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Streszczenie

Protonowa spektroskopia rezonansu magne-

tycznego (1H MRS) umożliwia uzyskanie infor-

macji o składzie biochemicznym w wybranych loka-

lizacjach organizmu in vivo w sposób bezinwazyjny. 

Pozwala na ocenę obecności i stężenia szeregu me-

tabolitów w badanej tkance, m.in. N-acetyloaspara-

ginianu, kreatyny, choliny, glutaminy i glutaminianu, 

mio-inozytolu oraz kwasu gamma-aminomasłowe-

go, a także lipidów i mleczanów. Technika 1H MRS 

jest obecnie standardowo stosowana szczególnie 

w diagnostyce mózgu.

Słowa kluczowe: protonowa spektroskopia rezo-

nansu magnetycznego, 1H MRS, widmo spektrosko-

powe MR, metabolity, mózg człowieka

Abstract

Proton magnetic resonance spectroscopy 

(1H MRS) provides information on biochemical 

composition in selected body locations in vivo in 

a noninvasive way. It allows the assessment of the 

presence and concentration of several metabolites 

in the stu died tissue, including N-acetylparagi-

nate, creatine, choline, glutamine and glutamate, 

myo-inositol and gamma-aminobutyric acid as well 

as lipids and lactates. 1H MRS technology is current-

ly used as a standard especially in brain diagnostics.

Key words: Proton magnetic resonance spectros-

copy, 1H MRS, MR spectrum, metabolites, human 

brain
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Wprowadzenie

Protonowa spektroskopia rezonansu magnetyczne-

go 1H MRS (proton magnetic resonance spectroscopy) 

umożliwia uzyskanie informacji o  składzie bioche-

micznym w  wybranych lokalizacjach organizmu in 

vivo w sposób bezinwazyjny i bez konieczności poda-

nia środków kontrastujących [1-3]. W wyniku bada-

nia uzyskuje się widma spektroskopowe, w których 

można wyróżnić piki reprezentujące poszczególne 

metabolity w  badanej tkance. Jest to możliwe ze 

względu na fakt, że atomy wodoru w różnych sub-

stancjach są otoczone innymi atomami i połączone  

są z  nimi w  specyficznej konfiguracji przestrzen-

nej, co wpływa na ich przesunięcie chemiczne 

(chemical shift) częstotliwości sygnału [1, 4-7]. Pola 

powierzchni pod poszczególnymi pikami (dla kon-

kretnej substancji) odpowiadają stężeniom tych 

substancji w badanej tkance. Jakość widma, a więc 

i liczba różnych metabolitów widocznych w widmie 

1H MRS uzależnione są od parametrów systemu 

MR i  konkretnej procedury. Szczególne znaczenie 

ma natężenie pola systemu MR, ponieważ im wyż-

sze jest natężenie pola, tym wyższej rozdzielczości 

spektralnej widma się otrzymuje, a  poszczególne 

piki są lepiej rozróżnialne [6, 8, 9]. W  diagnostyce 194
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1H MRS mózgowia stosuje się systemy o natężeniu pola co naj-

mniej 1,5  T. Dodatkowo, w  celu uzyskania widm pokazujących 

specyficzne metabolity, stosuje się różne czasy echa (TE, ang. 

echo time) [6, 7]. Natomiast czas TR (time of repetition) prak-

tycznie nie ma wpływu na uzyskiwane widmo spektroskopowe. 

Istotną rolę w badaniu 1H MRS odgrywa też VOI (volume of in-

terest) – zarówno jego wielkość, jak i  precyzja przestrzennego 

umiejscowienia w  badanej tkance [10], a  także zapewnienie 

jednorodności pola w  badanym obszarze [3]. Przy zastosowa-

niu małych wokseli uzyskuje się widma o lepszej rozdzielczości 

i  jednorodności pola, jednak charakteryzują się niskim stosun-

kiem sygnału do szumu SNR (signal to noise ratio). Podczas lo-

kalizowania VOI w mózgowiu należy unikać kości, tłuszczu oraz 

przestrzeni wypełnionych powietrzem. Ponadto na polepszenie 

jakości widma wpływa zwiększona liczba powtórzeń NEX (num-

ber of excitations), co jednak przekłada się na wydłużenie czasu 

trwania badania [7, 10].

