ™kszoÅ›ci tkanek i
narzÄ…d&oacute;w czÅ‚owieka, jednak najwiÄ™kszÄ… rolÄ™ odgrywa w wykrywaniu schorzeÅ„ ukÅ‚adu nerwowego i ortopedii. Wskazaniami do
wykonania badania rezonansem (na kt&oacute;re musimy dostaÄ‡ skierowanie) sÄ… miÄ™dzy innymi guzy m&oacute;zgowia, zaburzenia
neurologiczne, choroba Alzheimera, choroby staw&oacute;w czy duÅ¼ych naczyÅ„ krwionoÅ›nych, jak r&oacute;wnieÅ¼ nowotwory dr&oacute;g
rodnych u kobiet i prostaty u mÄ™Å¼czyzn. Przed kaÅ¼dym badaniem personel medyczny wykonujÄ…cy badanie informuje pacjenta jak powinien
siÄ™ zachowaÄ‡, jednak przeÅ›ledÅºmy to teraz, by rozwiaÄ‡ wszelkie wÄ…tpliwoÅ›ci. Badanie trwaÄ‡ moÅ¼e od kilku minut do nawet
dw&oacute;ch godzin, w zaleÅ¼noÅ›ci od czÄ™Å›ci ciaÅ‚a, kt&oacute;ra poddawana jest diagnostyce. Przez caÅ‚y ten czas pacjent musi pozostaÄ‡
w bezruchu (kaÅ¼dy ruch zmniejsza dokÅ‚adnoÅ›Ä‡ pomiar&oacute;w). Przed wejÅ›ciem do pomieszczenia, w kt&oacute;rym wykonuje siÄ™
badanie nie musimy siÄ™ rozbieraÄ‡, ale moÅ¼liwe, Å¼e zostaniemy poproszeni o zdjÄ™cie but&oacute;w i wszelkich ubraÅ„ i przedmiot&oacute;w
majÄ…cych metalowe elementy (zegarki, sprzÄ…czki od paska, guziki od koszuli), bowiem silne pole magnetyczne przyciÄ…gnie te przedmioty, co
moÅ¼e doprowadziÄ‡ do uszkodzenia aparatu pomiarowego. Nie moÅ¼emy wnosiÄ‡ takÅ¼e telefon&oacute;w kom&oacute;rkowych, kart
kredytowych czy bankomatowych. Kobiety proszone sÄ… o zmycie makijaÅ¼u. Zaleca siÄ™ takÅ¼e wykonanie badania na czczo. Przed zabiegiem
trzeba poinformowaÄ‡ personel o wszelkich urzÄ…dzeniach i przedmiotach umieszczonych w ciele (zastawki serca, rozruszniki, pÅ‚ytki ortopedyczne
itp.), a takÅ¼e czy nie cierpimy na klaustrofobiÄ™ (przestrzeÅ„ wewnÄ…trz aparatury badajÄ…cej jest bardzo ograniczona). Przez caÅ‚y czas
badania pacjent ma kontakt z personelem medycznym dziÄ™ki zamontowanym w aparacie mikrofonom i kamerom. W zwiÄ…zku z tym, Å¼e
obrazowanie magnetyczno-rezonansowe jest badaniem nieinwazyjnym nie zaobserwowano bezpoÅ›rednich skutk&oacute;w ubocznych
oddziaÅ‚ujÄ…cych na zdrowy organizm. Czasami stosuje siÄ™ Å›rodek kontrastowy, by polepszyÄ‡ widocznoÅ›Ä‡ obrazu, jednak wczeÅ›niej
przeprowadza siÄ™ testy na wypadek uczulenia pacjenta na taki Å›rodek. Niekt&oacute;re sztuczne zastawki serca czy rozruszniki mogÄ…
stwarzaÄ‡ problemy podczas badania, co moÅ¼e byÄ‡ niebezpieczne dla pacjenta, dlatego tak waÅ¼ne jest poinformowanie personelu o posiadaniu
takich urzÄ…dzeÅ„ - wtedy przy najmniejszym ryzyku podejmuje on decyzjÄ™ o nie wykonywaniu badania rezonansem. Przeciwwskazaniem nie jest
za to ciÄ…Å¼a (chociaÅ¼ i o tym naleÅ¼y poinformowaÄ‡ lekarzy) czy implanty dentystyczne, te ostatnie znieksztaÅ‚cajÄ… nieco obraz jednak
tylko w bezpoÅ›rednim ich sÄ…siedztwie. Rezonans magnetyczny to jedno z rewolucyjnych odkryÄ‡ medycyny, dziÄ™ki niemu diagnostyka wielu
schorzeÅ„ jest dzisiaj niepor&oacute;wnywalnie Å‚atwiejsza i szybsza niÅ¼ w nieodlegÅ‚ej przeszÅ‚oÅ›ci.
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