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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je 

zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící 

sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker BioSpec 94/30 USR, který byl 

využit při měření praktické části. Další část práce se věnuje stavbě chrupavky a popisuje 

také temporomandibulární kloub, neboť je vhodným objektem při zobrazování chrupavek. 

V praktické části práce byla naměřena série snímků temporomandibulárního kloubu 

s různými akvizičními parametry a pomocí programového prostředí MATLAB byl 

vytvořen program pro prohlížení těchto snímků, vyhodnocování jejich kontrastu a také 

ke zjišťování T1 relaxačních časů tkání pomocí T1 map.  
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Magnetická rezonance, magnetické pole, spin, precese, RF pulz, T1 relaxace, T2 relaxace, 

spin-echo, gradient-echo, UTE, ZTE, chrupavka, temporomandibulární kloub, SNR, CNR, 

T1 mapa 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the cartilage imaging using magnetic resonance. At first, there is 

mentioned physical principle of the magnetic resonance phenomenon and the most 

commonly used excitation sequences, followed by the description of the 9.4 T MR imaging 

system Bruker BioSpec 94/30 USR, which was used for measurement in the practical part. 

The next part is dedicated to the composition of cartilages and describes 

the temporomandibular joint, due to its suitability as an object for cartilage imaging. 

The series of MR scans of temporomandibular joint were taken with different acquisition 

parameters and evaluated by program designed through the MATLAB software. 

The program can be used for viewing scanned images, evaluating their contrast 

and determining the T1 relaxation time of the tissues by creating T1 maps. 
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Úvod 

Vyšetření pomocí magnetické rezonance patří k jedné z nejmodernějších neinvazivních 

zobrazovacích metod současnosti mající dnes zcela nezastupitelnou funkci. Ačkoliv byl jev 

magnetické rezonance (MR) potvrzen již roku 1946 fyziky F. Blochem a E. Purcellinem, 

kteří za tento objev dostali v roce 1952 Nobelovu cenu, uplatnil se nejprve pouze v oblasti 

analytické chemie pro zkoumání struktury látek. Využití v medicínské oblasti se začalo 

pomalu rozvíjet až s rozvojem výpočetní techniky v 80. letech 20. století, přičemž 

největšího rozvoje dosahuje i nyní, kdy umožňuje kromě klasického zobrazení také 

například funkční vyšetření (fMRI), MR angiografii nebo difuzní zobrazování. 

Dnes je využití magnetické rezonance v medicíně velmi široké, uplatňuje se 

při vyšetřování téměř všech orgánů a tkání lidského těla, především při klasickém 

zobrazení centrální nervové soustavy a cév nebo při zobrazení orgánů hrudní či břišní 

dutiny a páteře. Umožňuje zobrazit jednak jednotlivé řezy, ale také rekonstruovat 3D 

obrazy vyšetřované tkáně. Její významnost v diagnostice spočívá především ve schopnosti 

odlišit tkáně s velice podobnou strukturou. 

Vyšetření pomocí magnetické rezonance má bezesporu svoje výhody i nevýhody. 

Na rozdíl od skiagrafického zobrazování či vyšetřování pomocí počítačové tomografie není 

při této metodě využíváno ionizující záření, tudíž pro vyšetřovaného nepředstavuje žádnou 

radiační zátěž. Její fyzikální princip totiž spočívá ve využití magnetických vlastností 

atomových jader vodíku, jež je podrobně popsán v první části této práce. Nevýhodou 

vyšetření je ovšem velká časová náročnost, stejně jako pořizovací a provozní náklady MR 

zařízení. 

Kromě již výše zmíněných indikací nachází magnetická rezonance uplatnění také 

při zobrazení a následné diagnostice pohybového aparátu, tedy svalů, vazů a kloubů. Právě 

poslední zmiňované zobrazování kloubů, konkrétně optimální zobrazení chrupavek, jenž 

pokrývají kloubní plochy a tvoří menisky uvnitř kloubů, je hlavním předmětem této práce 

a obsahem dalších kapitol. 

Praktická část diplomové práce se věnuje sérii měření temporomandibulárního 

kloubu králíka na 9.4 T MR přístroji Bruker BioSpec 94/30 USR na Ústavu přístrojové 

techniky Akademie věd ČR v Brně. Pomocí programového prostředí MATLAB bylo 

vytvořeno grafické uživatelské prostředí pro prohlížení a vyhodnocování naměřených 

snímků, a to zjišťováním kontrastu obrazů temporomandibulárního kloubu měřených 

pomocí různých sekvencí a dále výpočtem relaxačních časů T1 u chrupavky a okolních 

tkání z T1 map vytvořených ze sérií obrazů snímaných s různými repetičními časy.  
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 Fyzikální princip magnetické rezonance 

Zobrazování pomocí magnetické rezonance (MR) využívá fyzikálního fenoménu zvaného 

nukleární magnetická rezonance, který má svůj původ již ve čtyřicátých letech 20. století. 

Metoda nukleární magnetické rezonance vznikla původně v analytické chemii pro měření 

základních parametrů různých látek a ke studiu struktury organických látek. Její princip je 

založen na rozdílných magnetických vlastnostech jader atomů různých prvků. 

S přibývajícím časem se tato metoda postupně rozšiřovala, v osmdesátých letech 20. století 

zamířila i do biomedicínské oblasti, ve které se v dnešní době zařadila mezi klíčovou 

radiologickou zobrazovací techniku. [1], [2] 

1.1 Vlastnosti atomového jádra 

Magnetická rezonance využívá skutečnosti, že protony, které se nacházejí v atomovém 

jádře, rotují kolem vlastní osy a mají tedy tzv. moment hybnosti p, který je označován také 

jako spin, orientovaný souběžně s osou otáčení protonu. V jádrech izotopů se sudým 

nukleonovým číslem jsou spiny částic spárovány, takže se jejich výsledné magnetické 

momenty vyruší. Tato jádra se tudíž ke svému okolí nechovají magneticky, neposkytují 

magnetické signály, a proto je pro MR zobrazení nelze použít. Příkladem mohou být atomy 
16O, 12C. [3], [4], [5]  

V případě jader s lichým počtem protonů, jejichž spiny rotují různými směry 

a nejsou vyrušeny, zůstává magnetický moment zachován. Kolem takovýchto jader se 

vytváří magnetické pole, které je charakterizováno tzv. magnetickým momentem μ: 

 

 𝜇 = 𝛾 ∗ 𝑝 (1.1)  

kde 𝛾 je konstanta udávající gyromagnetický poměr, jenž je charakteristický pro každý 

izotop, a 𝑝 představuje již dříve zmíněný moment hybnosti. [3] 

Pro lékařské zobrazování má největší význam atom vodíku 1H, který má pouze 

jeden proton a který vykazuje relativně velký magnetický moment. Navíc v organismu 

tvoří téměř dvě třetiny všech atomů lidského těla a je tedy nejvhodnějším objektem 

pro MR zobrazování. Dalšími používanými atomy mohou být 13C, 19F, 23Na a 31P. [4], [5]  
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1.2 Atomové jádro ve vnějším magnetickém poli 

Za normálních okolností, tedy bez působení vnějšího magnetického pole, je orientace 

rotačních os jednotlivých protonů zcela náhodná a tkáň tak jako celek nevykazuje navenek 

žádné magnetické vlastnosti (viz Obr.  1). [1]  

 

Obr.  1: Náhodné uspořádání rotačních os protonů. Převzato z [6]. 

Působí-li ovšem na atomová jádra s lichým nukleonovým číslem vnější statické 

magnetické pole, uspořádají jádra svoje rotační osy rovnoběžně s průběhem siločar 

magnetického pole [4], [5]. Rotační osy se proto mohou nacházet ve dvou směrech 

a proton tak může dosahovat dvou energetických stavů. Vektor jeho magnetického 

momentu může být orientován „paralelně“, tj. ve shodě se směrem vnějšího magnetického 

pole, což je méně energeticky náročný stav, nebo „antiparalelně“, tj. protichůdně k tomuto 

směru (otočen o 180°) [1]. Antiparalelní uspořádání je energeticky náročnější, proto je 

antiparalelně uspořádaných protonů méně než paralelně uspořádaných. Výsledný 

magnetický moment je dán vektorovým součtem všech magnetických momentů, jejichž 

osy jsou orientovány do paralelního nebo antiparalelního postavení. Poměr počtu jader 

na energetických hladinách odpovídajících paralelní a antiparalelní orientaci vyjadřuje 

Boltzmannův zákon [3]: 

 

 

 
𝑁𝛼

𝑁𝛽
= 𝑒∆𝐸/𝑘𝐵𝑇 

(1.2)  

kde N jsou populace jader na energeticky nižší (α) a vyšší (β) hladině, ΔE představuje 

energetický rozdíl mezi hladinami, kB je Boltzmannova konstanta a T vyjadřuje absolutní 

teplotu. 

Protony jader s lichým počtem protonů začnou navíc vykonávat ještě další pohyb, 

tzv. precesní pohyb, jenž je znázorněn na Obr.  2. Jedná se o pohyb vektoru magnetického 

momentu jádra 𝜇 kolem směru vnějšího magnetického pole 𝐵0 s kruhovou frekvencí, která 
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je označována jako Larmorova precesní frekvence 𝜔0. Frekvence precesního pohybu 

závisí jednak na intenzitě vnějšího pole, tak i na typu atomového jádra, vyjádřeným 

gyromagnetickým poměrem 𝛾 [1], [3]: 

 

 𝜔0 = 𝛾 ∗ 𝐵0 (1.3)  

Vektor magnetického momentu tak koná ve vnějším magnetickém poli dva 

základní pohyby: 

1. rotační pohyb nazývající se spin 

2. precesní pohyb – pohyb okolo myšleného vektoru směru vnějšího magnetického pole 

(pohyb po plášti pomyslného kužele) [4], [5] 

 

Obr.  2: Precesní pohyb protonu. Převzato z [1]. 

Směr magnetického momentu každého precedujícího protonu se v čase mění 

a protony se tak pohybují v různých fázích. To znamená, že jsou nakloněny v daném čase 

různým směrem a dochází tak ke vzájemnému vyrušení jejich vlivu na úhrnný vektor 

magnetizace tkáně v rovině os x a y [1]. Z důvodu převažujících jader v paralelní orientaci 

je magnetizace M0 ve směru vnějšího magnetického pole B0 nenulová (tzv. podélná 

magnetizace). [3] 

Jelikož je nemožné změřit velikost vektoru magnetizace orientovaného stejným 

směrem, jako je orientován mnohonásobně větší vektor intenzity vnějšího magnetického 

pole B0, je nutné změnit jeho orientaci. [4], [5]  

Toho lze dosáhnout dodáním energie do celého spinového systému pomocí 

elektromagnetických pulsů, označovaných jako radiofrekvenční pulzy. Protony ale nejsou 

schopny absorbovat energii z celého spektra elektromagnetického záření, je proto nutné, 
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aby Larmorova frekvence precedujícího protonu byla totožná s frekvencí 

elektromagnetického pulsu. Precedující protony tak s elektromagnetickým pulsem na dané 

frekvenci rezonují a dochází k předání energie některým protonům v paralelní orientaci. 

Následkem přijetí energie tyto protony přejdou do antiparalelního postavení (větší 

energetická náročnost), čímž dojde k narušení ustanovené rovnováhy [1]. Precesní pohyb 

atomů se začne vychylovat z paralelní orientace a veškeré atomy začnou mimo jiné 

vykonávat svůj precesní pohyb synchronně, takže dochází k jejich zfázování. Spin všech 

protonů je tedy v daný okamžik vychýlený na stejnou stranu, vektor podélné magnetizace 

se sklápí do příčné roviny a vzniká tak vektor magnetizace příčné (doposud byl nulový), 

který je kolmý na hlavní magnetické pole a který poté můžeme detekovat a měřit [4], [5]. 

Oba tyto děje probíhají souběžně, výsledná změna vektoru tkáňové magnetizace je 

uvedena na Obr.  3 [1]. Velikost vektoru magnetizace je přímo úměrná aplikovanému 

vnějšímu magnetickému poli B0 a nepřímo úměrná absolutní teplotě T. [7] 

 

Obr.  3: Vznik vektoru příčné magnetizace. Převzato z [6]. 

1.3 Relaxační mechanismy 

Po ukončení působení elektromagnetického pulsu se systém postupně vrací do původního 

ustáleného stavu, dochází k relaxaci, kdy vektor podélné magnetizace nabývá svojí 

původní velikosti a kdy vektor příčné magnetizace postupně zaniká. [4], [5] 

 Relaxační čas T1  

Relaxační čas T1, neboli spin-mřížková interakce, charakterizuje proces podélné relaxace, 

při níž dochází k obnově přebytku jader na nižší hladině a tím i k návratu podélné 

magnetizace z nulové hodnoty do rovnovážného nenulového stavu. Čas, za který dojde k 

obnovení 63 % podélného vektoru, se označuje jako T1 [3], [4]. Rychlost T1 relaxace 

závisí na teplotě, koncentraci jader a viskozitě prostředí, přičemž roste s klesající teplotou 

T a vzrůstajícím magnetickým polem B0.   
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Průběh návratu vektoru podélné magnetizace Mz do osy z po vybuzení 

radiofrekvenčním pulzem je reprezentován T1 relaxační křivkou, která je znázorněna na 

Obr.  4. Matematicky ji lze vyjádřit jako [7], [8]: 

 

 𝑀𝑧 = 𝑀0 ∗ (1 − 𝑒−
𝑡

𝑇1) 
(1.4)  

kde Mz představuje velikost vektoru podélné magnetizace, M0 je původní velikost vektoru 

tkáňové magnetizace, t udává čas a T1 relaxační konstantu. 

Jednotlivé tkáně lidského těla se svými relaxačními časy liší. Tuková tkáň má čas 

T1 nejkratší, parenchymatické orgány středně dlouhý a naopak pro vodu a tkáně obsahující 

nejvíce vody platí, že jejich T1 relaxační čas je nejdelší. [7] 

 

Obr.  4: T1 relaxace. Převzato z [6].  

 Relaxační čas T2  

Relaxační čas T2 (spin-spinová interakce) je po vymizení pulzu spjat se ztrátou fázové 

koherence a s ubýváním vektoru příčné magnetizace až na nulovou rovnovážnou hodnotu. 

Čas, za který klesne vektor příčné magnetizace na 37 % své hodnoty, se označuje jako T2. 

