
Vyšetrovacie techniky 
v neurológii 

(MR, CT, USG, PET, SPECT)



Počítačová tomografia (CT)
• Rentgenka rotuje spolu s detektorom žiarenia okolo 

vyšetrovaného objektu

• Rentgenový lúč je pri prechode vyšetrovaným tkanivom 
čiastočne absorbovaný a následne je detegovaný

• Kritériom absorpcie je denzita vyšetrovaného tkaniva   
(denzita vzduchu: -1000 Hounsfieldových jednotiek [Hu], 
vody: 0 Hu, kosti: +1000Hu)

Vysoká denzita kosti

Stredná denzita 
likvoru v komorovom
systéme

Najnižšia denzita 
vzduchu v dutinách



Doménou CT v neurorádiológii je zobrazenie:

• Kostí

• Kalcifikácií (fyziologických aj patologických)

• Hematómu

• Nervovej sústavy (MR je citlivejšie, no menej 
dostupné vyšetrenie, ktorého realizácia trvá 
dlhší čas: daný aspekt treba zohľadniť               
v konkrétnom prípade. Napr. prístup „mozog 
je čas“ pri cievnej mozgovej príhode)



Magnetická rezonancia (MR)

• Zachytenie ozveny („echa“) excitovaného atómu 
vodíka, ktorý bol predtým umiestnený do silného 
magnetického poľa a excitovaný rádiofrekvenčným 
pulzom (zastúpenie vody v tkanivách)

Tkanivo T1 váženie MR T2 váženie MR CT

Kostné štruktúry,
kalcifikácie

Tmavé Tmavé Svetlé

Voda, likvor Tmavé Svetlé Tmavé

Tuk Svetlé Svetlé Tmavé

Infarkt Tmavé Svetlé Tmavé

Krv Svetlé Svetlé Svetlé

Tumor Tmavé Svetlé Tmavé



Indikácie MR vyšetrenia

• Ochorenia bielej hmoty

• Akútna ischémia

• Postihnutia zadnej jamy lebečnej

• Detekcia starých ložísk krvácania

• Postihnutia miechy a chrbtice vrátane traumy

SagitálnaFrontálna

Transverzálna

Roviny pri neurozobrazovacom vyšetrení:



Intrakraniálny traumatizmus

• Pôsobenie vonkajšej sily na oblasť hlavy

• Lacerácia meningeálnych artérií

• Krvácanie medzi duru a periost

• Epidurálne krvácanie



Epidurálny hematóm

Dura

• Hyperdenzné ložisko
• Konvexný tvar
• Rozsah väčšinou ohraničený 

suturami lebky



Pevný objekt

• Kontúzia mozgu 
mechanizmom 
„coup/contercoup“

• lacerácia premosťujúcich vén 
s následným subdurálnym
krvácaním

Mozog

Lebka

Sinus sagitalis

Premosťujúca véna

Subdurálny priestor

Subdurálny hematóm



Subdurálny hematóm

Dura

• Hyperdenzné ložisko
• Konkávny tvar
• Možnosť rozvoja 

subdurálneho/chronického 
hematómu 



• Expanzívne správanie
• Útlak komorového systému
• Presun stredočiarových 

štruktúr
• Riziko ďalšej progresie a 

herniácie (temporálny, 
okcipitálny konus)



Spinálny traumatizmus

• Klinovitá deformita stavca 
Th9 (sagitálna rovina)

• Viaceré lomné línie tela 
stavca Th9 (tranzverzálna 
rovina)



Cievna mozgová príhoda (CMP)

• Vzhľadom na širokú dostupnosť a rýchlosť 
vyšetrenia CT uprednostňované pri akútnej CMP

• Hlavný význam: diferenciálna diagnostika 
hemoragie/ischémie

• Hemaragické zmeny bezprostredne zobrazené

• Rozvoj ischemických zmien až v priebehu hodín 
od objavenia symptómov



Intracerebrálna hemoragia

• Hyperdenzné ložisko
• Typická lokalita v bazálnych 

gangliách (v hĺbke hemisféry)



• Rozsiahla intracerebrálna 
hemoragia                                
v pravostranných bazálnych 
gangliách s prevalením do 
komorového systému



Cerebrálna ischémia

• V úvodných hodinách po vzniku príznakov (napr. hemiparézy, 
centrálnej jézie n. facialis, afázie) nebývajú na natívnom CT 
viditeľné ložiskové zmeny

• Môže byť prítomný „príznak denznej artézie“ (artézia 
vyplnená trombom)

• Po natívnom CT vyšetrení sa bezprostredne realizuje CT 
angiografia (podanie kontrastného média i.v.)