Technika 1H MRS jest obecnie standardowo stosowana szcze-

gólnie w diagnostyce mózgu. Z związku z tym, w tabeli 1 zebra-

no najważniejsze informacje dotyczące wybranych metabolitów 

widocznych w widmie 1H MRS mózgowia. Przykładowe widmo 

1H MRS mózgowia wraz z oznaczonymi pikami odpowiadającymi 

tym metabolitom przedstawiono na rysunku 1. W  spektrogra-

mie otrzymanym w  wyniku badania 1H MRS zdrowego mózgu 

najwyższe piki tworzą substancje: N-acetyloasparaginian, cho-

lina oraz kreatyna [11]. Stężenia tych substancji są najczęściej 

analizowane i oceniane zarówno w praktyce klinicznej podczas 

stawiania diagnozy, jak również w  szeregu badań naukowych 

wykorzystujących tę technikę. Jest to związane z  faktem, że 

Tabela 1. Wybrane informacje dotyczące metabolitów widocznych w widmie 1H MRS

Metabolit Skrót ppm Występowanie  
w zdrowej tkance 

Funkcja  
w organizmie 

Widoczność  
w spektrum MR O czym świadczą zmiany stężenia

lipidy Lip 0,9-1,3 jedynie w tkankach 
tłuszczowych  

brak w zdrowym mózgu - 
w stanach patologicznych 
widoczny przy krótkim TE

WZROST STĘŻENIA: uszkodzenia 
błony komórkowej, nekroza  

(przy nowotworze złośliwym  
i przerzutach) 

mleczany Lac 1,33

syntezowane 
w procesie 

metabolizmu 
beztlenowego

MARKER: procesów 
metabolizmu 

beztlenowego 

przy długim TE inwersja 
pików poniżej linii 

bazowej

 WZROST STĘŻENIA: metabolizm 
beztlenowy (np. niedotlenienie 

mózgu, niedokrwienie, zaburzenia 
metabolizmu), tkanki o słabej 

przemianie materii (np. torbiele, 
nowotwory)

kwas gamma-
aminomasłowy GABA 1,9, 2,3  

oraz 3,0
neurotransmiter 

inhibitorowy

często przysłonięte przez 
piki odpowiadające innym 

metabolitom

zmiany stężenia związane z cyklem 
menstruacyjnym u zdrowych kobiet 

SPADEK STĘŻENIA: zaburzenia 
nastroju, depresja

N-acetyloaspa-
raginian NAA

2,02
oraz
2,6

w neuronach, 
astrocytach, 

oligodendrocytach 

MARKER: neuronalnej 
i aksonalnej zdolności 
do życia i ich gęstości

najwyższy pik w widmie

WZROST STĘŻENIA: choroba 
Canavana

SPADEK STĘŻENIA: degradacja 
lub zmniejszenie ilości neuronów, 

uszkodzony metabolizm neuronów, 
nowotwór złośliwy, choroby 

neurodegeneracyjne

glutamina  
i glutaminian Glx 2,2-2,4  

oraz 3,6-3,8

w postaci 
glutaminianu (Glu) i 

glutaminy (Gln)

neuroprzekaźnik 
pobudzający, 

oddziaływanie 
neuronalno-glejowe

poszczególne piki trudno 
od siebie odseparować

WZROST STĘŻENIA: niedokrwienie 
mózgu, encefalopatia wątrobowa 

(HE)

kreatyna Cr 3,02  
oraz 3,96

głównie w komórkach 
glejowych

MARKER: przemian 
energetycznych  

i metabolizmu we-
wnątrzkomórkowego

wartość referencyjna do 
obliczania stosunków 

względnych metabolitów

WZROST STĘŻENIA: glejoza, 
proliferacja komórek glejowych

SPADEK STĘŻENIA: guzy mózgu

cholina Cho 3,22

w błonie komórkowej, 
w komórkach 
glejowych i w 

neuronach

MARKER: procesów 
związanych z 

błoną komórkową i 
proliferacji komórek

sygnał pochodzący 
od choliny (Cho), 

glicerofosfocholiny (GPC) 
i fosfatydylocholiny (PC)