[3]. Velikost vektoru příčné magnetizace může být matematicky charakterizována vztahem 

[8]: 

 𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0 ∗ 𝑒−
𝑡

𝑇2 
(1.5)  

kde Mxy udává velikost vektoru příčné magnetizace, t představuje čas a T2 časovou 

konstantu. Průběh vektoru příčné magnetizace v rovině x, y je opět charakterizován pomocí 

T2 relaxační křivky, viz Obr.  5, která má v ideálním stavu charakter exponenciálního 

poklesu vektoru příčné magnetizace se strmostí danou konstantou T2, která je málo závislá 

na velikosti B0.  
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V praxi ale tento případ nenastává, je nutné T2 modifikovat na efektivní relaxační 

dobu T2*, která navíc obsahuje současný vliv vnitřních a vnějších nehomogenit 

magnetického pole [7]:  

 
1

𝑇2∗
=

1

𝑇2
+

1

𝑇3
            kde  

1

𝑇3
=̃ 𝛾 ∗

∆𝐵0

𝜋
 

(1.6)  

kde ∆𝐵0 určuje rozsah nehomogenit B0 a T3 je relaxační doba způsobená nehomogenitou 

B0. 

 

Obr.  5: T2 relaxace. Převzato z [6]. 

Pro jednotlivé tkáně platí, že relaxační časy T2 opět závisejí na jejich složení. Pro 

tkáně obsahující velké množství vodíkových iontů (vody) je charakteristický dlouhý čas 

T2, tuková tkáň má středně dlouhý čas T2 a tkáňový parenchym se vyznačuje krátkým T2 

časem. Souhrnné doby T1 a T2 pro různé tkáně jsou shrnuty v Tabulce 1: 

 

Tabulka 1: T1 a T2 relaxační doby pro různé tkáně [7] 

Tkáň T1 (pro 0,5 T) [ms] T1 (pro 1,5 T) [ms] T2 [ms] 

Tuk 210 260 80 

Játra 350 500 40 

Sval 550 870 45 

Bílá hmota mozková 500 780 90 

Šedá hmota mozková 650 900 100 

Jak je patrné z Tabulky 1, při vlastním měření jsou relaxační časy T1 přibližně 

dvakrát až desetkrát delší než relaxační časy T2. V biologických tkáních se hodnoty T1 

pohybují například pro přístroj 1,5 T nejčastěji v rozmezí 300-2000 ms a hodnoty T2 v 

rozmezí 30-150 ms. Obecně přitom platí, že tkáně s vysokým obsahem tekutin (vody) mají 

dlouhé relaxační časy T1 a T2, zatímco tkáně s větším obsahem tuku mají oba relaxační 
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časy relativně kratší. Je to způsobeno tím, že molekuly tuků jsou ve srovnání s molekulami 

vody mnohem větší, a tudíž se ve svém prostředí pohybují výrazně pomaleji a je proto 

snazší předat jim energii. Z důvodu pomalejšího pohybu mohou protony v tukovém 

prostředí také rychleji relaxovat do svého paralelního uspořádání a čas T1 je proto kratší. 

[2], [4], [5]  

V případě ovlivnění T1 relaxace dochází k ovlivnění také T2 relaxace, nicméně T2 

relaxace se může projevovat i bez T1 relaxace. Hodnota T2 je proto vždy menší 

než hodnota T1. [7] 

Při použití přídatných gradientních magnetických polí může být relaxační konstanta 

T2* dále redukována na hodnotu efektivní relaxační doby T2**. Veškeré relaxační 

konstanty jsou podle vzájemných velikostí seřazeny následovně [7]:  

 

 𝑇2∗∗ ≤  𝑇2∗ ≤  𝑇2 ≤  𝑇1 (1.7)  

 Celková relaxace  

K celkové relaxaci dochází při uplatnění obou relaxačních jevů, jak T1 relaxaci, kdy se 

systém vrací do termodynamické rovnováhy, tak T2 relaxaci, která je charakteristická 

ztrátou fázové koherence v rovině x, y.   

1.4 FID signál 

Pro vznik signálu, který je při vyšetřování pomocí MR zařízení měřen, je nutné kromě 

existence hlavního magnetického pole (na kterém závisí frekvence signálu) aplikovat na 

vyšetřovanou oblast také radiofrekvenční pulz, aby došlo k překlopení vektoru podélné 

tkáňové magnetizace na vektor magnetizace příčné, a mohl tak být měřen tzv. FID signál 

(Free Induction Decay), neboli volně indukovaný signál, znázorněný na Obr.  6. FID signál 

představuje emisi elektromagnetického vlnění na frekvenci charakteristické pro daná jádra 

atomů a je zapisován do tzv. k-prostoru. Volbou akvizičních parametrů, tedy pořadím a 

časováním jednotlivých radiofrekvenčních pulzů, lze modulovat FID signál a tím 

modulovat i MR obraz. [4], [7] 
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Obr.  6: FID signál vyvolaný 90° pulzem. Převzato z [11]. 

Velikost FID signálu je přímo úměrná počtu rezonujících jader vybuzených atomů 

a je váhována velikostí relaxačních časů T1 a T2. Měří se pomocí přijímací cívky v rovině 

(x, y), kam byl díky radiofrekvenčnímu pulzu překlopen vektor tkáňové magnetizace. 

V cívce se indukuje střídavý proud na frekvenci odpovídající úhlové Larmorově frekvenci 

𝜔0, přičemž velikost proudu je úměrná velikosti vektoru příčné magnetizace [7].  

Pro MR systémy používané v lékařství dosahuje frekvence signálu řádově jednotky 

až desítky megahertzů. Okamžitou velikost FID signálu lze v závislosti na čase vyjádřit 

pomocí tohoto vztahu [7]:  

 𝐹𝐼𝐷𝛼𝑀𝑥𝑦(𝑡) =  𝑀0 ∗ 𝑒−
𝑡

𝑇2∗ ∗ (𝑐𝑜𝑠𝜔0𝑡) 
(1.8)  

 

Jak je patrné z výše uvedeného vzorce, FID signál obsahuje dvě komponenty, a sice 

harmonický signál na Larmorově frekvenci a jeho exponenciální útlum daný velikostí T2*.  
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 Typy elektromagnetických pulzů 

Nejjednodušším pulzem, který lze na vyšetřovanou tkáň aplikovat, je 90° radiofrekvenční 

pulz. Díky tomuto pulzu dochází k otočení vektoru tkáňové magnetizace o 90°, čímž 

vzniká vektor magnetizace příčné. Tento pulz může být používán jak samostatně, tak i 

v kombinacích, které budou popsány níže.  

Před popisem jednotlivých sekvencí je důležité nejprve definovat pojmy repetiční 

čas a čas echa, které jsou znázorněny na Obr.  7.  Repetiční čas TR (Time to Repeat) 

udává dobu mezi jednotlivými pulzy v případě, že je aplikováno více pulzů po sobě. Při 

vyšetření se může trvání TR času různě zkracovat, čímž je docíleno stavu, že vyšetřované 

tkáně nestačí získat zpět úplnou rovnovážnou hodnotu vektoru podélné magnetizace, a 

dochází tak k váhování obrazu (T1 a T2 váhování nebo váhování hustotou protonových 

jader) [4], [5]. Je-li interval TR dostatečně dlouhý, vektor příčné magnetizace se zcela vrátí 

do podélné relaxace v ose z. [7] 

Čas echa TE (Time to Echo) udává dobu, která uplyne od aplikace prvního pulzu 

na vyšetřovanou oblast tkáně do zaznamenání odezvy, tzv. echa. V praxi se totiž odezva 

měří až po uplynutí tohoto časového intervalu. Tak je možné získat signál závislý jak na 

T1, tak i na T2 relaxaci. Při dlouhém TE obdržíme největší signál od volné vody a 

nejmenší od kosti, příp. tkáňového parenchymu. [4], [7] 

 

Obr.  7: Doba trvání TR a TE. Převzato z [9]. 

2.1 Spinové echo 

Kombinací pulzů se sklápějícím úhlem 90º a 180º vznikne spinové echo, neboli SE 

sekvence, jejíž průběh je znázorněn na Obr.  8. Tato sekvence využívá pro zobrazení 

tkáňových struktur relaxační časy T1 a T2. 90º puls způsobí nárůst vektoru příčné 

magnetizace, který ovšem po ukončení trvání pulsu začne opět klesat. V čase TE/2 je 

vyslán 180º puls, který způsobí, že původně rychleji precedující protony se dostanou za 

protony precedující pomaleji a zmenšující se vektor příčné magnetizace začne opět 
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nabývat na velikosti. Po uběhnutí další TE/2 doby dojde k synchronizaci pohybu protonů a 

výsledkem je opětovná maximalizace FID signálu, který můžeme snímat. Sečtením obou 

TE/2 časů získáme celkový čas ozvěny TE. [4], [5]  

 

 

Obr.  8: Znázornění průběhu SE sekvence. Převzato z [11]. 

 Při použití této sekvence je vyžadován dlouhý čas měření, nicméně výsledné obrazy 

nejsou negativně ovlivněny nehomogenitou magnetického pole. V dnešní době se SE 

sekvence využívají prakticky pouze pro vytvoření T1 vážených obrazů, které vyžadují 

krátké repetiční časy. [2] 

2.2 Sekvence rychlého spinového echa  

Sekvence rychlého spinového echa, často označovaná také jako turbo SE, fast SE, TSE 

nebo FSE, je rychlou variantou SE sekvence s použitím vícečetných spinových ech, tudíž 

urychluje dobu měření oproti jednoduché SE sekvenci. Dává vznik T2 váženým obrazům 

či obrazům vážených hustotou protonových jader (PDW). [2] 

2.3 Inversion Recovery  

Sekvence Inversion Recovery (IR) je charakteristická přidaným inverzním RF pulzem se 

sklápějícím úhlem 180° před sekvenci SE nebo TSE, který navodí „obrácenou“ orientaci 

vektoru podélné magnetizace, což je znázorněno na Obr.  9 a Obr.  10. Jedná se tedy o 

opakovaný sled RF pulzů tvořených kombinací 180° + 90°, přičemž 90° pulz, který 

překlopí vektor magnetizace do roviny x, y, aby mohl být snímán výsledný FID signál, je 

aplikován až po uplynutí inverzní doby TI. [4], [7] 
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Obr.  9: Znázornění průběhu IR sekvence. Převzato z [11]. 

Inverzní pulz ovlivňuje kontrast obrazu tak, že je závislý na T1 relaxaci 

vyšetřované tkáně, výsledkem je tedy silně vážený T1 obraz. Významný je zde okamžik, 

kdy podélná složka magnetizace Mz prochází tzv. nulovým bodem, při němž nelze měřit 

velikost magnetizace. V případě, že je TI voleno tak, že T1 relaxace tkáně prochází právě 

tímto nulovým bodem, bude po aplikaci 90° pulzu hodnota příčné magnetizace nulová. 

Tímto způsobem lze tedy záměrně selektivně potlačit signál určité tkáně v obraze, pokud 

známe její relaxační čas T1. Nevýhodou této sekvence je použití velmi dlouhého TR 

(8 000 ms a více pro 1,5 T). Příkladem může být například potlačení mozkomíšního moku 

(používaná sekvence se označuje jako FLAIR – Fluid Attenuated IR) nebo tuku (sekvence 

STIR – Short Tau IR), případně lze snadno odlišit šedou a bílou hmotu mozkovou. [2], [4], 

[5] 

 

Obr.  10: Typický průběh IR sekvence. Převzato z [1]. 
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2.4 Saturation Recovery 

Saturation Recovery (SR) a Partial Saturation (PS) jsou sekvence využívající opakovanou 

aplikaci radiofrekvenčních 90° pulzů, které převrací vektor magnetizace do roviny příčné 

(Obr.  11). Jejich rozdíl spočívá v částečné či úplné obnově vektoru podélné magnetizace 

a tedy v rozdílných časech TR. PS sekvence má tento interval krátký, takže tkáň 

při aplikaci dalšího pulzu zcela nestačí zpětně nabýt své podélné magnetizace a takto je 

získán T1 vážený obraz. Naopak u sekvence SR je čas TR tak dlouhý, že vektor podélné 

magnetizace je mezi jednotlivými pulzy zcela obnoven. Rozhodujícím faktorem 

ovlivňujícím tkáňový kontrast je v případě této sekvence protonová hustota vyšetřovaných 

tkání. [4], [5] 

PS a SR sekvence patří v dnešní době spolu s IR sekvencemi k již nepoužívaným 

technikám z důvodu příliš vysoké časové náročnosti. [4]  

 

Obr.  11: Schématické znázornění PS/SR. Převzato z [10]. 

 

2.5 Gradientní echo  

Při použití sekvence gradientního echa (GE) se otáčí vektor tkáňové magnetizace pouze o 

10-70°, čímž dochází k trvalému zachování vektoru podélné magnetizace. Navíc tato 

sekvence využívá místo 180° pulzu přídatný magnetický gradient, který způsobí zvýšení 

magnetické nehomogenity vyšetřované tkáně. Výsledkem je rychlejší ztráta synchronního 

pohybu rotujících protonů, a tím i rychlý úbytek příčné magnetizace. Následně je tento 

gradient aplikován znovu, ovšem tentokrát s opačnou orientací a tedy i s opačným 

účinkem. Výsledkem je opětovná synchronizace pohybu protonů a nárůst příčné 

magnetizace na maximální hodnotu, označovanou jako gradient echo. Postupně je tedy 
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aplikována dvojice gradientní pulzů následně po jednom excitačním RF pulzu, viz         

Obr.  12. Díky nižšímu sklápěcímu úhlu a absenci refokusačního RF pulzu lze volit kratší 

TR, čímž je zkrácena celková doba potřebná pro měření. [2], [4], [5] 

 

        Obr.  12: Průběh GE sekvence. Převzato z [11]. α představuje sklápěcí úhel. 

GE sekvence mohou být různě rozděleny podle velikosti složky příčné magnetizace 

na koherentní sekvence, u kterých je složka příčné magnetizace zachována, a na 

nekoherentní typ, u kterého je příčná složka vynulována. Příkladem nejpoužívanějších 

sekvencí jsou Fast Field Echo (FFE), Fast Low Angle Shot (FLASH), Gradient Recalled 

Acquisition at Steady State (GRASS) či Fast Imaging with Steady-state Precession (FISP). 

