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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a léčby pacientů 

s normotenzním hydrocefalem. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je popsána fyziologie likvorových cest, etiologie  

a patofyziologie hydrocefalu a jeho léčba pomocí zavedení ventrikuloperitoneálního 

zkratu. Dále je v této části popsán princip magnetické rezonance a zobrazení toku 

likvoru pomocí fázového kontrastu. V praktické části byli v magnetické rezonanci 

vyšetřeni pacienti s normotenzním hydrocefalem (před léčbou a po ní) a pacienti 

s Alzheimerovou chorobou pomocí sekvence fázového kontrastu. Statisticky byly 

hodnoceny rychlosti toku likvoru a průtoky akveduktem. Jsou zde popsány 

jednotlivé části postupů, pomocí kterých byl proveden sběr dat a jejich následné 

vyhodnocení. 

V závěru bakalářské práce jsou diskutovány odlišnosti průtoku mozkomíšního 

moku akveduktem u dospělých pacientů s normotenzním hydrocefalem před a po 

zahájení léčby a u pacientů s Alzheimerovou chorobou.  

Klíčová slova 

Definice hydrocefalu; diagnostika NPH pomocí magnetické rezonance;  

klasifikace hydrocefalu; metodika; normotenzní hydrocefalus (NPH). 

  



 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the diagnostics and treatment of patients with 

normotensive hydrocephalus and it is divided into a theoretical and a practical part. 

The theoretical part describes physiology of liquor paths, aetiology and 

pathophysiology of hydrocephalus and its treatment by introduction of 

ventriculoperitoneal shunt. This part furthermore depicts the principle of magnetic 

resonance and the flow of the liquor by means of phase contrast. 

The practical part includes MRI examinations of patients with normotensive 

hydrocephalus (before and after the treatment) and of patients with Alzheimer 

disease through phase contrast sequencing. The flow rates of the liquor in the 

aqueduct were statistically evaluated. This part also brings description of individual 

parts of the procedure through which the data were collected and subsequently 

evaluated.  

    The conclusion of the bachelor thesis discusses the differences in the cerebrospinal 

fluid aqueduct flow in adult patients with normotensive hydrocephalus before and 

after the treatment and in patients with Alzheimer disease. 

Key words 

    Definition of hydrocephalus; diagnostics of NPH through magnetic resonance; 

classification of hydrocephalus; methodology; normotensive hydrocephalus (NPH). 
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1 ÚVOD 

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, 

který se nejčastěji vyskytuje u věkové skupiny lidí nad 60 let. Typickým klinickým 

projevem bývá takzvaná Hakimova trias neboli spojení poruchy chůze, demence  

a močové inkontinence. Normotenzní hydrocefalus vzniká nerovnováhou mezi 

produkcí mozkomíšního moku a jeho vstřebáváním. Komory se rozšiřují a z tlaku 

na mozkové struktury se odvíjejí klinické příznaky. Etiologie normotenzního 

hydrocefalu není prozatím zcela objasněna. Diagnózu je obtížné určit a až u 10 % lidí 

je hydrocefalus mylně léčen jako Alzheimerova nemoc či jiná forma demence. 

Jedním z hlavních problémů bývá nedostatečné zachycení možných případů 

nemocných, ať už z důvodu snahy pacientů o zakrytí počátečních příznaků 

nemoci, či kvůli negativním výsledkům funkčních testů. 

Ze zobrazovacích metod je kromě základní diagnostiky pomocí CT velice 

přínosná magnetická rezonance, která dokáže bez zásahu do těla pacienta zobrazit 

obsah a velikost mozkových komor a zároveň určit rychlost průtoku mozkomíšního 

moku.  

Normotenzní hydrocefalus je jedna z mála léčitelných příčin demence. Účinnost 

terapie je závislá na přesnosti diagnostiky. Současná diagnostika spočívá 

v invazivních postupech. V rámci diagnostiky tohoto závažného onemocnění, jež je 

tématem této práce, by bylo přínosné nalézt neinvazivní metodu s dostatečnou 

přesností predikující terapeutickou odpověď a tuto možnost poskytnout všem 

pacientům s podezřením na normotenzní hydrocefalus. Vzhledem k tomu, že jsem 

se s takovým případem v minulosti již setkala, rozhodla jsem se tuto problematiku 

pojmout za téma své bakalářské práce. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Termín „hydrocefalus“ označuje patologicky zvýšené množství mozkomíšního 

moku v nitrolebí a centrální nervové soustavě (CNS), způsobené poruchou tvorby 

moku či jeho vstřebávání, případně v důsledku překážky narušující cirkulaci moku 

[1]. 

2.1.1 Anatomie komorového systému 

V mozku člověka se nachází celkem čtyři mozkové komory. Jsou to dutiny mezi 

nimiž a subarachnoideálním prostorem koluje mozkomíšní mok. 

První a druhá komora mozková jsou párové, také zvané postranní 

komory podkovitého tvaru. Skládají se z těla a tří rohů (cornu frontale, cornu 

occipitale a cornu temporale). V přední části se nachází foramen Monroi, pomocí 

kterého jsou komory spojeny s komorou třetí [2]. 

Třetí mozková komora (ventriculus tertius) se nachází v centrální části 

mezimozku (diencefalonu). Vybíhá v několik výběžků (recessus infundibuli, 

opticus a pinealis). Ze zadní části vybíhá Sylviův kanálek (aqueductus 

mesencephali), kterým je spojena se čtvrtou komorou [2]. 

Čtvrtá komora (ventriculus quartus) je nepárová komora typická svým 

kosočtvercovým vzhledem. Vybíhá laterálně doprava i doleva do recessus lateralis 

ventriculi quartii. Komora je vyplněna likvorem, který se pomocí apertura lateralis 

a medialis dostává do subarachnoideálního prostoru v zadní jámě lební a odtud dále 

kolem celého mozku. Do IV. komory přitéká likvor skrze aquaeductus mesencephali 

(Sylvii) z třetí mozkové komory [2]. 



13 

 

 

Obrázek 1 Schéma komorového systému. [3] 

 

2.1.2 Tvorba a cirkulace mozkomíšního moku  

 

 

Mozkomíšní mok (neboli likvor cerebrospinalis) je lehce nažloutlá tekutina, která 

obsahuje soli, stopy proteinů a glukosy. Její složení je velice podobné krevní plasmě. 

Průměrné množství mozkomíšního moku u dospělého člověka činí okolo 120 ml, 

z toho celou čtvrtinu obsahují mozkové dutiny. Za zdroj likvoru jsou považovány 

krevní cévy, choroideálního plexu, pia mater a tkáň mozku. Choroideální plexus se 

nachází v mozkových komorách, je vytvořen na stěně postranních komor a stropu 

třetí a čtvrté komory [3]. 

Cirkulace moku za normálních podmínek postupuje z postranních komor 

mozkových hemisfér, přes foramen Monroi do třetí komory a dále přes aquaeductus 

Sylvii do komory čtvrté. Ze čtvrté mozkové komory je mok odváděn Magendiho 

otvorem a dvěma Luschkeho otvory do subarachnoidelních cisteren. Pohyb 

mozkomíšního moku zajišťuje srdeční rytmus. Při systole přitéká krev do mozku a 

tím způsobuje pulsaci tkáně vytlačující likvor z lebečních dutin do páteřního 
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kanálu. Během diastoly proudí likvor kraniálně [3]. Průtok likvoru akveduktem 

během jedné srdeční revoluce má tak bifázický průběh. Neprůchodnost otvorů mezi 

komorami způsobuje roztažení komor v místě městnání likvoru, což může způsobit 

vážné zdravotní potíže či dokonce smrt [2]. 

 

Obrázek 2 Schéma cirkulace mozkomíšního moku v dutině lebeční. [3] 

2.2  Klasifikace hydrocefalu 

Hydrocefalus rozdělujeme na několik typů. 

2.2.1 Obstrukční hydrocefalus 

Příčinou vzniku obstrukčního hydrocefalu je blokáda, která způsobuje ucpání 

některých úseků komorového systému a zabraňuje tak cirkulaci likvoru. Blokáda 

může mít několik příčin vzniku. Příčinou blokády může být infekce, která způsobí 

zánětlivé postižení ependymu a následnou stenózu, nebo nádorové změny. Příčinou 

infekce bývá např. cytomegalovirus, virus příušnic či neštovic [3]. 
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2.2.2 Komunikující hydrocefalus 

Vzniká nejčastěji při poruše vstřebávání mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok 

je vstřebáván v arachnoideálních granulacích, které mohou být poškozeny 

v důsledku krvácení, vzniklou trombózou žilních splavů či hypertenzi při 

malformaci Galénovy žíly [3]. 

2.2.3 Zevní hydrocefalus 

Vyskytuje se u dětí, kdy ještě nedošlo k uzavření lebečních švů. Způsobuje 

zvětšení celého obvodu lebky. Může se spontánně vyhojit či vážně poškodit 

mozkové funkce. 

2.2.4 Normotenzní hydrocefalus 

Normotenzní hydrocefalus, také uváděný ve zkratce anglického názvu „normal 

pressure hydrocephalus“ jako NPH, je specifický druh hydrocefalu postihující 

zejména osoby vyššího věku. Jako příčina se někdy uvádí narušení cirkulace likvoru 

mezi bazálními cisternami v důsledku arachnoideální fibrózy, či výrazné kolísání 

tlaku likvoru kolem normální hodnoty. Jedná se o onemocnění projevující se 

typickou triádou zahrnující nestabilní chůzi, demenci a močovou inkontinenci. 

Jedná se o hydrocefalus, který mívá normální hodnoty nitrolebního tlaku [3]. 



