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Srdcovocievne ochorenia, obezita, či diabetes, sú veľmi často sprevádzané zmenami v 
energetickom metabolizme kostrového svalstva. Preto moderná medicína kladie čoraz väčší 
dôraz na výskum nových neinvazívnych metód na meranie energetického metabolizmu. V 
súlade s týmto trendom boli navrhnuté a overené nové metodiky na určenie oxidatívneho 
metabolizmu použitím statickej a dynamickej 31P-MR. Využiteľnosť pokojových dát 
nameraných na MR systéme s intenzitou magnetického poľa 7 Tesla bola demonštrovaná 
porovnaním metabolizmu obéznych sedavých dobrovoľníkov s trénovanými jedincami. 
Metóda je mimoriadne aktuálna pre vyšetrenia pacientov neschopných dynamického merania 
(napríklad po zranení svalu). Navrhnutá originálna metodika merania saturačného transferu 
počas krátkeho (6 min.) cvičenia prináša unikátnu možnosť stanoviť oxidatívnu syntézu ATP 
vo svale neinvazívne. Takéto meranie má veľký potenciál vo výskume metabolizmu svalov 
človeka a môže viesť k výraznému zýšeniu kvality života čoraz väčšieho množstva pacientov. 

 
Obr. 1. Stanovenie inovatívnych parameterov energetického metabolizmu svalu. (a) obrázok svalu stehna s 
vyznačením polohy cievky; (b) vysoko-rozlíšené 31P-MR spektrá namerané v pokoji u obézneho sedavého 
(Ob/Sed) a trénovaného (L/Ac) dobrovoľníka. Spektrá sú škálované na intenzitu PCr signálu a oblasť rezonancie 
Pi a PDE signálov je priblížená. Všimnite si vyššiu intenzitu Pi2 a nižšiu intenzitu PDE signálov u trénovaného 
dobrovoľníka. 
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