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NOWOCZESNY IMPULSOWY SPEKTROMETR ERP DO BADANIA
CZASÓW RELAKSACJI PODlUżNEJ (Tl ) .

OPROGRAMOWANIE DO OBSłUGI POMIARU I ANALIZY WYNIKÓW.

J. Unicki, J. Kozioł, W. Galiński, T. Olei, J. Kostrzewa, W. Froncisz.
Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Biologii Molekularnej,
Zakład Biofizyki.

W Pracowni Radiospekcroskopowych Badań Dynamiki i Struktury Biocząsteczek
Zakładu Biofizyki powstał nowoczesny spektrometr ERP do pomiaru czasów relaksacji
podłużnej Tj. Urządzenie to pozwala na użycie impulsowej metody odzysku sygnału
po nasyceniu (SR ERP) lub metody podwójnego rezonansu elektronowo-
elektronowego ELDOR do badania próbek biologicznych. Projekt urządzenia zakładał
sterowanie podstawowymi parametrami pomiaru za pomocą komputera. W tym celu
zastosowano komputer z procesorem Intel 386 i środowisko graficzne MS WINDOWS
3.0. Podejście takie umożliwia efektywną wizualizacje danych doświadczalnych oraz
proste sterowanie procesem pomiarowym.

1. Sterowanie pomiarem.

KOMPUTER IBM 3B6

Wszystkie urządzenia kontrolujące przebieg pomiaru (zamieszczone na
schemacie) sterowane są za pomocą magistrali HP1B
(IEEE 488). Umożliwia to larwę sterowanie procesem
pomiarowym za pomocą jednolitego oprogramowania. W
tym celu została napisana biblioteka (dynamicznie
linkowana biblioteka typu DLL) do obsługi HPIB.
Podejście takie ułatwia aktualizację i rozbudowę
oprogramowania. Pomiar widma ERP fali ciągłej
sterowany jest całkowicie przez komputer, natomiast
pomiar impulsowy (SR ERP lub ELDOR) ze względu na
ogromne wymagania czasowe (10 ns na punkt widma
połączone z uśrednianiem widma z częstością 100 kHz)
sterowany jest przez szybki odbiornik cyfrowy

NANOWOł-TOMIEftZ

STIROWAME POMIAREM

Rys. 1.



posiadający własny dedykowany system mikroprocesorowy. W rym przypadku
oprogramowanie na komputerze głównym kontroluje parametry startowe pomiaru i
transmisję danych tworząc przyjazny interfejs użytkownika. Dodatkowo, oprócz
magistrali HPIB, komputer obsługuje przetwornik analogowo-cyfrowy firmy IBM.
Przetwornik ten służy do odczytu widm fali ciągłej z homodynowego nano-
woltomierza.

Cały program do obsługi spektrometru impulsowego zoscał napisany w języku
C (kompilator BORLAND C++ v. 2.00) i jest przeznaczony do uruchamiania w
środowisku graficznym WINDOWS 3.0. Wybór standardowego środowiska graficznego
z bogatym interfejsem użytkownika pozwala na efektywne wykorzystanie przyrządu,
przy minimalnych nakładach pracy na naukę obsługi. Dodatkową zaletą tego systemu
jest możliwość pracy wielozadaniowej (można uruchomić dodatkowe zadania np. w
celu analizy danych). Możliwa jest także łatwa integracja programu z innymi
aplikacjami działającymi w tym środowisku.

Rys. 2.

Rysunek 2 przedstawia wygląd ogólny programu. Pokazano okna pomiarowe - z
widmem fali ciągłej w górnej części , oraz z widmami impulsowymi w dolnej części.



Program umożliwia pracę z dowolną liczbą okien z widmami co znacznie ułatwia
porównanie efektów poszczególnych pomiarów. W prawej górnej części widać okno z
przyciskami sterującymi postawowymi funkcjami pomiarowymi (rozpoczęcie,
zakończenie i kontynuacja pomiaru) oraz parametrami związanymi z przesyłaniem
danych z odbiornika cyfrowego do komputera (czas między przesłaniami i chwilowe
zatrzymanie przesyłania danych).
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Rys. 3.

Rysunek 3 przedstawia programowanie generatora przebiegów czasowych do pomiaru
impulsowego, w środkowej części znajdują się przebiegi czasowe dla pięciu
generatorów. Generatory te ustawiają czasy trwania impulsów pompujących i
obserwacyjnych.
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Rys. 4.

Rysunek 4 przedstawia programowanie odbiornika cyfrowego. Można ustawić takie
parametry jak liczba punktów pomiarowych, rodzaj pracy odbiornika i inne parametry
sterujące.



W analogiczny sposób za pomocą okien dialogowych kontrolowane są
wszystkie inne parametry programu. Implementacja programu w formacie MDI
(multiple document interface) pozwala na łatwe oglądanie i porównywanie wieki
widm eksperymentalnych jednocześnie.

2. Analiza danych eksperymentalnych.

W wyniku pomiaru impulsowego SR ERP otrzymuje się widma składające się z
kilku dodanych do siebie przebiegów eksponencjalnych o różnym czasie zaniku.
Czasami otrzymuje się widmo o ciągłym rozkładzie stałych czasowych eksponent. W
pierwszym przypadku można zastosować zastosować kilka metod numerycznych
prowadzących do obliczenia parametrów eksponent będących składowymi widma.
Najczęściej stosowane są metody minimalizacyjne, metoda Marquardta lub metody
zwane "information transforms". W przypadku dąglego rozkładu eksponent
obserwowane widmo można przedstawić jako:

y(t,) = y, = £s(T)e-'>ITdT, i = \..N (1)

Aby rozwiązać to równanie należy go zdyskretyzować zakładając rozwiązanie
równania w postaci:

s(T) = ftSJSHT-T1X i = l..N (2 )

Postawiając równanie (1) do (2) otrzymujemy układ równań:

Istnieją algorytmy pozwalające na rozwiązanie tego układu w sensie najmniejszych
kwadratów tzn. że:

(4)



Podejście takie pozwala na obliczenie rozkładu s<- czasów relaksacji w widmie. Po
zastosowaniu pewnych prostych modyfikacji powyższa procedura może obliczać
ciągle rozkłady eksponent w widmie. Należy zaznaczyć że wyżej wymienione metody
w przypadku obecności szumu w widmie nie dostarczają jednoznacznych wyników
(można otrzymać wiele rozwiązań spełniających warunek minimalizacji), wynika stąd
konieczność stosowania dodatkowych informacji o oczekiwanym rozwiązaniu oraz
specjalnych technik obliczeniowych pozwalających wybrać optymalne rozwiązanie
(jedno z wielu spełniających warunek minimalizacji).
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Streszczenie.

Rozwiązano równania Maxweila dla cylindrycznych rezonatorów loop-gap z jedną, dwiema oraz

cz(ereraa szczelinami, przy założeniu o istnieniu jedynie składowej z-owej pola magnetycznego. Uzyskane

rozwiązania wykorzystane zostały do zbadania (numerycznie) rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego

w rezonatorach. Znaleziono ponadto uproszczone wzory pozwalające określić niejednorodność pola

magnetycznego w zależności od geometrii rezonatora oraz częstotliwości. Obliczenia okazały się zgodne

z obserwowaną poprawą jednorodności przy zwiększaniu liczby szczelin. Uzyskane rozkłady pola

elektrycznego i magnetycznego posłużyły do zbadania zależności dobroci rezonatora oraz amplitudy sygnału

ERP w zależności od promienia umieszczonej w rezonatorze kapilary z próbką wodną.

Idea rezonatora typu loop-gap (LGR) opiera się na obwodzie rezonansowym o starych skupionych

(Froncisz i Hyde, 1982). W pierwszym przybliżeniu, pole elektryczne i magnetyczne można traktować jako

przestrzennie rozdzielone. W takim modelu pole elektryczne obecne jest tylko w szczelinie (gap) natomiast

pole magnetyczne tylko w pętli (loop). Takie uproszczenia pozwoliły określić podstawowe parametry

rezonatora takie jak: częstotliwość rezonansowa, dobroć Q czy współczynnik wypełnienia n (Froncisz i

Hyde, 1982). Dokładność obliczeń została następnie znacznie poprawiona dzięki uwzględnieniu pola

elektrycznego obecnego w pętli oraz pola magnetycznego obecnego w szczelinie (Mehdizadeh et al 1983;

Froncisz et al 1986). Obliczenia takie nie dają się jednak zastosować w przypadku gdy wymiary rezonatora

stają się porównywalne z długością fali. Nie pozwalają ponadto określić wielkości sygnału ERP w

przypadku umieszczenia w rezonatorze próbki wodnej. Celem pracy byk) znalezienie prostych rozwiązań

równań MaxwelU uzyskanych dzięki symetrii badanych struktur. Podejście takie zastosowane zostało już

w pierwszych badaniach nad magnetronami (Kroll, 1948). Metoda taka została również zastosowana do

analizy jednoszczelinowego rezonatora loop-gap przez Mehdizadeha (Mehdizadeh, 1983).

Teoria

1. Geometria układu oraz warunki brzegowe.

W przypadku analizy układów o symetrii osiowej (Rysi) wygodnie jest zastosować cylindryczny

układ współrzędnych (Rys. 2) (Kroll. 1948; Mehdizadeh, 1983).



Rys. 1. Przekroje poprzeczne badanych
rezonatorów loop-gap.

Rys.2. Współrzędne cylindryczne
stosowane w obliczeniach.

Rozwiązania równań Maxwclla z warunkami brzegowymi zakładającymi, że: E » E (constans) przy e

= a w szczelinie oraz E^ = 0 przy e = a poza szczeliną, oraz przy założeniu niezależności pola

elektrycznego od z prowadzi do uzyskania rozwiązań w postaci szeregów funkcji Bessla:

£ ,(p.») =

[2]

*.<P.»>- - > . ? = * (3]

gdzie n określa liczbę szczelin, natomiast k - 2x/A (A oznacza długość fali).

Dla prostego oszacowania jednorodności pola magnetycznego w rezonatorze wygodne jest

porównanie natężenia pola magnetycznego w dwóch charakterystycznych punktach rezonatora. Pierwszym

i nich jest środek rezonatora, gdzie zwykle umieszcza się próbkę. Jako drugi przyjęto punkt o

współrzędnych (a,0) (środek szczeliny), a więc miejsce, gdzie natężenie pola magnetycznego w pętli osiąga

wartość najmniejszą. Przyjęcie założenia, że promień rezonatora jest znacznie mniejszy od długości fali oraz



źe szczelina jest niewielka pozwala na otrzymanie prostego wzoru określającego niejednorodność Hz:

W celu porównania niejednorodnośd pola magnetycznego w rezonatorach jedno, dwu i

czeroszczelinowym załóżmy, że mają one ten sam promień a»1.5 mm, że częstotliwość rezonansowa

f=9.SGHz, oraz ze szczeliny mają grubość 0.1 mm. Otrzymamy wówczas następujące wyniki:

REZONATOR A (jednoszczelinowy): aH^O.39

REZONATOR B (dwuszczellnowy): JH^-0.165

REZONATOR C (czteroszczelinowy): 6^=0.067

Przedstawione wyniki są zgodne z obsc rwanym wzrostem jednorodności ze wzrostem liczby szczelin.

Nieco zaskakujący jest natomiast wynikający z równania [4] wniosek o wzroście jednorodności wraz ze

wzrostem grubości szczeliny.

3. Obliczenia dobroci rezonatora oraz ampltudy sygnału ERP.

Dobroć rezonatora (Q) określona jesl następującą zależnością (Stoodley, 1963; Dalal et al 1981):

<? - » , x - ^ [5]

gdzie W, oznacza energię zmagazynowaną w rezonatorze a ?t jest energią traconą w ciągu jednego okresu.

Jeśli przyjmiemy, ze umieszczenie w rezonatorze kapilary z próbką wodną nie spowoduje istotnej zmiany

rozkładu pola (Dalal et al 1981), źe straty spowodowane są wyłącznie przez cześć urojoną stałej

dielektrycznej próbki oraz przez skończoną przewodniosT! ścianek rezonatora, oraz że rezonator jest

sprzężony krytycznie, to otrzymamy następującą zależność opisującą stosunek dobroci rezonatora z próbką

(Q() do dobroci rezonatora pustego (Q u):

ill
Q

W równaniu powyższym ry i h } oznaczają odpowiednio wysokość rezonatora i próbki, natomiast S r jest

U2Q. '-



promieniem próbki.

Amplituda sygnału ERP zależy od od dobroci rezonatora oraz współczynnika wypełnienia r\ (Dala!

et al 1981; Feher. 1956). Przy stałej mocy mikrofalowej amplituda sygnału jest proporcjonalna do iloczynu

Qi). Analiza zależności iloczynu On od promienia próbki pozwala na określenie promienia optymalnego,

dla którego sygnał ERP będzie najsilniejszy.

Wyniki.

W celu znalezienia rozkładu pola w badanych rezonatorach napisano programy komputerowe

pozwalające określić natężenie składowych E , E oraz 1-̂  pola elektromagnetycznego (określonych

równaniami (1], [2] i [3]) w badanych rezonatorach. Rysunek 3 przedstawia rozkład składowych E oraz

Hj w rezonatorach o promieniu 1.5 mm i częstotliwości rezonansowej 9.5 GHz. Otrzymane wykresy

potwierdzają polepszanie się jednorodności pola magnetycznego ze wzrostem liczby szczelin. Potwierdza

to wnioski przedstawione w punkcie poprzednim i świadczy o rym, iż prosu zależność [4] może być bardzo

przydatnym narzędziem pomocnym przy projektowaniu rezonatora loop-gap dla konkretnego

eksperymentu. Z rysunków widać ponadto, iż w rezonatorze dwu i czteroszczelinowym próbka powinna być

umieszczona w środku (gdzie pole elektryczne ma najmniejsze natężenie), natomiast w rezonatorze

jednoszczelinowym próbka powinna być umieszczona przy ściance, naprzeciw szczeliny. Ponadto zarówno

w rezonatorze dwu, jak i czteroszczelinowym istnieją płaszczyzny zerowego pola elektrycznego, co pozwala

na stosowanie nie tylko kapilary, ale również płaskiej komory. Otrzymane rozkłady pola pozwoliły na

zbadanie zależności dobroci rezonatora oraz amplitudy sygnału ERP od promienia umieszczonej w

rezonatorze kapilary wypełnionej uwodnioną próbką. Dla porównania trzech rezonatorów przyjęło, że mają

one ten sam promień (a-Z5mm), oraz że Q u -1300, co Jest typową wartością dobroci rezonatorów loop-

gap dla pasma X. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiają rysunki 4 i 5 (A, B i C). Z rysunków

wynika, iż rezonatory z większą liczbą szczelin pozwalają na umieszczenie próbki o większej objętości i

osiągnięcie większej amplitudy sygnału. Prostokąty na wykresach oznaczają wartości eksperymentalne,

otrzymane dla rezonatora czteroszczelinowego XP-0302 produkcji firmy JAG MAR, Kraków (Q u =1300).

Rezonator ten ma cztery pętle boczne o powierzchniach równych powierzchni pętli centralnej. Oznacza

to, iż całkowita energia pola magnetycznego zmagazynowana w rezonatorze wynosi 5/4 energii

zmagazynowanej w pętli centralnej. Uwzględnienie tej poprawki dało w wyniku krzywą O (Rys. 4).

Niewielka rozbieżność z wynikami eksperymentalnymi spowodowana jest uproszczonym, dwuwymiarowym

modelem nie uwzględniającym pola obecnego poza rezonatorem (na jego dolnym i górnym końcu).

Zarówno przebieg zależności dobroci Jak i amplitudy sygnału obliczone przedstawioną metodą

dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi co świadczy o tym, iż otrzymane zależności mogą służyć

do optymalizowania geometrii rezonatora i próbki w celu osiągnięcia maksymalnej czułości spektroskopu.



Rozkład skJadowej E w badanych rezonatorach Rozkład składowej H^ w badanych rezonatorach

Rys. 3.
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sample radizis [mm]
Rys. 4. Zależność względnej dobroci rezonatora
jedno: A, dwu: B oraz czteroszczelinowego: C od
promienia probld D: uwzględnienie pętli bocznych
rezonatora. Prostokąty odpowiadają wartościom
eksperymentalnym.

0 60
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Rys. S. Przebieg zależności iloczynu Qi\ od
promienia próbki. A: rezonator Jedno, B: dwu, C:
czteroszczelinowy. Prostokąty odpowiadają
wartościom eksperymentalnym.
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1. Wstęp

"W Pracowni Radiospektroskopowych Metod Badania Struktury i Dynamiki
Bioczastek został skonstruowany spektrometr impulsowy EPR dla pasma X.

Rys.l

Spektrometr jest wyposażony w programowany generator impulsów oraz szybki
odbiornik cyfrowy. Zastosowanie szybkich układów elektronicznych (przetwornik A/C
typu flash, układy cyfrowe serii ECL) i oryginalnej architektury odbiomika cyfrowego
pozwala uśredniać szybkie i bardzo słabe sygnały w czasie rzeczywistym z
częstotliwością repetycji 100 kHz. Dzięki zastosowaniu rezonatora loop-gap jako
wnęki pomiarowej i nlskoszumowego przedwztnacniacza mikrofalowego uzyskano

\%



bardzo wysoką czułość spektrometru niezbędną w pomiarach czasów relaksacji dla
próbek biologicznych w roztworach wodnych.

2-Mostek mikrofalowy.

Mostek mikrofalowy shiży do dystrybucji mocy mikrofalowej 1 odbioru sygnału
mikrofalowego oraz przekształcenia go w mikserze na sygnał małej częstotliwości.
Mostek może dostarczyć do 2W mocy pompującej o czasie trwania regulowanym przy
pomocy generatora impulsów.

Rys.2

Przykładową sekwencje impulsów
przedstawia rys.3- Klucze mikro-
falowe SW1 i SW2 umieszczone w
ramieniu pompującym doprowadzają
dużą moc nasycającą próbkę. W czasie
nasycania próbki odcięta jest przez SV3

klucz SW3 moc obserwacyjna oraz
wyłączony jest tor pomiarowy za
pomocą klucza OBS. Po zakończeniu
impulsu pompującego następuje
akwizycja danych. Powyższa Rys.3
sekwencja może być powtarzana w
czasie rzeczywistym wiele milionów razy w celu odzyskania sygnału z szumu.



3.Generator Impulsów

Urządzenie to śluzy do wytworzenia sekwencji impulsów sterujących pracą
spektrometru. Składa się z czterech niezależnych kanałów sterujących pracą kluczy
SW1, SW2, SW3 i OBS w których można ustawić opóźnienie i czas trwania impulsu
od 10 ns do 630 us z rozdzielczością 10 ns. Piąty kanał służy do wyzwalania
odbiornika cyfrowego 1 opóźnienie można regulować w zakresie od 10ns do 650 ns.
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Wszystkie powyższe parametry są programowane z komputera za pośrednictwem
interfaced IEEE 488.

4. Odbiornik cyfrowy.

Odbiornik cyfrowy został skonstruowany w oparciu o przetwornik analogowo-
cyfrowy typu flash z zegarem taktującym o częstotliwości 100 MHz oraz o układy
logiczne i pamięci typu ECL. Schemat blokowy odbiornika przedstawia rys.5- Sygnał
analogowy po uprzednim wzmocnieniu ( 30 - 70 dB ) i odfiltrowaniu zostaje podany
na wejście przetwornika A/D. Próbka sygnału pobrana co 10 ns jest przekształcana na
postać czterobitowego słowa cyfrowego. Następnie informacja cyfrowa z czterech
kolejnych próbek jest "wsuwana" do rejestrów przesuwnych, po czym po 40 ns jest
zapamiętywana w czterech rejestrach typu "zatrzask". Dalej Informacja poddana jest



Rys.5

sumowaniu z bliźniaczą próbką z poprzedniego przebiegu i zapamiętywana w bloku
pamiętająco-sumującym. Jak łatwo zauważyć każdy blok ma 40 ns czasu na odczyt
zsumowanie i zapamiętanie wyniku. Dzięki zastosowaniu pamięci o czasie dostępu 10
ns i sumatorów z serii ECL 100000 czas ten jest wystarczający. Po uśrednieniu dane
poprzez bufor są przesyłane do "płyty TTL" celem dalszej obróbki. Płyta TTL
wyposażona jest w układy logiczne sterujące pracą odbiornika cyfrowego oraz
mikroprocesorowy kontroler nadrzędny komunikujący się z komputerem poprzez
interface IEEE 488.

5 .Efekt uśredniania sygnału.

W większości pomiarów rzeczywistych próbek biologicznych stosunek sygnału
do szumu wynosi od 0 dB do -40 dB. W prezentowanym poniżej przykładzie na
ekranie oscyloskopu obserwowano szumy o amplitudzie ok. 130 mV. Jak można
zauważyć na podstawie ostatniego wykresu amplituda sygnału na wejściu
przetwornika A/D wynosi ok. 15 tnV. Warto zaznaczyć iź sygnał ten został poddany w
przedwzmacniaczu wzmocnieniu o 60 dB. Tak więc sygnał uzyskiwany z miksera
mikrofalowego był jeszcze 1000 razy słabszy od przedstawionego na wykresie.
Warunki poprawnego pomiaru sygnału EPR stawiają bardzo wysokie wymagania
aparaturze elektronicznej w dziedzinie doskonałego ekranowania, stosowania
niskoszumowych elementów, bardzo "czystego" zasilania, właściwego prowadzenia
"mas", "szczelności" torów mikrofalowych itp. Pomiary wykazały poziom szumów
własnych (synchronicznych) spektrometru wynoszący mniej niz 20 nV na wejściu



przetwornika A/D, czyli po przejściu całego toru analogowego. Poniższe rysunki
ilustrują proces odzyskiwania sygnału ukrytego w szumie.

UcztaunethienlOMOz

numer kanału numer kanału
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Badania dielektryczne, DSC, rozszerzalności termicznej [1]

oraz NQR[2) wykonane dla pollkryształu bls-n-propyloammonio

pentabrDmoantynonltu [nPBA] pokazały, że spośród kilku odkrytych

przejść fazowych Jedno przejście występujące w temperaturze

160-170K (w zależności od stosowanej metody) objawia się dużymi

znian&mi własności fizycznych. U przejściu tym występuje między

Innymi zmiana struktury krystalograficznej powodująca rozpad

monokryształu na polikryształ oraz znikanie linii NQR. Pozostałe

przejścia fazowe zachodzące w temperaturach 1S8K, 154K 1 137K

wymagają dalszego molekularnego objaśnienia.

Podjęte przez nas badania czasów relaksacji spln-sleć (T]) 1

drugiego momentu linii NMR miały na celu określenie dynamiki

grup O M MH3 kationu w nPBA.

Pomiary czasów relaksacji T protonów w polikrystalicznej

próbce w nPBA wykonano w zakresie temperatur od 50K do 300K w

polu magnetyczny* 1.3T za pomocą spektrometru Bruker SXP-4/1OO.

Użyte do badań próbki były zamykane pod próżnią 10"2 tora w

szklanych ampułkach.

Rys. 1 przedstawia wyniki pomiarów T uzyskane metoda, H-T-K/2.

Zaznaczono na nim także temperatury przejść fazowych uzyskane z

badań DSC przy obniżaniu temperatury. Poza wyraźnym minimum T =

54.4ras występującym w temperaturze 147K obserwuje się skok

wartości T w temperaturze określonej przez nas na 159K. Ponadto

w temperaturze 222K następuje wyraźna zmiana w nachyleniu

zależności logT od odwrotności temperatury. Energia aktywacji

ruchów molekularnych wyznaczona dla temperatur wyższych od 222K



wynosi 4.lkcal/nol.

Pomiary drugiego momentu Unii wykonane metodą impulsową

przedstawia rys.2. Analiza kształtu sygnału solld-echa

uzyskiwanego dla czasu T=14 Its pomiędzy Impulsami {n/2) -(n/2)

pokazuje, że aż do temperatury 80K drugi moment wynosi 10.2G ,

co świadczy o tym,że grupa CH wykonuje rotację z częstością

wyższą od szerokości linii NMR dla struktury sztywnej. Przebieg

zmian drugiego momentu linii począwszy od temperatury 155K

wskazuje na aktywacyjną zmianę dynamiki molekuł, co jest w

pewnej sprzeczności z obserwacjami przebiegu T (skok T w

pobliżu temperatury 159K). W pobliżu temperatury 222K można

dopatrzyć się skokowej zmiany drugiego momentu linii NMH.

Struktura krystaliczna określona wstępnie w pracy [Ij pozwala

Jedynie na podanie typu 1 wymiarów komórki elementarnej

kryształu nPBA. Na podstawie tych danych nie można określić

położeń atomów a tym sai»y» obliczyć teoretyczne wartości

drugiego momentu dla komórki elementarnej.

Analiza przebiegu T w funkcji temperatury wykonana w

zakresie temperatur poniżej 159K przedstawiona Jest na rys.3.

Krzywa dopasowująca punkty doświadczalne Jest sumą dwóch

krzywych, których parametry przedstawione są w tabeli 1.

Zakładamy, że równanie opisujące szybkość relaksacji ma

następujący kształt

l/T = 6/20'9/20'rVr'8 <[T Vl+uY 2+ 4x 7l+4wY 2]> +
1 c c c c

(1)

Vr" B {[T "/1+uV 2

1 że w temperaturach niższych relaksacja Jest kontrolowanna

przez ruch dwóch grup CH znajdujących się w molekule nPBA

(pierwszy czion równania) u warunkach szybkiej dyfuzji spinowej

pozostałych 14 protonów a w temperaturach w pobliżu T

lftin

relaksacja Jest głównie określona przez rotację hamowaną dwóch
grup NH (drugi człon równania) z tej molekuły. Uzyskane



wartości energii aktywacji dla grup CH3 1 NH oraz odległości

proton-proton w tych grupach są przedstawione w tabeli 1 1

odpowiadają danym w literaturze.

Tabela I.

Parametry aktywacyjne dla reorientacji grup NH i CH w

(n-C H NH ) SbBr wyznaczone z najlepszego dopasowania równania
3 i 3 Z S

(1) do punktów doświadczalnych.

Typ ruchu E [kcal/moll T [S] r[A]
a o

reorientacja
2 grup NH 3.95 2.48e-lS 1.70

reorientacja
2 grup CH3 2.24 3.33e-13 1.79

Przebieg czasów relaksacji w pobliżu temperatury 137K Jest

prawie ciągły. Potwierdza to rezultaty badań DSC 1

rozszerzalności termicznej sugerujące, że przejście z fazy IV do

III ma niewielki wpływ na dynamikę badanych grup CH i NH , noże
3 3

mleć natomiast wpływ na wzajemną orientację protonów w komórce

elementarnej co uwidacznia się w przebiegu drugiego momentu

linii NMR.

W tabeli 2 zebrano temperatury przejść fazowych uzyskane z

naszych badań i prównano Je z temperaturami przedstawianymi w

pracy [ 1 ].

Tabela 2

Temperatury przejść Temperatury przejść

z pracy (1) [K] z naszych badań IK]

188.7 222

165 159

137 137



Zmiany w strukturze związane z tymi przejściami fazowymi będzie

można dokładnie określ Id po przeprowadzeniu dalszych

eksperymentów dla monokryształu.
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Rys.3 Analiza zależności temperaturowej czasów relaksacji T̂  w nPBA w

temperaturach poniżej 159K. Krzywa ciągła poprowadzona przez

punkty doświadczalne je3t najlepszym dopasowaniem równania (1)

do punktów doświadczalnych. Krzywa 1 przedstawia wkład do

relaksacji pochodzący od grup NH a krzywa 2 od grup CH^ .
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H pracy obliczono czasy relaksacji 1̂  i T z

dla układu kul magnetycznych v funkcji

teaparatury i częstości. *

W pracy rozważamy proces relaksacji spinów jądrowych

? " ? w obecności oddziaływania dipolowo - dipolowego z kula-

mi magnetycznymi zawierającymi spiny I Ł» 3. We wcześniejszych

pracach (2-9) przedstawiono rozszerzenie i uogólnienie teorii

Torrey'a (1) dla relaksacji spinów I w obecności raiędzymoleku-

larnych oddziaływań dipolowych, Modulowanych przez dyfuzję

translacyjną. W niniejszej pracy dzięki rozwinięciu

oddziaływania dipolowego między spinani ? i 3 w szereg

sferycznych harmonik możliwa byia pełna separacja zmiennych

przestrzennych i? i r oraz uwzględnienie równoczesnego wpływu

izotropowej dyfuzji translacyjnej spinOw f oraz dyfuzji

rotacyjnej i relaksacji spinów ^ na szybkość relaksacji l/T

(Q = 1,2) dla spinOw ?, którą można przedstawić w postaci:

T
Q 1=0 .--1 p

Współczynniki powyższego rozwinięcia oraz gęstości spektralne

J (u ) funkcji korelacji dla sferycznych harmonik dowolnego
lltp mp

rzędu 1 i składowych spinu 3 w bazie sferycznej S = S ,

ł^(S^t is ) będą przedstawione w osobnej publikacji. W

obecnej pracy przedstawiamy jedynie wyniki obliczeń

numerycznych opartych na powyższej teorii czasOw relaksacji T

i T 2 w funkcji odwrotności temperatury 1000/T i częstości

rezonansowej u dla spinOw t przy rożnych parametrach

* Praca finansowana w ramach grantu KBN 224119102



3.5 4.«
1000XT

S3 S.S

Rysi. Zależność Tj od odwrotności tasperatury 1000/T
dla następujących wartości parametrów:
D =• 10-11, t o - 1 0 - ( - 1 2 ) s , u - 10-8HZ, E a =1.5, E^ 3.0

1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 O 1.3

Rys2- Zalelnosc T , T od odwrotności teaparatury 1000/T

dla następujących wartości paraaetrow:

D - 0, t - 5*10-(-7)3, tO • 10-(-12)s, u • 10*8Hz, E -1.5
ro • a



charakteryzujących rotacyjne czasy korelacji rj'-l(l+l)D a"""'"

i translacyjny czas korelac j i t =r e'
ct/m przy ustalonych

wartościach czasów relaksacji paramagnetycznej dla spinów
elektronowych 3. (Rys.l, 2, 3a,b, 4a,b)
Wyniki powyższych obliczeń będą wykorzystana do teoretycznej
interpretacji czasów relaksacji i obrazowania w układach
biologicznych, oraz relaksacji w fulerenach.
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2.6 2.8 3.« 3.3 3.S 3.9 4.8 4.3 4.5 4.8 6.0

Rys3. z a l e ł n o s ć szybkości re laXsacj i l/T^ l/T2 od odwrotności
temperatury 1000/T dla następujących wartości parametrów
a) Dro» 0, t_- 5*10 A (-8)a, tO - 1 0 - ( - 1 2 ) s , u - 10*8Hz, E a "1.5

b) Dro = 0, t - 5*10-(-7) s , tO - 10- (-12)3, u - 10-8HZ, | - 1 . 5
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10'

• 10 ' 10 ' 1 0 * 1 0 '

Rys4. Zależność szybkości relaksacji l/T,, od częstości dla

następujących wartości parametrów:

a) D r i >- 0, t f- 10*(-7)s, tO « 10*(-12)s, Ea=1.5, 1OO0/T-3.4

b) D - 0, t = 10*(-7)s, tO =• 10*(-10)s, E =1.0, 1000/T*3.4
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j £g A.Kozak. M.Grottel*. J.Wąsicki, Z.Pająk
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CL

Instytut Fizyki, UAM Poznań,
* Katedra Fizyki. AR Poznań.

Celem pracy jest przedstawienie faktów eksperymentalnych w

badaniach MRJ pozwalających na przyjęcie modelu reorientacji

molekularnych poprzez nierownowazne bariery potencjału.

Czas korelacji dla reorientacji molekularnych jest dobrze

zdefiniowany, gdy czas relaksacji wokół równoważnych barier

potencjału mierzony w funkcji temperatury osiąga minimum. Jest

ono związane z maksimum funkcji gęstości spektralnej g(u,T)

podczas, gdy stała relaksacji C (dla jednego rodzaju spinów) jest

niezależna od temperatury :

£ -C-ff(«.T,.
1 rovnov.

a zależność czasu korelacji T od temperatury jest opisana funkcją

Arrheniusa.

Jeśli mamy do czynienia z reorientacją molekularną poprzez

nierownowazne bariery potencjału, to odwrotność czasu korelacji

jest sumą prawdopodobieństw przejść realizowanych na rolne

sposoby (w zależności od przyjętego modelu), zaś same

prawdopodobieństwa przejść zaletą od wysokości bariery

energetycznej. W najprostszym przypadku 2 nierównowalnych jam

potencjału oddzielonych od siebie o A , wielkości te są

2.8



zdefiniowana następująco :

- (E, t A)/RT
V± - K exp

- E. /RT
Vx - K exp

- W, • W,

• w , •

Pamiętając, że obsadzenie jamy o wyższej energii jest

eksponencjalną funkcją odwrotności temperatury i wyraża si#
— A /DT

wzorem : a •= exp , szybkość relaksacji zapisujemy jako :

- « E C. ta) • g(r.. u) przy i - 1.2.

Stąd w ekaperymencie obserwujemy :

1. T . > T ze względu na zależność C. (a) co
1 rtLerev. 1 r 6 v n . " u

oznacza, że C^(a) < C ; szczególnie minimum czasu relaksacji

dla reorientacji wokół nierównoważnych barier jest wyższe niż
minimum przy reorientacji wokół równoważnych barier.

1-A/EB

2. T . ~ u ze względu na to. że istnieje

przynajmniej jeden T, » f (a). W konsekwencji ze wzrostem

częstotliwości rezonansowej T . wzrasta wolniej niż

wynikałoby to z liniowej zależności g(«) dla minimum T .

3. Nachylenie Tt w funkcji 1000/T, dla urr » 1 dąży do E f + 4

a dla cor « 1 dąży do E — A. Im większa różnica energetyczna

jam potencjału, tym większe odstępstwo od symetrycznego

zachowania aie T w funkcji 1000/T.
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Stałe relaksacyjne C (a) oraz czasy korelacji T.(a) można

związać ze zmianą drugiego momentu M linii MRJ wynikająca z

pojawienia się reorientacji molekularnych. W przypadku

reorientacji wokół nierównoważnych barier wielkość redukcji

drugiego momentu zależy nie tylko od parametrów aktywacyjnych

rozważanego ruchu ale również od wielkości obsadzenia jam

potencjału a :

"ł raor- = f C a. E B . k ) .

Jeżeli a • 0 , to M2

r#or' •• M^*1'

Jeżeli a -» 0.5, to M •• M r e o r - dla równoważnych barier.

Jeżeli A » RT i A/E > 10% to największy wpływ na zmianą drugiego

momentu w funkcji temperatury może mieć różnica wyBOkoici barier

A.

Pomiar parametru a w funkcji temperatury obrazujący

charakter zmian A w pobliżu przejęcia fazowego został wykonany

przez Ripmeestera dla jodku pirydyniowego w badaniach *H i

H MRJ [1J. Inne badane ostatnio sole pirydyniowe [2,3,4J okazały

się również związkami dogodnymi do obserwacji wszystkich

wymienionych powyżej zależności.

Okazało sie, że reorientacje kationu pirydyniowego wokół

pseudosze&ciokrotnej osi symetrii można w pierwszym przybliżeniu

opisać 2 - jamowym modelem potencjału. Lepszą zgodność z

doświadczeniem otrzymuje się jednak przy założeniu 3-jamowego

potencjału, w którym dwie z trzech rozważanych barier

energetycznych są sobie w przybliżeniu równe [4,5].
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Ponieważ w związkach pirydyniowych oddziaływania mi»dzy - i

wewnętrznie*lekularne aą tego samego rzędu, wpływ oddziaływania

międzymolekularnego na bariery potencjału dla reorientacji jest

nie do zaniedbania i związki te okazują si? być modelowymi do

badania temperaturowych zależności odległości energetycznych jam

potencjału.
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Badanie Roztworów DM SO
metodami MRJ

Barbara Blicharska
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

DMSO (dwumetylosulfotlenek {CH^SO) jest bardzo znanym rozpu-
szczalnikiem organicznym o własnościach krioprotektywnych i radioprotek-
tywnych [1]. Badania DMSO w ciele stałym wykonywane zostały ponad 20
lat temu przez Z. Pająka, K. Jurgę i S.Jurgę [2].

Roztwór DMSO z wodą, jak pokazuje schemat fazowy, w proporcji ok.
68% wagowo DMSO pozostaje ciekły aż do temperatury -70 C, mimo że
czysta substancja krzepnie już w temp. 18.8 C. Wykorzystywane to jest w
ochronie roztworów biologicznych przed zamarzaniem [3,4].

Obecność DMSO w tkankach chroni je również przed promieniowaniem
(gammai X), s'wiadczy o tym 75% -towaprzeżywalność myszy naświetlonych
dawką śmiertelną 1006 radów, którym uprzednio wstrzyknięto DMSO [5].

Osobliwe własności DMSO wynikają z oddziaływania DMSO z "siecią",
dlatego ciekawe wyniki otrzymuje się mierząc zależności czasów relaksacji
roztworów DMSO od koncentracji, temperatury i pola magnetycznego w
zakresie niskich temperatur [7].

W niniejszym komunikacie pokazane są pomiary szybkości relaksacji
l/2\ w zależności od temperatury dla roztworów DMSOds i wody w o-
becności drobin białka (lizozymu) i porównane z wynikami otrzymanymi
dla roztworu lizozymu w wodzie (Fig.l). Zależność liniowa lnl/Ti otrzyma-
na dla roztworu wodnego, ulega zmianie dla roztworów DMSOde z wodą w
obecności lizozymu.

•bl



W najbliższym czasie planujemy wykonanie dalszych pomiarów.

\

LYSOZYdE SOLUTION

* u UATER-OfiSO

i„ UATER

3.00 3.20 3.«0

1000/T
3.60 3.80

Fig.l Zależność szybkości relaksacji l/T] dla roztworu lizozymu w obe-
cności DMSO.
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i -̂ r Proces zamarzania wody związanej w korze kasztanowca
i § (Aescułus hippocastanum L.) badany metodą magnetycznej
o
£$ relaksacji jądrowej. *
_ i
°~ H.Harariczyk, W.Węglarz
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1 Wstęp.
Woda związana w układach biologicznych pozostaje w fazie ciekłej w temperaturach znacznie
poniżej 0°C. Jednakże na ogól obserwowano ją w układach o wysokiej hydratacji (Oakes,
1976; Bodurka i in. 1992).

Celem naszej pracy było zbadanie procesu unieruchamiania się wody związanej na po-
wierzchni, w układzie biologicznym o niskiej hydratacji. Jako wygodną matrycę dla wody
związanej wykorzystaliśmy łyko kasztanowca, z uwagi na występujący w nim mechanizm
zestalania frakcji rozpuszczalnej kallozy, występujący podczas obniżania temperatury. Gwa-
rantuje on stabilizowanie zawartości wody w poszczególnych komórkach badanego układu.

2 Materiały i metody.

W pomiarach użyto litych, cylindrycznych kawałków łyka kasztanowca (Aesculus hippocasta-

num L.). Próbki uwodniano umieszczając je nad nasyconym roztworem H3POt (wilgotność
względna p = 9%) oraz nad wodą (p = 100%). Przyrost masy dla próbki uwadnianej w p

= 100% wynosił Am = 25% względem próbki stabilizowanej w wilgotności pokojowej, zaś
próbki uwadnianej w p = 9% odpowiednio Am = -3%.

Pomiary zaników swobodnej precesji dla protonów wykonano na spektrometrze WNS HB
65 produkcji Waterloo NMR. Spectrometers, Inc., Waterloo, Ontario, Kanada, pracującym
przy częstości 30 MHz. Do akwizycji danych służyła karta Compuscope CS 220 zainstalowana
w komputerze osobistym IBM PC 386. Wyniki analizowano programem CracSpin opracowa-
nym w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UJ (Węglarz, Harańczyk, 1993).

"Praca finansowani w runach Graniu K.B.N nr 2 2411 9102.
łAdres: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ni. Reymonta 4, 30-059 Kraków.



Temperaturę próbki podczas pomiarów stabilizowano w strumieniu gazowego azotu.

3 Wyniki.

Rys. l.a,b,c przedstawiają zależność temperaturową czasu relaksacji T3" dla próbki łyka u-
wadnianej odpowiednio w p = 9%, w wilgotności pokojowej oraz w p = 100%. Stwierdzono
występowanie składowej stalocialowej, gaussowskiej, dla T2 = 20/JS, którą można powiązać
z protonami łyka oraz dwie składowe cieczowe o T% ~ 100/ts oraz T2* ~ 1 ms. Podczas de-
hydratacji składowa T2' ~ 100/is zanika jako ostatnia, zatem można powiązać ją z pierwszą
warstwą wody związanej na powierzchni ścian komórkowych komórek łyka. Rys.2.a,b,c przed-
stawia zależność temperaturową abundancji składowej cieczowej L w jednostkach składowej
S. Wyraźny spadek (75 %) składowej o Tj = 1 ms, występujący w pobliżu temperatury 0°C,
oznacza że zamarzanie wody w komórkach łyka występuje dopiero dla próbki uwodnionej w
p = 100 %. Proces zaniku zarówno składowej 100 /is oraz 1 ms wydaje się skorelowany w
próbkach w których woda nie zamarza. W próbce uwadnianej w p = 100% składowa 1 ms
zanika w temperaturach wyższych; aż do jej zaniku abundancja składowej 100 fis pozostaje
w zasadzie bez zmian. Dla wszystkich uwodnień składowa 1 ms zanika w temperaturach ok.
-30 -r -40 °C, zachowując się jak woda przechłodzona, podczas gdy składowa 100 fis pozostaje
widoczna także w temperaturach niższych. Ponadto zawartość składowej 1 ms waha się w
granicach od 0.5 do 2 zawartości składowej 100 ps we wszystkich próbkach dla temperatur
niższych od 0°C.

4 Dyskusja.

Składowa 100 /JS jest identyczna z wodą związaną obserwowaną na powierzchni szkieł po-
rowatych (Harańczyk i in., 1991). Wydaje się że można powiązać ją z pierwszą warstwą
wody związanej steduometrycznie na powierzchni kory, zaś składową 1 ms z wodą związaną
niestechiometrycznie. Na podstawie wyniku dla próbki, w której występuje zamarzanie, wy-
daje się że obie niezamarzające pule molekuł wody stanowią warstwy jednomolekularne. W
przypadku uwodnienia zbyt niskiego do utworzenia się kryształu lodu unieruchomienie o-
bu warstw wody związanej jest skorelowane, natomiast tworzenie się kryształu lodu ułatwia
unieruchomienie się warstwy wody związanej niestechiometrycznie na powierzchni kryształu.

Rozciągnięcie procesu unieruchamiania wody związanej na szeroki zakres temperatur o-
znacza jego niekooperatywność. Można wyobrazić sobie kilka mechanizmów wzrostu po-
wierzchni A zajmowanej przez unieruchomione molekuły wody.

Zakładając stochastyczne unieruchamianie dostaniemy:

dA = f(t)dt (1)

gdzie /(t) jest temperaturowym rozkładem energii miejsc wiążących wodę.



10000.00

1000.00

100.00

10.00

tyto .k.yks sot H I

. D n o 0

n o a o • a
, 1 ,

3.20 3.60 4.00 4.40
100QT|K)

Rys. la Zależność temperaturowa czasu relaksacji T3' dla próbki łyka uwsdnianego w
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Rys. Ic Zależność temperaturowa czasu relaksacji 7V dla próbki łyka uwadnianego w
atmosferze o wilgotności względnej 100%.
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Rys. 2a. Zsleżność temperaturowa abundancji składowych cieczowych (w jednostkach składowej
stałociatowej) dla próbki tyka uwadnianego w atmosferze o wilgotnoici względnej 9%.
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Ryi. 2b. Zależność temperaturowa abundancji składowych cieczowych (w jednostkach składowej
stałociałowej) dla próbki łyka uwadnianego w atmosferze o wilgotności pokojowej.
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Rys 2c. Zależność temperaturowa abundancji składowych cieczowych (w jednostkach składowej
stałociałowej) dla próbki łyka uwadnianego w atmosferze o wilgotności względnej 100%.
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Dla rozkładu gaussowskiego energii będzie:
1

exp (2)

gdzie („, jest temperaturą odpowiadającą energii maksymalnej liczby miejsc wiążących. Wówczas
zależność znormalizowanego sygnału składowej cieczowej L będzie wyglądać, jak na rys.3a.

Zakładając, że obecność "kry" molekuł wody unieruchomionych stymuluje molekuły sąsiednie
do unieruchomienia, otrzymujemy:

3 r - ^ " ' (3)
gdzie a jest współczynnikiem proporcjonalności. W takim przypadku A dane jest wzorem:

ł . 3/3

4 0 - (4)

zaś zależność znormalizowanego sygnału składowej cieczowej L od temperatury będzie wyglądać
jak na rys. 3b.

Rozstrzygnięcie pomiędzy dwoma modelami wymagałoby dokładniejszego wyznaczenia
wartości L/S dla obu składowych wody związanej.

a) b)

t t, t
Rys, 3. Postulowana zależność stosunku L/S dla gaussowskiego

rozkładu energii miejsc wlqzqcych wode (a), oraz stymulo-
wanego unieruchamiania molekuł wody (b).
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Witjp

Zeoliry zawierające gal posiadają własności zarówno kwasowe, jak i redoksowe. Dlatego
też mogą być katalizatorami wielu procesów katalitycznych. Gal można wprowadzić do zeolhów
albo bezpośrednio w czasie syntezy [1], albo na drodze modyfikacji uprzednio otrzymanego pre-
paratu [2,3]. Izomorficzna substytucja galu w zeolitach prowadzi do podwyższonej selektywności
takich katalizatorów, np. w reakcji dehydrocyklizacji alkanów do węglowodorów aromatycznych
[4]. Celem niniejszej pracy było otrzymanie zeolitów szeroJcoporowatych modyfikowanych tlen-
kiem galu, zbadanie ich własności i przeprowadzenie testów katalitycznych w reakcji utleniającego
odwodornienia propanu. Do badań wybrano syntetyczny fojazyt. Zmiany w strukturze katalizato-
rów badano min. za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego z rotacją pod kątem magicz-
nym. W pracy tej omawiamy widma MAS NMR dla jąder krzemu.

Czcić eksperymentalna

Syntetyczny zeolit Na-Y (Inowrocław, Majtwy) o stosunku Si/Al - 2.47 i Na/Al = 1.09,
poddano wymianie jonowej za pomocą 10% NH4CI w temperaturze 368 K w czasie 1 godziny.
Formę 0.76 NH4, Na-Y ogrzewano w reaktorze kwarcowym w temperaturze 813 K przez 4 go-
dziny. Zeolit poddano dalszej wymianie jonowej i kalcynacji w 1093 K. Forma US-Y miała
Si/Al=2.55 i Na/Al=0.003. Próbkę US-Y poddano dwóm ekstrakcjom za pomocą 0.1 i 0.2 m HO,
odmyto od jonów chlorkowych i wysuszono. Otrzymana matryca zeolitowa o symbolu US-Y-ex
miała Si/AI-8.91 i Na/Al = 0.003. Zeolit US-Y-ex homogenizowano w moździerzu agatowym z
tlenkiem galu (UJ) o czystości spektroskopowej. Próbki zawierające różne ilości tlenku galu
wygrzewano w powietrzu lub redukowano wodorem w temperaturze 873 K w czasie 2 godzin.
Wszystkie próbki przed dalszymi pomiarami klimatyzowano w eksykatorze do stałej wagi. W
Tabeli 1 zestawiono preparaty przygotowane do badań. 9.09 GaZ oznacza próbkę zawierającą
9.09 % wag. Ga2O3 w matrycy zeolrtowej Z, gdzie Z oznacza formę ultrastabilną ekstrahowaną
kwasem US-Y-ex.

Pomiary widm 2 9 Si MAS NMR wykonano na magnesie o polu 6.3 T, przy częstotliwości
53.7 MHz. Długość impulsu n/2 wynosiła 8 us, a czas repetycji 10 s. Liczba akumulacji była rzędu
1000. Przedstawione widma nie były poddane żadnej filtracji cyfrowej. Próbka wirowała z częs-
tością 4 kHz.



Tabela 1. Charakterystyka zeolitu Na-Y, matrycy zeolitowej i preparatów zawierających gal.

Preparat
Na-Y
US-Y

US-Y-ex

9.09 GaZ

28 6GaZ

BET(Ar)

599
5 8 0 "

4 0 3 "

Stała sieciowa (A)
24.690(2)
24.51(1)

24.375(5)

24.51(1)""
24.50(2)**

Si/Al*
2.47
2.55

8.91

Alp/kom, element.
55.6
33.2
19.9

ok. 7

ok. 4.5

* - wg analizy chemicznej (na drodze mokrej, metodą absorpcji atomowej).
** - po redukcji wodorem w temp. 873 K w czasie 2 godz.
" * - po homogenizacji z tlenkiem galu.

Dyskusja wyników

Konwencjonalne studia NMR. stałych krzemianów i glinokrzemianów dają widma z bardzo
szerokimi pasmami, np. dla Na2Si2O5 szerokość sygnału wynosi 208 ppm [5]. Zastosowanie
techniki NMR z rotacją pod kątem magicznym pozwala na otrzymanie widm o wysokiej roz-
dzielczości, na podstawie których można określić stosunek krzemu do glinu w sieci zeolitu,
obecność defektów w strukturze itd. Gdy wszystkie atomy krzemu w glinokrzemianie są krysta-
lograficznie i magnetycznie równoważne (oraz występuje tylko jeden rodzaj otoczenia atomów
krzemu, czyli Si(4Al)), w widmie obserwujemy jeden sygnał (np. zeolit naturalny thomsonit [6]).
Podobnie obecność dwóch rodzajów krzemu sieciowego w natroticie prowadzi do dwóch
sygnałów o stosunku powierzchni 2:1, zgodnie z budową glinokrzemianu [6], Ogólnie, w sieci
glinokrzemianów może występować pięć różnych otoczeń dla atomów krzemu. Są one nastę-
pujące: Si(4Si)=Si(0AI), Si(3Si,lAl)-SKlAl), Si(2Si,2Al)=Si(2Al), Si(lSi,3Al)=Si(3Al) i
Si(0Si,4Al)=Si(4Al). Zwykle używa się notacji skróconej podanej w drugiej pozycji, tj. Si(nAl),
gdzie n = 0-4.

Zeolit Y, czyli syntetyczny fojazyt, należy do grupy 4 według klasyfikacji Brecka. Sieć
glinokrzemianowa zawiera 192 jony glinu i krzemu w pozycjach o koordynacji tetraedrycznej
(miejsca T, gdzie T — Si, Al). Wszystkie pozycje w sieci fojazytu sa równoważne pod względem
krystalograficznym. Zgodnie z reguła Loewensteina, w strukturze fojazytu mole się znajdować
maksymalnie 81 jonów Al. Wtedy Si/Al = 1, występuje uporządkowanie krzemu i glinu i widmo
MRJ dałoby jeden sygnał o przesunięciu ok. -84 ppm wobec TMS. W miarę wzrostu stosunku Si
do Al w sieci, w widmie obserwuje się występowanie pięciu sygnałów, które odpowiadają różnym
otoczeniom jonów krzemu. Pięć sygnałów obserwuje się dla Si/Al od 1.19 do około 2. Dla sieci
bogatszej w krzem sygnał Si(4Al) zanika [7].

Na rys. 1 pokazano widmo Si zeolitu wyjściowego Na-Y. Widać bardzo dobre rozdzielenie
sygnałów, które występują przy -106.5, -101, -95.2 -90.1 ppm względem TMS. Są one przy-
porządkowane kolejno grupom Si(OAl), Si(lAl), Si(2Al) i Si(3AI). Wielkość przesunięcia
chemicznego jest zgodna z wcześniejszymi badaniami [7,8].
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Rys. 1 Widmo MSi MAS NMR dla zeoHtu Na-Y

Istnieje wiele metod otrzymywania form ultrastabilnych zeolitów. Glin można ekstrahować
z sieci stosując roztwory kwasów mineralnych lub organicznych, pary S1CI4 oraz wygrzewanie
form amonowych zeolitów w zakresie temperatur 673-1073 K [8,9]. Tutaj zastosowano kombi-
nowaną metodę wygrzewania formy amonowej i ekstrakcji glinu pozasieciowego rozcieaczonymi
roztworami kwasu chlorowodorowego. Widmo zeolitu US-Y-ex przygotowanego tą metodą
pokazano na rys. 2.

5 BO S5 9 0 9 5 1 0 0 i Ob 1 1 0 1 1 5 1 2 0 1 2 5

Rys 2 Widmo »Si MAS NMR dla zeolitu ultrastabilnego US-Y-ex.



Jak widać, widmo znacznie różni się od widma preparatu wyjściowego. Obserwuje się zmian;
intensywności pasm, przy czym pasmo Si(OAl) przy -108.1 ppm posiada największą intensywność.
W widmie pojawia się ponadto dodatkowy sygnał przy -114.7 ppm, który przypisujemy
amorficznej krzemionce powstałej w wyniku zdefektowania struktury zeolitu Y. Wielkość prze-
sunięcia chemicznego krzemionki amorficznej jest porównywalna z przesunięciem opisanym dla
innych form SiO2 [10] Gaussowska dekonwolucja widma daje intensywności zebrane w Tabeli 2,
na podstawie których wyliczono stosunek Si do Al w sieci Wynosi on 8.65 i pozostaje w dos-
konałej zgodności z wynikiem analizy chemicznej (Tabela 1).

Tabela 2. Przesunięcie chemiczne (ppm wobec TMS), szerokość połówkowa i intensywność
sygnałów dla zeolitów Na-Y, US-Y-ex i preparatów modyfikowanych tlenkiem galu.

Preparat

Na-Y

US-Y-ex

9.09 GaZ

28 6 GaZ

Przes.chem. [ppm]

*~ -90.1
-95.2

-101.0
-106.5
-95.1

-101.4
-108 1
-114.7
-102.0
-107.9
-102.5
-107.6

szer.poł. [ppm]

2.5
1.9
3.0
2.0
2.0
1.2
1.2
1.2
2.5
1.1
2.0
1.1

wzgl. intensywność

0.14
0.37
0.43
0.06
0.08
0.21
0.53
0.17
0.16
0.84
0.13
0.87

80 85 90 95 100 105 110 V.5 120 125
(ppm)

Rys. 3 Widmo »Si MAS NMR dla katalizatora 9 09 GaZ po redukcji
wodorem w temperaturze 873 K.



Na rys. 3 przedstawiono widmo dla preparatu 9.09 GaZ po redukcji wodorem. Zwraca
uwagę silny sygnał pochodzący od grup Si(OAl) oraz dużo mniej intensywny sygnał dla Si(lAl)
Natomiast zniknął całkowicie sygnał od amorficznej krzemionki. Na rys. 4 obserwuje się podobną
sytuację dla preparatu zawierającego większą ilość tlenku galu. Należy zwrócić uwagę na asyme-
tryczność sygnału Si(lAl). Jest to spowodowane nakładaniem się na sygnał od grup Si(lAl)
sygnału od grup Sr(lGa). Powstały one w wyniku wbudowania się galu w defekty sieci zeolitu
ultrastabilnego. Natomiast część glinu przeszła w pozycje pozasieciowe. Podobnie krzemionka
amorficzna, widoczna w matrycy przed modyfikacją tlenkiem galu, uległa wbudowaniu w po-
zostałe defekty sieci krystalicznej. Taki obraz jest zgodny z wynikami studiów FT [R, laserowej
spektroskopu ramanowskiej i XRD [11],

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Rys. 4 Widmo »Si MAS NMR dla katalizatora 28.6 GaZ po redukcji
wodorem w temperaturze 873 K.