WZROST STĘŻENIA: mielinizacja, 
neuroplastyczne zmiany 

patologiczne, udary lub zapalenia, 
np. glejoza, niedokrwienne 

uszkodzenie mieliny 

SPADEK STĘŻENIA: nekroza

mio-inozytol mI 3,56 w komórkach 
glejowych

najważniejszy osmolit 
w astrocytach

MARKER: komórek 
glejowych

 widoczny przy krótkim TE

WZROST STĘŻENIA: proliferacja 
komórek glejowych, powiększenie 
komórek glejowych przy zapaleniu, 

glejoza, astrocytoza, choroba 
Alzheimera 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 1 Metabolity widoczne w prawidłowym widmie 1H MRS osoby dorosłej

Źródło: Opracowanie własne
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w najczęściej stosowanych 1,5 T oraz 3 T systemach MR piki od-

powiadające tym trzem substancjom są widoczne w widmie 1H 

MRS niezależnie od zastosowanego TE [3]. Ponadto w zdrowej 

tkance są to jedyne piki widoczne przy długim TE (np. 144 ms).

N-acetyloasparaginian (NAA, 2,02 ppm oraz 2,6 ppm) jest 

wolnym aminokwasem i  w  ośrodkowym układzie nerwowym 

jest jednym z  metabolitów o  najwyższym stężeniu [2, 12, 13]. 

Prawdopodobnie jest to produkt rozkładu N-acetyloaspartylo-

glutaminianu. Znajduje się zarówno w istocie szarej, jak i w isto-

cie białej mózgu (stężenia te są do siebie zbliżone). Mimo to, że 

NAA w  widmie 1H MRS odpowiada najwyższemu, najbardziej 

charakterystycznemu pikowi widocznemu zarówno przy krót-

kim, jak i długim TE, funkcja tej substancji jeszcze nie została do-

brze poznana [4]. Długo uważany był za marker żywotności i gę-

stości neuronów [14-18], jednak w kolejnych badaniach okazało 

się, że widoczny jest również w przypadku astrocytów progeni-

torowych oraz niedojrzałych i dojrzałych oligodendrocytów [19-

21]. Zatem prawdopodobnie NAA odzwierciedla też proliferację 

i różnicowanie oligodendrocytów [19]. Inne jego funkcje są wciąż 

dyskutowane [12, 13, 22]. Podejrzewa się, że stanowi regulator 

syntezy białka oraz źródło grup acetylowych w procesie syntezy 

lipidów. Ponadto sądzi się, że N-acetyloasparaginian może dzia-

łać jako molekularna pompa wody zmielinizowanych neuronów 

w  centralnym układzie nerwowym, poprzez usuwanie dużych 

ilości wody wytworzonej przez metabolizm tlenu w mózgu [22, 

23]. NAA jest też donorem grup acetylowych potrzebnych przy 

syntezie lipidów podczas mielinizacji. Wzrost stężenia NAA jest 

specyficzny dla choroby Canavana, natomiast spadek stężenia 

tej substancji świadczy o degradacji lub zmniejszeniu ilości neu-

ronów, a także uszkodzonym metabolizmie neuronów.

Podobnie jak w przypadku NAA, pik kreatyny (Cr, 3,02 ppm 

oraz 3,96 ppm) widoczny jest w widmie 1H MRS zarówno przy 

krótkim, jak i  długim TE. Substancja ta jest związkiem uczest-

niczącym w  metabolizmie energetycznym w  reakcji kinazy 

kreatynowej, generując fosfokreatynę i  trifosforan adenozyny 

[4, 20, 22, 24]. W związku z powyższym, na pik Cr w widmie 1H 

MRS wpływa sygnał pochodzący zarówno od kreatyny, jak i od 

fosfokreatyny [7]. Związek ten jest syntetyzowany w wątrobie, 

a  następnie transportowany do mózgu. Jego stężenie nie roz-

kłada się równomiernie w całym mózgu, bowiem koncentrowa-

ny jest głównie w komórkach glejowych [22], a w konsekwencji 

odzwierciedla gęstość tych komórek [19]. Wyższe stężenia Cr 

są obserwowane w  istocie szarej niż białej [22]. Przyjmuje się, 

że jej stężenie jest stałe, przez co służy często jako metabolit 

referencyjny przy obliczaniu stosunków względnych metaboli-

tów (np. NAA/Cr) [4, 7, 12, 25]. Mogą występować jednak różnice 

obszarowe i  indywidualne w  stężeniu Cr [24]. Zmniejszony lub 

zwiększony pik Cr w spektrum może świadczyć o występowaniu 

patologii [11]. Wzrost stężenia Cr jest oznaką glejozy. Spadek 

stężenia następuje przy guzach mózgu.

