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ТО К УД А  БОЛ Н ИЦ А  СОФИЯ  

ПРИНЦИПИ НА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРИ МРТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА 



УВОД 

•  МРТ като основен метод 
за диагностика; повече 
от 300млн изследвания 
са извършени до 
момента 

•  15 публикувани случая 
на смърт (10 с пейс-мейкър, 2 
инсулинови помпи, 1 невростимулатор, 1 
аневризмален клипс, 1 дете, убито от 
кислородна бутилка) 

•  Множество тежки 
наранявания (изгаряния и 
феромагнитни проектили, силен шум) 

•  Нефрогенна системна 
склероза >250  случая 

•  Алергични реакции 



КАКВО ЩЕ НАУЧИМ? 

•  Какви са потенциалните 
рискове при работа с МР 
апарати и среда на високо 
магнитно поле 

•  Какви са регулативните 
стандарти и мерките за 
сигурност, които трябва да се 
имат впредвид при работа в 
условия на високо магнитно 
поле 

•  Какви са последните 
препоръки при използване на 
Гадолиниеви контрастни 
средства 



ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ 

Електромагнитно 
поле 

Стойности 
на силата 
на полето 

Потенциални рискове 

Основно магнитно 
поле 

0,5-3Т Магнитните сили си взаимодействат с 
феромагнитни импланти (пациент), 
помощни средства (пациент, 
персонал) 

Градиентно поле <80мТ/м Силен шум, периферни нервни 
стимулатори 

Радио-
фреквентен пулс 

21-128МНz
/T 

РФ пулс води до изгаряния и 
интерферира с различни помощни 
средства в залата 

Контрастни 
материи 

Gadolinium Нефрогенна системна склероза, 
алергични реакции, нежелани реакции 



СТАТИЧНО МАГНИТНО ПОЛЕ -
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕРОМАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ 

•  Намалява с отдалечаване от изоцентъра, 
но покрива определен обем 

§ Биологични ефекти  при апарати до 2Т не 
са известни. Полето не оказва никакви 
ефекти върху растежа на клетките и 
тяхната морфология. При апарати над 2Т 
се наблюдават някои обратими 
биологични ефекти: умора,  хипертония, 
раздразнителност 

•  Въздейства на феромагнитни метални 
обекти; подлага ги на значителни 
механични сили 



ИМПЛАНТИ, КЛИПСОВЕ 
•  Феромагнитни 

•  Абсолютно противопоказани 

•  Неферомагнтни 
•  минимум 2 седмици след поставяне на импланта  може да се 
прави магнитно-резонансно изследване с цел стабилното му 
позициониране 

•  година на производство; начин на закрепване към тялото 

СИЛОВ ЕФЕКТ (FORCE AND TORQUE) 

СВОБОДНИ МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ 

•  Феромагнитни – ускоряват се над 50км/ч при 
разстояние 2-3м 
•  Абсолютно противопоказани 

•  Неферомагнтни (маркирани като МР сигурни!) 
•  Нежелателни 



 ПЕЙСМЕЙКЪР/ICD (INTRA CARDIAC DEVICES) 

•   Пейсмейкърът е електронно устройство, което регулира сърдечната 
дейност на пациента. При взаимодействие с магнитно поле може да 
доведе до нарушение на функцията му и от това следва промяна на 
физическото състояние на пациента 

•   На този етап е абсолютно противопоказание за провеждане на МР 
изследване  

•    Влияят се от трите компонента на полето – постоянното магнитно поле, 
градиентното и радио-фреквентния пулс 

 
     

FDA одобри първият и   единствен ЯМР-
б е з о п а с е н  п е й с м е й к ъ р  – 
МedtronicRevo MRI SureScan 

  Sure scan технологията   позволява на 
пейсмейкъра да работи в МРТ режим. 