16 

 

3 NORMOTENZNÍ HYDROCEFALUS 

Jak již bylo zmíněno, normotenzní hydrocefalus (NPH) je onemocnění vyskytující 

se u pacientů vyššího věku, jeho klinický obraz se překrývá s jinými kognitivními 

poruchami. Jedná se o jednu z mála léčitelných příčin demence. 

3.1.1 Příčina vzniku NPH 

Příčina vzniku NPH není dodnes zcela jasná. Je možné, že na vzniku NPH se 

podílí hned několik patofyziologických mechanizmů. Od roku 1997 bylo popsáno 

několik teorií. Bohužel ani jedna z teorií nedokázala určit přesný vznik 

normotenzního hydrocefalu. 

3.1.2 Klinické příznaky  

Typicky prvním zaznamenaným příznakem bývá porucha chůze. Porucha se 

vyznačuje sníženou rychlostí s kratšími, nejistými kroky. Pacient je schopný chodit 

tzv. magnetickou chůzí, kdy nám nohy připadají, jako by je pacient měl přilepené 

k podlaze. V ranných stádiích je porucha chůze špatně viditelná. Pacienti si často 

stěžují na malé problémy s rovnováhou a závratěmi. V pokročilém stádiu mohou 

pacienti chodit jen s velkou obtíží. Většinou jsou schopni posadit se na lůžku, 

plynulá chůze u nich však není možná, proto jsou odkázání na podporu od jiných 

osob.  

Jako druhý projev normotenzního hydrocefalu můžeme počítat močovou 

inkontinenci. V ranném stádiu onemocnění se projevuje pouze jako zvýšená potřeba 

močení, kdy porucha chůze zpravidla ještě zvýrazňuje tuto potřebu. V pokročilých 

stádiích se můžeme setkat s úplnou močovou inkontinencí, a dokonce i fekální 

inkontinencí. Dysfunkce močového měchýře při onemocnění NPH bývá 

způsobena neurogenní dysfunkcí močového měchýře. V takovém případě zůstává 

pacient závislý na neustálé pomoci ošetřovatele.  
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Posledním projevem klinické triády označujeme demenci s psychomotorickým 

zpomalením, apatií, nepozorností, lhostejností a deficitem paměti. Pacient bývá 

často ve stavu podobném ospalosti, není schopný okamžité reakce na dotazy. 

Pacient reaguje velice opožděně, často až na několikáté dotázání [4]. 

3.1.3 Diagnostika 

Diagnostika normotenzního hydrocefalu je velice obtížná. Demence nepatří mezi 

onemocnění, které by mělo specifické klinické příznaky. Navíc další příznaky 

diagnostické trias mohou být také způsobeny jinými onemocněními. Poruchy chůze 

jinými neurologickými onemocněními, ale i degenerativními změnami kloubů, 

valovou slabostí a podobně. Močová inkontinence je ve vyšším věku také častá  

z mnoha příčin. Demenci u normotenzního hydrocefalu je možné zaměnit s mnoha 

dalšími druhy demencí, proto je nutné diagnózu normotenzního hydrocefalu 

podpořit zobrazovacími metodami jako je CT a MRI. Diagnostiku pomocí CT 

vyšetření považujeme za nezbytnou součást předoperačního vyšetření, bohužel 

nám není schopna poskytnout správné indikace k tomu, zda bude drenážní operace 

úspěšná. Proto pokračujeme ve vyšetření za pomoci magnetické rezonance, která je 

schopna vyloučit jinou příčinu demence, a rovněž slouží k hodnocení morfologie 

komorového systému a k posouzení průtoku mozkomíšního moku. K měření 

rychlosti toku a průtoku akveduktem na MR používáme vyšetřovací metodu 

fázového kontrastu. Bohužel, ani tato metoda se v dosud provedených studiích 

neukázala, jako dostačující, jelikož nejsme vždy schopni dostatečně spolehlivě určit, 

zda následná léčba bude pro pacienta přínosná. V takovém případě přistupujeme 

k invazivní metodě lumbálního infuzního testu [3]. 

3.1.3.1 Lumbální infuzní test 

Lumbální infúzní test se doposud považuje za jediný spolehlivý test k výběru 

pacientů, kteří mají větší předpoklady k úspěšnosti zkratové operace. Kromě 

vyloučení pacientů, kteří normotenzním hydrocefalem netrpí, je také možné narazit 
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na pacienta s normotenzním hydrocefalem, který má jiné nezvratné onemocnění 

centrálního nervového systému. Takový pacient, také nemusí mít ze zavedení 

ventrikuloperitoneálního zkratu prospěch a jeho zdravotní stav by zůstal nezměněn. 

Pokud tedy nemáme jasné předpoklady k úspěchu operace provádíme měření 

výtokového odporu mozkomíšního moku prostřednictvím lumbálního infuzního 

testu (LIT) [5].  

Pacientovi ležícímu na boku provedeme lumbální punkci a následně měříme tlak 

likvoru po dobu 10 minut. Poté pacientovi aplikujeme fyziologický roztok 

konstantní rychlostí 1,5 ml za minutu, a to po dobu deseti minut. Vždy po uplynulé 

minutě zapisujeme naměřené hodnoty tlaku. Po deseti naměřených minutách 

ukončíme test a pozorujeme pokles tlakových hodnot dalších 5 minut. Po dokončení 

měření pacientovi vytáhneme zavedenou jehlu a následně provedeme ještě jedno 

měření simulující vyšetření pacienta. Jehlu umístíme do výše předchozí roviny 

vpichu a změříme opět hodnotu tlaku. Toto poslední měření provádíme, abychom 

zjistili odpor použité jehly a hadiček [3].  

 

Zjištěné hodnoty dosadíme do vzorce:  

𝑑𝑃 = (
[𝑃10 − 𝑃𝑟 − 𝑃0]

10
) ∙ 101,3 

Kde dP udává výslednou hodnotu tlakové diference, P10 tlak po deseti minutách 

aplikace infúze, Pr odpor jehly a hadiček a P0 tlak při zahájení infúze. Celý vzorec je 

vydělen deseti, jelikož jsme měřili tlak po minutě celkem deset minut. Aby nám 

výsledné hodnoty vyšly v jednotkách mm H2O je nutné celý vzorec vynásobit 

hodnotou 101,3. Pokud nám výsledné hodnoty tlaku vyjdou menší nebo rovny 20 

mm H2O za minutu můžeme uvažovat o zavedení ventrikuloperitoneálního zkratu 

[3]. 
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Obrázek 3 Poloha pacienta při vyšetření LIT. [4] 

Lumbální infúzní test je invazivní metoda, při které riskujeme infekci v místě 

lumbální punkce. Tím je možné zhoršit pacientův stav, proto se snažíme najít 

diagnostickou metodu, která by pomohla zjistit úspěšnost operace u pacientů 

s normotenzním hydrocefalem, a zároveň by nebyla riziková pro zdravotní stav 

pacienta.  

 

3.1.4 Funkce ventrikuloperitoneálního zkratu 

Ventrikuloperitoneální zkrat je spojení mezi komorovým systémem mozku 

a peritoneální dutinou, vytvořené uměle operačním postupem, cílem je snížení tlaku 

v mozkových komorách. 

Každý ventrikuloperitoneální zkrat má vstup a výstup. Výstup je spojen 

s dutinou břišní, zatímco vstup je připojen ke komorovému systému mozku. Dva 

faktory určují, kolik likvoru bude vypuštěno skrz zkrat, a to tlak hydrostatický  

a atmosférický.  
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Princip funkce ventrikuloperitoneálního zkratu se dá názorně vysvětlit pomocí 

obrázku. V tomto obrázku lze nádobu1 považovat za komorový systém a nádobu 2 

za výstupu do dutiny břišní. 

 

Obrázek 4 Upravené schéma funkce ventrikuloperitoneálního zkratu. [5] 

Pokud je nádoba 1 uzavřena tenkou membránou, potom je membrána vtlačena 

směrem k ventilu. Jestliže je vzdálenost k ventilu mezi hladinou mozkové komory 

vyšší a hladina břišní dutiny nižší, nastává tlakové otevření ventilu. Ventil tak 

umožní průtok likvoru do dutiny břišní do doby, než se tlak dostane do vyvážené 

úrovně. Likvor, který se vypouští do břišní dutiny, je snadno vstřebatelný a nijak 

neovlivňuje tlakovou situaci v dutině břišní. Tato tekutina může běžně volně 

komunikovat mezi orgány a vytváří hydrostatický tlak v dutině břišní. Je zřejmé, že 

tlak v peritoneální dutině závisí na aktivitách každodenního života každého 

jednotlivého pacienta. Aby byl tlak v mozkových komorách a dutiny břišní 

vyvážený musí být při ventrikuloperitoneální drenáži zabudovaný i jednocestný 

ventil. 
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3.1.5 Ventrikuloperitoneální drenáž, provedení 

Ventrikuloperitoneální drenáž je považována za snadný chirurgický zákrok. 

Správné uložení pacienta je nezbytné pro plynulý chod operace a mělo by být 

provedeno chirurgem nebo zkušenými asistenty. Pacient by měl být položen na 

levém boku. Hlava je upevněna v držáku nebo v gelovém kruhu, aby nedocházelo 

k pohybu během zákroku. Pravé rameno je mírně podložené, tak aby krk zůstával 

napnutý pro snadné zavedení katétru. Před zákrokem je nutné pacientovi umýt 

vlasy šampónem obsahující chlorhexidin kvůli desinfekci oblasti, dále oholíme 

potřebnou část vlasů. Chirurgický výkon provádějí dva lékaři. Začínáme s lebečním 

vývrtem, implantujeme komorový katetr, následuje ventil a potom distální 

peritoneální katétr. Abychom zabránili ucpání komorového katétru je výhodné 

umístit jeho komorový konec přibližně 5 mm nad spodinou třetí komory lebeční. Po 

provedení punkce komory je odebrán vzorek mozkomíšního moku na 

mikrobiologické vyšetření. Peritoneální konec katétru se zavádí do dutiny břišní 

v délce 20-25 cm. Je nutné zajistit volný pohyb zavedeného drénu v peritoneální 

dutině, aby nedošlo k jeho nechtěnému vytažení [3,4]. 