[2], [4], [5] 

Nevýhodou těchto sekvencí je skutečnost, že signál je vždy ovlivněn 

nehomogenitou magnetického pole. [2] 

2.6 Ultrashort Time to Echo 

Jak už sám název napovídá, Ultrashort Time to Echo (UTE sekvence) je sekvence 

využívající ultra krátké časy TE (pouze 8-200 μs). Jedná se o dvoudimenzionální pulzní 

sekvenci, která ještě zdaleka není zcela prozkoumána. Její TE časy dosahují hodnot  

10-200krát menších než u běžně používaných sekvencí. Uplatnění nachází nejvíce při 

zobrazování tkání s velmi krátkými relaxačními časy T2, takže je vhodná především pro 

zobrazování kostí a pojivových tkání (šlachy, vazy, menisky) nebo například pro zobrazení 

skloviny a zuboviny. Příklady hodnot jednotlivých TE časů jsou uvedeny v Tabulce 2. 
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 Při zobrazení těchto tkání běžně používanými sekvencemi dochází totiž z důvodu 

krátké T2 relaxace k rychlému vytrácení FID signálu a ve výsledku nejde tyto tkáně dobře 

zobrazit. To je způsobeno vysokým obsahem vody a kolagenu. [13], [14] 

Tabulka 2: T2 relaxační časy tkání zobrazovaných pomocí UTE sekvence při 1,5 T [13]: 

Tkáň T2 [ms] 

Okostice 5-11 

Meniskus 5-8 

Vazy 4-10 

Zubovina 0,15 

Sklovina 0,07 

 

 Princip UTE sekvence spočívá v použití polovičního RF pulzu, který zabraňuje 

úplné relaxaci tkáně. Díky tomu dochází i ke zkrácení TE. Zkrácený pulz je vyslán při 

negativním i pozitivním gradientu Gz (viz Obr.  13), kdy při každé této excitaci dochází ke 

skenování poloviny k-prostoru, přičemž akvizice dat následuje po každé excitaci a 

jednotlivá měření se sčítají. 

 

Obr.  13: Průběh UTE sekvence. Převzato z [13] 

 

Při sběru dat u UTE sekvence dochází k vyplňování k-prostoru radiálními paprsky 

(viz Obr.  14), přičemž vzorkování začíná od středu k-prostoru. Data jsou poté pomocí 

Fourierovy transformace převedena do kartézského souřadného systému. [24] 

Čas [μs] 
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Obr.  14: Radiální akvizice při UTE sekvenci. Převzato z [13]. 

 

UTE sekvence mohou být také různě modifikovány, například sekvence k potlačení 

tukové tkáně FUTE (Fat-suppressed ultrashort TE), LUTE (Long T2-suppressed ultrashort 

TE) nebo STUTE (Short T1 inversion time ultrashort TE). [13], [14] 

2.7 Zero Time to Echo 

Zero Time to Echo (ZTE sekvence) je založena na neselektivní excitaci a získání signálu 

v přítomnosti konstantního gradientu pomocí 3D radiální akvizice. Vyznačuje se nulovým 

časem TE, krátkými TR (pouze několik ms) a stejně jako UTE sekvence je citlivá na nízké 

hodnoty časů T2 a hodí se proto k zobrazování tkání s velmi krátkými relaxačními časy T2. 

[15], [16], [24]  
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 Výsledný MR obraz  

3.1 Výběr roviny řezu 

Pro získání obrazové informace o poměrech ve vyšetřované tkáni je nutné k vnějšímu 

homogennímu magnetickému poli přidat pomocí gradientních cívek další magnetické pole 

Gz (kódované v ose z), které vytváří magnetický gradient (tzv. rovinu určující gradient), 

jehož intenzita roste v podélné ose vyšetřovaného pacienta. Pouze protony nacházející se 

na vhodné pozici z-gradientního pole jsou následně pomocí RF pulzu excitovány do 

vyššího energetického stavu, ze kterého se vracejí díky relaxačním mechanismům T1 a T2 

popsaných v Kapitole 1.3. 

Přidáním dalších gradientních polí Gx a Gy (frekvenci a fázi určujících gradientů) 

kolmých na předchozí gradientové pole podélné osy vyšetřovaného pacienta (tedy v rovině 

x, y), získáme spektrum FID signálu, které reprezentuje jednu projekci ve vybraném směru. 

Jednotlivé směry všech gradientů jsou znázorněny na Obr.  15. [4], [5], [7] 

 

Obr.  15: Směry jednotlivých gradientů. Převzato z [9]. 

 

Tímto způsobem je možné zvolit rovinu řezu. Tloušťku řezu lze následně určit 

vysláním pulzního pásma skládajícího se ze sousedních pulzních frekvencí místo jednoho 

pulzu o určité frekvenci. Případně je možné určit tloušťku řezu také změnou strmosti 

magnetického přídavného gradientu. Tloušťka zvoleného řezu bude menší, pokud 

použijeme užší pulzní pásmo nebo strmější aplikovaný gradient. [4], [7] 
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3.2 Rekonstrukce obrazu  

Výsledný obraz je získán z odezev frekvencí jednotlivých bodů v řezu pomocí projekčně 

rekonstrukční metody, která je časově náročná a v dnešní době se proto už moc nepoužívá, 

nebo dvojrozměrnou Fourierovou rekonstrukční metodou, kdy je pomocí Fourierovy 2D 

transformace vytvořen konečný obraz převedený na stupně šedi. [4], [7] 

Čím více naroste velikost vektoru podélné magnetizace, tím větší bude velikost 

vektoru magnetizace příčné a tím intenzivnější bude signál vycházející z tkáně. S 

rostoucím časem T1 klesá intenzita přijímaného signálu, s rostoucím časem T2 intenzita 

signálu roste. Vysoký signál T1 a T2 je charakteristický pro tukovou tkáň, nepohybující se 

krev či pro kostní dřeň. Naopak nízkým signálem T1 a T2 se vyznačují kosti, vzduch, 

vazy, kalcifikace, šlachy a proudící krev. Nízký signál T1 a vysoký T2 je typický pro 

tkáňový mok, moč, cysty a většinu tumorů. [4], [5] 
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 Přístrojové vybavení 

K nezbytnému vybavení MR přístroje patří výkonný magnet, který je zdrojem 

stacionárního homogenního magnetického pole o magnetické indukci B0. Magnety mohou 

být buď permanentní, supravodivé nebo odporové, tzv. elektromagnety. Velikostí B0 lze 

ovlivnit dosažený poměr signál/šum při zobrazení.  

Permanentní magnety mají obrovskou hmotnost, nicméně generované magnetické 

pole dosahuje hodnot pouze 0,3 T. Jejich výhodou jsou nízké provozní a pořizovací 

náklady, avšak nemají tak dobrou rozlišovací schopnost. Používají se nejčastěji 

k vyšetřování muskuloskeletálního systému končetin (kloubů a svalů).  

Supravodivé magnety potřebují na rozdíl od permanentních složité chladicí 

zařízení, neboť je u nich nutné udržovat teplotu na -269 °C. Z toho vyplývají také vysoké 

provozní náklady. Jejich výhodou je ovšem vysoká rozlišovací schopnost. Generované 

magnetické pole dosahuje u tohoto typu magnetu hodnot 0,5-8,5 T.  

U elektromagnetů dochází ke generování magnetické pole v důsledku průtoku 

proudu vodiči magnetu. Stejně jako supravodivé magnety i tyto elektromagnety potřebují 

chlazení, ne však z důvodu udržení supravodivosti, ale z důvodu silného zahřívání při 

průchodu proudu. Elektromagnety generují magnetická pole o vyšší intenzitě, nicméně 

vyznačují se velkou spotřebou elektrické energie. [4], [8], [11] 

Další nezbytnou součástí MR přístroje jsou radiofrekvenční cívky. Slouží jak 

k vysílání RF pulzů, tak i k příjmu FID signálu. Rozlišujeme cívky objemové, které mají 

jak vysílací funkci, tak i přijímací, a dále gradientové cívky, které vytvářejí gradient, a tak 

umožňují získat prostorovou informaci o vyšetřované tkáni. Dalším typem cívek jsou cívky 

povrchové, které slouží k příjmu signálu vycházejícího z vyšetřované oblasti. Tyto cívky, 

znázorněné na Obr.  16, se z důvodu přikládání na jednotlivé části těla mohou lišit velikostí 

a tvarem. Přikládají se co nejblíže vyšetřované oblasti, aby bylo dosaženo lepšího poměru 

signál/šum a zobrazení tak bylo kvalitní. Podle tvaru se rozlišují například cívky hlavové, 

krční či končetinové – ramenní a kolenní. Cívky mohou být i celotělové, kruhové, 

skupinové (obsahující více různých samostatných cívek ve společném pouzdru), případně i 

vyrovnávací, jejichž funkcí je udržovat neustále homogenní magnetické pole, které je 

nezbytné pro správné měření [8], [11] 
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Obr.  16: Jednotlivé typy cívek. Převzato z [11]. 

Každé MR zařízení obsahuje také ovládací konzoli, která je spojena s řídící 

jednotkou a která slouží k řízení a kontrole činnosti celého zařízení. Umožňuje zadávat 

data o pacientovi, nastavovat akviziční parametry, volit jednotlivé budicí sekvence, 

zobrazovat a vyhodnocovat výsledky a také následnou archivaci dat. Většina přístrojů je 

řízena pomocí přívětivého softwarového prostředí, jež usnadňuje obsluze práci.  

Celý MR zobrazovací přístroj je nutné umístit do odstíněné místnosti z důvodu 

potlačení rušení okolními vlivy. Stínění může být aktivní nebo pasivní. 
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 Chrupavka 

Chrupavka je spolu s kostní a vazivovou tkání jednou ze specializovaných forem pojivové 

tkáně, které vznikají v embryonálním vývoji z mezenchymu. Oproti kostní tkáni vyniká 

především svojí pevností a pružností, které jsou zajištěny specifickou stavbou chrupavčité 

tkáně. Chrupavka je tvořena dvěma základními komponentami, a sice buňkami a 

mezibuněčnou hmotou, přičemž mezibuněčná hmota je zastoupena složkou fibrilární 

(vláknitou) a interfibrilární (tzv. základní hmotou amorfní). Ve srovnání s kostní tkání 

postrádá chrupavka cévní zásobení a neobsahuje ani žádné nervy, tudíž není inervována.  

Chrupavka tvoří spolu s kostmi, vazy a kloubními spojeními kosterní soustavu, 

která je hlavní pasivní součástí pohybového aparátu (aktivní část pohybového aparátu 

představuje svalová soustava). Funkcí kosterní soustavy je opora a ochrana měkkých tkání, 

tedy orgánů v hrudní, břišní a pánevní dutině, a také nervového systému, jako je mozek a 

mícha. Chrupavka pokrývá veškeré kloubní povrchy (Obr.  17) a v neposlední řadě je 

nezbytná také pro vývoj kostí před narozením jedince a následně i pro samotný růst. [17], 

[18], [19] 

 

 

Obr.  17: Chrupavka pokrývající kloubní plochy. Převzato z [20]. 
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5.1 Stavba chrupavky  

Buňky, jež tvoří chrupavčitou tkáň, se označují jako chondrocyty a dosahují velikosti 

kolem 10-30 μm. Jejich tvar je závislý na místě, kde jsou lokalizovány, takže buňky, které 

leží na povrchu těsně pod vazivovým obalem, mají vřetenovitý či oválný tvar, zatímco 

buňky nacházející se v hlubších vrstvách mají tvar sférický. Chondrocyty jsou uloženy 

v základní hmotě amorfní v hladkostěnných dutinách, které bývají označovány jako 

lakuny. Chondrocyty mohou být v lakunách uloženy buď samostatně, nebo se mohou 

seskupovat do skupin, kdy tvoří útvar nazývaný jako tzv. izogenetická skupina. 

V cytoplazmě chondrocytů se nachází kulaté či oválné jádro, které obsahuje jedno nebo 

dvě jadérka. Z dalších buněčných komponent se v chondrocytech může vyskytovat 

centrozom, dobře vyvinutý Golgiho aparát, malé mitochondrie, hojné granulární 

endoplazmatické retikulum či četné lipidové kapénky, granula glykogenu a sekreční 

vezikuly. [17], [18] 

Mezi hlavní funkci chondrocytů patří především produkce mezibuněčné hmoty, 

syntetizují jak složku vláknitou, tak i základní hmotu amorfní. Secernují například kolagen 

typu II, kyselinu hyaluronovou, strukturální glykoproteiny (chondronektin) a 

proteoglykany (chondroitinsulfát a keratansulfát).  

Mezibuněčná hmota je tvořena také velkým množstvím kolagenních a elastických 

fibril, které jsou součástí základní hmoty amorfní. Amorfní složka je tvořena 

proteoglykany, které obsahují kyselé mukopolysacharidy, např. chondroitinsulfát A, C a 

keratansulfát. Fibrilární složku tvoří kolagenní vlákna, která mohou být tvořena jak 

kolagenem typu I, tak i kolagenem typu II. Tato kolagenní vlákna se při pozorování pod 

mikroskopem jeví jako příčně pruhovaná, jejich průměr dosahuje hodnot kolem 20 nm. 

[17] 

Mezibuněčná hmota, která bezprostředně obklopuje lakuny s chondrocyty, se 

nazývá teritoriální matrix. Od zbývající mezibuněčné hmoty, označované též jako 

interteritoriální matrix, se liší složením, neboť obsahuje větší množství 

glykosaminoglykanů a také menší obsah kolagenu. Mikroskopickou stavbu chrupavky, 

přesněji řečeno jednotlivé chondrocyty v amorfní hmotě ukazuje Obr.  18. [17], [18], [19] 
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Obr.  18: Chondrocyty uspořádané v izogenetických skupinách. Převzato z [22]. 

 

Chrupavčitá tkáň je pevně srostlá s perichondriem, což je vazivový obal složený z 

hustého neuspořádaného kolagenního vaziva, které je tvořeno kolagenem typu I a 

vazivovými buňkami označovanými jako fibrocyty. Perichondrium se v lidském organismu 

vyskytuje na celém povrchu chrupavky kromě chrupavky pokrývající kloubní plochy a 

kromě těch míst, kde dochází k přechodu chrupavky v kost. Perichondrium obsahuje na 

rozdíl od samotné chrupavky kromě kolagenních vláken také příměs vláken elastických a 

je četně zásobeno cévami i nervy. Z důvodu účinného prokrvení slouží perichondrium 

k výživě téměř veškeré chrupavky, jenž se uskutečňuje pomocí difuze. Pouze chrupavky 

pokrývající kloubní plochy jsou zásobovány kyslíkem a živinami ze synoviální tekutiny 

uvnitř kloubní dutiny.  

Během vývoje jedince probíhá růst chrupavky, který je uskutečňován dělením 

chondrocytů mitózou, tento proces je označován jako intersticiální proliferace. Vyskytuje 

se v časných fázích tvorby chrupavky nebo v případě epifyzodiafyzárních plotének a je 

také umožněn diferenciací nových chondroblastů z buněk perichondria, v tom případě 

hovoříme o růstu apozicí, která je typická pro období dospívání. Regenerace chrupavky je 

u dospělých velmi obtížná, její obnovení je možné pouze u malých dětí, kdy dochází 

k regeneraci zničené části chrupavky proliferací chondroblastů z perichondria. U 

dospělých se odumřelá chrupavka hojí většinou vazivově. [17], [18], [20] 

5.2 Typy chrupavek 

Podle poměrného zastoupení vláknité a amorfní složky v mezibuněčné hmotě rozeznáváme 

tři typy chrupavkové tkáně – hyalinní, elastickou a vazivovou chrupavku.  