• Príznak denznej a. cerebri 
media

• Pacient s ľavostrannou 
hemisymptomatikou 
vzniknutou pred 1,5h

• CT mozgu t.č. bez 
ložiskových zmien



• Prirodzený časový vývoj hypodenzného ischemického ložiska okcipitálne vľavo

• DWI sekvencia MR vyšetrenia zobrazujúca hyperintenzitnú 
ischemickú léziu (identickú ako na predošlom obrázku)

• MR je senzitívnejším vyšetrením pre zobrazenie ischemických lézií 
mozgu

• Vzhľadom na menšiu dostupnosť a hroziace časové zdržanie je v 
rámci managementu pacientov s CMP v hyperakútnom štádiu 
uprednostňované CT vyšetrenie 



• Zníženie perfúzie mozgového 
tkaniva

• Od začiatku nekróza neurónov 
v jadre infarktu

• V okolitej hypoperfundovanej
zóne (penumbra) dochádza k 
poruche integrity membrány a 
stability neurónov

• Ak perfúzia nie je obnovená, 
neuróny penumbry postupne 
nekrotizujú

Patofyziológia ischemickej CMP:

Artéria Trombus

Jadro infarktu
ireverzibilné 

poškodenie

Penumbra
riziko 

ireverzibilného 

poškodenia

Oligémia
Tkanivo 

bez rizika 

poškodenia



Zobrazovacie vyšetrenie u pacientov s 
nejasným časom vzniku príznakov CMP:

• Zobrazenie penumbry (tkaniva, ktoré sa ešte dá podaním 
liečby zachrániť)

• Využitie perfúzneho CT vyšetrenia (po venóznom podaní 
kontrastnej látky)
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Zobrazovacie vyšetrenie u pacientov s 
nejasným časom vzniku príznakov CMP:

• Alternatívou je využitie difúznych a perfúznych sekvencií MR 

• Veľká diferencia medzi perfúznym a 
difúznym zobrazením

• = je možné očakávať benefit liečby

• Prakticky žiadna diferencia medzi 
perfúznym a difúznym zobrazením

• = nie je možné očakávať benefit liečby
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Subarachnoideálna hemoragia

• Hyperdenzný obsah 
vypĺňajúci subarachnoideálne 
priestory v pravej hemisfére

• V prípade typického 
klinického obrazu          
(napr. najhoršia bolesť hlavy v 
živote, vzniknutá náhle, pri 
fyzickej aktivite, prítomnosť 
meningeálnych príznakov)

• Neprítomnosť CT nálezu 
diagnózu nevylučuje a v dif. 
dg. je potrebné realizovať 
lumbálnu punkciu



Sinotrombóza

• Trombóza cerebrálneho žilového systému

• Príznaky sú často nešpecifické (bolesti hlavy, nauzea, ložiskový 
deficit v prípade vzniku venóznych infarktov)

• Ostražitosť u jedincov s trombofilnými stavmi

• Masívna trombóza sinus 
sagitalis na natívnom CT 
vyšetrení

• Príznak „prázdnej delty“ 
v rámci trombózy sinus 
sagitalis na CT venografii



Sclerosis multiplex (SM)
• Typické FLAIR hyperintenzitné lézie
• Paraventrikulárna a juxtakortikálna lokalizácia

• Známka vysycovania 
kontrastnej látky 
(gadolinia) v 
okcipitálnej lézii pri 
kontrastnom 
vyšetrení v T1 
sekvencii



Tumory CNS

• Finálna diagnóza stanovená až na základe imunohistochemickej
analýzy bioptického materiálu

• Spravidla: čím nepravidelnejší tvar, heterogénnejšia štruktúra, 
expanzívnejšia i invazívnejšie správanie, tým malígnejší
(na obrázku glioblastóm)



• Typický CT obraz metastázy
• Numulárny tvar
• Homogénne vysycovanie jódovej 

kontrastnej látky
• Perifokálny edém v okolí

• Obraz kalcifikovaného 
meningeómu na natívnom CT  
vyšetrení



Vertebrodiskogénne ochorenia
• Hernia intervertebrálneho

disku

• Diagnostická rozvaha pri 
indikácii zobrazovacieho 
vyšetrenia

• Nerealizovať vyšetrenie 
paušálne pri dorzalgiách

• „Red flags“:
✓ Febrility
✓ Anamnéza onko- ochorenia
✓ Trauma v predchorobí
✓ Motorický deficit
✓ Sfinkterové ťažkosti

Sagitálna rovina

Transverzálna rovina



Izotopové metódy
• SPECT (single photon-emitting emissio computed tomography): 

registruje jednofotónové žiarenie z podaných gama-žiaričov (Tc, 
I). Detekcia regionálnych porúch mozgového prekrvenia, 
diagnostika epilepsie, migrény, diferenciálna diagnostika 
demencií...