ИЗТРИВАНЕ (ERASURE) 

•  Пейсмейкър, невростимулатори, кохлеарен имплант 

•  Изтриват се кредитни карти, лични карти и всички, 
съдържащи електронно съхранена информация 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАДИЕНТНОТО 
ПОЛЕ 

•  Ползва се за пространствена 
локализация в трите равнини 

•  Предизвиква електрични 
токове в тъканите . За 
разлика от микровълновите 
печки затоплянето е по-
голямо по повърхността 
отколкото в центъра 
•  Продължителното излагане на 
градиентното поле води до 
покачване на температурата на 
пациента. Най-голям е рискът 
при кърмачета (cryogen риск) 

•  Покачва сърдечната честота 
•  Периферна нервна стимулация; 
мускулни контракции 

 
 
 
 
 
 
 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАДИЕНТНОТО 
ПОЛЕ 

• Предизвиква силен 
шум при вибрацията 
на градиентните 
бобини >115dB;  
приемливата 
граница e 80dB 
•  Необходимост от 
протекция на слуха 
•  За пациента 
•  За персонала в 
залата 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  
РАДИО-ФРЕКВЕНТНИЯ ПУЛС 

•  Изгаряния - радио-честотното поле 
може да индуцира токове в кабели 
които са в съседство  на пациента 

•  Рискови пациенти  
•  малки деца и кърмачета  

•  Преглед за бижута от благороден метал 
и премахването им с цел избягването 
на кожни изгаряния 

•  Използването  на подложки за 
ограничаването на допира на кабелите 
с пациента 

•  Внимание при пациенти с татуировки 



ACR GUIDANCE DOCUMENT FOR SAFE MR 
PRACTICES: 2007 

•  Обобщава и 
постановява 
правилата при 
монтаж, работа и 
поддръжка на МР 
секторите  

 



МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И 
ПОДДРЪЖКА НА АПАРАТИТЕ 

•  Зониране на МР отделението 
•  Зона I – свободна за достъп  
•  Зона II -  зона, осъществяваща 
връзката между зони I и III; място 
за попълване на информирани 
съгласия и инструктаж 

•  Зона  III – зона, забранена за 
непроверени пациенти и 
персонал, където могат да 
настъпят усложнения; зона за 
евакуация и ресусцитация при 
нужда 

•  Зона IV – само за МР персонал; 
маркирана с червена светлина 
със самостоятелно 
електрозахранване 



МР ПЕРСОНАЛ 

•  Ниво I персонал – запознати с 
мерките за сигурност; 
присъстващи като помощен 
персонал – поддръжка, 
хигиенизиране, 
анестезиологичен екип; 
кардиолози 

•  Ниво II персонал – обучен да 
информира и изследва 
пациенти в средата; запознат с 
възможните усложнения и с 
мерките за сигурност 

•  Персоналът, независимо дали е 
ниво 1 или 2 трябва да минава 
периодични инструктажи с цел 
повишаване на безопасноста 



СКРИНИНГ НА ПАЦИЕНТИ И НЕ-МР 
ПЕРСОНАЛ 

•  Конвенционални метални детектори 
•  Не се препоръчват 

•  Ниска чувствителност 
•  Не различават феро- от неферомагнитни обекти 

•  Феромагнитни метални детектори 
•  Информирано съгласие, подписано в 
присъствието на МР II ниво персонал 
•  Адекватни пациенти 
•  Неадекватни пациенти - преглед на всички видове 
епикризи преди достъп до полето, разпитване на 
близките на пациента, оглеждане на тялото за 
цикатриси от минали операции, внимателнен оглед 
на дрехите на пациента 



СКРИНИНГ НА ПАЦИЕНТИ И НЕ-МР ПЕРСОНАЛ 

•  Отстраняване на всички метални предмети от облеклото и тялото; наличие 
на еднократни престилки  

•  Преглед за пиърсинг, татуировки, подвижни протези, бижута 
•  Преглед на пациента? 
•  Анамнеза за метални стружки или други метални чужди тела, попаднали в 
тялото в миналото 
•  Конв.рентгенова снимка 
•  Удостоверение за типа на помощното средство  
•  Епикризи  



 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА УСТРОЙСТВАТА 

1997 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 
2005 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL (ASTM) 

 

•  MR Safe – няма увреди от тях независимо от МР 
условиятa 

•  MR Conditional – безопасни при определени условия 

•  MR Unsafe - проверяват се в подготвителното 
помещение от лаборанта 

•  Проверка на всички пасивни и активни импланти 
•  Не само на тези, разположени в полето на изследване! 
•  MR Conditional -  трябва да се отчетат условията, при които са 
безопасни! Това са всички метални шевове, стентове, клапи, 
емболизационни койлове 

•  Проверка в www.mrisafety.com 
•  Т.нар. Drug-eluting стентове са напълно съвместими с магнитното поле 



НАБЛЮДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

•  Позициониране на пациента в 
апарата 
•  Позиция на кабели!!! 