Chrupavka hyalinní, jejíž stavba je znázorněna na Obr.  19, se v organismu 

vyskytuje nejčastěji, jak v prenatálním období, tak i po narození. U vyvíjejícího se jedince 

tvoří dočasný chrupavčitě preformovaný skelet, který je později nahrazen kostní tkání. 

V dospělosti pokrývá veškeré kloubní plochy, tvoří ventrální konce žeber v místě napojení 
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na hrudní kost, synchondrózy a je také součástí dýchacích cest, kde tvoří podklad 

některých chrupavek hrtanu nebo tracheálních prstenců. U mladých jedinců tvoří také 

epifyzodiafyzární ploténky, které jsou zodpovědné za růst kostí do délky. Při pozorování 

pod mikroskopem má hyalinní chrupavka mléčný vzhled, lehce namodralou barvu a je 

tvořena chondrocyty, které jsou v lakunách seskupeny po dvou až čtyřech a tvoří tak 

izogenetické skupiny. Pouze u epifyzodiafyzární ploténky jsou chondrocyty v lakunách 

uskupeny do izogenetických řad. Na povrchu je hyalinní chrupavka v celém svém rozsahu 

kryta perichondriem. Jelikož se jedná o tkáň s funkčním metabolismem, ve stáří u ní může 

docházet k ukládání solí kalcia. [17], [18] 

 

 

Obr.  19: Stavba hyalinní chrupavky. Převzato z [23]. 

 

Elastická chrupavka (viz Obr.  20) se v organismu vyskytuje mnohem méně než 

chrupavka hyalinní. Tvoří podklad pro ušní boltec, stěnu Eustachovy trubice, epiglottis a 

některé malé hrtanové chrupavky. Mezi její typickou vlastnost patří ohebnost, která je 

zajištěna díky přítomnosti elastických vláken, jež podmiňují také její vzhled, a sice 

dodávají chrupavce nažloutlou barvu. Chondrocyty jsou uloženy v lakunách jednotlivě, 

případně po dvou, ojediněle se mohou vyskytovat také izogenetické skupiny. Jelikož je 

obsah elastických vláken velký, může u ní docházet k překrývání základní hmoty amorfní. 

U tohoto typu chrupavky nedochází ve stáří ke kalcifikaci. [17], [20] 
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Obr.  20: Stavba elastické chrupavky. Převzato z [23]. 

 

Chrupavka vazivová, která je znázorněna na Obr.  21, představuje přechod mezi 

hustým kolagenním vazivem a chrupavkou. Od předchozích dvou výše zmíněných typů se 

tedy liší poměrem zastoupení buněčné a mezibuněčné složky. U vazivové chrupavky 

převažuje vláknitá složka, která je tvořena ze silných kolagenních vláken. Základní hmoty 

amorfní je velice málo, takže nestačí zcela překrýt veškerou fibrilární složku.  Příkladem 

buněčné složky jsou opět chondrocyty, které bývají v tomto případě uloženy převážně 

jednotlivě. Vazivová chrupavka tvoří například meziobratlové ploténky a symfýzu 

stydkých kostí. [17], [18] 

 

Obr.  21: Stavba vazivové chrupavky. Převzato z [23]. 
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5.3 Temporomandibulární kloub 

Temporomandibulární kloub je vhodným objektem pro zobrazování chrupavek z důvodu 

jeho anatomické stavby, jež nejlépe odpovídá požadavkům práce. Jedná se o složený 

kloub, jeden z nejsložitějších v lidském i zvířecím těle, který umožňuje depresi a elevaci 

dolní čelisti, tedy otevírací a zavírací pohyby čelisti, boční žvýkací pohyby i pohyby dolní 

čelisti dopředu a dozadu. Dochází v něm ke skloubení hlavice dolní čelisti caput 

mandibulae s jamkou fossa mandibularis a rostrálně uloženým kloubním 

valem tuberculum articulare spánkové kosti (Obr.  22). Povrch kostí stýkajících se v 

kloubu běžně pokrývá chrupavka hyalinní, která vytváří hladký a lesklý povrch a 

napomáhá tak správnému a bezbolestnému pohybu kloubů, nicméně čelistní kloub tvoří 

výjimku, jelikož caput mandibulae i fossa mandibularis jsou pokryty chrupavkou 

vazivovou, která se vyznačuje vyšší odolností. Jak bylo ale zmíněno výše, i zde platí, že 

chrupavce pokrývající kloubní plochy chybí perichondrium a vyznačuje se tak minimální 

regenerační schopností. [20] 

Čelistní kloub, stejně jako kloub kolenní, obsahují navíc také tzv. discus articularis. 

Jedná se o oválnou ploténku tvořenou vazivovou chrupavkou, jejíž vyhloubená dorzální a 

ventrální plocha odpovídá vyklenutí caput mandibulae a fossa mandibularis a umožňuje 

tak skloubení dvou inkongruentních kloubních ploch, čímž zlepšuje pohyblivost celého 

kloubu.   

 

 

Obr.  22: Schéma lidského temporomandibulárního kloubu. Převzato z [26]. 

 

Temporomandibulární kloub je doplněn dvěma vazy – ligamentum laterale a 

ligamentum mediale. Jedná se o svazky fibrózních vláken, které na laterální straně zesilují 

kloubní pouzdro, v němž je celý kloub ukryt. Kloubní pouzdro se skládá ze dvou vrstev. 
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Vnější vazivová vrstva je tvořena hustým neuspořádaným kolagenním vazivem s obsahem 

elastických vláken. Vnitřní vrstva je bohatá na buňky, cévy a nervy a její funkcí je 

produkce synoviální tekutiny do kloubní dutiny. Světle žlutá, čirá synoviální tekutina, 

označovaná jako kloubní tih, je mazlavé konzistence a uplatňuje se při zmírnění tření 

styčných ploch jednotlivých kostí a dále zprostředkovává jedinou výživu kloubních 

chrupavek. [18], [20] Kloubní pouzdro se upíná také na discus articularis a odděluje tak 

větší dorzální a menší ventrální kloubní dutinu. [21] 

Temporomandibulární kloub tedy obsahuje jak vazivovou chrupavku pokrývající 

kloubní plochy, tak také vmezeřený disk rovněž tvořený vazivovou chrupavkou.  

5.4 Význam MR při zobrazování chrupavky 

Vyšetření pomocí magnetické rezonance je vhodné k zobrazování celého 

muskuloskeletálního systému, důkladně zobrazuje kosti i klouby včetně veškerých 

kloubních struktur jako jsou ligamenta, kloubní pouzdra či šlachy. Co se týče chrupavky, 

vyšetření se uplatňuje především při diagnostice artrózy, což je chronické nezánětlivé 

degenerativní onemocnění kloubů, při kterém dochází především z důvodu přetížení 

kloubů, obezity a dědičných genetických predispozic k degeneraci kloubních chrupavek, 

nejčastěji u kolenních a kyčelních kloubů (viz Obr.  23). Následkem je bolest kloubů a 

narušení jejich funkce.  

 

Obr.  23: Znázornění artrotického kloubu s degenerovanou kloubní chrupavkou. Převzato z [27]. 

 

Dalším možným onemocněním postihujícím chrupavku je revmatoidní artritida. 

Jedná se o zánětlivé onemocnění kloubů nejčastěji v důsledku autoimunitních procesů, při 

němž dochází k poškozování chrupavky reaktivními radikály kyslíku a dusíku. Obtíže se 

vyskytují nejčastěji na kloubech končetin a projevují se ztuhlostí kloubů a jejich bolestí 

v noci nebo při pohybu.  
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Spondylóza a spondyloartróza, tedy degenerativní onemocnění meziobratlových 

plotének a chrupavek intervertebrálních kloubů, patří mezi další onemocnění kloubního 

aparátu, která lze pomocí MR detekovat.  

V případě temporomandibulárního kloubu je zobrazení chrupavek užitečné také při 

kloubní hypermobilitě při dislokaci chrupavčitého artikulárního disku z důvodu 

uvolněných vazů či deformovaného tvaru kloubních hrbolů. [28], [29] 
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 Experimentální část 

Praktická měření pro tuto práci probíhala na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd 

ČR v Brně, který disponuje přístrojem Bruker BioSpec 94/30 USR (viz Obr.  24). Jedná se 

o supravodivý chlazený systém, jehož magnetické pole dosahuje velikosti 9,4 T a jehož 

tunel má maximální vnitřní průměr 300 mm. Je umístěn v dokonale odstíněné místnosti, 

aby nemohlo docházet k rušení okolními vlivy. 

 

Obr.  24: MR zařízení Bruker BioSpec 94/30 USR. Převzato z [25].  

 

 Ovládání přístroje je umožněno pomocí programu ParaVision, což je software pro 

získávání a zpracování výsledných MR obrazů pracující pod operačním systémem Linux. 

Výsledné soubory získaných dat jsou převedeny na nestandardní typ formátu DICOM, tzv. 

BRUKER DICOM. 

6.1 Obsluha přístroje  

Obsluha přístroje před začátkem měření je následující: nejprve je spuštěn program 

ParaVision a poté je nutné zapnout elektroniku gradientů, která se nachází v nedaleké 

technické místnosti. Následuje připojení cívky a v programu ParaVision se založí nový 

vyšetřovaný pacient a nová studie. Po vložení vyšetřovaného objektu do středu cívky je 

nutné manuálně cívku správně naladit, neboť mohlo dojít k narušení homogenity 

magnetického pole. Poté se zpravidla pouští pilotní sekvence. Jedná se o gradientní echo 
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snímající měřený objekt ve třech rovinách a vyznačuje se vysokou rychlostí (pouze 26 s), 

ale zároveň i ne příliš dobrou kvalitou a rozlišením. Význam pilotní sekvence však spočívá 

pouze v posouzení vhodné geometrie, tedy ke zjištění správné polohy objektu uvnitř 

magnetu a k výběru jednotlivých rovin řezů, pro něž bývá kvalita této sekvence naprosto 

dostačující. Parametry sekvence jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Parametry pilotní sekvence 

Pulsní 

sekvence 
TE [ms] TR [ms] 

Sklápěcí 

úhel [°] 

Tloušťka 

řezu [mm] 

Doba 

měření [s] 

FLASH 3 200 30 1 26 

 

Po posouzení správnosti geometrie, která patří mezi jeden z klíčových faktorů 

měření, je systém připraven na vlastní měření. Je vybrán měřicí protokol a po nastavení 

akvizičních parametrů může měření začít. Schéma postupu přípravy před vlastním 

měřením shrnuje Obr.  25. 

 

 

Obr.  25: Schéma postupu měření 
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6.2 Popis měřeného objektu 

K vlastnímu měření chrupavek temporomandibulárního kloubu byla jako měřený objekt 

použita hlava králíka domácího Oryctolagus cuniculus f. domesticus, jenž svou velikostí 

maximálně odpovídá velikosti cívky magnetu a zároveň je dost velká na to, aby poskytla 

rozumné výsledky týkající se prostorového rozlišení. 

Jelikož bylo zpočátku velice obtížné určit na MR snímku králičí hlavy jednotlivé 

struktury temporomandibulárního kloubu, proběhlo za spolupráce MVDr. Martina Pyszka 

Ph.D. na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno také praktické ověření polohy a 

vzájemných vztahů jednotlivých struktur uvnitř kloubu na nativní králičí hlavě. Byly 

provedeny anatomické řezy dvěma králičími hlavami především za účelem ověření 

lokalizace a tvaru chrupavčitého vmezeřeného disku. 

Na Obr.  26 můžete vidět nativní králičí hlavu po odpreparování žvýkacích svalů 

(musculus masseter) a po otevření kloubní dutiny. Discus articularis je označen pinzetou. 

Z obrázku je patrné, kde přesně se disk nachází a jak rozděluje kloubní dutinu na dorzální a 

ventrální část. 

 

Obr.  26: Králičí hlava po odpreparování žvýkacích svalů při pohledu z boku 

 

Na Obr.  27 vlevo je znázorněn frontální řez temporomandibulárním kloubem, což 

nás utvrdilo v poloze disku, tvaru hlavice dolní čelisti a tvaru jamky spánkové kosti. 

Vpravo na tomtéž obrázku je pro srovnání jeho naměřený MR snímek, z něhož je patrné, 

že naprosto odpovídá anatomické stavbě nativního obrázku. Chrupavčitý disk se nachází 

dorzálně od hlavice dolní čelisti a přesně kopíruje její tvar.  
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Obr.  27: Frontální řez temporomandibulárním kloubem, vlevo nativní snímek, vpravo MR snímek 

Následně byl ověřen také tvar chrupavčitého disku, jelikož také jeho přesná 

struktura je těžištěm této práce. Na Obr.  28 můžete vidět vypreparovaný samostatný disk. 

Z obrázku je patrné, že má bikonkávní tvar, dlouhý je přibližně 7 mm, na šířku má 3 mm a 

co se týče jeho tloušťky, tak na okrajích je silnější a směrem do středu se ztenčuje, až je 

téměř průsvitný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  28: Vypreparovaný bikonkávní discus articularis z ventrálního pohledu 

 

Tímto způsobem byla ověřena anatomická stavba králičího temporomandibulárního 

kloubu, takže pak bylo snazší určit při měření jeho pozici a určit tak konkrétní řezy 

kloubem v jednotlivých rovinách. 

K samotnému měření na MR přístroji pak bylo použito celkem pět králičích hlav, 

přičemž jedna z nich měla kvůli lepšímu zobrazení aplikován do levého 

temporomandibulárního kloubu injekční roztok Magnevist s účinnou látkou Dimeglumini 
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gadipentetas. Jednalo spíše o pokus a předpokládalo se, že výsledný snímek bude 

kontrastně lepší, poněvadž na něm budou zdůrazněny jednotlivé struktury kloubu a 

dosáhne se tak lepšího kontrastu mezi jednotlivými strukturami. Jenže opak byl pravdou. 

Na naměřených snímcích je v oblasti kloubu velice nízký signál, což bylo způsobeno 

nejspíše z důvodu průniku vzduchu do kloubu a porušení jeho struktur při aplikaci 

kontrastní látky.  

Obr.  29 znázorňuje snímek kloubu s aplikovanou kontrastní látkou při měření 

ihned po aplikaci (vlevo) a měření téhož kloubu o den později na snímku vpravo. Zde 

můžeme vidět, že kontrastní látka se postupně rozdifundovala do okolí, a tak by v tomto 

případě bylo vhodnější měření s větším časovým odstupem od aplikace kontrastní látky. 

Vyhodnocení kontrastu u této hlavy bylo provedeno pouze na pravém kloubu.  