Mezi neurochirurgickými operacemi je umístění zkratu jedním z nejméně časově 

náročných postupů. Ale i navzdory technickým možnostem se nelze vyhnout 

pooperačním komplikacím, které si často vynucují operační revizi pro nefunkčnost 

implantovaného zkratu. Mezi nejčastější komplikace patří špatné umístění shuntu  

a infekční komplikace. Proto u operovaných pacientů provádíme klinické vyšetření, 

kde hodnotíme vzhled kůže a jizvy v okolí drénu. Po klinickém vyšetření následuje 

rentgenové vyšetření celého implantovaného systému. Pořizujeme nativní snímek 

hlavy a krku pro možné zalomení katétru v oblasti krční páteře. Snímek hrudníku  

a břicha, který nám umožní zobrazit možné posunutí katétru. Pokud sahá distální 

konec nad úroveň čtvrtého hrudního obratle je s vysokou pravděpodobností 

předpokladatelné selhání odvodného zkratu. Pokud se potvrdí obstrukce systému 
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pořizujeme i CT vyšetření, kde posuzujeme velikost komorového systému a polohu 

komorového drénu [4]. 

Implantace cizího tělesa do lidského těla téměř vždy zvyšuje možnost zanesení 

infekce v operované oblasti. Kolem voperovaného shuntu se mohou vytvářet 

bílkovinný povlak, který umožňuje množení bakteriím. Příznaky zánětu se projevují 

nejčastěji v období dvou měsíců od operace. U ventrikuloperitoneálních zkratů bývá 

nejčastější komplikací tranzitorní bakteriémie, nebo ascendentní infekce způsobená 

střevními bakteriemi. Jendou z nejlehčích prevencí pooperační infekce je podání 

antibiotik, které jsou impregnované na voperovaném zkratu [4]. 

 

3.2 Podobnost klinických příznaků u Alzheimerovy choroby a 

NPH 

Alzheimerova choroba (také jako AD) bývá jedním z onemocnění, které lze 

zaměnit s diagnózou normotenzního hydrocefalu. Příčinou bývá podobnost 

některých klinických příznaků onemocnění. AD se projevuje počátečními změnami 

nálad. Tato porucha může být dočasná a postupem času vymizí, tudíž jí lékař 

nemusí považovat za vážnou. Alzheimerova nemoc je typická pomalým začátkem 

příznaků poruchy paměti. Pokud tyto příznaky považuje pacient za normální, může 

se stát, že dojde k diagnóze v pozdní fázi, kdy nastává rychlé zhoršení. Mezi další 

příznaky AD patří zhoršení hybnosti, nestabilita v postoji a ztráta základních 

dovedností, kam řadíme hygienické návyky, schopnost jíst příborem či si 

zapamatovat čas. 

Rozdíl mezi příznaky AD a normotenzního hydrocefalu není velký. Liší se ve 

stylu poruchy chůze, kdy pacient s NPH chodí, jako by byl přilepený k podlaze. 

Pokud se jedná o pokročilé stádium, nelze rozdíly v chůzi rozlišit tak dobře, jelikož 

je pacient odkázán na lůžko. V takovém případě si všimneme rozdílu v postižení 
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paměti. Pacient s NPH je schopný používat krátkodobou paměť, je schopný 

zapamatovat si nové zkušenosti. Takový pacient je schopný odpovědět na otázky, 

které nám pomohou v další diagnostice, je však zapotřebí mu otázky sdělit zřetelně 

a v případě potřeby ještě jednou zopakovat, jelikož odpovědi od nemocného bývají 

často opožděné. Pacient s Alzheimerovou chorobou není schopný používat svou 

krátkodobou paměť a zapamatovat si nové skutečnosti, proto je odkázán na pomoc 

příbuzných [5]. U Alzheimerovy choroby není pravidelně vyjádřena inkontinence, 

avšak ve vyšším věku je inkontinence časným nespecifickým příznakem, který se 

vyskytuje u mnoha chorob. 

Přesné určení diagnózy je s ohledem na klinické příznaky velmi obtížné, proto je 

nutné provést několik specifických diagnostických vyšetření. U pacientů 

s podezřením na AD je několik možností vyšetření. Primárně je potřeba vyloučit jiné 

možné příčiny pacientových příznaků, jako poúrazové stavy, mozkovou mrtvici či 

nádory. Při vyšetření CT nebývají u pacientů nalezeny jednoznačné patologické 

obrazy potvrzující AD, proto často přistupujeme k vyšetření magnetickou 

rezonancí. Na MRI můžeme vidět změny objemu hipokampů a temporálních rohů 

postranních komor, kde je obvykle atrofie největšího rozsahu. Bohužel ani jedno 

z uvedených vyšetření nám neposkytuje jasné potvrzení o tom, že se jedná  

o onemocnění AD. Jistou diagnózu AD můžeme získat pouze postmortem, tudíž 

diagnóza AD může být stanovena až po vyloučení jiných etiologií demence, a to 

pouze jako pravděpodobná AD. Vzhledem k možnému léčebnému ovlivnění NPH 

je krom jiných příčin demence (nejčastěji vaskulární) tedy nutné vyloučit, zda se 

nejedná o normotenzní hydrocefalus.  

Diagnostiku normotenzního hydrocefalu začínáme vyšetřením MRI, která 

prokáže rozšíření komor a další vedlejší příznaky, rovněž můžeme provést 

dynamické posouzení průtoku mozkomíšního moku [5]. MR nicméně prozatím 

neposkytuje úplně přesné hodnocení, které by jednoznačně umožnilo indikaci 

pacienta k chirurgickému zákroku [5].  
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4 DIAGNOSTIKA NPH POMOCÍ MAGNETICKÉ 

REZONANCE 

4.1 Základní principy magnetické rezonance  

Zobrazení pomocí magnetické rezonance využívá elektromagnetických vlastností 

jader atomů především molekul vody v silném vnějším magnetickém poli v reakci 

na radiofrekvenční puls k zobrazení tkání živého těla. 

Zařízení magnetické rezonance musí být umístěno v místnosti, která má ve 

stěnách zabudovanou tzv. Faradayovu klec. Toto zařízení je dokonalým izolantem 

před okolními radiofrekvenčními signály. Hlavní magnetické pole generované 

magnetem musí mít několik vlastností. Síla pole, se obvykle v lékařském 

zobrazování pohybuje v rozmezí od 0,1 T do 3,0 T s vysokou stabilitou bez kolísání 

intenzity pole [6].  

 Atomová jádra jsou tvořena protony a neutrony. Neutrony jsou částice bez náboje  

a protony jsou rotující částice s pozitivním nábojem. Každá nabitá pohybující se 

částice okolo sebe vytváří magnetické pole. Protony se tedy chovají jako malé 

magnety se severním a jižním pólem a vytvářejí zevní magnetické pole, kterému 

říkáme spin. Absorpcí elektromagnetického záření dochází k přechodu jádra do 

excitovaného stavu, tedy na vyšší energetickou hladinu. Atomová jádra se sudým 

nukleonovým číslem se nechovají k okolí magneticky [7]. 

Využití magnetické rezonance (dále jen MR) je možné pouze u atomů s lichým 

počtem protonů v jádře. U lidského těla je tedy ideálním prvkem vodík, jehož 

jaderné spinové číslo je s=1/2 a vzhledem k vysokému a heterogennímu obsahu vody 

(H2O) v tělesných tkáních může poskytnout mnohem silnější signál pro MR než 

ostatní prvky [7]. 
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Za normálních okolností protony (kladné vodíkové ionty H+) v tkáni rotují 

náhodným směrem, čímž se magnetické momenty atomových jader vzájemně 

vyruší. Pokud je tkáň vložena do silného magnetického pole, rotační osy protonů se 

uspořádají. Ve vnějším magnetickém poli mají tendenci se zorientovat paralelně či 

antiparalelně vůči vektoru vnějšího magnetického pole MR. Antiparalelní 

uspořádání je energeticky náročnější, proto tkáň vykazuje magnetický moment  

a navenek se chová magneticky. Rozdíl v počtu paralelních a antiparalelních 

protonů je malé. Paralelních protonů je více než antiparalelních, na každých 

1 000 000 antiparalelně uspořádaných protonů je přibližně 1 000 006 paralelních. 

Kdyby byl počet obou uspořádání stejný vyrušil by se magnetický moment a tkáň 

by se chovala neutrálně. Výslednou magnetizaci zle vypočítat vektorovým součtem 

magnetických momentů [6,7,8].  

 

4.1.1 Spin 

Protony uspořádané ve vnějším magnetickém poli vykonávají rotační pohyb, 

kterému se říká spin. Je to rotační pohyb okolo své osy. Díky této rotaci vzniká okolo 

jader vodíku magnetické pole, které nazýváme magnetický moment [6,7]. 

  Protony kromě svého rotačního pohybu, vlivem intenzity magnetického pole B0, 

provádějí také precesní pohyb, který bývá popisován jako pohyb osy po plášti 

rotačního kužele. Frekvence tohoto pohybu se nazývá Larmorova frekvence, která 

udává vztah mezi frekvencí precese a silou magnetického pole [7,8] 

Precesní frekvence f jádra je vyjádřena vztahem: 

f =
μB0

2πL
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Kde μ je magnetický moment protonu, L moment hybnosti protonu a B0 je 

intenzita zevního magnetického pole. Hodnoty μ a L jsou konstanty a vyjadřují 

gyromagnetický poměr (γ). 