W konkluzji należy stwierdzić, ze stosując magnes o natężeniu pola 6.3 T i rotację pod
kątem magicznym z szybkością 4 kHz otrzymano wysokiej jakości widma MRJ dla jąder krzemu w
fojazycic. Pozwoliły one na pełną interpretację zjawisk zachodzących podczas modyfikacji
fojazytu i otrzymywania katalizatorów zawierających gal.
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f§§§ 1 Wstęp
Obrazowanie magnetycznego rezonansu (MR) opieia się na zależności częstości
rezonansowej od indukcji pola magnetycznego zgodnie ze wzorem

w = 7 * B (1)

Jeżeli pole magnetyczne zostanie ukształtowane tak, żeby liniowo zmieniało
się z położeniem poprzez dodanie do niego pola o stałym gradiencie (J, wówczas
częstość rezonansowa staje sie liniową funkcja położenia

w(7)=7(B0 +5*?) (2)
Wzór 2 jest podstawą obrazowania MR. Widać stąd, że generacja gradientów

pola magnetycznego jest bardzo istotną sprawą dla tomografu MR.
Dobre cewki gradientowe dla potrzeb tomografii powinny spełniać następujące,

sprzeczne ze sobą wymagania:

• generować stały gradient w jak największym obszarze wewnątrz cewki,

• pole magnetyczne na zewnątrz cewki powinno być równe zeru,

• cewka powinna mieć możliwie najmniejszą indukcyjność,

• efektywność cewki, tzn. gradient pola możliwy do uzyskania przy jednos-
tkowym prądzie, winna być możliwie duża.

Aktywne ekranowanie cewek gradientowych zaproponowane przez Minsfielda
[1] odbywa się poprzez przepuszczenie odpowiednio dobranego prądu płynącego w
przeciwnym kierunku, w cewce ekranującej o większym promieniu.



W pracy ograniczono się do przedstawienia sposobów obliczania rozkładów
prądu dla cewek cylindrycznych wytwarzających pole magnetyczne o starym gra-
diencie w kierunku prostopadłym do pola Bo, oraz przedstawiono wyniki obliczeń
dla cewki przeznaczonej dla mikroskopii MR. Schemat ideowy takiej cewki przed-
stawiono na rys. 1. Cewka składa sie z czterech kwadrantów. Kierunki przepływu
prądu w kwadrantach zaznaczone są na rysunku.

Problem zaprojektowania cewek sprowadza sie do znalezienia rozkładu gęstości
prądu wychodząc ze znanego rozkładu składowej podłużnej pola magnetycznego.
Rozwiązania tego zadania można z grubsza podzielić na dwie grupy:

• Konstrukcja rozwiązań analitycznych.

• Rozwiązywanie numeryczne w oparciu o prawo Biota - Savarta.

2 Metoda Minimum Inductance

Do pierwszej grupy należy metoda Minimum Inductance [2]. W metodzie tej
rozkład gęstości prądu otrzymuje sie minimalizując funkcjonał

J (3)
gdzie /™(fc) jest transformatą Fouriera rozkładu gęstości prądu we
wspóbzednych cylindrycznych

i = i/l, L jest indnkcyjnoścą cewki, X„ - mnożniki Lagrange'a, B^[^
jest aktualnym polem w punkcie x„, B^ jest polem założonym w tym
samym punkcie.

Używając rachunku wariacyjnego można pokazać, że U ma minimum dla f™(k)
danego wyrażeniem

(4)

gdzie Im(k), Km(k) są zmodyfikowanymi fakcjami Bessela, a jest promie-
niem cewki, b jest promieniem ekranu.



W celu zminimalizowania pola magnetycznego na zewnątrz cewki zastosowano
cewki ekranujące. Rozkład gęstości prądu dla cewki ekranującej można obliczyć
znając rozkład gęstości prądu cewki gradientowej. Rozkłady te związane są
równaniem [3]

gdzie F = Jjl, J = J™{k) jest rozkładem gęstości prądu na cewce ekranującej.
Obliczenia przeprowadzono dla ekranowanej cewki gradientowej przeznaczonej

do typowego magnesu nadprzewodzącego o średnicy wewnętrznej, dostępnej dla
użytkownika, wynoszącej 73 mm.

Wykonano obliczenia rozkładu gęstości prądu dla cewki i ekranu o
następujących parametrach: promień cewki rc = 17.725mm, promień ekranu
r, = 32.725mm, efektywność e = ^^L. Z obliczonych rozkładów przez
całkowanie obliczono rozkłady drutów na cewce i ekranie. Obliczone rozkłady
pokazane Eą na rys. 2 i 3. Z rozkładów drutów obliczono mapę składowej B, pola
magnetycznego wytwarzanego przez cewkę licząc B, w 11 x 11 — 121 punktach
płaszczyzny XY dla z = 0. Do obliczonych wartości B, dopasowano powierzchnie.
Mapa tej powierzchni pokazana jest na rys. 4. W celu zbadania liniowości pola do
punktów z otoczenia punktu x = y = 0 dopasowano płaszczyznę i obliczono B,..,
dla wszystkich 121 punktów. Następnie policzono *g"~ * dla wszystkich punktów
z wyjątkiem z = y = 0 i dopasowano do otrzymanych wartości powierzchnię. Na
rys. 5 pokazana jest mapa tej powierzchni. Liniowość pola w obszarze o promieniu
0.5 -f 0.6rc nie jest gorsza niż 0.05 (5%).

3 Przykład metody iteracyjnej

Alternatywne podejście do problemu obliczania cewek gradientowych polega na
wprowadzeniu początkowych rozkładów gęstości prądu (lub drutów) i ich opty-
malizacji w celu uzyskania pożądanego pola. Optymalizacja polega zazwyczaj na
zdefiniowaniu funkcji kary i następnie na szukaniu minimum tej funkcji.

W przypadku wykonywania obliczeń dla rozkładu drutów zaczyna się od przy-
bliżenia rozkładu "łamaną". Współrzędne kolejnych wierzchołków łamanej są
przechowywane w wielowymiarowej tablicy X. Następnie definiuje się punkty,
w których zadawane są pożądane wartości Bs. Punkty te tworzą tzw. rejon zain-
teresowania (ROI). Korzystając z równania Biota - Savarta można obliczyć pole



wytwarzane przez taką cewkę w punktach ROI. Zdefiniowano funkcję kary

(6)

gdzie BH są zadanymi wartościami składowej z pola, B^(X) są wait ościami tej
składowej obliczonymi z rozkładu drutu, N jest ilością punktów ROI.

Zadanie polega teraz na znalezieniu takiego wektora X, dla którego E(X)
osiąga minimum W tym celu posłużono się metoda sprzężonych gradientów [4J.

Na rys. 6, 7 i 8 przedstawiono wyniki pierwszych obliczeń dla cewki o
następujących parametrach: rc = 150mm, r, — 300mm, e = 0.2-^g, przez-
naczonych do generacji lokalnego gradientu na głowę człowieka.

Programy iteracyjne wykonujące numerycznie dopasowanie rozkładu drutu do
zadanego pola działają dłużej i potrzebują dużo pamięci operacyjnej na prze-
chowywanie tablic. Mają one jednak tę zaletę, że można przy ich użyciu dopa-
sowywać rozkład drutu a nie, jak np. w przypadku metody Minimum Inductance,
rozkład gęstoaa prądu określony na płaszczyźnie (w rzeczywistości na siatce).
W tym drugim przypadku pojawiają się trudności przy przejsau od "ciągłego"
rozkładu na siatce do ciągu punktów określającego położenie drutu, a ten ciąg
jest potrzebny do skonstruowania cewek. Trudności tych można by uniknąć
konstruując cewki niedrutowe np. wycinając w walcu miedzianym ścieżki o zmi-
ennej szerokości. Jest to jednak skomplikowany problem technologiczny.
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Rys. 1. Schemat cewki gradientowej wytwarzającej pole
o stałym gradiencie w kierunku x.
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1 Wstęp

Celem prezentowanej pracy jest rozszerzenie teorii relaksacji spinowej w układach: laboratoryj-
nym, wirującym oraz wirującym i przeskakującym. Czasy relaksacji Tt, 7 j , T I ( ) i T2c obliczono
przy zastosowaniu przybliżenia słabych zderzeń [l]-[5], dla różnych modeli ruchów molekularnych
[6]-[14]. W dotychczasowych pracach prezentowana była teoria relaksacji w układach: laborato-
ryjnym [6]-[l 1 j , [14] oraz wirującym [9], dla wybranych modeli ruchów molekularnych w ciekłych
kryształach.

2 Ogólna teoria relaksacji jądrowej.

Procesy relaksacji jądrowej dla wartości oczekiwanych < Q > operatorów Q można zapisać w
postaci [1]:

d <Q > < Q > - < Qo > m
di ~ TQ

 l ;

gdzie Tą jest czasem relaksacji, który w przypadku słabych zderzeń można wyliczyć ze wzoru:

J_ = 1 £„ Tr{[Q, H(t)][Q,n\t + r))t}rfr
TQ 2 7>(QQt)

zaś 'H' jest hamiltonianem zaburzenia w reprezentacji oddziaływania.

T'[ici finansowani, w ramach giantu KBN 224119102.



2.1 Czasy relaksacji w układzie laboratoryjnym.

Dla Q = X, oraz Q = (X+ + X_)/2 (gdzie X± =II± iXv) otrzymujemy odpowiednio wzory
na czasy relaksacji T] i Tj. Zaklada-jac. obecność oddziaływań dipolowych między identycznymi
spinami jądrowymi X,, otrzymujemy wzory na czasy relaksacji spinowo-sieciowej T\ i spinowo-
spinowej T2 dla Ni identycznych spinów X w układzie laboratoryjnym [1, 2, 5):

^ £ V ^ ( ) (3)

— (4)

gdzie:
N, ^ N,

AAf," = 3/(/ + IVY,"1 £ <\X'a' |2>~ -/(/ + 1)A7' Yi dh (5)

V
ycznymi drugiego rzędu, zależnymi od przypadkowo zmien-

nych w czasie kątów (,y(l),^(l), opisujących orientację wektora międzyjądrowego f = f,j w
układzie laboratoryjnym o osi z równoległej do kierunku pola magnetycznego Bo, )k> j e s l prze-
nikalnością magnetyczną próżni, zaś w/ = 7Bo częstością rezonansową dla spinów X. Jm(u)) są
gęstościami spektralnymi [7] zredukowanych funkcji korelacji km(r):

gdzie Km jest parametrem anizotropii, który w przypadku próbek niezorientowanych jest równy
1.

2.2 Czasy relaksacji w układzie wirującym.

Powyższą metodę można użyć do obliczenia czasu relaksacji Tlf w układzie wirującym. Dla
K„ = 1 otrzymujemy [2]:

? Ż ^ ^ K 2 J ( + ' ) (11)
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W przypadku spełnienia warunku rezonansu, gdy u) = u)0, Au> = 0, ue = ̂ \ ' P = f wartość
czasu relaksacji spinowo-sieciowej w wirującym układzie współrzędnych przyjmie postać:

£ ^ m , ( ) m V w ( m u o + m^) (12)

Korzystając ze znanych wartości funkcji Wignera dmm\ j ) , d]a ŁJO 3> u>i otrzymujemy:

^ 2./2(2uia)] (13)

Porównując powyższe wyrażenie z równaniem (4) przy itm = 1 możemy łatwo zauważyć że przy
wi —> 0 wartość Ti, = Ti- Ponadto z równania 11 wynika, że w nieobecności pola w.cz., przy
ui = 0, u = uo, /3 = 0, otrzymujemy T\p = Tj oraz Tj, = Tj.

2.3 Efektywne czasy relaksacji w obecności periodycznej sekwencji impulsów
w.cz.

Rozważmy periodyczną sekwencją impulsów w.cz. w postaci:

(l)»-[-r-^-2r-/)t-2T & - r]„ (14)

zawierającą impuls przygotowawczy (ir/2)y, wzdiuż osi y' układu wirującego oraz szereg n ko-
lejnych cykli N impulsów 0 = 2JTP/N {P • liczba naturalaa) przyłożonych wzdłuż osi x' układu
wirującego. Sekwencja ta powoduje przeskoki spinów i związane z nimi transformacje tensorów
kulistych opisane przez macierz Wignera drugiego rzędu:

N-i

*>J.*J.-(«(O) = »«»'(«(«)) = £ Pk(t)Vmm.((lk) (15)

gdzie Pk(t) są wzajemnie ortogonalnymi, periodycznymi impulsami o szerokości 2r, które można
rozwinąć w szereg Fouriera:

Stosując metodę opisaną w [5], otrzymujemy:

+ Qm,CTm.+2A+, + Qm,Crm-_2A-,) (17)

gdzie:

Xm. = 6-m" , Ai = ̂ v/(1 T m')(2 ? ro')(3 ± ro')(4 ± m') (18)
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5 3 (19)

Cfco=-77 , ctT1 = — s t n f — I f - " JT1 (20)

no = (0,0,0) , n* = (-|,W,^) (2i)
Korzystając dodatkowo z relacji (19-20) oraz zakładając w równaniu (17) u>0 > "c otrzymu-

jemy ostatecznie:

^ - = ̂ --r (22)

(23)

(24)
V r e M + ( ^ |

dla /3 = x (sekwencja CPMG) [15, 17] otrzymujemy V = 0 oraz T 3 e = T2 natomiast dla /3 = \

(sekwencja MW-4) [16, 18] mamy:

3 Czasy relaksacji i gęstości spektralne funkcji korelacji w cie-
kłych kryształach.

Przy obliczeniach wartości czasów relaksacji Tg (Q = 1,2, lp,2e) konieczna jest znajomość
gęstości spektralnych funkcji korelacji Jm(ui). W przypadku ciekłych kryształów powyższe
gęstości spektralne dla różnych typów ruchów molekularnych fi możemy wyrazić w postaci [8]:

W obliczeniach gęstości spektralnych }im(u>) uwzględniono następujące rodzaje ruchów moleku-
larnych [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], występujących w ciekłych kryształach:

• reorientacje molekularne (R)

• ruchy wewnętrzne (zmiany konformacyjne - C)

• dyfuzja translacyjna (D)

• fluktuacje orientacji direktora S (OFN)

• fluktuacje parametru uporządkowania- S (OFS)



Tablica 1: Elementy macierzowe a|m\

k

1
2
3

4?
2
0.8
-0.1

°11

1.1
-1.1
10.7

42
3
•9.7

5.7

-1
-0.5
0.5

42
-2
0.8
0.2

42
1.2
-9.7
0.8

Zakładając, że ruchy te są w przybliżeniu niezależne możemy przedstawić szybkość relaksacji
{Q = 1, 2, lp, 2e) jako sumę przyczynków od poszczególnych ruchów:

K, C, D, OPN, OFS) (27)

Przyczynek do gęstości spektralnej od reorientacji molekularnych, opisanych czasem ko-
relacji T/f, można wyrazić wzorem:

gdzie:

5 =< doo(9) > = i < - 1 >

(28)

(29)

(30)

6 jest kątem między kierunkiem direktora n a jego wartością średnią no, zaś a}J (fc = 1,2,3)
są trzema symetrycznymi macierzami 5 x 5 , każda o sześciu elementach niezależnych, które w
przypadku S > 0 mają postać przedstawioną w Tabeli 1. Pozostałe elementy macierzowe można
wyznaczyć z relacji symetrii Freeda [8]:

„<*>_„<*)_„<*) _„(*> (31)

Zmiany konformacyjne łańcucha węglowodorowego w molekułach ciekłych kryształów są
związane z rotacjami wewnętrznymi wokół osi kolejnych wiązań C-C o kąty 0, ±2*/3 (konfor-
macje t, s*). Przy zaniedbaniu korelacji, analizowanych w pracy [7], dla tych rotacji wektory
n> = Ó/H * grupach CHj wykonują przeskoki o kąty [4] A0* = ± T / 6 , A^' = ±2ir/3. Gęstość
spektralna jest wówczas sumą członów z dwoma różnymi czasami korelacji:

3 - o^1 (32)

przy czym stosunek tych czasów korelacji zależy od stosunku prawdopodobieństw konformacji 1

9, a mianowicie:
(33)
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Dyfuzja translacyjna (samodyfuzja) w fazie izotropowej ciekłych kryształów może być w
pierwszym przybliżeniu opisana przez współczynnik dyfuzji D i czas korelacji rrj będący średnim
czasem między przeskokami [13]:

gdzie < T2 > jest średnim kwadratem przesunięcia (skoku dyfuzyjnego). W przypadku dyfuzji
skokowej, gdy < r 2 > > a2 (a - wymiary liniowe molekuły) otrzymujemy:

gdzie JVj jest liczbą spinów I , w jednostce objętości, zaś b~e = N^ J2ij Tij6-
W przypadku szybkiej dyfuzji ciągłej, gdy w2rrj5 < 1 oraz < r 3 X a2, otrzymujemy:

gdzie:
f(x) = I - h + C [(1 - ?J"~ + (1 +!+ ? ) c H (37)

x = s/\u\a?ID (38)

W fazie smektycznej termotropowych ciekłych kryształów oraz w fazie lamellarnej liotro
powych ciekłych kryształów dyfuzja translacyjna jest zazwyczaj silnie anizotropowa (Dt, =
C[l < I>x) oraz sprzężona z deformacjami elastycznymi ciekłego kryształu (zwanymi po angiel-
sku splay, torsion, bending), które są opisane odpowiednio przez stale elastyczne K\, A'2, K3

(rzędu 10" n N), przy czym zwykle K3> Kx> K}.

Przy powyższych deformacjach występują, niewielkie fluktuacje direktora Sn{f) = n(f) — HQ

(zwane OFN), o małe kąty 6 < 1 rad, dla których można przyjąć cosB = 1, sinB = 8, sin29 = 0.
W wyniku obliczeń otrzymujemy [5, 6, 9, 11]:

| (39)

(40)

gdzie 0a jest kątem między wektorem ń0 a kierunkiem pola magnetycznego Ba-

Fluktuacje parametru uporządkowania lokalnego Si, (OFS), o czasie korelacji r, [8],
dają wkład do gęstości spektralnej w postaci:

gdzie

i-i + i (42)
r'R r R r s
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Korzystając z powyższych równań dla gęstości spektralnych j?m{.u) oraz z równań (3, 4, 13
, 25, 27) otrzymujemy zależność czasów relaksacji 7\ , 7j , T\p i Tje od częstości. Zakładając
natomiast równanie Arrheniusa dla czasów korelacji jako funkcji temperatury 7":

TU = TM OCE'/-R T (rf,c,O.s) (43)

i parametr uporządkowania:
5 = 1 - : " (44)

gdzie (" jest przeskalowaną temperaturą [12], otrzymujemy zależność temperaturową czasów
relaksacji.

Na rys. 1 - 4 . przedstawiono symulacje komputerowe dla czasów relaksacji Tj i 7j w funkcji
temperatury i częstości.

Przedstawiona powyżej teoria relaksacji i obliczenia numeryczne będą wykorzystane do in-
terpretacji danych relaksacyjnych w ciekłych kryształach.
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Rys.l. Zależność szybkości relaksacji spinowo-sieciowej T £u od
temperatury i częstości dla reorientacji molekularnych w ciekłych kry-
ształach (parametry: ro f l = 1. * 10~12 s.; AER = 20.~^\ S = 0.3).
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Rys.2. Zależność szybkości relaksacji spinowo-spinowej Y7dtf~ o c '
temperatury i częstości dla reorientacji molekularnych w ciekłych kry-
ształach (parametry: jak na rys. 1.).



odRys.3. Zależność szybkości relaksacji spinowo-sieciowej T ^M

temperatury i częstości dla ruchów konformacyjnych w ciekłych kry
12 E ^ ^ 10)ształach (parametry: rc - 1. • 10~12 s.; AEC - = 10.).



Rys.4. Zależność szybkości relaksacji spinowo-spinowej T £M od
temperatury i częstości dla ruchów konfomiacyjnych w ciekłych kry-
ształach (parametry: jak na rys. 3.).
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I m Rozwinięcie teorii wymiany spinowej dla trzech
\ g podukładów spinowych w obecności sekwencji
: O
\% wieloimpulsowych. II.*
• o!
I W. Nosel, A. Wolak

Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1 Wstęp

W badaniach układów mikroheterogennych metodami relaksacyjnymi MRJ do interpreta-
cji nieeksponencjalnego zaniku funkcji relaksacji powszechnie stosuje się metody separacji
tej funkcji na sumę zaników jednoeksponencjalnych. Przyjmuje się, że otrzymane w ten
sposób parametry opisujące funkcje jednoeksponencjalne odpowiadają czasom relaksacji
i udziałom podukładów spinowych próbki. Taka metoda analizy funkcji zaniku zakłada
całkowity brak lub wolną wymianę spinową pomiędzy podukiadami spinowymi.
Jak pokazano w wielu pracach dla szeregu substancji, takich jak makrosystemy biologicz-
ne, roztwory makromolekuł, żele, emulsje, założenie to nie jest spełnione [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Dla układów tych parametry otrzymane w wyniku separacji wieloeksponencjalnej funkcji
zaniku nie mogą być wprost interpretowane jako czasy relaksacji i udziały podukładów
spinowych. Analiza funkcji relaksacji tych układów wymaga uwzględnienia procesów wy-
miany spinowej pomiędzy podukiadami.

W pracy [7] przedstawiono teorię i wyniki obliczeń kształtu sygnałów MRJ w przypadku
wymiany spinowej dla trzech podukładów spinowych w obecności sekwencji wieloimpul-
sowej.
Korzystając z przedstawionej w tej pracy teorii wykonano obliczenia kształtu sygnałów
MRJ i napisano program komputerowy do ich symulacji.

'Praca wykonana w ramach Grantu KBN 2 2411 09 02.



2 Model wymiany spinowej

Dla interpretacji wyników badań relaksacji protonów w substancjach biologicznych, takich
jak tkanki czy błony biologiczne, często stosuje się model trzech oddziałujących wymiennie
podukładów spinowych o różnych czasach relaksacji. Na ogól podukład o najdłuższym
czasie relaksacji interpretuje się jako podukład protonów rozpuszczalnika, podukład o
krótszych czasach relaksacji jako podukład składający się z lipidów i "wody związanej",
zaś podukład o najkrótszych czasach relaksacji jako podukład protonów makromolekul
(tzw. "matryca stalocialowa"). Dla tego typu układów wydaje się rozsądne założenie
braku bezpośredniej wymiany pomiędzy układami najwolniej i najszybciej relaksującymi.
Dlatego też w niniejszej pracy ograniczono się do takiego modelu wymiany pomiędzy
trzema podukładami spinowymi. Model ten zilustrowano na poniższym rysunku. W obli-
czeniach przyjęto, że fii = fij = (I3 = ft.

2.1 Magnetyzacja poprzeczna

Zmodyfikowane równania Blocha dla magnetyzacji poprzecznej mają postać:

M+ = AM* ,

M+=(A/+ ,Mf ,M+

A =

ifl -
tfl-w, 0
0 tfi



"3 - SjT»13 •

h
Korzystając z ogólnego rozwiązania zamieszczonych w pracy [7] otrzymujemy dla po-
wyższego przypadku ewolucję w czasie magnetyzacji poprzecznej pomiędzy impulsami
sekwencji.

2.2 Magnetyzacja podłużna

Zmodyfikowane równania Blocha dla magnetyzacji podłużnej mają postać:

AA? = BAM ,

gdzie

AM = M,(t) - Mo ,

M, = [M] , Mt , Mx ) ,

B = kn -ujj 0
l3 0

"3 = ^5

Korzystając z ogólnego rozwiązania zamieszczonych w pracy [7] otrzymujemy dla po-
wyższego przypadku ewolucję w czasie magnetyzacji podłużnej pomiędzy impulsami se-
kwencji.



3 Opis programu

Program do symulacji kształtu sygnałów MRJ napisano w języku FORTRAN. Program
składa się z części obliczeniowej i graficznego interfejsu komunikacji z użytkownikiem.
Interfejs graficzny składa się z trzech modułów:
ParRead - pozwala użytkownikowi na wprowadzenie liczby podukładów, wartości ii, i
w zależności od liczby podukładów odpowiednio: udziału, czasów relaksacji Tj i 7\ a
następnie współczynników wymiany.
PulseDef - pozwala na zdefiniowanie i edycję sekwencji impulsów. Program wymusza
zapis sekwencji w postaci:

("O™, - TI - [{a2)pi)1 - T2 (a«)n„ - rN] * Nrep ,

gdzie
Ph, = x, -x lub y, -y,
Nrep > 1, N > 2, T podawane jest w /ts.
WriteDecay - Rysuje impulsy i ewolucję magnetyzacji Mx, My, M,.
Część obliczeniowa programu składa się z trzech modułów:
PulseRead- interpretuje dane z podprogramu PulseDef i przekazuje je do podprogramu
DoPulse.
DoPulse - odczytuje dane z podprogramów PulseRead i Ewolucja po czasie r, i za-
mienia macierze M+ oraz M, na odpowiadające im macierze po impulsie.
Ewolucja - korzystając z wartości macierzy M+ oraz Mz po impulsie liczy ich wartość po
czasie t.
Wartości zadanych parametrów, zapis sekwencji impusów, oraz wartości składowych ma-
gnetyzacji zapisywane są w odpowiednich zbiorach. Wartości te mogą zostać następnie
użyte jako dane programu dopasowywującego zaniki wieloeksponencjalne.
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Operatorowy opis układu spinowego w obecności y

sekwencji wieloimpulsowych z uwzględnieniem
procesów relaksacji i wymiany.

W. Nosel, I. Jeżowska
Instytut Fizyki UJ.Kraków

W niniejszym komunikacie przedstawiono propozycję operatorowego sposobu opisu zacho-
wania się dwuspinowego układu podczas działania sekwencji impulsów radiowej częstości z
uwzględnieniem procesów relaksacji i wymiany.

Zakłada się, że wymiana jest procesem intramolekularnym, a relaksacja zachodzi na skutek
modulacji oddzialywnia dipolowego. W takim przypadku ewolucja układu spinowego pomiędzy
impulsami opisana jest za pomocą operatora gęstości a(t) spełniającego równanie [ 1 ].[2]

°{t) = -i[Ho,<r(t)\ - \ y JAul)[A;\[A\,a(t) - a0}}

+ k{Ra(i)R~x - cr(t)), (1)

gdzie wielkości J,,(u)p) oznaczają gęstości spektralne, Ap = 4j(/i,/.,) są operatorami spinowymi
wynikającymi z hamiltonianu dipolowego, k jest współczynnikiem wymiany, natomiast R oznacza
operator wymiany. Dodatkowo do hamiltonianu "Ho oprócz oddziaływania zeemanowskiego

•H, = A/„ + A7 J j ,

gdzie A = uoi(I - ii) , A' = (Joj(l - *j), włączono słabe oddziaływanie skalarne Hj. ao jest
operatorem gęstości opisującym układ w równowadze termodynamicznej

(To = ( T r l J - ^ l - •Vp'H')- ( 2 )

Równanie (1) jest równaniem niejednorodnym i spinowa ewolucja nie może być reprezentowana
jako transformacja liniowa w przestrzeni Uouville'a [3]. Opis zachowania się układu podczas
działania kolejnych impulsów pomiędzy, którymi zachodzi ewolucja układu staje się dzięki te-
mu bardzo utrudniony. Na przykładzie dwuspinowego układu ( /< = Ij = | ) przedstawiono
efektywną metodę opisu takich eksperymentów za pomocą operatorów bozonowych [4]: i;, c,,
bj,Cj. Transformując operatory spinowe występujące po prawej stronie równania (1) do operato-
rów bozonowych możemy znaleźć operator gęstości w postaci liniowej kombinacji odpowiednich
operatorów kreacji i anihilacji. W niniejszej notacji statyczny hamiltonian łio przyjmuje postać



Ho = Jibfbjbib, + J2c
+(>tc,6; + Ąb+cj^c, + J4c+c+c,c,,

gdzie

J A A' J A A'

J A A' J A A'
J + J

Wprowadzając zupełny zbiór szesnastu operatorów reprezentującycłi koherencje zero-, jedno- i
dwukwantowe oraz polaryzację (bfhfb,bj, , cfc^CiCj) możemy operator gęstości a(t) przed-
stawić w postaci

<r(i) = (Atfbf + Bicfbt + D.bfcj +

+ (A<bfbj + fl4c,+6+ + Dtbfcj + Etctcpacj, (3)

gdzie funkcje A-\(t),....,Et(t) SĄ określone przez przez równanie (1) i opisują czasową ewolucję
odpowiednich koherencji, generowanych przez kolejne impulsy sekwencji. Operator gęstości w
równowadze termodynamicznej możemy zapisać jako

gdzie wielkości Aw, ,£40 wynikają z zależności (2).
Operator (fl(r(ł)fl"1 — o{t)) wyrażony w normalnej postaci przyjmuje wtedy następującą

formę

Ro(t)R-'1 - a(t)

= [(fl, - 00(6+4 - c+*t)]fc6,.

+[(A3 - A2)bfb+ + (£3 - E2)cfc* + (B3 - D,)i+c+ + (O3 - B2)c+4+]c,-fcj

6+6+ + (£2 - E3)c+cf + (fl3 - £>3)»+c+ + (/Ji - B3)c+bf]biCj

i . (4)

Powyższy operator stanowi liniową kombinację dwuspinowych koherencji jednokwantowych, ko-
herencji zerokwantowych oraz polaryzacji spinowej.

Stosując metodę współczynników nieokreślonych łatwo znajdujemy układy równai. różniczko-
wych na funkcje ^4i(£), ,^4((). W najbardziej ogólnym przypadku mamy do rozwiązania
układy czterech równań, jednak w zależności od rozpatrywanego problemu istnieje na ogół
możliwość zredukowania ich do układów o niniejszej ilości równań. Ewolucja polaryzacji spino-
wych /li((), Bj{t), D3(t) i £<(() po dowolnym impulsie nie jest sprzężona z ewolucją koherencji



wielokwantowych. Przy założeniu, że J < A, A' powyższe funkcje spełniają następujące relacje

Ai(ł) + Et(t) = \[-{B2(0) + D3(0)] + [ '

gdzie

+ i[>4,(0) + £4(0) + flj(O) + D3(0)),

= i [ [ 4 ( 0 ) + £4(0)] + [B,(0) + D3(0)]]e3»>(
[[4i(0) + £4(0)] + [B,

i[Bj(0)+D,(0)+4,(0)+ £4(0)1,

~D3(t) -

yoa - c»o

6 = -T[\
u\ = A', <^ = A,

w? = A ' + A, wJ
rf =6-2*,

ilb) .,,

[ - I ( 0 ) J 3 + xo](d - s2) - c(-y(0>2 + yo)c,lt



i(0) = Ax(0) - Et(0),

y(0) = fl,(0) - D3(0),

x0 = a(A,0 - Ei0) + c(B-m- D30),

Oczekiwane wartości z-owych składowych magnetyzacji spinu "i" oraz spinu " j " są równe

< /„ >= Ax(t) + B3(t) - D3{1) - £4(0,

< I,j >= .4,(0 - B,(0 + D3(t) - Et(t).

Powrót po impulsie powyższych składowych do wartości w równowadze termodynamicznej za-
chodzi w ogólności w sposób dwueksponencjalny.

Jeśli chodzi o zerokwantowe koherencje, to z równania (3) wynika, że ich oczekiwane wartości
< I-il+j > oraz < l+il-j > są równe odpowiednio /^(f) i B$(i) .

D ( t ) = -Dm{b-sl) + B3(0)k_,tt

B3(t) = -B3(0){a-*) + D2(0)kc.,t + -ft(0)(o - s2) + Di(0)kc

gdzie

a = ,(Ą - J3) -

= i(J3 - h) - ^[\M»\) + JM) + MĄ) + •/,(*}) + Ą{^3)} - k

= A' - A, u\ = A, u\ - A'.

W przypadku maksymalnego zwężenia

1,



Wynika stąd, że jeżeli | A' — A |< fc, to po impulsie generującym koherencje zerokwan-
towe, otrzymujemy dwueksponencjalny zanik do zera x-owej i y-owej składowej tej koherencji.
Jeżeli natomiast | A' — A |> it, otrzymujemy modulowany z częstotliwością \/—(A' - A) 2 + k'1

zanik do zera obu składowych. W przypadku | A' — A |= k zanik jest eisponencjalny. W
analogiczny sposób znaleziono wartości oczekiwane pozostałych koherencji pojawiających się w
rozpatrywanym przykładzie, tj. koherencji jednokwantowych ( np. j4i(t), As(t) ) oraz koherencji
dwukwantowych ( A|(() i E+(t) ).

Transformacje operatorów bozonowych pod wpływem dowolnych impulsów zostały przedsta-
wione w komunikacie [4].

Zaproponowana metoda operatorów bozonowych pozwala na kompletny opis dowolnych e-
ksperymentów wieloimpulsowych MRJ z uwzględnieniem procesów relaksacji i wymiany w a-
nalogiczny sposób do znanego opisu za pomocą operatorów spinowych gdy nie uwzględnia się
procesów relaksacji.
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Analiza wieloeksponencjalnych zaników SR EPR.

Jan Unicki, Wojciech Froncisz

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Biologii Molekularnej

Zakład Biofizyki

W celu znalezienia najlepszych metod analizy zaników wieloeksponencjalnych
otrzymywanych w eksperymentach SR EPR przeprowadzono badania
porównawcze różnych algorytmów. Przebadano wpływ szumu i odległości
składowych na dokładność odzyskania czasu relaksacji oraz możliwość
odzyskania ciągłej dystrybucji czasów relaksacji

Interpretacja danych doświadczalnych otrzymywanych w pomiarach metodą SR EPR
wymaga obliczenia czasów relaksacji wszystkich składowych mierzonego zaniku (często
wieloeksponencjalnego). Zanik taki może być opisany jako suma kilku zaników
eksponencjalnych lub jako ciągła dystrybucja czasów relaksacji.

Z każdym z tych dwu opisów związane są pewne metody analizy takich zaników, przy
pierwszym opisie często stosuje się różne metody optymalizacji nieliniowej. Metody te
posiadają szereg wad, przede wszystkim wymagają podania przybliżonych wartości
parametrów minimalizowanej funkcji. Procedura minimalizacyjna może zmieniać tylko kilka
parametrów na raz, co zmusza do kilkukrotnego powtarzania całego procesu minimalizacji.
Procedury optymalizacji nieliniowej znajdują minimum lokalne, co jeszcze dodatkowo
przedłuża proces optymalizacji. W celu otrzymania lepszych wyników, różne rodzaje procedur
optymalizacyjnych powinny być stosowane w kolejnych stadiach procesu optymalizacji np.
metody Monte-Carlo w celu znalezienia parametrów startowych, metody symplex w dużej
odległości od minimum i jakiąś metody gradientowej w celu dokładnego określenia
parametrów.

Innym sposobem analizy zaniku jest założenie istnienia ciągłego rozkładu (dystrybucji)
czasów relaksacji. W takim przypadku konieczne jest rozwiązanie układu równań liniowych
(często bardzo dużego) na amplitudy kolejnych czasów relaksacji w rozkładzie. Najczęściej
stosowane są algorytmy opisane w monografii [1], zostały one zastosowane w programie [2].
Podobne podejście zastosowali autorzy prac [3], [4] do analizy widm NMR. Sposób ten
pozwala na dopasowanie dużej ilości parametrów w jednokrokowęj procedurze, bez
konieczności podawania parametrów startowych.

Metoda ta opisuje wieloeksponencjalny zanik w postaci ciągłego rozkładu czasów
relaksacji:

y(l,) = y, =^s{T)e'llTdT,i = \...N (1)

jeśli rozwiązanie s(T) tego równania założymy w postaci sumy M funkcji delta:

to po podstawieniu tego równania pod całkę równania (1) otrzymujemy:



Równanie to może być przedstawione w postaci macierzowej jako As = y gdzie macierz A
ma elementy postaci Ą =e~''J',i = ]...N,j = \...M. Równania tego typu (nieregularne) nie
posiadają zwykłych rozwiązań, zawsze natomiast istnieją rozwiązania w sensie najmniejszych
kwadratów tzn. minimalizujące normę ||r|| = |/4j-j>|. Często na rozwiązanie narzuca się
dodatkowe warunki np. nieujemność składowych rozwiązania. Do rozwiązania takiego
problemu można użyć algorytmu NNLS opisanego w [1]. Algorytm opiera się na rozkładzie
macierzy A na iloczyn macierzy ortogonalnej i macierzy trójkątnej (rozkład QR) dodatkowo
zmodyfikowanym, tak aby do rozwiązania były włączane jedynie składowe mające dodatnie
rozwiązania.

Z powodu nieregularności macierzy opisującej problem konieczne jest zastosowanie
regularyzacji problemu. Regularyzacja polega na takiej modyfikacji poszukiwanego
rozwiązania problemu aby usunąć wpływ zaburzeń macierzy A i wektora y na rozwiązania.
Modyfikacja polega na poszukiwaniu rozwiązania które minimalizuje nie tylko wektor
residualny r ale także dodatkowy człon regularyzujący problem \\As -y\\ + A2|WsJ. Macierz W

w najprostszym przypadku jest macierzą jednostkową minimalizującą ] T | s ; | (standardowa
; = l

postać regularyzacji problemu najmniejszych kwadratów). Możliwe są takie inne warianty

macierzy W minimalizujące 2 J , n - * J stosowany w pracy [3], lub ^ ^ ( ] ~^s,.i + s, *

wprowadzony przez autora pracy [2]. Parametr \ określa wpływ regularyzacji na rozwiązanie,
im większe \ tym większa regularyzacja. Parametr ten najczęściej jest wybierany aby spełnione
było równanie:

Zbyt duże £ świadczy o słabym dopasowaniu parametrów, natomiast bardzo male j?
informuje o tym że procedura dopasowała parametry do szumu a nie do szukanej funkcji.

W celu wykazania przydatności opisanej metody do analizy zaników eksponencjalnych
wykonano szereg symulacji numerycznych. Symulacje te pozwalają na przebadanie pracy
procedury w zależności od rodzaju zaniku (jedno-wieloeksponencjalny lub z ciągłym
widmem), stosunku sygnału do szumu oraz odległości składowych w przypadku zaników
wieloeksponencjalnych. Badano także wpływ regularyzacji na rozwiązania przy symulacji
zaników z widmem ciągłym. Stosowano różne rodzaje regularyzacji. Do symulacji użyto
algorytmu NNLS, algorytm ten został zaimplementowany w języku C.

Symulacje dotyczyły możliwości odzyskania czasów relaksacji w przypadku zaników z
widmem dyskretnym powstających w wyniku sumowania się dwu lub trzech eksponem.
Badano zgodność odzyskanych czasów relaksacji z czasami użytymi do symulacji zaniku w
zależności od stosunku sygnału do szumu w badanym zaniku. Szum użyty do symulacji był
szumem o rozkładzie Gaussa. W przypadku zaników z dwoma czasami relaksacji wymagane
jest osiągnięcie stosunku sygnału do szumu większego niż 200, a lepiej nawet rzędu 1000.
Dopiero taki stosunek sygnału do szumu umożliwia dokładne określenie czasów relaksacji w
przypadku zaników dwueksponencjalnych. W przypadku zaniku będącego sumą trzech
eksponem stosunek ten powinien być jeszcze większy. Z powyższych rozważań wynika że dla
prawidłowej interpretacji wyników należy brać pod uwagę stosunek sygnału do szumu w
badanym zaniku. W przypadku zaników wieloeksponencjalnych stosunek czasów zaniku
poszczególnych składowych powinien być rzędu 1.5-2, dopiero taki nie powoduje przesunięć
odzyskiwanych czasów relaksacji. Przebadano również możliwość odzyskania ciągłego



rozkładu czasów relaksacji z obliczonych przykładów widać że stosunkowo łatwo można
odzyskać kształt rozkładu, natomiast odzyskane amplitudy obarczone są dużym błędem.
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High resolution proton and carbon NMR spectra of macromolecules
and biomolecules are often overcrowded and with many partly
overlapped signals [1].
Several data processing methods to resolve partly overlapped NMR
peaks have been reported [1-4]. Among the spectral post processing
methods Lorentz-to-Gauss multiplication ILGM) has been widely used
[2]. The advantage of its use over simple increasing exponential
function is significant line narrowing with a relatively small
decrease in signal-to-noise ratio.

LGM method was initially suggested by Ernst {2] and was developed
by Ferrige and Lindon (3-4] . The parameters for this procedure
were selected by the time consuming trial-and-error procedure,
especially when spectra of complex organic compounds were
examined. Later, an attempt to determine a range of optimal
parameters for the LGM was reported [5] and applied for resolution
enhancement in quantitative works [6]. Similar approach was used
in the case of another popular method, CDRE (Convolution
Difference Resolution Enhancement) for qualitative and
quantitative works and determination of spectral parameters with
higher accuracy from noisy and overlapped NMR spectra of natural
products [7-6]. The choice of optimal parameters in spectral
resolution routines is essential to ' obtain a significant
improvement in peak separation without introduction of severe
baseline distortions (i. e. negative wiggles around the narrow
lines). The latter problem was thoroughly discussed in ref. 7.
In this work calculation* of the bast set of p u n n t a n wara
carried out from a raw spectral data (initial FID and tha
corresponding untreated speotruA) and a aaethod for prediction of
optimal LGM parameters Ha* suggested. Tha feasibility of this
approaoh to improve the quality of N M R spactra from various
resonating; nuclei, was shown, too.

The 1 3C NMR spectra of ca. 10% (w/v) high molecular weight 1,4-
polybutadiene, polyisoprene and polychloroprene solutions in CgDc
with a pulse repetition of 10s were recorded with a Broker AM-360
and a Varian VXR-300 spectrometers at 8.2 and 7.05 T, respectively.
About 2000 transients were recorded at 310 K and the carbon
chemical shifts relative to TMS were reported. lH NMR spectra of
diluted (ca. 1-2%) solutions were measured, too. In this case 4 -
16 scans were used.

An experimental FID before FT can be multiplied by the following
function:

exp(a.t - a.b.t2), (1)



where a and b are parameters of LGM. It is necessary (1) that
extremum of function (1) coincides with the point where the free
induction decay is disappearing in the noise. It can be shown that
tor this condition a decaying curve of FID for any spectral line
is approximated by the following exponential expression:

s = So.exp(-ii.v1/2.t), (2)

where Vj/2 is the full line width at the half height. In this
case a proportionality between the peak integral intensities in
the frequency spectrum and their initial FID amplitude (time
domain) is observed.
At time t = 1/(2.b) holds an equation 8 « »n and the parameter
b can be calculated:

«S.i)», (3)

where I and i - are integral intensities of all lines in the
spectrum and a single line, which is considered and S and s n are
the amplitudes of the initial part of FID and the noise of FID.
All these parameters can be determinated from the raw FID and its
corresponding frequency spectrum with " Lorentzian line shapes".
In practice, it is often necessary to resolve spectral patterns
with a different linewidths and integral intensities of its
components. Generally, the values of parameter b satisfy the
following condition:

b(min) < b < b(max), (4)
where b(min) and b(max) are relative to the narrowest and the
broadest line in the spectrum, respectively. The limiting
magnitudes of parameter b can be calculated from equation 13) .
This approach is used because it .is impossible to accurate
measure the linewidths or integral intensities from initially
unresolved spectral pattern (lorentzian line shape). Let us
assume that

l/i-1, (S)
then, taking into account that in a real spectrum

(S/s„)»(I/i) (6)
and from equation (3) we observe that the optimal set of
parameter b moves towards smaller values.
The shape of a raw FID is dominated by the linewidth of the
narrowest peak in the frequency spectrum. This correspond to the
slowest decaying FID component. Hence, V]/2(0>in ) can be evaluated
from the shape of the raw FID. So, the value of bfmin) can be
determined by the introduction of Vj^fmin ) in the numerator of
(3).
The upper limit for the b values, i. e. b(max) can also be
determined by the use of Vj/jOnax) in the numerator of (3). Here,
Vj^(max ) is the linewidth of the unresolved multiplet. If a
spectrum consists of a few unresolved multiplets, the linewidth
of the narrowest multiplet is considered.

BO



This substitution corrects to a significant degree the
reduction of b(max) value, which was caused by admission of {5).
Hence, the increase of Vj^ by a factor of 2 is equal to the
decrease
of (i/I) relation by a factor of 10 in expression (3).
Thus, the expression for b can be rewritten as follows:

(-[n.v1/2(nun)|/2.1n(sn/S.i)}<b<{-In.v1/2(max)]/2.1n(sn/S.i )} (7).

We will obtain a spectrum with a gaussian line shapes by
manipulating the a parameter. In an ideal case a- )t.V|/2. In
practice, it is necessary tD choose parameter a from the
following condition;

< a < ji.vj^Cmax) (8).

This may also cause distortion of some spectral lines near their
bases.
Expressions (71 and (8) describe fairly well the ranges of the
optimal parameters for LGM. The accuracy of the evaluated
parameters (i.e. how
well they satisfy expression (3) ) depends on the quality of the
determination. It can be shown that at high signal-to-noise
ratio in experimental spectrum the success of the suggested
approach is provided by a correct determination of Vj/2 value.
The above described approach was tested in case of partly
overlapped NMR spectral paterns and the improvement of spectral
resolution and line separation indicates the efficiency of the
method (Fig.la-bl.
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Flf. 1. Use of LGM resolution enhancement to lH NMR (300 MHz, CDC13 ) spectra of
polyisoprcne (peaks at 1.69 and 1.67 ppm are due to methyl protons of cis-1,4 and
trans-1.4 monomer units). The calculated ranges of LGM parameters are: 0.1 <
AF < 0.5 and 0.05 < RE < 0.15.
K) AF - 0.25 and RE variable,
B) RE - 0.1 and AF variable.
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Fig. 1. Use of LGM resolution enhai to1HNMR(300MHz,CDCl3 ) spectra of 0 15
polyitoprene (peaks at 1.69 and 1.67 ppm are due to methyl protons of cis-1,4 u d
trans-1,4 monomer units). The calculated ranges of LGM paiameters are: 0.1 <
AF < 0.5 and 0.05 < RE < 0.15.
A) AF = 0.25 and RE variable.
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1. Wstęp

Przez analogię do systemu operacyjnego komputera, systen ope-
racyjny sterowanego komputerem impulsowego spektrometru HQR lub
HHR jest oprogramowań iSfli służącym znniejszeni u dystansu między
potrzebami użytkownika a właściwościami układu {ang. hardware)
danego spektrometru. W tya sensie właściwie zaprojektowany sys-
tem operacyjny powinien ponagać bezpośrednio użytkownikowi spek-
trometru w rozwiązywaniu typowych problemów pomiarowych uprasz-
czając obsługę i czyniąc wydajniejszą pracę spektrometru. Weźmy
konkretny przykład: użytkownik wprowadził z klawiatury polecenie
(dyrektywę) zalany pasmo f i l tru dolnoprzepustowego na wyjściu
detektora w odbiorniku. Załóżmy, że na skutek właściwości układu
elektronicznego danego f i l tru towarzyszy temu niepożądana zmiana
składowej s t a ł e j sygnału (ang. offset) na wyjściu odbiornika.
Zamiast wymagać od użytkownika wprowadzania dodatkowych dyrektyw
korekcji o f f s e t ' u w obu kanałach odbiornika, można przewidzieć w
systemie operacyjnym funkcję automatycznej korekcji offset'ów na
podstawie pomiarów składowej stałe j przez układ rejestracji w
spektrometrze {'transient-recorder') oraz obl iczanie przez pro-
gram odpowiednio skorygowanych nastaw odbiornika metodą kolej-
nych przybliżeń. Ponadto, systen operacyjny spektrooetru powi-
nien oczywiście świadczyć usługi automatyzacji żmudnych rutyno-
wych procedur pomiarowych, służących np. do wyznaczania czasów
relaksacji, poszukiwania słabych l in i i widmowych HQR o niezna-
nych częstot l iwościach, ltp.

W artykule opisano oryginalny, prosty lecz efektywny kompute-
rowy system operacyjny NQB5 (powstały wersje 2.0, 2. 1 1 2.2),
pracujący na komputerze klasy IBM PC pod kontrolą systemu opera-
cyjnego DOS 5.0. System służy do sterowania spektrometrów FT HQR
typu HQS 300 i HQS 150, wyprodukowanych w kraju w firmie HBC [1]
przy współpracy z Instytutem Fizyki OAH w Poznaniu. Aktualnie
Jeden z tych spektrometrów pracuje w Instytucie Fizyki UAH, dru-
gi - w Instytucie Fizyki Molekularnej PAH w Poznaniu.



E. Struktura systemu

System operacyjny NQKS napisano w Języku Quick Basic 4.5 [E],
który łączy w sobie łatwość progranowania z profesjonalnymi moż-
liwościami programowania strukturalnego [3], wykorzystania bib-
liotek procedur, również napisanych w innych językach (np. w Ję-
zyku C lub Pascalu) oraz niezależnej kompilacji mniejszych frag-
mentów kodu źródłowego dużego progranu, tzw. modułów, zapamięta-
nych w oddzielnych plikach dyskowych. Z kolei każdy moduł zawie-
ra tzw. kod modułu (t.J. instrukcje Języka nie zawarto w proce-
durach lub funkcjach) oraz w naszym przypadku do kilkunastu pro-
cedur i funkcji które mogą być wzajemnie wywoływane wewnątrz lub
spoza modułu. Struktura tak skomplikowanego progranu jak system
oparacyjny spektrometru powinna umożliwiać Jego przyszły rozwój
i usuwanie błędów (tzw. pielęgnację) polegające na możliwie bez-
konfliktowych zmianach 1 uzupełnieniach wybranych fragmentów ko-
du. Wychodząc z takiego założenia kod źródłowy całego systemu
podzielono na następujące moduły: 8QB. BAS - Łzw. moduł główny, z
którego po załadowaniu programu wywoływane są procedury lub fun-
kcje bezpośrednio z poziomu kodu nodułu (zawiera Interpreter na-
kropoleceń), OBDYR. BAS - zawiera procedury interpretera języka
poleceń, CHECKPAR. BAS - procedury badania i korekcji formatu i
zakresu parametrów systemu wprowadzanych przez użytkownika,
SCBEEK. BAS - procedury obsługi ekranu w trybie tekstowy™,
DIS1.BAS - procedury obsługi ekranu w trybie graficznym (wykresy
widm), DIS. BAS - procedury obsługi kursorów do pomiarów paramet-
rów widma w trybie graficznym, PLAYTUHE. BAS - procedury genero-
wania efektów dźwiękowych, PROC. BAS - procedury numerycznej
obróbki danych (FFT I inne) oraz kreślenia funkcji w trybie gra-
ficznym, 10. BAS - procedury wejścia/wyjścia, PDT. BAS - procedury
tworzenia bazy danych z wyników pomiarów, TUHE_TAB.BAS - proce-
dury obsługi bazy danych (tzw. tablicy strojenia) dla programu
automatycznego strojenia głowicy pomiarowej, TRIO. BAS - procedu-
ry obsługi układu transient recorder'a, RCVH. BAS - procedury
nastaw parametrów toru odbiorczego, TRAN.BAS - procedury nastaw
toru nadawczego, PRÓG.BAS - procedury nastaw programatora sek-
wencji Impulsów, FREQ.BAS - procedury nastaw syntezera częstot-
liwości 1 sterowania automatyczną głowicą pomiarową spektromet-
ru.

Po skompilowaniu wymienionych modułów kompilatorem BC.EXE
następuje kosolidacja otrzymanych kodów wynikowych (typu 'ob-
ject') przy użyciu progranu LIHK.EXE, który tworzy plik wykony-
walny HQH. EXE. Ha tyra etapie dołączana Jest biblioteka procedur
w Języku C, zapewlających komunikowanie się komputera IBH PC i
wyżej wymienionych bloków funkcjonalnych spektrometru za pośred-
nictwem karty interfejsu równoległgo umieszczonej w komputerze.



PAR file: not assigned
DAT file:
RES file:

FT NQR SPECTROMETER NQS/30Ob

EXPeriaent file:

DATE: 11-29-1993
TIME: 13:52:14
USER: Ostafin

FREQUENCY [Hz)
1 upper limit
2 operating
3 lover limit
4 freq. step
5 sweep rate
6 nun. sweeps
7 tuner steps'

300000000
3024000
3000000

2000
100

2
100

||" Sweep stop

RECEIVER
180

2 channel t»llance- 100
3 A chann. offset - 2048
* B chann. offset - 3264
5 quadrature corr.- 1680
6 reference phase - 3308
7 low-pass filter - 3kHz

DATA ACQUISITION * DISPLAY
1 raster
2 chann.
3 memory
4 blocks
5 filter
6 points
7 nod*

128
AB

512
1

on
512

norm

1 style
2 channel"
3 X scale-
4 X orig.-

1 seale-
6 I orig.«

== 0 accumulations

1 tl>
2 Pl-(
3 t2-
4 p2-(
5 t3-
6 p3-(
7 t4-
8 tr=

PULSE PROGRAMMER
( 6.0)
1300.0)
( 5.0)
2600.0) (
( 5.0)
2600.0) (
( S.O)
2000)11

Stop

= FFT PROCESSING =n
1 st.address* 41
2 num.points= 2*12
3 b. line X = 25
4 NQR signal^ FID
5 channels = B
6 output • cmpx
7 ph.corr. 0» 1000
8 ph.corr. I- 0

ER [us] *.
+x/1
.0)

+y/n
• 0)

+y/n
• 0)

+y/n
fm« 1ins j

1
0
0
0
0
0
0

1
2

3
4
5
6

* TRANSMITTER
amp1. s e 1. «
at tenuator»

•

]
off

r.f. phase corr.
+X channel-f
+Y channel"
-X channel-
-Y channel-

xed
175
195
10

Rys. 1. Główny panel nastaw parametrów systemu NQRS wersja ?.2

3. Ważniejsze funkcje systemu

Większość parametrów eksperymentu jest pogrupowana na ekranie
konputera w bloki logiczne zwane oknami (Rys. 1. )• Hiektóre z
pokazanych parametrów są wpisywane bezpośrednio do bloków fun-
kcjonalnych spektronetru Jako nastawy, inne są raczoj danymi dla
programu sterowania (można by je nazwać pseudonaatawami). 24-ta
linia ekranu jest oknem dyrektyw, które w postaci skrótów mnemo-
technicznych mogę) być wprowadzane przez użytkownika bezpośrednio
z klawiatury lub z plików dyskowych jako nakropolecenia (grupy
dyrektyw realizujące np. proces pomiarowy) do automatycznego wy-
konania. Do zmiany wartości parametrów pokazywanych w oknach
służą dyrektywy nastawiania. Mają one ustalony format: xxxn "pa-
rametr*, gdzie xxx jest trzyliterowym skrótem nazwy okna para-
metrów, np. fre - FREQUENCY, dat - DATA ACQDISITIOH, itp; n Jest
numerem kolejnym parametru w danym oknie (Rys. 1- ). Hiektóre z
parametrów możemy dodatkowo nastawiać przy pomocy klawiszy "+" i
*-* oraz czterech klawiszy sterowania kursorera, po wydaniu jed-
noliterowych dyrektyw: f - FREQUENCY, r - RECEIVER, p - PRO-
GRAHHER, t - TRAHSHITTER. Ostatnia 25-ta linia ekranu stanowi
okno systeoowe w którym system wyprowadza komunikaty o błędach,
ostrzeżenia 1 inne pożyteczne informacje o stanie systemu. Okna
FREQUENCY, DATA ACQUISITIOH i PULSE PROGRAHHER posiadają na dole
ramki tzw. Unię statusu, w której system wyprowadza informację
o stanie w jakim aktualnie znajduje się sterowane urządzenie,
np. głowica pomiarowa.
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Rys. 2. W/brane panele graficzne: (a) - widmo HQH z kursoranl pomiarowymi,
(t>) - panel kalibracji zakresu cewek pomiarowych, (c) - kontrola charakte-
rystyki obowdu rezonansowego głowicy pomiarowej, (d) - krzywa kalibracji
zakresu cewki pomiarowej,



Hawet pobieżne omówienie funkcji k i lkudz ies ięc iu dyrektyw
systemu wraz i ich opcjani przekraczałoby znacznie ramy niniej-
szego artykułu. Ogólnie nożna je podziel ić na dyrektywy realizu-
jące: nastawianie częstotl iwości pracy spektrometru (z ręczny™
lub autoraatycznyn dostrajaniem głowicy pomiarowej), kalibrację
zakresów częatotl iwości cewek pomiarowych, nastawianie sekwencji
impulsów, nastawianie parametrów toru nadawczego i odbiorczego,
zbieranie (rejestrację) 1 prezentację danych, transformację Fo-
uriera i inne operacje na danych, tworzenie bazy danych z wyni-
ków pomiarów, tworzenie plików dyskowych. Specjalna grupa dyrek-
tyw systemowych unożllwia nodyfikację parametrów samego systenu
operacyjnego spektronetru, w tym tzw. f lag systemowych. Progran
HQR. EXE posiada rozbudowane podprogramy diagnostyki i obsługi
błędów (wykorzystano "pułapkowanie" błędów instrukcją Quick Ba-
s i c ' a ON ERROR GOTO...), dzięki temu praktycznie wyeliminowano
możliwość "zawieszania" s ię lub "wypadania" programu do systemu
operacyjnego komputera w sytuacjach awaryjnych. W systenie HQRS
nożna w razie potrzeby przekazać chwilowo sterowanie do systemu
nadrzędnego, t.J. DOS-a, powrót do NQFS następuje po wykonaniu
potrzebnej komendy DOS-a.