 

Obr.  29: Levý temporomandibulární kloub s aplikovanou kontrastní látkou na transverzálním řezu 

vlevo, vpravo tentýž kloub snímaný o jeden den později, sekvence T1w RARE, TE = 10,4 ms, TR 

757,9 = ms 
 

Kromě celé králičí hlavy byl dalším objektem použitým k měření také samostatný 

vypreparovaný temporomandibulární kloub. Ukázku nasnímaných obrazů jednotlivých 

měřených objektů představuje Obr.  30. 



 

45 

 

Obr.  31: Znázorněné řezy králičí lebkou: transverzálně (a), frontálně (b) a sagitálně (c) 

Obr.  30: Králičí hlava s vyjmutým mozkem – sekvence T2w RARE, TE = 36 ms, TR = 3500 ms, 

FA = 180° (vlevo), hlava s aplikovanou kontrastní látkou do levého kloubu – sekvence FLASH, TE 

= 3,655 ms, TR = 369 ms, FA = 35° (uprostřed) a samotný vypreparovaný kloub – sekvence 

FLASH, TE = 3,655 ms, TR = 369 ms, FA = 35° (vpravo) 

6.3 Vlastní měření 

Vlastní měření bylo těžištěm celé práce a zahrnovalo celkem tři série snímání obrazů. Ke 

snímání celé králičí hlavy byla použita objemová RF cívka 1H 112/86 CP TR AD, která je 

dlouhá 112 mm, v průměru dosahuje hodnot 86 mm a slouží jak k vysílání RF pulzu, tak i 

k přijímání signálu. Při měření samostatného vypreparovaného temporomandibulárního 

kloubu byla použita planární povrchová RF cívka 1H 20 mm L R AD s průměrem 20 mm.   

 První série měření 

Po provedení přípravných prací před samotným měřením popsaných v Kapitole 6.1 bylo 

po nastavení správné polohy objektu v tunelu magnetu provedeno měření objektu ve třech 

rovinách – frontální, sagitální a transverzální. Na Obr.  31 jsou na rentgenových snímcích 

králičí hlavy tyto řezy znázorněny, na Obr.  32 jsou pak k těmto řezům znázorněny 

odpovídající MR snímky.  
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Obr.  32: Snímky jednotlivých řezů, sekvence FLASH, TE = 3,655 ms, TR = 369 ms, FA = 35°, 

vlevo rovina transverzální, uprostřed frontální a vpravo sagitální 

Ukázky snímků jednotlivých řezů spolu s přibližným anatomickým uspořádáním 

téže oblasti a popisem jednotlivých struktur udává Obr.  33 a Obr.  34. 

 

Obr.  33: Anatomické uspořádání králičí hlavy (vlevo) a uspořádání na nasnímaném MR obrazu 

(vpravo), transverzální rovina [30] 
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Obr.  34: Anatomické uspořádání králičí hlavy (vlevo) a uspořádání na nasnímaném MR obrazu 

(vpravo), frontální rovina [30] 

 

Série měření byla provedena na celých králičích hlavách i na samostatném 

temporomandibulárním kloubu za použití tří hlavních sekvencí: T1w RARE, T2w RARE a 

FLASH. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny pro ukázku snímky hlavy (Obr.  35) a 

samostatného kloubu (Obr.  36) naměřené při stejné geometrii pomocí tří výše zmíněných 

sekvencí. Jak je z obrázků patrné (především z obrázků samostatného kloubu), sekvence 

T1w RARE poskytuje T1 vážené obrazy, které závisí na relaxační konstantě T1 tak, že čím 

kratší T1 čas je, tím je výsledný signál intenzivnější a obraz je tak světlejší. Tkáně 

obsahující hodně vody jsou znázorněny nejtmavší barvou, označují se jako hyposignální a 

v případě kloubu se jedná o synoviální tekutinu.  Z dalších tkání pak následuje tkáň 

svalová spolu s chrupavkou a největší intenzitu na snímcích vykazuje tuk, který je 

z důvodu nejkratšího relaxačního času T1 nejsvětlejší. [11] 

      

Obr.  35: Králičí hlava - sekvence T1w RARE, TE = 10,4 ms, TR = 757,8 ms (vlevo), T2w RARE, 

TE 36 = ms, TR = 3893 ms (uprostřed) a FLASH, TE = 3,655 ms, TR = 369 ms, FA = 35° (vpravo) 
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Obr.  36: Samostatný kloub – sekvence T1w RARE, TE = 10,4 ms, TR = 665,9 ms (vlevo), T2w 

RARE, TE = 36 ms, TR = 3500 ms (uprostřed) a FLASH, TE = 3,7 ms, TR = 369 ms, FA = 35° 

(vpravo) 

 

 

   Naopak měřením pomocí sekvence T2w RARE získáme T2 vážené obrazy, které 

závisí na relaxačním čase T2. Čím je relaxační čas T2 delší, tím je intenzita obrazu vyšší. 

Nejdelší relaxační čas T2 má voda, která je v tomto případě hypersignální. Nejnižší 

intenzitu bude vykazovat svalová a chrupavčitá tkáň, tedy tkáň vyznačující se krátkým T2 

relaxačním časem. Následovat bude tkáň tuková se středně dlouhým T2 časem a nejvyšší 

intenzitu bude tentokrát vykazovat synoviální tekutina. 

Pomocí FLASH sekvence lze získat různě vážené obrazy v závislosti na nastavení 

akvizičních parametrů. Při krátkých časech TR a TE lze získat T1 vážené obrazy, při 

dlouhém TR T2 vážené obrazy a při dlouhém TE obrazy vážené hustotou protonových 

jader. V našem případě nastavení akvizičních parametrů se jednalo o T1 vážené obrazy. 

[11], [12] 

U všech tří sekvencí se postupně při měření měnily akviziční parametry TE, TR a u 

FLASH sekvence také sklápěcí úhel FA (flip angle), aby se dosáhlo co nejlepšího 

zobrazení. Ukázku nasnímaných obrazů pomocí FLASH sekvence s různými sklápěcími 

úhly udává Obr.  37.  

 

Obr.  37: Obrazy snímané pomocí FLASH sekvence s různými sklápěcími úhly FA  

(TE = 3,7 ms, TR = 369 ms) 
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Výsledkem měření byly nasnímané jednotlivé série řezů temporomandibulárním 

kloubem ve třech rovinách pro každou sekvenci včetně její optimalizace. Nicméně pro 

každou sekvenci se jako nejlepší jevily z pohledu kontrastu obrazy s akvizičními 

parametry, které jsou uvedeny v Tabulce 4.  

Tabulka 4: Akviziční parametry použitých pulsních sekvencí 

Pulsní 

sekvence 
TE [ms] TR [ms] 

Sklápěcí 

úhel [°] 

Tloušťka 

řezu [mm] 

Doba 

měření 

T1w RARE 10,4 665,9 180 1,5 8 min 31 s 

T2w RARE 36,0 3 500,0 180 1,5 5 min 36 s 

FLASH 3,7 369,0 35 1,5 14 min 10 s 
 

Takto naměřené snímky sloužily následně k vyhodnocení kontrastu mezi kloubní 

chrupavkou a okolní tkání, přičemž postup a vyhodnocení bude popsán dále v práci. 

 Druhá série měření 

Další měření se týkalo tvorby T1 map, tudíž zahrnovalo snímání obrazů objemovou cívkou 

pomocí RARE sekvence s různými časy TR a TE. Tato sekvence měří snímky pro jeden 

zvolený řez, v našem případě ve frontální a transverzální rovině, neboť tyto roviny 

poskytovaly nejlepší snímky kloubu z hlediska prostorového rozlišení kloubní chrupavky a 

okolní tkáně. Akviziční parametry použité pulsní sekvence udává Tabulka 5, přičemž 

repetiční časy TR lze před akvizicí nastavit ručně podle předpokládané hodnoty 

relaxačního času T1 vybrané tkáně. 

Tabulka 5: Akviziční parametry sekvence RARE 

Pulsní 

sekvence 
TE [ms] TR [ms] 

Tloušťka 

řezu [mm] 
Doba měření 

RARE 
10; 30; 50; 

70; 90 

328,347; 612,915; 

1012,181; 1686,958; 

5000,000 

1,5 
13 min 59 s  

575 ms 

 

Pro výpočet T1 mapy jsou klíčové snímky jednoho řezu s různými repetičními časy 

TR, ale pro jeden echo čas TE. Jako nejlepší se jevily obrazy s různým TR pro TE = 10 ms, 

které jsou znázorněny na Obr.  38 a které budou následně využity pro tvorbu T1 mapy.  
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Obr.  38: Naměřené snímky pomocí sekvence RARE, FA = 35° 

 

K měření jedné z hlav byla tentokrát použita také planární povrchová RF cívka 1H 

20 mm L R AD (používaná dříve pro měření samostatného temporomandibulárního 

kloubu), neboť jedna z měřených hlav měla odpreparované žvýkací svaly, a tudíž mohla 

být povrchová cívka přiložena téměř na kloub. Ukázku obrazu nasnímaného pomocí této 

cívky znázorňuje Obr.  39, z něhož vyplývá, že kvalita signálu směrem od vzdalující se 

cívky klesá, nicméně jelikož nás zajímá pouze oblast temporomandibulárního kloubu, není 

pokles signálu v našem případě stěžejní. 

 

Obr.  39: Frontální řez snímaný pomocí povrchové cívky, sekvence RARE, TE = 10 ms,  

TR = 328,347 ms 
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Z obrazů s různými TR časy se následně pixel po pixelu počítají T1 mapy, jejichž 

podrobnější popis bude popsán v Kapitole 7.2. T1 mapa slouží k určení T1 relaxačního 

času všech vyobrazených tkání.   

 Třetí série měření 

Třetí a zároveň poslední série měření se zabývala snímáním obrazů pomocí UTE sekvence, 

tedy za použití velmi krátkých TE časů. Snímky byly měřeny ve frontální a transverzální 

rovině pomocí programu ParaVision 6.1, akviziční parametry použité sekvence udává 

Tabulka 6 a Tabulka 7. 

Tabulka 6: Akviziční parametry UTE sekvence 

Pulsní sekvence TR [ms] FA [°] Matice Tloušťka řezu [mm] 

UTE 30 15 256 x 256 2 

 

Tabulka 7: TE časy UTE sekvence 

TE [ms] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 

TE [ms] 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0  

 

Příklad naměřených obrazů s různými TE časy udává Obr.  40. Tyto obrazy slouží 

opět k vyhodnocení kontrastu mezi chrupavkou a okolní tkání. 

 

Obr.  40: Nasnímané obrazy sekvencí RARE s různými TE časy, TR = 30 ms, FA = 15° 
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6.4 Vyhodnocení kontrastu u naměřených obrazů 

Abychom mohli u námi naměřených obrazů vyhodnotit jejich kvalitu, byla nutná nejprve 

přesná lokalizace chrupavky u temporomandibulárního kloubu. Na Obr.  41 je znázorněna 

poloha chrupavky pokrývající kloubní hlavici dolní čelisti a také poloha chrupavčitého 

disku. Po jejich přesném ohraničení pomocí ROI (Region of interest) je možné přistoupit 

k samotnému vyhodnocení. 

  

Obr.  41: Chrupavka u temporomandibulárního kloubu, vlevo snímáno objemovou RF cívkou 1H 

112/86 CP TR AD, vpravo použita planární povrchová RF cívka 1H 20 mm L R AD  

 Poměr signálu k šumu SNR 

Pro vyhodnocení kvality nasnímaného obrazu byly využity následující vztahy: Signal-to-

noise ratio (SNR), neboli poměr signálu k šumu, který závisí na akvizičních parametrech a 

kvalitě konstrukce MR zobrazovacího systému a slouží tak k posouzení kvality vzniklého 

výsledného obrazu. Porovnává úroveň měřeného signálu vůči okolnímu šumu, což je 

náhodná aditivní složka vyskytující se v obraze. Výše šumu je určena jeho směrodatnou 

odchylkou od průměrné hodnoty intenzity pixelů obrazu. Čím vyšší je hodnota odchylky, 

tím více šumu se v obraze vyskytuje a kvalita zobrazení tak klesá. SNR lze vypočítat podle 

vztahu [33]:  

 𝑆𝑁𝑅 =  
𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋)

𝑠𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 (𝑋)
 

(6.1)  

kde X představuje hodnoty intenzity signálu pro každý pixel ve vybrané oblasti ROI 

(region of interest), v našem případě byla touto oblastí chrupavka pokrývající caput 

mandibulae, viz Obr.  42. Výsledkem je bezrozměrná hodnota, přičemž čím vyšších 

hodnot SNR dosahuje, tím je snímek kvalitnější.  
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SNR lze počítat také podle následujícího vzorce, výsledná hodnota se pak udává 

v decibelech (dB) [33]:  

 

 

𝑆𝑁𝑅 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋)

𝑠𝑡𝑑(𝑋)
  

(6.2)  

kde X opět představuje hodnoty intenzity signálu pro každý pixel ve vybrané oblasti ROI.  

Nicméně pro medicínské účely se používá bezrozměrné vyjádření. 

  

Obr.  42: Výběr oblasti pro výpočet SNR 

Hodnoty SNR byly zjišťovány pro nejreprezentativnější snímek každé hlavy a pro 

samostatný kloub u frontální (F) a transverzální (T) roviny, kde byla chrupavka nejvíce 

zřetelná. Pro každý snímek bylo provedeno vyhodnocení třikrát, výsledná hodnota pak 

představuje průměrnou hodnotu z těchto tří hodnocení. Všechny hodnoty SNR pro 

jednotlivé sekvence jsou uvedeny v Tabulce 8, přičemž na Obr.  43 jsou pro lepší 

přehlednost rozdílů u zjištěných hodnot při měření jednotlivými sekvencemi vykresleny 

také boxploty.  

Tabulka 8: Průměrné hodnoty SNR pro jednotlivé sekvence 

Snímek 
T1w T2w FLASH 

F T F T F T 

1 3,148 3,090 3,606 3,966 2,719 2,846 

2 4,641 4,476 3,897 4,136 4,257 4,013 

3 3,838 4,153 3,966 3,548 2,861 2,901 

4 5,250 6,621 3,101 2,499 4,145 3,981 

5 6,350 6,303 2,529 2,542 4,567 4,103 

6 5,266 5,641 2,769 2,892 3,569 4,029 

Průměr 4,898 3,288 3,666 
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Obr.  43: Hodnoty SNR pro jednotlivé sekvence  

 

Ze zjištěných hodnot vyplývá, že nejvyšší průměrné hodnoty dosahuje SNR u 

sekvence T1w RARE. U této sekvence je sice největší rozptyl hodnot, ale dosahuje 

absolutně nejvyššího maxima, takže tyto obrazy by měly být z hlediska kvality a výskytu 

šumu nejlepší. Sekvence T2w RARE má hodnoty SNR nejnižší. 

