
3.10 BA DA NIE OB RA ZO WE MÓ ZGU: OB RA ZO WA NIE
ME TO DĄ RE ZO NAN SU MA GNE TYCZ NE GO,
OB RA ZY T1 -ZA LEŻ NE W PŁASZ CZY ZNACH
PO PRZECZ NEJ I STRZAŁ KO WEJ

A. Prze krój po przecz ny. B. Prze krój strzał ko wy. W ob ra zo wa niu
me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go (MR) wy ko rzy stu je się krót kie
im pul sy (o czę sto tli wo ści fal ra dio wych) fal elek tro ma gne tycz -
nych, któ re są prze sy ła ne do ma gne su i po chła nia ne przez pro to -
ny w tkan kach pa cjen ta we wnę trzu urzą dze nia. Im pul sy po wo -
du ją upo rząd ko wa nie pro to nów po osią gnię ciu wyż szych
po zio mów ener ge tycz nych; na stęp nie wy stę pu je fa za re lak sa cji,
w któ rej pro to ny wra ca ją na niż szy po ziom ener ge tycz ny. Pod czas
re lak sa cji de tek tor re je stru je wy sy ła ną ener gię, a kom pu ter do -

star cza jed no li te ob ra zy ba da nej tkan ki. Od stę py (mi li se kun do -
we) mię dzy im pul sa mi (czas po wtó rzeń, TR) oraz od stę py mię dzy
okre sa mi zbie ra nia wy emi to wa nej ener gii (czas echa, TE) do star -
cza ją roz ma itej in for ma cji kon tra sto wej. Krót kie cza sy TR i TE
da ją ob ra zy T1 -za leż ne, dłuż sze ob ra zy T2 -za leż ne. Ob ra zy T1 -
-za leż ne są szcze gól nie przy dat ne w ob ra zo wa niu pra wi dło wych
struk tur mó zgu, a tak że w oglą da niu pnia mó zgu oraz rdze nia
krę go we go w od cin kach szyj nym i pier sio wym. Ob ra zy T2 -za leż -
ne są na to miast przy dat ne w ujaw nia niu pa to lo gii, ta kich jak za -
wa ły, gu zy, obrzęk i de mie li ni za cja. Do wy od ręb nie nia gu za moż -
na wy ko rzy stać śro dek kon tra sto wy, ta ki jak ga do lin, ze wzglę du
na je go zdol ność do prze cie ka nia przez ba rie rę krew –mózg.
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skorupa

A. Przekrój poprzeczny

B. Przekrój strzałkowy

torebka wewnętrzna

korowa istota biała

zakręt czołowy

kora wyspy

kolano ciała modzelowatego

biegun czołowy komory bocznej

głowa jądra ogoniastego

słupy sklepienia

gałka blada

wzgórze

twór hipokampalny

biegun skroniowy komory bocznej

promienistość wzrokowa

ciało modzelowate

śródmózgowie

podwzgórze

wzgórze

komora boczna

kora zakrętu obręczy

zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy

wzgórki

rdzeń kręgowy

przestrzeń podpajęczynówkowa

rdzeń przedłużony

most

móżdżek

sklepienie
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