•  Наблюдение по време на 
изследването – посредством 
регистрация на дишането, ЕКГ 
синхронизация 

•  Използване функциите на апарата 
за проследяване на жизнените 
функции на пациента 

•  Наблюдение  на пациента за 
неспецифични движения   

•  Паник бутон 
•  Преглед на изправноста на апарата 
преди всеки пациент 



РЕАКЦИЯ В СПЕШНИ СИТУАЦИИ 

•  Система за оповестяване на 
ситуацията 

•  Внимание с външния 
персонал – полиция, 
пожарникари 

•  Внимание със средствата за 
спасяване в зони III и IV 

•  Необходимост от изтичане на 
хелия при нужда от спасяване 
на човешки живот 

•  Реанимационни ситуации 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КАКВО ДА ЗАПОМНИМ? 

•  Абсолютни 
•  Активни помощни средства като слухови импланти, пейс-
мейкър, кардиодефибрилатори, инсулинови помпи,чужди 
тела в очите, както и свободни метални импланти в тялото 

•  Относителни 
•  Клаустрофобия, страх от манипулации, неадекватно 
състояние, не добра подготовка за магнитно резонансното 
изследване, импланти 

•  Условни 
•  Имплантирани стентове, клапи, стернални метални шевове, 
филтри, емболизационни койлове, ортопедични импланти 



РЕАКЦИИ КЪМ КОНТРАСТНИТЕ 
МАТЕРИИ 

• Алергични 
• Нефрогенна  
системна фиброза 



АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ 

v Предотвратяване на алергични 
реакции  

v Kръвни и кожни тестове, 
подготовка за контрастно 
изследване (при съмнения за 
алергия и поли-алергия) 

v Наличност на необходимия 
набор от средства за реагиране 
в спешни ситуации 



 АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ 
КАКВО ДА ЗАПОМНИМ? 

•  Какво трябва да се има предвид преди 
използването на контрастна материя: 
•  Повишена чувствителност към някоя от 
съставките 

•  Предишни реакции при приложение на 
контрастна материя 

•  Бременност или и намерение за 
забременяване 

•  Алергия, сенна храма, уртикарии, алергии 
към храни 

•  Тежки нарушения на бъбречната функция - 
ниво на креатинин 

•  При новородени и кърмачета до 1г 
контрастна материя трябва да се прилага 
след внимателно обсъждане, поради 
незрялостта на бъбречната функция. К.М 
трябва да се аплицира ръчно 



 
 

•  Установена за първи път през 
2006 г. петима пациенти с 
терминален стадий на бъбречна 
недостатъчност, при които е 
проведена MRA 

•  Впоследствие са съобщени още 
20 случая в Дания и 5 в Австрия. 
При тях е приложен гадодиамид  

•  След м. юни, 2006 г. са 
съобщени случаи на NSF, 
асоциирани с други гадолиниеви 
контрастни вещества. 

НЕФРОГЕННА СИСТЕМНА ФИБРОЗА /NSF/ 
 



НЕФРОГЕННА СИСТЕМНА ФИБРОЗА  
/NSF/ 

•   Зачервяване на кожата 

•  След няколко седмици 
болезнено задебеляване на 
кожата, възможно с вид на peau 
d'orange или кора на дърво.  

  
•   Промените започват от 
крайниците и прогресират към 
тялото 

•   В напреднал стадий засяга 
белите дробове, миокарда, 
скелетната мускулатура 



ПРЕПОРЪКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 
НЕФРОГЕННА СИСТЕМНА ФИБРОЗА /NSF/ ПРИ 

РИСКОВИ ГРУПИ 

 Използване на GdCAs при бременни и кърмещи 
жени: 

•  Използването на каквито и да е GdCAs не се 
препоръчва при бременни жени 

•  При употреба на високорискови GdCAs при 
кърмещи жени е необходимо да се прекъсне 
кърменето за 24 часа 

•  При употреба на GdCAs с умерен и нисък риск 
прекъсването на кърменето за 24 часа е решение 
на майката след консултация с лекаря 

•  Проверка на стойностите на креатинина при 
съмнение за бъбречна недостатъчност 



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО 

 

МАГНИТА  ВИНАГИ Е 
ВКЛЮЧЕН! 