Na pik odpowiadający cholinie (Cho, 3,22 ppm) w rzeczywi-

stości składa się sygnał pochodzący od kilku substancji: choli-

ny, glicerofosfocholiny (GPC) i  fosfatydylocholiny (PC) i  często 

oznacza się to mianem choliny całkowitej (tCho, total choline) 

[4, 12]. Ze względu na fakt, że fosfatydylocholina buduje błonę 

komórkową, bierze ona udział w  syntezie i  degradacji acety-

locholiny i fosfolipidów błony komórkowej [4, 15, 20, 21], a więc 

pośrednio w  proliferacji komórek [17]. Odgrywa także istotną 

rolę w mielinizacji [15, 16, 20]. Dodatkowo stanowi półprodukt 

w syntezie neuroprzekaźników [22]. Znajduje się zarówno w ko-

mórkach glejowych, jak i  w  neuronach [14, 21, 26], przy czym 

wyższe stężenie choliny odnotowywane jest w istocie białej niż 

w  szarej. Przy mielinizacji, udarach i  zapaleniach stężenie Cho 

wzrasta. Jego spadek odnotowywany jest w przypadku nekrozy 

i encefalopatii wątrobowej [3]. Pik odpowiadający Cho widoczny 

jest w widmie 1H MRS niezależnie od zastosowanego TE.

Przy zastosowaniu krótkiego TE (np. 30 ms) w widmie 1H MRS 

pojawia się większa liczba pików niż w przypadku widm z długim 

TE [6, 27]. Do najczęściej analizowanych metabolitów widocz-

nych w takim widmie należą: glutamina i glutaminian, mio-ino-

zytol oraz kwas gamma-aminomasłowy [3, 11].

Kwas gamma-aminomasłowy (GABA, 1,9 ppm, 2,3 ppm 

oraz 3,0 ppm) stanowi neurotransmiter inhibitorowy [4, 13, 28] 

– antagonistę do glutaminianu [18]. Jest również zaangażowa-

ny w  regulację integracji synaptycznej oraz plastyczności neu-

ronów [13]. Zmiany stężenia GABA związane są z zaburzeniami 

nastroju [29], jak również z cyklem menstruacyjnym u zdrowych 

kobiet [18, 30]. W widmie 1H MRS piki GABA widoczne są tylko 

przy krótkim TE [3] i są często przysłonięte przez piki odpowia-

dające innym metabolitom, w związku z tym w celu wyznaczenia 

stężenia GABA stosuje się specjalne techniki analizy [4, 12].

Glutaminian i glutamina w widmie 1H MRS przy natężeniu 

pola 1,5 T i krótkim TE występują jako złożone piki (Glx, 2,2-2,4 

ppm oraz 3,6-38 ppm) i są bardzo trudne do rozdzielenia [3, 22]. 

Glutaminian (Glu) jest najczęściej występującym aminokwasem 

w mózgu, a także dominującym neuroprzekaźnikiem pobudzają-

cym [12, 22, 28]. Działa antagonistycznie do GABA [18], dla któ-

rego jest prekursorem [4, 31]. Astrocyty zmieniają glutaminian 

do glutaminy (Gln), która jest następnie ponownie pochłonięta 

przez neurony, gdzie jest przekształcana z powrotem w gluta-

minian [4, 13]. Neuronowe receptory glutaminianu są konieczne 

w  procesie synaptogenezy podczas normalnego rozwoju [13]. 

Ponadto, oddziaływanie neuronalno-glejowe, w  którym po-

średniczy glutaminian, jest prawdopodobnie ważne dla migracji 

i rozwoju neuronów korowych [22].