• PET (pozitrónová emisná tomografia): detekcia dvojfotónového 
žiarenia z pozitrónových žiaričov, izotopov telu vlastných alebo 
blízkych (C, N, O2).

• Najčastejšie: 18F-FDG (fluor-deoxy glukóza), 11C-metionín a 18F-
FET: odlíšenie oblastí so zvýšeným metabolizmom (napr. tumory) 
od oblastí so zníženým metabolizmom, 18F-Vizamyl (detekcia 
beta-amyloidu: dif. dg. demencií)

• Hybridné PET/CT: kombinuje obe metódy (informácie                    
o morfológii aj metabolizme)



Amyloid PET

Bez depozície

Depozícia 
amyloidu



18F-FDG PET 18F-FET PET

Kontrastné
MR

FLAIR
MR

Astrocytóm (Grade II)



Ultrasonografia (USG)

• Zvukové vibrácie s frekvenciou > 20kHz

• Vo vaskulárnej diagnostike 1-20MHz

• Pomocou piezoelektrického princípu je elektrický signál 
premieňaný na ultrazvuk

• Ultrazvukový obraz: generovaný emitovaním USG impulzu zo 
sondy a následným príjmom odrazeného signálu z tkanivových 
rozhraní

• B-mód: zobrazenie tkanív v odtieňoch sivej

• Doppler: meranie rýchlosti krvného prietoku 

• Duplexná USG: kombinácia B-módu a pulznej dopplerovskej USG

• Farebne kódovaná duplexná sonografia: poskytuje morfologickú 
informáciu (B-mód), informáciu o časovom priebehu 
prietokových parametrov (spektrálna analýza) a priestorové 
rozloženie prietokových rýchlostí (smer prúdenia, jeho poruchy...) 



Domény USG v neurológii:

• Diagnostika stenotických/morfologických zmien na artériách 
extrakraniálneho riečiska

• Sledovanie prietokových rýchlostí v artériách intrakraniálneho
riečiska (napr. stenotické zmeny, vazospazmy pri 
subarachnoideálnom krvácaní)

• Detekcia mikroembolizácie do cerebrálneho riečiska 
transkraniálnym Dopplerom (tzv. embolidetekcia)

• Detekcia pravo-ľavého skratu (napr. pri foramen ovale patens): 
i.v. podanie kontrastného média do periférnej žily a 
monitoring transkraniálnym Dopplerom

• Diagnostika zmien cerebrálneho prietoku pri mozgovej smrti 
použitím transkraniálneho Dopplera



• B-mód
• A. carotis communis

(ACC), karotická
bifurkácia a krátke 
úseky a. carotis
interna (ACI) a 
a.carotis externa
(ACE)

• Hrúbka intimo-
mediálneho 
komplexu (IMT): 
nález je fyziologický



• B-mód
• Oblasť distálnej a. 

carotis communis
• Heteroechogénny

aterosklerotický plát 
s kalcifikátmi, 
vrhajúci echo-tieň

• Hrúbka IMT=0,96 
mm je zvýšená



• Oblasť proximálnej a. 
carotis interna

• Prítomné 
hyperechogénne
aterosklerotické zmeny 
na oboch stenách cievy

• Povrch plátu je 
nepravidelný, čo svedčí 
o zvýšenom 
embolizačnom
potenciále

• Rozsah stenózy je asi 
50%



• B-móde
• Priečny prierez a. carotis communis
• Cca 80% stenóza lumenu cievy



• B-mód
• Pozdĺžny rez cievou a. carotis interna
• Disekcia pri ktorej vidíme lúmen a pseudolumen



• Color Doppler mód
• Pozdĺžny rez a. carotis communis
• Nález je fyziologický



• Oblasť bifurkácie: a. carotis comunis a proximálne úseky a. 
carotis interna a externa vo farebnom móde

• Hypoechogénny aterosklerotický plát, ktorý spôsobuje stenózu
a. carotis interna v oblasti odstupu



• A. vertebralis v B-móde • Vo farebnom móde + záznam 
spektrálnej dopplerovskej 
krivky s nameranými 
prietokovými rýchlosťami



• Vyšetrenie transkraniálnej mozgovej cirkulácie 
(transtemporálny prístup)

• Vyšetrenie intrakraniálnych artérií farebne kódovanou 
duplexnou sonografiou

• Artérie tvoriace circulus arteriosus Willisi



• USG stanovenie mozgovej smrti
• Na transkraniálnom Dopplerovom zázname z a. cerebi media je 

prítomný oscilujúci, bifázický reverberačný prietokový vzorec 


