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Fosforová MR spektroskopia (31P-MRS) je unikátna technika umožňujúca neinvazívne 
meranie energetického metabolizmu tkanív in vivo. Avšak kvôli nízkemu pomeru signál/šum 
(SNR) stále nie je bežne používaná v lekárskej praxi. MR systémy s intenzitou magnetického 
poľa 7T v kombinácii s povrchovými cievkami dosahujú dostatočný SNR, avšak vedú k veľmi 
nehomogénnej excitácii, čím značne sťažujú kvantifikáciu dát. Preto boli navrhnuté a overené 
nové metodiky zaistenia homogénnej excitácie signálu. 

V prvom rade bol navrhnutý nový excitačný pulz schopný homogénnej excitácie napriek 
nehomogénnemu poľu. Tento nový pulz bol implementovaný do meracej sekvencie a využitý 
na kvantifikáciu metabolizmu srdca u zdravých dobrovoľníkov. Bolo demonštrovaná vysoká 
reprodukovateľnosť výsledkov i pri rôznej intenzite excitačného poľa. 

Navrhnutá bola taktiež nová technológia zaisťujúca homogénne excitačné pole pre 31P-MRS 
celého tela na 7T. Uskutočnené simulácie magnetického poľa boli potvrdené meraniami na 
zdravých dobrovoľníkov, kde dostatočný SNR bol dosiahnutý kombináciu celotelovej excitácie 
s lokálnym príjmom signálu. Táto technológia má veľký potenciál vo výskume srdcového 
metabolizmu človeka a môže viesť k zvýšeniu kvality života množstva pacientov. 

 

Obr. 1. Mapovanie excitačného poľa in vivo. (a) reprezentatívna mapa excitačného poľa cez ľudské telo získaná 
použitím novej technológie. Dostatočný SNR je len v blízkosti prijímacej cievky no ukazuje vysokú homogenitu. 
(b) histogram variability nameranej intenzity excitačného magnetického poľa s krivkou normálneho rozdelenia. 
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