Vzorec pro Larmorovu frekvenci je tedy vyjádřen: 

ω = γ ∙ B0 

4.1.2 Rezonance 

  Různé tkáně mají dle obsahu protonů různou tkáňovou magnetizaci. Abychom 

mohli změřit velikost vektoru tkáňové magnetizace, který je orientován paralelně se 

siločarami vnějšího magnetického pole, je nutné vyslat do tkáně elektromagnetický 

impuls. Impuls způsobí změnu polohy vektoru z paralelního na kolmý k vnějšímu 

magnetickému poli. Aby došlo k absorpci impulsu protony, je důležité, aby 

frekvence vyslaného impulsu byla shodná s hodnotou Larmorovy frekvence. Pokud 

se obě hodnoty shodují mluvíme o tzv. rezonanční vibraci tedy rezonanci [6,7,8]. 

  

4.2 Relaxace 

  Po skončení působení elektromagnetického impulsu se protony začnou opět 

vracet do energeticky méně náročného stavu a ztrácejí část svého pohybu. Tento děj 

se nazývá relaxace [6]. 

4.2.1 T1 relaxační čas 

 Radiofrekvenční puls způsobuje absorpci energie jádry, která přejdou do 

excitovaného stavu. Jádra se vracejí do původního stavu předáním své přebytečné 

energie do okolí, kterému se říká interakce spin-lattice (spin-mřížka). Proces 

popisuje nárůst longitudinální magnetizace. Proces je závislý na magnetickém poli 
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mřížky. Magnetické pole mřížky je vyvoláno rotací a translací molekul v mřížce. T1 

relaxační čas je doba potřebná pro zotavení 63 % původní magnetizace, tedy čas, za 

který se vektor kolmý k vnějšímu magnetickému poli MR vrátí do 63 % ze své 

původní paralelní polohy vůči vnějšímu magnetickému poli. Průměrná rychlost 

návratu vektoru závisí na velikosti molekul v mřížce. Molekuly vody jsou malé  

a mají pomalou relaxaci, dlouhý T1 relaxační čas okolo 2000 až 3000 m/s. Voda se 

zobrazuje tmavá na T1 vážených obrazech. Naopak tkáně s kratším T1 relaxačním 

časem jako tuk (150-250 m/s) či tkáně bohaté na proteiny (1-40 ms) se zobrazují jako 

světlé, jelikož jejich struktura rychleji odvádí energii z excitovaných protonů 

(rychleji narůstá longitudinální magnetizace) a jsou zdrojem silnějšího signálu [7]. 

4.2.2 T2 relaxační čas 

 T2 relaxace popisuje zánik transverzální magnetizace spinů a ztrátu jejich fázové 

koherence. Vektory rotující po excitaci 90° pulzem ve fázi mají tendenci se 

vychylovat (rozfázovat), tím se intenzita příčné magnetizace sníží. Na ztrátě 

koherence se podílejí kromě podélné relaxace i zevní vlivy, např. nehomogenita 

gradientních cívek. Relaxační čas T2 nazýváme také spin-spin, je to pokles 

transverzální magnetizace z maxima na 37 % původní hodnoty. T2 relaxační časy 

jsou vždy kratší než T1 relaxační časy příslušných tkání. Malé molekuly vody mají 

delší T2 relaxační časy než tuk a proteiny. Tkáně s krátkým T2 časem se zobrazují 

jako tmavší v T2 vážených obrazech, voda se zobrazuje jako světlá [7]. 

 

4.3 Zobrazovací sekvence 

  Nastavením zobrazovacích sekvencí kontrolujeme způsob, jakým systém ovládá 

pulsy a gradienty. Touto cestou nastavujeme vážení a kvalitu obrazu a celkový 

tkáňový kontrast. Rozeznáváme dvě základní skupiny technik pro získání MR 
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signálu spin-echové a gradient-echové sekvence. Sekvence jsou charakteristické 

několika základními parametry, jako je repetiční čas a čas echa. 

4.3.1 TR repetiční čas 

Repetiční čas (TR) je délka relaxační doby mezi dvěma excitačními 

radiofrekvenčními pulsy. Když je TR dlouhý, více excitované spiny se otáčejí zpět 

do roviny a přispívají k opětovnému růstu podélné magnetizace. Pokud je vybrána 

krátká doba opakování, tak je silně ovlivněn kontrast obrazu T1 relaxačního času. Za 

těchto podmínek se tkáně s krátkým T1 relaxačním časem rychle uvolňují a poskytují 

velký signál po dalším radiofrekvenčním pulsu. Tyto tkáně se na snímku objevují 

světlé [7,9]. 

4.3.2 TE čas echa 

  Čas echa (TE) je doba, která uplyne od středu 90° RF excitačního pulsu do středu 

echa. Amplituda transverzální magnetizace na vrcholu echa závisí na TE a T2 

relaxačním čase tkáně. Pokud je použita delší doba echa v rozmezí T2 relaxačních 

časů, jsou tkáně zobrazeny s různou intenzitou signálu na výsledném MR obrazu. 

Tkáně s krátkým T2 váženým časem se při ztrátě většiny svého signálu zobrazují na 

MR obraze jako tmavé, zatímco tkáně s dlouhým T2 váženým časem stále vytvářejí 

silnější signál, a tak se objevují jasně. To je důvod, proč mozkomíšní mok s delší T2 

je jasnější na T2-vážených snímcích ve srovnání s mozkovou tkání [7,9]. 

4.3.3 T1, T2, PD vážené sekvence 

T1 vážený obraz maximalizuje vliv longitudinální magnetizace na výsledný 

kontrast tkání a je charakterizován krátkým TR a krátkým TE. T2 vážený obraz 

maximalizuje vliv transverzální magnetizace na výsledný kontrast, charakterizuje 

ho dlouhé TR a dlouhé TE. PD vážený obraz minimalizuje vliv obou typů 

magnetizace a získá se při krátkém TR a dlouhém TE [7]. 
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4.3.4 Spin-echo (SE) sekvence 

 Spin-echo sekvence využívá 90° excitační puls následovaný jedním nebo více 180° 

refokusačními pulsy, které způsobí vznik echa v čase TE. „Defázace vzniklá 

konstantními nehomogenitami pole je kompenzována 180° pulzem, a proto jsou SE sekvence 

T2 vážené. Cyklus 90° excitačního pulsu následovaného 180° refokusačním pulsem se v rámci 

jedné studie mnohokrát opakuje.“ [9] 

4.3.5 Potlačení signálu tuku (STIR) 

 STIR invertuje podélnou magnetizaci tuku i vody dodáním 180° pulsu, po němž 

následuje po inverzním čase (TI) RF excitace. Pro potlačení signálu tuku se TI nastaví 

tak, aby RF excitační 90° puls byl vyslán přesně v okamžiku, kdy tuk prochází 

transverzální rovinou, v ideálním případě má tedy nulovou magnetizaci. Pro 

potlačení signálu tuku je TI přibližně 150 m/s při intenzitě pole 1,5 T [6,7]. 

4.3.6 Potlačení signálu likvoru (FLAIR) 

Na podobném principu předřazení inverzního pulzu a vhodnou volbou 

inverzního času (TI) je založena sekvence FLAIR. Rozdílem je, že sekvence FLAIR se 

řadí do sekvencí rychlých. Při dlouhých časových intervalech dochází téměř  

k úplnému potlačení signálu z mozkomíšního moku, zatímco vyniká detekce 

nepotlačených signálů z mozkové tkáně, nádorů, edému a tuku. FLAIR sekvence 

jsou velmi užitečné pro detekci lézí se špatným kontrastem k obklopujícím 

mozkovým tkáním [6,9]. 

4.3.7 Gradient-echo (GE) sekvence 

 Místo 90° pulsu se používají pulsy v rozsahu 10° až 60°, které trvale zachovají 

podélnou magnetizaci v tkáni. 180° puls je nahrazen přídatným magnetickým 

gradientem, který je aplikován na krátkou dobu k základnímu magnetickému poli 

MR magnetu. Nedochází k vyrovnání nehomogenit magnetického pole a sekvence 
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je T2 vážená, což způsobuje vysokou náchylnost k artefaktům na přechodech 

jednotlivých tkání a v jiných místech s nehomogenitami magnetického pole, což se 

projevuje ztrátou signálu v daných strukturách. Vlastnost lze využít při zobrazování 

krvácení [6,7,9]. 

4.3.8 Echo-planární zobrazovací sekvence (EPI)  

 Echo planární zobrazování umožňuje ultra rychlé získávání dat, což je vynikající 

pro dynamické a funkční zobrazování. Metoda vyžaduje silné a rychle přepínatelné 

gradienty. Rychle spínané gradienty indukují nehomogenity pole, které se časem 

hromadí, což způsobuje geometrické deformace MR obrazu. Rychlost spínání 

gradientů je omezena elektrickou setrvačností gradientních cívek a rizikem 

poškození pacienta v důsledku nervové stimulace spojené s rychle se měnícími 

magnetickými poli [6]. 

4.3.9 Magnetická rezonanční angiografie  

Magnetická rezonanční angiografie je zobrazovací metoda zobrazující cévní 

řečiště. V současnosti máme tři typy angiografického zobrazení. Technika time-of-

flight je založena na fenomenu inflow, fázový kontrast (PC v anglickém znění phase 

contrast) je založena na změně fáze při pohybu a ceMRA (kontrastní angiografie) 

využívá změn po podání paramagnetických látek do krevního řečiště. Pro vyšetření 

normotenzního hydrocefalu využíváme vyšetření PC tedy fázový kontrast [7]. 

4.3.10 3D PC angiografie 

Fáze magnetizace charakterizuje polohu v tranzverzálním řezu. Zapnutí 

prostorového gradientu má za následek, že vedlejší voxely budou mít odlišnou fázi 

magnetizace a zapnutí v opačném směru vyrovná fázi zpět do původní polohy.  