Jak je ale patrné z Tabulky 8, naměřené hodnoty nedosahují až tak vysokých 

hodnot, jak by měly, neboť za dostačují se považuje SNR vyšší než 5 [34]. Navíc se u 

každé měřené hlavy u jednotlivé sekvence hodnoty SNR signifikantně liší, což mohlo být 

způsobeno při výběru ROI, kdy se oblast vybírala „ručně“, a proto u každého snímku 

mohla být vybrána trochu jiná oblast k následnému výpočtu.   

 Poměr kontrastu vůči šumu CNR 

Další možností stanovení kvality obrazu je výpočet poměru kontrastu vůči šumu CNR 

(contrast-to-noise ratio), kdy mezi sebou porovnáváme dvě vybrané oblasti obrazu. Jelikož 

se vzorce pro výpočet CNR v různých literárních pramenech poměrně liší, byly pro měření 

použity vzorce následující, neboť vykazovaly nejlepší výsledky [33], [34], [35]: 

 

 

𝐶𝑁𝑅 =  
𝑎𝑏𝑠(𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋) − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑌))

𝑠𝑡𝑑(𝑍)
 

(6.3)  

 𝐶𝑁𝑅𝑝 =  
𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋) − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑌)

√(𝑠𝑚ě𝑟. 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎(𝑋)2) + (𝑠𝑚ě𝑟. 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎(𝑌)2)
2

 
(6.4)  



 

55 

 

 

 𝐶𝑅 =  
𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋) − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑌)

𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋) + 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑌)
 

(6.5)  

 

kde X je intenzita signálu chrupavky stejně jako v předchozím případě u SNR, Y 

představuje intenzitu signálu u kosti nebo u chrupavčitého disku (podle toho, k čemu 

výpočet vztahujeme) a Z znamená intenzitu signálu pozadí. Tyto konkrétní vybrané oblasti 

ukazuje pro lepší představu Obr.  44. Vysoká hodnota CNR znamená vyšší kvalitu snímku 

vzhledem k posouzení kontrastu. Čím vyšší CNR, tím je snímek kontrastnější. 

      

Obr.  44: Znázornění ROI oblastí, vlevo oblast Y pro disk, uprostřed oblast Y pro kost, vpravo 

oblast Z pro pozadí 

Co se týče vyhodnocení CNR, byl pro každou z pěti měřených hlav vybrán opět 

nejreprezentativnější snímek, a navíc byl zahrnut jeden subjektivně nejlepší snímek 

samotného kloubu. Jelikož v tomto případě porovnáváme dvě oblasti obrazu a záleží nám 

na odlišnosti kloubní chrupavky od různé okolní tkáně, byly tyto výpočty vztaženy jednak 

k chrupavčitému disku, aby bylo zjištěno, jestli mezi oběma chrupavkami existuje rozdíl, 

ačkoliv jsou obě tvořeny vazivovou chrupavkou, a ve druhém případě se výpočet vztahoval 

ke kostní tkáni dolní čelisti. 

Při výpočtu CNR byl nejdříve zjištěn rozdíl intenzit obrazu u obou vybraných 

oblastí, abychom měli představu, jak moc se oblasti od sebe liší a jak velký vliv má rozdíl 

intenzit na výsledném CNR. Rozdíl byl spočítán jednoduše podle následujícího vzorce: 

 𝑅𝑜𝑧𝑑í𝑙 =  𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑋) − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑌) (6.6)  

kde X odpovídá oblasti chrupavky a Y reprezentuje oblast disku, případně kosti. Hodnoty 

rozdílů intenzit signálu pro chrupavku vs. disk jsou uvedeny v Tabulce 9 a následně 

graficky znázorněny na Obr.  45. 
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Tabulka 9: Rozdíly intenzit chrupavky a disku u jednotlivých snímků 

Snímek T1w T2w FLASH 

1 11,8·105 1,04·105 26,0·105 

2 11,6·105 3,66·105 26,9·105 

3 9,33·105 4,73·105 22,2·105 

4 4,94·105 3,24·105 3,11·105 

5 5,01·105 2,43·105 9,46·105 

6 4,44·105 1,38·105 11,1·105 

Průměr 7,85·105 2,75·105 16,46·105 

 

Jak je patrné z Tabulky 9, sekvence T2w RARE vykazuje absolutně nejmenší rozdíl 

intenzit signálu, neboť disk i chrupavka mají podle předpokladu velice podobné hodnoty 

intenzit. Následuje sekvence T1w RARE a výrazně nejvyšších hodnot rozdílu dosahuje 

sekvence FLASH, na které byl rozdíl vidět i pouhým okem. Z tohoto zjištění by mělo 

vyplývat, že čím rozdílnější je intenzita obou oblastí, tím lépe by měl vycházet poměr CNR 

(resp. CNRp, CR). Všechny zjištěné hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 10 a 11. 

 

Obr.  45: Rozdíl intenzit obrazu mezi kloubní chrupavkou a diskem 
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Tabulka 10: CNR a CNRp chrupavky a disku pro jednotlivé sekvence  

Snímek 
T1w T2w FLASH 

CNR CNRp CNR CNRp CNR CNRp 

1 26,244 1,652 3,610 1,250 30,991 2,854 

2 46,667 1,549 22,945 1,099 32,676 2,874 

3 40,690 1,698 12,680 0,825 30,080 5,392 

4 24,988 4,315 8,457 2,932 24,877 5,896 

5 19,149 3,763 5,277 1,589 19,567 5,408 

6 16,745 3,162 10,246 1,741 11,357 3,589 

Průměr 29,081 2,690 10,536 1,573 24,925 4,336 

 

Tabulka 11: CR chrupavky a disku pro jednotlivé sekvence 

Snímek T1w T2w FLASH 

1 0,219 0,204 0,627 

2 0,240 0,229 0,650 

3 0,339 0,119 0,869 

4 0,383 0,405 0,865 

5 0,390 0,144 0,843 

6 0,278 0,198 0,804 

Průměr 0,308 0,217 0,776 

 

Obr.  46 a Obr.  47 graficky znázorňují zjištěné hodnoty uvedené v Tabulce 10 a 

Tabulce 11. Z výsledků je patrné, že podle předpokladů nejnižších hodnot CNR, CNRp a 

CR dosahuje sekvence T2w RARE, jelikož rozdíly intenzity signálu mezi oběma 

vybranými oblastmi byly nejmenší. Sekvencí T1w RARE bylo získáno v průměru lepších 

hodnot, v případě CNR bylo dokonce u snímku 2 dosaženo celkového maxima 46,677. 

Nicméně jako absolutně nejlepší sekvence se jeví sekvence FLASH, která především 

v případě CNRp a CR dosahuje dokonce mnohonásobně vyšších hodnot.  

Tímto se tedy potvrdily počáteční předpoklady, že čím větší byl rozdíl intenzit u 

různých sekvencí, tím lépe pak vycházel poměr CNR a sekvence T2w RARE není v tomto 

případě příliš vhodná pro zobrazování chrupavek. 
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Obr.  46: CNR a CNRp u kloubní chrupavky a disku 

 

 

Obr.  47: CR u kloubní chrupavky a disku 

 

Pokud jde o vyhodnocení chrupavky versus kosti, opět byl nejprve zjištěn rozdíl 

průměrné intenzity jednotlivých pixelů mezi oběma oblastmi. V případě porovnání kloubní 

chrupavky a kosti nejsou zjištěné rozdíly v sekvencích tak velké, viz Obr.  48 a Tabulka 

12. Nejmenších hodnot rozdílu dosahuje opět T2w RARE sekvence, nicméně dosahuje i 

nejmenšího rozptylu. Sekvence FLASH má sice největší průměrnou hodnotu, ale výsledky 

se pro jednotlivé hlavy výrazně liší a dosahuje tak nejvyššího rozptylu. 
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Tabulka 12: Rozdíl intenzit u chrupavky a kosti 

Snímek T1w T2w FLASH 

1 1,83·105 2,31·105 9,86·105 

2 7,28·105 2,99·105 11,4·105 

3 8,00·105 3,81·105 3,65·105 

4 2,27·105 2,78·105 6,04·105 

5 4,43·105 4,28·105 3,32·105 

6 2,82·105 2,89·105 5,36·105 

Průměr 4,44·105 3,18·105 6,61·105 

 

 

Obr.  48: Rozdíl intenzit mezi kloubní chrupavkou a kostí 

 

Všechny naměřené hodnoty CNR, CNRp a CR jsou uvedeny v Tabulce 13 a 14 a 

tentokrát tedy popisují vztah mezi kloubní chrupavkou a kostí dolní čelisti. Obr.  49 a Obr.  

50 představuje grafické znázornění zjištěných hodnot.  
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Tabulka 13: CNR a CNRp chrupavky a kosti pro jednotlivé sekvence  

Snímek 
T1w T2w FLASH 

CNR CNRp CNR CNRp CNR CNRp 

1 4,164 1,571 7,583 2,648 11,577 0,783 

2 28,315 0,971 17,877 2,594 13,822 1,106 

3 34,067 -0,280 12,535 -0,936 4,841 1,638 

4 7,275 2,036 11,021 1,910 7,504 1,881 

5 17,471 2,916 10,843 2,001 6,622 0,642 

6 19,185 0,513 9,965 2,378 5,478 0,953 

Průměr 18,413 1,288 11,637 1,766 8,307 1,167 

 

Tabulka 14: CR chrupavky a kosti pro jednotlivé sekvence 

Snímek T1w T2w FLASH 

1 0,264 0,626 0,157 

2 0,240 0,563 0,213 

3 -0,037 -0,180 0,224 

4 0,218 0,338 0,258 

5 0,317 0,418 0,083 

6 0,080 0,395 0,148 

Průměr 0,180 0,360 0,181 

 

 

Obr.  49: CNR kloubní chrupavky a kosti 

, 
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Obr.  50: CNRp a CR u kloubní chrupavky a kosti 

 

V případě těchto zjištěných hodnot je vidět, že pokud porovnáváme oblast kloubní 

chrupavky a kosti, tak jsou výsledky naprosto odlišné od předchozích výsledků 

porovnávajících kloubní chrupavku a chrupavčitý disk, což je způsobeno odlišnou stavbou 

chrupavky a kosti. U CNR dosahuje nejvyšších hodnot sekvence T1w RARE, nicméně 

u CNRp a CR vykazuje nejvyšší hodnoty překvapivě sekvence T2w RARE. Nejnižší 

hodnoty CNR, CNRp i CR jsou získány z obrazů snímaných sekvencí FLASH. 

Z výsledků je zřejmé, že i tentokrát se hodnoty u jednotlivých sekvencí pro různé 

hlavy liší. Může to být způsobeno buď rozdílnými oblastmi při výběru ROI, nebo 

pravděpodobně také tím, že každá králičí hlava měla jiné podmínky uchovávání, některá 

byla měřena v nativním stavu a jiná byla rozmražená. Mohlo tedy dojít ke změně 

jednotlivých struktur tkání, což se mohlo projevit i ve výsledných obrazech, jelikož 

zobrazení pomocí MR patří mezi velice citlivé zobrazovací metody. 

Jako vhodnou sekvencí se tedy v prvním případě (chrupavka vs. disk) jevila 

sekvence FLASH, ve druhém případě (chrupavka vs. kost) to byla sekvence T2w RARE.  

 

6.5 Zjišťování T1 relaxačních časů pomocí T1 mapy 

Ze snímků naměřených pomocí RARE sekvence s různými TR časy byla vytvořena pixel 

po pixelu T1 relaxační mapa, jejíž podobu udává Obr.  51 a jejíž realizace bude popsána 

v Kapitole 7.2. K měření byla opět použita planární povrchová cívka, takže na výsledné 

mapě je vidět, že směrem od levého temporomandibulárního kloubu klesá kvalita obrazu. 
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Obr.  51: Výsledná T1 mapa 

 

Z vytvořené mapy se následně vybere oblast ROI, u které se spočítá průměrný 

relaxační čas T1. Jelikož se v předchozí části práce brala v úvahu kloubní chrupavka, disk 

i kost, počítaly se relaxační časy také pro všechny tyto tři oblasti. Zjištěné hodnoty jsou 

uvedeny v Tabulce 15 a graficky znázorněny na Obr.  52. 

Tabulka 15: Zjištěné T1 relaxační časy u tkání 

Snímek 

Kloubní chrupavka Discus articularis Kost (mandibula) 

Průměr 

[ms] 

Směr. 

odchylka 

[ms] 

Průměr 

[ms] 

Směr. 

odchylka 

[ms] 

Průměr 

[ms] 

Směr. 

odchylka 

[ms] 

1 1447,97 135,47 1319,20 110,63 1655,70 319,22 

2 1568,10 227,91 1495,10 196,35 1650,57 331,79 

3 1548,03 202,27 1313,03 129,83 1465,50 235,49 

4 1295,70 132,85 1269,77 143,08 1337,33 196,71 

Průměr 1464,95 174,63 1349,28 144,97 1527,28 270,80 

 

Jak je vidět z Tabulky 15, relaxační časy všech tří oblastí jsou si velice podobné. 

Nejmenší hodnota je u chrupavčitého disku 1 349 ms, nejvyšší u kosti 1 527 ms, ale pokud 

vezmeme do úvahy směrodatné odchylky, tak se hodnoty především u chrupavky a kosti 

liší naprosto minimálně. 
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Obr.  52: T1 relaxační časy tkání 

 

Data naměřená pomocí sekvence RARE se kromě zpracování v programu 

vytvořeném pomocí programového prostředí MATLAB vyhodnocovala také přímo 

v programu ParaVision 5.1. Pomocí ROI (region of interest) se definovala oblast zájmu v 

obraze (stejná jako v případě vyhodnocování pomocí vytvořeného programu, tedy 

chrupavka, disk a kost), viz Obr.  53 a následně se pomocí Image Sequence Analysis a 

implementované funkce zjistil relaxační čas T1, kdy se hodnotami proložila funkce 

znázorněná na Obr.  54.  

Obr.  53: Oblasti zájmu – vlevo kloubní chrupavka, uprostřed disk, vpravo kost 
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Obr.  54: Křivka proložená obrazy s různými TR časy sloužící k výpočtu T1 relaxačních časů 

 

Ukázku zjištěných výsledků T1 relaxačních časů z programu ParaVision 

představuje Obr.  55. Všechny zjištěné hodnoty T1 relaxačních časů pak udává Tabulka 16. 