System wyprowadza różnego rodzaju informacje na T ekranach
(panelach) w trybie graficznym oraz na 4 panelach w trybie teks-
towym. W identycznej postaci informację tekstową można przesłać
na drukarkę. Ha Hys. 2. pokazano wybrane przykłady paneli gra-
ficznych. Panel wykreślania widm (Ry3. 8 a) umożliwia pomiar pa-
rametrów widm (położenie, szerokość, intensywność szczytowa lub
całkowa) przy użyciu trzech różnokolorowych kursorów a następnie
zapis tych parametrów do specjalnej bazy danych. Oprócz powyż-
szego sposobu zapisu w trybie Interakcyjnyra nożna wykorzystać
grupę specjalnych dyrektyw bezpośredniego zapisu wymienionych
parametrów do bazy danych. W takim przypadku, Jeże l i położenie
widma nie j e s t znane lub ulega zmianom (np. przy pomiarach za-
leżności temperaturowych), można użyć dyrektyw automatycznego
określania położenia l i n i i HQR (algorytm znajdowania pików). Dla
ułatwienia częstego w spektrometrze HQR przestrajania głowicy
pomiarowej j es t ona wyposażona w "intel igentny" mikroprocesorowy
sterownik [ 4 ] , który oprócz automatycznego dostrajania głowicy
do częstot l iwośc i impulsów w.cz. w spektrometrze może mierzyć i
przesyłać do komputera wartości średniego napięcia w.cz. na ob-
wodzie wymiennej cewki z próbką. Te dane można wykorzystać w
komputerze do wykreślenia na ekranie krzywej rezonansowej obwodu
(Rys. 2 c) lub do wyznaczenia, w trybie Interakcyjnyra, zależnoś-
ci między położeniem kondensatora strojeniowego (w Jednostkach
i l o ś c i kroków si lnika skokowego obracającego kondensator) a
częstot l iwośc ią rezonansową obwodu cewki z próbką. Procedurę tą
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nazywany k a l i b r a c j ą zakresu c z ę s t o t l i w o ś c i danej cewki pomiaro-
wej. Do tego c e l u s ł u ż y interakcyjny panel na Rys. 2 b. Następ-
nie do wyznaczonych i zapisanych w pomocniczym pl iku dyskowym
punktów z a l e ż n o ś c i 3 j ( f j | , gdzie s - i l o ś ć kroków s i l n i k a , f -
c z ę s t o t l i w o ś ć rezonansowa obowdu, program dopasowuje wielomian

3 ?
3-go s t o p n i a : s - a • f * b « f * c » f + d. Wynik dopasowania
zosta je przedstawiony na wykresie w panelu na Rys. 2 d. Współ-
czynniki tego wieloraoanu zostają, wraz z zakresem c z ę s t o t l i w o ś c i
pracy danej cewki pomiarowej, wpisane do s p e c j a l n e j bazy danych
(pl ik systemowy NQR.TUH). Ha podstawie współczynników a, b, c, d
progran noże n a s t ę p n i e ob l iczyć i przesłać do sterownika głowicy
i l o ś ć kroków s i l n i k a ' s ' odpowiadającą c z ę s t o t l i w o ś c i pracy
spektronetru ' f' zadanej przez użytkownika. Trzeba p o d k r e ś l i ć ,
że powyższa metoda przestra jania głowcy J e s t szybsza choć n i e c o
nniej dokładna od opisanej szczegółowo w [ 4 ] a l ternatywne j meto-
dy wykorzystującej mikroprocesorowy układ automatyki " i n t e l i g e n -
tnego" sterownika.

Oprócz wyżej wymienionych, system HQES unożl lwia tworzenie
p ięc iu różnych rodzajów plików dyskowych w których raożna groma-
dzić następujące dane (w nawiasach podano standardowe r o z s z e r z e -
nie nazwy i typ p l ików) : parametry systemu (».par, t e k s t o w e ) ,
zarejestrowane sygnały i widna HQR (».dat, binarne) - z tymi
plikami mogą być skojarzone p l ik i komentarzy (••ren, teks towe) ,
wyniki pomiarów ( « . r e s , binarne}, makrokomendy zwane "ekspery-
mentami" (*.exp, tekstowe), Dane z plików binarnych można rów-
nież p r z e s ł a ć do plików w formacie ASCI] co pozwala na ich dal-
sze przetwarzanie popularnymi programami komercyjnymi, np. S l g -
raaPlot, PeakFit, l tp .
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An Approach to the Suppression of Baseline Distortions in Multidimensional NMR '
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Kralovopolski 147, 612 64 Brno, Czech Republic

In the last few years a large effort is devoted to the development of methods providing
both ID and Łs> spectra free of baseline (base plane) distortions. The suppression of baseline
distortions is one of the main prerequisites for a reliable interpretation of spectra obtained
from, for instance, NOESY, ROESY, HMQC NMR experiments (1 - 7).

A variety of sources of the baseline distortions have been described so far. In both
directly and indirectly detected dimensions the baseline distortions arise especially from:
a) non-considering carefully the properties of the discrete Fourier transform (DFT) - mainly

its periodic nature - (here the aliasing and folding effects play an important role in
creating the distortions);

b) misadjusted start of the data acquisition regarding the real focus of all magnetization
vectors.

It should be noted that both these mechanisms are closely interrelated.
In the directly detected dimension, the low-pass audiofrequency filters used (analog

or digital) represent an additional source of baseline distortions.
In general, two categories of techniques are used in NMR spectroscopy for solving

the baseline problem. One is based on the correction of the acquired incorrect time-domain
signals or on the frequency spectra computed from these signals. The other makes use of
acquisition schemes altered so that baseline corrections need not be applied. As far as the
solution to the baseline problem is concerned, we prefer to use techniques of the latter
category.

In this contribution we deal with the problem of a proper adjustment of the focus of
magnetization vectors. When using 90° pulses for the reading in the t2 domain and for
excitation and de-excitation in the evolution period in the 1{ domain, no real focus of
magnetization vectors is created. Only a virtual focus exists at a negative time, regarding the
time zero given by the start of data acquisition. The aim is to delay properly the focus of the
dispersed magnetization vectors. In principle, this can be straightforwardly achieved by
utilizing the spin-echo effect.

Davis (4) has shown that good baselines can be obtained by inserting a refocusing
180° pulse between the detection pulse and the data acquisition in the standard NOESY or
ROESY experiments. Lippens and Hallenga analyzed the spin-echo method more in detail
(5). Frey stein has shown that the use of a refocusing 180° pulse preceding the evolution time
in a NOESY experiment cures also baseline and phase problems in the u, dimension. This
idea was originally put forward by Lippens and Hallenga, but experimentally verified by
Froystein. In the directly detected ai2 dimension, the success of the spin-echo technique
depends substantially on the type of low-pass anti-aliasing audiofrequency filters employed
in the system. For Bessel filters, causing negligible overshoots only, the baseline problem
is less severe than for Butterworth filters exhibiting, on the one hand, a superior amplitude
characteristic but, on the other hand, an unsuitably ringing transient response. Freystein
presented a solution to the problem of baseline distortion due to finite pulse widths based on
a combination of the spin-echo detection and Hoult's method (8). Quite recently, very



effective approaches to the elimination, or a considerable suppression, of the baseline
distortions originating from the filter ringing have been proposed by Halamek et al. (9) and
Starćuk et al. (10).

In this contribution, we concentrate our attention on the problem of the spin-echo
generation, both in directly and indirectly detected dimensions. The solution proposed in (2)
is straightforward. However, it suffers from inconvenient simple rectangular 180° pulses. For
this reason, we have developed a family of delayed-focus composite 90° pulses (11) requiring
a considerably smaller peak RF power for affecting the same frequency bandwidth than a
couple of rectangular 90° - 180° pulses does. We found these pulses quite suitable for spin-
echo generation in the detection period. However, the use of these pulses for both excitation
and de-excitation in the evaluation period was found to suffer from a somewhat degraded
excitation (de-excitation) performance. (Compared to the detection period, the cumulation of
errors in the excitation and de-excitation steps occurs in the evolution period.) Recently,
Freeman et al. (12) developed a pulse creating a real focus at a fixed time after the pulse
using a "reversed rotation pulse" [90°(-x)f', a concept first introduced by Levitt (13). This
reversed pulse is given by

[90°(-X)]' = 360 c(+X) 270°(-X). [1]
For this pulse, larger demands are put on the peak RF power than for the pulses we have
developed, but it exhibits an outstanding excitation performance over a bandwidth AB lying
between -0. B, and 0. B,. The delay necessary for the individual magnetization vectors to
be brought into the focus At2 = (-yB^'s. For larger defocusing delays, Freeman et al. (12)
proposed a sequence

360°(+X) 90°(-X) - A/, - 180°(-X) - A/, + (yBi.)., - * [2]
where e is a small correction term.

For the de-excitation, i.e. the rotating of the magnetization vectors from the Y to the
Z axis, a sequence

Ar2 - 270°(-X) 360°(X) [3]
can be employed.

The sequence
360°(+X) 2700(-X) - 2AJ2 - 270°(-X) 36O°(+X)

represents a high quality 180° pulse for both spin inversion and refocusing.
The excitation, de-excitation, inversion and refocusing performances of the given

composite pulse sequences, obtained from the numerical solution of Bloch equations, are
shown in Figs. 1 - 4. For comparison, the inversion performance of a 90° - 180° - 90°
sequence is displayed in Fig, 6. The given data show that, to achieve the same inversion
effect, pulse [3] requires at least ten times less peak RF power than the 90° - 180° - 90°
sequence does. The simulated spectrum generated by a 360°(+x) 270°(-x) - A/2 sequence is
shown in Fig. 5.

The total length of a 360°(+X) 270°(-X) - Aj sequence providing the M x profile
laying between 0.01 M ^ and +0.01 M ^ over a bandwidth of 2800 Hz is about 382 jxs,
i.e. short enough to avoid phase distortions in the spectra due to homonuclear J-coupling.
The delay A/2 equals, in this case, 31.8 us. The start of the data acquisition at exactly r, = 0
can be, therefore, assured for the time interval between the preparation and mixing 90°
pulses, flanking the evolution period, as long as (almost) 63 /JS. (In practice, the length of
this interval can be somewhat shorter owing to the occurrence of some small instrumental
delays.) Attention must be paid to the "first point problem" according to the acquisition
scheme employed (simultaneous sampling, sequential sampling, delayed sampling by one-half
the dwell sequence).



Summary
The application of the delayed-focus pulse developed by Freeman et al. and of its time

inverted counterpart as preparation and mixing 90° pulses in the evolution period of mD
NMR experiments is described. The basic advantage of this approach, compared with the use
of a 90° - 180° - 90° sequence is the considerably lower demand on the peak RF power.
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Measurement of Gradient Magnetic Field Temporal Characteristics .' /
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Czech Academy of Sciences, Institute of Scientific Instruments
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We describe a technique of measuring the time dependence and field distortions of magnetic
fields due to eddy currents (EC) produced by time-dependent magnetic field gradients. The
EC measuring technique makes use of a large volume sample and selective rf excitation
pulses and free induction decay (FID) (or a spin or gradient echo) to measure the out-of-
phase component of the FID, which is proportional to -yAB, i.e. the amount the signal is off
resonance. The measuring technique is sensitive, easy to implement and interpret, and used
for determining pre-emphasis compensation parameters.

1. Introduction
A number of NMR experiments use pulsed field gradients and are adversely affected

by any departure of the gradient from the desired temporal field. Examples are found in the
field of pulsed-gradient spin-echo NMR (1), during slice selection in NMR imaging (2), and
in localized spectroscopy. All these techniques require gradients with very short switching
times. However, particulary for superconducting magnets, the pulsed gradients induce eddy
currents in conducting structures of the magnet which generate undesired time-variable
magnetic fields in the volume of interest. Many familiar different techniques have been
employed to compensate for, or to minimize, such EC distortions of magnetic field gradient
pulses. For these methods, the accuracy of compensation for the influence of EC depends on
the perfection of measurement of the time characteristics of the decay gradient magnetic
fields. The use of the NMR signal as a monitor of the time-dependent magnetic field gradient
(3-8) has certain disadvantages. One problem is that the gradient quickly dephases the signal
with the gradient off.

Two techniques (7) and (8) helped us solve this problem. A small size sample was
positioned off the centre of the gradient system and was excited by a series of RF pulses.
Many FIDs were detected and time characteristics of the gradient pulses were determined
from the frequency shift or instantaneous frequency of the FIDs. Main problems of these
methods are inaccuracies in placing the sample at right positions, and using a special sample
or phantom, and a small S/N ratio in the MULTIFID technique (8) (RF pulses B-5") , and
a lower sensitivity of measurement (7) (broad linewidth of the short T2 sample).

2. Method
We think that it is suitable to use for the measurement of time characteristics of

gradient magnetic fields either a large-size sample or a large-size phantom that will be
influenced by inhomogeneities in a great volume and will, at the same time, give a maximum
NMR signal. The advantage of this approach is the simplicity and the hight speed of the
measuring experiment on the NMR tomograph and a high attainable accuracy of
measurement. Therefore, a spherical phantom of 15 mm in diameter (i.e. the maximum size
of the working space) filled with water and positioned in the electric centre of the gradient
system was used. The nuclei excited in the thin layer off the electric centre will give in the
gradient magnetic field a signal the instantaneous frequency of which is proportional to the
change in the magnetic field. The pulse sequence for measurement of time characteristics of
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gradients is shown in Fig. 1. The gradient under measurement is switched on 2 s before the
rf pulse, in order to stabilize the eddy currents. To determine the gradient amplitude, the FID
signal is recorded for a period of 1 ms within the gradient, and the detection of the NMR
signal after switching off the gradient lasts more than 200 ms.

The excited layer can possibility be delimited mechanically, using a sample of suitable
shape. The inhomogeneity of the basic magnetic field causes however a faster dephasing of
the FID signal and its shortening. As a result, the time of measurement gets shorter.
Therefore, the layer is excited by the 12 ms rf rectangular pulse during gradient field
applied, see Fig. 2.

For the sample position z0, the spatial distribution of the measured gradient magnetic
field G7 can be described by the relations

B,(zo,c) = B0[t) * GAt)z0

The position z, is defined by the excitation offset u^. The FID signal for a cubic sample can
be described by the equation

MT = Mo e x p [ i « o i t - o > 0 t - ł ( t ) ) —£-] Bin (Aw t)

where

*(t) = y(tBAzo.t)dt

uiE is excitation frequency
uD is reference detection frequency
Tj" is relaxation time of cores
Au is frequency width of cubic layer

On deriving the time characteristic of the phase of the complex FID *( t) , its
instantaneous frequency f(t), is proportional to the time characteristic of the magnetic field
B,(z„,t)

f{C) = -±[9>{t)] - yB,izo,t)

The signal amplitude will decrease with decreasing frequency width, but the FID dephasing
time (time of measurement) will increase. The magnitude of noise is proportional to the
receiver band width and does not depend on the way of exciting. To decrease the noise, the
transmitting offset « B can be changed to u D during the detection and then the filter bandwidth
can be halved. The parameters are chosen so that they are optimum for the maximum S/N
ratio during the whole time of measurement, i.e. a low offset 0%, a small amplitude of the
gradient and a small frequency bandwidth of the excited layer which is limited by the
maximum length of the selective pulse and by the relaxation of cotes T2"

The data were processed in several steps. The first was the determination of the
instantaneous phase of the complex FID signal. The second step was the derivation of the
phase fig.3b and adaptive moving average filtration of the instantaneous frequency fig.3c,
because the phase noise is non-linearly proportional to the S/N ratio drop of the FID
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amplitude. The third step was the implementation the Nelder-Mead simplex algoritm for
nonlinear fitting and for determination of the pre-emphasis constants.

3. Experimental results
The measurement was carried out using a home-built 200 MHz spectrometer with a

probe allowing microthomography. The maximum diameter of the sample used was 20 mm.
The spectrometer is equipped with the gradient system G„ Gr, Gz, G„. The amplitude of the
gradient pulse measured was 3.2 mT/m.

The magnetic field was measured for a time of 1 ms for a full gradient amplitude
(fig. 1) in order to determine its magnitude and to record the time characteristic close after
it had been switched off. The overall time of measurement was 300 ms (fig.3a); it depends
on the homogeneity of the basic field which mostly determines the FID signal length. An
extension of the time of measurement and an increase in the S/N ratio can be achieved by
using a gradient or spin echo. The 90° transmitting pulse excited the nuclei at the frequency
(jE = 400 Hz from resonance. The detection frequency was o>D = -400 Hz, and the
bandwidth was limited by the 2 KHz filter and was chosen so that the influence of the
properties of the filter used (phase characteristic and step response) on the measurement
accuracy and noise level was minimum.

In order to improve the S/R ratio, the signal was accumulated forty times. Figures
4,5,6 and 7 give the time characteristics of the gradient magnetic field G t(t), Gx(t), Gy(t), and
Gw(t) measured after the gradient has been switched off. The summary of the pre-emphasis
time and amplitude constants for all measured gradients and for the G, gradient, which was
measured by the MULTIFID method (8) for the same magnet system, can be seem in tablel.

4. Conclusion
The described NMR method is based on the measurement of an instantaneous

frequency of the FID signal, recorded immediately after switching off the gradient pulse. The
method was used for a fast and sufficiently accurate determination of the pre-emphasis time
and amplitude constants. The large volume sample, the accurate localization of the measured
layer by selective 90° if pulse and adaptive moving average filtering were used. The
determined pre-emphasis constants for the same magnet system measured by different
methods are alike, and the pre-emphasis compensation of our magnet by the gradient system
with the digital signal processor DSP96000 will be made.
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Table 1.: The system time and amplitude constants
for measured gradients.

gradient time constants magnitude
mT/m ms %

0.16 78
Gx 3.9 12.3

54.9 9.7

0.14 70.0
13.9 16.6
37.5 13.4

Gy 13.9 16.6

0.28 71.5
4.19 8.5

42.14 21.3

0.39 61.3
3.77 10.4

66.3 31.4

0.07 32.8
Cz 1.78 12.8

34.8 23.9
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RELAKSACJA DEUTERONOWA W UKŁADZIE ARKOPAL 9 - D2O
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Arkopal 9 CH3(CH2)g-C6H4-(OCH2CH2)gOH tworzy w wodzie różne
struktury ciekłokrystaliczne liotropowe w zależności od
stężenia i temperatury.
W pracy przedstawiono deuteronowe widma MRJ (46 MHz) oraz
wartości czasów relaksacji T^ dla ciężkiej wody w
anizotropowym układzie Arkopal 9 - D2O. Pomiary wykonano dla
próbek o stężeniu 42 i 47% Arkopalu 9 w ciężkiej wodzie w
przedziale temperatur 19-30 °C przy pomocy spektrometru
VARIAN VXR-300 NMR.
Anizotropowa reorientacja molekuł wody (D2O) w roztworach
Arkopalu 9 przejawia się w widmach 2H MRJ w postaci
charakterystycznego rozszczepienia kwadrupulowego związanego
z oddziaływaniem elektrycznego momentu kwadrupolowego jądra
z gradientem pola elektrycznego. Obserwowane w widmach
rozszczepienie można opisać następująco:

Av = (3e2qQ/4h) <(3cos26(t) - 1) + Tlcos2<I>(t) sin29 (t) > ,

gdzie e2q8/h i 1} są odpowiednio stałą sprzężenia
kwadrupolowego i parametrem asymetrii wyznaczonymi dla lodu
l(e2qQ/4) = 214 kHz i Tl = 0.12]. Kąty 6(t) i O(t) opisują
orientację osi układu molekularmego w stosunku do kierunku
przyłożonego pola magnetycznego. Na rys. 1 przedstawiono
widma deuteronowe wody dla próbek o stężeniu 42 i 4T%
Arkopalu 9 w różnych temperaturach. Dla próbki o stężeniu
42% poniżej 25°C zaobserwowano charakterystyczną strukturę
widma typu "powder pattern", co wskazuje na anizotropowa
reorientacje cząsteczek D2O, spowodowaną jej powiązaniem
mostkiem wodorowym z łańcuchem hydrofilowym HO-(OCB2CH2O)g.
Ze wzrostem temperatury maleje wielkość rozszczepienia
kwadrupolowego (Rys. 1, 4,5). W pobliżu temperatury 24°C
następuje zmiana fazy ' ciekłokrystalicznej - nieznaczna
zmiana temperatury powoduje wyraźną zmianę kształtu widma.
W porównaniu z innymi układami liotropowymi obserwuje sie
małą wartość rozszczepień kwadrupoiowych dla D2O w Arkopalu
9. Wskazuje to ria mały stopień uporządkowania molekuł wody i
dużą swobodę ich ruchu. Związane to jest również z dużą
ruchliwością łańcuchów polieterowych, co potwierdzają nasze
wcześniejsze obserwacje( widma 1 3C i 1H MRJ, pomiar T^ ).
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Obliczone na podstawie relacji

AVQ - 3/4 (e
2qQ/h)S,

(AVQ - rozszczepienie kwadrupolowe) parametry porządku,
S « 1/2 <3co»26 - 1 >, osiągają wartość od 0.0014 w 19 °C do
0.0013 w 25 °C.
Na Rys. 2 i 3 przedstawiono zależność czasów relaksacji T^
od temperatury dla wybranych próbek ( , - dla skrajnych i

środkowej lini widma). Zaobserowwano wzrost czasu
relaksacji spin-sieć ze wzrostem temperatury. Oszacowane z
zależności

l/T, - 3/8 X\2) <e2qQ/h)

czasy korelacji ruchów molekularnych, TQ, osiągają wartości
3 - 4 * 10~^s. Są one stosunkowo krótkie/ co również
wskazuje na dużą swobodę reorientacji molekuł D2O w
roztworach z Arkopalem 9. Zakładając arrheniusowską
zależność czasów korelacji od temperatury, wyznaczono
energię aktywacji ruchów molekularnych, która przyjmuje
wartości 6.2 - 10.3 kcal/mol dla różnych składowych widma.
Otrzymane wyniki potwierdzają wnioski przedstawione w
naszych poprzednich pracach dotyczących układu Arkopal 9 -
D2O.

LITERATURA

1. K. R. Jeffrey, T. C. Wong, A. P. Tulloch, Mol. Phys., 52,
289 (1984).

2. H. W. Spiess, H. Sillescu, J. Magn. Reson., 42, 381
(1981) .

3. J. S. Blicharski, W. Węglarz, R. Neubauer, A. Pasern, G.
Pasterna, T. Kupka, Raport nr 1404/P1, 137, IFJ Kraków
1989.

4. G. Pasterna, T. Kupka, W. Węglarz, J. S. Blicharski,
.Raport nr 1534/P1, 288, IFJ Kraków 1991.

406



Rys. IB. Fomlar Tj *H MRJ DjO mrtod* tR
(41% Arkopslu 9. tenp-19 »C)

UKVUU-DID

0.182

176,0



v

u - * - • -i '-Ji x i -2

Ryi. ID. Wpływ ilęlcni. Arkapaln 1 u irldna ! H MRJ
wody (vkJ»d ArVoWl ł • 020, lcnp-19.5 «Q



o
ID

?0

17

.X
. • • »

554

3 32 336 340

1OOO/T (K'')

Rys.4. Zależność ln(1/T0 od 1000/T da 47X roztworu
A/kopalu 9 w DjO

Rys 2 Zależność HV1J od 1000/T dla 42%
lollworu A/KopaLi 9 w 0 , 0

Rys 5 Zależność ln(ńv.) od TOOO/T dla
47X lOZlworu AfRopalu 9 w D20

y • +124x' +t19. var 2.32E-5. max dev000528

542

5 40

538

Rys 3 Zależność ln(ńv0) od 1000/T da
42X roztworu ArKopalu 9 w O2O

343

343



PL9800946

Badanie błon modelowych domieszkowanych

P-karotenem metodami MRJ.ł
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Wykonano pomiary widm 1 3 C i 3 1 P MRJ błon modelowych DPPC/D2O i błon modelowych
DPPC/D2O domieszkowanych /3-karotenem, o zawartościach domieszki 5, 10, 15, 20 mol%,
w różnych temperaturach (od 10 do 50"C).

1 Materiały i metody

Do przygotowania próbek użyto DL,a-dwupaJmitynofosfatydylocholinę (DPPC) i /3-karoten
firmy Sigma. Używano dwukrotnie destylowanej D2O produkcji IBJ Świerk o stopniu wzbo-
gacenia 99.7%. Błonę modelową DPPC/D2O (60% D2O w/w) i błony modelowe DPPC/D2O
domieszkowane /3-karotenem otrzymano stosując metodę opisaną w pracy [1].
Pomiary widm 1 3C MRJ wykonano na spektrometrze Bruker AM-400 pracującym przy częstości
rezonansowej 100 MHz metodą pojedynczego impulsu o szerokości 4fia. Długość impulsu
7r/2 wynosiła 12.5/JS. Zastosowano szerokopasmowe odsprzęganie protonów sekwencją
WALTZ-16 [3]. Jako wzorca zewnętrznego używano TMS.
Pomiary widm 3 1 P MRJ wykonano na spektrometrze Bruker AM-400 pracującym przy częstości
rezonansowej 162 MHz metodą echa spinowego. Stosowano cykliczną sekwencję impulsów
Hahna z modyfikacją Rance'a Byrda [4, 5]. Długość impulsu */2 wynosiła 37/JS, odstęp między
impulsem TT/2 a impulsem n wynosił 60/is. Zastosowano szerokopasmowe odspr2ęgani<; proto-
nów zmienną mocą - 0.5/5W (wysoką moc stosowano od pierwszego impulsu w.cz. do końca
akwizycji). Jako wzorca zewnętrznego używano 85% kwasu fosforowego.

"Praca finansowani w ramach Giarctu KBN 2 2411 09 02.
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2 Wyniki

Stwierdzono, że obecność /?-karotenu w błonach modelowych powoduje zmiany w widmach
1 3 C i 3 1 P MRJ, które wskazują na "upłynnianie" biony [1, 2].
Dla zobrazowania zmian szerokości poszczególnych linii w widmie i3C MRJ wprowadzono para-
metry AT i A'3 zdefiniowane następująco:

&T = W/2-AĄ1 (1)

gdzie: Af°„ , Ai/f - szerokości połówkowe poszczególnych linii w widmie dla błony modelowej
DPPC/D2O odpowiednio w temperaturze 32°C i w temperaturze wyższej.

A* = A ^ r C - ^ f / 2 (2)

gdzie: AvRPPC , Ai'f ,2 - szerokości połówkowe poszczególnych linii w widmie odpowiednio (Jla
błony modelowej DPPC/D2O i dla błony domieszkowanej /3-karotenem o zawartości domieszki
0 = 5, 10, 15 lub 20 mol%, w danej temperaturze.
Stwierdzono znaczny wpływ /3-karotenu na ruchliwość łańcuchów lipidowych biony w tempera-
turach niższych ad temperatury przejścia fazowego dla DPPC. Szczególnie widoczny jest wpływ
domieszki na ruchliwość w błonie w temperaturze 32°C, tzn. poniżej temperatury przedprze-
jścia fazowego dla DPPC (Rys.l). Obecność /3-karotenu w błonie modelowej w tej temperaturze
powoduje podobne upłynnienie błony jak wzrost temperatury do 38°C lub wyższej dla błony
zbudowanej z czystego DPPC (Rys 2).
W temperaturze wyższej od temperatury przejścia fazowego DPPC wpływ /3-karotenu na kształt
widma ' 3 C MRJ jest niewielki (Rys. 3).
Zmiany w widmach 3 I P MRJ można ilościowo opisać przez anizotropie przesunięcia chemicznego
ACT [6], Dla błon zbudowanych z DPPC wraz ze wzrostem temperatury anizotropia przesunięcia
chemicznego maleje, co wskazuje na wzrost swobody ruchów w obrębie głowicy lipidowej
(Rys. 4). Powyżej 34°C obserwuje się znaczny wartości Aa co może mieć związek z występującym
w temperaturze ok. 35°C przedprzejściem Lgi —• Pgi. Nie zaobserwowano znaczących zmian
wielkości Aa dla temperatur bezpośrednio poniżej i powyżej temperatury głównego przejścia
fazowego Pgi —> La (41.5"C), związanego z topnieniem łańcuchów alkilowych, co można wy-
tłumaczyć dużym stopniem niezależności ruchów głowicy fosfolipidowej od ruchów w obrębie
łańcuchów bpidowych [7].
Dla błon modelowych domieszkowanych /3-karotenern obserwuje się podobne zachowanie się
anizotropii przesunięcia chemicznego w funkcji temperatury (Rys. 5, 6), przy czym ze wzro-
stem stężenia /3-karotenu obniża się temperatura przy której następuje znaczny spadek wartości
ACT. Zmiany wielkości Aa ze wzrostem zawartości /3-karotenu w temperaturze 30°C wskazują
na wzrost swobody ruchów w obrębie głowicy lipidowej ze wzrostem zawartości i3-karotenu w
błonie modelowej (Rys. 7).
W temperaturze wyższej od temperatury przejścia fazowego DPPC wpływ /3-karotenu na płynność
błony modelowej jest niewielki.



TT
M

N

-a

Rys. 1 Zmiany parametru A 7 dla poszczególnych linii w widmie I 3 C MRJ dla błony modelowej

DPPC+DjO (60% D2O w/w) dla różnych temperatur: + -T=38°C, • -T=48"C.
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Rys. 2 Zmiany parametru &" dla poszczególnych linii w widmie I 3 C MRJ dla błony modelowej

DPPC+/3-karoten+D2O w temperaturze 32°C dla różnych koncentracji molowych

/3-karotenu: X - 10mol%, +• • 15mol%, A - 20mol%.
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Rys. 3 Zmiany parametru tsfi dla poszczególnych linii w widmie I 3C MRJ dla błony modelowej
l)PPC+/9-k»rolen + D,O w temperaturze 38"C dla różnych koncentracji molowych
^-karotenu: H - 5mol%, • - 10mol%, A - 20mol%.

Rys. 4 ba w funkcji icmpcralury dla błony modelowej 1)1'1'<;+I),O (60% U2O w/w).
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Ry». 5 Aa w funkcji temperatury dla błony modelowej DPPC+DaO orai dla błony modelowej
DPPC+10mol% /3-karoten+DjO .

DPPC+20mo I 56 k or o ten
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Rys. 6 ACT w funkcji temperatury dla błony modelowej DPPC+DjO oru dla błony modelowej
DPPC+20mol% (8-karoten+OjO .



Wydaje się, iż molekuła /?-karotenu zabudowuje się w hydrofobowym rejonie dwuwarstwy lipi-

dowej i jej obecność wpływa na swobodę ruchów w obszarze głowicy polarnej bądź to powodując

odkształcenia powierzchni podobne do obserwowanych przy przejściu Lp —> Pp', bądź to

zwiększając powierzchnię błony przypadającą na jeden tipid.
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WSTĘP

Białko wiążące ryboflawisę z białka jaja kurzego (RBP) spełnia specyficzną funkcję w procesie rozrodu
umożliwiając transport i magazynowanie witaminy Bj (ryboflawiny) niezbędnej dla rozwijającego się zarodka.

Cząsteczka RBP zbudowana jest z jednego łańcucha polipeptydowego złożonegoz 219 aminokwasów. Ma
ooa 9 wiązaii dwusiarczkowych wewnątrzłancucnowyca. Wiązania te utrzymują strukturę przestrzenną białka
i powodują, jego dużą odporność na wysoką temperaturę1. Dcnaturacja cieplna zachodzi między 120-13<fC.
Wolne grupy sulfnydrylowe nie występują. Całkowita redukcja wiązań dwusiarczkowych białka pociąga za
sobą zmianę konformacji natywnej cząsteczki, przez co traci ona zdolność* wiązania ryboflawiny.' Jednak
absolutnie konieczny dla utrzymania prawidłowej konformacji miejsca wiążącego jest pojedynczy mostek
dwusiarczkowy zlokalizowany we wnętrzu szczeliny lub na jej obrzeżu1.

Białko wiążące ryboflawinę jest białkiem gtobularayn; składa się z bydrofilowej kory i hydrofobowego
wnętrza. Na powierzchni cząsteczki znajduje się szczeDoa, będąca centrum wiążącym ryboflawinę.

Wcześniejsze doświadczenia z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni i ramaaowskiej dowiodły,
że po związania ryboflawiny RBP wykazuje wzrost struktury cr-nelisy o 3O-505S5.0 większym upakowaak
holoproteiny świadczą również badania NMR* obejmujące pomiary relaksacyjne w różnych temperaturach
i pH, które wykazały znacznie bardziej ograniczoną ruchliwość cząsteczek wody w kompleksie niż w
apoproteihie.

Z powodu nieudanych dotychczas prób wykrystalizowania RBP metodą dyfrakcji rentgenowskiej nie może
tu znaleźć zastosowania, dlatego jednym z głównych nurtów badali nad strukturą tego białka pozostają
metody MRJ.

Celem badali jest określenie zmian strukturalnych RBP towarzyszących rozrywaniu mostków
dwusiarczkowych poprzez badanie widm 1 H - NMR wysokiej zdolności rozdzielczej otrzymanych dla lego
białka.

EKSPERYMENT

Przeprowadzono redukcję wiązait -S-S- apoproteidu (wyizolowanego z jaj kur rasy Leghorn') za pomocą
fi-merkaptoetanolu, a następnie zablokowano wolne grupy -SH poprzez ich acetylację.

Zmierzono aktywność poddanego denaturacji białka jako zdolność wiązania ligandu przez RBP metodą
miareczkowania fluorymetrycznego apoproteidu ryboflawiną. Pomiaru dokonano przy użyciu
spektrofluorymetru wyposażonego w układ termostatujący. Temperatura wynosiła 25 ± 0.5 °C.

Widma próbek biał kanatywnego i stopniowo denaturowaDego przez rozerwanie wiązali dwusiarczkowych
(próbki 1 • ni) zostały zmierzone na spektrometrze Broker AM 400 (400 MHz) i AMX 600 (600 MHz), zaś
dwuwymiarowe - na spektrometrze AMX 600 (600 MHz).
Sygnał swobodnej precesji uzyskiwano poddając próbkę działaniu pojedynczego impulsu T/2. Pomiar byl
prowadzony w temperaturze 300.00 ± 0.02 K.



WYNIKI

Wydajność* denaturacji białka a pomocą rozrywania mostków dwusiarczkowych oznaczoao jako
obniżenie aktywności wiązania ryboflawiny w próbkach denaturowanych względem próbki kontrolnej. Wyniki
przedstawia tabelka:

PRÓBKA

I

n
m

ZACHOWANA
AKTYWNOŚĆ

<%)

72.4

52.8

20.2

RZECZYWISTY
STOPIEŃ

DENATURACJ1

0.276

0.472

0.798

Elektroforeza próbek białka poddanego redukcji wykazała znaczna. heterogenno& badanych preparatów
w porównaniu z kontrolną - ryn większą im większy by) stopień1 denaturacji białka w danej próbce.
Przyczyną tej heterogermosci jest agregacja molekuł białka. Polimery ulegiją częściowemu rozpadowi w
obecności 0.1X SOS, co wskazuje, że litami łączącymi je są również wiązania kowalencyjne.

Rysunki I - 4 przedstawiają I-D i 2 D widma apoproteidu rozpuszczonego w D2O.

W N I O S K I

- Spadek aktywności RBP poddanego redukcji dwusiarczków może byt skutkiem nie tylko zmian
konformacyjnycb, lecz również agregacji molekuł białka, która zmniejsza dostępność centrów widzących
dla cząsteczek rybo/lawiny.

- Mostki dwusiarczków: są bardzo istotne dla utrzymania przestrzennej struktury białka, łeb zniszczenie
powoduje daleko idące zmiany polegające na rozwinięciu łańcucha białkowego i wyeksponowaniu
hydrofobowych reszt (normalnie zlokalizowanych we wnętrzu cząsteczki) do rozpuszczalnika.

- Na skutek denatnracji RBP spowodowanej zniszczeniem dwusiarczków zanikają oddziaływania grup -CH3

i > C H j bocznych łańcuchów Len, Ho i Val z układami aromatycznymi Pbe i Trp.

- Zwiększa się znacznie ruchliwość reszt cysteiny i tryptofanu oraz następuje wyeksponowanie ich do
rozpuszczalnika, o czym Świadczy fakt, że większość łańcuchów bocznych tych aminokwasów znajduje się
w identycznym otoczeniu.

- Wyżej opisane efekty mogą świadczyć" o zachodzenia zmian konformacji centrum wiążącego ryboflawuię,
ponieważ po redukcji dwusiarczków różnice widmowe obserwuje si; przede wszystkim dla linii od
aminokwasów budujących to miejsce.

- Aminokwasy zawierające wolne grupy -NHj znajdują na powierzchni białka natywnego, gdyż nie
zaobserwowano zmian k h otoczenia podczas denatuncji.

- Mostki dwusiarczkowe prawdopodobnie nie Są najistotniejszym czynnikiem decydującym o właściwej
konformacji miejsca wiążącego ryboflawinę. Jednak lo przypuszczenie powinno być poparć dodatkowymi
badaniami nad stabilnością oddziaływań rybollawiny z białkiem w wyższych temperaturach (istotne są tu
zwłaszcza wiązania wodorowe i interakcja z układem indolowym trypłofanu).



Z przeprowadzonych badaii możliwe jest wysnucie jedynie ogólnych wniosków, gdyż, nawel przy
zastosowaniu tak wysokiej rozdzielczości, na jaką pozwala spektrometr pracujący przy 600 MHz przydatność
tej metody ograniczona jest masą cząsteczkową białka. Masa 32 leD plasuje się w pobliżu górnej granicy
stosowalności spektroskopii wysokorozdzielczej MRJ.
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Rys. 1. Widma białka: natywnego (n) i kolejnych slopni redukcji (I-III)
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Badania relaksacyjne b
surowicy krwi II

B. Blicharska*, M.Kluza", M. Kuliszkiewicz-Janus"

* Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński, Kraków
** Katedra Hematologii i Chorób Rozrostowych AM, Wrocław

W komunikacie są przedstawione wyniki pomiarów zależności czasu relak-
sacji podłużnej (TJ od temperatury dla surowicy krwi. Praca ta jest konty-
nuacją [Ij.

1 Aparatura i materiał badań
Pomiary czasów relaksacji zostały wykonane przy pomocy spektrometru im-
pulsowego BRUKER WH-90 metodą Inversion Recovery. Czasy relaksacji
były obliczane jako parametry dopasowania krzywej eksponencjalnej. W tym
celu zosta) użyty program PRFIT autorstwa W. Węglarza, wykorzystujący
algorytm metody SIMPLEX (dopasowanie zgrubne) i MARQUARDT'A (osta-
teczne dopasowanie). Temperatura była stabilizowana w zakresie od 20 do
90 °C przy pomocy stabilizatora BRUKER B-ST 100/700, z dokładnością do
0.5°C. Próbki surowicy krwi pochodziły z Kliniki Hematologii i Chorób Roz-
rostowych we Wrocławiu. Krew żylna była pobierana od pacjentów na czczo,
po skrzepnięciu surowicę odwirowywano i zamrażano. Pomiar był przepro-
wadzany bezpośrednio po jednorazowym rozmrożeniu. Wybrane zostały trzy
próbki pochodzące od: osoby zdrowej (rys. 1), pacjenta na początku choroby
z ziarnicą złośliwą (rys. 2) oraz pacjenta z przewlekłą białaczką limfatyczną
(rys. 3). Na rys. 4 zestawione zostały wyniki dla wszystkich trech próbek.

2 Wyniki
Wyniki pomiarów zostały przedstawione na wykresach w półlogarytmicznym
układzie współrzędnych. Ponieważ nie jest znany wzór analityczny opisu-
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jacy taką zależność, nie można było dofitować dobrej krzywej. Linia łącząca
punkty na wykresie jest wynikiem aproksymacji wielomianami.

W zależności czasu relaksacji od temperatury możemy wyróżnić trzy prze-
działy:

• Poniżej 45 °C (3.15 we współrzędnych [1000/T], w którym logarytm
czasu relaksacji 7\ jest liniową funkcją odwrotności temperatury.

• Pomiędzy 45 i 70 °C (2.92), gdzie T\ maleje ze wzrostem temperatury.
Jest to obszar, w którym następuje denaturacja termiczna białek wcho-
dzących w skład surowicy.

• Powyżej 70 °C, gdy białka zostały już całkowicie zdenaturowane za-
leżność logarytmu 7\ od temperatury znowu staje się w przybliżeniu
liniowa, lecz współczynnik kierunkowy prostej jest inny niż w przedziale
pierwszym.

3 Dyskusja
Znana jest zależność czasu relaksacji od czasu korelacji [2]. Ponieważ zależ-
ność czasu korelacji od temperatury jest dana wzorem Arrheniusa potrafimy
przedstawić zależność czasu relaksacji od temperatury jako

Zależność ta (liniowa) jest prawdziwa dla roztworu, w którym ze zmianą
temperatury nie następuje zmiana własności substancji.

Jak widać z rysunków do ok. 45 "C i powyżej 70°C dla wszystkich pró-
bek zależność jest liniowa, zaś współczynniki nachylenia prostych (dla róż-
nych próbek) są podobne. Różne natomiast są współczynniki dla tej samej
próbki w obu przedziałach temperatur. Współczynniki kierunkowe prostych
są większe dla temperatur powyżej 70 "C. W obszarze pomiędzy 45"C i 70°C
zależność nie jest liniowa gdyż następuje proces denaturacji białka. Z pracy
[3] wynika, że podczas chłodzenia próbki posuwalibyśmy się po linii o parame-
trach zbliżonych do parametrów linii otrzymanej powyżej 70 °C, co świadczy
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o tym, że zmiany w strukturze białka wywołane denaturacją termiczną są
nieodwracalne.

Niestety, porównując przebieg krzywych dla różnych chorych trudno do-
patrzyć się istotnych różnic w ich kształcie. Temperatury w których roz-
poczyna się i kończy denaturacja są podobne. Jedyną dającą się zauważyć
różnicą jest odległość pomiędzy minimum i maksimum lokalnym. O ile w
przypadku osób chorych wartość czasu relaksacji spada w minimum o 17-20
% to dla osoby zdrowej spadek wynosi tylko ok. 12 % (jest prawie płaskie).

Praca częściowo finansowana z grantu KBN PB 1307/P3
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Inwersyjna Spektroskopia Relaksacyjna
B. Blicharaka, M.Kluza

Instytut Fizyki UJ, Kraków

Inwersyjna spektroskopia relaksacyjna MRJ jest metodą, która pozwala
na obserwacji relaksacji całego widma MRJ.

Metoda wykorzystuje sekwencję impulsów stosowaną w metodzie "Inver-
sion Recovery"

» - « , - ! - F I D (1)

0 ile podczas pomiaru czasów relaksacji spin-sieć rejestrujemy tylko ampli-
tudę sygnału, to w spektroskopii relaksacyjnej zapisywane jest całe widmo.
Porównując zapisy widma po kolejnych czasach tt można obserwować ewo-
lucję poszczególnych linii rezonansowych.

Aparatura i obróbka danych

Pomiary przedstawione w komunikacie zostały wykonane przy pomocy
spektrometru impulsowego BRUKER WH-90. Spektrometr pozwala na reje-
strację widma w postaci jednej kolumny danych. W ramach przygotowań do
zastosowania tej metody pomiarowej został napisany program SPEKREL,
który pozwala na wstępną obróbkę danych doświadczalnych. Program w
pierwszym etapie, na podstawie początkowych i końcowych punktów widma
znajduje poziom tła, które następnie jest odejmowane od widma, oraz od-
rzuca pojedyncze punkty rażąco odbiegające od linii wykresu. Drugim eta-
pem pracy jest odcięcie tych części widma, które są położone daleko od li-
nii rezonansu. Potem następuje przyporządkowanie poszczególnym punktom
widma takiej rzędnej odpowiadającej czasowi, aby środek każdego widma
miał wartość czasu tj, po którym widmo zostało zapisane. W wyniku pracy
programu otrzymujemy zbiór danych, zawierających kolejne widma przesu-
nięte względem siebie o odległość proporcjonalną do różnicy czasów, po któ-
rych zostały zarejestrowane. Do przedstawienia graficznego danych może po-
służyć np. program GRAPHER.



Wyniki i dyskusja

Pierwsze pomiary mające na celu przetestowanie metody zostały wyko-
nane dla roztworu DMSO ((CH3)7SO) w (DjO + HjO) w temperaturze
25°C, wyniki pomiarów zostały przedstawione na rys. 2. W widmie obserwu-
jemy dwie linie: jedną pochodzącą od wody, drugą od protonów grup mety-
lowych. Odpowiadające im czasy relaksacji wynoszą :

Grupa funkcyjna
CH3

Czas Tj (s)
9.4 ± 0.4
26 ± 2.5

Tab. 1: Czasy relaksacji DMSO

Znaczne wydłużenie czasu relaksacji wody spowodowane jest obecnością
deuteru w roztworze wody ciężkiej [1]. Ilość cząsteczek wody lekkiej może
także ulegać zmianom wskutek wymiany protonów grupy metylowej z deu-
teronami.

Drugą badaną substancją był roztwór 2,4,6-trójbromoaniliny w cztero-
chlorku węgla.

Rys. 1: 2,4,6-trójbromoanilina



Widmo tej substancji zostało przedstawione na rys 3. Niestety zastoso-
wany rozpuszczalnik zawiera! śladowe ilości wody i w widmie dominuje wą-
ska linia pochodząca od wody. Planowane jest powtórzenie pomiaru z uży-
ciem jako rozpuszczalnika zdeuteryzowaaego chloroformu. Relaksacja części
widma pochodzącego od trójbromoaniliny ( od 3.5 do 4.5 ppm) przedstawiona
została na rys 4. Czasy relaksacji poszczególnych składników przedstawione
zostły w tabeli.

Grupa funkcyjna
NHi
C-H

Czas T, [s]
9.4 ± 0.7
9.5 ± 1

Tab. 2: Czasy relaksacji 2,4,6trójbromoaniliny

Widać, że czasy relaksacji obydwu składników są jednakowe (w granicach
błędu), co sugeruje, że istnieje dość silne oddziaływanie pomiędzy protonami
grupy aminowej i pierścienia benzenowego.

Literatura

1. J.W. Hennel " 0 procesie relaksacji protonów w niektórych cieczach"
Raport 507/PL IFJ Kraków 1966.

428



4000

10 15 20 25 30 35
-4000

20000n

15900 -

10000 -

5000-

Ry«. 2: Inwctiyjn* SpcViroikopi* RrlMcsacyjin UMSt)

-5000-
0 . 0 |

1.0 2 . 0 3.0
p p m

Ryl, 3: Widno 2.4,6 Irójbroinountliny '

5 . 0 6 .

-JŁ9



AMPLITUDA



PL9800950

WPŁYW DYFUZJI TRANSLACYJNEJ NA KSZTAŁT SYGNAŁU MRJ

POCHODZĄCEGO OD PRÓBKI WIRUJĄCEJ W GRADIENCIE POLA

MAGNETYCZNEGO - CZESC II.*

B.Blicharska D.Kruk

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow

Praca ta stanowi rozszerzenie zagadnień prezentowa-

-nych na XXV Seminarium MRJ. Geometria układu została

przedstawiona w komunikatach Seminarium MRJ z lat 1991

1993. W pracy przedstawiono wpływ gaussowskiego

gradientu pola magnetycznego na kształt sygnału

swobodnej precesji FID i kształt linii MRJ. Rozważono

również wpływ geometrii próbki na kształt linii MRJ.

Uwzględniono wpływ dyfuzji translacyjnej na efekty

rotacyjne. Podstawa obliczeń zawartych w tej pracy sa

równania Blocha.

Dla próbki wirującej w stałym gradiencie pola

magnetycznego wokół osi prostopadłej do kierunku

zewnętrznego pola, przy przyjęciu poniższych założeń:

B = B = 0; B = B + (G* * r) ; <! = const
x y z o

otrzymano następującą zależność opisującą zanik w

czasie gęstości magnetyzacji m dla składowej

prostopadłej magnetyzacji:
*(t)=moexp[-ir[G

>' (t)-G*' (0) ] * r] *exp [-Dy 2 J[G'(t)-G'(0) ] 2dt]

Wzór powyższy został wyprowadzony w oparciu o równania

Blocha z członem dyfuzyjnym:

gj- = ium - -5- - ir(3 * ?)• + D72m

praca finansowa z grantu KBN 224119102
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dokonano podstawienia: [1]

m = \j> exp(-t/T2) exp(-iuQt)

i przyjęto oznaczenia:

3'(t) = [/G«(t)dt, /Gy(t)dt, /Gz(t)dt]

W celu otrzymania zale2nosci opisującej zanik w czasie

składowej poprzecznej magnetyzacji nale2y wykonać

całkowanie po objętości próbki.

W ogólnym przypadku dla próbki cylindrycznej otrzymano:

M (t)=M exp(-t/T )exp(-DrVt3/3)expf-2Dr2(Gi/wj
2!f

o z L

* (t-sin ((jRt)/us ]1 sine (7G„ tl/2) *

Cfc

* ^ { { - l ) " / { k ! ( k + l ) ! ) * ( j f G R ) 2 k s i n ( u R t / 2 ) / < j 2 1 < }
k = 0

Dla próbki sferycznej składowa poprzeczna magnetyzacji

wyra2a się zale2nością:

k = 0

1 R

\ ) ( - D l XI u 2 ' r 2 < k + 1 ' c o s ( r G l t t r u ) d r d u
00

W celu otrzynania kształtu linii MRJ wykonano

transformatę Fouriera sygnału swobodnej precesji. W

poniższych zależnościach nie uwzględniono wpływu

dyfuzji:

próbka cylindryczna:

,<„, - -ii;- ..5 -tf^ (igL)' (-1 li- *
=o

k- 1
2k

•«l Hc! (k+1) ! { 2w
k = i '• i » o

*{T2/(1+A2T^) + T 2 / ( l + B 2 T 2 ) }

A = w + (k-l)wR B » u + (k+1)



próbka sferyczna:

k = 0 ̂  '

r
T2/(1+BV)}

m<-'
p=0

W przypadku przyjęcia gradientu pola

magnetycznego w postaci tensora o składowych G( ,

równanie Blocha dla składowej poprzecznej gęstości

magnetyzacji ma postać:

dm - iw m 2 i r((* * r)m +DV2m - irf [ x G x (t)Im
a t ° T , u t J

Pomijając wpływ dyfuzji, dla uogólnionej postaci

gradientu, gęstość magnetyzacji m jest opisana zależ-

nością :

*(t)=m exp[-i7[G>'(t)-G>' (0) ] * r]expF-ir) x x (t) *
o L / ' •*

*[G;j(t, - G;

Dla próbki cylindrycznej, przy przyjęciu następujących

warunków na składowe tensora G :

G,,= 0, G = G , G = 0 , G = G = G = 0
' xx yy zz xz xy yz

kształt sygnału swobodnej precesji opisuje funkcja:



Moexp(-t/T2)E [(rGi/(jR)sin(uRt/2)]2k *
k =0

* ( - i ) " / ( k ! ( k - 1 ) ! ) * R 2 l k " 1 " 1 ) / ( r G t ) *
1=0 x x

*sin(yG tR2 - in/2)

Gdy próbka n ie wykonuje wirowania:

M (t) = Moexp(-t/T )Z (yGiR/2)2 k *
k 0

(-l)k/(ki (k-l) !)*R2<k"'"n/(TG t) * sin(yG tR2 - in/2)
* x

Po uwzględnieniu składowej gradientu pola magnetycznego

równoległej do osi wirowania próbki:

G, 4=0, G = G , G = 0 , G = G = G = 01 xx yy xi x x x v y iy y

o *
Mx(t) = Moexp(-t/T )£ [(yGx/uR)sin(tjRt/2)]': *

k = o

I ( - l ) k / ( k ! ( k - 1 ) ! ) * R 2 ( k ' 1 " 1 ) / ( r G x x t ) *
i =o

- in/2)*sinc(yG

Gdy próbka nie wykonuje wirowania:

M (t) = M exp(-t/T )Y (7G1R/2) . sinc(yG„tl)

£ (-1)k/(ki (k-1)1)*R2!k'1"11/(rG t) * sin(yG tR2 - Ul/2)

LITERATURA:

1,2. Materiały XXIV i XXV Ogólnopolskiego Seminarium MRJ

3. A. Abragam - Principles of Nuclear Magnetic Resonance
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CracSpin - program dla dwuwymiarowej dekompozycji ruiiKcji

relaksacj i j adrowej. *

W.Węglarz, H.Harańczyk
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Streszczenie

W pracy przedstawiono schemat działania programu CracSpin, służącego do dwuwy-
miarowej dekompozycji funkcji relaksacji jądrowej. Ideowo jest on zbliżony do używanego
w Uniwersytecie Waterloo programu Watspin, wykorzystującego technikę "grupowania spi-
nów" [1, 2], stosowanego efektywnie do analizy wyników relaksacyjnych w układach mi-
kroheterogennych [3, 4]. W prezentowanym programie zastosowano zmiany w stosunku do
pierwowzoru: możliwość wybocu rozpoczęcia analizy danych relaksacyjnych od rozdzielenia
ze względu na czas relaksacji T\ (Tip) tub Tj, oraz dopasowanie wieloparametrową metoda
najmniejszych kwadratów.