U pohybující se tkáňě k vyrovnání nedojde. Tohoto využíváme při metodě fázového 

kontrastu k zobrazení a kvantifikaci toku. Je dokázáno, že při použití tří 

uspořádaných gradientních pulzů může dojít k refázaci jak u stacionární 
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nepohybující se tkáně, tak i u tělních tekutin tekoucích konstantní rychlostí. Fáze 

magnetizace je rozdílná v pohybující se tekutině a v okolní stacionární tkáni. Pro 

zobrazení toku se používá obvykle rozdílový vektor a pro kvantifikaci se používá 

fázová mapa [7]. 

Angiografie fázovým kontrastem používá aplikace bipolárních  gradientů ve 

třech na sebe kolmých směrech. Výhodou této techniky je potlačení pozadí a zvýšení 

citlivosti na tok tělních tekutin. Jelikož je změna fáze přímo úměrná rychlosti krve, 

je tato metoda vhodná pro použití měření toku likvoru aqveduktem při 

normotenzním hydrocefalu [7]. K zobrazení toku v průběhu srdeční revoluce se 

používá retrospektivní, nebo prospektivní kardiální gating (hradlování). 

4.3.11 2D PC angiografie 

Technika 2D fázového kontrastu využívá stejného principu jako 3D fázový 

contrast. Pouze je vybrán jeden silný řez místo 3D objemu. Jako velikou výhodu 

považujeme kratší čas měření a sekvence je zobrazena přímo, jako výsledný 

angiogram bez nutnosti další rekonstrukce. Tuto techniku využíváme spíše  

u angiografických lokalizátorů, ale take při zobrazování toku likvoru konkrétní 

strukturou, nejčastěji akveduktem [7]. 
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5 CÍL PRÁCE 

 

Cílem mé bakalářské práce bude popsat problematiku normotenzního 

hydrocefalu a následně analyzovat získaná data a poznatky z vyšetření na 

magnetické rezonanci.  

Hlavním cílem bakalářské bude hodnocení změn parametrů průtoku likvoru 

(rychlost toku, průtok) v rámci diagnostického zobrazení ve fázi před léčbou  

a následně i po léčbě u pacientů s normotenzním hydrocefalem, a také budeme 

srovnávat parametry toku likvoru akvaduktem u pacientů s NPH před léčbou 

s osobami bez prokázaného NPH a pacienty s AD. Předpokládáme výraznější 

pulzaci likvoru u pacientů s NHP před léčbou ve srovnání s ostatními skupinami. 

Takto získaná data by měla zpřesnit diagnostiku NPH a AD a umožnit spolu 

s dalšími částmi navrhované baterie testů případně neinvazivní hodnocení indikace 

k neurochirurgickému zákroku a pomoci tak při zvýšení úspěšnosti jejich léčby. 
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6 METODIKA 

V praktické části bakalářské práce se zabývám měřením parametrů průtoku 

mozkomíšního moku pomocí magnetické rezonance. Do studie bylo v období od 

9/2016 do 7/2018 přijato celkem 52 subjektů, u kterých bylo provedeno vyšetření na 

magnetické rezonanci. U dvaceti pacientů s NPH byly toky likvoru měřeny ve fázi 

před léčbou, tři měsíce po zavedení ventrikuloperitoneálního zkratu a jeden rok po 

léčbě. U čtyř pacientů s AD a u dvaceti osmi pacientů bez prokázaného onemocnění 

NPH či AD bylo měření provedeni jednou v rámci diagnostické hospitalizace. 

Získaná data jsem následně statisticky vyhodnotila a porovnala.  

 

6.1 Postup a zpracování dat 

6.1.1 Časový harmonogram 

Pacienti byli vyšetřeni v rámci komplexního diagnostického vyšetření pro 

podezření na NHP při hospitalizaci na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 

1. LF UK a ÚVN Praha. Během vyšetření byla provedena baterie testů zahrnující 

neuropsychologické vyšetření, MR vyšetření včetně měření rychlosti toku likvoru,  

a především lumbální infuzní test s měřením tlaků likvoru. Také byl odebrán vzorek 

likvoru pro další analýzu. Pacienti podepsali informovaný souhlas. 

Pokud byla pacientovi vyšetřením potvrzena diagnóza normotenzního 

hydrocefalu byl mu po domluvě naplánován operační zákrok – zavedení 

ventrikuloperitoneální drenáže (VPS). Pacienti s negativními výsledky byli odesláni 

k ošetřujícímu lékaři. U těchto pacientů nebyla potřeba provedení následujících 

kontrolních měření na magnetické rezonanci, byli využití jako kontrolní skupina.  

U pacientů s úspěšně zavedeným VPS bylo provedeno kontrolní MR vyšetření po 3 

měsících a po 1 roce. 



34 

 

Pacienti s diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí, léčení na Neurologickém 

oddělení ÚVN po podepsání informovaného souhlasu podstoupili magnetickou 

rezonanci. 

Na základě zjištěných dat pacientů z Ústřední vojenské nemocnice – vojenské 

fakultní nemocnice v Praze, jsem vytvořila tabulku pacientů, kteří byli indikováni 

k vyšetření na magnetické rezonanci. Těmto jedincům byla z důvodu anonymizace 

následně přiřazena pořadová čísla. Ke každému pacientovi jsem následně přiřadila 

informace týkající se diagnózy, věku, pohlaví a naměřené parametry toku likvoru 

magnetickou rezonancí při jednotlivých návštěvách (kompletní tabulka viz. Příloha 

1).  

 

Obrázek 5 Vzorová anonymizovaná tabulka pacientů. 

Abych zajistila co možná nejpřesněji naměřené hodnoty, je každý pacient 

vyšetřován stejným postupem a stejným protokolem. 

6.1.2 Postup vyšetření 

Před zahájením vyšetření byl každý pacient obeznámen s postupem vyšetření. 

Jelikož se jedná o pacienty s diagnózou normotenzního hydrocefalu, kteří mají 

v různé míře vyjádřený kognitivní deficit, byl u každého pacienta zkontrolován 



35 

 

zdravotní stav podle uvedených otázek v informovaném souhlasu pacienta (viz. 

Příloha 1), v chorobopisu pacienta a následně s pacientem osobně. 

Pro samotné vyšetření byla použita magnetická rezonance typu Discovery 

MR750w o síle magnetického pole 3,0 T značky GE Healthcare. Jedná se o zařízení 

obsahující supravodivý magnet. 

 

Obrázek 6 MRI Discovery MR75w. [10] 

Před vyšetřením pacienta jsem se raději vždy osobně přesvědčila, že pacient nemá  

v kapsách žádné osobní kovové předměty, případně brýle a zubní náhradu. 

Následně jsem pacienta pomalu přesunula k magnetické rezonanci, kde jsem 

vysvětlila, že během vyšetření na magnetické rezonanci je nutné, aby se nehýbal  

a v případě nutnosti, jako je např. nevolnost zmáčkl balónek, který jsem mu 

následně vložila do pravé ruky. Následně jsem pacientovi sundala obuv a pomohla 

vložit špunty do uší, abych kvůli hlasitosti magnetické rezonance zabránila 

možnému poškození sluchu pacienta. Pacienta jsem uložila na vyšetřovací lůžko 

magnetické rezonance s hlavou zasunutou v hlavové cívce. Pacient leží pohodlně 

na zádecha ruce má podél těla. Z hlediska pohodlí jsem pacientovi   vypodložila no

hy pěnovým klínem a přikryla jej dekou. Na jeden z prstů pravé ruky jsem nasadila 

pletyzmografický senzor, nutný pro provedení sekvence pro měření rychlosti toku 

likvoru pomocí fázového kontrastu. 
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Pro vyšetření jsem použila 32 kanálovou hlavovou cívku. Cívka slouží jako 

efektivní prostředek k zaznamenání radiofrekvenčních signálů z těla. Obecně by 

cívka měla být co nejblíže k anatomii, která je při vyšetření zobrazována. Abych 

zabránila pohybu hlavy během vyšetření je každému pacientovi mezi hlavou  

a cívkou vložena pěnová výstelka [6]. Pomocí lokalizačních laserů jsem označila 

centraci zorného pole, v tomto případě kořen nosu. 

 

 

Obrázek 7 Hlavová cívka. 

Po označení lokalizačního bodu jsem pacienta nechala zavézt do magnetické 

rezonancea opustila místnost. Místnost s vyšetřovacím přístrojem jsem důsledně 

uzavřela, aby nedocházelo k radiofrekvenčnímu rušení a úniku hluku během 

vyšetření. U ovládacího počítače jsem zapsala pacientovy údaje, jako výšku, váhu, 

diagnózu a zvolila vyšetřovací protokol pro vyšetření průtoku likvoru  

u normotenzního hydrocefalu. 
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 Obrázek 8 Protokol vyšetření NPH. 

Po spuštění nastaveného protokolu jako první proběhne technická kontrola 

zapojení cívky, ladění gradientů a shimming (vyrovnání nerovnoměrností 

magnetického pole) trvající přibližně šest sekund a kalibrační sekvence pro 

hodnocení SAR.  Dále následuje nasnímání lokalizačních skenů vyšetřované oblasti, 

kde je nutné ověřit správné nastavení rozsahu vyšetření. V transverzální rovině 

musí být zobrazen rozsah od vrcholu lebky (vertexu) až pod velký týlní otvor 

(foramen occipitale magnum). V koronální rovině musí být zobrazeny symetricky 

obě mozkové hemisféry.  

