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Pár poznámek k historii MR v České republice a IKEM

Instalace prvního MR tomografu v  IKEM, iniciovaná 
prof.  Alfrédem Belánem začala ve  druhé polovině roku 
1987 a byla úspěšně dokončena v následujícím roce. Jedna-
lo se o celotělový tomograf MAGNETOM se supravodivým 
magnetem 1,5 T. Byl to také první MR tomograf v tehdejším 
Československu a s touto novou radiologickou metodou ne-
byly žádné zkušenosti, ale v  evropském kontextu to nebylo 
dramatické zpoždění. Připomeňme si, že klinické MR tomo-
grafy začaly být dostupné teprve ve druhé polovině osmdesá-
tých let 20. století (Siemens Magnetom a Toshiba tomografy 
od roku 1983). Současně s hledáním a ověřováním klinických 
možností MR zobrazování se rozbíhala výzkumná činnost – 
a  to jak v MR zobrazování, tak v  in vivo MR spektroskopii. 
Zaměření na výzkum nebylo samoúčelné. MR techniky byly 
stále na  samém počátku vývoje. Jen pro představu, výpočet 
prvních MR obrazů po jejich naměření trval na začátku deva-
desátých let kolem 10–15 minut. V in vivo MR spektroskopii 
se pro místo, ze kterého byla měřena spektra, musely spočítat 
gradienty speciálním softwarem na vedlejším počítači podle 
měření pravítkem na obrazovce tomografu. Software se stále 
výrazněji zlepšoval, nicméně pro zpracování dat byly nutné 
specializované programy, které jsme získávali od  zahranič-
ních kolegů, nebo jsme je programovali sami. Tyto zkušenosti 
s  výpočetní technikou umožnily pionýrské práce s  prvním 
PACS systémem pro MR a CT v  IKEM, ze kterého se vyvi-
nul nemocniční systém známý v IKEM pod zkratkou HAMS 
(v praktické činnosti byl až do nedávna).

Vzhledem k  tomu, že magnetická rezonance nebyla za-
čátkem devadesátých let ještě známá v  lékařských oborech, 
MR skupina IKEM vznikala postupně hlavně ze studentů 
matematicko-fyzikálního nebo technického zaměření, kte-
ří se po domluvě se svou fakultou přihlásili na MR oddělení 
IKEM za účelem sepsání diplomové práce. Po změně legisla-
tivy ve školství pak byly na MR IKEM externě vypracovávány 
i  dizertační (PhD.) nebo bakalářské práce a  začaly se před-
nášet základy a možnosti magnetické rezonance pro studenty 
na biomedicínských oborech a fakultách. Do současnosti bylo 
na MR pracovišti IKEM napsáno a obhájeno 23 diplomových 
prací a deset dizertačních prací.

Od  samého začátku vědecké činnosti v  oblasti MR byla 
pro MR skupinu IKEM zásadní spolupráce a výměna infor-
mací se zahraničními pracovišti. Byla to především pracoviště 
v Německu, konkrétně v Tübingenu, kde jsme s Uwe Klosem 
začínali fosforovou MR spektroskopii. Spolupráce se skupi-
nou v Tübingenu je stále živá. Podobně to bylo i se spoluprací 
s Univerzitou v Mainzu.
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Naším dlouholetým partnerským pracovištěm je MR 
centrum excelence ve  Vídni, kde spolupráce začala společ-
ným seminářem se studenty, který jsme uskutečnili společ-
ně s Ewaldem Moserem v roce 1993 ve Valticích. Spolupráce 
stále pokračuje společnými projekty a každoročními semináři 
dodnes.

