Kannattaisiko sittenkin kuvata proteesiniveliä
magneetilla?
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MRI ympäristö voi aiheuttaa riskin tai ongelmia potilaalle, jolla on
metalli-implantteja tai lääketieteellisiä laitteita. Näiden joutuessa vuorovaikutukseen magneettikentän kanssa, voi seurauksena olla implantin
liikkumista tai kuumenemista. Myös kuva-artefaktat tutkimuksessa ovat
tavallisia implantista johtuen. Metalli-implantteja on vuosien mittaan
pidetty jopa kontraindikaationa magneettikuvaukselle. Toki eräiden
implanttien suhteen edelleen on joko noudatettava suurta varovaisuutta (indikaatiot) tai pidättäydyttävä kuvaamasta kokonaan (aktiiviset tai
semiaktiiviset implantit). Implanttien kohdalla ennen magneettikuvausta
tulee perehtyä aina laitevalmistajan antamiin suosituksiin, mikäli sellaisia on, tai käyttää lähdetiedostoja (www.mrisafety.com/) turvallisuuden toteamiseen (safe, conditional, unsafe).
Käytännössä modernit nivelimplantit voidaan kuvata lähes poikkeuksetta magneetissa. Parhaiten tutkittuja ovat lonkka- ja polvi- sekä olkaproteesit. Kuvien vääristymiä, eli artefakteja, tulee lähes aina, mutta
niiden määrä riippuu ensisijaisesti implantin materiaalista. Paramagneettiset materiaalit konsentroivat paikallisia magneettisia voimia, lisäävät paikallista magneettikentän voimakkuutta aiheuttaen suskeptibiliteettiartefakteja. Tätä ominaisuutta voidaan kuitenkin myös hyödyntää, esimerkiksi Gadolinium pohjaisissa varjoaineissa, jotka eivät varsinaisesti vääristä kuvaa, mutta nopeuttavat kudosten relaksaatioaikoja
ympäristössään. Superparamagneettisissa materiaaleissa on partikkeleita, joiden magneettinen suskeptibiliteetti ylittää vahvasti paramagneettisten materiaalien suskeptibiliteetin. Ferromagneettisuus johtuu
aineen pysyvien magneettisten dipolien järjestäytymisestä. Kun dipolit
järjestäytyvät magneettikenttään joutuessaan kentän suuntaisesti, alkavat kenttä ja ferromagneettisesta materiaalista koostuva kappale vetää
toisiaan puoleensa. Magneettikuvauslaitteissa kentän gradientit (esimerkiksi putken suulla) voivat lisäksi aiheuttaa huomattavan väännön
ferromagneettisiin implantteihin tai vierasesineisiin. Ferromagneettisia
materiaaleja ovat esim. rauta, nikkeli, koboltti, ja pienissäkin määrissä
ne vääristävät magneettikuvia pahasti.
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Artefaktat MRI tutkimuksessa aiheutuvat siis magneettisten ominaisuuden erosta ihmiskudoksen ja implantin välillä. Artefaktat ovat suurimmillaan, jos suskeptibiliteettiero metalliobjektin ja ympäröivän kudoksen välillä on iso. Ferromagneettiset materiaalit aiheuttavat oleellisesti
isomman artefaktan kuin para- ja diamagneettiset materiaalit. Magneettiset suskeptibiliteettierot muuttavat paikallista magneettikenttää, koska vaikuttavat suoraan spinien vaiheeseen ja taajuuteen. Magneettikuvauksessa spinit siis ”koodautuvat” väärään kohtaan kuvassa ja seuraa
kuvan vääristyminen metalliobjektin ympäristössä tai jopa täydellinen
signaalin häviäminen.
Artefaktien määrään vaikuttavia käytännön teknisiä ominaisuuksia on
implanttimateriaalin ohella koko ja suunta magneettikentässä, käytettävä sekvenssi (GRE vs SE vs FSE/TSE), käytettävät sekvenssiparametrit (ETL, echo spacing, TE, kaistanleveys), kuten myös tietenkin
käytettävä kenttävoimakkuus ja käytettävä vokselikoko (kuva-ala, kuvamatriisin koko, leikepaksuus). Valitsemalla kuvauksen taajuuskoodaussuunta oikein, voidaan metallien aiheuttamat artefaktit kääntää
nivelestä poispäin.
Kaikkien näiden parametrien optimointi on välttämätöntä nivelimplanttia magneetilla kuvattaessa. Rutiininomaisilla nivelsekvensseillä ei
useinkaan päästä edes välttävään kuvatasoon. Metalliobjektien suhteen
optimoituja kuvausprotokollia on jo kiitettävästi saatavissa, lähinnä
vielä tieteellisiin tutkimuksiin liittyen. Laitevalmistajillakin on kuitenkin jo joitain kehittelyn alla olevia dedikoituja sekvenssejä, joista ehkä
parhaiten tunnettu MAVRIC. Optimoimalla oman laitteen sekvenssit ja
parametrit päästään kyllä jo pitkälle metalliartefaktien vähentämisessä
ja magneettikuvauksesta onkin tullut useissa keskuksissa rutiinitutkimus proteesipotilaiden ongelmien selvittelyssä.
Luennolla käydään läpi käytännön esimerkein magneetin kenttävoimakkuuden, sekvenssien ja parametrien vaikutus metalli-implanttien kuvantamiseen sekä esitetään omia esimerkkejä magneettikuvauksen käytöstä nivelproteesien kuvantamisessa.
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