Pokud jsem zjistila špatnou polohu pacienta z lokalizačního skenu bylo možné 

jeho polohu upravit, a znovu spustit lokalizační sekvenci pro kontrolu správného 

položení pacienta. Po lokalizační sekvenci následovalo nasnímání 3D T1 vážené 

sekvence v axiální rovině. Naplánovala jsem rozsah vyšetřované oblasti v axiální  

a sagitální rovině. Po naplánování rozsahu vyšetřované oblasti jsem zahájila 

skenování. Následovala sekvence pro měření rychlosti toku likvoru pomocí 

fázového kontrastu (PC sekvence) s nastavením nejvyšší citlivosti pro průtok 20 

cm/s. Rovina řezu musí být v sagitálním řezu uložena kolmo na námi vyšetřovaný 

akvedukt. 
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 Obrázek 9 Sekvence 3D Ax T1 BRAVO.   

Princip fázového kontrastu je možné analyzovat na stacionárních a pohyblivých 

spinech podrobených dvojicí bipolárních gradientů. 

Stacionární spin vystavený bipolárním gradientním párům, nebude reagovat 

žádným fázovým posunem. Pokud však vystavíme gradientním párům pohybující 

ses piny, budou reagovat čistým fázovým posunem úměrným jeho rychlosti. Tedy 

dva toky, které tečou stejnou rychlostí, ale v opačných směrech, budou mít opačné 

posuny fází po vystavení bipolárním gradientním párům. Měřením změn ve fázích 

lze vypočítat rychlost toku. 

Bipolární gradienty se v námi používané sekvenci aplikují podél jedné 

anatomické osy (kolmé na rovinu řezu) a reagují na tok likvoru v tomto konkrétním 

směru. V tomto případě jsem bipolární gradienty nastavila rovnoběžně  

s aqueductus Sylvii. Rozsah bipolárních gradientů určuje stupeň citlivosti na pomalé 

nebo rychlé toky. Rozsah je nastavován vyšetřujícím asistentem před vyšetřením na 

MRI (VENC). Standardně jsem použila nejprve střední hodnotu 20 cm/s a pokud byl 

tok příliš rychlý, opakovala jsem měření s vyššími hodnotami (30,40,50 cm/s), 

v opačném případě s menšími hodnotami (5,10 cm/s). V případě, že byly výsledky 

použitelné ve více měřeních vypočítala jsem následně aritmetický průměr. Obecně 

platí, že volba rozsahu bipolárního gradientu, která je udávána v cm/s by měla být  

o 20 až 25 % vyšší něž je očekávaná rychlost průtoku likvoru. Takový rozsah je ale 

těžko odhadovaný [11]. 



39 

 

 

 

Obrázek 10 Sekvence 20 cm/s Ax PC Cine. 

Součástí vyšetření bylo i zobrazení tenzoru difúze (DTI) a morfologická 3D T2- 

vážená sekvence. Pro dokončení vyšetření bylo tedy nutné naplánovat poslední dvě 

sekvence, DTI sekvenci v axiální rovině, kde byla vyšetřovaná pouze oblast mozku, 

a 3D T2- váženou sekvenci v sagitální rovině, kde byla vyšetřená celá oblast hlavy. 

 

Obrázek 11 Sekvence AX DTI. 

 

Obrázek 12 Sekvence 3D Sag T2. 
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Po ukončení skenování dvou posledních sekvencí jsem uložila získaná data  

a následně vyšetření ukončila. Pacienta jsem vyvezla z vyšetřovacího přístroje  

a pomohla mu se pomalu posadit. Abych se vyvarovala možnému upadnutí 

pacienta z důsledku nevolnosti nechala jsem pacienta sedět na lůžku během úklidu 

použitých pomůcek. Následně jsem pacientovi pomohla obout obuv a přesunout se 

z vyšetřovací místnosti na pojízdnou sedačku či lehátko, na kterém byl asistentem 

převezen na lékařské oddělení.  

Ze získaných dat z měření na magnetické rezonanci, jsem provedla analýzu toku 

likvoru. 

6.1.3 Analýza toku 

Pro získání hodnot průtoku mozkomíšního moku aqueduktem ze získaných 

obrazů je nutné provést analýzu toku pomocí proprietárního software firmy GE, 

který je součástí ovládací stanice MR přístroje. K analýze toku jsem použila 32 

vyhotovených snímků zobrazujících tok během fází mezi dvěma stahy srdce. 

Vybrala jsem vždy jeden snímek, kde byl dobře viditelný tok v aqueductu během 

vyšetření. Na vybraném snímku jsem ručně označila obvod aqueductus Sylvii  

a pustila si průběh celého krátkého videa pro kontrolu, zda jsem obvod aqueductu 

v některém z dalších 32 snímků neořízla.   

Stejným způsobem jsem vyznačila malý obvod oblasti s mozkovou hmotou, jako 

referenční oblast. V referenční oblasti, nesměla být žádná aktivita toku, tedy 

vyznačení nesmělo být v mozkové komoře, která je vyplněná likvorem.  
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Obrázek 13 Vyznačení aqueductu (červeně) a referenční oblast (žlutě). 

Po zakreslení jsem spustila automatické vyhodnocení toku, program poté 

umožnuje eportovat tabulku dat s naměřenými hodnotami fáze času a jednotlivých 

parametrů toku (tabulka hodnot viz. Příloha 2). Získané hodnoty jsem nadále 

zpracovala.  

6.1.4 Analýza toku 

Z exportovaných dat jsem pro další analýzu použila parametry celkový tok (flow-

množství přesunutého likvoru za jeden srdeční cyklus v ml/beat) hodnoty 

maximální pozitivní rychlosti toku (peak positive velocity v cm/s), maximální 

negativní rychlost toku (peak negative velocity v cm/s). Dále jsem hodnotila 

pozitivní průtok (positive flow rate v ml/s) a negativní průtok (negative flow rate 

v ml/s). Z hodnot maximální pozitivní a negativní rychlosti toku likvoru jsem 

vypočítala amplitudu rychlosti. Podobně jsem vypočítala i amplitudu průtoku. 

Jelikož měl každý pacient nastavenou individuálně hodnotu VENC (v rozsahu 10, 

20, 30, 40 a 50 cm/s) a u některých pacientů jsem tak měla k dispozici několik 

validních měření. Bylo nutné získané hodnoty roztřídit a vytvořit z nich aritmetický 
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průměr. Takto jsem upravila hodnoty u každého pacienta, a to u vyšetření před 

operačním zákrokem a po operačním zákroku s časovým odstupem tří měsíců  

i jednoho roku. 
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7 VÝSLEDKY 

U každého pacienta, který podstoupil vyšetření, máme z výsledku LIT diagnózu, 

zda se jedná o onemocnění NPH, či nikoliv. Po určení přesné diagnózy jsem 

rozdělila pacienty do několika skupin a udělala všeobecnou analýzu pacientů (viz. 

Tabulka 1,2). Ve skupině všech vyšetřených bylo 37 mužů a 15 žen. Pacientů,  

u kterých se neprokázalo NPH bylo 28, pacientů s prokázaným NPH 20 a vyšetřili 

jsme také 4 pacienty s AD. Počet pacientů s AD byl nízký z organizačních důvodů. 

Věk pacientů v jednotlivých skupinách se nelišil, p > 0,155. 

Tabulka 1 Pohlaví a diagnóza. 

 

Tabulka 2 Věk. 

 

Výsledky jsem rozdělila do několika skupin:  

• Získaná data po prvním vyšetření. 

• Porovnání hodnot zdravých kontrol a pacientů s NPH. 

• Porovnání hodnot z prvního, druhého a třetího vyšetření.  
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7.1 Získaná data po prvním vyšetření 

Tabulka 3 Získaná data po prvním vyšetření. 
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Tabulka 4 Popisná statistika. 

Z prvního vyšetření jsem data jednotlivě uspořádala do jedné tabulky, která 

obsahuje přiřazené číslo pro každého pacienta z důvodu anonymizace, potvrzení 

zda se jedná o onemocnění normotenzního hydrocefalu formou označení ANO, NE 

a pacienti s diagnózou Alzheimerovy choroby s označením AD. Jako další hodnoty 

pro jsou zde uvedeny věk a označení pohlaví pacienta. Nejdůležitější hodnoty 

potřebné k analýze jsou hodnoty maximální a minimální rychlosti toku likvoru 

(Peak positive velocity, Peak negative velocity), které jsou uváděny v jednotkách 

cm/s. Ze získaných hodnot jsem také porovnávala maximální a minimální průtok 

likvoru (Pos flow rate, Neg flow rate) a tok za jeden srdeční rytmus (Flow—corr). 

Tabulka 4 s názvem Popisná statistika hodnotí proměnné u 52 subjektů, kde je 

zobrazený průměr všech naměřených hodnot, jejich maximum, minimum  

a směrodatná odchylka hodnot.  U jednotlivých hodnot bylo zjištěno rozložení, zda 

se jedná o hodnoty normálního rozložení, či nikoliv. Podle toho jsme zvolili 

následující tesy. 
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7.2 Porovnání hodnot zdravých kontrol a pacientů s NPH 

Pro porovnání parametrů toku u pacientů s normotenzním hydrocefalem před 

léčbou a pacientů bez prokázaného onemocnění NPH jsme použili nepárový T-test. 

      

    T-test zobrazený tabulkou 5 hodnotí na padesáti dvou subjektech hodnoty 

rychlosti toku, průtok a celkový tok za srdeční rytmus. T-test ukazuje výsledky 

nepárového Studentova T-testu pro dvě nezávislé skupiny: pacienty s NPH  

a pacienty bez NPH. Skupiny pacientů s AD jsme vyloučili pro malý počet vzorků. 

Tento test jsme provedli nezávisle pro všechny relevantní proměnné. Vychází  

z nulové hypotézy, že průměry dané proměnné mezi skupinami se neliší. Pokud by 

p hodnota vyšla menší než stanovená mez (stanovíme si obvyklou mez  

p <0,05), mohli bychom nulovou hypotézu s pravděpodobností 95 %  zavrhnout. 