1 Wstęp.

Homiary czasu relaksacji spinowo-sieciowej w układzie laboratoryjnym (Tj), oraz czasu relaksacji
spinowo-spinowej (T?) można wykonać stosując dwuimpulsową sekwencje "inversion recovery":
(?r - T - J - M((,r)). Zanik sygnału swobodnej precesji (FID) po impulsie j jest określony
przez czas relaksacji ?2, zaś jego amplituda początkowa, zależna od odstępu r między impulsa-
mi, jest związana z czasem relaksacji T\. Dokonując serii pomiarów sygnału FID dla różnych
wartos'ci odstępu r między impulsami uzyskuje się funkcję relaksacji M(f, r) w postaci dwu-
wymiarowej macierzy danych. W przypadku gdy badany układ opisywany jest pojedynczym
czasem relaksacji T\ można ja. zapisać w postaci:

( ( ^ ) ) (1)

gdzie Mj_(t) jest sygnałem KID

•Pr»r» finansowani w ramach Grmtu K.B.N. nr i 241] 9102



W przypadku gdy możliwy do zmierzenia czas relakscji 7j badanego układu jest ograni-
czony niejednorodnością stosowanego zewnętrznego pola magnetycznego, w sekwencji, zamiast
pojedynczego impulsu j> można zastosować serię impulsów CPMG.

Podobną dwuwymiarową macierz danych można uzyskać mierząc czas relaksacji spinowo-
sieciowej w układzie wirującym (7\p), przy zastosowaniu sekwencji impulsów ( j ) r — ( r ) v

M(t,r). Drugi impuls o czasie trwania T ma fazę. przesuniętą wzglądem pierwszego o 90°.
Otrzymana funkcja M(<, r) określona jest przez czas relaksacji T3 (wzdłuż osi i) oraz Ti, (wzdłuż
osi r ) .

Ten rodzaj dwuwymiarowej spektroskopii w domenie czasu, jest rozszerzeniem standartowych
pomiarów relaksacji spinowo-sieciowej [1,2]. W stosunku do pomiarów pojedynczych odrostów
magnetyzacji podłużnej, pozwala na dokładniejsze rozdzielenie funkcji relaksacji na składowe,
bez wydłużania czasu eksperymentu,

Jest to zwłaszcza istotne w badaniach substancji w których występuje kilka podukładów
spinowych różniących się wartościami czasów relaksacji Tj (lub 7\p) i Tj.

2 Analiza funkcji relaksacji jądrowej technika grupowania spi-
nów.

Rys. 1 przedstawia strukturę danych relaksacyjnych otrzymanych po zastosowaniu sekwencji im-
pulsów ir - r - | . Zmiany wartości odstępu r między impulsami generują rodzinę krzywych swo-
bodnej precesji (FID) zanikających w czasie t. Minimalna wartość t dla której można otrzymać
akceptowalny sygnał FID określona jest przez czas martwy spektrometru (to). Rysunek przed-
stawia dane po numerycznym znormalizowaniu względem zmierzonych wartości równowagowych
(r>T,).

Pierwszym krokiem przy analizie danych w oryginalnym programie WATSPIN jest dwuparame-
trowe dopasowanie prostych do zlogarytmowanych wartości przekrojów znormalizowanej funkcji
relaksacji w kierunku osi r (znormalizowanej funkcji odrostu magnetyzacji podłużnej) dla ko-
lejnych wartości czasu i; (rys. 2a). Zakres dopasowania jest wybierany przez użytkownika w
obszarze liniowej zależności przekroju od czasu r. W efekcie otrzymuje się zbiór wartości czasów
relaksacji Tin(ii) (lub T\pn(U)) w funkcji czasu t (rys. 2b). Uśrednione względem przekrojów
wartości czasów relaksacji, w wybranym przez użytkownika zakresie t, są używane do ponownego,
jednoparametrowego dopasowania dla otrzymania udokładnionej wartości amplitudy magnety-
zacji poszczególnych składowych dla r = 0. Otrzymane zaniki w czasie t określające sygnał FID
przy r = 0 dla każdej składowej, wydzielonej przy pomocy analizy przekrojów wzdłuż osi T (ry-
s. 2c), są następnie poddawane podobnej procedurze dopasowania ("zdzierania składowych") w
obszarach liniowej zależności od t. Do sygnału pozostałego po numerycznym odjęciu składowych
liniowych (na wykresie sflmilogarytmicznym) dopasowywany jest zanik gaussowski. Ostatecz-
nie otrzymuje się zestaw wartości czasów relaksacji Tj (lub Tj,) oraz Ti wraz z względnymi



Ry». 1: Struktura danych pomiarowych w eksperymencie w - r - \.

udria.la.mi składowych.

3 Program CracSpin - opis działania.

Program CRACSPIN pozwala analizować kształt funkcji relaksacji rozpoczynając od rozdziele-
nia składowych zarówno ze względu na T\ jak i ze względu na 7j. Ponadto w miejsce dopaso-
wania przy pomocy dwuparametrowego modelu i stosowania stopniowego wydzielania kolejnych
składowych zastosowano w nim wieloparametrową metodę najmniejszych kwadratów, polegającą
na minimalizacji funkcji:

gdzie NData jest liczbą punktów próbkowania, S jest wektorem parametrów dopasowania.,
R(tk,a) oraz Yk są odpowiednio wartościami dopasowywanej oraz zmierzonej funkcji swobod-
nej precesji lub funkcji odrostu magnetyzacji podłużnej w punkcie próbkowania (*, zaś <r* jest
odchyleniem standartowym wartości Kj.
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Rys. 2: Schemat grupowani! spinów.



W programie wykorzystano implementację procedury minimalizacyjnej MaTquaidt'a [5J.
W przypadku analizy zaniku sygnału swobodnej precesji funkcja dopasowywana ma postać:

NGauta I , .. 2\ NCauit + NErp? . .
„ , , , v _ , r — , I _ / 2_ | I i T ^ i / ) /oi

i=\ V ^ 2 ' ^ / i=jVGou.s + l ^ 2 ' ^

gdzie 60 jest poziomem sygnału bazowego, NGauss < 2 oraz N Eip2 < 5 są odpowiednio
liczbą składowych "gaussowskich" i "lorentzowskjch", i 2 l _ 1 są bezwzględnymi amplitudami
zaś i>2, stałymi zaniku poszczególnych składowych. Przy takim sparametryzowaniu stałe za-
niku składowych lorentzowskiej jak również gaussowskiej określają czas po któryiu amplituda
początkowa sygnału zmaleje e-krotnie (e ~ 2.718 podstawa logaiytmu naturalnego). Zachodzi
więc związek Ti = ba.

Przy analizie odrostu magnetyzacji stosowana jest funkcja postaci:

T \
)

gdzie NExp\ < 7 jest liczbą składowych zaś aji-i oraz o2, są odpowiednio wartościami bezwzględnej
amplitudy oraz szybkości odrostu magnetyzacji (oj, = Ti). W przypadku gdy dopasowanie
skończonej liczby składowych eksponencjalnych, jest wątpliwe ze względu na ich ilość, lub w u-
kladzie mamy do czynienia z ciągłym rozkładem czasów relaksacji (o nieznanym kształcie), jako
funkcja modelowa stosowana jest "rozciągnięta eksponenta" ( stretched exponent ) [6].

ftl(«tiOi, •••,ai,--) = aa + a , e x p f - ( ~-\ ) (5)

gdzie 02 = T\ ma znaczenie średniego czasu relaksacji podłużnej, zaś 0 < a < 1 jest miarą niee-
ksponencjalności. Rys. 3 przedstawia ogólny schemat blokowy progTamu. Procedura CONFIG
powoduje odczytanie początkowej konfiguracji działania pTogramu z pliku dyskowego CONF1-
G.CSP. Plik ten zawiera między innymi informacje o założonym modelu dopasowania, wartości
parametrów początkowych <n,6jt funkcji dopasowywanych, informację o parametrach których
wartości mają w czasie dopasowania pozostać ustalone. Użytkownik może też określić czy chce
prowadzić analizę w sposób interakcyjny czy częściowo automatyczny.

Procedura READATAH powoduje wczytanie danych wejściowych do analizy funkcji relaksa-
cji zapisanych w pliku tekstowym. Plik o rozszerzeniu .CON zawiera m.in. wartości czasowe
punktów próbkowania (fj,Tj), oraz wartości zaniku sygnału swobodnej precesji {M±{t,)) lub
funkcji relaksacji Af(t;,r,). Funkcja relaksacji Af(t,r) jest normalizowana względem wartości
równowagowej Af(f,oo) podanej jako pierwsza w pliku danych. Otrzymana znormalizowana
funkcja relaksacji:

F( I r , r l ) = ^(M((„oc)- .W((„r,)) (6)

jest analizowana w dalszej części programu.



Odcjytori*
parametrów
konftgurocjl
pfOf?omu

rełafcsocp <ło txxlact

M(j;.f(?,.-tJ

>cd)Utnc(r

Wymoctanlc
utrednlonych

craw

r,„

*aiam«hy wyfCckiwa:

Wyzna C2«nt«

wartoictczoM
ratotnocji poprz«c2n«

Anahatunkcf

9aram«tiy wyJScłowa:

Rys. 3: Schcinal blokowy programu CRACSPIN.



Kolejnym krokiem analizy jest dopasowanie zaniku sygnału swobodnej precesji. Procedura
WINDOWPICTURE umożliwia obserwacje, na ekranie punktów pomiarowych i dopasowywanej
krzywej w skali liniowej lub półlogarytmicznej, a także - na oddzielnym wykresie - wielkości
odchyłek pomiędzy wartościami pomiarowymi a dopasowywanymi. Możliwe jest wygodne ska-
lowanie podstawy czasu. Pozwala to - w miarę potrzeby - interakcyjnie dobrać parametry
początkowe dopasowania, dokonać zmiany aktualnej konfiguracji czy określić zakres dopaso-
wania oraz zdecydować czy dopasowanie wymaga powtórzenia. Wykres otrzymany na ekranie
można wydrukować korzystając rezydentnego programu obsługującego kartę graficzną IBM PC.

Numeryczne dopasowanie parametrów (ło, • • • i f>NData) następuje w procedurze MRQ. Wy-
niki dopasowania wraz z macierzą kowariancji oraz wartością x 3 na stopień swobody zapisywane
są w pliku OUTPUT.PRN.

W przypadku zaniku sygnału swobodnej precesji analiza zbioru danych na tym sie. kończy,
natomiast przy grupowaniu spinów otrzymany wynik służy do porównania z wynikami prowa-
dzonej dalej szczegółowej analizy. Na tym etapie jest możliwość wyboru sposobu analizy (7'i
a następnie Tj lub odwrotnie). W przypadku pracy całkowicie intcrakcyjnej każdy przekrój
funkcji relaksacji jest analizowany z wykorzystaniem opisanego wyżej interfejsu graficznego, na-
tomiast w tTybie automatycznym dopasowanie kolejnych przekłojów odbywa sie, bez ingerencji
użytkownika.. W efekcie otrzymuje sie. zbiór wartości T,„(tj) , F„(t„0) ( 7 I „ ( T ; ) , F „ ( 0 , T ; ) ) . (Przy
dopasowaniu "rozciągniętej eksponenty" dodatkowo ct((,)). Wartości czasów relaksacji Tm(';)
(łub rJn(Tv)) oraz parametru a(U) - jeśli występuje - są następnie przedstawiane na ekranie. Na
tym etapie jest możliwość wybrania zakresu na podstawie którego zostanie wyliczony uśredniony
czas relaksacji. Użytkownik decyduje też czy wyliczona wartość ma być ustalona przy kolejnym
dopasowania. Wyznaczone w ten sposób średnie wartości czasu relaksacji wraz z biedami są
zapisywane w pliku OUTPUT.PRN. Ponowne dopasowanie przekrojów funkcji relaksacji przy
ustalonych wartościach czasów relaksacji 7\n(t,) (lub Tin{

Ti)) pozwala uzyskać udokladnione
wartości amplitud poszczególnych składowych /'„(i,, 0) {lub F„(0, r,)). Na kolejnym etapie a-
nalizy służą one do interakcyjnego dopasowania wartości czasów relaksacji 7 2 n m ( T ) n m oraz
ewentualnie a„m) i udziałów składowych funkcji relaksacji Fnm[0,0). Wyniki dołączane są do
pliku OUTPUT.PRN.
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Badanie rehydratacji błon fotosyntetycznycft pszenicy
(Triticum aestivum L.)

metodą relaksacji magnetycznej dla protonów. *

G. Jasiński +, H. Harańczyk +, K. Strzałka +¥, K. Mosna-Bojarska++

+ Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. f

+ + Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Celem pomiarów było porównanie zależności temperaturowych relaksacji spinowej w mikrohe-
terogennym układzie liofilizowanych błon fotosyntetycznych: suchych i uwodnionych. W badaniach
użyto liofilizatu chloroplastów klasy E (lamelli fotosyntetycznych), otrzymanych z pierwszych liści
pszenicy odmiany "Jara", hodowanej w ciemności przez 7 dni, a następnie oświetlanej światłem
białym o natężeniu 24 Wro"1 przez 24 godziny. Zebrane liście homogenizowano, a następnie wiro-
wano przez 4 minuty przy 600 x g. Otrzymany nadsącz został użyty do izolacji frakcji ciężkiej (H)
błon tylakoidów. Frakcja H była następnie oczyszczona przez wirowanie w skokowym gradiencie
gęstości glicerolu. Preparat poddawano szokowi osmotycznemu, a następnie odmywano od białek
stromy. Luźno związaną frakcję manganu odmywano roztworem lmM EDTA. Uzyskany po ko-
lejnych odwirowaniach osad był z kolei liofilizowany przez 7 dni, a następnie przechowywany w
temperaturze +4°C. Próbki uwadniano 2 doby w eksykatorze, nad powierzchnią wody, w tempe-
raturze pokojowej. Następnie umieszczano je w probówce pomiarowej i inkubowano 24 godziny w
temperaturze +4°C.

Pomiary czasów relaksacji dla protonów wykonano przy użyciu spektrometru WNS HB 65
o częstości rezonansowej dla protonów 30 MHz i mocy wyjściowej 400 W. Stosowano sekwencję
impulsów ir — T/2 O długości impulsu i/2 równej 1,05/<-i. Czas repetycji wynosił 3s, zbierano od 30
do 60 akumulacji. Temperaturę stabilizowano w strumieniu azotu z dokładnością do 0.1°C. Czas
oczekiwania na ustabilizowanie się temperatury wynosił około 20 minut. Wyniki opracowywano
metodą grupowania spinów przy pomocy programu CracSpin. Błędy względne nie przekraczały w
przypadku Tx pięciu procent, w przypadku T? - 10%, zaś dla L/S - 10%.

WYNIKI I WNIOSKI

Na rysunkach przedstawiono wyniki pomiarów temperaturowych dla suchego liofilizatu (Rys.
1-3) oraz liofilizatu uwodnionego (przyrost masy podczas uwadniania o około 85%)(Rys.<l-7). Przed-
stawiono zależności temperaturowe czasu relaksacji T\ oraz Tt dla poszczególnych składowych Tj.

'Praca finansowana w ramach grantu KBN nr 2 2411 9102

'Adres: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta i, 30-059 Kraków.
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Wykresy L/S pokazują wpływ temperatury na stosunek sygnału cieczowego do amplitudy sygnału
ciała stałego.

Suchy liofilizat błon fotosyntetycznych relaksuje z jednym czasem relaksacji 7\ ~ 120ms w całym
zakresie badanych temperatur (od pokojowej do około -50°C) co świadczy o istnieniu szybkiej wy-
miany magnetyzacji w badanym układzie. Stalą wartość czasu relaksacji spinowo-sieciowej wynika
z wpływu endogennego manganu paramagnetycznego związanego w rozkładającym wodę komple-
ksie PS II (Wydrzyński i in.,1978, Strzałka i in., 1984). Zależność temperaturowa T2* (zmierzonego
i zaniku swobodnej precesji) wykazuje obecność składowej stałej "S", gaussowskiej (7? ~ 20i*s),
składowej cieczowej "Li", o l j a 50/« oraz składowej cieczowej "Lj" (TJ RS 200/xs), która zanika w
temperaturze 0°C (Rys.2.). Używając abundancji składowej S jako miarki, można wyliczyć spadek
składowej L w funkcji temperatury (analizując zależność L/S) (Rys.3.).

Zachowanie składowej cieczowej L| jest zbliżone do obserwowanego w muszlach omulka (Ha-
rańczyk i in., 1993) i komórkach łyka kasztanowca (Harańczyk i Węglarz, 1993) dla pierwszej
warstwy wody związanej. Jeśli tak, to stosunek liczby protonów wody do protonów błony wynosi
L/S = 25% (jak dla temperatury 0°C). Oznacza to, że na jedną powierzchnię błony przypada
L/S = 12.5% protonów wody, czyli warstwa o grubości 5.75.4 (1.5 molekuły). Należy wziąć pod
uwagę, że wartość składowej S jest konsekwentnie zaniżana, ponieważ protony, znajdujące się w
bezpośredniej bliskości centrów paramagnetycznych nie dają wkładu do sygnału MRJ. Ponadto,
powierzchnia błony fotosyntetycznej nie jest płaska, wystaje z niej szereg grup cukrowych (galakto-
zy z MGDG i DGDG). Te spostrzeżenia prowadzą do konkluzji, że składowa L\ przedstawia sygnał
od pojedynczej warstwy molekuł wody, związanych na powierzchni.

W próbce rehydratowanego liofilizatu błon fotosyntetycznych stwierdza się jeden czas relaksacji
dla temperatur wyższych od 0°C (Rys.4.) o wartości Tt= 40ms (istotnie krótszej niż dla suchego
liofilizatu), co oznacza, większe wzmocnienie relaksacji, gdy paramagnetyczny mangan pozostaje w
obecności środowiska wodnego. Pomimo jednej wartości T\, obserwuje się trzy składowe funkcji T2

(Rys.7b): stalą S, gaussowską (T, a 20/ij), cieczową L\ z Tj « 50/is oraz cieczową Li z Tj « lm«.
Jedynie druga składowa różni ten obraz od otrzymanego dla suchych liofilizatów. Stosunek L/S
sięga wartości 4 (Rys.6.).

W temperaturze około 0°C pojawiają się dwie dodatkowe składowe funkcji relaksacji spinowo-
sieciowej, krótka (T, m 8ms) oraz długa (Tt a la), natomiast stosunek L/S spada do wartości rzędu
1. Dla każdej z obserwowanych składowych T] stwierdzono zarówno obecność gaussowskiej, jak i
cieczowej składowej Tj, przy czym obserwowane zachowanie obu tych składowych jest zbliżone do
suchego liofilizatu.

Ponieważ zależności temperaturowe T\ dla poszczególnych składowych są także bardzo słabe,
wydaje się poprawny wniosek, że obserwowane składowe rozróżniane są przez koncentrację i/lub
formę związania jonów manganu paramagnetycznego w ich pobliżu.

Konsekwentnie, zachowanie składowej cieczowej niezamarzającej w temperaturze 0°C jest podob-
ne do zachowania składowej cieczowej w suchym liofilizacie, aczkolwiek, z uwagi na niską abundancję
zarówno długiej, jak i krótkiej składowej, dekompozycja funkcji swobodnej precesji dla nich nie jest
tak precyzyjna jak dla składowej pośredniej.

Ąkt>
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Rys.l . Czasy relaksacji 7\ dla suchego liofilizata.
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Rys.2. Składowe Tj dla suchego liofilizatu.
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Zamarzanie wody związanej w ziarnach pszenicy

(TYiticum aestivum L.)

badane metodą relaksacji magnetycznej dla protonów. *

H. Harańczyk +, G. Jasińslci + , K. Strzałka + +

+ Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. '
+ + Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ze względu na awe właściwości pochłaniania i wiązania wody nasiona są interesującym obiektem
badań zamarzania wody przy użyciu metod MRJ. Nasienie jest organem rozsiewania o charakte-
rze przetrwalnikowym. Nasiona roślin okrytozalążkowych powstają w zalążni w wyniku rozwoju
zalążków, co normalnie następuje po zapyleniu i podwójnym zapłodnieniu. Typowe nasienie składa
się głównie z zarodka, bielma i łupiny nasiennej (Grzesiuk, Kulka 1981)

Zarodek jest młodym, niedojrzałym organizmem roślinnym we wczesnym stadium rozwoju,
jeszcze nie samodzielnym, uzależnionym od materiałów pokarmowych dostarczanych przez organizm
macierzysty. Na jednym bieganie zarodka powstaje korzeń zarodkowy i część podliścieniowa, na
drugim liścienie zarodka ( o jednoliściennych np. pszenicy - jeden liścień), pomiędzy którymi
wykształca się zawiązek wierzchołka wzrostu pędu.

Łupina nasienna jest okrywą rozwijającą się z osłonek zalążka i chroniącą nasienie przed nadmier-
nym wyschnięciem i nszkodzeniem. Ściany komórek łupiny są zwykle mocne i twarde. Właściwości
łupiny silnie wpływają na proces pochłaniania wody we wczesnym etapie kiełkowania nasion.

Bielmo stanowi tkankę odżywczą dla tworzącego się zarodka, a w przypadku traw pełni tę funkcję
także w dojrzałych nasionach. W tej tkance spichrzowej, materiały pokarmowe zgromadzone są w
postaci skrobi, tłuszczów i białka. W zależności od tego, który materiał zapasowy przeważa w
tkance nasienia, wyróżniamy nasiona: skrobiowe (np. pszenica), oleiste i białkowe.

W nasieniu znajduje się także pewna ilość kwasów nukleinowych (głównie w zarodku), a ta-
kże barwniki, witaminy, regulatory wzrostu i rozwoju roślin, alkohole, aldehydy, kwasy, alkaloidy,
garbniki i olejki eteryczne. Ze związków nieorganicznych obecna jest woda (ok. 10-15% w suchym
nasieniu) oraz sole mineralne.

W ziarnie możemy wyróżnić wodę chemicznie związaną i wodę swobodną. Między nimi istnieją
jednak inne formy fizyko-chemiczne, trudne do wyraźnego rozróżnienia a istotne w procesach
życiowych ziarna (Łityński 1982). Woda związana bierze tylko ograniczony udział w procesach bio-
chemicznych, występując albo jako chemicznie związana, albo jako adsorpcyjna. Woda chemicznie
związana wchodzi w skład związków chemicznych tworzących substancje zapasowe i strukturalne

' P r a ń łmansowana w runach graatu KBN nr 2 2411 9102
'Adres: Instytut Fityki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków.
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nasion. Woda adsorpcyjna łączy się z koloidami nasienia. Woda swobodna mechanicznie zwilża
powierzchnię nasienia i wypełnia wewnętrzne kapilary.

W dojrzałym nasieniu ustaje wszelki wzrost i rozwój, a przemiana materii jest bardzo silnie
zahamowana. Nasienie w stanie spoczynku może przetrwać czasem wiele lat.

MATERIAŁY I METODY

Ziarna pszenicy "Jara" uwadniano w zakrytej szalce Petriego pomiędzy dwiema warstwami
bibuły filtracyjnej nasączonej wodą. Uwadruanie próbki do 15% względnego przyrostu masy trwało
60 minut, kolejne ziarno nasączano do przyrostu 58% przez 16.5 godziny.

Pomiary czasów relaksacji dla protonów wykonano przy użyciu spektrometru WNS HB 65
o częstości rezonansowej 30 MHz i mocy 400 W. Stosowano sekwencję impulsów ir — r — jr/2
odługości impulsu T/2 równej 1.05/us i zmiennym odstępie między impulsami T. Czas repetycji
wynosił 3 sekundy, zbierano 20 akumulacji. Temperaturę stabilizowano w strumieniu azotu z
dokładnością do 0.1°C. Czas oczekiwania na ustalenie się temperatury wynosił około 20 minut.
Wyniki opracowywano metodą grupowania spinów przy pomocy programu CracSpin

WYNIKI I DYSKUSJA

Tab.l. Wyniki pomiarów czasów relaksacji dla poszczególnych frakcji suchego i uwodnionego

Próbka

Zarodki suche
Mąka sucha
Otręby suche

Zarodki mokre
Mąka mokra
Otręby mokre

Ti(mM)

119.3
95.5
88.62

74.48
98.11
57.8

T«(/«)

20.0

19.6
20.4

18.0
25.5

%Mag

59
79
73

7
11

r»(»u)
132,0
481.0
222.0

23.6
41.4

%Mag

14

21
11

43
18

3510.0

1040.0

4710.0
1110.0
1500.0

%Mag

27

16

100
50
71

Rys.l. przedstawia zależność temperaturową czasu relaksacji 7\ dla protonów w ziarnie pszenicy
o naturalnym uwodnieniu (w stanie powietrznie suchym), zai Rys.3. analogiczną zależność dla
Tj, zmierzonego z zaniku swobodnej precesji. Dekompozycja funkcji magnetyzacji jądrowej po-
zwala stwierdzić istnienie jednego czasu relaksacji T\ oraz dwóch składowych o różnych czasach
T3": składowej stałej "S", gaussowskiej, o czasie relaksacji Ti » 20fis oraz składowej cieczowej "L",
lorenzowskiej, o czasie relaksacji T2", zmieniającej się w zakresie od kilkuset do stu mikrosekund.
Ponieważ czas relaksacji składowej S nie zmienia się istotnie w funkcji temperatury oraz w niskich
temperaturach preesy biochemiczne ulegają zahamowaniu, stosunek amplitud sygnałów L/S będzie
dobrą miarą rzeczywistego udziału składowej cieczowej (Rys.2.). W funkcji temperatury zawartość
składowej L w sygnale spada niemal liniowo do zera w temperaturze około •70°C. Jedna wartość T,

w ziarnie o naturalnym uwodnieniu nie wynika najprawdopodobniej z szybkiej wymiany protono-
wej pomiędzy poszczególnymi frakcjami ziarna: łupiną, zarodkiem i bielmem, lecz z przypadkowej
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zgodności wartości T\ dla tych frakcji (Tab.l.). Z 20 ziaren suchych i 20 uwodnionych (+42% wody)
wyodrębniono poszczególne frakcje i zmierzono dla. nich 7\ i Tj w temperaturze pokojowej.

Tab.2. Procentowa zawartość poszczególnych frakcji w ziarnie suchym i uwodnionym.

Frakcja

Ziarno suche
| Ziarno mokre (+42% wody)

Zarodek | Bielmo | Łuska |

1.8
2.0%

73.2%

73.9%
25.0%
24.1%

W ziarnie uwodnionym (Am/mg = 15%) pojawia się krótsza składowa T\ o abnndancji rzędu 10%
całego sygnału (Rys .4.). O ile składowa o T\ dłuższym wydaje się zbliżona do zmierzonej w su-
chym ziarnie (zarówno wartości Ti, jak i Tf oraz zanik TjW funkcji temperatury) (Rys.7.), o tyle
składowa o krótszym T, ma charakter wyłącznie cieczowy (Rys.6.). Porównanie wkładu procento-
wego Bkładowej o krótszym Tj ze stosunkiem mas poszczególnych frakcji struktury ziarna (Tab.2.)
wiedzie do stwierdzenia, że za tę składową odpowiadają w głównej mierze protony pęczniejącego
zarodka.

Dla ziarna o wysokim uwodnieniu (ira/mo = 58%) obraz zależności temperaturowej czasów
T\ (Rys.8.), czasów T3 (Rys.10-12) oraz proporcji L/S (R.ys.9.) jest zbliżona do przypadku ziarna
o uwodnieniu 15%, z tym, że dla temperatur nieco poniżej zera pojawia się dodatkowa składowa o
długim T-i oraz gaussowskim Tj, będąca, częściowo nasyconym (czas repetycji 3 sekundy) sygnałem
pochodzącym od lodu. Ponieważ dla lodu w miarę obniżania temperatury wartość T\ silnie wzrasta,
zaś Tj skraca się (osiągając 2fis w temperaturze -23°C) (Valic i in., 1971), sygnał od tej składowej
nie jest obserwowany dla niższych temperatur. Na rys.9. krzyżykami oznaczono wartości L/S przy
dołączeniu sygnału od lodu do składowej L.

Dokładniejszego wyjaśnienia wymaga zachowanie wody związanej w skrobi ziarna w funkcji
temperatury. Jest ono odmienne niż wewnątrz muszli omułka (Harańczyk i in.,1993), wewnątrz
komórek łyka kasztanowca (Harańczyk i Węglarz, 1993), czy na powierzchni liofilizowanych błon
fotosyntetycznych (Jasiński i in.,1993). Nie można wyodrębnić oddzielnych składowych TJ « 100/iS
oraz TJ ss lms, odpowiadających kolejnym warstwom wody związanej na powierzchni. Brak
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy składowymi cieczowymi oznacza inną naturę wiązania wody w
rozbudowanej strukturze żelu skrobi. Zbliżone zachowanie wody w strukturze białkowej zostało
stwierdzone w soczewce króliczej przez Bodurkę i in., 1992.
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Rys.l-J. Wyniki pomiarów temperaturowych, otrzymane metodą grupowania

spinów dla ziarna nichego.
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Wstępne fazy nasiąkania ziarna pszbw^

(Triticum aestivum L.), obserwowane metodą magnetycznej

relaksacji jądrowej dla protonów. *

G. Jasiński + , H. Haraaczyk +, K. Strzałka + + , K. Mosna-Bojarska + +

+ Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 1

+ + Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wstępne etapy nasiąkania ziaren różnych roślin były chętnie badane przy użyciu metod MRJ,
będących doskonałym narzędziem do analizy stanu wody podczas tego procesu (Aksjonow, Golowina,
1986; Brosio i in. 1992). Autorzy ograniczali się jednak do mierzenia sygnału protonów wody i
analizy relaksacji składowej cieczowej. Celem naszej pracy było zbadanie relaksacji składowej stałej
w obrębie nasiąkających ziaren i porównanie z nią sygnału składowych ciekłych.

Pobieranie wody i pęcznienie ziaren jest pierwszym etapem kiełkowania, zespół procesów zacho-
dzących w nasieniu, które przygotowują zarodek do samodzielnej wegetacji(Bewley, Black 1978).
Podstawowymi czynnikami warunkującymi rozpoczęcie procesu kiełkowania są:

• dostęp do wody,

• obecność tlenu niezbędnego do oddychania,

• odpowiednia temperatura,

• światło (w przypadku niektórych roślin).

Podczas kiełkowania następuje w nasionach aktywacja różnych układów enzymatycznych, cze-
go wynikiem jest intensywna przemiana materii, dostarczająca zarodkowi substancji pokarmowych
oraz energii. Możemy wyróżnić kilka faz tego procesu. Pierwszą fazą jest pęcznienie. Pewne
substancje obecne w nasieniu (np. białka, celuloza, skrobia) mają właściwości koloidalne. Podczas
pęcznienia, wiążą one cząsteczki wody, co powoduje wzrost ciężaru i objętości nasienia. Uwo-
dnienie łupiny zwiększa jej zdolność przepuszczania tlenu, niezbędnego do oddychania zarodka.
Zwiększające się uwodnienie uruchamia szereg przemian katabolicznych, a następnie anaboliczny-
ch. W fazie katabolicznej gwałtownie wzrasta oddychanie tlenowe i beztlenowe, przy czym udział
oddychania tlenowego stopniowo się zwiększa. Zachodzi hydroliza związków zapasowych. W fazie

T l i ć * finansowani w ramach granto KBN nr 2 2411 9102
1 Adres-. Instytut Fuyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, vi. Reymonta i, 10-059 Krakow.
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anabolicznej następuje synteza związków strukturalnych w częściach rosnących, do których kie-
rowane są produkty rozpadu hydrolitycznego związków zapasowych. Kwasy tłuszczowe i glicerol
wykorzystywane są w procesie oddychania.

Pierwszym organem pojawiającym się podczas kiełkowania jest korzeń zarodkowy, a potem
łodyżka zarodkowa. Gdy młoda siewka uzyska dostęp do światła i rozwiną się pierwsze liście, a
korzeń umocuje się w glebie, roślina staje 6ię samożywna.

MATERIAŁY I METODY

Ziarna pszenicy odmiany "Jara", byty uwadniane pomiędzy dwiema warstwami bibuły filtracyj-
nej, nasączonej wodą lub ciężką wodą. Bibuła wraz z ziarnem była umieszczona w zamkniętej szalce
PeUiego. Przed pomiarem ziarno było ważone i umieszczane w probówce. Po zebraniu odpowie-
dniej liczby akumulacji ziarno ważono i umieszczano ponownie w szalce Petriego. Po odpowiednim
czasie powtarzano całą procedurę. Niektóre z ziaren uwadniano w eksykatorze w atmosferze pary
nasyconej nad swobodną powierzchnią wody.

Pomiary czasów relaksacji dla protonów wykonano przy użyciu spektrometru WNS HB 65 o
częstości rezonansowej dla protonów 30 MHz i mocy wyjściowej w impulsie 400 W. Stosowano
impulsy jr/2 O długości l.OSfis. Czas repetycji wynosił 3s, zbierano od 30 do 60 akumulacji. Pomia-
ry wykonywano w temperaturze pokojowej. Wyniki obliczono metodą analizy zaniku swobodnej
precesji, przy pomocy programu CracSpin.

WYNIKI I WNIOSKI

Na rysunkach przedstawiono wyniki pomiarów dla ziaren uwadnianych na bibule w BjO i D^O oraz
uwadnianych w atmosferze nasyconej pary wodnej w eksykatorze. Względny przyrost masy próbki
Ara/mo jest eksponencjalną fukcją czasu (Rys. 1,5,9.). Stała czasowa tej zależności silnie zależy
od sposobu uwadniania ziarna (na bibule, w zanurzeniu, w atmosferze pary nasyconej). Z tego
powodu czas nie jest odpowiednim parametrem opisu procesów zachodzących podczas wstępnych
faz nasiąkania i analizujemy wyniki w zależności od względnego przyrostu masy. Należy pamiętać,
że rzeczywista zawartość wody jest większa bowiem ziarna w stanie powietrznie suchym zawierają
od 10 do 15% wody.

Zależność L/S w funkcji im/mo nie jest liniowa (Rys.2,10), co oznacza większy przyrost
składowej cieczowej, niż by to wynikało z dodanej ilości wody. Dobrze opisuje ją model nieli-
niowej zależności L/S dla istnienia frakcji rozpuszczalnej (Harańczyk i Węglarz 1993, Węglarz i
Harańczyk 1993). W uwadnianym ziarnie mamy jednakże do czynienia ze wzrostem ruchliwości
bocznych gTup molekularnych skrobi, przy czym liczba uruchomionych grup jest proporcjonalna do
masy dodanej wody.

Rj dla składowej cieczowej mierzonych zaników swobodnej precesji zmienia się liniowo aż do
Am/oio = 10% a następnie pozostaje stalą aż do uwodnień Am/mo = 25% (Rys.4,12). Wydaje się
więc, że uwadnianie kolejnych obszarów skrobii następuje stechiometrycznie do określonego stanu
strukturalnego (dla Am/m0 w zakresie od 10 do 25%).
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Dla próbki uwadnianej ciężką wodą, proponujemy do opisu zjawiska stosunek S/(S+L), po-
nieważ całkowiety sygnał nie zmienia się. Jeśli założymy, że ilość rozpuszczonej frakcji stałej jest
proporcjonalna do ilości dodanej DjO, to powinniśmy otrzymać:

5 So , Sg , C, ,Am ( 1 )

7 i O 7 i C L F . C W T 1 ^ J * ~ V /

LI -j" J LJQ -J- Oo L/Q i Jn » — ^*j >liQ

Zakładając identyczne gęstości protonowe frakcji cieczowej i stałej, SoiLo to sygnały składowej
stałej i cieciowej dla uwodnienia początkowego, C, - 6tężenie nasycone frakcji rozpuszczalnej, Stf -

aygnal pochodzący od grup wymienialnych składowej stałej.
Zmierzona zależność nie jest liniowa (Rys.6.), co oznacza, że próbka podczas uwadniania D^O,

wydziela zawartą w sobie wodę.
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uwadnianego H70 na bibule filtracyjnej.
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Badanie kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.)

metodą dwuwymiarowej dekompozycji funkcji relaksacji

jądrowej. *

W.Weglarz, H.Harańczyk
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie •

1 Wstęp.

Martwica korkowa jest mikróheterogennym układem powstającym z obumarłych warstw ły-
ka przerośniętych tkanką korkową. Zawiera szereg substancji bądź to tworzących szkielet
strukturalny (jak celuloza) lub pełniących rolę wypełniacza (lignina, suberyny). Zawiera też
składniki ekstrakcyjne (np. garbniki) oraz niewielkie ilości składników mineralnych, zwy-
kle w postaci soli (Sjóstróm,1981). Martwica korkowa jest dobrym materiałem do badania
wody związanej na powierzchni przy niskiej hydratacji, gdyż ze względu na obecność sub-
eryn wyścielających grabą warstwą wnętrza obumarłych komórek chłonie wodę z powietrza
stosunkowo słabo, w mniejszym stopniu niż łyko lub drewno.

Efektywną metodą badania wody związanej do powierzchni matrycy organicznej w nie-
przezroczystych układach jest magnetyczny rezonans jądrowy wysokiej mocy dla protonów.
Pomiary oraz analiza funkcji relaksacji M(t,r) techniką "grupowania spinów" (Peemoeller
1989), polegającą na dekompozycji dwuwymiarowej macierzy danych na składowe różniące się
wartościami czasów relaksacji T\ (lub Tip)\T%, były wielokrotnie stosowane do wyodrębniania
podukładów spinowych oraz badania oddziaływań pomiędzy nimi (Peemoeller i in, 1981, So-
ból i in, 1987).

Wstępne pomiary funkcji relaksacji jądrowej w próbkach martwicy korkowej kasztanow-
ca (Węglarz i in, 1993) sugerowały obecność podnkladu spinów cieczowych {L) oraz podu-
kladu spinów stałociałowych S\ z ograniczoną wymianą pomiędzy nimi, a także obecność
nieoddziahijącego podukładu spinów stałociałowych (5i). Jednakże jakość dostępnych wówczas
danych pomiarowych nie pozwalała na wiarygodne wyodrębnienie z funkcji relaksacji więcej
niż dwu podukładów różniących się czasem relaksacji T\. W części wyników obserwowano

•Piica fiuiraowuii w runich Cruitu K.B.N. sr 2 2411 9102.
1 Adres: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ni. Reymo&ta. 4, 30-059 Kr&ków.



zależność czasu Ti od punktu próbkowania sygnału swobodnej precesji. Jedną z możliwych
przyczyn tego faktu mogła być obecność większej liczby składowych.

Celem naszej pracy była próba dokładniejszego wyznaczenia składowych funkcji relaksacji
jądrowej w martwicy korkowej kasztanowca. Ma to istotne znaczenie dla określenia charakteru
występujących w niej podukladów wody związanej oraz oddziaływań pomiędzy nimi.

2 Materiały i metody.

W pomiarach wykorzystano martwicę korkową i łyko kasztanowca {Aesculus hippocastanum
L.). Próbki uwadniano umieszczając je na okres ~ 72 godzin, w eksykatoiach zapewniających
wilgotność względną w zakresie 9 -r 100 %.

Pomiary relaksacyjne MRJ dla protonów wykonano przy użyciu spektrometru WNS HB
65 produkcji Waterloo NMR Spectrometers, Inc., pracującym przy częstości 30 MHz. Sto-
sowano sekwencję T — T — ( T / 2 ) — M(t, T), rejestrując zaniki sygnału swobodnej precesji w
funkcji odstępu r między impulsami. Długość impulsu T/2 W czasie pomiarów wynosiła 1.05
la, czas repetycji 1.5 s. Do akwizycji danych służyła karta Compuscope CS 220 zainstalo-
wana w komputerze PC 386. Zaniki swobodnej precesji dla 47 różnych wartości odstępu r,
próbkowane w 50 punktach zapisywano do pliku dyskowego. Do analizy macierzy relaksacji
używano program CracSpin opracowany w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UJ
(Węglarz, Harańczyk, 1993).

Wszystkie pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej (25°C).

3 Wyniki.

Analiza danych relaksacyjnych dla próbek o względnych uwodnieniach 6% oraz 20% poka-
zała że dwie składowe o różnych czasach relaksacji T\ nie opisują wystarczająco dokładnie
przekrojów funkcji relaksacji względem osi r. Stwierdzono systematyczne odchylenia krzywej
dopasowanej od punktów doświadczalnych oraz silną zależność dopasowanych dwu wartości
czasów relaksacji 7\ od czasu ( określającego punkt próbkowania sygnału swobodnej precesji.

Analiza uwzględniająca trzy składowe o różnych czasach relaksacji T\ pozwala w znacz-
nym stopniu te kłopoty usunąć. Na rys. la i lb przedstawiono zależność dopasowanych,
w modelu trzech składowych, wartości czasu relaksacji T\ w funkcji t, dla obu analizowany-
ch próbek. Wzrost uwodnienia z 6% do 20% spowodował skrócenie T\ dla składowej naj-
dłuższej (z 90 ms do 56 me) oraz pośredniej (z 21 ms do 8.7 ma). Składowa najkrótsza nie
zmieniła w istotny sposób swojej wartości (~ 1.3 ms). Rys. 2a, 2b; 3a, 3b oraz 4a, 4b
ukazują rekonstrukcję funkcji zaniku swobodnej precesji kolejnych składowych rozdzielony-
ch ze względu na Ti, dla obu analizowanych próbek. W funkcji zaniku swobodnej precesji
dla składowej o T\ ~ 1.3 ms występuje jedna składowa eksponencjalna, zaś dla składowej
o pośredniej wartości Ti, składowe gaussowska oraz eksponencjalna. W składowej o naj-
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dłuższym czasie relaksacji T1], w przypadku próbki o względnym uwodnieniu 6% stwierdzono
składowa gaussowską oraz eksponencjalną w zaniku swobodnej precesji. W próbce bardziej
uwodnionej oprócz składowych gaussowskiej i eksponencjalnej o stosunkowo dużej wartości
TJ, występuje druga składowa eksponencjalna o znacznie mniejszej wartości T2*. Obecność
tej ostatniej składowej stwierdzono też w wypadkowej funkcji swobodnej precesji otrzymanej
po impulsie TT/2. W tab. 1 oraz 2 przedstawiono wyniki analizy funkcji relaksacji oraz funkcji
swobodnej precesji dla próbki o uwodnieniu 6%, zaś w tab. 3 i 4 dla próbki o uwodnieniu
20%.

L%MagJ T,(ms] | 7£M || % Mag]
3.7

38.5

57.7

1.4

20.5

90.3

144

19.7
138
18.1
143

3.7
32.6
5.9

49.1
8.6

Tablica 1: Wartości parametrów relaksacyjnych wyznaczone metoda Mgrupowania spi-
nów" dla protonów w próbce kory kasztanowca o uwodnieniu 6 %.

% Magi

19.0 82.7
130 17.3

Tablica 2: Wartości parametrów relaksacyjnych otrzymane z analizy funkcji zaniku swo-
bodnej precesji dla próbki o uwodnieniu 6 %.
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|%Mag

12.9
45.8

41.3

1.2
8.7

42.9

513
22.4
715
19.3
56.0
901

% Mag 1
12.9
24.8
21.0
24.S
5.5
11.3

Tablica 3: Wartości parametrów relaksacyjnych wyznaczone metodą "grupowania spi-
nów" dla protonów w próbce kory kasztanowca o uwodnieniu 20 95.

21.0
66.1
709

| | % Mag ||

I! 46.6
7.7

J[45.7

Tablica 4: Wartości parametrów relaksacyjnych otrzymane z analizy funkcji zaniku swo-
bodnej precesji dla próbki o uwodnieniu 20 %.
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ksacji Ti ~ 1.3 mi.
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HBTBRONUKLBARHA RELAKSACJA SRROSHA W IMOBILIZOWAHYCH

UKŁADACH BIAŁKOWYCH

K.J.Olazewski

Katedra Fizyki AR Poznań

l.Wstęp

JoteU. w badanej w eksperymencie MRJ próbce obok protonów

znajdować sj« będą również inne jądra o niezerowya Jądrowym nomencie

nagnntyczny«, na przykład kwadrupotowe jądra azotu "w, istnieje

•oibwoać zrównania ich larsorowskich c z ę s t o ś c i p r e c e s j i o z

c z e e t o i d ą preces j i u f protonów, Jak to przestawiono na Rys.l.
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Rya.l. Zrównanie częstoici precesji protonów z częstością
odpowiadającą przeJiciOB kwadrupolowyn Jądra azotu

Zrównania czągto&d. stwarza warunki do wystąpienia efektu
"cross-over", a za tyn do wzajennej wymiany spinowej pomiędzy spinani
I oraz S. Ponieważ kwadrupolowe jądra azotu są silnia sprz»żona z
siscdą, w odpowiednich warunkach wystąpić może transfer magnetyzacji z
układu protonów do sieci za pośrednictwem Jąder azotu. Prowadzi to do
znaczącego zwiększenia szybko*ci relaksacji spin-siatka protonów,
przejawiającego aw wystąpieniem charakterystycznych maksimów
relaksacyjnych obserwowanych przy często* ciach odpowiadających



częstościom w których występuje efekt "cross-over".
W układach biologicznych zjawisko to zostało po raz pierwszy

zaobserwowane przez Winters i Kim micha [1], a jego występowanie
potwierdziły dalsze badania [2-4].

Celem obecnie prezentowanej pracy było zbadanie, czy taka
heteronuWearna relaksacja skroi na odgrywa role również w przypadku
protonowej relaksacji w roztworach natywnej i zdenaturowanej albuminy
krwi człowieka.

2.Materiały i netody

Roztwory białek sporządzano z krystalizowanej i liofilizowanej
albuminy krwi człowieka firny Sigma (nr.katalogowy V-9511)
rozpuszczając ja. w odpowiedniej ilości buforu Tris o pH 7, 3. Stężenia
białka w badanych próbach wynosiły odpowiednio od 3 do 33 procent
wagowych (poi). Po wykonaniu pierwszej serii pomiarów natywne białko
denaturowano umieszczając probówka HHR przez 5 Minut we wrzącej
wodzie, a następnie po 24 h wykonywano ponowne pomiary Bzybkoścd
relaksacji.
szybkość relaksacji w funkcji częstości Larmora mierzono przy pomocy
spektrometru pola cyfctonsgo firny IBM w Laboratorium NHH
Uniwersytetu w Hons stosując technikę opracowaną przez Koeniga i
Browna [5]. W omawianych eksperymentach szybkość relaksacji protonów
mierzono w zakresie często* ci Laraora od 1 do 4 MHz zmieniając ją
z krokiem równym 0,1 MHz.
Badania wykonywano w stabilizowanych temperaturach 4 C° i 25 c°

3. Wyniki i ich omówienia.

Typowe rezultaty pomiarów relaksacji protonów w funkcji częstości
Larmora dla natywnej, a następnie zdenaturowanej próbki albuminy
przedstawiono na Sys. 2.

W tabeli I zestawiono wyniki pomiarów dla próbek zdenaturowanej
albuminy podając maksymalne obserwowane wartości szybkości relaksacji
dla częstości P = 2,7 MHz oraz v = 2 HHz odpowiadającym warunkom
występowania efektu "cross - over". Wartości skorygowanych szybkości
relaksacji wyznaczono odejmując przyczynek pochodzący od relaksacji
dipolowej wyznaczony na podstawie badań profili dyspersji magnetycznej
relaksacji jądrowej [6]. Dla określenia względnej intensywności
przyjęto za wartość równą jedności maksymalną obserwowaną zmianę
szybkości relaksacji.
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3.

O 5

Albumina 33 pew

temp. 25 *C

natywna
zdenaturowana

Częstość IMHII

Rys.2. szybkość relaksacji protonów wody w próbce natywnej i
zdenaturowanej albuminy w zakresie częstości od 1 do 4 MHz.

Tabela I.

Stężenie
białka

[pew]

Temperatura
CC]

Szybkość
relaksacji

U " 1 ]

skorygowana
szyb.ralaks.

Es' 1]

WzgJodna
intensywność

33.3

14.2

7.1

4

25

4

25

4

25

13.90
13.70
5.20
5.60

3.10
2.80

15.00
14.10
5.40
5.10

3.10
2.80

1.70
2.80

0.40
1.50
0.30
0.60

1.60
2.10
0.10
0.70
0.10
0.40

0.61
1.00

0.14
0.54
0.11
0.21

0.57
0.75
0.04
0.25

0.04
0.14

Z przedstawionych rezultatów wynika, że maksymalna szybkość
relaksacji przy częstościach v i » zależy H próbkach zdenaturowanych
od stężenia białka (większa ilość jąder <4N) oraz, w mniejszym stopniu
od temperatury. U próbkach natywnych, nawet tych o największy*
stężeniu białka, nie zarejestrowano wyraźnego zwiększenia szybkości
relaksacji w warunkach "cross-over".



Wyjaśnienia tago faktu jest następujące. Jak pokazano w pracy [7]
makrocząsteczki natywnej albuminy o kształcie zbliżonym do
elipsoidy wykonują, w roztworze izotropowy tumbling z czasem korelacji
rzędu 10 s. W wyniku procesów denaturacji termicznej zniszczeniu
ulagają wewnętrzne wiązania konformacyjne łańcucha polipeptydowego
który ulega rozwinięciu by poprzez nowe wiązania poprzeczne utworzyć
przestrzenną sieć typową dla żeli makrocząsteczkowych. Prowadzi to do
inobihzacji makrocząsteczek albuminy i znaczącego spadku czasu
korelacji do warto* ci rzędu 10~ s, odpowiadającemu ruchom
Oiiktuacyjnym segmentów łańcucha w sieci przestrzennej żelu.
I mobilizacja makrocząsteczki i związanych z nią cząsteczek wody
hydratacyjnej sprawia, że zostaje spełniony warunek °1

x
e% 1. co

prowadzi do szybkiego przekazywania energii do sieci poprzez
kwadrupolowe jądra azotu, w wyniku czego szybkoić relaksacji protonów
ulega znacząceau zwiększeniu.

4.Podziękowania

Autor serdecznie dziękuje Prof.R.H.MuDerowi z Uniwersytetu w Kons za
uBożliwisnia wykonania opisanych pomiarów

5. Literatura

[1] Winter F.JCuuuch R.,Bx>ch«ii.Biophys. Acta 719 ,282 (1982)
[2] Kin mich R i inni. J.Mag.Reson. 68 ,263 (1986)
[3] Koenig S.H.,Brown m R.D.,Prog.NMR Spectr.22, 487 (1991)
[4] Koenig S.H. i inni, Mophys.J.61, 776 (1992)
[5] Koenig S.H.,Brown m R.D., w "HHR Spectroscopy of CeBa and

Organisna",Gupta S.X (ed), CRC Press, Boca Raton 1987
[6] Olszewski K.J.,Acta Phys.Pokmica A81, 607 (1992)
[7] Olszewski K.J.,"Nuclear Magnetic Relaxation Dispersion Studies of

Water in Protean Solutions, Denatured Protein Gels and Tissues",
Wyd.AR Poznali, 1993 (w druku)



PL9800957

Relaksacja MRJ w obecności podwójnej rotacji próbki

i sekwencji wieloimpulsowych. *

Jerzy S. Blicharski i Grzegorz Jasiński
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ł

Streszczenie

W przybliieniu słabych iderteń (WCC) obliczono efektywne czasy relaksacji dla układu
identycznych spinów jądrowych, poddanych podwójnemu wirowaniu i sekwencji impulsów w.cz.

1 Wstęp

Celem publikacji jest obliczenie efektywnych czasów relaksacji 7\e i Tje dla układu identycznych
spinów jądrowych poddanych równocześnie podwójnemu wirowaniu (DOR) i periodycznym sekwen-
cjom wieloimpulsowym.

W poprzednich publikacjach [1-3] te dwa rodzaje zaburzeń były rozpatrywane osobno. Wpływ
różnych sekwencji impulsów na wartości efektywnycŁ czasów relaksacji, byl prezentowany takie w
szeregu innych artykułów [4-16].

2 Ogólna teoria

Rozpatrzmy układ identycznych spinów jądrowych I,- w silnym polu magnetycznym B o wzdłuż osi
z, poddanych podwójnej rotacji wokół osi z\ i zj z częstościami odpowiednio «i i wj [5-7], oraz
periodycznemu ciągowi krótkich impulsów:

| - [TO - (6,)* . - n - (6 ' j )^ - T, - . ..(&N)t,N - T,V]„ (1)

o częstości rezonansowej u>o = 7#o, gdzie 9J, i i'^ są kątami nutacji i fazy impulsów w.cz., okres
cyklu Tc - X)fc=o T>" z a * częstotliwość cyklu u c = f̂.

Czas relaksacji Tg dla wartości oczekiwanej (fi) operatora spinowego Q w przybliżeniu słabych
zderzeń (WCC) można policzyć korzystając z relacji [1-3):

«+,r)]t}<<r
=

Ta 2Tr(eQt)

"Pruci finansowana w runach grantn KBN nr 2 2411 9102
'Adres: lutytut Fisyki Unincraytetu Jagiellońskiego, ni. Reymonta 4, 30-059 Kłaków.



gdzie H(t) jest hamiltonianem zależnym od r.zasu w układzie oddziaływań (reprezentacji oddziaływań).
W obecności oddziaływań dipolowo-dipolowych identycznych spinów 1/2 oraz osiowo syme-

trycznych oddziaływań kwadrupolowych spinów 1=1, hamiltonian w układzie laboratoryjnym ma
postać:

H{t) = 6 £ Xm(t)TJm(I) (3)

gdzie & jest stalą sprzężenia a 7jm(I) i ^ m ( 6 , $ J są odpowiednio tensorami kulistymi drugiego
rzędu i funkcjami kulistymi.

Obliczenia wykonywano w sposób opisany w popreednich artykułach [1-3]. Stosując własności
transformacyjne tensorów i funkcji kulistych otrzymujemy w układzie oddziaływań następujący
hamiltonian spinowy:

gdzie

Vmm,(il) = V{±,(a, 0,7) = ^ - i m

E v'mmA»i)-D'miM,^WmmĄn'(t))xm,(t)^m,(i) (5)

E (6)

-""\ (7)

(8)

/\{t) są periodycznymi impulsami prostokątnymi o szerokości r*. ©„„'(fJ*) i dmmi())) są odpo-
wiednio macierzami obrotu Wignera i funkcjami Wignera, dla których fii =
= {a,P,f) = (0,e*,wt() dla k=l,2 i il'k - (i - f,y9t,f - * ) w przypadku impulsów w.cz. o
ustalonej fazie $ t = * .