 

 

Obr.  55: Výsledné hodnoty T1 relaxačního času z programu ParaVision 
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Tabulka 16: Zjištěné hodnoty relaxačních časů T1 pomocí programu ParaVision 

Snímek 

Kloubní chrupavka Discus articularis Kost (mandibula) 

Průměr 

[ms] 

Směr. 

odchylka 

[ms] 

Průměr 

[ms] 

Směr. 

odchylka 

[ms] 

Průměr 

[ms] 

Směr. 

odchylka 

[ms] 

13 1 162,69 91,37 1 095,59 155,13 1 161,73 512,69 

5 1 189,68 195,49 1 021,57 306,41 1 139,56 530,82 

6 1 211,31 103,46 1 013,65 200,04 1 107,31 430,41 

4 1 047,05 109,20 1 005,62 177,02 1 041,99 383,15 

Průměr 1 152,68 124,88 1 034,11 209,65 1112,65 464,27 

 

Při porovnání výsledků T1 relaxačních časů v Tabulce 15 a 16 a na Obr.  56 lze 

vidět, že se relaxační časy jednotlivých tkání při použití těchto dvou metod zásadně liší. 

V případě vyhodnocení v programu v Matlabu je relaxační čas T1 u kloubní chrupavky 

1 465 ms, na rozdíl od programu ParaVision, kdy dosahuje hodnot pouze 1 153 ms. Kost 

má nejdelší relaxační čas při vyhodnocení pomocí Matlabu, naopak při vyhodnocení 

pomocí programu ParaVision se nejdelším T1 relaxačním časem vyznačuje kloubní 

chrupavka. Obě metody se shodují pouze na tom, že nejnižšího T1 relaxačního času 

dosahuje chrupavčitý disk.  

Tyto rozdíly ve výsledcích jsou s největší pravděpodobností způsobeny výběrem 

odlišných ROI oblastí, jelikož oblasti z programu ParaVision se nedaly importovat do 

programu v Matlabu a proto mohly být u každého obrazu vybrány oblasti jiné.  

  

Obr.  56: Porovnání zjištěných relaxačních časů pomocí Matlabu (vlevo) a programu ParaVision 

(vpravo) 

Naše získané výsledky z Tabulky 15 a 16 můžeme porovnat také s hodnotami 

v Tabulce 17, která udává hodnoty relaxačního T1 a T2 času pro uvedené tkáně. Jedná se 
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ale o hodnoty z MR přístroje o velikosti magnetického pole 1,5 a 3 T, takže jsou tyto 

hodnoty spíše pouze orientační a nelze je přesně vztahovat k našim výsledkům, které byly 

měřeny na přístroji 9,4 T. Nicméně z výsledků je vidět, že pro chrupavku platí 1 060 ms 

pro 1,5 T a 1 240 ms pro 3 T, tudíž lze předpokládat, že pro 9,4 T by byly hodnoty pro 

chrupavku vyšší, takže by odpovídaly spíše hodnotám zjištěným pomocí programu 

vytvořeného v Matlabu. 

Tabulka 17: Relaxační časy tkání pohybového aparátu, převzato z [31] 

Tkáň 
T1 [ms] T2 [ms] 

1,5 T 3 T 1,5 T 3 T 

Sval 1130 ± 91,7 1420 ± 38,1 35,3 ± 3,85 31,7 ± 1,90 

Chrupavka 1060 ± 155 1240 ± 107 42,1 ± 7,05 36,9 ± 3,81 

Synoviální tekutina 2850 ± 279 3620 ± 320 1210 ± 140 767 ± 48,8 

Kostní dřeň 288 ± 8,42 371 ± 7,94 165 ± 5,50 133 ± 4,43 

Podkožní tuk 288 ± 5,27 365 ± 9,0 165 ± 4,96 133 ± 6,14 
 

6.6 Vyhodnocení snímků naměřených pomocí UTE sekvence 

Snímky naměřené pomocí UTE sekvence s různými TE časy jsou vynikající pro 

zobrazování tkání s velmi krátkými T2 relaxačními časy, jako jsou šlachy, vazy, menisky 

či periost, které při běžných technikách poskytují velmi malý měřený signál. Nicméně 

k ještě lepšímu zobrazení tkání s krátkými T2 relaxačními časy slouží subtrakce těchto 

naměřených snímků, při které dochází k odečítání obrazů s různými TE časy od sebe 

navzájem. [32]  

 V našem případě se z hlediska výsledného kontrastu snímku z pohledu chrupavek 

jevilo jako nejlepší odečítání snímku s echo časem TE = 15 ms od ostatních snímků 

s kratšími TE časy. Obr.  57 znázorňuje podobu obrazů s TE = 0,4 ms a TE = 15 ms a 

výsledný obraz vzniklý odečtením obou předchozích obrazů od sebe navzájem. 

       

Obr.  57: Obrazy snímané pomocí sekvence UTE, vlevo TE = 0,4 ms, uprostřed TE = 15 ms a 

vpravo výsledný obraz pro rozdíl TE 0,4 - 15 ms 
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Z výsledných snímků byly pomocí ROI vybrány v tomto případě oblasti kloubní 

chrupavky a kosti dolní čelisti, viz Obr.  58, u kterých byly počítány hodnoty rozdílu 

intenzit, SNR, CNR, CNRp a CR podle vzorců uvedených v Kapitole 6.4. Tabulka 18 

znázorňuje veškeré zjištěné hodnoty, přičemž druhý sloupec udává echo časy TE obrazů, 

které byly od sebe odečítány. První sloupec těmto obrazům přiřazuje indexy pro snadnější 

identifikaci jednotlivých snímků. 

   

Obr.  58: Znázornění ROI oblastí použitých pro vyhodnocení kontrastu 

 

Tabulka 18: Hodnoty SNR a CNR, CNRp a CR u odečítaných obrazů 

Snímek TE [ms] Rozdíl SNR CNR CNRp CR 

1 0,4 – 15,0 0,373 9,997 27,887 4,970 0,320 

2 0,5 – 15,0 0,479 10,177 25,817 5,601 0,421 

3 0,6 – 15,0 0,436 9,259 27,186 5,538 0,421 

4 0,7 – 15,0 0,491 10,432 32,335 6,040 0,444 

5 0,8 – 15,0 0,548 10,030 33,605 6,492 0,530 

6 0,9 – 15,0 0,564 9,141 28,823 6,182 0,533 

7 1,0 – 15,0 0,576 10,782 34,762 7,174 0,586 

8 2,0 – 15,0 0,463 4,822 27,899 5,283 0,781 

9 3,0 – 15,0 0,291 2,424 14,609 2,660 0,697 

10 4,0 – 15,0 0,190 2,292 9,050 2,226 0,627 

11 5,0 – 15,0 0,125 3,305 6,375 2,529 0,553 

12 6,0 – 15,0 0,029 1,675 1,231 0,724 0,238 

 

Tabulka 19 udává ještě další vypočítané hodnoty SNR a CNR (resp. CNRp a CR) 

pro odečtené obrazy, které se subjektivně jevily také jako velice kvalitní, nicméně z hodnot 

je patrné, že nedosahují tak dobrých výsledků jako výsledné obrazy v Tabulce 18. 
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Tabulka 19: Hodnoty SNR a CNR, CNRp a CR u dalších odečítaných obrazů 

TE [ms] SNR CNR CNRp CR 

0,6 – 3,0 4,817 7,221 2,429 0,255 

0,6 – 7,0 5,250 9,274 3,213 0,322 

0,8 – 4,0 4,574 7,454 2,348 0,317 

0,8 -  9,0 3,884 8,822 2,531 0,346 

1,0 – 5,0 3,018 6,596 1,842 0,323 

1,0 – 9,0 3,042 9,696 2,352 0,438 

3,0 – 5,0 2,676 7,540 1,922 0,408 

2,0 – 7,0 2,548 9,774 2,136 0,474 

3,0 – 10,0 1,457 7,823 1,920 0,932 

 

Na Obr.  60, Obr.  61 a Obr.  62 jsou pro lepší přehlednost uvedeny veškeré 

hodnoty z Tabulky 18 v grafické podobě. Z obrázků je patrné, že rozdíl intenzit signálu u 

snímků postupně roste, u snímku 7 dosahuje maxima a poté hodnoty strmě klesají. Tohoto 

trendu nabývají naprosto stejně také hodnoty SNR, CNR a CNRp. V případě vyhodnocení 

CR dosahujeme maximální hodnoty až u snímku 8. Z výsledků tedy vyplývá, že nejlepšího 

zobrazení z hlediska kontrastu dosahuje snímek 7 (Obr.  59) vzniklý odečtením obrazu 

s TE = 15 ms od obrazu s TE = 1 ms. Nicméně i snímky 5, 6 a 8 dosahují velmi vysokých 

hodnot. 

 

Obr.  59: Snímek vzniklý odečtením obrazu s TE = 15 ms od obrazu s TE = 1 ms 

Pokud bychom srovnali hodnoty SNR u snímků měřených pomocí UTE sekvence 

spolu se snímky měřenými pomocí sekvencí T1w RARE, T2w RARE a FLASH (viz 

Tabulka 8), zjistili bychom, že pomocí UTE sekvence dosahuje mnohem lepší kvality 
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obrazu z hlediska šumu, neboť u nejkvalitnějších obrazů se pohybujeme v rozmezí hodnot 

9-10, zatímco u ostatních výše zmíněných sekvencí dosahujeme pouze hodnoty 3-6.  

Navíc v případě vyhodnocování kontrastu u snímků měřených pomocí UTE 

sekvence byla vybraná ROI oblast pro všechny snímky naprosto totožná, neboť veškeré 

snímky byly naměřeny se stejnou geometrií, tudíž zjištěné hodnoty mají větší vypovídající 

hodnotu. 

 

Obr.  60: Hodnoty rozdílů intenzit signálu pro chrupavku a kost 

 

 

Obr.  61: Hodnoty SNR, CNR a CNRp pro chrupavku a kost 
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Obr.  62: Hodnoty CR pro chrupavku a kost 
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 Popis programu a jeho ovládání 

Pomocí programového prostředí MATLAB bylo vytvořeno jednoduché grafické 

uživatelské rozhraní (GUI) pro zpracování nasnímaných obrazů. Umožňuje tři postupy 

vyhodnocení, které byly popsány výše v práci, a sice vyhodnocení kontrastu pomocí SNR 

a CNR (resp. CNRp a CR), tvorbu T1 map a zjištění relaxačních časů vybrané tkáně a 

v neposlední řadě také odečítání obrazů nasnímaných pomocí UTE sekvence s jejich 

následným vyhodnocením SNR a CNR. K výběru jednoho z těchto postupů slouží hlavní 

program, který spouští následující vytvořené funkce, Jeho podobu můžete vidět na Obr.  

63. 

 

Obr.  63: Vzhled hlavního okna programu 

7.1 Vyhodnocení kontrastu pomocí SNR, CNR 

Pokud si uživatel vybere v hlavním programu možnost 1) Vyhodnocení kontrastu pomocí 

SNR, CNR, objeví se následně další okno (viz Obr.  64) sloužící k samotnému 

vyhodnocení. Tlačítko Načíst data slouží k výběru a nahrání dat, které jsou ve formátu 

*.mat. Do tohoto formátu byla data převedena z výchozího 2dseq pomocí toolboxu pvtools 

od firmy Bruker. Název vybraných dat se objeví vedle tlačítka a zároveň se nahraný 

obrázek zobrazí vpravo od tlačítka. Tlačítko Vybrat kloub pak slouží k výběru oblasti 

temporomandibulárního kloubu, neboť k analýze potřebujeme pouze tuto část obrazu. 

Následuje panel s výběrem ROI (region of interest), což je oblast, která nás nejvíce 

zajímá, v našem případě se jedná o přesné vyznačení chrupavky a určení jejích hranic od 

okolí (tlačítko Vybrat chrupavku). Abychom mohli u snímků počítat SNR a CNR podle 

vzorců uvedených v Kapitole 6.4, je nutné si kromě chrupavky dobře ohraničit také okolní 

kost a chrupavčitý discus articularis, k čemuž slouží tlačítko Vybrat disk/kost (opět záleží, 

zda výpočet vztahujeme k chrupavčitému disku nebo ke kostní tkáni). Posledním tlačítkem 

je Výběr pozadí, které slouží k výběru oblasti obrazu bez výrazného signálu. Výběr ROI 



 

72 

 

oblastí se děje pomocí funkce roipoly, která přiřazuje vybrané oblasti logickou jedničku, 

nevybrané oblasti logickou nulu a vytvoří tak masku, která se použije na původní obraz. 

Jelikož k výpočtu SNR stačí výběr pouze oblasti kloubní chrupavky, je po stisku 

tlačítka ihned vypsána hodnota SNR do panelu s výsledky. Po vybrání všech tří oblastí 

jsou dopočítány zbylé hodnoty CNR, CNRp a CR. 

 

Obr.  64: Vzhled programu pro vyhodnocení SNR a CNR u obrazů 

Jelikož výběr chrupavky musí být při zadávání ROI naprosto přesný, napomáhají 

uživateli navíc tlačítka lupy a posouvací „ručička“ z přídatného panelu nástrojů (viz Obr.  

65). 

 

Obr.  65: Přídatný panel nástrojů 

Export veškerých vypočítaných hodnot do souboru s příponou *.xls je umožněn 

stiskem tlačítka Uložit výsledky. Tlačítko Vymazat vše slouží k vymazání všech zjištěných 

hodnot a nahraných dat, takže může začít měření nového snímku. Posledním tlačítkem 

stojícím za zmínku je Návrat do hlavního menu, které uživatele vrátí do původního okna 

s výběrem možností analýzy.  
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Samotnému postupu vyhodnocování napomáhá inaktivace tlačítek, kdy po spuštění 

programu jsou všechna tlačítka kromě tlačítka Načíst data a Návrat do hlavního programu 

inaktivovaná a postupně se aktivují v takovém pořadí, v jakém by měl postupovat uživatel 

programu.  

7.2  Tvorba T1 mapy, výpočet T1 relaxačních časů 

Druhou možností analýzy naměřených obrazů je tvorba T1 mapy, která slouží k analýze 

série obrazů snímaných s různými TR časy. Tento program se otevře po výběru možnosti 

2) Tvorba T1 mapy a zjištění T1 relaxačních času tkání v hlavním programu. Podobu 

programu udává Obr.  66.  

 

Obr.  66: Vzhled programu pro zjištění T1 mapy 

I v tomto případě je nejprve nutné nahrát data. Jedná se o matici obsahující obrazy 

s různými repetičními časy, tedy s velikostí 256 x 256 x 5. Tato data byla získána opět 

pomocí toolboxu pvtools. Jelikož je vytvoření mapy časově i paměťově relativně náročné, 

po stisku tlačítka Vytvořit mapu se nejprve vybere oblast kloubu, poněvadž pro celý 

obrázek by bylo počítání mapy zbytečné a příliš zdlouhavé. Výpočet mapy probíhá pixel 

po pixelu pro snímky s jednotlivými TR časy, přičemž se realizuje podle vzorce: 

  𝑀𝑧 = 𝑀0 ∗ (1 − 𝑒−
𝑇𝑅
𝑇1) 

(7.1)  

Pro realizaci výpočtu mapy v programovém prostředí MATLAB je použita 

implementovaná funkce lsqcurvefit, která slouží pro odhad hodnot M0 a T1 pomocí metody 
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nejmenších čtverců. Známé hodnoty intenzity v každém pixelu u různých repetičních časů 

jsou proloženy exponenciální křivkou a z ní pak můžeme odečíst hodnotu T1. Vstupem 

funkce lsqcurvefit je vektor repetičních časů, data obrazu a také počáteční podmínky pro 

T1 a M0, které se stanoví odhadem. Jelikož tvorba mapy trvá poněkud déle, v závislosti na 

velikosti vybrané oblasti, informuje o průběhu její tvorby waitbar znázorněný na Obr.  67. 