V naší skupině jsme statisticky významné rozdíly neprokázali pro žádný 

z parametrů.  

    Ke zhodnocení tvaru rozložení jsme použili výsledky neparametrického testu 

mezi parametry toku likvoru u pacientů s NPH onemocněním a pacientů bez 

potvrzené diagnózy. Použili jsme Wald – Wolfowitzův pořadový test, kde 

 

Tabulka 5 T-test. 
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významně vyšel rozdíl rozložení u maximální negativní rychlosti toku a celkového 

toku za R-R interval.  

Tabulka 6 Neparametrický Wald-Wolfowitzův test. 

 

 

7.3 Porovnání hodnot z prvního, druhého a třetího vyšetření 

K porovnání hodnot z prvního měření před operací, druhého měření 3 měsíce po 

operaci a třetího měření provedeného rok po operaci jsme použili naměřená data 

celkem u 8 subjektů, které měli pozitivní nález NPH. 

V parametrických testech se nepodařilo prokázat rozdíl průměrů jednotlivých 

proměnných v čase. 

Tabulky 7 až 13 znázorňují výsledky neparametrických testů v čase, bylo použito 

testování pomocí Friedmannovy ANOVA neparametrické analogie pro opakovaná 

měření.  
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Každá tabulka 7 až 13 uvádějí následující hodnoty pro námi zvolenou 

proměnnou: 

• Průměrná hodnota pořadí. 

• Celkový součet pořadí. 

• Celkový průměr. 

• Směrodatná odchylka. 

Tabulka 7 ANOVA pro opakované měření Pozitivní rychlost toku, p = 0,03. 

 

Tabulka 8 ANOVA pro opakované měření Negativní rychlost toku, p = 0,4. 

 

Tabulka 9 ANOVA pro opakované měření Amplituda rychlosti toku, p = 0,09. 

 



49 

 

Tabulka 10 ANOVA pro opakované měření Pozitivní průtok, p = 0,02. 

 

Tabulka 11 ANOVA pro opakované měření Negativní průtok, p = 0,09. 

 

Tabulka 12 ANOVA pro opakované měření Amplituda průtoku, p = 0,09. 

 

Tabulka 13 ANOVA pro opakované měření Tok za srdeční rytmus, p = 0,7. 

 

Statistická významnost rozdílů v čase vychází pro positivní rychlost toku  

a pozitivní průtok. Statistická hodnota pro amplitudu rychlosti toku, negativní 

průtok a amplitudu průtoku je p < 0,1, tedy odpovídá trendu. 
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8 DISKUZE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou léčitelného neurologického 

onemocnění normotenzního hydrocefalu. Jelikož jsou výsledky léčby tohoto 

onemocnění v literatuře dosti rozdílné, nebyl prozatím navrhnut jednotný postup 

pro diagnostiku onemocnění, a také jednotné zhodnocení výsledků léčby 

jednotlivých pacientů. Výsledky léčby se postupně zlepšují v posledních deseti 

letech je uváděna v literatuře úspěšnost léčby mezi 70-80 %. Na výsledky má velký 

vliv včasná diagnostika počátečních příznaků nemoci, celkový zdravotní stav 

pacienta, věk pacienta, a zcela zásadně vhodně indikovaná implantace shuntu,  

u kterého je důležitá i funkční kontrola po operačním zákroku. 

Jelikož je povědomí veřejnosti o onemocnění normotenzního hydrocefalu velmi 

nízké, zabýváme se v teoretické části bakalářské práce popisem anatomie 

komorového systému a tvorby cirkulace mozkomíšního moku. Dále je zde uvedena 

klasifikace hydrocefalu, kde je následně samostatně popsána kapitola o onemocnění 

NPH. Jsou zde popsány konkrétní příčiny vzniku NPH a klinické příznaky nemoci. 

Důležitou součástí je také popis podobnosti příznaků onemocnění s příznaky 

Alzheimerovi choroby. Alzheimerova choroba bývá nejčastějším z onemocnění, 

které lze zaměnit s diagnózou normotenzního hydrocefalu. Příčinou bývá 

podobnost některých klinických příznaků onemocnění, jako jsou počáteční změny 

nálad, které bývají v mnoha případech dočasné. Rozdíl mezi příznaky AD  

a normotenzního hydrocefalu není velký. Pacient s NPH je schopný používat 

krátkodobou paměť, je schopný zapamatovat si nové zkušenosti. Pacient 

s Alzheimerovou chorobou není schopný používat svou krátkodobou paměť  

a zapamatovat si nové skutečnosti, proto je odkázán na pomoc příbuzných.  

Přesné určení diagnózy je s ohledem na klinické příznaky velmi obtížné, proto je 

nutné provést několik specifických diagnostických vyšetření. Na MRI můžeme u AD 

vidět změny objemu hipokampů a temporálních rohů postranních komor, kde je 
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obvykle atrofie největšího rozsahu. Bohužel nám vyšetření neposkytuje jasné 

potvrzení o tom, že se jedná o onemocnění AD. Jistou diagnózu AD můžeme získat 

pouze posmrtně. Diagnostiku normotenzního hydrocefalu začínáme vyšetřením CT 

a MRI, která prokáže rozšíření komor a další vedlejší příznaky.   

Dalším cílem bakalářské práce bylo popsat provedené vyšetření na magnetické 

rezonanci nacházející se v praktické části bakalářské práce, a analyzovat získaná 

data z měření. Jsou zde hodnoceny změny parametrů průtoku likvoru (rychlost 

toku, průtok) v rámci diagnostického zobrazení před léčbou a následně i po léčbě. 

Výsledky měření jsou statisticky vyhodnocené. Z obecné analýzy nám vyplývá, že 

výskyt příznaků onemocnění NPH je pozorován u věkové skupiny pacientů od 75 

let a výš především u mužské populace. V literatuře z japonského výzkumu z roku 

2009 byl uváděný průměrný věk pacientů okolo 65 roku života. Jelikož byla analýza 

prováděna pouze na padesáti dvou subjektech nemůžeme výsledek průměrného 

věku, kdy se objevují prvotní příznaky onemocnění, považovat za dostatečně 

prokazatelné. Hodnoty mohou být také odlišné v různých geografických 

populacích. K testování by bylo nutné dodat větší počet pacientů. Hodnoty 

částečných parametrů rychlosti toku a průtoku před operačním zákrokem 

neprokazují v naší skupině statisticky významný rozdíl mezi testovanými 

skupinami pacientů s NPH a bez prokázaného NPH pomocí LIT. Ani porovnání 

rychlosti toku za jeden srdeční cyklus, což je nejzásadnější parametr, který vypovídá 

o hyperkinetice toku likvoru u NPH nevykazuje statisticky významné rozdíly 

hodnot pro pacienty s NPH diagnózou oproti pacientům bez onemocnění. Tento 

výsledek je v souladu s předchozími provedenými studiemi. 

Studie, jejíž součástí je mnou prováděné hodnocení na zpřesnění diagnostiky 

NPH bez invazivního testování pacientů pomocí baterie testů včetně 

neuropsychologického vyšetření, biochemického hodnocení likvoru, lumbálního 

infuzního testu a má především pomoci při indikaci k neurochirurgickému zákroku. 

Jelikož v době uzávěrky bakalářské práce nebylo možné zajistit větší množství 
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pacientů s Alzheimerovou chorobou, nedají se výsledky prvního měření posoudit 

jako množstevně vyvážené z hlediska počtu zúčastněných pacientů. Nicméně počet 

vyšetřených osob bez prokázaného NPH je ostatečný a vzhledem k tomu, že se 

v popisných parametrech skupiny neliší, můžeme je použít jako kontrolní skupinu. 

Dále jme porovnávali hodnoty naměřené během prvního vyšetření při vstupní 

prohlídce pacienta, ze kterých jsme pozitivní pacienty vyhodnotili kladně pro 

operační zákrok ventrikuloperitoneálního zkratus daty z druhého měření, které 

bylo provedeno po uplynutí tří-měsíční rekonvalescenční doby po operačním 

výkonu a s daty z třetího měření provedeného rok po operačním zákroku. 

Naměřené hodnoty jsme přiřadili k anonymizovaným pacientům a získali jsme tedy 

celkový počet pacientů s onemocněním. Testování v čase proběhlo na 8 subjektech, 

kteří měli pozitivní nález NPH (viz. Tabulka 1). 

Použili jsme neparametrický test, který je citlivý i na tvar rozložení dat. 

U neparametrického Wald-Wolfowitzova testu nám hodnoty ukazují statisticky 

významný rozdíl pouze u skupiny proměnných negativní rychlost toku 

(v jednotkách cm/s) a celkový tok za srdeční rytmus (v jednotkách ml/beat). Tyto 

hodnoty byly nižší, něž námi zvolená hodnota statistické významnosti p <0,05. Zde 

nalézáme statisticky významné rozdíly u maximální positivní rychlosti toku  

a maximálního pozitivního průtoku, tedy u vrcholových positivních hodnot 

pulzatilního toku likvoru v akveduktu, nicméně celkové amplitudy ani sumární tok 

likvoru během R-R intervalu se v čase nemění. Měření toku likvoru v akveduktu 

pomocí MR je samozřejmě zatíženo jistou chybou měření i artefakty z pohybu  

u méně spolupracujících pacientů s kognitivní poruchou, ovšem pokud se tyto 

nálezy potvrdí i na větší skupině osob (studie dále probíhá), mohou mít tyto nálezy 

důsledky i pro dosud nejčastěji uváděné předpokládané mechanizmy vzniku NPH 

a patofyziologie léčby pomocí chirurgického zavedení shuntu. 
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Z výsledků tedy prozatím vyplývá závěr, že samostatné měření rychlosti toku 

likvoru pomocí magnetické rezonance nemůžeme označit za vhodnou metodu 

vyšetření k indikaci ventrikuloperitoneálního zkratu.   