Korzystając z równań (1-7) i relacji komutacji dla Q = lz i /, = j ( / + + /-) otrzymujemy
następujące ogólne wyrażenia na efektywne czasy relaksacji w przypadku próbek niezorientowanych
(proszkowych):

J2

(9)

(10)



gdzie
C - » ' = X > » P " w ( Q * ) ' (11)

k

A m = 6 - m 3 , (12)

A* = i V ' ( l T " » ) ( 2 T ' " } ( 3 ± T n ) ( 4 ± m ) , (13)

J(u) jest zredukowaną gęstością spektralną funkcji korelacji w obecności ruchów molekularnych o
czasie korelacji rc:

W przypadku ciągu identycznych, równo oddalonych impulsów w.cz. wzdłuż osi x', dla 8'fc = 6 =
^jf-,+1, = 0 i T/C = IT o r a z k = l,..,,—N o t r z y m u j e m y :

1 . ni ilsia. , 1 ,..-,
Ckn = — s i n — f ' " , n / 0 ; r w = — , ( l o )

C-,+kQ,-T-) (16)

Symulacje zależności efektywnych czasów relaksacji T J c od czasu korelacji TC dla różnych częstości
cyklu impulsów wc oraz częstości kołowych rotacji WI.WJ przedstawione są na rysunkach 1, 2 i 3.
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Rys.l. Zależność efektywnego czasu relaksacji 7j t od czasu korelacji rc dla UQ= 90MHZ, U\ =
=200Hz, ui2= l.lkHz i różnych wartościuj (112kHz, 102klIz, 91kHz, 75kHz, 61kHz, 41kHz, 29kHz,
19kHz, 11kHz, 9kHz, 7.1kHz, 5.3kHz, 2.3kHz, 1kHz).
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Rys.2. Zależność efektywnego czasu relaksacji T7c od czasu korelacji re dla uio= 90MHz, aic =
11.6kHz, w2= 3kHz i różnych wartości w, (23Hz, 57Hz, 95Hz, 193Hz, 313Hz, 503Hz, 675kHz,
893kHz, 1kHz, 1.38kHz).
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Rys.3. Zależności efcktywcgo czasu relaksacji Tlt od czasu korelacji rc dla wo= 90Mhz, uc =
11.6kHz,w1= 200Hz i różnych wartością (812Hz, l.lkllz, 1.7kHz, 2.5kHz, 3.1kHz, 3.7kHz, 4.3kHz,

z, 6.1kHz, 7.01kHz).

1E+7

T 2 6 A M 2 _

1E+6 —

1 I F T I I I I I [ T | I I 1 I I T

OJ 2=B12Hz

u o * 90MHz

<a c= 11.6 kHz

a , * 200HZ 7.01 kHz

0.01

1 1—TTTTTT]

0.10

- I — I I II I l

co c t c

T—r TTTT]

10.00

Ał8



PL9800958

Badanie wody związanej w muszlach omułka (iviyouus euiuis;
metodą magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów

H.HARAŃCZYK , J.Nizioł, *A.FALNIOWSKI
INSTYTUT FIZYKI , * INSTYTUT ZOOLOGII ,
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

Muszla małża składa się z węglanu wapnia oraz materii organicznej zgrupowanej
głównie w zewnętrznej warstwie zwanej periostracum (rys. 1).

Matryca organiczna periostracum determinuje rodzaj struktury krystalicznej
CaCO3 muszli (Popov, 1977). Głównym składnikiem matrycy organicznej jest konchio-
lina (CjjHęgNjOji), która prawdopodobnie nie jest jednym związkiem, lecz miesza-
niną (Gangarayah i Saleudin, 1972).

Celem naszej pracy było zbadanie procesu wiązania wody w strukturze muszli
omulka (głównie do jej matrycy organicznej). Jako najodpowiedniejszą do tego celu
wybraliśmy metodę magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów.

• . «e •

Rys. 1 Przekrój poprzeczny przez muszlę i krawędź płaszcza małża
P - periostracum; PR - ektostracum; NC - endostracum; EPS - przestrzeń
ekstrapalialna; OF.MF.IF - zewnętrzny,środkowy i wewnętrzny fałd płaszcza;
LPM.PM - mięśnie palialne; PN - nerw palialny;



Materiały i metody

Do pomiarów użyto muszle omułka jadalnego (Mytilius edulis) z Morza Egej-
skiego zebrane w okolicy Litochron (Grecja).

Mechanicznie wyizolowano trzy warstwy muszli:
- zewnętrzną (periostracum) , brązową
- środkową (ektostracum), fioletową
- wewnętrzną (endostracum), białą
Uzyskany materiał sproszkowano, mieszając fragmenty z kilku muszli, celem uś-

rednienia efektów osobniczych. Uwadnianie przeprowadzano nad roztworammi nasy-
conymi następujących soli: H3PO4 (wilgotność względna p=9%), CaCl2 (p=32%),
KNO3 (p=45%), Na2Cr2O7 (p=52%), NaNO3 (p=66%), Na 2 S 2 O 3 (p=76%), K2CrO4

(p=88%), N 2SO 4 (p=93%) oraz nad wodą (p=100%), w temperaturze 21 °C. Dla
uzyskania wyższych uwodnień próbki umieszczono nad wodą w temperaturze 40, 60
oraz 70 °C. Próbki inkubowano do ustalenia sie masy (4-7 dni).

Pomiary zaniku swobodnej precesji dla protonów wykonano na spektrometrze
WNS HB65 wykonanym przez Waterloo NMR Spectrometers, Inc. , Waterloo, On-
tario, Kanada, pracującym z częstością 30 MHz. Długość impulsu nJ2 wynosiła 1. l|is,
czas martwy odbiornika 10(is. Dane akumulowano karta Compuscope CS 2000 zain-
stalowaną w komputerze 80386. Liczba akumulacji wynosiła 3000 a czas repetycji 2s.

Dekompozycję zmierzonych funkcji relaksacji przeprowadzono z użyciem pro-
gramu CracSpin opracowanego w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu Fizyki Ul
(Węglarz i Harańczyk, 1993).

Wyniki

Rys.2 przedstawia sygnał swobodnej precesji dla protonów w periostracum mu-
szli omułka dla uwodnienia względnego 26.5% (w/w). Można wyróżnić składową sta-
łociałową S, gaussowską, charakteryzującą się T 2 = 20ns oraz dwie składowe cieczo-
we L] i L2. Liczba i abundancja składowych cieczowych wzrasta w funkcji uwodnie-
nia próbki dla wszystkich trzech wyróżnionych warstw muszli (tab. 1,2,3). W miarę

wzrostu uwodnienia najpierw pojawia się składowa L] o T = 90(j.s, której abundancja
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wzrasta, a następnie nasyca się dla L/S = 22% (Rys.3a). Po nasyceniu składowej L,

pojawia się składowa Lj o T , = 700ns, której abundancja wzrasta aż do wartości

L/S=1.25 następnie ulegając nasyceniu (Rys.3b). Dla próbki o uwodnieniu względnym

48.4% pojawia się składowa L3 o T = 1.5ms. Wyniki dla ektostracum i endostracum

są zbliżone do wyników dla periostracum, aczkolwiek wykazują znacznie większe roz-
rzuty uzyskanych wartości z powodu gorszego stosunku sygnału do szumu, wywo-
łanego o wiele mniejszą zawartością matrycy organicznej.

Dyskusja

Wartości T2 dla składowej L| są zbliżone do uzyskanych dla wody związanej w
szkłach porowatych (Harańczyk i in., 1991). Ponieważ pojawia się ona najwcześniej
(dla najniższych uwodnień), wydaje się, że można powiązać ją z pierwszą warstwą
molekuł wody powiązanych stechiometrycznie do matrycy organicznej (konchioliny).
Jeśli tak, to molekuły wody dające sygnał L ( mogą nie tworzyć pełnej warstwy jedno-
molekulamej, lecz tylko wysycać miejsca wiążące wodę na powierzchni konchioliny.

Składowa L 2 o T , = 700JAS jest sygnałem od drugiej warstwy wody związanej na

konchiolinie. Jej wysycenie oznacza, że jest to warstwa wody wiązanej identycznie,
więc jednomolekularna. L2 związana jest zatem niestechiometrycznie, aczkolwiek
dzięki temu tworzy pełną warstwę jednomolekularna. Ponieważ Lj/L2 = 1/5 oraz wie-
dząc, że warstwa jednomolekularna zawiera 10 molekuł H2O na 100A2 można
wyznaczyć liczbę miejsc wiążcych na powierzchni konchioliny, która wynosi 2/1OOA2.
Ta niska wartość oznacza marny stopień hydrofobowości konchioliny. Składowa L3

pojawiająca się dla najwyższego uwodnienia odpowiada prawdopodobnie kolejnej
warstwie wody, zachowującej się już jak woda swobodna.

Wydaje się celowe zbadanie zależności temperaturowej sygnałów swobodnej
precesji dla wody związanej w muszlach omułka. Pozwoli to przeanalizować proces
zamarzania (przypuszczalnie w przypadku L3) oraz unieruchomienia (podejrzewany
dla Lj i L2) wody związanej.
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INTERPRETACJA WYNIKOM POMIARÓW SZYBKOŚCI RELAKSACJI PODŁUŻNEJ JĄDER
1 3 C ETYNYLOTJUHETYLOSILANU H ROZTWORZE CDCLg.

A. Ejchart* i A. Oryrf-Keller**

LS Biopolymere, Universitat Bayreuth

Universitaetstr. 30, 93447 Bayreuth Germany

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Noakowskiego 3, 00-664 Varszawa

Etynylotrimetylosilan w widmie 1 3 C NHR daje trzy sygnały:

. 02pmm i . 03pmm.

a (i
CCH 3> 3SiC»CH

13Przeprowadzono pomiary czasów relaksacji podłużnej jąder C T^,

i współczynników wzmocnienia Overhausera rj, dla chloroformowego

roztworu badanego związku w czterech polach magnetycznych. CTab.I).

Tablica I

R
o
tTJ

4.7

7.0

9.1

14.1

Ti

10.

10.

10.

10.

CHe

6

6

73

36

1.76

1.73

1.69

1.70

Tl

64

32

33. B

20.4

r

0.

0.

0.

0.

I

34

18

13

08

T l

10.2

10.i

9.41

8.23 |

1.87

1.92

1.68

1.43

Duże wartości współczynników r) zaobserwowane dla sygnałów C^ e i C ̂



świadczą o dominującym wpływie mechanizmu dipolowego na całkowitą

szybkość relaksacji tych Jąder. Wzrost szybkości relaksacji Jąder C Q

i C_ ze wzrostem natężenia pola magnetycznego wskazuje na znaczenie

mechanizmu wynikającego z anizotropii ekranowania. Dokładniejsza

analiza wykazuje, ±e pewną rolę odgrywają również inne mechanizmy

ralaksacji, z których najważniejszym Jest zapewne mechanizm

spinowo—rotacyjny. Biorąc pod uwagę kształt molekuły badanej przy

interpretacji wyników założono, że ulega ona w roztworze izotropowej

reorjBntacji, na którą nakłada się rotacja grup metylowych, przy

czym oba te ruchy mają charakter dyfuzyjny. Można podać proste

zależności funkcyjne pomiędzy parametrami doświadczalnymi T^ i TJ a

parametrami D i D. określającymi dynamikę molekularną, parametrami

ho określającymi anizotropię ekranowania, parametrem R„„CC 3

będącym udziałem relaksacji dipolowejw relaksacji całkowitej węgla

C Q oraz parametrami Egg określającymi udział relaksacji

spinowo-rotacyjnej poszczególnych jąder CTabl. II).

Tablica II

L.p.

1

2

.Symbol/CmlanoJ

D

sek"1

3.63 1 0 1 0

3.37 1 0 1 0

Di
sek"1

3.3 10 1 1

3.fi 1 0 1 1

AoCCa>

pma

263

261

AoCC~>

pni*

230

231

R0D«V
sek"1

0.002*

0.0024

^ Ł ^ M e 5

sek"1

0.0131

0.0131

sek"1

0.0085

0.0083

sek"1

0.003

Wartości wszystkich tych parametrów wyznaczono na podstawie danych

zawartych w Tablicy I. Cwiersz 1.) metodą nieliniowych

najmniejszych kwadratów, stosując wagi statystyczne odwrotnie

proporcjonalne do błędów poszczególnych pomiarów. Analizę



przeprowadzono również wprowadzając dodatkowe założenie o

proporcjonalności stałych spinowo-rotacyjnych i parametrów

anizotropii ekranowania Jądra w molekułach liniowych zakładając, że
RSRtGfl> " "sR^ei3' CAoCC„J^AoCCa}3

2 Tablica II. (wiersz 2>.

Założenie to tylko w niewielkin stopniu wpływa na wyznaczona

wartości pozostałych parametrów.
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Anizotropia reorientacji molekularnych w pochodnych pirydyny

W.Suchański, M.Kempka, B.Peplińska, Z.Pajak.

Zakład Radiospektroskopii IF UAM, 61-614 Poznań

Celem pracy było wyznaczenie składowych głównych tensora dyfuzji rotacyjnej w molekule

3-acetylopirydyny i przeanalizowanie wpiywu kształtu molekuły, położenia momentu

dipolowego badz ewentualnej samoasosjacji na ten ruch.

Zmierzono czasy relaksacji " C T, i 14N oraz współczynniki jądrowego wzmocnienia

Overhausera NOE w funkcji temperatury (rys.l). Korzystając z formalizmu Woessner'a

10

2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

1000/T [ K A\

Rys.l. Temperaturowa zależność czasów relaksacji " C T, i I 4N w 3-acetylopirydynie.

-Huntress'a [1-4] i przyjmując ij = 0.3728, e 2q„Q=0.425 MHz [5], gdzie składowa główna

tensora sprzężenia kwadrupolowego leży wzdłuż kierunku N - C4, oraz zakładając,że oś x

tensora dyfuzji rotacyjnej leży wzdłuż kierunku C3 - C6 obliczono stale dyfuzji rotacyjnej D„,

D y, D, (rys. 2). W badanym zakresie temperatur najszybszym jest ruch wokół osi
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o

2.8 3 3.2 3.4
1000/T [ K1]

3.6

Rys.2.Temperaturowa zależność składowych głównych tensora dyfuzji rotacyjnej w molekule

3-acetylopirydyny.

prostopadłej do płaszczyzny molekuły, najwolniejszym ruch wokół osi y leżącej w

płaszczyźnie molekuły, D y < D , < D r Zależności temperaturowe stałych dyfuzji rotacyjnej

wykazują arrheniusowskie zachowanie, a energie aktywacji dla ruchów wokół osi x,y, i z

wynoszą odpowiednio 17.9 , 20.7 i 23.6 [kJ/mol].

Otrzymane wyniki potwierdzaj* decydującą rolę kształtu molekuły w jej ruchu [6,7]

Praca częściowo finansowana przez KBN jako grant No.200639101.
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BACKBONE DYNAMICS OF THE EIAV-Tat PROTEIN FROM 1 5 N

RELAXATION STUDIES

A. Ejchart, F. Herrmann, P. Rosen, H. Sticht and D. Willbold ~=g= O)

UniversitSt Bayreuth, LS Biopolymere, Bayreuth, Germany „„.^u.

INTRODUCTION

Lentiviruses, such as the equine infectious anemia virus (EIAV) and the human

immunodeficiency virus type 1 (HFV-1), cause slow, progressive diseases in their hosts. The

gene expression of these viruses is controlled by a potent transactivator (Tat). The EIAV-Tat is a

close homologue of the HIV-Tat and simian immunodeficiency virus (SIV) Tat protein. Tat is

essential for replication of Lentiviruses. Upon binding to its RNA target, TAR (transactivation

responsive element), it is positively regulating the expression of all viral genes. Thus, it is of

utmost importance to understand the mechanism of transcriptional activation by Tat in atomic

detail in order to be able to design Tat protein inhibiting drugs. In addition, because of the size

of 75 amino acids, EIAV-Tat may well be suited to serve as a model compound for general

biophysical studies of protein - RNA interactions.

An understanding of protein function requires a detailed knowledge of both lime-averaged

conformations and conformational fluctuations. Since it has been claimed for EIAV-Tat to adopt

a partially flexible structure in aqueous solution as well as in solutions containing variable

amounts of trifluorethanol (TFE) [1], the knowledge of an internal mobility of EIAV-Tat

protein seems to be especially important. 2D NMR experiments based on heteronuclear

correlation provide a powerful approach for studying protein dynamics in solution. Methods

based on single-quantum coherence (HSQC) spectra have been recently developed for

measuring 1 5 N or 1 3 C relaxation parameters (T^ T 2 and heteronuclear NOE values)[2]. In the

present study we investigated the mobility of the peptide chain by measuring the relaxation

parameters of the 1 5 N amide nitrogens of the peptide backbone. Uniform 1 5 N isotopically

labelled protein differing from the DNA deduced sequence by one amino acid (alaninę 2

replaced by glutamic acid) and showing full biological activity was used for this purpose.

ESSENTIAL THEORY

The relaxation data may be interpreted in terms of model-free spectral density functions,

yielding information on the amplitudes (via order parameters) and timescale (via correlation

times) of internal motions [3]. This work is an attempt to interpret Ti( I S N) spin-lattice

relaxation times and {>H}15N steady state NOE values, measured at two magnetic fields



strengths for most of the backbone NH groups of the EIAV-Tat protein, within the framework

of the "extended" model-free approach.

Dipolar and CSA contribution to the T](15N) relaxation time and {!H}15N NOE are

expressed in terms of the spectral densities, J(o)j):

1/Tj = d2[J(aiH-toN) + 3J(toN) + 6J(o>H+a)N)] + C2U>N
2J(UJN),

fNOE = Tl(YH/YN)d2[6J(<uH+t0N) " J(<»H-WN)]-

In these expressions, ofy a n d *°N a r e L a r m ° r frequencies for 'H and 15N, y# and yN are lH and
15N magnetogyric ratios (Y H /YN=- 9 - 8 6 9 )> d2=(R)2YH27N2h:! ' '640jl4)<rNH"3>2 a n d c2=(2/15)Ao2.

Using the values of 1.02 A for the length of the NH amide bond and -160 ppm for Ihe

anisotropy of the 15N chemical shift tensor one obtains: dz=5.19 10R s"2 and c2=3.41 10"9.

The spectral density function from the model-free formalism for an isotropically tumbling

molecule undergoing internal motions characterized by fast and slow components is:

J(u>) = Ss2Sf2rR/[l + (COTR)2] + Sf2<l - SS
2)V[1 + (c^s)2].

In this expression Ss
2 and Sf2 are the generalized order parameters for fast and slow motions,

respectively, T R is the overall rotational correlation time of the molecule and ts^itWCtg+Tjs),

where t ^ is an effective correlation time describing the slow internal motions. The expression is

based on the assumption that the effective correlation time for the fast internal motions is at least

two orders of magnitude shorter than xR.

METHOD

Owing to the relatively high internal mobility of EIAV-Tat protein, its 2D !H/15N spectra

show strong overlap of cross-peaks. A succesfull retrieving of the relaxation data for over 60%

of the correlations was possible after applying a powerful deconvolution algorithm allowing to

calculate volume integrals for heavily superposed cross-peaks. The algorithm developed in our

laboratory relies on generating 3D Loreozian line-shapes which are subtracted from the

experimental spectrum making possible an efficient baseline correction being applied to the

remaining part of a spectrum. An SCF approach was used to fit parameters for one extracted

peak at a time till parameters for all peaks were calculated and the whole procedure was

reapeted until a good agreement between the experimental spectrum and calculated one was

obtained. Besides the accurate volume integrals the algorithm yielded exact chemical shifts of
15N and NH signals and the values of NH-Ha scalar couplings.

Our approach to the analysis of the relaxation parameters was to fit T^(15N) and {JH}1SN

NOE data for each residue simultaneously, optimizing a single value for the overall rotational

correlation time TR as well as separate values of the order parameters S s
2 and Sf2 and the

correlation time for internal motion T ^ for each residue.



RESULTS AND DISCUSSION

Tj(15N) relaxation time and {'H}15N NOE values were measured at two magnetic field

strenghts (9.4 T and 14.1 T) at 291 K. Of the 63 1H/ l 5N correlations identified in the 3D

heteronuclear Ha/15N/NH correlation spectrum of EIAV-Tal only 40 are sufficiently resolved to

allow accurate peak volume integrals to be calculated by the deconvolution procedure (Fig. 1).

An overall rotational correlation time TR of 3.9 ns has been determined. It is shorter than the

values obtained for staphylococcal nuclease (9.1 ns) and interleukin-lp" (8.3 ns) reflecting a

smaller size of ElAV-Tat (75 vs 149 and 153 atnino acid residues).
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Figure 1. Part of the lH/15N correlation spectrum (600.13/60.81 MHz) of ElAV-Tat protein

showing correlations of amide groups.
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Figure 2. Experimental and fitted T^^N) values (a), {'H}15N NOE values (b). Calculated
model-free approach order parameters (c) and correlation times (d).



Three-dimensional structures of EIAV-Tat based on experimental NOE constraints show

possibility of helical conformation in the regions 10-13, 36-44 and 49-61. Unfortunately, the

unresolved correlations correspond mostly to the region 49-61 precluding from analysis the

most extended helical sequence. A diagram displaying the model-free approach parameters, Ss
2,

Sf2 and TCS, for all characterized residues is shown in Fig. 2. Correlation times for slow internal

motions with values falling between 0.12 ns (His 36) and 1.3 ns (47) show no correlation with

an NOE-detennined structure. Values of the overall order parameter S^S^-Sf2 are relatively

small (0.23-0.62) reflecting high internal mobility of EIAV-Tat, as expected. The striking

feature of the fast and slow motion order parameters, however, is a concerted change of their

values in the region 36-44 corresponding to a helical conformation; the S s
2 is larger, whereas

the Sf2 smaller than corresponding values in the remaining assigned residues. The distribution of

the slow motion order parameter, Ss
2, can be interpreted in terms of significantly larger rigidity

of a helical region. On the other hand, a hindrance of the slow, large scale motions seems to be

compensated by an increased amplitude of fast, local motions. Such behaviour, oontypical for

rigid, well structured proteins, may reflect a high degree of flexibility of EIAV-Tat protein.

[1] H. Sticht, D. Willbold, P. Bayer, A. Ejchart, F. Herrmann, R. Rosin-Arbesfeld, A. Gazit, A.

Yaniv, R. Frank and P. Rósch, Eur. J. Biochem., in press.

[2] L.E. Kay, L.K. Nicholson, F. Delaglio, A. Bax and D.A. Torchia, J. Magn. Reson., 2L 359

(1992).

[3] G.M. Clore, A. Szabo, A. Bax, L.E. Kay, PC. Driscoll and A.M. Gronenborn, J. Am.

Chem. Soc., Ui, 4989 (1990).
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INTRODUCTION

Nuclear relaxation is an important source of information on the dynamics of molecules in

solution. While seeking for new experimental proof of the conformational mobility about

glycosidic bonds in fucosylated lactoses, we found [1] that the 1 3 C spin-lattice relaxation times

measured at two different magnetic fields reflected both the anisotropic overall tumbling of the

molecules, and internal jumps of the fu cose residues about the glycosidic bonds. In order to

analyse the experimental data quantitatively, we assumed that the molecular motion could be

described by a bistable jump model of a molecule alternating between two unequally populated

conformations defined by two different sets of & and f angles. Owing to the rigid lactosyl core

of the fucosyl derivatives, it was possible to perform calculations of the overall tumbling and of

internal motion in separate steps. However, in the case of D-Mano(l-»2)-D-Glcpi-OMe Q), L-

Rhaa(l-*3)-D-GIcpi-0Me (2) and D-Mana(l—• 2)[L-Rhaa(l—3)]-D-Glcpl-OMe (2) a similar

approach has failed, because all glycosidic bonds in these oligosaccharides exhibit

conformational flexibility, as found with use of 'H NOE measurements and Molecular

Mechanics calculations.

This work is an attempt to approach the above problem by investigating Tj(1 3C)

relaxation times at four different magnetic fields. Although the effects observed are small, the

precision of the measurements and excellent reproducibility of the results provide a reliable

basis for the search of an adequate theoretical model.

METHOD

Measurements of spin-lattice relaxation times of nuclei such as 1 3 C or 1 5 N, present in

natural abundance, are usually determined with accuracy of 5 -10%. One needs to measure TjS

with a significantly better accuracy in order to use their values for the interpretation of a

complex molecular processes. This is because the contribution of internal motions to the full

relaxation may be relatively small. In this work the accuracy of T ( (
1 3 C) measurements was

improved in two ways. Firstly, several separate measurements were processed together with use



of a multi-parameter non-linear least-squares fitting procedure. This approach yielded a

significant increase of T! accuracy (usually 0.4 -1%), as compared with the averaging of

several T! values obtained from separate fits. Secondly, one can prove that rigid molecules or

molecules with internal motion timescale comparable to the overall tumbling show a linear

correlation between two sets of T ts measured at two different magnetic field strengths.

Therefore, performing the Tj measurements at several magnetic fields not only enlarges the data

set, but also makes it possible to detect random fluctuations of individual T] if it deviates in

only one of several possible correlations. Systematic deviation of T ts attributed to a given

nucleus indicates that an internal motion, which is fast in comparison with the overall tumbling,

takes a part in its relaxation.

RESULTS AND DISCUSSION

The sets of relaxation times T](13C) of the ring carbons of each of the oligosaccharides

measured at any of the magnetic fields applied (Table 1) correlates linearly with any of the sets

obtained at any of the remaining field values (Figure 1), thus proving the consistency and

accuracy of the data obtained in this study.
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Figure 1. Correlations of the experimental T^C) values at 100.61 MHz, 125.77 MHz and
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Table 1. Experimental values of Tj(13C) (in ms) measured at 302.7 K.

D-Mana(l—2)-D-Glcpl-OMe Q)

Freq.
IC1
IC2
IC3
1C4
IC5
IC6
IIC1
IIC2
I1C3
IIC4
IIC5
IIC6
OMe

90.56
343
314
322
326
330
194
299
304
281
275
276
190
847

100.61
357
324
335
336
344
198
309
315
295
291
289
201
878

125.77
388
359
370
371
374
220
345
348
329
326
324
218
928

150.90
434
398
415
410
425
244
381
386
365
360
365
247
964

II



Freq.
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
1C6
IIIC1
II1C2
IIIC3
IHC4
1IIC5
IIIC6
OMe

L-Rhaa(l-»3)-D-Glcpi-OMe (J

90.56
347
320
318
317
330
191
315
323
301
296
298
555
761

100.61
357
334
326
335
346
197
334
337
312
311
315
576
786

D-Mana(l -»2)[L-Rhaa( 1 -H

Freq.
1C1
IC2
1C3
IC4
IC5
IC6
11C1
IIC2
IIC3
IIC4
IIC5
IIC6
1IIC1
I11C2
IHC3
11IC4
IIIC5
IIIC6
OMe

90.56
257
237
227
238
238
139
233
240
237
234
224
150
237
249
246
248
241
460
598

100.61
264
245
242
243
252
151
252
250
248
245
242
152
251
262
256
267
249
536
724

125.77
394
368
361
363
378
216
363
371
346
344
341
598
864

i
150.90
449
413
402
405
424
244
411
415
390
387
384
634
893

>3)]-D-Glcp"l-OMe (2)

125.77
301
273
267
268
293
176
276
285
285
283
273
185
286
300
288
306
291
527
750

150.90
339
318
317
322
331
188
326
321
328
317
317
216
317
337
325
344
325
543
741

n

A good fit was obtained between the majority of the calculated and experimental Tj

values with use of the model of axially symmetric overall tumbling of a rigid molecule. The

choice of this model appearss to be justified on the basis of the ratios of the moment of inertia

for the principal axes, IJ'.^'-IJ- The smallest values for l a n d 2 and the largest value for 3 were

the most different to the others. Howevei, deviations of two types were observed. Firstly, the

calculated Tj values for the transglycosidic carbons (Man C-l and Glc C-2, and Rha C-l and

499
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Figure 2. Experimental vs calculated Ti(13C) relaxation times at (*) 90, (Q) 100, (O) 125 and

(A) 150 MHz. Transglycosidic carbons are highlighted by labelling.

Table 2. Overall rotational diffusion constants (s-1) for the oligosaccharides 1 - J calculated

using a symmetrical top model (D ,̂ D J and a fully anisotropic model (D,, Dj, D3). Glycosidic

angles (Q^V) and ratios of the moment of inertia I ] ^ : ^ refer to the minimum-energy

conformation.

:12:I3

D||
D 1

Di

D2

D3

1
(-33°, -26°)

0.85:0.27:1.00

2.2 109

2.0 108

2.3 10»

1.4 108

2.8 108

2
(34°, 29°)

0.28:0.84:1.00

2.2 109

2.4 108

2.3 109

1.8 108

3.4 108

I
(-40°,-30°X21°,-54°)

0.57:0.60:1.00

7.8 108

5.5 108

2.6 108

8.6 108

6.7 108
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Glc C-3) are markedly larger than the experimental values (Figure 2), thus pointing to an

additional relaxation path of these nuclei that was not taken into account in these calculations.

Secondly, the diffusion coefficients Dy for 1, and 2 (referring to the rotation about the preferred

axis of the entire molecule) are ca. 10 times larger than Dĵ  (Table 2), although the D/Dj^ ratio

of only 2 - 3 could be expected for a rigid disaccharide undergoing anisotropic reorieniation.

The difussion coefficients for 2 displayed even more unexpected deviation. The value of the

difussion coefficient D± corresponding to the rotational diffusion about the preferred axis (i.e.

one that displays the smallest moment of inertia) was smaller that that describing the tumbling

about the axis perpendicular to the preferred one (D|). The latter anomaly in J was removed

with an application of a fully anisotropic model of the overall tumbling (Table 2, Dj, D2 and

D3). Additionally, application of a fully anisotropic model to 1 and 2 confirmed that their

overall tumbling is well enough approximated by the symmetrical top model. However, a fully

anisotropic model did not removed the deviations of the calculated relaxation times for the

transglycosidic carbons. This seems to point to a flexibility of all glycosidic bonds in the studied

oligosaccharides.

We are currently developing a relaxation model capable of accounting for the

experimental relaxation times for all ring carbons of the oligosaccharides of the same type as 1 -

3.

[1] A. Ejchart and J. Dąbrowski, Magn. Reson. Chem., 20, S115 (1992).
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WSTĘP

W o s t a t n i c h l a t a c h obserwuje s i ę wśród badaczy wzmożone z a -

i n t e r e s o w a n i e różnego rodzaju pochodnymi cytozyn. Wiąże s i e t o z

rozmaitymi funkcjami b io log icznymi Łych związków. Jak pow-

s z e c h n i e wiadomo, sama cytozyna J e s t Jednym z podstawowych bu-

dulców kwasów nukleinowych, a s z e r e g pochodnych cytozyny wyka-

zu je d z i a ł a n i e antyrakowe ( 1 3 , antybakteryjne ( 2 3 . przee iwgrzy-

b i c z n e [ 3 3 , przeciwm&laryczne [ 4 3 , przec iwzapalne [53 i inne.

Aktywność b i o l o g i c z n a t y c h Ci n i e t y l k o } związków, Jak wykazały

badania. J e s t ś c i s ł e skorelowana z budową 1 s t r u k t u r ą e lektronową

i c h molekuł.

Spektroskopia Jądrowego rezonansu kwadrupoiowego CNQRD [61 J e s t

Jedną z n i e l i c z n y c h metod umożl iwiających poznanie s t r u k t u r y

elektronowej molekuł związków będących w f a z i e s t a ł e j .

N i n i e j s z a praca zawiera wyniki badań c z t e r e c h pochodnych cytozyny

przedstawionych

CNQR na i z o t o p i e

przedstawionych na rysunku 1 za pomocą s p e k t r o s k o p i i 8SC1-NQR

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Opis s y n t e z y badanych związków można z n a l e ź ć w pracy ( 1 3 .

Poszukiwani* 1 pomiar c z ę s t o ś c i asCl-NQR przeprowadzono na im-

pulsowym spektrometrze NQR t y p NQS 300 pracującym w z a k r e s i e

c z ę s t o ś c i 0 , 5 - 3 0 0 MHz, zbudowanym przez f i rmę MBC ELECTRONICS

CWarszawa} we współpracy z Zakładem Spektroskopi i Jądrowego Rezo-
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nansu Kwadrupoiowego I n s t y t u t u Fizyki Uniwersytetu im. A. M i c k i e '

wlcza w Poznaniu. Pomiaru c z ę s t o ś c i dokonano w temperaturze 77 K.

Częstość mierzono z dokładnością ±1 kHz.

WYNIKI POMIARÓW I ICH DYSKUSJA

Jądrami k wadrupoi owymi pozwalającymi na zastosowanie s p e k t r o -

skop i i NQR do badań związków przedstawionych na rys. 1 są Jądra

chloru i azotu. Dotychczas przeprowadzono pomiary c z ę s t o ś c i

rezonansowych pochodzących t y l k o od Jąder ch loru Clzotopu C15,

d l a t e g o t e ż a n a l i z a tych wyników n i e pozwala na pełne s p o j r z e n i e

na s t r u k t u r ę elektronową badanych związków. Zmierzone c z ę s t o ś c i

Cl-NQR zawiera Tabl ica 1. Dysponując tymi wynikami możemy prze-

analizować Jedynie wpływ podłączen ia cytozyny 1 i z o c y t o z y n y do

p i e r ś c i e n i a fenylowwgo Cchlorobenzenowego? na rozkład g ę s t o ś c i

e lektronowej w tym p i e r ś c i e n i u . Badane Jądra ch loru s p e ł n i a j ą r o -

i ł "sond" przekazujących dane o g ę s t o ś c i e lektronowej w tych

miejscach, w których s ą one podłączone do p i e r ś c i e n i a . Całą ana-

l i z ę dotyczącą rozkładu gęstości elektronowej w pierścieniu chlo-

robenzenu możemy przeprowadzić pamiętając, iż częstość 85C1-NQR

Jest tym niższa, im większa Jest gęstość elektronowa w miejscu

badanego Jądra chloru.

Dotychczasowe badania metodą fisCl-NQR pochodnych chlorobenzenu

C8-1O] wykazały, z* im większa Jest gęstość elektronowa na ato-

mie węgla, do którego podłączony Jest badany atom chloru, tym

większy ujemny ładunek zostaje przyciągnięty przez ten s i ln ie

elektroujemny atom chloru i tym samym obserwuje s i e niższą czę-

stość 89C1-NQR. W przypadku arylocytozyn CTabllc* 13 częstość

Cl-NQR pochodząca od Jądra chloru w podstawieniu 3 CmetaD Jest

wyższa od częstości mierzonej na Jądrze atomu chloru znajdującego

s i e w pozycji 4 Cparaj. A wiec cytozyna podłączona do pierścienia

chlorobenzenu powoduje, ±e gęstość elektronowa w tym pierścieniu

Jest większa w położeniu para niż meta.

Sytuacja wydaje s l* być odwrotna w przypadku aryloizocytozyn, o

czym świadczą częstości "ci-NQR w Tablicy 1.



Rys.l. Wzory strukruralne badanych związków: a5 arylocytozyny

b3 aryloizocytozyny

Tablica 1. Zmierzona częstości Cl -NQR CiO W arylocytozynach

i aryloizocytozynach w temperaturze 77 K.

Grup* Numer

związków- związku
Nazwa związku

Arylo- I N -C3-chlorofenyloDcytozyna 34,050

cytozyny II N -C4-chlorofenyloDcytozyna 34,622

Arylo-

lzo-

cytozyny-

I I I

IV

N -C3-chlorofenylo3izocytozyna 34,330

N^-C4-chlorofenylo3izocytozyna 34.447

Ostatecznie stwierdzić można, 1± Jeśli cytozyne i izocytozyne

potraktować Jako doić duże podstawniki chemiczne, to ich wpływ na

strukturę elektronowa molekuły, do której są podłączone Jest



r óiny.

Spróbujmy precyzyjniej określić te odmienność wpływu rozważanych
molekuł cytozyny 1 izocytozyny. Użyjmy w tym celu parametru zwane-
go stała. Hammetta CoO C11J, który jest miarą elektronobiorczych
lub elektronodawczych właściwości podstawnika.
Rozważmy pierścień chlorobenzenu. do którego w położenie meta lub
para względem chloru podłącza s i e różne podstawniki poczynając od
s i l n i e elektronodawczych Cduże ujemne wartości cO aż do podstawni-
ków s i ln ie elektronobiorczych Cduże dodatnie wartości oO. Dla ta-
kich związków zebrano z doniesień literaturowych 18-13] średnie
częstości "cl-NQR CvQ> w 77 K oraz odpowiednie s tałe Hammetta i
przedstawiono Je na rysunku 2.

3S.4

35.0 -

N

2
— 34.6 -

34.2 -

33.B
-1.D -05 0 0.5

STAŁA HAMMETTA 5, p

Rys. 3. Średnia c z ę s t o ś ć BBC1-NQR Cw 77 O w funkcji s t a ł y c h f
Hammetta a i. ar dla pochodnych chlorobenzenu z następu-
jącymi podstawnikami R: 1 p-NCCR^; 2 P'NHgi 3 p-COCH3;
4 p-OCH3; 5 P-CH3; 6 H; 7 p-NHCOCHg; 8 p-J; S p-CHgCl;
10 p-CHO;ll p-Cl; 12 p-Br; 13 p-0C0CH3; 14 p-COOH;
15 p-CN; 18 p-NO2; 1* m-NC CH^ g ; Z' m-NHg; 3* m-CHg-,
4' m-OH; 5' m-NHCOCH ; 6' m-F;7' m-CHO; 8' m-COOH;
9 1 m-Br; 1O> m-CF_; 11* m-N00 [8-133.
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CLinie proste wykreślone z o s t a ł y zgodnie z wzorami
zamieszczonymi na rysunku!).

Otrzymano dwie l in iowe za leżnośc i średniej c z ę s t o ś c i 95C1-NQR C Ł- 2
od s t a ł e j Hammetta dla podstawników w położeniu meta Co- 5 i w po-
łożen iu para Cer 3, przy czym prosta dla podstawników w położeniu
meta posiada większe nachylenie. Obydwie za leżności przedstawiono
również za pomocą, wzorów Crys.£3. Korzystając z tych wzorów wy-
znaczono s t a ł e Hammetta dla cytozyny, które wynoszą a =O,1O i

a =-O,O2 oraz dla izocytozyny: a =-O,16 i o =-O,35.
Wartości t e zaznaczono l iniami przerywanymi na rys .2 . Wyznaczone
s t a ł e Hammetta wskazują, i ż cytozyna w położeniu para zachowuje
s i o tak Jak neutralny podstawnik, co wynika także z bezpośrednie-
go porównania c z ę s t o ś c i 3*C1-NQR związku II - Tablica 1
C34.623 MHzK z c z ę s t o ś c i ą dla samego chlorobenzenu C34,6ai MHzD.
Mimo i ż s t a ł a Hammetta dla cytozyny w podstawieniu meta Co-̂ 3 po-
s iada wartość dodatnią, t o J e s t ona zbyt mała Crówna O.1CD i na
pewno obarczona pewnym błędem dlatego też możemy dale j tw ierdz ić .
że cytozyna Jest "prawie" neutralnym podstawnikiem. Nieco bardziej
"zdecydowanym" podstawnikiem Jes t izocytozyna, która wykazuje s ł a -
be właściwości elektronodawcze, tak Jak na t o wskazują, ujemne
Cchoc niezbyt duże3 wartości o i c .

m p
Planuje s i e przeprowadzenie techn iczn ie trudniejszych pomi&~

rów KQR na i z o t o p i e N, które pozwolą o k r e ś l i ć , tym razem, roz-
kład g ę s t o ś c i elektronowej w molekułach cytozyny i Izocytozyny.
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ANALIZA TEMPERATUROWEJ ZALEŻNOŚCI CZĘSTOŚCI "ci-NQR

W HERBICYDZIE 2.4-D (KWAS 2.4-DICHLOROFENOKSYOCTOWY)

P.Mazurek. M.Ostafin, J.Kasprzak, B.Nogaj,

Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza

Umultowska 85. 61-614 Poznań

WSTĘP
Badania z zastosowaniem spektroskopii jądrowego rezonansu

kwadrupolowego (NQR) przeprowadzone przez nas na grupie
insektycydów typu DDT pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące
korelacji między strukturą elektronową molekuł tych insektycydów
a ich aktywnością owadobójczą oraz otrzymać pełen obraz dynamiki
molekularnej tych związków [1-3].
Ostatnio rozpoczęliśmy. podobne jak powyżej, badania grupy
herbicydów fenoksylowych {4J. Aktywność biologiczna herbicydów
fenoksylowych polega na zakłócaniu procesów syntezy RNA i białka
w roślinach. W celu dokładniejszego poznania mechanizmów tych
procesów, niezbędne staje się uzyskanie jak największej ilości
danych o strukturze elektronowej i dynamice molekuł badanych
herbicydów. W pracy przedstawiono wyniki badań herbicydu Z.4-D
(kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy), pierwszego związku z grupy her-
cydów fenoksyoctowych o następującym wzorze strukturalnym.-

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki dotyczą dynamiki moleku-
larnej badanego Jjerbicydu. a uzyskane zostały z analizy zależ-
ności częstości Cl-NQR (NQR na izotopie Cl) od temperatury.

WPŁYW DRGAŃ LIBRACYJNYCH NA CZĘSTOŚCI NQR
Z badań za pomocą spektroskopii w podczerwieni (IR) wynika,

że częstość drgań libracyjnych w kryształach molekularnych wy-
nosi od 10 J 1 do 10* Hz. co znacznie przewyższa częstości NQR
(10 -10 Hz). Tak więc drgania libracyjne mogą powodować tylko
uśrednianie gradientu pola elektrycznego (GPE) "widzianego"
przez rezonujące jądro. Bayer [5] przyjął. ża częstość NQR
maleje ze wzrostem temperatury tylko w chwili zwiększenia się
amplitudy drgań libracyjnych. Potraktował on molekułę jako
kwantowy oscylator harmoniczny i otrzymał następująco wyrażenie
na temperaturową zależność częstości NOR:
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V T > • « - exp(c/T)-l ( 1 )

g d z i e 6ho, (0) f*o
a = V 0 ) - b " 4I» -3h • C = T T (2-3-41

v

a C ) jest częstością NQH w temperaturze o K, I - momentem
bezwładności, u - częstością drgań libracyjnych molekuły.
Jednakie eksperyment nie w pełni potwierdził przyjęty przez
Bayera model. Kushida, Banedek i Bloembergen (KBB) [6]
uwzględnij dodatkowo wpływ innych (niż libracyjne) drgań
molekularnych, oraz rozszerzalość cieplna kryształu. Uzyskali
oni następująca zależność:

Ł- Q(T) = a o + o 4T + a2f~' (5)

.2

a = - 2_ u' V A = - — v" MA (8)

Ł> jest częstością rezonansową w Btatycznej Bieci krystalicznej
u>. jest częstością i-tego modu drgań, natomiast A. jest współ-
czynnikiem, który dla drgań libracyjnych jest równy1 odwrotności
momentów bezwładności I. . Bardzo często nieznane są konkretne
mody drgań zachodzących w badanej molekule i wówczas można wy-
znaczyć średnią drgań "widzianą" przez rezonujące jądro (co) oraz
średnią wartość współczynnika A zgodnie z wzorami (6)-(8).
W tym przypadku odwrotność współczynnika A będzie równa średnie-
mu momentowi bezwładności I.
W roku 1960 Brown [71 uwzględnił anharmonizm drgań libracyjnych
poprzez przyjęcie liniowej zależności ich częstości od tempera-
tury w postaci wyrażenia:

«. •= «° (1-g. T) (9)

i uzyskał następującą zależność:

P Q ( T ) = o o t a tT + a^T
2 (10)

a o = P Q ( 0 ) (11)
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g jest średnią wartością parametru g. ze wzoru (9).
W pracach [8] i [9], model ten dobrze opisujący większość danych
eksperymentalnych w zakresie wysokich temperatur rozszerzono na
temperatury poniżej 77 K.
Po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń otrzymaliśmy następują-
ce zależności [8.9]:

g d z i e

a ' = v , (15)

2 a z. . . . o . 2 i. a , . o . 2
)

= -3ki>I ) —'•—^— ' -3kv" M — & — (17)

5 A = - Ł - «" MA
£« 1> O K Ol

jjR " ' ) A = " ^ « 1 MA ( 1 8 )

Z badań za pomocą spektroskopii IR i Romana wynika. te dla
pewnej liczby związków obserwuje się kwadratową zależność drgań
libracyjnych od temperatury, którą możemy wyrazić następująco:

<o. = u° (1-g. T-f T*) (19)

Uwzględniając równanie (19) w obliczeniach otrzymaliśmy
zależność (B.9J:

v a(T) = aQ+ a iT + a 2T
2 + aaT* (20)

y a ( 0 ) (21)

I J»»„(t» > 1 . = - | kv (0)M — * ^ — (22)
2̂ Cl Z. O S 2 Cl O2

\. = i (w, ) (OJ )
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W Q t 0 ) Z "o T = - 3 k ^ Q ' ° ' M -*?-- <23>
i =1 ((O. )X

f. A. .,
-3kv^(0) > W = -3k^Q(0)M " - - (24)

Równanie (20) może być stosowane dla odpowiednio wysokich
temperatur, podobnie jak zależność (10).

CZĘSC DOŚWIADCZALNA
Badany związek zakupiony został z firmy SIGMA. Pomiar

częstości C1-NQR w funkcji temperatury przeprowadzono na
impulsowym spektrometrze NQR typ NQS 300 pracującym w zakresie
częstości 0.5-300 MHz zbudowanym przez firmę MBC ELECTRONICS
(Warszawa) we współpracy z Zakładem Spektroskopii Jądrowego Re-
zonansu Kwadrupolowego Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A.Mic-
kiewicza w Poznaniu. Układ automatycznej regulacji i stabili-
zacji temperatury zapewnił jej stabilność nie gorBzą niż ±0.05
K. Częstość mierzono z dokładnością do ±1 kHz.

WYNIKI POMIAR^? I ICH DYSKUSJA
Częstości C1-NQR w temperaturze 77 K w badanym herbicydzie

2,4-D znaleźć można w pracy [10] i zgadzają się one w pełni z
częstościami zmierzonymi przez nas. Wynoszą one: v =35.146 MHz i
1^=36.227 MHz. Z analizy znacznej grupy pochodnych1 chlorobenzenu

( 10. 11 J wynika, że częstość niższą L> przypisać można jądru
chloru w położeniu para a częstość wyższą 1^ jądru chloru w po-
łożeniu orto. Zależność temperaturową częstości tych dwóch linii
rezonansowych (w i v ) przedstawia rysunek 1.

Dopasowanie teoretycznych zależności v (T) wyrażonych wzorami
(1). (5). (10), (14) i (20) dodanych eksperymentalnych v (T) i
v (T) przedstawiają rys. 2 i 3. Wyznaczone wartości odchylenia
standardowego dla poszczególnych dopasowań wykazały, że najle-
PBzą zgodność eksperymentu z teorią uzyskuje się dla zależności
^ a(T) wyrażonej morem (14).a w następnej kolejności wzorami (5)

(1). (20) i (10). Biorąc jednak pod uwagę anomalie przebiegu
Ł< Q(T) w zakresie niskich temperatur dla zależności (14) i (5)
przyjęto, że wpływ drgań 1ibracyjnych na częstość v w całym za-
kresie temperatur dobrze opisuje teoria Bayera (1).

Na podkreślenie zasługuje fakt. iż najgorszymi okazały się do-
pasowania do wzorów (20) i (10) (rys.3). przy wprowadzeniu któ-
rych założono anharmonizm drgań występujących w molekule (w
krysztale). Nawet bez przeprowadzania takich dopasowań można z
prawie prostoliniowego charakteru eksperymentalnych zależności
v (T) i v (T) w bardzo wysokich temperaturach (rys.l) wniosko-
wać, że nie mamy w badanym herbicydzie do czynienia z drganiami
o bardzo dużej amplitudzie, dla których znaczącym byłby anhai—
monizm tych3drgań.

Sygnały C1-NQR rejestrowano do temperatury topnienia zwią-
zku (413 K) i nie obserwowano znacznego poszerzenia się linii



Rys.l. Temperaturowa zależność częstości Cl—NQR dwóch linii
{i^ i Ł> ) w herbicydzie 2.4-D. x i A - punkty eksperymentalne.
Linie ciągłe A(v^) i A(v ) wykreślone zostały zgodnie z wzorom
(1) i odpowiednimi wartościami parametrów dopasowujących.

Rys.2. Porównanie dopasować eksperymentalnej zależności v^ (T) w
herbicydzie 2,4-D do następujących wzorów: (1) - krzywa A, (5) -
krzywa B. (14) - krzywa C.

Rys.3. Porównanie dopasowań eksperymentalnej zależności v (T) w
herbicydzie 2.4-D do następujących wzorów: (1) - krzywa A. (10) -
krzywa D i (2D) - krzywa E.



rezonansowych w pobliżu tej temperatury, co wykluczało by ewen-
tualne szybkie ruchy rotacyjne pierścienia chlorobenzenowego.
Taka. stosunkowo wyBoka. temperatura topnienia związku może być
spowodowana dość silnymi oddziaływaniami wewnątrzmolekularnymi,
głównie o charakterze sprzężeniowym (mezomerycznym), między
płaską, silnie polarną grupą karboksylową (COOH) a pierścieniem
chlorobenzenu. Nie bez znaczenia dla ograniczenia ruchów moleku-
larnych jest też fakt łączenia się molekuł 2,4-D w dimery
poprzez wiązanie wodorowe między ich grupami karboksylowymi, jak
wiadomo z badań krystalograficznych [12].

Z uzyskanych parametrów dopasowujących eksperymentalne zależ-
^ (T) i v 2(T) do poszczególnych wzorów wyznaczono częBtoś-

ci 'C1-NQR dla temperatury O K (w (0) , częstości rezonansowe
dla molekuły stacjonarnej (u>" ), średnie częstości drgań libra-
cyjnych (î  ) Jub średnie częstości drgań libracyjnych dla tempe-
ratury 0 K (v° ) (w zależności od rozważanych teorii), parametry
g i f charakteryzujące anharmonizro drgań oraz średnie momenty
bezwładności (I), tzn. momenty bezwładności dla uśrednionego
ruchu widzianego przez badane jądra. W przypadku niektórych teo-
rii możliwym było tylko wyznaczenie iloczynu I (cô  ° ) . Wartości
te zebrano w tablicy 1.

Jak widać z tablicy 1, wszyBtkie wyznaczone średnie częstości
drgań libracyjnych (u i K° ) s^ wyższe dla atomu chloru w
położeniu orto niż para. Wiązać się to może z faktem, iż drgania
akrętne całego pierścienia chlorobenzenu nie powodują zmian GPE
w miejscu atomu chloru znajdującego się na ich oei symetrii. w
przeciwieństwie do atomu chloru w pozycji orto. Tym samym
również amplituda uśrednionych drgań atomu chloru w położeniu
orto będzie nieco większa niż dla położenia para, na co zresztą
wskazuje nieco większe nachylenie zależności v CT) w porównaniu
z nachyleniem zależności v (T). z

Na dokładniejszą analizę dynamiki molekularnej pozwolić może
wykonanie planowanych pomiarów czasów kwadrupolowej relaksacji
jądrowej spin-siatka (T ) w funkcji temperatury.

Tablica 1. Vyinaczofta paraaaerY z dopasewan •ksparymntK1nych s a l a z n o l c l w, (T) I vm <T1 M hartolcydala 7.4-D
do poaaezaffólnych vxorov-taorl l- DoXladna wyjaśniania zhaczanja tmzr*tk!ch tabranych w t a b l i c y paraaatrcw
znalatc aatn* w tałtacla.
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STRUKTURA ELEKTRONOWA A AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WYBRANYCH
GRUP ANESTETYKÓW BADANA METODA NQR NA RÓŻNYCH IZOTOPACH

J.N.LATOS IŃSKA, B.NOGAJ
Instytut Fizyki, Uniwersytet A.Mickiewicza,
Umultowska BS, 61-614 Poznafi

WSTĘP

Budowa chemiczna i właściwości fizykochemiczne leku w
zasadniczy sposób wpływają na jego działanie. Pomimo
zgromadzenia wielu danych dotyczących zależności działania
leku od jego budowy chemicznej, brak reguł, które
pozwalałyby przewidywać aktywność biologiczna na podstawie
znajomości jego wzoru chemicznego. Wiadomo, że wprowadzenie
nowych grup do znanych związków noże w zasadniczy sposób
zmieniać ich działanie. Stosunkowo niewielka zmiana w
budowie chemicznej (wprowadzenie bądź zmiana podstawników )
może wpłynąć zarówno na sile jak i jakość działania leku.
Z punktu widzenia oceny aktywności farmakologicznej i
toksyczności wydaje się interesujące poszukiwanie metod
badawczych, które pozwoliłyby na przewidywanie własności
leków na podstawie ich budowy chemicznej, obecnie coraz
częściej poszukuje się korelacji pomiędzy momentem
dipolowym związków chemicznych (w szczególności leków) a ich
biologiczna aktywnością [1-3], tym bardziej więc, wydaje się
uzasadnione poszukiwanie takiej korelacji pomiędzy rozkładem
gęstości elektronowej w badanym związku a jego aktywnością
biologiczna.

Metoda pozwalająca na określenie (ocenę) wpływu różnych
podstawników na rozkład gęstości elektronowej w molekułach
związków chemicznych a w szczególności leków jest jądrowy
rezonans kwadrupolowy (NQR).
Na podstawie parametrów otrzymywanych z widm NQR (stałej
sprzężenia kwadrupolowego QCC oraz parametru asymetrii 7;)
można wnioskować o rozkładzie gęstości elektronowej w
otoczeniu badanego jądra, na wiązaniach w których uczestni-
czy dany izotop tzn. o obsadzeniu tych wiązań [4-5].

Nasze wcześniejsze badania dotyczyły takich związków jak
wodzian chloralu, kwas dwuchlorooctowy oraz kwas trójchloro-
octowy, insektycydy typu DDT oraz sulfanilamid. Wyniki badań
sugerują, iż spektroskopia NQR jest użyteczna zarówno w
badaniach fizykochemicznych własności związków jak również w
określaniu toksyczności insektycydów.

Badania metoda NQR związków z grupy anestetyków - halo-
genowych pochodnych metanu zapoczątkował w 1951r Livingstone
[6-7]. Wybrane związki należące do grupy anestetyków badali
również w 1953 Allen [8], w 1960 Gutowsky [9], w 1970
Smirnov [10], w 1976 Kurne [11], w 1977 [12] oraz 1984 [13]
Bray i Kim, w 1981 [14] Lucken a także w 1985 Semin [15].

Dane NQR dotyczące anestetyków znaleźliśmy w pracach
[6-15] oraz w NQR Data Base. Na ich podstawie określiliśmy
parametry charakteryzujące strukturę elektronowa i skorelo-



waliśmy je z danymi [16-18] dotyczącymi aktywności biolo-
gicznej .

Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze badania oczekiwaliśmy
zależności pomiędzy rozkładem gęstości elektronowej w molekule
a aktywnością biologiczna anestetyków. Celen naszych badań
było sprawdzenie tej hipotezy. Problemowi temu dotychczas, w
literaturze, nie poświęcono uwagi.