Významnou činností MR skupiny IKEM byla a  je spolu-
práce s  Evropskou společností pro magnetickou rezonan-
ci v medicíně a biologii (ESMRMB). Společnost od samého 
počátku poskytla našim studentům řadu stipendií pro účast 
na kongresech a akcích, které pořádala. Byli jsme u zrodu ně-
kolika významných aktivit společnosti. V  letech 1994–1995 
jsme v Praze uspořádali ve spolupráci s firmou Bracco a Eu-
ropean Association of Radiology kurzy magnetické rezonance 
v rámci „European Seminars on Diagnostic and Interventio-
nal Radiology“ a následně v  letech 1996–1997 3 kurzy „Eu-
ropean Magnetic Resonance Permanent School“. Na základě 
zkušeností z pořádání těchto kurzů nám byla svěřena organi-
zace kongresu ESMRMB v roce 1996, který je stále považován 
za jeden z největších a nejúspěšnějších kongresů společnosti. 
Mohli jsme se proto také zapojit do nově vznikajících aktivit 
společnosti, tj. do organizace „School of MRI“ a později „Lec-
tures on MR“, které jsou jedny z nejdůležitějších vzdělávacích 
aktivit ESMRMB. Naší doménou byla především klinická MR 
spektroskopie a společně s řadou kolegů z celé Evropy jsme 
organizovali kurzy „hands on“ klinické MR spektroskopie.

V roce 1998 jsme uspořádali v IKEM první setkání uživa-
telů MR v České republice, které vedlo k založení Sekce mag-
netické rezonance pod Radiologickou společností ČSL JEP 
a jejíž činnosti je věnován samostatný příspěvek.

Významnou kapitolou je zapojení MR skupiny IKEM 
do  projektů molekulárního a  buněčného zobrazování (MI). 
Ta začala v  polovině devadesátých let 20. století spoluprací 
s  laboratoří Rodneyho Brookse na NIH v Bethesdě. Relaxo-
metrické studie byly základem pozdějších experimentů s na-
nočásticemi železa a  buněčným zobrazováním, které jsme 
vyzkoušeli na různých buněčných modelech s prof. Evou Sy-
kovou a jejím týmem z Ústavu experimentální medicíny AV 
ČR. Propojení mezi experimentálním a  klinickým MI bylo 
v plné míře realizováno ve spojení se skupinou prof. Františka 
Saudka z Centra diabetologie IKEM. V  těchto studiích byly 
použity pro značení Langerhansových ostrůvků kontrastní 
látky Resovist a Endorem, a to jak při transplantacích na labo-
ratorních modelech, tak i transplantacích u pacientů s DM1. 
Tyto experimenty byly také naším příspěvkem do evropského 
projektu ENCITE.
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V průběhu let jsme byli zapojeni do řady dalších grantových 
projektů s řadou pracovišť v České republice i v zahraničí. Mů-
žeme jmenovat např. Fyzikální ústav a Ústav makromolekulární 
chemie ČAV v Praze a další, Přírodovědnou a Matematicko-fy-
zikální fakultu UK v Praze aj. Velmi hezká a plodná spoluprá-
ce byla a je s neurologickými klinikami nemocnice v Motole. 
S  prof.  Vladimírem Komárkem jsme publikovali naše první 
práce o využití MR spektroskopie v epileptologii již v roce 1995 
a  tato spolupráce pokračuje dále s profesory Pavlem Krškem 
a Petrem Marusičem a jejich týmy. Využití MR spektroskopie 

a funkčního MR zobrazování je součástí naší spolupráce s týmy 
kolegů dr. Filipa Španiela a prof. Jiřího Horáčka z Národního 
ústavu pro duševní zdraví. Klíčová spolupráce je ovšem s na-
šimi kolegy z  IKEM, především z  diabetologie, hepatologie, 
kardiologie, radiologie a mnohými dalšími. V neposlední řadě 
je nezbytné ocenit podporu přednostů ZRIR  – prof.  Alfréda 
Belána, prof. Jana Peregrina a také vedení IKEM – bez které by 
různorodá činnost MR skupiny nebyla možná. Všem těmto na-
šim kolegům a spolupracovníkům je věnováno devět příspěvků 
z našeho pracoviště v tomto čísle České radiologie.

Milan Hájek, Monika Dezortová,  
Oddělení klinické a experimentální MR spektroskopie, 

Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie (ZRIR), 
IKEM, Praha