Za přesnější metodu můžeme považovat testování pacientů pomocí 

suplementárního testu. Tento test neslouží k přesné diagnostice onemocnění  

u pacientů s podezřením na normotenzní hydrocefalus, ale slouží pouze ke 

stanovení percentuální úspěšnosti léčby zkratovou operací. Pokud pacient 

s poškozením centrálního nervového systému podstoupí operaci VPS nemusí být 

výsledek operace pro pacienta přínosný. Nejčastěji používaným testem zůstává 

metoda lumbálního infuzního testu, která je založena na měření výtokového odporu 

mozkomíšního moku. Podle literatury uvedli tuto metodu Katzman a Hussey v roce 

1970. Bohužel ani tento test nelze považovat za stoprocentní, jelikož je velice 

senzitivní na průměr použité jehly a délky spojovacích hadiček a doposud nebyla 

velikost ani délka použitého materiálu standardizována.  

Vyšetření magnetickou rezonancí však může zjednodušit následnou pooperační 

kontrolu pacienta. Vyšetření je pro pacienta jednodušší z hlediska nároků na jeho 

mobilitu, bezbolestné a pohodlné. Rovněž by prospěla vyšší informovanost  

o příznacích onemocnění NPH, již při návštěvě obvodního lékaře, aby nedocházelo 

k pozdní diagnostice onemocnění. Při včasné diagnostice máme vyšší šance pro 

úspěšnost operačního zákroku. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování tématu „Měření rychlosti toku likvoru 

akvaduktem pomocí magnetické rezonance u pacientů s normotenzním 

hydrocefalem“.  

V teoretické části se proto zabýváme všeobecným popisem onemocnění NPH  

a podobnosti klinických příznaků u Alzheimerovy choroby a NPH. Dalším cílem 

bakalářské práce bylo popsat provedené vyšetření na magnetické rezonanci 

nacházející se v praktické části bakalářské práce. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo dokázat pomocí naměřených hodnot vyšší 

pulzaci likvoru u pacientů s NPH před léčbou s porovnáním se skupinou pacientů 

bez prokázaného NPH. Data měla zpřesnit diagnostiku NPH bez invazivního 

testování pacientů pomocí lumbálního infuzního testu a pomoci při indikaci 

k neurochirurgickému zákroku. Jelikož se data ukázala v hlavních parametrech 

statisticky nevýznamná vůči vyšetřovaným skupinám, musíme připustit, že 

prozatím zůstává nejpřesnější metodou diagnostiky k indikaci operačního zákroku 

testování pomocí lumbálního infuzního testu. Cílem dalšího zkoumání bude 

nalezení vhodné kombinace neinvazivních testů, které by mohly invazivní testování 

nahradit. 

 



55 

 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AD Alzheimerova choroba 

B0 Velikost indukce stacionárního magnetického pole 

ceMRA Contrast enhanced MRA 

cm centimetr 

CNS Centrální nervový systém 

CT Výpočetní tomografie 

dP Tlaková diference 

DTI Tenzor difúze 

f Precesní frekvence jádra 

FLAIR Fluid-attenuated inversion recovery (sekvence potlačení 

likvoru) 

GE Gradientní echo 

H2O Chemický vzorec pro vodu 

L Moment hybnosti 

LIT Lumbální infuzní test 

mm milimetr 
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ml mililitr 

MRI Magnetická rezonance 

ms milisekunda 

m/s metr za sekundu 

např. například 

NPH Normotenzní hydrocefalus 

PC Fázový kontrast 

Pt odpor 

P0 Tlak při zahájení 

P10 Tlak po deseti minutách 

s sekunda 

SE Spin echo 

STIR Short tau inversion recovery 

T tesla 

TE Čas echa 

TR Repetiční čas 
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tzv. takzvaný 

T1 Podélná relaxace 

T2 Příčná relaxace 

VENC Velocity encoding 

VPS Ventrikuloperitoneální zkrat 

2D Dvourozměrný 

3D Trojrozměrný 

γ Magnetický moment, gyromagnetický poměr 

ω Larmorova frekvence 

μ Magnetický moment prostoru 

 



58 

 

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1) HUGO, Jan a Martin VOKURKA. Velký lékařský slovník 7. vydání. 7. Maxdorf, 

2007. ISBN 978-80-7345-130-1. 

2) ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: 

Grada, 2016, 832 s. ISBN 978-80-247-5636-3. 

3) KALA, Miroslav. Hydrocefalus. Praha: Galén, 2005, 145 s. ISBN 80-7262-303-

6. 

4) MICHAEL J. FRITSCH, UWE KEHLER, ULLRICH MEIER, Michael J. 

Fritsch, Uwe Kehler, Ullrich Meier a Christoph Miethke. WITH THE 

COLLABORATION OF JOHANNES LEMCKE. Normal pressure 

hydrocephalus: pathophysiology, diagnosis, treatment. Stuttgart: Thieme, 2014. 

ISBN 978-313-1646-019. 

5) RESSNER, MUDr. Pavel. Alzheimerova choroba-diagnostika a 

léčba. Neurologie pro praxi [online]. 2004, 31. prosince 2004, 2004(1), 12-15 [cit. 

2018-04-11]. Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz 

6) WEISHAUPT, Dominik., Victor D. KO ̈CHLI a Borut. MARINCEK. How 

does MRI work? An Introduction to the Physics and Function of Magnetic 

Resonance Imaging. 2nd ed. New York: Springer, 2006. ISBN 978-3-540-

30067-0. 

7) SEIDL, Zdeněk a Manuela VANĚČKOVÁ. Magnetická rezonance hlavy, mozku 

a páteře. Praha: Galén, 2007, 319 s. ISBN 978-80-247-1106-5. 

8) ROSINA, Jozef. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 

2013. ISBN 978-80-247-4237-3. 

9) SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 

978-80-247-4108-6. 

10) [The Discovery MR750w 3.0T 70cm]. In: GE Healthcare [online]. United 

States: General Electric Company, 2018 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: 

http://www3.gehealthcare.com/en/products/categories/magnetic_resonance

_imaging/3-0t/discovery_mr750w_3-0t 

11) ELSTER, Allen D. [Phase Contrast MRA]: How does phase-contrast MR 

angiography work? In: Questions and answers in MRI [online]. Winston-

Salem, 2017, 2017 [cit. 2018-05-13]. Dostupné z: 

http://mriquestions.com/phase-contrast-mra.html 

https://www.neurologiepropraxi.cz/
http://www3.gehealthcare.com/en/products/categories/magnetic_resonance_imaging/3-0t/discovery_mr750w_3-0t
http://www3.gehealthcare.com/en/products/categories/magnetic_resonance_imaging/3-0t/discovery_mr750w_3-0t


59 

 

12 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Schéma komorového systému……………….…………………………........13 

Obrázek 2 Schéma cirkulace mozkomíšního moku v dutině lebeční….……………..14 

Obrázek 3 Poloha pacienta při vyšetření LIT……….…………………………………..19 

Obrázek 4 Upravené schéma funkce ventrikuloperitoneálního zkratu….…………..20 

Obrázek 5 Vzorová anonymizovaná tabulka pacientů…………………….………….34 

Obrázek 6 MRI Discovery MR75w………………………………………….…………...35 

Obrázek 7 Hlavová cívka…………………………………………………….…………..36 

Obrázek 8 Protokol vyšetření NPH………………………………………….………….37 

Obrázek 9 Sekvence 3D Ax T1 BRAVO……………………………………….………....38 

Obrázek 10 Sekvence 20 cm/s Ax PC Cine…………………………………….………...39 

Obrázek 11 Sekvence AX DTI…………………………………………………….………39 

Obrázek 12 Sekvence 3D Sag T2………………………………………………….……...39 

Obrázek 13 Vyznačení aqueductu (červeně) a referenční oblast (žlutě)………….…..41 

 

 

 

 



60 

 

13 SEZNAMU POUŽITÝCH TABULEK 

Tabulka 1 Pohlaví a diagnóza. ..................................................................................... 43 

Tabulka 2 Věk. ................................................................................................................ 43 

Tabulka 3 Získaná data po prvním vyšetření............................................................ 44 

Tabulka 4 Popisná statistika......................................................................................... 45 

Tabulka 5 T-test. ............................................................................................................. 46 

Tabulka 6 Neparametrický Wald-Wolfowitzův test. ................................................ 47 

Tabulka 7 ANOVA pro opakované měření Pozitivní rychlost toku, p = 0,03. ...... 48 

Tabulka 8 ANOVA pro opakované měření Negativní rychlost toku, p = 0,4. ...... 48 

Tabulka 9 ANOVA pro opakované měření Amplituda rychlosti toku, p = 0,09. . 48 

Tabulka 10 ANOVA pro opakované měření Pozitivní průtok, p = 0,02. ............... 49 

Tabulka 11 ANOVA pro opakované měření Negativní průtok, p = 0,09. ............. 49 

Tabulka 12 ANOVA pro opakované měření Amplituda průtoku, p = 0,09. ......... 49 

Tabulka 13 ANOVA pro opakované měření Tok za srdeční rytmus, p = 0,7. ....... 49 

 

file:///C:/Users/lulu/Desktop/Bakalářská%20práce%20Final%2015.8.2018.docx%23_Toc522147297
file:///C:/Users/lulu/Desktop/Bakalářská%20práce%20Final%2015.8.2018.docx%23_Toc522147298


61 

 

14 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Informovaný souhlas pacienta. .................................................................. 62 

Příloha 2 Kompletní seznam vyšetřených pacientů a získaných hodnot. ............ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Příloha 1 Informovaný souhlas pacienta. 



63 

 

 

Příloha 2 Kompletní seznam vyšetřených pacientů a získaných hodnot. 