REZULTATY I DYSKUSJA

Leki znieczulające (anestetyki) zarówno o działaniu miejscowym
jak i ogólnym były badane metoda NQR [6-15] .
Badano zarówno związki proste, takie jak halogenowe
pochodne metanu czy sole bromu, jak również złożone, takie
jak pochodne kwasu p-aminobenzoesowego czy barbiturowego.
Dotychczas nie przeprowadzono analizy danych NQR pod katem ich
przydatności do określania właściwości biologicznych leków.
Tam gdzie było to możliwe oceniliśmy korelacje pomiędzy
danymi NQR a parametrami biologicznymi na podstawie obecnie
dostępnych danych toksykologicznych i farmakologicznych dla
tych związków.
Stale sprzężenia kwadrupolowego otrzymane z widm NQR oraz
maksymalne dopuszczalne stężenie wyrażone w mg/1 dla
halogenowych pochodnych metanu przedstawiono na rys.l.
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Rys.l. Zależność maksymalnego dopuszczalnego stężenia od QCC
dla halogenowych pochodnych metanu.

Porównując toksyczności dla czterochlorku węgla, chloroformu
oraz di- i monochlorometanu stwierdzamy malejąca toksyczność
tych substancji wraz ze zmniejszaniem się stałej sprzężenia
kwadrupolowego, jakkolwiek chlorometan odbiega od ogólnego
trendu.
Stałe sprzężenia sa dobrze skorelowane z toksycznością wydaje



się zatem interesujące stosowanie ich w celu określenia
toksyczności halonów.
Występowanie dobrej korelacji pomiędzy QCC a toksycznścia w
przypadku chloru nie jest, w świetle naszych dotychczasowych
badań, zaskoczeniem. Sprawdzono istnienie podobnej korelacji
dla innego pierwiastka z grupy chlorowców: bromu.
Dane "Br-NQR dla soli bromu oraz stosowane dawki nasenne
przedstawiono na rys.2.

50 B 0 « 2 0 0 2 9 0 3 0 0 3 5 0 « ) 0 t ó 0

Rys.2. Zależność dawek nasennych od QCC dla soli bronu.

Sugerują one wzrost efektywności działania związku wraz ze
spadkiem sta) ej sprzężenia kwadr upoi owego. Być może wzrost
tolerancji na dany lek jest związany ze zmniejszaniem się
stałej sprzężenia kwadrupolowego, jednak liczba badanych
związków jest zbyt mała by móc wyciągnąć tak ogólny wniosek.
Ma rys.3. i 4. przedstawiono dostępne dane NQR: odpowiednio
różnice pomiędzy obsadzeniami wolnej pary elektronowej atomu
"azotu a średnia obsadzenie* wiązania sign a i różnice pomiędzy
obsadzeniami wiązań nierównoważnych oraz dostępne dawki
jednorazowe (pro dosi), szczególnie ważne w przypadku
stosowania leków o przedłużonym działaniu dla niektórych
pochodnych kwasu p-aminobenzoesowego.
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Rys. 3. Zależność dawek jednorazowych od różnicy obsadzeń
wolnej pary elektronowej i wiązania sigma.

Rys.4. Zależność dawki jednorazowej od różnicy obsadzeń
nierównoważnych wiązań sigma.

Wiadomo, że dawka jednorazowa nie musi wiązać sie z
ilościowym działaniem leku, niemniej w przypadku tych
anestetyków wielkości dawek jednorazowych pozostają w
zgodzie z s i ł a działania środka. Im mniejsza jest dawka
jednorazowa tym silniejszym środkiem znieczulającym jest
dany anestetyk.
Trudno przeprowadzić analizę na podstawie niewielkiej i lości
dostępnych danych, niemniej można stwierdzić, że korelacja
pomiędzy dawka jednorazowa a różnica obsadzeń wiązań jest
dobra.
Kwas barbiturowy nie wykazuje działania nasennego, natomiast
jego pochodne zawierające w cząsteczce wyższe rodniki
alifatyczne lub aromatyczne działają nasennie.
W medycynie stosowane sa głównie pochodne 5,5-dwupodstawione
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kwasu barbiturowego, zawierające podstawniki w 1 położeniu lub
pochodne kwasu 2-tiobarbiturowego.
Kim i Bray zbadali metoda NQR jedenaście pochodnych kwasu
barbiturowego. Obsadzenia wiązań atomu azotu oraz dane
dotyczące ich aktywności, dawki jednorazowe, przedstawiono na
rys.5.

019 020 021 022 024 025

Rys.5. Zależność średniej dawki jednorazowej od różnicy
obsadzeń wolnej pary elektronowej atomu azotu i
wiązania nierównoważnego.

Stosunkowo niewielkie zmiany strukturalne noga w istotny
sposób zmieniać właściwości barbituranów.
Podstawniki alkilowe lub arylowe przy węglu c-3 wpływają na
nasenne działanie barbituranów (rys.5., zw. 1-4).
Siła i czas działania zależę od rodzaju podstawników i od
Łdlugości łańcucha alifatycznego. Pochodne o krótkim łańcuchu
działają dłużej (rys.5., zw. 3,4) natomiast długim krócej

podwójne wiązanie w łańcuchu

wzrasta toksyczność

(zw. 1). Związki zawierające
działają krótko.
W miarę wydłużania się łańcucha
barbituranów.
Wprowadzenie podstawnika alkilowego przy azocie (grupa
metylowa) zmienia działanie lefcu na przeciwdrgawkowe i skraca
jego czas działania. Sole sodowe barbituranów działają
znacznie s1abiej.
Powyższe efekty są skorelowane ze zmianami gęstości
elektronowej w pierścieniu barbituranowyra. Porównując różnice
obsadzeń wiązań atomów azotu stwierdzamy, że własności
barbituranów sa skorelowane ze zmianami gęstości wolnej pary
elektronowej atomu azotu oraz obsadzeniem wiązania nierówno-
ważnego. Wydłużanie łańcucha prowadzi do obniżania gęstości
elektronowej wolnej pary, natomiast wprowadzenie podstawników
alkilowych powoduje zarówno obniżenie gęstości elektronowej
wolnej pary jak i zwiększenie obsadzenia wiązania nierówno-
ważnego atomu azotu.
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Ze względu na to, że zmiany n.-n̂  sa znaczne można oczekiwać
iż bardziej istotny jest w tym przypadku wpływ obsadzenia
wolnej pary elektronowej.
Za różnice w działaniu barbitalu i fenobarbitalu , a zatem
pochodnych zawierających grupy alifatyczne i aromatyczne
jako podstawniki odpowiedzialne jest prawdopodobnie
zwiększenie obsadzenia wiązania nierównoważnego przy
przejściu od związku 3 do 5.

WNIOSKI

Stwierdziliśmy, że w przypadku pewnych grup leków można
wykorzystać dane dotyczące dotychczas zbadanych związków z
tej grupy w celu przewidywania aktywności nowych. Co więcej
obiecująca wydaje się możliwość wyciągania wniosków natury
ogólnej, które być może będą pomocne przy badaniu
mechanizm działania leków.
Dobra korelacja stałych sprzężenia kwadrupolowego w
przypadku izotopów chloru i bromu oraz obsadzeń wiązań w
przypadku azotu z danymi aktywności biologicznej sugeruje,
iż rozkład gęstości elektronowej w cząsteczce leku może być
jednym z czynników warunkujących jego działanie.
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STRUKTURA ELEKTRONOWA SULFANILAMIDU ORAZ 2, 4-DICHLOROANILINY
BADANA METODA NQR ORAZ METODAMI OBLICZENIOWYMI CHEMII
KWANTOWEJ
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Instytut Fizyki, Uniwersytet A.Mickiewicza,
Umultowska 85, 61-614 Poznań

WSTĘP

Metoda NQR pozwala uzyskać informacje o rozkładzie gęstości
elektronowej w cząsteczce w otoczeniu jądra, którego rezonans
obserwujemy. Celen podjętych przez nas badań było zbadanie
przydatności spektroskopii 14H-HQR do określenia długości
wiazan NH w związkach w fazie stałej. Zbadaliśmy również
użyteczność semiempirycznych metod chemii kwantowej do
przewidywania częstości rezonansowych dla nowych związków na
podstawie ich struktury chemicznej.

MATERIAŁ I METODA

Do badań użyto próbek sulfanilamidu oraz 2,4-dichloroaniliny
bardzo czystych pod względem chemicznym, zsyntetyzowanych w
Akademii Medycznej, na Wydziale Farmacji UAM.
Pomiary częstości MN-NQR dla dichloroaniliny oraz
sulfanilamidu zostały wykonane przy użyciu spektrometru
impulsowego. Zastosowano zoptymalizowana dla obu badanych
związków pod względem długości impulsów, ich liczby jak
również czasu repetycji, sekwencję wieloimpulsowa spin locked
spin-echo (SLSE).
Widma otrzymane metoda SLSE wskazują na bardzo słaby sygnał
pochodzący od sulfanilamidu (stosunek sygnał/szum wynosi t 7:1
po 2000 akumulacji), dlatego dokonano pomiarów dla tego
związku jedynie w temperaturze ciekłego azotu (77K) oraz
stosunkowo silny sygnał pochodzący od 2,4-dichloroaniliny dla
której zarejestrowano widma zarówno w temperaturze ciekłego
azotu, jak i w pokojowej.

REZULTATY I DYSKUSJA

W pracy [1] zajmowaliśmy się badaniem sulfanilamidu metoda
SLSE, określiliśmy wartości drugiego momentu na podstawie
krzywej absorpcji oraz długości wiązali NH w obu grupach
aminowej i sulfonamidowej.
Dla dwóch podobnych pod względem budowy chemicznej związków
sulfanilamidu oraz 2,4-dichloroaniliny przeprowadziliśmy
analizę porównawcza długości wiazan NH odpowiednio grup
aminowej i sulfonamidowej sulfanilamidu oraz aminowej 2,4-
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dichloroanilny.
Długości wiązań NH dla obu badanych związków wyliczyone na
podstawie teoretycznego wzoru opisującego drugi moment (w
drugim rzędzie rachunku zaburzeń) podanego przez Choy'a [2]
różnią się znacznie dla obu badanych związków niemniej są
zgodne ze standardowymi długościami wiązań KH, które wahają
sie w przedziale 1.008-1.130A (Tabela 1).

Tabela 1. Długości wiązań NH wyliczone na podstawie drugiego
momentu.

L.p.

1

2

NAZWA ZWIĄZKU

SULFANILAMID
GRUPA NHjfSO,)
SULFONAMIDOWA

GRUPA NH^
AMIMOWA

2,4-DICHLORO-
ANILINA

V[MHZ]

3 . 4 7 8
2 . 5 4 8

3 . 1 2 7
2 . 6 1 0

2 . 5 2 9
3.19 2

2.458
3.1305

W*]

1.099
1.071

1.160
1.172

0.859
0.638

0.698
0.688

•WAI

1.085

1.166

0.748

0.693

T[K]

77

77

2 9 3

Otrzymane długości wiązań NH porównaliśmy z długościami
wiązań NH znierzonymi metodami spektoskopii rentgenowskiej i
neutronograficznej (Tabela 2 ) .
Długości wiązań NH dla sulfanilamidu określone przy użyciu obu
metod znaleziono w pracach Allcaume [3] i 0'Connela [4].
Ze względu na brak danych krystalograficznych dla 2,4-
dichloroaniliny (dane dla 2,5-dichloroaniliny nie zawierają
długości wiązań NH) skorzystaliśmy z dostępnych danych dla
aniliny oraz 4-chloroaniliny [5,6].
Stwierdziliśmy dobrą korelację pomiędzy otrzymanymi przez nas
długościami wiązań a danymi krystalograficznymi.
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Skorelowano wartości częstotliwości otrzymane za pomocą metody
PM3 z wartościami eksperymentalnymi tzn. zbadano zależności
"*i(qp"<*,) / gdzie oznacza częstość obliczona, qp s tała
sprzężenia kwadrupolowego dla jednego p elektronu natomiast
vdb. częstość obserwowaną. Korelacja pomiędzy częstościami
obserwowanymi a częstościami obliczonymi w przypadku obu
rozważanych związków jest bardzo dobra (Rys. l) .

4 . 0

3.0-

2.0-

1 .0-

0 . 0
0.0 6 . 0

Rys.l. Wykres zależności yoN(qp»'A,) -metoda PM3 (o sulfanil-
amid, • 2,4-dichloroanilina).

Zgodnie z oczekiwaniami [9] wartość stałej sprzężenia
kwadrupolowego dla jednego p elektronu nie jest zgodna z
wartością ogólnie przyjmowana w pracach [10,11] tj. 9-14 MHz.
Z energetycznego punktu widzenia równie prawdopodobne są dla
obu związków konformacje płaskie jak i z obróconą grupą
aminową względem pierścienia. W przypadku sulfanilamidu
konformacja z obróconą grupą sulfonamidową względem
pierścienia jest znacznie mniej prawdopodobna od pozostałych.
Porównanie długości wiązań również wskazuje na to, że równie
prawdopodobne są konformacje z grupą aminową leżącą w
płaszczyźnie pierścienia benzenowego jak i z grupą aminową
leżącą w płaszczyźnie prostopadłej do niego.
Długości wiązań MH przez nas obliczone na podstawie danych NQR
są zgodne z otrzymanymi za pomocą metod chemii kwantowej, w
szczególności metody PM3 (Tabela 3) .
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Tabela.2. Dane krystalograficzne.

L.p.

1

2

NAZWA ZWIĄZKU

SULFANILAMID
GRUPA NHJ(SOJ)
SOLFONAHIDOWA

GRUPA NH2

AMINOWA

ANILINA

4-CHLOROANILINA

1.03940
0.82933

0.99731
0.99731

0.98763
0.98651

0.96838
1.03445

0.99975
0.76663

0.88698
0.88698

LITERATURA

[3]

[41

[3]

[4]

[5]

[6]

Długości wiazan wyznaczone na podstawie drugiego momentu można
porównać z wynikami otrzymanymi za pomocą semiempirycznych
metod chemii kwantowej. Pół empiryczne metody chemii kwantowej
MNDO, AMI, PM3 [7] sa stosowane do obliczania orbi ta l i
molekularnych, macierzy gęstości, ciepet tworzenia na
podstawie geometrii cząsteczki.
Pewna początkowa geometrię cząsteczki zakładamy na postawie
dostępnych danych a następnie dokonujemy jej optymalizacji.
Po optymalizacji geometrii cząsteczki wyznaczane sa
poszukiwane wartości (macierz gęstości, ciepło tworzenia).
Porównania z danymi eksperymentalnymi można dokonać dwojako
albo porobsadzenia, albo co wydaje s ię obarczone mniejszym
błędem porównując częstotliwości.
W celu wyznaczenia częstotliwości zastosowaliśmy metodę
zaproponowana przez Whitehead'a [8] .
Porównanie wyników otrzymanych za pomocą metod AMI i PM3
wskazuje na to, że metoda PM3 daje bardziej prawdopodobne
rezultaty.
W przypadku obu badanych związków do obliczeń przyjęto
standardowe długości wiązań i kąty walencyjne oraz założono,
ze pierścień benzenowy jest płaski.



Tabela 3. Długości wiązań obliczone metodami AMI i PM3.

L.p.

1

2

NAZWA ZWIĄZKU

SULFANILAMID
GRUPA MHj(SO2)
SULFONAMIDOWA

GRUPA NH2

AMINOWA

2,4-DICHLOROANILINA

r A M l [ A ]

0.9897
0.9897

0.9978
0.9978

0.9938
0.9928

rpnoCA]

0.9946
0.9946

1.0008
1.0008

0.9962
0.9950

WNIOSKI

W pracy dla dwóch podobnych pod względem budowy chemicznej
związków sulfani lamidu oraz 2 , 4 - d i c h l o r o a n i l i n y
przeprowadziliśmy analizę porównawcza długości wiązań NH
odpowiednio grup aminowej i sulfonamidowej sulfanilamidu oraz
aminowej 2,4-dichloroanilny.
Zbadaliśmy przydatność te j metody do określania długości
wiązań NH na przykładzie dwóch związków 2,4-dichloroaniliny i
sulfanilamidu, dających odpowiednio s i lny i słaby sygnał.
Długości wiązań NH otrzymaliśmy na podstawie wartości drugiego
momentu w oparciu o teoretyczny wzór wyznaczony przez Choy'a
w drugim rzędzie rachunku zaburzeń.
Porównaliśmy otrzymane na podstawie widm NQR wyniki ze
standardowymi długościami wiązań, rezultatami otrzymanymi
metodami spektroskopii rentgenowskiej i neutronograficznej
oraz wynikami obliczeń kwantowo-chemicznych.
Długości wiazafi NH sa zgodne z otrzymanymi przez nas na
podstawie drugiego momentu, z widm NQR.
Wydaje s i ę , że w przypadku próbek czystych pod względem
chemicznym analiza drugiego momentu może dostarczyć cennych
inforjnacji dotyczących długości wiązań.
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BROAD-LIHE NHR STUDY OF HOT DRAVN POLYPROPYLENE FIBRES

Mucha C.Murln J.,Śevcovlc L.

DepartMent of Physics. Technical University. Koslce, Slovakia

Drawing of the polyaerlc fibres is one of the technological

processes which Influence their physical properties. There are

•any physical Bethods lo find out of changes produced by this

deformation process. The nuclear Magnetic resonance (NMR)

techniques are shown to be advantageous for the study of these

changes on Molecular level. IŁ Is possible because the shape of

broad-line NMR spectra and processes of the KUR relaxation depend

on the spatial configuration and Motion of the resonating nuclei.

The aiM of our work la to Investigate the Influence fibre

drawing on Molecular Mobility of polypropylene (PP) chains in the

temperature range, where p - relaxation process in nonorystal1ine

regions is doninant [1]. It is well-known that deforaation

considerably affects Mainly the noncrystal1lne regions of PP

[2-5].

Our NMR tseasureaents were perforned on the collection of six

PP fibres Made froM lsotaotlc PP Marked as Tatren 430 produced In

Slovakia.. Fibres were drawn at the teMperature 373 K on draw ra-

tio^-1/lo- 1.5,2.5,3.0.4.0,5.0,5.5. The density f, crystal 1 Inl ty

deterMlned froa tha density Kpf . birefringence An and results of

our NMR leasureienla are In Tab.l. The broad-line NMR Measure -

Bents were carried out by spectrometer RYa-2301 In the teMperatu-

re range 2OO-42O K at the resonant frequency fo*14.1 HH2. The

fibre saMples were prepared In the fora of snail solenoid with

their axes perpendicular to external aagnetlc field.

To obtain lnforMatlon about structure and Molecular Motion In

Measured teMperature range the spectra were analysed by Modified

Bergaann's Method [6-81. According to this Method NMR spectrui

consists of three eleaentary spectra corresponding to different

kinds of Macrooolecular chain Mobility. The spectruM calculated

Yc can be expressed as follows

226



Ya - wn . yn(x.0L.Bn) • v» . y„ C x, (JL» , fk)») * Wb.y(x.a) (1)

where relative sass fractions fulfil the condition wn • v. * Wb

- 1. The parameters of the elementary apeolra wi.Oi (1 - n.a.b)

and s reflecting the structure and chain aoblllty vere eat lasted

by the leaat square nethod. Flg.l shows representative exaaples

of decomposition NMR speclrui for PP fibrss with drav ratio

A-1.5 and 5.5 at the temperatures 3OO K and 400 K.

Telperalure dependences of the second aoient M2 were analysed

by the relation £9]

Ma - Man • (2/n).(Mab - Man) . arctg(J>.f ha . xo) (2)

where ~}~ia gyroaagnetic ratio of resonating nuclei, Mab and Man

refer, respect 1 velly, to second aoaents at teaperatures below and

above the transition range. The correlation tines. To, for

corresponding molecular aotion, nay be expressed according to the

Arrhenius formula (10]

xc - to.exp(E«/R.T) with TO - C.exp(4S/R> (3)

where E« and AS are, respectively, activation energy and

activation entropy of noblle macromolecular chains.

By comparing the temperature dependence of relative aass

fractions vi for fibres with draw ratio "X - 1.5 and .3 • 5.5 we

can characterize changes caused by streatching. The relative aasa

fractions vb are higher for sample with 71- 5.5 and relative Bass

fractions Vn and wB are lover than coBpared ones with ?i • 1.5 in

the temperature range where we observe all relative Bass

fractions vi. The rise of relative aass fractions wn and v. are

shifted to higher temperatures for PP fibre with 3 - 5.5. This

temperature shift Is about 15-2O K. Relative Bass fractions wt>

decrease with Increasing temperature until a constant value is

achieved which is often considered to be crystal 1lnity of the

sample. For PP fibre with A - 5.5 Is constant value of ub higher

than for one with ^- 1.5. As we can see from Fig.3 the second

aoaent (Ma) decrease is shifted towards higher temperatures for

PP fibre with A - 5.5. From equations < 2) and (3) we calculated

Ea and TO (Tab.l). Comparing two saaples by aeans equation (3) we

get relation between AS. In our case AS for PP fibre with higher
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draw ratio is lower than one with less draw ratio.

All our experimental results show that drawing of PP fibres

Influences evidently Molecular mobility of PP chains In the

temperature region corresponding to the p-relaxatIon.

Tab. 1

1 .5

2.5

3.0

4.0

5. 0

5.5

?
tkg.«-3J

898.5

903.0

903.0

9O3.O

899.0

899.0

m

S8.8

63.9

63.9

63.9

59.3

59.3

An.1O3

12.36

20.26

26.60

29.84

3O.92

32.06

Wb

IX}

59.2

59.6

61 .4

63.0

65. 1

67.6

[ki.ior'i

40.8

39.2

39.4

38.2

37.2

37.7

TO. 108

[si

0.77

2.09

2.76

4.66

6.77

7.23
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Flg.l. Decomposition of Lh» NMR spectrum



Fig.2. Teaperalurs dependences of relative lass fractions vi
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Neural Network Computing of Parameter
of Molecular Motion in Polyamide-6

M. Klralvarga
Dept. of Physics
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Park Komenskćho 2, Technical University, 041 20 Kośice
SLOVAKIA

Introduction
The molecular orientation and mobility in polymer materials (e.g. fibres and foils)

are widely accepted as a decisive factors determining many important physical and physico-
chemical properties of these materials. Parameters such as draw ratio X, birefringence An,
density p and crystallinity we used as a characterizing our samples of Polyamide 6 fibres.

^Information on the molecular mobility we obtained from the temperature dependences of
the spin-lattice relaxation times T,, measured by means of pulsed NMR methods and fitting
by Davidson-Cole spectral density function [1,2]. As a results we obtained several parame-
ters: A, \ v W a , t , from which A is that, which is interesting for us in the present contribution.
U is quantitative measure of the strength of the dipole-dipolc interaction and is determining
by the geometry and the number of interacting protons. And that, if we provide view on
the dependence A vs. density (p) (Figure 1), it is evident that it isn't simple to describe
this mathematically or to find some mathematics function between A and p.

We tried to solve this problem computing by means an artificial neural network.

Neural Network Computing

Neural networks are a rapidly emerging computational technology which can signifi-
cantly enhance analysis or even provide solutions to a number of general problems. Some of
the most recent excitement in neural network computing comes from the apparent proficiency
of neural networks to mimic the brain ability to make decisions and draw conclusions when
presented with complex, noisy, or seemingly irrelevant or partial information. As a compu-
tational tool, these unique properties have far-reaching applications, and neural networks have
obtained the distinguished label of being the seventh generation of computing. Applications
of neural networks to scientific and technical problems are numerous and continue to in-
crease, [3] and it is generaly accepted that neural networks do provide an optional and
sometimes method for solving problems of a variety of types and complexities [4,5,6].

Central to a neural network is the node (also called neuron, neurode, processing
element, etc.) which is in itself a simple computational or processing element. The nodes of
a neural network are arranged into layers called the input layer (nodes that are responsible
for the distribution of the input to the next layer of nodes), hidden layers (layers of nodes
between the input and output), and the output layer (nodes which give the output obtained
by propagating the input through the network). Each node is highly connected to a number
of other individual nodes, and the input signal is propagated through the system until it
emerges as a network ouput.



In a multi-layer network, the information is propagated from the input layer (measured
data) to the output layer (parameter to be estimated) in a manner that the relationship between
input and output is generaly nonlinear. This property of a multi-layer network lends itself to
efficient interpolation and estimation of a sei of parameters from measurements
The output y is given by the nonlinear transformation

y - / ( £ wlxl - fl), where 8 is the node bias and (w,) arc the connection weights.

Various types of treshold functions are used in networks, the most common being the sigmoidal
or S-shaped curve [3], which approaches asymptotic (maximum and minimum) values and has
the important mathematical feature that both the function and its derivatives are everywhere con-
tinuos (these properties are essential for their use in algorithms such as back-propagation [3]).

p > 0 -

The key to the succes of developing a neural network to model the relationship between
two sets of information is to train the network with as many examples as possible. An
artificial neural network should not simply memorized patterns, but generate an implicit
functional relationship between "input-output" data. This unique property of neural networks
has been exploited in this paper.

Operating in the training mode, the goal is to teach the network to associate specific
output states (called target states) to each of several input states by minimizing the difference
(error) between the network output and desired answer. Learning rules specify how the
connection weights between the nodes are adjusted so that the output of the network tends
to approach a "desired" output. For example, in a back-propagation network, the connection
weights are adjusted, through several propagation cycles (the error is propagated backward
throug the network to readjust the connection weigthts) until the desired agreement between
network predictions and target states is achieved. When the fundamental relationship between
inputs and outputs have been' learned, the neural network can then produce the correct output
for unknown input (predictive mode).

The use of neural networks in the present study is to predict dependence of the
parameter A, obtained from fitting 'H NMR data of Tr on the density of PA6 fibres. The
ability of the neural network to solve a given problem is directly related to its architecture
(number of nodes and layers as discussed above). Perhaps, one of the most difficult and
ambiguous of neural network computing is determining the best architecture for the problem
of interest. Our model of neural network (see Figure 2) consists of an input layer of two
nodes, one hidden layers (has 4 nodes), and an output layer of two nodes, and our network
was completely connected; that is, each node was connected to each node in the next layer.
Simple back-propagation was used to adjust the weights in the connections to train the
network.

Figarc 2. Topology of network used in this calculation:
the input layer consists of density (p) and birefringence
(An). The output layer contains the parameter A and
activation energy (W j)

hidden
layer

output
layer



Figure 1. Dependence of parameter A on the density for PA8 fibres

Figure 3. Dependence of parameter A on the density for cold drawn
PA6 fibres with Neural Het Computing



Figure 4. Dependence of parameter A on the density for hot drawn
PA6 fibres wiUi Neural Net Computing

Figur* 5. Dependence of parameter A on the density
for PA6 fibres with Neural Net Computing



Discussion and results

As it was describe above, we used in input layer two nodes: birefringence (An),
from which the overall orientation of macromolecular chains or segments may be derived,
and may be expressed in the form

An = An, . / (X.), where An, is the intrinsic birefringence of perfectly oriented fibre,
X is the draw ratio and / (X.) is the orientation function,

and density (p), which dependence with draw ratio too.
The detail discussion about dependences An (X) and An (/ (X.)) are in the work [7],
where are used two models for fining these dependences: so-called 'slip-model" and "pseudo-
affine" model. From this analysis the authors concluded that the pseudo-affine model of
uniaxial drawing is suitable for PA6 fibres.
We have seven couples of input data: undrawn fibres and drawn fibres with X » 2,3,4
for two drawing temperatures (20°C - cold drawn and 190°C - hot drawn), which were
used for learning of neural net

From the purpose that the dependence p(X) is linear we may to calculate for some
draw ratio X density p.
From the pseudoaffine model for some X, we calculated An. In the output layer we obtained
values for parameters A and W a . The results of the calculation along with the neural net
predictions are presented in Figure 3,4,5.

In this short letter, we have presented a new method with the potential for obtaining
dependence of molecular motion parameter vs. sample density. The neural net technique
provides a method which can "learn" the transformation from parameters: birefringence (An)
and density (p) to the desired results. We have demonstrated that the neural net can learn
this well enough to make quantitative predictions for calculations.
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I (o LOW FIELD PROTON NMR SPIN-LATTICE RELAXATION

! g IN NH4C1O4 AT LOW TEMPERATURES

loo
; CT Z.T. Lalowicz, Z. Olejniczak, R.Serafln

; Institute of Nuclear Physics.Radzikowskiego 152, PL-31-342 Kraków, Poland

: Ammonium ions perform thermally activated reorientation characterized by the
activation energy Eo = 360 K, which is sufficiently low to allow tunnelling. Inelastic
neutron scattering supplies the structure A-2T-T-E of the ground torsional level (GTL)
and the tunnelling splitting 720 MHz between the A-2T levels [Figure 1],[1], NMR
reveiled additional splitting of u, = 43 MHz within 2T levels [2]. Surprisingly, the
theoretical proton spectra for the above CTL structure are significantly broader than
experimental. In order to explain this discrepancy, the jumps about a Cj axis have been
proposed [3]. More recent analysis involve torsional oscillations about the axis.The aim
of the present study is to obtain correlation times and activation energy for this motion.

We apply the field cycling method to measure the spin-lattice relaxation time Tj in
0.7 to 11.6 MHz range [Figure 2,3]. The relaxation recovery curve can be fitted by two
components. Fitting the results with the BPP formula at low frequencies gives the cor-
relation time 6.34 /jsec and the coupling constant 3.5 Gs1 for the longer component at
6 K [Figure 4]. This corresponds to the intermolecular dipole-dipole interaction of the
A spin isomers. Assuming the same correlation time for the shorter component leads
to the coupling constant equal to 7 Gs2, which is due to intramolecular dipole-dipole
relaxation for T isomers. At higher temperatures level-crossing minima are found for
Pi(Tj) = 2v0 and ̂ ( T ^ = i/0, at vo=11.6 MHz and T2=16 K or T,=22 K, as expected
[Figure 5],[2] Models of ammonium ion mobility, giving account for features in the
spectra and Ti, will be discussed.

This project was financed by the State Committee for Scientific Research grant 203649101.

1. M. Prager and B. Alefeld, J. Chem. Phys. 65, 4927 (1976)
2. M. Punkkinen and J.P. Pyy, Phys. Fenn. 10, 215 (1975)
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REORIENTACJE KATIONU W AZOTANIE PIRYDYNIOWYM.

A.Kozak. M.Grottel? J.Wąsicki. Z.Pająk.

Instytut Fizyki UAM,Poznań

Katedra Fizyki AR , Poznań

Niniejsza praca jeBt kontynuacją badań złożonych

reorientacji kationu pirydyniowego pomiędzy nierównoważnymi

barierami potencjału.

Dla polikrystalicznej próbki azotanu pirydyniowego

C_H.N NO. wykonano w szerokim zakresie temperatur pomiary

drugiego momentu linii MHJ oraz czasów relaksacji T^ dla

częstości 25 i 60 MHz.

Drugi moment linii zmienia się w bardzo szerokim zakresie

2 2

temperatur odwartości 7.0 Gs w 120K do 1.8 Gs w 380K (rys.l).

Na rys.2 przedstawiono temperaturowe zależności czasu relaksacji

T. . Dla częstości 60 MHz zaobserwowano w 183K minimum o wartości

3.26s natomiast przy niższej częstości - dwa minima: w 169K - o

wartości 2.82s i drugie o wartości 3.10s w 1B7K.

Z niesymetrycznego przebiegu czasów relaksacji można było

oszacować dwie wartości energii aktywacji. Z nachylenia

niskotemperaturowego otrzymano 16.8 kj/mol. a

wysokotemperaturowego - 5.4 kJ/mol.

Niesymetryczny przebieg T., wysokie minima jak również

spadek drugiego momentu w bardzo szerokim zakresie temperatur

świadczą o nierównowazności barier dla reorientacji kationu

pirydyniowego. Redukcja drugiego momentu do wartości 1.8 Gs

wskazuje, że jest to reorientacja całego kationu wokół

paeudo-aześciokrotnej osi symetrii. Ten typ reorientacji można



najprościej opisać stosując dyni—jamowy model potencjału [1] z

różnicą wysokości dwu barier E,- E_= A oraz stosunkiem

obsadzeń: a =• exp (-A/RT).

Dwie wartości energii aktywacji oszacowane z niesymetrycznego

przebiegu T można wówczas powiązać układem równań:

E A - E B + A - 16.8

E B - A - 5.4.

Stąd wyliczona A - 5.7 kJ/mol i E n - 11.1 kJ/raol.
o

Tak prosty model nierównoważnych barier potencjału nie zawsze

wystarcza do pełnej interpretacji bardziej skomplikowanych

przebiegów czasów relaksacji. W przypadku sześciofluorofosforanu

pirydyniowego [2] należało zastosowali trój-jamowy potencjał

opisany przez trzy wartości energii aktywacji.

Podobny modal zastosowano również w niniejszej pracy.

Ze względu jednak na prostszy przebieg T można było założyć, że

trój-jamowy potencjał zawiera tylko dwie różne wysokości barier,

a więc dwie różne wartości energii aktywacji [3).

Przyjęty model poprawnie opisuje doświadczalny przebieg T.

(rys.2a). ale nie przebieg drugiego momentu (linia przerywana na

rys.l). Aby więc i tu uzyskać lepszą zgodność należało przyjąć,

że A zależy od temperatury. Przy założeniu liniowej zależności A

od l/T uzyskano lepsze dopasowanie do doświadczalnego przebiegu

Mj (linia ciągła na rys.l). Uwzględnienie tej zależności w

obliczeniach T, nie wpłynęło istotnie na poprawę zgodności

teoretycznych i doświadczalnych wartości T. (ry3.2b).Z

najlepszego dopasowania uzyskano następującą zależność A od

temperatury:



A = 0.79 + 0.20 (1000/T - 2.45)

2.45 - 1 0 0 0 / T t o p n i e n i a .

W badanym zakresie temperatur zaobserwowano zmianę

A - 2.5 kJ/mol.

W tabeli 1 zestawiono parametry aktywacyjne dla reorientacji

kationu w azotanie pirydyniowym uzyskane z najlepszego

dopasowania teoretycznych i eksperymentalnych wartoici T^, przy

założeniu A zależnej i niezależnej od temperatury.

tabela 1.

(kj/molj Czynnik

przedekspon.

A / f{T) 10.1 1.09-1012

A - f(T) 9.3 1.53«1012

Zastosowany powyżej model trój-jamowy potencjału nie

tłumaczy jednakże dodatkowego minimum T. obserwowanego

przez nas jak i przez Y.Ito i in. [4] przy niskich częstościach.

Wyjaśnienie tego faktu wymagałoby prawdopodobnie założenia

szeici o-jamowego potencjału dla rozważanej reorientacji kationu

pirydyniowego.
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100 150 200 250 300 350 400

T[K]

Rys.1.Temperaturowa zależność drugiego momentu linii MRJ.

Przebiegi teoretyczne oznaczono liniami:

ciągłą - przy zał. A = f(T). przerywaną - przy zai.

A * f(T). kropkowaną - przy zal. równoważności barier.
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BADANIE DYNAMIKI GRUP TETRAETYLOAHONI OWYCH U POLI KRYSZTAŁACH

[N(C2Hs)4] SbCl, I [N(C2H6)4]3Sb2ClB.

W.Medycki1, J.Zaleskl2, R.Jakubas3, N.Piślewskl1

1 - Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Z- Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole

3- Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Eksperyment

Kryształy z kationani czteroetyloanonlowyml zostały sproszkowane i

zamknięte pod próżnią w szklanych probówkach. Czasy relaksacji

podłużnej *H T zostały zmierzone przy pomocy Impulsowego spektrometru

SXP 4/100 Bruker pracującego na częstości 55.2 MHz w zakresie

teraperatur od 73K do 303K. Czasy relaksacji T zostały zmierzone

sekwencją impulsów u - T - n/2 albo metodą nasyceniową (w przypadku

czasów powyżej ls). Temperatura była stabilizowana z dokładnością 0.1K

w krlostacle Oxford CF1200. W całym badanym przedziale temperatur były

obserwowane Jednoeksponencjalne odrosty magnetyzacji.

Rezultaty

Na rys.1 przedstawione są czasy relaksacji podłużnej w funkcji

temperatury dla kryształu [N(C H ) 1 SbCl . Liniami ciągłymi 1
2 9 4 4

przerywanymi zaznaczone są przejścia fazowe. W temperaturze 390K

widoczny Jest skok w przebiegu zależności czasów relaksacji, powyżej

wyznaczona została energia aktywacji 6.3 kcal/mol, poniżej 4.3

kcal/mol. Tak wysokie wartości energii aktywacji są zapewne związane z

"tujobl lnglejo" całego kationu. Czasy relaksacji poniżej 242K są

przypuszczalnie związane z relaksacją poszczególnych elementów

kationów zawierających protony. W przypadku kationu



czteroetyloamoniowego założyliśmy, że za proces relaksacji spln-sleć

odpowiadają przede wszystkim protony grup metylowych CH^, natomiast

protony grup CH_ dochodzą do wspólnej temperatury spinowej dzięki

szybkiej dyfuzji spinowej [1). Kation czteroetyloamonlowy zawiera 12

protonów grup metylowych. W komórce elementarnej kryształu są 32

kationy, co daje daje 640 atomów wodoru. Z badań strukturalnych

wiadomo, że w krysztale występują dwa nlerównoważne typy kationów w

równej proporcji. Założono zatem, że w przypadku kryształu [N(C IL)^]

SbCl całkowity czas relaksacji Jest suną[2]:

c y* B
1/Tj - (192/640) (l/T ) 3 • (192/640) (1/Tj) 3.

CH A CH

gdzie (1/Tj) 3 i (1/Tj) 3 oznaczają szybkości relaksacji dwóch

n1 erownoważnych dynamicznie grup metylowych z poszczególnych

kationów.Szybkość relaksacji rotującej trójprotonowej grupy [2] wyraża

się wzorem :

9 ,V T- 4TI mIllt ' . ! i.
T, 20 r 8 L 1 + U Z T 2 1 + 4 U Z T Z J

Założono, że rotacja odpowiedzialna za relaksacje Jest termicznie

aktywowana zgodnie z prawem Arrheniusa.

Wyznaczono z dopasowania następujące parametry : E B • 2.2kcal/«ol, T

* 1.1 10"12s. r ,=1.89A (minimum wysokotemperaturowe), E A »

1.4kcal/mol, T A - 2.0 10"IZs, r* =1.85A (mlnlamm niskotemperaturowe),
o H~H

Na rys.2 przedstawiono rezultaty dopasowania. Standardowa odległość

proton-proton dla grup CH wynosi r • 1.79A. Wyznaczone z
3 . H*-H

dopasowania odległości znacznie przekraczają te wartość. Jedną z

możliwości Jest przyjęcie istnienia dodatkowych protonów, na przykład

w molekułach wody. Jednak zmierzona gęstość kryształu i obliczona z

danych strukturalnych różnią sie tak nieznacznie, że należy wykluczyć
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taką możliwość. Wszelkie inne modele reorientacji kationu N t C ^ ) ^

prowadzą do Jeszcze większego zwiększenia wyznaczanych odległości

proton-proton.

Na rys. 3 przedstawiono wstępne wyniki pomiarów czasów relaksacji

Tj dla kryształu [NtC^HgJ^SbgClg. W temperaturze 50K widoczna Jest

zmiana nachylenia zależnośćci log T od l/T. W zakresie temperatur

poniżej być noże uwidacznia się wpływ domieszek paramagnetycznych (np.

pozostałości O ) na czas relaksacji T . Tak Jak w poprzednim krysztale

czasy relaksacji w przedziale temperatur między 50K i 230K wiążemy z

relaksacją protonów grup metylowych. W przypadku kryształu

l3Sb2Clg, o liczbie atomów wodoru w komórce elementarnej

równej 240, całkowity czas relaksacji Jest sumą:

CH* CH B

1/Tj - (48/240)(1/Tj) 3 + (96/240) (1/Tj) 3

Założono istnienie dwóch nlerównoważnych dynamicznie grup metylowych

poszczególnych kationów o proporcji wzajemnej kationów A do B Jak

Jeden do dwóch co daje poprawne wyniki dopasowania przedstawione na

rys.4. Uzyskano z dopasowania następujące parametry : E *

2.4kcal/«ol, xB = 4.4 10'13s, r" =1.92A (minimum
o H-H

wysokotemperaturowe), E A = 0.8kcal/aol, T* * 5.2 10~lls, r* -1.7SA
a o H~H

(minimum niskotemperaturowe). Także w tym przypadku wyznaczone

odległości proton-proton odbiegają od standardowej. Wyjaśnienie tych

efektów wymaga dalszych badań dla lepiej oczyszczonych próbek.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 P302 197 04.
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Deuterium 2D exchange NMR study on a single crystal of bullvalene:
Identification of the pathways of Cope rearrangement combined with
molecular reorientation

A Mueller. U. Haeberlen, H. Zimmermann Max-Planck-lnslitul f. med Forschung.
Heidelberg. Germany

Z. Luz. R. Poupko The Vfeizmann Institute of Science, Rehovot. Israel

Deuterium 2D exchange NMR speclroscopy was used to elucidate the detailed
mechanism of the dynamic processes in solid bullvalene. The measurements were per-
formed in the temperature range of -73' C to 10' C on a deuleraled single crystal
with the magnetic field parallel to the monoclinic plane where the four molecules in
the unit cell are magnetically equivalent In agreement wilh earlier carbon-13 and
deuterium NMR studies, we identified two independent processes, symmetric threefold
jump (a) and valence bond isomerisalion (Cope rearrangement) combined with
molecular reorientation (b):

3C

The Cope rearrangement/reorientalion can proceed in the crystal by nine different
pathways, characterised by specific cross peak patterns in the 2D spectrum. Due to the
low symmetry at the crystallographic sites of the bullvalene molecules the Cope
rearrangement/reorientation process may proceed wilh different rales along the
different pathways. Analysis of Ihe experimental results shows that only four pathways
are actually active with approximately equal rates. Combining the present results wiLh
those obtained in earlier work yields the following nile equations for respectively the
threefold jump and the overall Cope icainingcnienl/reorienlaliou processes: kj -- 1.6*
IO18exp(-8O.5/RT) and kc = 7.0»l0|/lex|i(-65.u7RT), where R is in kJoule mol"1 and
Die k are in s~ I.
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Thermodynamics Associated with
Magic Angle Spinning

GlJNTHER NEUE", THOMAS GE1LKE, SlLKE WlLLAMOWSKI

Physikalischc Chemie, Universitat Dortmund
442S1 Dortmund, Germany

The change in the thermodynamic state of matter during magic angle
spinning NMR experiments (MAS) is discussed. It is shown that the cen-
trifugal field cannot be neglected. General equations describing thermody-
namic equilibrium in the presence of fast rotation are derived. Calculations
show that transient as well as permanent effects occur that may lead to char-
acteristic line shapes. Transient heating may become a problem at very low
temperatures. Theoretical results were verified on samples of solid Pb(NOa)j
showing the effect of pressure and powder morphology, and Xe adsorbed in
NaY zeolite proving the strong perturbation of adsorption equilibria by MAS.
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DYNAMIKA MOLEKULARNA, WIDMA 1H i 1 3C NMR 1,4-DICHLORO -
-2-BUTYNU W ROZPUSZCZALNIKU IZOTROPOWYM I NEMATYCZNYM

A.EJCHART", A.GRYFF-KELLER" I P.SZCZECIŃSKI**

* UNIVESITAET BAYREUTH, LS BIOPOLYMERE, Untvarsrtaslstrssse 30, 95447 BAYREUTH,

GERMANY

** WYDZIAŁ CHEMICZNY, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Noakowskiego 3, 00-664 WARSZAWA

Widmo 'H NMR 1,4-4ichloro-2-butynu w roztworze w CDCI3 składa się z singletu dla układu

spinowego A 4 ( J A - 4.17 ppm) pochodzącego od cząsteczek nie zawierających jąder 1 3C oraz z dwóch

satelitarnych multipletow AA' BB' układu AA BB' X dla cząsteczek z jednym Jądrem 1 3C. Jeden z tych

multipletow oraz część BB' drugiego są ukryte pod dominującym sygnałem centralnym (rys. 1).

C I - C 5 - C 6 a C 7 - C B - C I
I i
H 2 H 4

J
78 B -78

Rysunek 1. 'H NMR CICH,-CsC-CH2CI w CDCU,.

Na podstawie powyższego widma można wyznaczyć SJ^ « 2.1 Hz, ( J ^ J A B ' ) o r a z 1 J C H " 1 5 8 8 H z -

Ponadto metodą selektywnego rozprzęganla można stwierdzić, że stała sprzężenia 4 J C H jest

przeciwnego znaku niż 1 J C H .

W widmie 1 3C tej samej próbki obserwuje się sygnał węgla w grupie CH? ( i = 30.01 ppm) w postaci

podwojonego lryplelu Irypletów ('J C H » 156.8 Hz, 4 J C H = -1.3 Hz). Podwojenie tego multlpletu wynika z

efektu Izotopowego 35Cl/37CI. Wielkość przesunięcia izotopowego wynosi około 0.006 ppm. Izotopomer

zawierający jądro 3 7 Cl daje widmo w silniejszym polu magnetycznym (rys. Z).
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Rysunek 2. 1 3 C NMR grupy CH2CI w CDCI3.

18 9 -10 -28
Rysunek 3. 1 3C NMR węflli acetylenowych w CDCI3.
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Sygnał -C = pojawia się w postaci symetrycznego mulllpletu { i - 81.o ppm, rys. 3 ) . Analiza tego
multiplelu daje 2 J C H =-8.4 Hz, 3 J C H « 4.5 Hz i S J H H • 2.1Hz.

mi 3511 »łi

Rysunek 4. Niskopolowa część symulowanego widma 1H NMR w fazie nematycznej.

IS! !

Rysunek 5. 1 3 C NMR CICHz-CeC-CHjCI wZLI1114.
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Widma 1 H I I 3 C NMR roztworu badanej substancji w rozpuszczalniku nematycznym ZL11114 są

silnie zależne od temperatury oraz od stężenia roztworu. Widmo protonowe jest symetryczne względem

środka I składa się z dwóch multiplelów oddalonych od siebie w temperaturze pokojowej o ponad 6000

Hz. W multlpletach tych pojawiają się charakterystyczne rozszczepienia odróżniające układ spinowy AA'

A' A" od układu AjA2' (rys. 4). Analiza jednego z takich widm dała następujące wartości stałych

sprzężenia bezpośredniego : D 1 2 = 2410.9 Hz. D 1 4 = -105.IHz^oraz ponownie stałą 5 J H H = 2.1Hz.

Oprócz lego w widmie można zaobserwować satelity 1 3C. D « = - 1 0 7 - 1 H z

Widmo węglowe w fazie nematycznej składa się z dwóch częściowo nałożonych na siebie multlpletów,

z których każdy jest symetryczny względem środka określającego przesunięcie chemiczne, (rys. 5)

Z widma tego wyznaczono resztkowe stale sprzężenia bezpośredniego 1 3C -'H : D1 5 » 1884.2 Hz.

D 1 8 «-1B8.7Hz, D1 7 «-99.2Hz, D 1 B - -40.1 Hz. W pównaniu z fazą Izotropową sygnał węgli

acetylenowych został przesunięty w górę pola o ponad 20 ppm. Analiza wielkości starych sprzężenia

bezpośredniego, przy pewnych założeniach odnośnie geometrii molekuły, pozwala określić stopień

orientacji cząsteczek 1,4-dichloro -2-butynu. Stopień orientacji długiej osi cząsteczki w danym przypadku

wynosi S = 0.146. Na podstawie zmian przesunięcia chemicznego sygnałów jąder -Cs wywołanych

zmianą stopnia orientacji, wyznaczono parametr anizotropii ekranowania tych jąder Aa = 250 ppm. W

celu zbadania dynamiki molekularnej badanych cząsteczek w roztworze chloroformowym zmierzono

czasy relaksacji podłużnej i współczynniki wzmocnienia Overhausera jąder 1 3C w trzech polach

magnetycznych (tablica).

B

[ T ]

4.7
9.4

14.1

CH2

Ti

[s-1]

10.0
9.7

9.2

i

1.7

1.73

-C=

Ti
[s-1]

62.8
29.6
15.9

V

0.45

0.11

Wstępne wyniki pomiarów zawarte w tablicy wskazują, że relaksacja jąder I 3 C grupy CH 2 przebiega

głównie według mechanizmu dipolowego, a Jąder acetylenowych według mechanizmu wynikającego z.

anizotropii ekranowania. Na podstawie tych danych można było określić współczynnik dyfuzji reorientacji

długiej osi cząsteczki 0 ^ = 2.4x10 1°s-1oraz szybkość rotacji grup^dookola tej osi

D k «2.2x10 1 1 s- 1 . CH2CI
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Polimorfizm Połączeń Tio- i Selenotiofosforo-
§ organicznych na Podstawie Wysokorozdzielczej
oco Spektroskopii MRJ w Ciele Stałym.

; CL Marek J. Potrzebowdal, Gisbert Grossmamć, Michał W. Wieczorek^, Jarosław Błaszczyk3,
\ Paweł Knopik1

1) Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, 90-362
Łódź, Sienkiewicza 112
2) Dresden Technical University, Institute for Analytical Chemistry, Motnmsenstrasse 13,
01062 Dresden, Germany
3) Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, Stefanowskiego 4/10

Od kilku lat nasze zainteresowania koncentrują sie wokół badań strukturalnych

połączeń tiofosforoorganicznych z wykorzystaniem techniki Cross Polarization Magic Angle

Spinning (CPMAS) dla jąder 1 3 C i 3 1 P . W dotychczas opublikowanych pracach

zajmowaliśmy się '"*>;

i) określeniem zależności pomiędzy parametrami przesłaniania jądra 31p a strukturą

molekularną wybranych połączeń modelowych

ii) dynamiką szkieletu fosforowego i podstawników połączonych z atomem fosforu

iii) korelacji pomiędzy spektroskopią MRJ w ciele stałym a rentgenografią (grupa przestrzenna

i upakowanie molekularne)

W realizowanym przez nas projekcie najbardziej przydatne jako połączenia modelowe

okazały się disulfidy bis(organotiofosforoorganiczne). Zaobserwowane zależności pomiędzy

konformacją głównego szkieletu S=P-S-S-P=S a geometrią fragmentu S=P-S były podstawą

korelacji (i).

W ostatnim okresie nasze zainteresowania skierowały się w stronę połączeń

selenotiofosforoorganicznych z uwagi na możliwość wykorzystania techniki ??Se CPMAS w

analizie strukturalnej tej klasy związków. Z przeglądu literatury wynika, że do tej pory nie byty

podejmowane próby wykorzystania wysokorozdzielczej spektroskopii MRJ i rezonansu

selenowego w badaniach strukturalnych selenotiofosforanów.

W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki badań spektroskopowych i

rentgenograficznych dla diselenku bis(5,5-dimetylo-2-tiono-l>3.2-dioxafoforinan-2-yl) 2^.

Analog siarkowy, disulfid bis(5,5-dimetylo-2-tiono-l,3,2,-dioxafosforinan-2-yl) 1 był

przedmiotem badań grupy drezdeńskiej prowadzonej przez prof. G. Grossmanna.

Rysunek lc przedstawia widmo - " P CPMAS diselenku krystalizowanego z mieszaniny

benzen/heksan. Podobnie jak w przypadku analogu siarkowego widoczne są dwie linie

izotropowe, charakterystyczne dla struktury z nierownocennymi krystalograficznie dwoma

atomami fosforu w komórce elementarnej. Wygląd widma jest typowy dla przypadku, gdy
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cząsteczka krystalizuje w takiej grupie przestrzennej gdzie cała molekuła jest jednostką

niezależną. Sygnały izotropowe otoczone są symetrycznie "sidebandami" obrotowymi

odległymi od linii głównej o szybkość rotowania próbki. Z intensywności "sidebandów"

wykorzystując algorytm Herzfeld i Bergera i program MAS NMR policzone zostały główne

elementy tensora przesunięcia chemicznego 5Q i parametry przesłaniania dla jądra 31p8,9_

Obliczone wartości nie odbiegają od tych policzonych dla disulfidu 1^. Charakterystyczna jest

duża anizotropia dla obu związków, wyrażona jako różnica pomiędzy 833 i 8 | 1. Jest ona

typowa dla struktur cyklicznych gdzie wskutek deformacji związanej z obecnością pierścienia

otoczenie fosforu nie jest idealnie tetraedryczne.

W odróżnieniu od disulfidu 1, widmo diselenku 2 ulegało dramatycznym zmianom w

czasie. Po upływie czterech tygodni monitorowana ta sama próbka wykazywała już nie dwie

lecz cztery linie izotropowe (Rys. Ib) a po upływie następnych dwóch tygodni

obserwowaliśmy znowu jeden komponent przesunięty w stronę wyższych pól (Rys la).

Obserwacje te były zgodne z danymi uzyskanymi z pomiarów 7 7 S e CP MAS.

Rysunek 2 przedstawia widmo monitorowane ^ S e CP MAS natychmiast po

krystalizacji (2b) i po upływie sześciu tygodni (2a). W porównaniu do widm fosforowych

widma selenowe są bardziej złożone. Każda linia rezonansowa od krystalograficznie i

magnetycznie nierównocennego selenu dodatkowo jest rozszczepiona wskutek sprzężenia

skalarnego *J3iP-77Se ^° dubletu. Szczegółowa analiza widm ^ S e CPMAS i wpływ

oddziaływań dipolamych na widma w ciele stałym jest przedmiotem dyskusji w pracy złożonej

do druku'.

W kolejnym etapie badań diselenek 2 poddany został badaniom rentgenogr&ficznym. Z

pomiarów monokryształu określona została struktura molekularna i krystalograficzna tylko

jednego z polimorfów. Dla drugiego polimorfu, mimo wielokrotnych prób nie udało się

wykrystalizować monokryształu o odpowiedniej jakości.

Rys. 3a przedstawia strukturę molekularną polimorfu 2a. Na rys. 3b pokazane jest jego

upakowanie molekularne w sieci krystalograficznej. Diselenek 2a krystalizuje w rzadko

spotykanej grupie przestrzennej R(-3) o wysokiej symetrii. W projekcji pokazanej na Rys.3b

przedstawiającej połączone cztery komórki elementarne widać, że diselenek 2a krystalizując

tworzy "tunele". Z symulacji komputerowej pokazanej na rysunku 4a i 4b wynika, że średnica

"tunelu" (5.7 A) jest nieco niniejsza od średnicy benzenu (6.8 A). Jako ewentualne

wytłumaczenie obserwowanych zmian widm 31p j 77g e dla diselenku 2 przyjęta została

hipoteza, zakładająca obecność w strukturze polimorfu monitorowanego bezpośrednio po

krystalizacji. Wraz z upływem czasu cząsteczka benzenu jest wypychana z sieci krystalicznej.

Potwierdzeniem przyjętej hipotezy jest analiza widm '^C CPMAS. Rysunek 5a

przedstawia widmo ' ^ C diselenku 2a (tuz po krystalizacji) z widocznym sygnałem benzenu

(6=130 ppm) i diselenku 2b (po upływie sześciu tygodni od krystalizacji) gdzie nie obserwuje

się śladów benzenu w widmie.



Dalsze przykłady polimorfizmu połączeń tiofosforoorganicznych w ciele stałym są

przedmiotem dyskusji w czasie referatu.