Mio-izozytol (mI, 3,56 ppm) jest osmolitem [32] i odgrywa istot-

ną rolę w osmoregulacji odżywiania i detoksykacji komórkowej [15, 

20-22, 26]. Występuje w komórkach glejowych (głównie w astrocy-

tach) [4, 14, 17, 20, 21, 33]. Pełni funkcję w procesach związanych 

z błoną komórkową: stanowi prekursor do syntezy lipidów [14, 22, 

26] oraz produkt degradacji mieliny [32]. Wzrost stężenia mI świad-

czy o  proliferacji komórek glejowych przy zapaleniu, glejozie lub 

astrocytozie, a także chorobie Alzheimera [3]. Pik mI widoczny jest 

w widmie 1H MRS przy zastosowaniu krótkiego TE [3, 12].

Dodatkowo, w widmie 1H MRS ocenia się ewentualną obec-

ność substancji pojawiających się w tkance jedynie w warunkach 
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patologii [3]. Największą uwagę zwraca się na piki odpowiadają-

ce lipidom i mleczanom.

Obecność lipidów (Lip, dublet przy 0,9-1,3 ppm) w widmie 1H 

MRS zdrowego mózgu dorosłego człowieka może być związana 

z  obecnością „zanieczyszczeń” woksela z  przyległych tkanek 

tłuszczowych przy niedokładnej lokalizacji VOI [17]. W  stanach 

patologicznych jest oznaką uszkodzenia błony komórkowej lub 

nekrozy (przy nowotworze złośliwym i przerzutach). Stwierdzo-

no, że stężenie lipidów w tkance koreluje z nasileniem martwicy 

i różni się w zależności od rodzaju guza i stopnia jego klasyfikacji 

nowotworowej. Ponadto obecność lipidów w  widmie 1H MRS 

odnotowano przy udarze i  stwardnieniu rozsianym (MS) [27]. 

Przy długim TE lipidy są niewidoczne [3].

Również pik odpowiadający mleczanom (Lac, 1,33 ppm) nie 

jest widoczny w  widmie 1H MRS zdrowego mózgu, ponieważ 

mleczany są produkowane w  procesie metabolizmu beztleno-

wego [4, 17] i w zdrowej tkance występują w niewielkich ilościach 

[12]. W zdrowym mózgu u dorosłego człowieka trudno go wyod-

rębnić, ponieważ daje sygnał na poziomie szumów. Widoczny 

pik Lac świadczy o występowaniu metabolizmu beztlenowego, 

a zatem niedotlenieniu mózgu, niedokrwieniu lub innych zabu-

rzeniach metabolizmu [3]. Dodatkowo pik Lac pojawia się w wid-

mie 1H MRS w przypadku tkanek o słabej przemianie materii (np. 

torbiele, nowotwory z komponentą torbielowatą i martwicze). 

W celu oceny obecności mleczanów w tkance stosuje się czas TE 

z zakresu 135-144 ms, ponieważ wtedy następuje inwersja pików 

Lac, przez co piki te są widoczne na spektogramie poniżej linii 

bazowej [6, 25, 34], a nie są przysłonięte przez szumy.

Oprócz wyżej opisanych metabolitów za pomocą techniki 

1H MRS możliwa jest ocena szeregu innych substancji zawiera-

jących atomy wodoru. Wśród możliwych do wykrycia metodą 

1H MRS substancji znajdują się też m.in. alanina (1,48 ppm), eta-

nol (1,2 ppm), glicyna (3,55 ppm), glukoza (4,63 ppm), glutation 

(3,77 ppm), kwas askorbinowy (3,73 ppm, 4,01 ppm oraz 4,50 

ppm), mannitol (3,8 ppm), seryna (3,98 ppm, 3,94 ppm oraz 3,83 

ppm), walina (1,1 ppm) [4, 12, 28]. Jednak ze względu na małe ich 

stężenie w badanych tkankach oraz na fakt, że nie dostarczają 

koniecznych informacji diagnostycznych, w standardowych pro-

cedurach nie poddaje się stężeń tych substancji ocenie. Anali-

za pików dla tych substancji wykonywana jest w specyficznych 

badaniach naukowych, gdzie badacze specjalnie skupiają się na 

obecności lub zmianach stężeń konkretnych substancji.
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