Výsledné vytvořené mapy jsou zobrazeny v odstínech šedi, ale pro lepší představu a 

interpretaci je lepší znázornit je v barevné škále, v našem případě použito barvení jet. 

 

Obr.  67: Waitbar – zelená barva informuje o tom, kolik mapy už je vytvořeno 
 

Po vytvoření mapy se opět pomocí ROI vybere oblast chrupavky či kosti a z ní se 

určí T1 relaxační čas jako průměrná hodnota z vybrané oblasti (pomocí funkce mean) a 

směrodatná odchylka (pomocí funkce std). Stiskem tlačítka Uložit mapu je možné uložení 

mapy ve formátu *.mat.  

7.3 Vyhodnocení snímků měřených pomocí UTE sekvence 

Po výběru možnosti 3) UTE – zpracování obrazu a vyhodnocení kontrastu v hlavním 

programu získáme poslední možnost pro vyhodnocení MR obrazů, tentokrát obrazů 

naměřených pomocí UTE sekvence. Podobu tohoto GUI uvádí Obr.  68.  

Zde máme na vstupu obrazy s různými TE časy, které se od sebe navzájem 

odečítají, abychom získali lepší rozlišení tkání s velmi rychlými relaxačními časy. 

Vstupem jsou snímky ve formátu *.png, které byly získány z formátu BRUKER DICOM 

pomocí dostupného programu imagej (jelikož byla data snímána pomocí vyšší verze 

programu ParaVision, konkrétně pomocí ParaVision 6.1, bylo nahrávání dat použitím 

toolboxu pvtools nemožné). Uživateli se zde nabízí dvě tlačítka pro načtení dat, neboť 

nejdříve je nutné nahrát obraz s kratším echo časem TE a poté obraz s delším TE časem. 

Tyto obrazy se poté od sebe navzájem odečítají, čímž získáme výsledný obraz, který 

budeme následně analyzovat.  

U výsledného obrazu se opět vybere pomocí ROI oblast chrupavky a kosti a 

analyzuje se stejně jako v případě první možnosti vyhodnocení SNR, CNR. Navíc jsou zde 

tlačítka pro uložení a nahrání masky jednotlivých oblastí kosti a chrupavky (Uložit ROI, 

Nahrát ROI), takže ROI oblasti je nutné vybírat pouze při analýze prvního snímku a pro 

ostatní snímky je lze již pouze nahrát, což uživateli ušetří práci. Stačí tak po nahrání ROI 
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kliknout na tlačítko Zjistit hodnoty a veškeré výsledky se zobrazí. Výhodou je zachování 

stejné ROI oblasti pro všechny analyzované obrazy, takže měření je pak objektivnější. 

 

Obr.  68: Program pro vyhodnocení snímků naměřených pomocí UTE sekvence 
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 Diskuze  

Cílem této práce bylo co nejlépe zobrazit na MR snímcích chrupavku vůči okolním tkáním. 

Ačkoliv patří zobrazování tkání pomocí magnetické rezonance mezi velmi citlivé a přesné 

metody, tento úkol se ukázal jako velice obtížný. Z vytvořených T1 map je totiž patrné, že 

všechny zkoumané tkáně, tedy kloubní chrupavka, chrupavčitý disk i kostní tkáň mají 

velmi podobné T1 relaxační časy lišící se pouze minimálně, z čehož vyplývá, že 

na výsledných T1 vážených obrazech budou tyto tkáně znázorňovány ve velice si blízkých 

odstínech šedi. V případě kloubní chrupavky jsme T1 relaxační čas určili pomocí 

programu v Matlabu jako 1 465 ± 175 ms, u chrupavčitého disku dosahuje hodnot 1 349 ± 

145 ms a u kostní tkáně 1 527 ± 271 ms. Pomocí programu ParaVision jsme u kloubní 

chrupavky stanovili hodnotu relaxačního času T1 na 1 153 ± 125 ms, u chrupavčitého 

disku dosahuje hodnot 1 034 ± 210 ms a u kostní tkáně 1 113 ± 464 ms. Tyto hodnoty se 

od sebe odlišují nejspíš tím, že pro každou metodu byla u jednotlivých snímků vybrána 

jiná ROI oblast. 

 Ke snímání všech obrazů byly využity sekvence T1w RARE a T2w RARE jako 

zástupci spinového echa a sekvence FLASH jako gradientní echo, přičemž tyto sekvence 

byly následně optimalizovány změnou akvizičních parametrů TE, TR a FA. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo při nastavení akvizičních parametrů na hodnoty uvedené výše 

v Tabulce 4. Co se týče vyhodnocení SNR, tak v našem případě bylo nejvyššího SNR 

dosaženo u sekvence T1w RARE. Tyto výsledky odpovídají předpokladům, neboť tato 

sekvence se vyznačuje krátkým TR i krátkým TE, a právě díky kratšímu TE lze dosáhnout 

vyššího SNR. 

 Pro sekvenci T2w RARE jsou typické dlouhé TR i TE časy. Sice platí, že pro delší 

TR je hodnota SNR vyšší, nicméně kvůli vysokému TE času dosahuje tato sekvence 

obecně nižšího SNR než sekvence T1w RARE. Sekvence FLASH se vyznačuje časy TE 

i TR kratšími než u sekvence T1w RARE a SNR u ní navíc závisí také na použitém 

sklápějícím úhlu. Čím je použitý sklápěcí úhel nižší, tím je dosažený poměr SNR nižší, 

neboť příčná magnetizace není dostatečná a vede tak k malému rozdílu intenzity měřeného 

signálu a vzniklého šumu. V našem případě se jako nejlepší jevilo použít sklápěcí úhel 

o velikosti 35°, avšak ani v tomto případě nebyly hodnoty SNR vyšší než u sekvence T1w 

RARE, která se tedy z hlediska užitečného signálu v obraze jeví jako nejvhodnější. 

 Vyššího SNR by šlo dosáhnout další optimalizací, a sice použitím větší tloušťky 

řezu, většího zorného pole FOV (field of view), větším průměrováním nebo zmenšením 

použité matice. Při těchto optimalizacích k dosažení ještě vyššího SNR je nutno počítat 

ovšem také s nárůstem doby akvizice, proto tato další optimalizace nebyla provedena, 

jelikož v praxi by tak dlouhé měření nebylo možné z hlediska omezeného působení 
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anestezie u vyšetřovaného pacienta. Určitou závislost na velikosti SNR vykazuje také síla 

magnetického pole a rovněž použitá cívka. Povrchová cívka dosahuje oproti cívce 

objemové vyšších hodnot SNR, avšak vyznačuje se větší nehomogenitou magnetického 

pole. 

Co se týče CNR, tak tentokrát pro zobrazování chrupavky vychází nejlépe použití 

sekvence FLASH, která poskytovala největší rozdíl intenzit signálu mezi kloubní 

chrupavkou a okolní kostí. Pokud jde ale o porovnání intenzit signálu u kloubní chrupavky 

a chrupavčitého disku, jevila se jako nejlepší sekvence T2w RARE, a to z důvodu, že 

i když jsou obě porovnávané tkáně tvořené vazivovou chrupavkou, liší se procentuálním 

zastoupením vody, která má v případě T2 vážených obrazů nejdelší T2 relaxaci a tím 

pádem je zjištěný rozdíl mezi těmito tkáněmi největší.  

Nicméně jako jedna z nejlepších sekvencí pro zobrazování muskuloskeletálního 

systému včetně kloubů je považována sekvence T1 ρ [36], bohužel tato sekvence nebyla 

u přístroje Bruker BioSpec 94/30 USR k dispozici.   

U obrazů snímaných pomocí UTE sekvence bylo dosaženo nejvyššího SNR, jelikož 

UTE sekvence se vyznačuje velice krátkými TE i TR časy a navíc byla použita matice 256 

x 256, oproti matici 512 x 512 u předchozích sekvencí. Hodnoty SNR byly tedy vyšší, ale 

to na úkor prostorového rozlišení, které bylo horší a díky tomu se pak oblasti zájmu 

chrupavky a kosti vybíraly mnohem obtížněji. Měření pomocí UTE sekvence má jistě 

budoucnost, nicméně ještě není zdaleka tak prozkoumané. 
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  Závěr 

Cílem diplomové práce bylo teoreticky nastudovat jev magnetické rezonance, uplatňující 

se při zobrazování tkání lidského těla. Veškerá první kapitola je proto věnována obecnému 

principu magnetické rezonance, tedy chování atomového jádra v přítomnosti magnetického 

pole. V další kapitole této práce byly popsány jednotlivé budící sekvence, díky kterým 

dochází ke vzniku měřeného FID signálu, z kterého je následně možné rekonstruovat 

výsledný obraz. Práce obsahuje také popis 9.4 T MR zobrazovacího systému BioSpec 

94/30 USR od firmy Bruker nacházejícího se na Ústavu přístrojové techniky Akademie 

věd ČR, na kterém probíhalo měření experimentální části práce. 

Následující kapitola se zabývá problematikou stavby chrupavky, jejíž zobrazování 

bývá pomocí MR zařízení obtížné a na výsledných obrazech nebývá zcela ideální, a dále 

popisuje temporomandibulární kloub, který byl vybrán jako vhodný objekt pro praktické 

měření. 

V praktické části práce bylo těžištěm nasnímání obrazů temporomandibulárního 

kloubu, které se skládalo ze tří částí. První série měření zahrnuje obrazy kloubu králičích 

hlav a samotného vypreparovaného temporomandibulárního kloubu snímané ve třech 

rovinách za použití třech budicích sekvencí, přičemž bylo dbáno na optimalizaci 

jednotlivých akvizičních parametrů, jako je TE a TR u sekvencí T1w RARE, T2w RARE 

a FLASH a u poslední zmiňované sekvence také sklápěcí úhel FA, aby bylo dosaženo co 

nejlepšího kontrastu mezi chrupavkou a okolní tkání. Dále byla provedena série měření 

obrazů s různými repetičními časy, ze kterých bylo možno vytvořit T1 mapy a z nich poté 

zjistit T1 relaxační časy jednotlivých tkání. A v neposlední řadě byly snímány také obrazy 

temporomandibulárního kloubu pomocí UTE sekvence, které sloužily opět k vyhodnocení 

kontrastu. 

Po naměření dat bylo pomocí programového prostředí MATLAB vytvořeno 

přívětivé grafické uživatelské rozhraní s jednoduchým ovládáním pro následné 

vyhodnocení obrazů, které zahrnovalo hodnocení kvality zobrazení chrupavky 

u jednotlivých použitých sekvencí pomocí poměru signál/šum SNR a kontrast/šum CNR, 

resp. CNRp a CR, tvorbu T1 map a výpočet relaxačních časů jednotlivých tkání. 

Jako nejlepší z hlediska užitečné informace v obraze se jeví pulsní sekvence T1w 

RARE, nicméně pro nejvyšší dosažený poměr signálu mezi dvěma oblastmi v obraze 

vychází nejlépe sekvence FLASH při porovnávání kloubní chrupavky s okolní kostí 

a sekvence T2w RARE, pokud bereme v úvahu kloubní chrupavku a chrupavčitý disk. 

Tudíž z našeho měření vyplývá, že výběr sekvence závisí na stanoveném cíli, kterého 

chceme dosáhnout.  
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Použité zkratky 

DICOM  Digital Imaging and Communications in Medicine 

DTPA   Diethyltriaminopentaacetylová kyselina 

FA   Flip Angle (sklápěcí úhel) 

FFE   Fast Field Echo 

FID   Free Induction Decay, volně indukovaný signál 

FISP   Fast Imaging with Steady-state Precession 

FLAIR   Fluid Attenuated IR 

FLASH   Fast Low Angle Shot 

fMRI    Funkční magnetická rezonance 

FOV   Field of View 

FSE    Fast SE 

FUTE   Fat-suppressed ultrashort TE 

GE    Gradient-Echo sekvence 

GRASS   Gradient Recalled Acquisition at Steady State 

GUI    Graphical User Interface 

IR    Inversion Recovery Sequence 

LUTE    Long T2-suppressed ultrashort TE 

MR    Magnetická rezonance 

PDW   Hustota protonových jader  

PSS    Partial Saturation Sequence 

RARE   Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement 

RF    Radiofrekvenční (pulz) 

ROI   Region of Interest 

SE    Spin-Echo sekvence 
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SNR   Signal to Noise Ratio 

SRS   Saturation Recovery Sequence  

STIR   Short Tau Inversion Recovery 

STUTE  Short T1 inversion time ultrashort TE 

T1   Spin-mřížková relaxační doba 

T2    Spin-spinová relaxační doba 

TE    Time to Echo, čas nutný pro získání odezvy 

TI   Inversion Time 

TR    Time to Repeat, repetiční čas 

TSE   Turbo SE 

UTE    Ultrashort TE sequence 

ZTE   Zero TE sequence 
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Použité symboly 

B0    Magnetická indukce [T] 

ΔE    Energetický rozdíl [J] 

G    Přídatné gradientní magnetické pole 

γ    Gyromagnetická konstanta jádra [Hz·T-1] 

kB    Boltzmannova konstanta, kB = 1,380662·10-23 [J·K-1] 

Mz    Velikost vektoru podélné magnetizace v ose z [A·m-1] 

M0    Původní velikost vektoru tkáňové magnetizace [A·m-1] 

Mxy    Velikost vektoru příčné magnetizace v ose x, y [A·m-1] 

µ    Magnetický moment [A·m2] 

Nα    Populace jader na energeticky nižší hladině 

Nβ    Populace jader na energeticky vyšší hladině 

p    Moment hybnosti [kg·m2·s-1] 

T   Absolutní teplota [K] 

T1    Časová konstanta podélné relaxace [ms] 

T2    Časová konstanta příčné relaxace [ms] 

T2*    Efektivní relaxační doba T2 [ms] 

T2**    Efektivní relaxační doba T2* [ms] 

T3    Relaxační doba způsobená nehomogenitou magnetického pole [ms] 

t    Čas [s] 

ω0    Larmorova frekvence precesního pohybu [Hz] 

X   Intenzita signálu v oblasti chrupavky 

Y   Intenzita signálu v oblasti disku/chrupavky 

Z   Intenzita signálu pozadí 