Konkluzje;

i) Zjawisko polimorfizmu dla połączeń tio- i selenotiofosforoorganicznych wydaje się

powszechne

ii) Rentgenografia monokryształu najczęściej nie daje odpowiedzi na temat struktury

polimorficznej

iii) Rentgenografia substancji sproszkowanej lub pomiar MRJ w ciele stałym mogą być

alternatywą i uzupełnieniem pomiarów X-ray monokryształów.

iv) Wysokorozdzielczy MRJ w ciele stałym w prostym eksperymencie i najczęściej bardzo

krótkim czasie pomiarowym daje jednoznaczną odpowiedź na temat struktury i upakowania

molekularnego.
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ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYMOLEKULARNE W OBLICZENIACH ^ ^ , o

STAŁYCH EKRANOWANIA WYKONYWANYCH METODĄ CHF-GIAO g g Q J

Karol Jackowski =
1Laboratorium Spektroskopii Cząsteczkowej, Wydział Chemii UW,

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Wszystkie standardowe metody obliczania stałych ekranowania sa modyfikacjami

metody pola samouzgodnionego (SCF). Najbardziej dokładne schematy uwzględniają

korelację elektronów, ale zakres ich zastosowania ogranicza się tymczasem do

najprostszych molekuł [1]. Pominięcie korelacji umożliwia natomiast rozszerzenie badań

teoretycznych na molekuły średniej wielkości. Dlatego w ostatnich latach duże znaczenie

zyskały 2 metody obliczania stałych ekranowania - IGŁO (individual-gauge for localized

orbitals)[2,3] i GIAO (gauge-independent atomie orbitals)[4], które nie uwzględniają

efektów korelacyjnych. Szczególnie skuteczna okazała się metoda GIAO z udoskonalonym

schematem rachunkowym zaproponowana przez Wolińskiego, Hintona i Pulay'a[5]. Ta

ostatnia wersja GIAO umożliwia obliczenia stałych ekranowania dla znacznie większych

obiektów molekularnych i dlatego natychmiast znalazła zastosowanie do badania efektów

międzymolekulamych[6-8].

Szczególnie duży wpływ oddziaływań międzymolekularnych obserwuje się przy

przejściu molekuł z fazy gazowej do fazy ciekłej. Pomiary odpowiednich przesunięć

chemicznych NMR (tzw. gas-to-liquid shifts)[9] dostarczają wartości eksperymentalnych.

Załóżmy, że w fazie gazowej molekuły sa izolowane, co rzeczywiście ma miejsce przy

małej gęstości badanej substancji. Odpowiadają temu stanowi obliczenia wykonane dla

pojedynczej molekuły o znanej geometrii eksperymentalnej. Model fazy skondensowanej

jest znacznie trudniejszy do zbudowania. Trzeba w tym celu wykorzystać wszystkie

dostępne informacje z różnych metod eksperymentalnych i wykonać obliczenia dla

maksymalnie dużych asocjatów molekularnych. Pokażemy to na dwóch przykładach
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- (1) asocjacji w ciekłym acetonitrylu (CHjCN) i (2) układu wiazń wodorowych w stałym

amoniaku (NH3).

Tablica 1. Obliczone zmiany ekranowania jąder w środkowej molekule Irimerów

acetonitrylu i doświadczalne wartości gas-to-liquid shifts.

Struktura

antyrównolegla"

liniowa*1

gas-to-liq.shifts

N

16.24

10.76

Stałe ekranowania

CN

-6.90

-3.38

-7.6d

[ PPm J

CH3

-1.75

-1.04

-5.0"

H(!r)

-0.27

-0.02

(-0.43)'

Wyniki pochodzą z prac: '[14], b[15], '[16], "[17] i e[18],

Acetonitryl jest rozpuszczalnikiem, w którym obserwuje się stosunkowo silne

oddziaływania typu dipol-dipol. Moment dipolowy pojedynczej molekuły CH3CN wynosi

3.9 D[IO]. Z literatury wiadomo, że molekuły acetonitrylu tworzą dwa rodzaje struktur

- liniowe i antyrównoległe[ll-13]. Wykorzystując program GIAO i dostępne w naszym

Laboratorium możliwości komputerowe (PC 486) było możliwe rozciagnęcie asocjacji na

trimery acetonitrylu. W takich strukturach środkowa molekuła CH,CN jest już skromnym

modelem fazy ciekłej. Tablica 1 przedstawia w skróconej formie obliczone zmiany stałych

ekranowania azotu, węgla i wodoru na skutek asocjacji acetonitryluf.14,15]. Podane sa

również obserwowane eksperymentalnie zmiany tych starych ekranowania w wyniku

kondensacji do fazy ciekłej[16-18]. Nie ulega wątpliwości, że pomimo prymitywnego

modelowania fazy ciekłej we wszystkich przypadkach obserwuje się jakościową zgodność

wyników teoretycznych i eksperymentalnych. Wyniki obliczeń przewidują dodatkowo

wzrost anizotropii ekranowania jądra atomu węgla z grupy nitrylowej i zmniejszenie

anizotropii ekranowania azotu[14,15). Powyższe zmiany ekranowania sa całkowicie zgodne

z doświadczeniem[ 19-20].
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Drugi przykład obliczeń efektów międzymolekulamych dotyczy struktury stałego

amoniaku. Molekuła NH3 ma 3 atomy wodoru i 1 wolną parę elektronowa,

Międzymolekularne wiązania wodorowe tworzą się w ten sposób, że jedna molekuła

amoniaku jest donorem wolnej pary elektronowej dla 3 innych molekuł. Powstaje w ten

sposób struktura przestrzenna, którą przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Struktura stałego amoniaku widziana w kierunku osi (1,1,1). Jądra atomów

azotu 0, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 leżą w przybliżeniu w płaszczyźnie rysunku, kolejne

1, 2 i 3 nad płaszczyzną, a 10, U i 12 poniżej niej. Centralna molekuła NR,

ma 6 sąsiednich molekuł w odległości r ^ = 3.326 A (4, 6, 8, 10, 11 i 12) i

6 trochę dalszych w odległości i m = 3.879 A [22].
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Jest to tak trwały układ molekularny, że zmiana temperatury w znacznym zakresie (od

ciekłego azotu do ciekłego helu) nie powoduje zauważalnych zmian w położeniu molekuł

NHj[2I,22]. Odpowiednie pomiary sieci przestrzennej wykonane zostały metoda

rozproszenia neutronów. Istniała więc idealna sytuacja do wykonania obliczeń GIAO dla

znanego modelu oddziaływań molekuł NH3. Układ 13 molekuł NH3 był jednak zbył duży

dla używanego przez nas programu i komputera. Dlatego podzielony został na dwie części.

Rysunek 1 pokazuje, że centralna molekuła NH3 ma 6 najbliższych molekuł sąsiednich (z

odległością pomiędzy atomami azotu 3.326 A) i 6 trochę dalszych sąsiadów (3.879 A).

Założyliśmy więc, że zmiana ekranowania obserwowana dla centralnej molekuły NH3 może

się składać z dwóch addytywnych części - (1) zmiany spowodowanej obecnością 6

najbliższych sąsiadów i (2) 6 trochę dalszych[23].

Otrzymane wyniki obliczeń przedstawione są w Tablicy 2 łącznie z

eksperymentalnymi wartościami gas-to-liquid shifts. Zgodność wyników eksperymentalnych

i teoretycznych jest w tym przypadku na tyle dobra, że pozwala przypuszczać o dużym

podobieństwie fazy ciekłej amoniaku (pomiary NMR) i fazy stałej (obliczenia GIAO).

Oczywiście do pełnej satysfakcji brakuje odpowiednich pomiarów przesunięć chemicznych

NMR w stałym NH3. Pojawia się w tym miejscu problem bardziej ogólny. Istnieje

mianowicie pilna potrzeba opracowania techniki i wykonania pomiarów, które pozwolą

obserwować" zmiany ekranowania jąder przy przejściu z fazy gazowej do fazy stałej (gas-to-

solid shifts). Wydaje się, że przy zastosowaniu metody CP/MAS i odpowiedniej modyfikacji

próbki byłoby to już możliwe przynajmniej w niektórych przypadkach. Takie pomiary

eksperymentalne służyłyby do ilościowej weryfikacji obliczeń ah initio CHF-GIAO efektów

międzymolekularnych. Zauważmy, że z teoretycznego punktu widzenia odpowiednie modele

fazy gazowej i stałej sa łatwo dostępne, a dokładność obliczeń i ich zasięg będą szybko

rosły. Powstają więc nowe możliwości dokładnego badania wpływu oddziaływań

międzymolekularnych na ekranowanie magnetycznych nuklidów.
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Tablica 2. Obliczone metodą CHF-GIAO stale ekranowania jąder azotu i wodoru dla

molekuły centralnej w różnych modelach struktury stałego amoniaku [23].

Stale ekranowania [ ppm ]

Model

1 molekuła NH,

1 + 6 (najbliższych)

1 + 6 (dalszych)

1 + 12 mol. NH,

obs. w ciekłym NH,

263.6

254.9

255.9

247.1

246.11

244.6b

31.8

29.9

32.1

30.3

30.8c

Wyniki pochodzą z prac: "116], b[25] i c[26].

Metoda obliczeń i szczegóły techniczne. Wszystkie obliczenia ekranowania zostały

wykonane metoda ab initio CHF-GIAO z wykorzystaniem usprawnień zaproponowanych

przez Wolińskiego et al.[5] oraz baz (3Ul)=[2s,lp] dla atomów wodoru i

(721/221/l)=[3s,3p,ld] dla atomów węgla i azotu[24j.
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POZORNIE NIEZWYKŁE STALE SPRZĘŻENIA CC PRZEZ JEDNO WIĄZANIE

W UKŁADACH NIENASYCONYCH

Krystyna Kanieńska-Trela

Instytut Chenii Organicznej Polskiej Akadenii Nauk

Kasprzaka 44, Warszawa 01-224.

Jest już oddawna uiadono, że stałe sprzężenia spinowo-

spinowego przez jedno wiązanie w?giel-w*giel, J(CC), zależ*,

od następujących czynników:

(i) tzw. charakterów "s" orbitali tworzących wiązanie

(ii) elektroujenności i liczby podstawników stojących przy

wiązaniu w?giel-wegiel

(iii) geometrii danego fragnentu nolekuły

ponivdzy charakterani s(A) i s(B) a wielkością,

stałej sprzężenia J(C.Cg) została zaobserwowana i opracowana

już na początku lat sześćdziesiątych, kiedy to zostały

znierzone stałe sprzężenia w etanie (34.8 Hz), etylenie (67.8

Hz) i acetylenie (171.5 Hz) . Tenu zagadnieniu zostało

poświeconych szereg prac i opracowano kilka równań typu:

1J(CC> = a XS(A) XS(B) + b

w oparciu o dane otrzynane dla niepodstawionych węglowodorów.
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Wpływowi podstawników poświęcano natomiast bardzo nało

uwagi i uważano nawet, że wpływ ten w przypadku stałych
2

węgiel-węgiel przez jedno wiązanie jest zaniedbywalny .

Jednakie już pierwsze wyniki otrzynane dla disililowej i

stannylowej pochodnej acetylenu wykazały, że wpływ

podstawników na stałe J<CC) noże być ogronny. Wyznaczone

stałe J(CC) dla tych dwóch związków wynosiły bowiem

odpowiednio 101.4 Hz i 81.0 Hz. Dalsze badania przeprowadzone

dla dużej serii pochodnych acetylenu wykazały, że te pierwsze

wyniki nie s* przypadkowe lecz reprezentuj* bardziej ogólny

trend. Jeszcze nniejsza stała sprzężenia została zaobserwowana

w litopochodnej sililoacetylenu, 1J(CC) = 56.8 Hz, dużo

większe natoniast stałe ( J(CC) > 200 Hz) występuj* w

pochodnych zawierających silnie elektroujenne podstawniki

takie jak np. Cl, OAlk lub Br. Reasunując, całkowity zakres w

którym występują stałe sprzężenia J(CC) przez potrójne

wiązanie wynosi około 170 Hz.

Dalsze badania wykazały, że wiązanie potrójne nie jest

bynajmniej wyjątkiem. Podobne zmiany zachodź* w pochodnych

etylenu, podstawionych benzenach i cyklopropenach. Całkowity

zakres, w któryn występują, stałe sprzężenia przez wiązanie

podwójne, rozciąga się od 36.3 Hz w lito pochodnej etylenu do

172 Hz w trifluorochloroetylenie (A J = 135 Hz). Odpowiedni

zakres dla pochodnych benzenu wynosi 53.3 Hz, gdzie stałe

zmieniają się od 29.5 Hz w pochodnej litowej do 82.8 Hz w

o-difluorobenzenie.

Co więcej szczegółowa analiza dostępnych danych
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eksperymentalnych pozwala przewidywać, że rzeczywiste 2akresy

znian SĄ Jeszcze większe. I tak np. oszacowana stała J(CC) w

tetrafluoroetylenie wynosi ok. 200 Hz, i tylko 20 Hz w

litopochodnej sililoetylenu.

Otrzynane dane doświadczalne i wnioski zostały w pełni

poparte za pomoc* obliczeń teoretycznych. Dane INDO FPT
2

otrzynane dla dużej serii pochodnych etylenu i acetylenu , jak

również obliczenia ab initio wykonane dla niepodstawionego

cyklopropenu odtwarzają bardzo dobrze nie tylko zaobserwowane

kierunki znian lecz również bezwzględne wartości stałych; we

wszystkich przypadkach czynnikiem dominującym jest człon

kontaktowy Ferniego (FC). Dwa pozostałe człony, tj.

oddziaływania spin-dipol (SD) i spin-orbital (OD) SA, W

porównaniu z członem kontaktowym Ferniego, stosunkowo całe, a

ponadto w przypadku stałych przez podwójne wiązanie człony OD

i SD mając przeciwne znaki wzajennie się znoszą.

Te powyższe obserwacje pozwalaj* na wyciągnięcie wniosku,

że podstawniki stojące przy podwójnych i potrójnych wiązaniach

bardzo silnie wpływają na rozkład gęstości elektronów sigma w

obrębie tych wiązaA. To z kolei odbija się na wielkości

stałych sprzężenia J(CC) powodując ich niezwykłe i na

pierwszy rzut oka niezrozumiałe zniany. Tak więc raz jeszcze

stałe sprzężenia spinowowo-spinowego okazały niezwykle czułyn

wskażnikien struktrury elektronowej wiązania chemicznego.
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STRUKTURA ARYLOTIOMOCZNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ 1 3 C CP MAS NMR

Iwona Wawer

Pracownia Oddziaływań Mlędzymolekuiarnych, Wydział Chemii. Uniwersytet

Warszawski, ul. Pasteura 1. 02093 Warszawa

Badania struktury moczników 1 tlomocznikow oraz tworzonych przez nie

wiązań wodorowych prowadzimy od kilku lat, różnymi metodami

spektroskopowymi. W 1990 r. na XXIII Seminarium prezentowaliśmy wyniki

pomiarów H i C NMR N -metylo-N -fenylotlomocznika a analiza przesunięć

chemicznych w 11 rozpuszczalnikach wskazywała na istnienie cyklicznego

dineru z dwoma wiązaniami wodorowymi N -H...S U ) . W widmach NMR nie ma

oddzielnych sygnałów monomeru i dineru a obserwowane przesunięcia sa

średnia ważoną obu form. Na równowagę monomer*—Kilmer ma wpływ

rozpuszczalnik, temperatura itp., ale problemów z tym związanych można

uniknąć prowadząc badania dinerów w ciele stałym. Pomiary

krystalograficzne [21 potwierdziły, Ze N -allllo-N -fenylotlomocznik w

ciele stałym występuje w postaci dinerów:

i73



Zarejestrowano widma C NMH na przyrządzie Bruker MSL-300 o częstości

75.5 MHz techniką polaryzacji skrośnej (czas kontaktu 5 ms, czas repetycjl

6 s) z wirowaniem pod kątem magicznym z szybkością 3-4 kHz. Wzorcem

przesunięć chemicznych był sygnał CO gllcyny, 6»172.3 ppm.

Przykładowe widmo pokazuje rys.l, gwiazdką oznaczono sygnały rotacyjne,

a przesunięcia chemiczne (ppm) dla kilku N -alkilo-N -arylotlomocznlków

zamieszczono w Tablicy 1.

Cl C2,6 C3.5 C4 CS Ca Cfi C/

142.1 125.0 129.2 126.5 181.0 43.0 39.3

N1(CH3)2 143.4 130.1 43.8 40.1

136.2 124.5 130.9 128.8 179.4 45.1 134.1 111.4

t^HO^CHO^ 137.5 131.7

137.3 124.6 130.1 128.0 178.5 48.0 22.8

N^CHtCH ) 138.0

N ^ O ^ C H ^ 128 0 127.9 113.2 158.8 177.9 39.1 17.9

a) podstawnik p-OCH_ przy pierścieniu fenylowym; w pozostałych związkach

N 2(H)C 6H S

Dla większości węgli różnice pomiędzy przesunięciem chemicznym w ciele

stałym i w roztworze CDC1 A3- S ~S . nie przekraczają 1.5 ppm.
j roztw. c.st•

Większe różnice pojawiają sle dla końcowych węgli grup alkilowych, np. w

tiomoczniku allilowym dla grupy CH, (Cr) A5=5.6 ppn a w tiomoczniku

etylowym dla grupy CH A3=-3.5 ppn.

Diner N -allllo-N -fenylotlomocznika Jest symetryczny, oba wiązania

wodorowe mają Identyczną długość 2.465 A; różnic w ekranowaniu z uwagi na

inne sąsiedztwo można było oczekiwać dla węgli C2 1 C6, które w widmie

roztworu dają Jeden, wspólny sygnał. Tymczasem nlerównocenne są węgle C3 1

CS 1 w dwóch tlomocznikach, diitetylowym 1 allllowym różnica w przesunięciu

obu sygnałów wynosi 0.86 ppm. W widmach C CP MAS trzech tlomocznlków

(Tab.l) rozszczepiony Jest sygnał węgla Cl, odległość składowych wynosi 98
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Hz (1.3 ppm) a wygląd sygnałów Jest charakterystyczny: Jest to dublet o

stosunku Intensywności zbliżonym do 1:2. Jest to więc pozostałość

sprzężenia C- N, które nie zostało usunięte przez rotację pod katem

magicznyn. Wielkość rozszczepienia, S, można oszacować ze wzoru (3]:

S - 9/20 (Dic/Zjj) [(3cos20-l)+i) sinZ0 COS2B]

gdzie D Jest stałą sprzężenia dipolowego, K kwadrupolowego, i) parametrem

asymetrii gradientu pola elektrycznego, 2-, częstością rezonansową rl,

natomiast a 1 0 są to kąty Eulera, którymi opisany Jest wektor r_ N w

układzie współrzędnych. Wartości K i 7) można zmierzyć metodą NQR,

odległość r_ „ Jest znana z danych krystalograficznych i wynosi, dla N -
2.

allllo-fC-fenylotlomocznlka, 1.429 A. Orientację gradientu pola

elektrycznego można ustalić zgodnie z kierunkiem pary elektronowej azotu.

Obliczenia wykonane dla kilku związków z grupa NHR a również pomiary

pokazują [3,4), ze wielkość rozszczepienia może wynosić 30-240 Hz, przy

czym maleje ono ze wzrostem indukcji pola magnetycznego spektrometru. Dla

spektrometru o częstości 75.5 MHz, przyjmując K»-3.0 MHz I i)=0.3,

obserwowane rozszczepienie powinno być mniejsze od 103 Hz. Taka sama

wartość tj. 98 Hz dla tlomocznlków z trzema różnymi podstawnikami przy N

świadczy o tym, ze maja one Identyczną strukturę przestrzenną przy atomie

azotu n , a prawdopodobnie wszystkie trzy tworzą dinery.

W widmie N -dimetylo-N -fenylotiomocznika są oddzielne sygnały grup

CH3(E) 39.3 oraz OL,(Z) 43.0 ppm i w każdym z nich widać pozostałość

sprzężenia z Jądrem n w postaci dubletu o rozszczepieniu, odpowiednio 63

i 58 Hz.

Brak rozszczepień sygnałów w widmie tiomocznlka z podstawnikiem p-OCH

przy pierścieniu fenylowym sugeruje, ze Jego struktura w ciele stałym Jest

inna niż pozostałych trzech związków (zamiast wiązań NH...S mogą tu

powstać wiązania NH..0).
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SYNTHESIS, STRUCTURE AND HR NMR STUDIES OF
CYCLOPHOSPHAZENE DEKIVATTVES

Kryityna Brandt, Katarzyn* Piach*, Teobald Kupka1 and Zbigniew Jcdliniki

Institute of Polymer Chemistry, Polish Academy of Sciences, 41-800 Zabrze, M. Curie
Skłodowskiej 34; 1-Silesian University, Institute of Chemistry, Szkolna 9 Street, 40-006
Katowice and Institute of Polymer ChemisUy, Polish Academy of Sciences, 41-800
Zabrze, M. Curie Skłodowskiej 34, Poland

In this work we would like to report our initial steps, dealing
with synthesis and structure determination of several new ligands:
ANSA and SPIRO-derivatives of hexachlorocyclotriphosphazene.
These macromolecular compounds are potential ligands which
can form inclusion complexes [1] with a number of metal ions,
both alkaline and transition ones.

In our recent paper [2] we reported on synthesis and separation
of the final products from a raw reaction mixture
(chromatographic methods). Both raw reaction mixtures and
purified products were analyzed using HR NMR (121 MHz P-31
spectra recorded with Varian VXR-300 NMR). Additionaly, IR,
mass spectra and elemental analyzes were used to resolve the
molecular structure. P-31 NMR spectra were also used to
determine the yield ( or relative content) of various phosphorus
species in crude reaction mixture. Proton and carbon NMR
spectra of some final products were recorded, too.
X-ray studies on selected products are in progress. Also, initial
semi empirical calculations (PM3 with the MOPAC 6.0 package)
on hexachlorocyclotriphosphazene were performed. Geometry
optimization (with respect to minimal energy) resulted in a fairly
planar six membered ring (P-N-P-N dihedral angle of about 0.1
and P-N and Cl-P bond lengths of 1.6395 and 2.0236 A,
respectively and dipole moment of 0.005 D). The calculated
heat of formation (HF = -192.7 kcal/mol) is also reasonable and
indicates a fairly stable compound. The bond lengths are in good
agreement with some X-ray data [3] in cyclophosphazenes (P-N
of 1.54 to 1.65 and P-Cl of 1.98 to 2.01 A).
Below are examples of phosphorus NMR spectra at 121 MHz
decoupled {-lH} and coupled with protons {+lH} in case of two
newly obtained products.
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Struktura l-merylo-4~aIkiloaminochinolinio-3-tiolanów świetle analizy

rentgenograficznej oraz spektroskopii I 4N "N NMR.

Andrzej Maślankiewicz, Andrzej Zięba
Katedra Chemii Organicznej
Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Jagiellońska 4 , Sosnowiec

Reakcje bis-soli 5,12-dialkilotiochinantrenodiiniowych z aminami alifatycznymi R-NH,

prowadzi do otrzymania produktów o składzie Cl0HgNS-NHR

Rysi

Wobec problemu z bezpośrednim ustaleniem struktury związków 2 , wykonano analizę rentge-

nostrukturalną dla pochodnej izo-butylowej 2c

Rys.2

Na rys.2 podana jest projekcja ORTEP, na podstawie której można wysnuć pogląd , że

badane związki mogą mieć strukturę tiolanów 4-iminiochinolinowych 3 lub tiolanów

4-aminochmoliniowych 4.



Rys. 3

Na podstawie długości wiązań można przypuszczać, że bardziej prawdopodobna jest struktura

4. Rozstrzygnięcia między strukturami 3 i 4 nie udało się przeprowadzić przy pomocy spektros-

kopii 'H oraz '3C NMR W dalszych badaniach wykorzystano spektroskopię " N i I 5N NMR

Pomiary wykonano w roztworach DMSO-d4 na spektrometrze firmy Bruker pracującym przy

częstotliwości 35 MHz dla azotu " N oraz 50 MHz dla azotu " N Wykonano widma pochodnej

izo-butylowej 2c oraz związków modelowych 5 i 6 Przesunięcia chemiczne jąder azotu " N

przedstawiono na rys.4

Przesunięcia chemiczne jąder azotu w znacznym stopniu zależą od zaangażowania w wiązaniach

chemicznych ich wolnych par elektronowych , co powoduje występowanie znacznych efektów

odsłaniania. Jest to szególnie widoczne w przypadku sprzężonych wiązań nienasyconych, gdzie

odsłanianie może sięgać 100 ppm.

Wg danych literaturowych sygnału azotu iminiowego występującego w strukturze 3 można się

spodziewać w zakresie od-100 do -200 ppm (o^ = 0 ppm dla nitrometanu). W widmie N

NMR pochodnej izobutylowej 2c sygnał atomu azotu w ugrupowaniu egzocyklicznym wystę-

puje w formie multipletu przy 8jg =-261.9 ppm ze stałymi sprzężenia J( ' N - H ) = 85 Hz

oraz'J( "N- H) = 4 Hz. Sygnał "N endocyklicznego atomu azotu występuje przy- 5^ = -236.2

ppm Porównanie przesunięć chemicznych związku Ic ze związkami modelowymi 5 i 6 oraz z

danymi literaturowymi sugeruje, ze w roztworze DMSO związek ten posiada strukturę
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l-metylo-4-izobutyloamino-chinolinio-3-tiolanu 4. Wskazuje na to także położenie sygnału

występującego przy 5N =-229.1 ppm w widmie I JN NMR związku 2c Jego stosunkowo mała

szerokość połówkowa ( ok 75 ppm) oraz przesunięcie chemiczne bliskie przesunięciu

chemicznemu endocyklicznego atomu azotu w widmie "N, wskazuje na obecność ładunku

dodatniego na tym atomie. W widmie 14N NMR związku modelowego S występuje sygnał

przy 6,̂  =-228.8 ppm o szerokości połówkowej około 80 ppm W stosowanych warunkach

pomiarowych w widmie'4NNMR związku 6 nie zarejestrowano żadnych sygnałów , co może

być spowodowane ich zbyt dużą szerokością połówkową.

1. W.Kożmiński, J Jażwiński,L.Stefaniak, Materiały XXV Ogólnopolskiego Seminarium na

temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań, Kraków 1992, str 297
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ANIZOTROPIA REORIENTACJI MOLEKULARNEJ
W3.5-LUTYDYNIE

D. LEWANDOWSKA, CJ. LEWA, St. LĘTOWSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański

Inspiracja do podjęcia badań dyskutowanych w tej pracy były winiki dotyczące
temperaturowych zależności czasów protonowej relaksacji magnetycznego rezonansu
jądrowego (1-3) jak również obserwowana anizotropia ruchu rotacyjnego molekuł w
cieczach benzeno- i pirydyno-pochodnych. W literaturze spotkać można wiele prac
poświęconych anizotropii ruchu rotacyjnego molekuł poliatomowych o anizotropowej
symetrii (4-6). Badania te są prowadzone przy zastosowaniu różnorodnych metod i mają
one na celu określenie tensora dyfuzji rotacyjnej oraz wyznaczenie barier potencjału
ograniczających swobodę ruchu rotacyjnego molekuł.

Celem tej pracy było przeprowadzenie systemetycznych pomiarów
temperaturowych zależności tych wielkości fizycznych, które mogłyby odczuć zmiany
dynamiki oraz struktury bliskozasięgowej molekuł cieczy m.in. lepkości i przesunięcia
chemicznego NMR. Praca niniejsza stanowi kontynuacje badań dotyczących oddziaływań
i struktury determinujących ruchliwość molekuł w cieczach (7,8).

Wyniki pomiarów

Strukturę molekuły 3.5-lutydyny z parametrem asymetrii I pokazano na rysunku 1
(6). Pomiary wykonano dla 3.5-lutydyny poddanej oczyszczaniu chemicznemu oraz
odgazowaniu pod próżnią rzędu 10 A-5 mm Hg. W tabeli I zebrano podstawowe
własności fizyczne 3.5-lutydyny.

Lepkość mierzono wiskozymetrem Oswalda z wiszącym dolnym poziomem cieczy
przystosowanym do odgazowania oraz prowadzenia pomiarów pod próżnia. Przesunięcie
chemiczne mierzono spektrometrem MRJ przy częstotliwości 80 MHz przyjmując linie
grup CH3 3.5-lutydyny jako wzorzec wewnętrzny.

Wyniki pomiarów lepkości ścinającej pokazano na rysunku 2. Zależność ta
wykazuje w całym zakresie cieklości charakter areniusowski

r) = r)o exp (Ea/kT ) (1)

z dwoma kompletami starych r|o i Ra. Temperatura w której następuje zmiana tych
stałych wynosi Ti = 325 ± 10 'K. Wartości stałych w równaniu (1) zebrano w tabeli H.

Temperaturowa zależność przesunięcia chemicznego dla protonów pierścienia 3.5-
lutydyny względem linii grup CH3 5 (CH3) pokazano na rysunku 3. Przesuniecie
chemiczne dla protonów 2 i 6 maleje, zaś dla protonoów 4 rośnie ze wzrostem
temperatury.

£90



TABELA I. Własności fizyczne 3.5-lutydyny

Ciężar cząsteczkowy
Gęstość (g/cm3)
Lepkość (cP)
Energia aktywacji (kJ/mol)
Temperatura topnienia (°K)
Temperatura wrzenia (°K)
Temperatura krytyczna (°K)
Moment dipolowy (D)
Współczynnik załamania światła
Ciepło właściwe (JAnol °K)
Główne momenty bezwładności ( ) :

Średnia objętość molekuł (10*24 cmA3):

Współczynnik rozszeżalności ciepl. ( l O ^ / ' K

c
n (29O'K)

P
Ea
Tt
Tw
Tk
H
n
ci

lx
iy
Iz
V(290)
V(Tt)

) ot

107,16
0,9492
1,36
9,9
254
444,8
667,26
2,59
1,506
67,8

340
378
718
187,4
180,8
1,06

TABELA H. Wartości stałych w równaniu (1)

no (cP) Ea (kJ/mol °K)

Poniżej Ti
Powyżej Ti

4,3.1OA-3
5,9.10*-2

9,51
9,13

W pobliżu temperatury Ti występuje zmiana nachylenia temperaturowych
zależności 5(CH3). Wyznaczona z tych zależności temperatura zmian nachylenia S(CH3)
Ti' = 322 ± 8 'K wykazuje dobrą zgodność z temperaturą Ti określoną z temperaturowej
zależności lepkości oraz zadawalającą zbieżność z danymi literaturowymi (6). Silniejsza
zależność temperaturowa przesunięcia chemicznego dla protonów 2 i 6 niż protonu 4
wydaje się potwierdzać sugestie literaturowe dotyczące wpływu momentu dipolowego na
oddziaływanie międzymolekularne, które determinuje swobodę ruchu rotacyjnego oraz
strukturę bliskiego uporządkowania (10) molekuł 3.5-lutydyny w stanie ciekłym(6,8)
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BADANIA ROZTWORÓW
ALBUMINY Z SUROWICY WOŁOWEJ W D2O

D.Lewandowska* LPodoski**

* Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwcisytel Gdański. 80-952 Gdańsk
uL Wita Stwosza 57

** Katedra Fizyki,
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia

Pomimo szerokiego zastosowania metod NMR w medycynie i biologii
interpretacja wyników badań, szczególnie czasów relaksacji, napotyka na
znaczne trudności. Ze względu na złożoność rzeczywistych układów
bilogicznych od wielu lat prowadzi się badania modelowe, a w
szczególności roztworów białek.

Protony dające sygnał NMR znajdują się w molekułach białek i
przede wszystkim w molekułach wody. Najczęściej przyjmuje się, że
molekuły wody występują w 3 frakcjach:
1 - wody krystalicznej bezpośrednio przy powierzchni białka,
2 - wody związanej o ograniczonej swobodnie translacji,
3 - pozostałej wody o parametrach dynamiki molekularnej zbliżonej do

czystej wody [1].
Do opisu relaksacji w takich układach stosowany jest najczęściej

model szybkiej dyfuzji protonowej opisany szczegółowo w pracy [3].

Dla relaksacji spin-siatka stosuje się najczęściej wzór Zimmermana-
Brittina [2] lub jego modyfikacje [3]:

int = fzXl/T„ + fsx lfTH
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gdzie ir, fs oznacza ilość wody związanej i swobodnej Tt/, T l s - czas
relaksacji Tj odpowiednio dla wody związanej i swobodnej.

Celem przeprowadzonych pomiarów przesunięć chemicznych i
czasów relaksacji T t dla roztworów albuminy w D2O było określenie
parametrów dynamiki molekularnej wody w roztworach albuminy w D2O.
Pomiary przesunięcia chemicznego i czasów relaksacji T[ wykonano na
spektrometrze NMR typu Tesla BS 567A przy częstotliwości 100 Hz.

Czasy relaksacji Tj zmierzono sekwencją impulsów n-X - Tt/2, dla
przynajmniej 20 wartości t .

Roztwory przyrządzono wagowo nig albuminy/^g albuminy na
krótko przed pomiarem. Albuminę z surowicy wołowej wyprodukowano w
Instytucie Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pomiary przesunięcia
chemicznego protonów wody wykonano dla 2 stężeń w zakresie 273-321
K, względem zewnętrznego wzorca HMDSO. Nie stwierdzono zmian
przesunięć chemicznych pomiędzy sygnałem wody w roztworze, a czystą
wodą (tabela 1).
Podobny wynik otrzymał Borey [4]. Dla roztworów innych białek
stwierdzono w niektórych przypadkach niewielkie przesunięcie, w kierunku
wyższych pól, rzędu 0,03-0,04 ppm [5]. Wyniki pomiarów przesunięcia
chemicznego mogą świadczyć o występowaniu w roztworze malej ilości
wody związanej.

Oprócz pomiarów przesunięcia chemicznego zarejestrowano sygnały
FID w funkcji temperatury dla stężenia C = 0,132 g/g oraz D2O - dla tej
samej objętości próbki. Sygnały FID posłużą do oszacowania czasów
relaksacji T2 i porównania go z czasami T2 dla analogicznych roztworów.
Sygnał FID może posłużyć ponadto do oszacowania liczby protonów
(deuterów) w roztworze [6]. Wartości czasów relaksacji T[ dla stężenia
C=0,132 g albuminy/g D2O w zakresie temperaur 293-321 K
przedstawiono w tabeli 2 i na rys.l.

Stwierdzono ekspontencjalną zależność czasów relaksacji od
odwrotności temperatury. Wyliczona wartość energii aktywacji wynosi
E=10,2 + 0,4 kJ/mol. W tabeli 3 podano wartości czasów relaksacji dla 6
różnych stężeń albuminy w temperaturze 303 K. Szybkość relaksacji lfl\
jest liniową funkcją stężenia roztworu (rys.2).

Woda w badanych roztworach pochodzi z kilku źródeł-
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a) z wymienialnych protonów białka - około 1000 protonów/molekułę
albuminy

b) zawilgocenia liofilizowanej albuminy (ok. 10% suchej masy - określono
na podstawie ważenia osuszonej próbki) - około 800 protonów/molekułę.

c) zawartości wody w D2O (używano 98,75% D2O) - około 600
protonów/molekułę albuminy.

Oszacowano, że w badanynm roztworze około 2400 protonów H2O
przypada na molekułę albuminy zawierającą n=4634 protony [6].

Przyjmując, że proces relaksacji spin-siatka T! spowodowany jest
szybką wymianą protonów pochodzących z wody swobodnej, związanej i
szybką wymianą niektórych protonów białek szybkość relaksacji można
opisać wzorem:

i/r, = fjXi/Tn + f.xi/r,, + f b x i/ r l b

gdzie fb - oznacza populację szybko wymieniających się protonów białka, a
T l b - czas relaksacji z tym związany.

Zakładając, że przyczynek fj, 1/Tlb do szybkości relaksacji jest
niewielki, oraz przyjmując jak w pracy [6] fb=O,057 obliczono czas
reaksacji T ] 2 w temperaturze 298 K. Wynosi on T,2=82 ms i jesl
porównywalny z T]2=74 ms otrzymanym dla roztworów albuminy z białka
jaja kurzego w wodzie [7).

Dalsze prace roztworów albuminy dotyczyć będą pomiarów czasów
relaksacji dla innych częstotliwości rezonansowych, w celu
dokładniejszego określenia frakcji wody związanej i swobodnej oraz
określenia czasów korelacji związanych z procesami dynamiki
molekularnej, jak to np. wykonano w pracach [6,8,9].
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TABELA 1

Przesunięcia chemiczne protonów wody
dla roztworów albuminy w D2O

(względem zewnętrznego wzorca HMDSO)

Temperatura
[K]

273

278

283

288

293

298

309

309

315

321

327

333

343

C = 0,132

4,971

4,942

4,886

4,844

4,801

4,756

4,707

4,646

4,598

4,543

4,506

Przesunięcie chemiczne
[ppm]

C = 0,200

4,798

4,749

4,704

4,651

4,601

4,559

C = 0,00

4,970

4,946

4,901

4,848

4,804

4,755

4,695

4,652

4,5%

4,539

4,525

4,442

4,355
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TABELA 2

Wartości czasów relaksacji protonów wody
Ti roztworu albuminy w D2O C = 0,132 g
albuminy/g D2O

Temperatura
T[K]

293
298
303
309
315
321

Czas relaksacji T[

1,224
1,327
1,381
1,514
1,591
1,768

Energia aktywacji E = 10,2 kJ/mol

TABELA 3
Wartości czasów i szybkości relaksacji
dla roztworów albuminy w D2O (temp. 303 K)

stężenie C

_gjdbuminy
g D2O

0,025
0,050
0,132
0,200
0,400

czas relaksacji
TiW

4,262
3,144
1,381
0,923
0,476

szybkość relaksacji
l/T, [l/s]

0,235
0,318
0,418
1,083
2,101
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325 250 T[Kj

3.0

2.0

1.0

00

Rys. 1 Zależności temperatur, czasów relaksacji T|
w roztworze albuminy.

0.1 0.2 0.3 0.4 [9/9]
Rys.2 Zależność szybkości relaksacji 1/Tj prolonów wody

od stężenia białku dla częstotliwości 100 MHz.
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Określanie stereo chemii
małych cząsteczek organicznych w roztworze:

{H-H} NOE + Mechanika Molekularna

E.Bednarek', L.Kozerski2,

' - Instylut Chemii Przemysłowej, Warszawa, ul. Rydygiera 2
1 - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, ul Kasprzaka 44/52

W praktyce syntezy organicznej pojawia się problem określenia konfiguracji atomów lub
wiązań w cząsteczce o znanej konstytucji. Jeśli uda się wyhodować odpowiedni do badań
rentgenograficznych monokryształ problem znika. W przeciwnym jednak przypadku lub gdy
istnieje potrzeba względnie szybkiego określenia konfiguracji nie dysponuje się skuteczną
metodą. Pozostaje analiza stałych sprzężenia (zwykle proton-proton) lub metody korelacyjne
takie jak CD, które wymagają najczęściej otrzymania serii analogów i są w związku z tym
bardzo czaso- i pracochłonne. W niniejszej pracy przedstawiono ogólny schemat przypisywania
konfiguracji metodą wykorzystującą pomiar jądrowych efektów Overhausera proton-proton i
obliczeń mechaniki molekularnej. Należy podkreślić, że metoda posiada kilka istotnych
ograniczeń:

1. badana cząsteczka musi tworzyć słabo sprzężony ukiad spinowy

2. w widmie H NMR powinna być dostatecznie dobra separacja sygnałów, aby możliwe
było ich selektywne nasycenie (brak efektu "bezpośredniego nasycenia")

3. zakłada się spełnienie warunku maksymalnego zwężenia o n c « l , który jest spełniony dla
większości małych cząsteczek (masa £ 500u) w nielepkich roztworach.

4. zakłada się izotropowy obrót cząsteczki w roztworze, a więc symetrię w przybliżeniu
sferyczną oraz, że czas korelacji grup wewnętrznych jest w przybliżeniu równy czasowi
korelacji całej cząsteczki.

5. metoda bezpośrednio pozwala tylko na określenie względnej konfiguracji z dość wysokim
prawdopodobieństwem
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SCHEMAT 1
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Cząsteczka o znanej konstytucji
i nieznanej konfiguracji

i-ta hipoteza o konfiguracji

Określenie 'efektywnej' geometrii
cząsteczki w roztworze

Obliczenie teoretycznych
efektów NOE

Porównanie efektów teoretycznych
z eksperymentalnymi
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obliczone
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Schemat 1 przedstawia ogólną procedurę określania konfiguracji

• Postawienie hipotezy u konfiguracji:

Jeśli w strukturze cząsteczki znajduje się n centrów stereogennych to musimy rozpatrzyć
2°/2 hipotez o konfiguracji (czynnik 1/2 wynika stąd, że określa się konfigurację
względną). Np. jeśli są trzy centra asymetrii to mamy cztery możliwości: RRR, RRS,
RSR, RSS. Wybieramy losowo jedną z hipotez i tak zdefiniowaną cząsteczkę modelujemy
przy wykorzystaniu programu PCMODEL

• Określenie "efektywnej" geometrii:

W układzie multispinowym efekty NOE silnie zależą od "efektywnej" w skali czasu
relaksacji geometrii cząsteczki w roztworze tj. między innymi od < T; j ' 6 ), gdzie ri} są to
odległości pomiędzy poszczególnymi protonami w cząsteczce, a znak < ) oznacza
uśrednienie po wszyskich konformacjach. W układach sztywnych o dobrze
zdefiniowanych odległościach sprawa jest względnie prosta. Komplikacje pojawiają się w
związku z istnieniem rotacyjnych ruchów wewnątrzcząsteczkowych. Zakłada się, że
obliczenia MM pozwalająna przybliżony opis stanów konformacyjnych cząsteczki w skali
czasu relaksacji. Procedura modelowania populacji cząsteczki jest następująca:

1. minimalizacja cząsteczki,

2.wygenerowania zbioru konformerów przy użyciu opcji MULTOR (find global
minimum)

3.minimalizacja energii wszystkich konformerow-opcja BATCH.

Po tej procedurze otrzymuje się zbiór >' dyskretnych konformerów z odpowiadającymi im
obliczonymi energiami (entalpiami). Jest to zbiór chaotyczny, a ilość wygenerowanych
konformerów o "podobnej" geometrii jest przypadkowa. Zbiór ten należy poddać selekcji
wykorzystując proponowane pojęcie "rodziny konformacyjnej". Jeśli przyjmiemy, że
dana cząsteczka składa się z kilku sztywnych fragmentów to geometria każdego z
dyskretnych konformerów jest dobrze zdefiniowana przez podanie parametrów
geometrycznych każdego ze sztywnych fragmentów (długości wiązań, kąty płaskie i
torsyjne) oraz kątów dwuściennych opisujących konformacje na łączących je wiązaniach.
Przyjmijmy dalej, że konformer "i" o energii Ej jest scharakteryzowany wartościami kątów
dwuściennych np.
•t>,.2= -75°, 02.3=123", <P2.,=178° to rodzinę konformacyjną związaną z konformerem "i"
definiujemy jako wszystkie te konformery "j", które spełniają jednocześnie następujące
warunki:

i) ± A*,, (i)),

Zakładając, że A<J>,.,=AtI>>->=A<!>w=15° to:

<tlJ,(j)e(178o,-168o)



Na obecnym etapie badań przyjmuje się A<t> arbitralnie, ale wydaje się jasne, że powinno
być ono tak dobrane dla każdego kąta dwuściennego, aby wyodrębnione rodziny
konformacyjns mogły zostać poddane weryfikacji eksperymentalnej przez pomiar
wicynalnej stałej sprzężenia. W ogólnym przypadku do pełnego opisu geometrii danego
dyskretnego konformera należałoby podać wartości kątów dwuściennych opisujących
wszystkie wiązania w cząsteczce. Po zakończeniu procedury selekcji zbioru N
dyskretnych konformerów uzyskuje się n rodzin konformacyjnych
(zwykle n < 10). Każda z rodzin reprezentowana jest przez konformer o najniższej
entalpii, zakładając, że dobrze reprezentuje on geometrie swojej rodziny. Udział danej
rodziny w całej populacji określa się z zależności Boltzmana AG=-RTlnK, zakładając, że
obliczona różnica entalpii dla dowolnej pary rodzin jest w przybliżeniu równa różnicy ich_
energii swobodnych. Sprowadza się to do założenia, że różnice ich entropii są bliskie zeru:
AG=*AH-TAS, jeśli AS-0 to AG~AH. Do obliczeń efektów NOE potrzebne sa uśrednione
po wszystkich konformacjach wartości odległości pomiędzy wszystkimi protonami w
cząsteczce :

gdzie Wi jest to udział danej rodziny w populacji i £wk=l

Weryfikacja wartości wicynalnycb starych sprzężenia.

Porównanie wicynalnych obliczonych stałych sprzężenia
{J)*bl=£wkJŁ'''>' z eksperymentalnymi służy do weryfikacji czy wymodelowana w
powyższy sposób populacja konformerów jest niesprzeczna z "rzeczywistością fizyczną".
Sprawdzamy czy obliczone staie sprzężenia spełniają warunek:

(J>*bl=(J)clI>±AJ.
W praktyce możliwe jest opisanie danego wiązania zwykle tylko jedną wartością J
(najczęściej proton-proton). Przyjmując nawet, że dysponujemy dobrze sparametryzowaną
zależnością J(<t>) i że nie ma uśrednienia konformacyjnego to znając z dużą dokładnością
eksperymentalną wartość J uzyskujemy często dwa rozwiązania względem kąta
dwuściennego. Uzależnione jest to od przebiegu zmienności funkcji (J<J>), wartości
zmierzonej J i dokładności jej pomiaru. Dla "płaskiej" zależności możemy wyznaczyć <I> z
bardzo małą dokładnością nawet gdy dysponujemy dwoma komplementarnymi
wartościami J. Dlatego wicynalna stała sprzężenia nie zawsze jest dogodnym narzędziem
do rozstrzygania problemów konformacyjnych, a co za tym idzie konfiguracyjnych.

Obliczanie tablicy teoretycznych efektów NOE

Szczegółowy opis znajduje się w publikacji [1J. Autorzy dysponują oprogramowaniem,
które umożliwia współpracę z programem PCMODEL.

Pomiar efektów NOE
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Typowe 12-godzinne eksperymenty NOE wykonano na spektrometrze BRUKER AM 500
ze stabilizacją temperatury (304 K) wykorzystując program NOEMULT.AUR. Typowy
czas irradiacji sygnału rezonansowego wynosił 1 5s, a czas akwizycji 5s. Szczegółowy opis
procedury znajduje się w publikacji [1]. Na podstawie kilkunastu eksperymentów szacuje
się błąd przypadkowy związany z ręcznym fazowaniem widm oraz dryftem pola
magnetycznego na około ±0.25% NOE, wypadkowa irednia dokładność pomiaru
wynosi około ±1.0% NOE.

• Porównanie efektów eksperymentalnych z teoretycznymi

Jako miarę "podobieństwa" dwóch tablic autorzy proponują zastosowanie parametru
stosowanego w rentgenografii: współczynnika "wiarygodności hipotezy" (ang. reliability
factor) [3] R(Ma hipoteza) definiowanego jako:

R-ZINOEi*"1- NOE,"1 / I I NOE,"P |

Małe wartości R (0.3+0.5) świadczą o dobrej zgodności eksperymentu NOE z modelem i
sugerują przyjęcie hipotezy, natomiast duże (>1) sugerują jej odrzucenie. Minimalna
graniczna wartość R, która ma sens fizyczny jest związana z błędem pomiarowym i dla
pojedynczego pomiaru efektów NOE zależy również od liczby mierzonych wartości.

0 Wnioski

Można sugerować, że proponowane podejście będzie mogło znaleźć zastosowanie w
praktyce. Mimo doić prostego modelu "efektywnej" geometrii w roztworze wyniki
eksperymentalne są w zadowalający sposób reprodukowane w przypadku wyżej
przedstawionych związków modelowych co już na obecnym etapie badań umożliwia
rozwiązywanie dość skomplikowanych problemów konfigu-racyjnych. Pozostaje jeszcze
wiele problemów do rozwiązania m.in. obecność w cząsteczce protonów dynamicznych,
problem konformacji pierścieni, a szczególnie uwzględnienie silnego sprzężenia w
rozpatrywym układzie spinowym. Należy zwrócić uwagę na interesujący fakt, że
proponowane podejście umożliwia sprawdzenie a priori czy konkretny problem może
zostać rozstrygnięty przy zastosowaniu tej metody. Można to zrobić przez obliczenie tablic
teoretycznych efektów NOE dla wszystkich możliwych konfiguracji i porównanie ich
parami. Jeśli różnice wartości R znacznie przekraczają błąd eksperymentalny to
wykonanie pomiaru jest celowe.
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USE of HRNMR to TISSUE CHARACTERISATION. DATA PROCESSING
of NOISY PHOSPHORUS SPECTRA

TeobaU Kupko1, Zbigniew JedlUstd2, Zbigniew Religo3, Marian Zembato3, Jeny Nofyiiskt*
and Noil AfaUtiyonov*

1-Silesian University, Institute of Chemistiy, Szkolna 9 Street, 40-006 Katowice and Institute of
Polymer Chemistry, Polish Academy of Sciences, 41-800 Zabrze, M Curie-Sldodowskiej 34, Poland;
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Poland; 3-Silesian Medical Academy, Cardiosurgery Zabrze; 4-Production Association
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An attempt to use HR NMR spectrometer for liquids to detect
and determine various forms of phosphorus (ATE, ADP, P^i' ?i
I in living tissue is described. Initial results indicate
the feasibility of this attempt to study biodistribution of
phosphorus in some grass species and domestic plants, intact
fly, as well as, of samples of human heart preserved in
formaline after transplantation [1-2]. Sample preparation,
preservation and measurement conditions are also very
important to obtain reproductible results.
This work indicates the potential of typical HR NMR
spectrometer, available in many chemical and physical
laboratories to perform some nondestructive in vivo studies
of tissue. These include detection and determination of
phosphorus metabolites, like ATP, phosphocreatine PCr or
inorganic phosphorus P^ and intracellural pH^.
However, due to low concentration of the metabolites of
interest in a tissue, and their Instability we should
overcome the problem of detection sensitivity (time of
measurement) and severe signal overlapping.
Our initial results indicate the feasibility of this
approach to detect and determine phosphorus compounds in
living tissue with a Varian VXR-300 NMR spectrometer,
equipped with S and 10 mm probe for liquids at 23 C. Our
initial P-31 studies of long grass samples [1] and leaf
stalks of domestic geranium [2] showed a relatively narrow
Px signal i^\/2 " 40 Hz) . In a sample of a sick human heart,
excised during transplantation and kept 2 days in
formaline, only broad hump of decomposed high energetic
phosphorus metabolites and strong P̂  signal were detected

[21.
The problem of noise and signal overlapping is common in NMR
spectra of tissue. Thus, the importance of spectral data
processing [3-6] in case of difficult samples [7-8], wil be
stressed below. Fig. 1 presents a raw spectrum of live,
middle sized (about 0.3 g) cricket. Similar spectra can be
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obtained within 3-20 min. Unfortunately, due to an excessive
noise, they seem to be usseless. Here, we should improve
signal-to-noise (S/NI ratio first. In this case the use of
mathed filter [4J, i.e. multiplication of a raw FID by
decreasing exponential function is necessary.
The corresponding line broadening is 10-S0 Hz in case of
tissue spectra. Then, we can play with some resolution
enhancement functions to improve separation of overlapped
resonances. Use of CDRE function (7J together with
decreasing exponential [8] makes readily visible main
components of the investigated animal: PME
(phosphomonoesters), PDE (phosphodiesters), PA, P C r and ATP.
From the shape of a raw FID and the approximate linewidths
in a raw spectrum we can also assume optimal parameters for
Lorentz-to-Gauss multiplication 1LGM).
The use of LGM in case of BRUKER and VARIAN spectrometers
will be briefly discussed below.

I. BRUKER system.

Its ASPECT computers use the following form of LGM function:

exp((-)tLB)t + |(nLB)/(2GBAQ)]t2}, (1)

where LB determines the linewidth ( LB < 0 ), AQ - time of FID
acquisition and GB - time, when FID signal drops to the noise
level {see ASPECT 2000. NMR software manual 1. Bruker, 1979 ).
In this case the ranges of optimal values for LB and GB para-
meters are:

< GB < H l n ( « n ' S ) / [ * AQ v 1 / 2 ( max )1), (2)

and

- vjfl (min) < LB < - Vj^ (max) (3)

II. VARIAN systems.

The following LGM function is used (see Operation Manual. Varian,
Palo A l t o ) :

exp(t/RE - t 2 / A F 2 ) , (4)

where RE is related to the linewidth and AF determines time t
(part of A Q ) , when initial magnetization S (for t«0) decays in
noise s„ (later parts of FID envelope), or the position of
maximum of function (4).
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The o p t i m a l p a r a m e t e r s a r e ;

{[SQR (2 Jin (Sn / S ) I / i t v ( m i n ) } < AF < {[SQR(2I l n ( s n / S ) l /it v 1 / 2 ( max)} (5)

and

1 /1« vj/2 (min) ] < RE < 1 /[ u Vj/j (max) ] (6)
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Fif. 1. P-31 NMR spectra of live cncket in 10mm tube: a) raw spectrum (AT=1 s,
CT-3000); b) sensitivity enhancement (EXP LB=30 Hz); c) sensitivity and

resolution enhancement (LB-30 Hz and CDRE with CCD-0.9 and CD=0.01),
and d) resolution enhancement with LGM: RE - 0.0018, AF = 0.0052.
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Fig. 1. P-31 NMR spectra of live cricket in 10mm lube: 3) raw spectrum (AT= I s,
CT-3000); b) sensitivity enhancement (EXP LB"=30 Hz); c) sensitivity and

resolution enhancement (LB=30 Hz and CDRE with CCD=0.9 and CD=0.01);
and d) resolution enhancement with LGM: RE = 0.0018, AF - 0.0052.
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" C NMR OF TAUTOMERIC SYSTEM OF PI COLI NE-2-THI OL-

ANO PICOLINE-2.4-DITHIOL N-OXIDES

A.PUSZKO

Departament of Organic Chemistry. Academy of Economics,

PL-S3 342 Wrocław

The *SC NMR of pyridine N-oxides Save been investigated by

several scientists [l-O] who concentrated on monosubstituted

derivatives of pyridine N-oxides. Th« examinations of C NMR

of the subject compounds provided valuable information on their

structure. Within extensive invastigations on the reactivity of

pyridine N-oxide derivatives perforated in this laboratory [5-

11], 2-thiol derivatives represent a considerable contribution.

Experi mental

The 19C NMR spectra were recorded on T*2la BS 989 spectrome-

ter at 35.142 MHz. Typical conditions were spectral width 76OO

Hz, 8 K data points, pulse angle SO° CIS s3 and repetition

time 2 s. These conditions resulted in digital resolution of

1.22 Hz Ci.e. O. 05 ppm 3. All spectra were proton decoupled.

Samples were ca 10 X in CDC1_, and the centres of the CDC1_

peaks C77. 11 ppm 5 were used as an internal reference. The

assignements were carried out on the basis of previous l i tera-

ture Cl-6], model studies, additlvity rules, single resonance

spectra and on the basis of comparison chemical shifts and

coupling constant of protons of picoline N-oxides, 2-halo-4-

nltroplcoline N-oxides [11] and plcollne-2,4-dlthlol N-oxides

CHS - 6.85 ppm, HO - 7. ©O ppan, CH_ - 2.65 ppm, OH - 13.1 ppm,

J 5 e - 10 Hz- for 3-methylpyridine-2.4-dithiol N-oxide, H3 -

7,85 ppm. HB - 8.2O ppm, CHg - 2.30 ppm, OH - 12,15 ppra - for



5-methylpyridine-2,4-dithiol N-oxide. H3 - 8.00 ppm. HS - 7.80

ppm. ChU - 2. 23 ppm, OH - 11.30 ppm, J_ _ - 5 Hz - for

6-methyl pyr 1 dl ne -2. 4 -di t hi ol N -oxi de3 .

The 1SC NMR chemical shifts war* calculated on the basis of

addltivity rules and the effects of substltuents for pi col i ne-

2-thiol N-oxldea Cthe chemical shifts for the picoline N-oxides

carbons were taken from the literatur* Cl] , the substituent

effect of 2-SH group was taken from the literature as the

difference 6 - 6 3 [23,363 and for
Fyr-1-lhi.on NOH Pyr NO

pieoline-2,4-dithiol N-oxides Cthe substituent effect of 2-SH

group was used in the same way as for picoline 2-thloL N-oxide.

but the effect of 4-SH group was estimated as: 6 -6
" ryr-a-SH Fyr

C27.2S]. CIn the literature there i s no " c NMR data of

pyridine-3-thiol N-oxlde3.

The picoline-2-thiol N-oxides and picoline-2,4-dithiol

N-oxides used in the study were syntesized by the previously

described methods ta.lO].

The IR spectra recorded on a Specord IR 73 CZeiss, Jens)

spectrophotometer as nujol mulls.

The absorption of the t i t led compounds were recorded on a

UV-VIS spectrometer, using » quartz cell of O.OO7 em thickness.

Samples were approximately 10 mole/dm in ethanol.

Results and discussion
ŁH NMR spectra of plcoline-2,4-dithiol N-oxides were recor-

ded in order to faci l itate the assignements of the chemical

shift of carbons of examined compounds. The spectra 3-plcollne-

a.A-dlthiol N-oxlde and 6-plcoline-2,.4-dlthiol N-oxide were

studied as being on AB and AX type respectively. Similarly to

*H NMR of 2-halo-S-methyl-4-nitropicoline N-oxides t i l 3 only

singles were obtained in the spectra of 3-picoline-2,4-dithiol

N-oxide. This fact test i f ies to the lack of splitting in this

case comparable with a natural width of the line. The introdu-

cing of three substituents to pyr1dine N-oxide Cthe thiol

group in position 2 and 4 and methyl group into position 3 3

causes the change of coupling constant J_ Q from 6.8 Hi [26)

to 1O Hz according to the influence of electronegati vity of



substituent on vicinal coupling constant. Conversion from

picollne N-oxides C28] to picoline-2,4-dithiol N-oxides causes

the greatest change of deshielding of the proton Adjacent to

the- thiol group. The observed dashielding effect of two thiol

groups osci l late from 0.8 to 1.8 ppm- The occurrence of the

frequency signals at 11.3+13.1 ppm COłO proves that picoline-

2.4-dithiol N-oxides existance in the thlone form. On compari-

son the carbon signals of the methyl groups in 3-pieoline N-

oxide 128] and 3-pieoline-2,4-dithiol N-oxide It i s clear that

/^-effect of two thiol groups has chlffed this signal by about

O. 4 ppm.

The transition from pyridlne N-oxide to picoline N-oxide Cll

provides the largest change in the "ipso" carbon resonance fre-

quency according to the substantial paramagnetic effect speci-

fic to the methyl group. The "Ipso" carbon deshielding in

picoline N-oxides varies between S. 74 and 11. OS ppm. The chemi-

cal shifts of other carbons do not vary or undergo only very

slight changes if they are in a close neighbourhood of a methyl

group.

The great paramagnetic a effect the thiol group on carbon in

position 2 C30.3 ppnO and in position 4 C50.4 ppnO in pyridlne

ring C27J undergoes the significant decrease on N—oxidation

[25] C28. O ppm and 14 ppm respectively?. The introduction of

the thiol group into position 2 of picoline N-oxide gives a

deshielding effect at C-2 C27.21+28.87 ppnO according to a

paramagnetic action of a thiol substituent on the "ipso"

carbon.

At the transition from picoline N-oxides to pleoline-2-

thiol N—oxides, the chemical shifts of the methyl group carbons

undergo slight changes C17.7B+2O.20 ppm —» 17.84+20.00 ppnO.

But the thiol group situated in ortho position to the methyl

group in 3-methyl derivatives has the greatest influence. The

introduction of the thiol group into position 4 to plcoline-2-

thiol N-oxldes causes the largest change in the chemical shift

of the "ipso" carbon, according to the paramagnetic effect

characteristic for the thiol group Ca effect}. The value of the

deshielding effect of the thiol group at C-4 in picoline-2,4-



dithiol N-oxides ranges from 81.M + 20.70 ppm. The complete
disagreement between the experimental And calculated chemical
shift of carbons Cif the effect of SH group was Is taken from
benzene derivative [2033 points out on special interaction in
molecules g£ studied compounds.

-CH3 _ _

i- i.
The good agreement between experimental and calculated che-

mical shift of C-2 and C-4 i f the effect of 3- and 4-SH groups
are calculated from the equations:

SCS * C 6 - 6 3 C3S.28J
2-SH Pyr-2-thlon NOH Pyr NO

SCS * C <5 - 6 3 [27.26]
4-SH pyr-4-en NO Pyr NO

prove the conclusion that 2-thlol group Is responsible for
creating the thlone form not only In picoline-2-thiol N-oxldes
but also in picolin«-2,4-dlthiol N-oxldes. Calculation of these
effects by using an average value of substltuent effect both 2-
and 4-SH group from equationSCS • 1/2 Ci - * * 6

Pyr-2-thien NOR Pyr NO Pyr-4-SM-NO
- 6 5 + 1 / 2 C 6 - * •

Pyr NO Pyr-I-SH No Pyr NO

6 - 6 "3
Fyr-«-thion NOM Pyr NO

[25.26,87] gives no agreement.The difference between the expe-
rimental chemical shifts and those calculated Is a measure of
inner interaction substituents with *aeh othar as well as their
Interaction with the ring. Bigger differences may also result
from no taking into consideration of 4-thlol effect on all
carbons except "ipso" carbon. These calculations do not take
into consideration mutual interaction of the thlol group in
position 2 with the thlol group in position A and the methyl
group and N-oxide group.

The results of C NMR spectra provide correct qualitative



p r e d i c t i o n s concerning the equilibrium composi t ions, but they
cannot afford any quant i tat ive Information s i n c e the d i f feren-
c e s in t h e s h i f t s of the corresponding carbon atoms i n the
mod«l compounds are small.
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TABLE 1

*3C NNK chemical s h i f t s experimental and ca lcu lated •ppm/' /In parentheses/'

and SCS at t h i o l group for p l c o l i n e - 2 - t h i o l N-oxides and p i c o l i n e - 2 , 4 - d i t h l o l

N-oxides

Camą>oands C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C ~ C H 3 L l t

3-nethylpyrldlne 138.23 137.59 128.82 128.92 136.57 si.S

M-oxlde

3-nethylpyrldlne- 28.14 12.1O S.O8 -12.SO -8.8O 22.O3

2-thlol M-oxide SZ&.ZOS S4.BS ST.2OS /-12.1O/ X-5.AOX

A-nethylpyridine 130.4O 128.OO 13O. TO 128.40 139.1O S\S

N-oxlde

4-methylpyridlne- 27.19 2.8O 8.38 -11.88 -6.9O 21.16

2-thiol N-oxlde

5-methylpyrldlne 138.23 127.48 126.82 138.29 139.23 sts

N-oxide

5-methylpyrldine- 25.60 4.20 3.67 -14.18 -4.18 17.94

2-thiol N-oxide

6-methylpyrldlne 139.52 125.O7 124. 3O 127.98 149.14

N-oxlde

e-methylpyridir«- 27.74 4.55 5.3O -13.58 16.59

2-thlol N-oxlde



168. 1 O

27.74

•28. 2X

165. 54

28.87

167. 9O

27.21

138.

131.

144.

8 0

5 8

O3

18. 99

150. 8O

23.98

•22. ZS

1 47. 83

21.01

151. 00

20.70

119.

124.

117.

OO

31

8 1

121. OO

124. 3O

128.OO

3-methylpyridlne- 168.1O 138.80 15O.8O 119.OO 121. OO IB. 80

2,4-dlthiol

N-oxide

5-«ethylpyridine- 165.54 131.58 147.83 124.31 124.3O 17.34

2, 4-dlthiol

N-oxlde

6-methylpyrldine- 167.9O 144.O3 151.00 117.81 12&.OO 17.48

2, 4-dithlol

M-oxlde

The exanple of calculation of chemical shift for carbons for

3-«ethylpyrldine-2,4-dlthiol M-oxlde

3-mthylpyrldlm N-oxld* C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

130.23 137.59 126.82 120.62 13O. 57

28.2O 4.8O 7.2O -12.1O -5.4O

15. OO

3-mthylpyridlne-2 ,4-dl - 107.43 142.39 149.02 114.82 131.17

thlol M-oxlde
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W. MAKULSKI * *)

*) Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL", Piastów
**) Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

WSTĘP
W szeregu pracach [1- 15] omówiono badania mikrostruktury
kopolimerów, styrenu z akrylanem metylu (S/MA), styrenu z
metakrylanem metylu (S/MMA), ot-metylostyrenu z akrylanem metylu
(MS/MA) i a-metylostyrenu z metakrylanem metylu (MS/MMA) przy
wykor7ystaniu rezonansu węgla l^C. Katritzky i współpracownicy [1] po
raz pierwszy do analizy struktury kopolimeru S/MMA wykorzystali
widma 13c NMR rozpatrując min. sekwencje triad merów. Do rozkładu
merów zastosowali następujące równania:

FMMM = P2MM ( 1 )

FMMS + FSMM = 2PMM ( 1 - PMM ) ( 2 )

FSMS = ( 1 - PMM ) 2 ( 3 )

PMM = r M fM / ( 1 - fM + rM fM ) ( 4 )
gdzie: FMMM " ułamek triad MMM w łańcuchu kopolimeru

FMMS > FSMM ~ ułamek triad MMS w łańcuchu kopolimeru

F S M S ~ ułamek triad SMS w łańcuchu kopolimeru

P M M " prawdopodobieństwo przyłączenia monomeru M do
łańcucha kopolimeru zakończonego merem M

Tyi - współczynnik reaktywności względnej monomeru M

fjvj - stosunek stężeń monomerów M do S w mieszaninie
reakcyjnej

J20



Badania Germana i współpracowników z ostatniego okresu [14,15] dla
układów S/MA i S/MMA szczegółowo analizują problem zależności
warunków syntezy i struktury kopolimerów.

Celem prezentowanej pracy było określenie rozkładu merów w
strukturze łańcucha wybranych kopolimerów statystycznych o
charakterze przemiennym i równomolowym udziale składników z
zastosowaniem spektroskopii rezonansu magnetycznego. Stanowi to
kontynuację naszych prac [17,18] dotyczących zależności struktury
kopolimeru od budowy cząsteczki monomerów.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Polimeryzacja i kopolimeryzacja:

Prcesy homopolimeryzacji w wypaku PMA, PMMA i PS prowadzono w
kolbach miarowych na 50 ml do których odważano odpwiednią ilość
AIBN ( dane w TAB. 1 ) i wprowadzano pod argonem 50 ml monomeru.
Reakcje prowadzono w termostacie olejowym w temp. 50 °C i
przerywano tak, aby nie osiągnąć dużych stopni konwersji, wlewając
mieszaninę do 500 ml metanolu. Syntezę PMS prowadzono pod wysokim
ciśnieniem w warunkach opisanych w [16].

Procesy kopolimeryzacji prowadzono w podobnych warunkach
przygotowując mieszaniny reakcyjne w sposób następujący: do kolb
reakcyjnych zawierających inicjator wprowadzano jako pierwszy
monomer mniej reaktywny (TAB.l) tz. MS dla układu 5 i 6 oraz S dla
ukłdu 7 i 8, wprowadzano drugi z monomerów ustalając dokładny skład
mieszaniny wagowo. Po przepłukaniu kolb argonem zamykano je
szczelnie i umieszczano w termostacie. Reakcje przerywano nie osiągając
10% konwersji wlewając mieszaniny do 500 ml schłodzonego metanolu w
celu wyodrębnienia kopolimeru.

Pomiary analityczne:
Stopień konwersji wyodrębnionych próbek poli- i kopolimerów
określono metodą wagową do stałej masy w suszarce próżniowej. Skład
kopolimerów 5-8 określono za pomocą spektroskopii IR wykonując
oznaczenia na aparacie SPEKORD IR 75. Jako pasma analityczne
przyjęto pasmo grupy karbonylowej. Do oznaczeń przygotowywano
roztwory 20-30 mg polimeru w 5 ml CHCI3 .

Badania za pomocą spektroskopii 1 ^c NMR prowadzono na aparacie
JEOL FX 90Q pracującym przy 22.5 MHz z transformacja Fouriera.
Pomiary wykonywano w temperaturze 25 °C przy stężeniu 2-5 % (w/v)
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roztworu w CDCI3 dla polimerów 1 -2 i 5-6 oraz w mieszaninie 1:1
C2D2CI4 / C2CI4 dla polimerów 3-4 z tetrametylosilanem (TMS) jako
odnośnikiem. Pozostałe warunki rejestracji były następujące: częstość
fali obserwacyjnej 33.2 kHz, częstość fali naświetlającej 55.0 kHz,
szerokość impulsu 5 |As, czas repetycji 1 s, liczba punktów danych 8000,
szerokość widma 5000 Hz, amplituda 16, całkowite odsprzeganie od
protonów, liczba skanów w TAB. 1.

Programy komputerowe:
Do obliczania współczynników reaktywności względnej opracowano
program REACTIVE zgodnie z metodą Kelena - Tudosa [19] oraz do
obliczania udziału i wykresów sekwencji merów w kopolimerze program
TR1AD3 napisane za pomocąjęzyka MS QuickBASIC, a obliczenia
prowadzono za pomocą mikrokomputera PROTECH PC/AT-386.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Określonym atomom węgla w łańcuchu (wzory strukturalne)

przypisano sygnały rezonansowe, których wartości zebrano w TAB. 2 na
podstawie widm pokazanych na rys. 1 . Do oceny stopnia przemienności
serii kopolimerów statystycznych o równomolowym składzie tz. MA/MS,
MMA/MS, MA/S i MMA/S wykorzystaliśmy głownie pasma
rezonansowe węgla ^C grupy karbonylowej i oc-metylowej. Pasma te
(rys. 2) wykazują charakterystyczne podziały na sygnały, którym można
przypisać odpowiedni rozkład triad w kopolimerze: MMM, MMS i SMS.
Udziały frakcji triad można obliczyć na podstawie określonej statystyki
przebiegu reakcji kopolimeryzacji przyjmując jako parametry
współczynniki reaktywności względnej i skład mieszaniny reakcyjnej.
Wykorzystując do tego celu podobne zależności, jak równania 1-4 oraz
współczynniki reaktywności wyznaczone uprzednio [17] metodą Kelena-
Tudosa, obliczone udziały triad M-centrowych przedstawia TAB. 3, a ich
graficzne zależności ilustrują rys. 3-6.

Układ MA/MS

Przeglądowe widmo kopolimeru statystycznego MA/MS
przedstawia krzywa 5 na rys.2. Podobnie jak w wypadku
kopolimeru przemiennego w pracy Niknama [6], pasmo węgla
karbonylowego dzieli się na trzy sygnały 51=175.60, 82=176.90
i S 3=178.20 ppm wykazując podobne proporcje intensywności,
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ale pasma rezonsowe węgla 1 3 C w pozycji Ci podstawnika
fenylowego obok trzech analogicznych sygnałów 5 1=143.04, 5
2=143.74 i 8 3=144.87 ppm obserwujemy dwa inne 6 4=145.80
i 5 5=146.55 ppm. Przypusczalnie są one związane z obecnością
w strukturze łańcucha kopolimeru fragmentów nieprzemiennych.
Jak wynika z danych w TAB.3 udział fragmentów nieprzemiennych
wynosi około 16%. Obliczenia na podstawie widma 13C-NMR w
paśmie Ci dają wynik 18%.

Układ MMA/MS

Widmo przeglądowe kopolimeru statystycznego MMA/MS przed-
stawia krzywa 6 na rys. 2. Wyraźnie odbiegają od obserwowanych
dla kopolimeru przemiennego [6] pasma rezonansowe
łańcuchowych węgli czwartorzędowych MS i MMA odpowiednio: 5
41.77 i 42.42 oraz 45.08 i 46.00 ppm, przy czym pierwsze ze
składowych sygnałów można przypisać fragmentom przemiennym
kopolimeru. Z obliczeń zestawionych w TAB.3 wynika, że
fragmenty przemienne w kopolimerze MMA/MS mogą stanowić
59%. Na podstawie intensywności sygnałów rezonansowych udział
ten wynosi odpowiednio 53% i 52%. Wydaje się, że potwierdza
to mniejszy stopień przemienności kopolimeru MMA/MS od
MA/MS. Konsekwencją tego faktu jest podział pasma
rezonansowego grup a-metylowych, których sygnały występują w
szerokim zakresie przesunięć 8:16.35,18.31,20.70 i 21.56 ppm.

Układ MA/S

Na rys. 2 widmo przeglądowe statystycznego kopolimeru MA/S
stanowi krzywa 7. Przyjmuje się, że podział pasma karbonylowego
[10,13] na trzy sygnały: 81=174.95, 52=175.49 i 53=175.98
odpowiada rozkładowi triad MMM, MMS i SMS. Obliczony względny
udział sygnałów wynosi odpowiednio: 8.8%, 42.2% i 49%.
Porównanie z przewidywaniami na podstawie modelu Markova
(TAB.3) świadczy o poprawności danych. Inne obszary widma mają
sygnały rozmyte i nakładające się, co ogranicza ich możliwości
analityczne.

Układ MMA/S

Widmo przeglądowe statystycznego kopolimeru MMA/S
przedstawia na rys.2 krzywa 8. Pasmo rezonansowe węgla
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karbonylowego jest rozmyte w zakresie przesunięć chemicznych
od 175.00 do 178.73 ppm, podobnie pasmo węgla C^ od 142.87
do 147.15 ppm. Pewnych informacji o strukturze kopolimeru można
uzyskać z analizy sygnałów węgla czwartorzędowego: 51=44.27,
52=45.46, 63=46.27 ppm oraz węgla a-metylowego: 51=18.15,
52=19.94, 53=21.73 ppm. Udziały triad odpowiednio: SMS, MMS,
MMM wyznaczone z ostatniego pasma sa następujące: 50.8%,
31.1%, 18.1%. Przewidywania z modelu Markova (TAB.3) udziału
triad przemiennych wskazują na 50.1% co pozwala uznać
oznaczenia z widma 13C NMR za poprawne.

Autorzy dziękują Panu dr Karolowi Jackowskiemu
kierownikowi Laboratorium Spektroskopii Cząsteczkowej na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za możliwość
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grantu KBN nr 2 2645 91 02.

LITERATURA
1. KatrickyA.R., A.Smith, D.E.Weiss:J.C/7e/n.Soc.,Perfc/n Transit

(1974) 1547
2. Hirai H., H.Koinuma, T.Tanabe, K.Takeuchi:

J.Polym.Sci.,Polym.Chem,Ed 17 (1979) 1339
3. Hirai H., T.Tanbe, H.Koinuma:

J.Polym.Sci.Polym.Chem.Ed 18 (1980)203
4. Koinuma H., T.Tanabe, H.HiracMacromo/ecu/es 14 (1981) 883
5. Tanabe T., H.Koinuma, H.Hirai:

J.Polym.Sci.,Polym.Chem.Ed. 19 (1981) 3293
6. Niknam M.K., R.N.Majmudar, FABlouin, HJ.Harwood:

Macromol.Chem.,RapidCommun. 3 (1982) 825
7. Ebdon J.R., T.S.Huckerby, J.Khan:

Polym.Commun. 24 (1983) 162
8. Kandil S.H., A.M.Abou-EI-Azm:Egypf.J.C/?em.26 (1983) 513
9. Kandil S.H., A.M.Abou-EI-Azm:EgyprJ.C/?em.27 (1984) 181
10. Kandil S.H., M.A.EI-G?mal:

J.Polym.Sci.,Polym.Chem.Ed 24 (1986) 2765
11. Brar A.S., G.S.Kapur:Po/ym..y.20 (1988) 371
12. Moad G., E.Rizzardo, D.H.Solomon:Po/y/77.Su//ef/n (Berlin)

12(1984)181



13. HeffnerS.A., F.A.Bovey, LA.Verge, P.A.Mirau, A.E.Tonelli:
Macromolecules 19 (1986) 1628

14. Doremaelle van G.H.J., A.LGerman, NK.de Vries,
G.P.M. van der Ve\óen:Macromolecules 23 (1990) 4206

15. Aerdts A.M., J.W.de Haan, A.L.German:Macro/770/ect//es
26(1993) 1965

16. Żurakowska-Orszagh J„ A.Chmielewski, E. Zakrzewski:
Polimery 33,(1988) 448

17. J. Żurakowska-Orszagh, A. Chmielewski: "Badania wolno-
rodnikowej kopolimeryzacji akrylanu metylu z a-metylostyrenem
w masie" komunikat przedstawiony na Zjeździe Naukowym
PTCh'88, 14-17 wrzesień 1988, Łódź
18. A. Orszagh, J. Żurakowsaka-Orszśgh, A. Chmielewski,

B. Chmielewska: "Wpływ rozpuszczalnika na proces
kopolimeryzacji wolnorodnikowej monomerów winylowych",
komunikat przedstawiony na Zjeździe PTCh'90 5-8 wrzesień 1990,

Szczecin
19. Kelen T., Ttidós F.:J.Macromol.Sci.-Chem. A 9 (1975) 1

TABLICA 1.
Charakterystyka warunków otrzymywania polimerów i rejestracji
podczas badań 1 3C NMR. (1-4 homopolimery, 5-8 kopolimery)

No Mi M2 Ci C2 CAIBN e X1
(mol/l) (mol/l) (mmol/l) (%) (mol/mol) skanów

1

2

3

4

5

6

7

8

MA

MMA

S

MS*)

MA

MMA

MA

MMA

-

-

-

-

MS

MS

S

S

11.08

9.36

8.70

7.71

6.84

3.34

7.19

4.52

-

-

-

-

2.95

4.96

3.05

4.50

4.80

4.80

9.70

54.90

3.14

9.82

2.97

5.70

30.0

12.0

14.0

3.7

3.39

2.85

2.27

2.36

1.00

1.00

1.00

1.00

0.49

0.48

0.51

0.48

52000

30000

25000

25000

30000

55000

55000

15000

") warunki polimeryzacji: lemp 50 °C, ciśnienie 11000 bar, czas 22 h
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TABLICA 2.
Charakterystyczne przesunięcia chemiczne S (ppm) I3C NMR sygnałów
badanych polimerów: poliakrylanu metylu (PMA), polistyrenu (PS), polime-
takrylanu metylu (PMMA) oraz poli-a-metylostyrenu (PMS) względem TMS

Grupa

-CH2-

^CH-

-CH3

Ci

^C=O

C2,3,4

-O-CH3

PMA

34.9

41.3

-

-

-

174.9

-

51.7

PS

43-46

40.3

-

-

145.2-146.C

-

PMMA

50-54

44.5- 45.2

16.5-18.8

)

176.9-178.0

125.6-127.9

- 51.2

PMS

60-64

43.9-44.1

23.9

148.9-149.9

-

125.0-127.5

-

TABLICA 3.
Charakterystyczne ułamki molowe frakcji triad M-centrowych w
badanych statystycznych kopolimerach równomolowych a)

kopoli-
mer

MA/MS
MMA/MS
MA/S
MMA/S

0
0
0
0

b)

n

.039

.452

.171

.411

b)

T2

0.359
0.251
0.672
0.538

0.
0.
0.
0.

c)

FMMM

0068
0544
0823
0355

FMMS

0.1522
0.3576
0.4091
0.4138

0.
0.
0.
0.

c)

FSMJ

8409
5880
5086
5006

a) warunki otrzymania kopolimerów zestawiono w TAB. 1.
b) współczynniki reaktywności względnej monomeru 1 i 2
c) wyznaczono zgodnie z I-rzędowym modelem Markova (14) przyjmując
oznaczenia: M - mery MA albo MMA, S - mery S albo MS D
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MA/MS

CH3

/
-(-CH2-CH-M-CH2-C-)-

\ \
COOCH3 C6H5

MMA/MS

CH3 CH3

/ /
-(-CH2-C-H-CH2-C-)-

\ \
COOCH3 C6Hs

MA/S

-(-CH2»CH-)-(-CH2-CH-)-
\ \
COOCH3 C6H5

MMA/S

CH3
/

-(-CH2-C-)-(-CH2~CH-)-
\ \
COOCH3 C6H5
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Rys. 1 Widma przeglądowe 13c NMR polimerów: poliakrylanu
metylu - PMA ( 1 ), polimetakrylanu metylu - PMMA ( 2 ) ,
polistyrenu - PS ( 3 ) i poli a-metylostyrenu - PMS (4 ).

Rys. 2 Widma przeglądowe 1 ^C NMR kopolimerów:
MA/MS ( 5 ), MMA/MS ( 6 ), MA/S ( 7 ), MMA/S ( 8 ).
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Rys. 3 Rozkład sekwencji triad M - centrowych w
kopolimerze MA/MS w funkcji składu mieszaniny
monomerów. Zaznaczono ( •) udział frakcji FSMS-

Rys. 5 Rozkład sekwencji triad M - centrowych w
kopolimerze MA/S w funkcji składu mieszaniny
monomerów. Zaznaczono ( •) udział frakcji

i ni-trw nwts i.s ni'ini+w) I.B ini^tu n2:S i.s fiu(ni-Hi2i i.t
Rys. 4 Rozkład sekwencji triad M - centrowych w Rys- ć Rozkład sekwencji triad M - centrowych w
kopolimerze MMA/MS w funkcji składu mieszaniny kopolimerze MMA/S w funkcji składu mieszaniny
monomerów. Zaznaczono (•) udział frakcji Fs„< monomerów. Zaznaczono (•) udział frakcji F, M ,
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I 5N NMR 5-METYLOMERKAPTOTETRAZOLU - ROZTWÓR

A CIAŁO STAŁE

Wiktor Koźmiński, Lech Stefaniak
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,

Warszawa ul. Kasprzaka 44/52.

Wstąp

Spektroskopia "N i M N NMR azoli w tym pochodnych tetrazolu była przedmiotem

licznych prac w których autorzy zajmowali się miedzy innymi tautomerią prototropową

układów z ruchliwymi atomami wodoru. Zajmowano się jednak przede wszystkim

równowagami w roztworach.

W badaniach tautomerii prototropowej tytułowego 5-metylomerkaptotetrazo!u na

podstawie porównać z metylowanymi związkami modelowymi stwierdzono dominacją

tautomeru z protonem w pozycji 1 lub 41. Szybka w skali czasu NMR, wymiana protonu

pomiędzy tymi pozycjami prowadzi do uśrednienia przesunięć chemicznych ja.der azotu -

obserwuje się tylko dwa sygnały od jąder atomów NI i N4 -102ppm oraz N2 i N3 -6ppm.

Celem obecnej pracy było sprawdzenie które atomy azotu sa. protonowane oraz czy

zachodzi wymiana protonów w fazie krystalicznej.

-156.9 , -158.9

6.1 -16.5
-80.3 -83.5

I 1 1 1 1 1 1

6/ppm
Rys. 1. Widmo 1 5 N CP MAS 5-metyaoroerkaptote t razo lu
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Cześć eksperymentalna

Widmo 15N CPMAS wykonane zostało na spektrometrze Bruker MSL 300 MHz2,

przesunięcia chemiczne przedstawione są względem nitrometanu (O.Oppm). Do pomiarów

został użyty 5-metylomerkaptotetrazol wzbogacony w izotop " N otrzymany według

opublikowanej procedury3.

Wyniki i wnioski

W i d m o I 3 N C P M A S 5-

metylomerkaptotetrazolu przedstawione

jest na rysunku 1, a na rysunku 3, dla

porównania wyniki uzyskane w

roztworach dla powyższego związku i jego
Rys. Z Dwie tormy 5-metylomerkapto-

tetrazolu w fazie krystalicznej.
pochodnej 1-N-metylowej1.

Ze struktury krystalograficznej4 5-metylomerkaptotetrazolu wynika że w fazie

krystalicznej współistnieją dwie formy - a i b - różniące się usytuowaniem atomu wodoru w

pierścieniu względem grupy metylomerkaptanowej (Rys. 2). Z tego faktu wynika

obserwowane rozszczepienie dwóch sygnałów w widmie w ciele stałym. Sa to sygnały

pochodzące od atomów NI i N4. Sygnały przy -156.9 i -158.9 ppm pochodzą od

protonowanych atomów NI i N4, a przy -80.3 i -83.5 od ich nieprotonowanych

odpowiedników, nie jest jednak możliwe ich jednoznaczne przypisanie. Na podstawie

porównania z danymi dla roztworu l-metylo-5-metylomerkaptotetrazolu w DMSO, w którym

nie ma możliwości tautomerii można przypisać sygnały przy 6.1 i -16.5 ppm odpowiednio

atomom N3 i N2.



Z g o d n i e z w y n i k a m i

krystalograficznymi cząsteczki tetrazolu

ułożone sa. w dwa rodzaje łańcuchów i

połączone wiązaniami wodorowymi Nl-

N4' w przypadku a i N4'-N1 w przypadku

b. Długość wiązania wodorowego wynosi

2.882A, a wzajemny stosunek obu form

odpowiednio 40:60±4.

Obecność wiązań wodorowych

-SCH,

u 4N1.N4 = - 1 0 2 p p m
4N2.N3 - 6 p p m

<5 NI = -157.7 ppm
6 N2 - -7 0 ppm
6 N3 = 11.2 ppm
JN4 = -55.3 ppm

Rys. 3. Przesunięcia chemiczne jąder
azotu w 5-metylomerkapto-
tetrazolu i jego pochodnej
1-metylowej.

potwierdza przesuniecie sygnałów nieprotonowanych atomów NI i N4 (ca.-80 ppm) w

kierunku wyższego pola w stosunku do odpowiedniego sygnału atomu N4 pochodnej 1-

metylowej (-55.3 ppm) jednak proton wydaje się być dobrze zlokalizowany przy atomie NI

(a) lub N4 (b).
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BADANIA STRUKTURY GLUKOZYLOMOCZNOKU W ME I UUĄ

'H NMR (500 MHz) oraz l3C CP MAS NMR

I.Wawer, O.Staszewska, B.Piekarska,A. Temeriusz

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii.
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1

Nitrozomoczniki zaliczane są do grupy ważnych
chemoterapeutyków przeciwnowotworowych i prowadzi się nad nimi
intensywne badania chemiczne, farmaceutyczne i kliniczne [1].
Nitrozomoczniki, zależnie od budowy chemicznej, działają na różne
komórki nowotworowe. Jednym ze stosowanych leków jest
streptozocyna ( N-nitrozo-N-metylomocznik 2-deoksy-2-amino-D-
glukopiranozy). Stosowanie nitrozomoczników jest poważnie
ograniczone z powodu ich działań ubocznych i dlatego prowadzone są
poszukiwania nowych nitrozomoczników,o lepszych parametrach,także
wśród pochodnych cukrowych.

N-gIukozylo-N'-alkilomoczniki zostały zsyntetyzowane według
metody wykorzystującej estry aktywne [2,3]. Reakcja nitrozowania nic
jest stereoselektywna. Na ogół podstawieniu ulega proton przy azocie
związanym z grupą alifatyczną, ale często otrzymuje się mieszaninę
produktów. Brak selektywności nitrozowania wymaga wyjaśnienia: czy
jest on skutkiem przeszkody sterycznej czy/i efektów elektronowych.
Pierwszym etapem badań jest ustalenie konformacji i rozkładu gęstości
elektronowej w molekułach glukozylomoczników. Przedmiotem badań
były następujące związki :

Rl=/-Propyl
R2=/-Butyl
R3-A1IH
R4= Piperydyn

"-Heksyl
R(>=Cyklohchiylo



Widma 'H NMR rejestrowane były na przyrządzie BRUKER
AM 500 oraz AMX 500. Przesunięcia chemiczne protonów części
cukrowej oraz stałe sprzężenia spinowo-spinowego zamieszczone są w
tabeli 1.

Zarejestrowanie widm przy częstości 500 MHz pozwoliło na
pełną interpretację widma, między innymi na wyznaczenie stałych
sprzężenia.
Dla wszystkich związków wartości stałych sprzężenia protonów z
pierścienia cukrowego (od 9.3 do 10.5) wskazują, że protony znajdują
się w położeniach aksjalnych, a więc część cukrowa tych związków
występuje w postaci konformeru 4C, (konformacja ta nie zmienia się
dla poszczególnych związków na co wskazuje mały zakres zmian
wartości stałych sprzężenia). Zmiana stałej sprzężenia J[ 2 od wartości z
zakresu od 7.9 do 8.3 dla związku 1 z podstawnikami 2-6 do wartości
3.6 Hz dla związku 2 dowodzi zmiany anomeru z p na a (proton
anomeryczny w położeniu ekwatorialnym) dla związku 1.

Osobnym zagadnieniem jest konformacja części mocznikowej.
Analiza danych NMR oraz obliczenia kwantowo-mechaniczne
wskazują, że w alkilomocznikach fragment NH-CO-NH jest
planarny [4].

Stałe sprzężenia protonu NH z H2 są w zakresie 7.6 do 8.3, co
sugeruje, że w rozpatrywanych związkach orientacja NH w stosunku
do części cukrowej jest podobna.

Wiadomo, że rozpuszczalnik może zmieniać równowagi
konformacyjne, zarówno części mocznikowej jak i cukrowej. Dlatego
interesujące wydawało się zarejestrowanie widma bez rozpuszczalnika
wykorzystując technikę CP MAS. Widma 13C NMR w ciele stałym
rejestrowano na przyrządzie BRUKER MSL 300 z wykorzystaniem
"cross"- polaryzacji (czas kontaktu wynosił 5 msek) oraz wirowania
pod kątem magicznym.Wzorcem przesunięć chemicznych I3C CP MAS
był sygnał węgla karbonylowego glicyny (176.3 ppm względem TMS).



Przesunięcia chemiczne dla R-podstawionych glukozylomoczników [ppm]

Cl

C2

C3

C4

C5

C6

C(OMe)

C(NCON)

R=Etyl

106.6

53.5

72.8

70.6

72.8

66.3

60.0

157.7

R=/-Propyl

105.4

53.5

72.4

72.1

72.4

65.3

60.0

157.9

R=Allil

103.1

53.6

71.8

71.1

72.3

63.8

58.0

158.2

R=;j-Butyl

103.2

56.0

72.4

72.0

72.4

66.6

59.8

158.7

R=/-Butyl

102.0

55.6

71.6

68.5

71.1

65.3

60.7

158.8

R=i-Amy!

103.0

55.6

71.1

71.0

71.1

66.6

59.9

159.0

Dla większości jąder I 3C np.reszt acelylowych,grup alkilowych,
różnice (A5) przcsuniąć chemicznych pomiędzy roztworem CDC13 [3] a
ciałem starym nie przekraczają I ppm. Większych różnic w
przesunięciach chemicznych spodziewaliśmy się dla ugrupowania
N-CO-N ze wzglądu na różne możliwości tworzenia wiązań
wodorowych w roztworze i w ciele stałym. Tymczasem wartości A6 nic
przekraczają 0.5 ppm. Nąjwiąksze różnice występują dla węgla
anomerycznego Cl (od -3.4 do 1.0 ppm) i związanej z nim grupy
OC1I3 (od -3.7 do -2.8 ppm) oraz dla wągla C6 w gmpic CH2 (?d -6.1
do -1.1 ppm).
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EFEKTY SPEKTROSKOPOWE W WIDMACH 'H l " C NMR

4,4'-DIPODSTAWIONYCH SULFrDÓW 3,3'-DICHINOLINYLOWYCH

Krystian Pluta
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Śląska Akademia Medyczna
ul Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

4,4'-Dipodstawione sulfidy 3,3'-dichinolmylowe 1, podobnie jak izomeryczne 3'.4-di-

podstawione sulfidy 3,4'-dichinolinylowe u , wykazują interesujące efekty spektroskopowe w

widmach 'H i " C NMR. Podstawnik w poz. 4, oddziaływując poprzez przestrzeń na atom

wodoru H-5, powoduje odsłanianie jego sygnału w widmie 'H NMR w porównaniu do

analogicznego sygnału w samej chinolinie (tzw efekt "peri") Z kolei często sygnał protonu

H-2 jest przesłaniany, co jest następstwem konformacji w jakiej występuje cząsteczkaJlJ

1

n

b

c

d

e

f

g

h

X,

H

OMe

Cl

S-t-Bu

Cl

Cl

x2

H

OMe

Cl

SMe

OMe

SMe

-S-

-0-

W poprzednim komunikacie 5 rozpatrywano struktury wybranych 4,4'-dipodstawionych

sulfidów S^-dichinolinylowych 1 (X t = X, = SMe, SEt, SCH,Ph ; X, = OMe, X, = SMe) w

świetle widm 'H i "C NMR oraz analizy rentgenograficznej.

Niniejszy komunikat jest próbą znalezienia czynników wpływających na wielkość

obserwowanych efektów spektroskopowych w widmach NMR 4,4'-dipodstawionych sulfi-

dów 3,3'-dichinolinylowych. Widma'H i "C NMR sulfidów zdejmowane były w roztworze



CDC1, na aparatach Brucker MS2 300 przy 300 MHz ('H) i Bruker AC 200 przy 50,3 MHz

(1JC) z zastosowaniem korelacji homojądrowej 'H (COSY) i heterojądrowej 'H-"C

(HETCOR). Sygnały protonów H-5, H-6, H-7 i H-8 występowały w postaci multipletów o

układzie ABCD, natomiast sygnał protonu H-2 występował w postaci singletu (lb-h) lub

dubletu (la). Rozwiązanie układu ABCD ddokonano przy pomocy metody LAOCOON-3.

Przesunięcia chemiczne widm 'H NMR sulfidów 1 przedstawiono w Tabeli 1. Wielkość efektu

"peri", jaki wywołuje podstawnik w poz. 4 w sulfidach 1 oraz we wspomnianych wcześniej

sulfidach (X, = X, = SMe, SEt, SCH,Ph , X, = OMe, X : = SMe) układu są następujące :

podstawnik X: S-t-Bu > SEt > SMe > -S- > SCH,Ph > -O- > Cl > OMe > H

efekt "peri" +1,00 +0,91 +0,85-0,88 +0,80 +0,78 +0,62 +0,56-0,57 +0,44-0,47 +0,02

A 5 H . 5 (ppm)

Nieznaczne przesunięcie sygnału protonu H-5 w sulfidzie l a w kierunku pola o niższym

natężeniu w stosunku do analogicznego sygnału w samej chinolinie (5 H. f = 7.68 ppm ')

można wytłumaczyć nieznacznym wpływem mostka siarkowego w poz 3.

Szczególnie widoczny wpływ podstawnika w poz. 3 na efekt "peri" obserwuje się przy

porównaniu widm sulfidów 1 z widmami 4-alkilotiochinolin 2

2

a

b

c

d

e

R

Me

Me

Et

CHJ>h

S-t-Bu

X

H

SMe

SMe

SMe

SMe

Wielkości efektów "peri" w związkach 2b-e są o 0 04 - 0.09 ppm mniejsze od efektów

obserwowanych w sulfidach 1. Szczególnie wyraźny wpływ podstawnika w poz 3 na

wielkość tego efektu widać na przykładzie związków 2a-b, w których efekt "peri" wywołany

obecnością grupy S-metylowej wynosi +0.38 i+0.79 ppm.



Z kolei niespodziewanie duży efekt odsłaniania sygnału protonu H-5 powoduje mostek

tlenowy w oksatiinie lh w porównaniu do grupy OMe w sulfidzie lb Wydaje się, że obok

oddziaływania atomów H O (właściwy efekt "peri") występują jeszcze oddziaływania

pomiędzy samymi atomami H-5dltoo(1It),I i H-S1^,^,^ (tj. H-l i H-13), co powoduje dodatkowo

przesunięcie tych sygnałów w kierunku pola o niższym natężeniu.

Podobne oddziaływania pomiędzy atomami wodoru, powodujące odsłanianie

odpowiednich sygnałów, obserwuje się w fenantrenie ' i bardzo podobnym związku

heterocyklicznym - fenantro[9', 10'; 4,5]tieno[2,3-c]chinolinie * , w których efekt odsłaniania

wynosi odpowiednio+0.82 i +1.08 ppm.

W ditiinie lg odsłanianie sygnału protonu H-S spowodowanego obecnością mostka

siarkowego jest co prawda mniejsze niż odsłanianie spowodowane obecnością grupy SMe,

jednak trochę większe niż grupy SCH,Ph. W tym przypadku atomy H-S,,,.,,,^ i H-51^^,,^

(atomy H-l i H-13) znajdują się trochę dalej od siebie niż w oksatiinie lh, co powoduje

słabsze oddziaływanie pomiędzy tymi atomami i dlatego wpływ mostka siarkowego nie

przekracza wpływu grupy SMe. Warto podkreślić, że w opublikowanych dotychczas widmach

związków lg i lh w DMSO-dt nie uwzględniono efektów odsłaniania sygnałów, co

spowodowało błędne przypisanie sygnałów protonów H-5^^^ i H-8chlnollnjJ.

Sygnał protonów H-2 w 4,4'-dipodstawionych sulfidach 3,3'-dichinolinylowych 1

występował w zakresie 8.40 - 8.88 ppm i nie był stały ani dla danego podstawnika w poz 3

(efekt "orto") ani w poz. 4 (efekt "meta") np. sygnał protonu H-2 we fragmencie 4-chloro-

chinolinowym w sulfidach lc, le, l f występował przy 8.66 , 8.47 i 8.79 ppm.

W widmach niesymetrycznych sulfidów Id, le i lf jeden sygnał protonów H-2

występował w zakresie 8.40 - 8.46 a drugi sygnał w zakresie 8.65 - 8.86 ppm.
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Natomiast w widmach symetrycznych sulfidów lb, lc a także sulfidu 4,4'-dimetylo-

tio-3,3'-dichinolinylowego * (X, = X, = SMe) sygnał protonów H-2 występowa) w środku

powyższych zakresów : 8.56 - 8.67 ppm. Ten fakt sugerował, że być może sygnał protonów

H-2 w symetrycznych sulfidach jest wynikiem uśrednienia sygnałów na skutek szybkie]

przemiany konformerów wzajemnie w siebie. Jednakże widma 'H NMR sulfidu

4,4'-dunetylotio-3,3'- dichinolinylowego w zakresie +20" - -60°C nie wykazały dekoalescencji

(być może temperatura dekoalescencji jest niższa). Analizy rentgenograficzne niektórych

4,4'-dipodstawionych sulfidów 3,3'-dichinolinylowych (X( = X t - SMe ; X, = OMe, X t =

SMe) wykazały, że odległości pomiędzy heteroatomami X(S, O) S S są mniejsze od

sumy promieni van der Waalsa tych heteroatomów **. Jest znamienne, że w sulfidzie la (brak

heteroatomów w poz. 4) przesunięcie chemiczne protonów H-2 (8H., = 8.88 ppm) jest

zbliżone do wartości występującej w chinolinie (5H., = 8.81 ppm ') .

Przesunięcie chemiczne grup S-alkilowych w sulfidach 1 i 2 różnią sic między sobą.

Zarówno sygnał grupy a-alkilowej SCH,R (R=H, Me, Ph) jak i grupy (J-alkilowej S-C-CH,

SĄ bardziej odsłaniane w sulfidach 1 o wartości 0.13 - 0 14 i 0.06 - 0 09 ppm.

W widmach " C NMR sulfidów 1 obserwuje się przesłanianie sygnału atomu węgla C-5 w

stosunku do analogicznego sygnału w chinolinie (8C., = 128.4 ppm"). Przesłanianie to jest

praktycznie stałe dla danego heteroatomu w poz. 4 i układa się w porządku odwrotnym niż

efekt "peri".

podstawnik w poz. 4 : OMe > Cl > SMe

A5C„ (ppm) -6.1-6.4 -4.4-4.6 -3.1

W widmach symetrycznych sulfidów 4,4'-dialkilotio-3,3'-dichinolinylowych sygnał atomu

węgla C-2 był praktycznie niezmienny (8^, = 150.6 - 150.7 ppm *). W niesymetrycznych

sulfidach le, U sygnały atomów węgla C-2 zmieniały swoje położenie o + 2,7 ppm (w obu

kierunkach pola).

Wnioski:

1. Wielkość efektu "peri", jaki wywołuje podstawnik w poz. 4 w widmach 'H NMR

4,4'-dipodstawionych sulfidów 3,3'-dichinolinylowych jest odwrotnie proporcjonalna do
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elektroujemności heteroatomu w tej pozycji a wprost proporcjonalna do efektu indukcyj-

nego grupy alkilowej połączonej z heteroatomem.

2. Na efekt "peri" wpływa również obecność podstawnika w poz 3 zwiększając jego wiel-

kość (w stosunku do atomu wodoru).

3. Przesunięcie chemiczne protonów H-2 w widmach 'H NMR 4,4'-dipodstawionych sul-

fidów 3,3'-dichinolinylowych nie zależy bezpośrednio od podstawników w poz. 3 i 4

lecz od konformacji całej cząsteczki, na którą wpływ mają oddziaływania pomiędzy

heteroatomami w poz 4, 3 i 4'.

4. Wielkość efektu przesłaniania sygnału atomu węgla C-5 w widmach " C NMR 4,4'-di-

podstawionych sulfidów 3,3'-dichinolinylowych wywołanego obecnością podstawnika

w poz. 4 jest wprost proporcjonalna do elektroujemności heteroatomu w poz. 4.
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TibeU 1. Wartości przesunięć chemicznych protonów w sulfidach I.

Związek

U
lb
Ic
Id

U

ir

i»
lk

X,

H
OMc

a
S-t-Bu

a

a

x.

H
OMe

Cl

SMo

OMo

SM«

-s-
- 0 -

5, ppm
H-2
H-r
s i t
1.67
>.66
865
8.46
1.47

SJI
$.79
140
«.9O
• 52

H-S
H-5'
7.70
112
1.24
IM
1.56
1.22
1.15
1.25
1.53
l.4t

1.30

H-6
HS
7.54
7.51
7.67
7.62
7.66
7.65
7.76
7.67
7.64
7.6»
7.66

H-7
H-7
7.71
7.72
7.77
7.69
775
7,72
7.77
7.79
7.70
7.77
7.73

H-8
H-J1

8 09
8 06
108
1 0 4
8 09
1.04
1.10
III
8.04
8.13
1.04

inne sygnały

H-4 8 12
OMc 4.19

S-t-Bu 146
SMo 2.53

OMe 4.20

SMe 2 5 6

Tabela 2. Wutorici p/zesunięć chemicznych protooow w nittkUch 1

Związek

U

2b

Je

2d

u

R

Me

Me

El

ciyti

1-Bu

X

H

SMe

SMe

SM«

SMe

8, ppm

H-2
8.70

«74

8.76

1.76

8.80

H-5
1.06

8.47

8.51

834

8.57

H 4
7.52

7.60

7.59

7.50

7.57

H-7
7.69

7.64

7.65

7.61

7.63

K-ł
8.05

1.05

8.0*

8.04

8.05

inne sygiuły
H-J 7.07
SMe 2 5 7

3-SMe 2.65
4-SMe 2 42 l i t "

SCH, 2 9 6
CMe 1.21
SMe 2.66
SCH, 4.08
Pfc 714
SMe 2 63
S-t-Bu 1.37
SMe 2 6 2

Tabela 3. Wartoidpnesui^chemicaiychatoi&óww^lftwiul&dach 1.

Zwązsk

U
lk
U
le

If

H
OMe

Cl
Cl

a

X,

H
OMe

a

OMe

8, ppm
C-2
C21

151.8
153.8
151.2
149.8
155.3
152.4
148.9

C-J
C-31

121.0
117.1
126.0
127.1
114.9
126.1
134.2

C-4
C-4'

137.6
162.7
143.4
140.5
164.6
143.1

144.8

C-te

c-w
128.4
1238
126.3
126.4
123.9
124.3
129.3

C-5
c-y
127.1
122.0
123.9
1238
122.3
124.0

iJ25J>

C-6
C-4'

127.4
127.1
128.3
1284
127.2
128.2
127.9

C-7
C-7

1293
129.6
129.7
130.0
128.9
129.6
129.3

C-8
C-81

1299
130.2
130.4
1296
131.0
130.3

I130JO

c-«>
C*i'
I46.S
149.3
147.6
1472
150.0
147«
1467

innflsygn&ly

OMe 62.0

OMe 62 1

SMe 11.8
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H I 13,C NMR 5-METYLO-5H-INDOLO [2,3-bJSPEKTROSKOPIA

CHINOLINY.

Krystyna Kamieńska-Trela, Lidia Kania, Łukasz Kaczmarek

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,

Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa

Pochodne 5-metylo-5H-lndolo [2,3-b] chlnollny oraz sam

układ macierzysty (1) stanowią niezwykle interesującą klasę

związków o stwierdzonej wysokiej aktywności biologicznej

[1-3]:

Ho,

•Hf

Wykazują one bardzo silne właściwości cytostatyczne,

bakterlostatyczne oraz grzybobójcze, a mechanizm Ich działania

polega na blokowaniu topoizomerazy II.

Widma protonowego 1 węglowego rezonansu magnetycznego tych

związków charakteryzują sle występowaniem sygnałów

rezonansowych w bardzo wąskich zakresach:

wld»o H NMR: 6.5 - 8.2 ppm ( protony należące do szkieletu

pierścieniowego J,



widmo C NMR: 105 - 155 ppm ( atomy węgla tworzące szkielet

pierścieniowy ).

Badana w niniejszej pracy 5-metylo-5H-indolo [2,3-bJ

chlnollna, Jako prekursor pochodnych o wspomnianych powyżej

niezwykłych właściwościach cytostatycznych, Jest szczególnie

Interesującym układem zarówno z chemicznego Jak i

spektroskopowego punktu widzenia. W niniejszej pracy

przedstawione Jest pełne przyporządkowanie sygnałów

1 13
rezonansowych w widmach H 1 C NMR dla tego związku. Jest to

szczególnie ważne ze względu na fakt, ze wartości przesunięć

chemicznych S^H) 1 5( 1 3C) są ściśle zależne od rozkładu

gęstości elektronowej w cząsteczce, stanowiąc tym samym bardzo

ważny parametr strukturalny.

Stłoczenie sygnałów w wąskich zakresach widm oraz Ich

nakładanie się utrudnia zarówno zróżnicowanie sygnałów na

podstawie przesunięć chemicznych, Jak 1 analizę stałych

sprzężenia splnowo-spinowego. Z tego powodu jednowymiarowe

metody protonowego i węglowego rezonansu magnetycznego nie

doprowadziły w naszym przypadku do pełnego rozdzielenia

sygnałów Jąder o bardzo zbliżonych przesunięciach chemicznych.

Wykorzystaliśmy Jednak tutaj fakt, że Jądra H przyłączone do

szkieletu pierścieniowego wykazują homojądrowe sprzężenia

spinowe. Skorelowanie przesunięć chemicznych sprzężonych

skalarnle Jąder ( spektroskopia dwuwymiarowa COSY ) pozwoliło

nam na zidentyfikowanie sygnałów protonów należących do

wspólnych układów spinowych; tym samym rozróżniono w widmie

zestawy protonów należących do każdego ze skrajnych pierścieni

t A lub D ).



Zastosowanie efektu Overhausera ( naświetlenie grupy 5-Me

oraz protonu Hi ) umożliwiło jednoznaczne przyporządkowanie

Jednego z dwóch zestawów sygnałów rezonansowych protonom

pierścienia A, i - poprzez eliminację - protonom pierścienia D.

Dokładne przypisanie wszystkich sygnałów rezonansowych

protonów pozwoliło na pełną analizę wid» C NMR. I tak

dwuwymiarowa korelacja przesunięć chemicznych Jąder H 1 C

dostarczyła Informacji, które atomy węgla związane są z

przyporządkowanymi wcześniej protonami. Rozróżnienia

trzeciorzędowych i czwartorzędowych atomów węgla tworzących

szkielet pierścieniowy dokonano poprzez rejestrację widma

węglowego w sekwencji DEPT (135°). Wykorzystanie korelacji

przesunięć chemicznych protonów z przesunięciami chemicznymi

atomów węgla przez sprzężenia spinowe przez trzy wiązania

3

( J_ „ - 6 Hz ; technika COLOC ) doprowadziło do Jednoznacz-

nego zidentyfikowania czwartorzędowych atomów węgla.

Dodatkowe eksperymenty jednowymiarowe: a/ widmo C NMR bez

rozsprzĘganla protonów, oraz b/ wi d mo C NMR z

rozsprzęgniętymi protonami grupy metylowej w położeniu 5, w

pełni potwierdziły wcześniejsze przypisania oraz umożliwiły

Jednoznaczne rozróżnienie czwartorzędowych atomów węgla 5a i

6a.

Wartości przesunięć chemicznych Jąder H i C podane są w

Tabeli 1.



Tabela 1. Wartości przesunięć chemicznych Jąder H 1 C dla

5-metylo-5H-indolo [2,3-b] chlnollny. a /

proton

Ha

Hi)

He

Hd

He

H/

Kg

Hh

Hi

5-Me

31

7.76

7.32

7.62

7.50

7.71

7.51

7.18

7.87

8.

4.

: H)

- 7.73

- 7.28

- 7.59

- 7.48

- 7.69

- 7.49

- 7.14

- 7.86

17 s

27 s

m

m

m

•

a

m

m

n

atom wqgla

Cl

C2

C3

C4

C4a

C5a

C6a

C7

ca

C9

CIO

ClOa

ClOb

Cli

Clla

5-Me

«( 1 3c )

129.48

121.46

129.93

113.68

136.40

155.24

154.92

117.30

128.93

119.47

120.72

123.07

127.37

127.58

120.27

32.54

a/ nierzone w ppm.

Pomiary wykonano na spektrometrze Brulcer AM 500, stosując

chloroforn-d Jako rozpuszczalnik 1 TMS jako wzorzec

wewnętrzny. Widma protonowe rejestrowano dla próbek o stężeniu

0.02M, widna węglowe oraz dwuwymiarowe eksperymenty
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korelacyjne wykonano dla próbek o stężeniu D.1M.
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WPŁYW PODSTAWNIKÓW NA PRZESUNIECIE CHEMICZNE 6( 1 3C) W SERII

POCHODNYCH 5-METYLO-SH-INDOLO- [2, 3-b] CHINOLINY. 55 Ooooo
Krystyna Kamieńska-Trela, Lidia Kania, Łukasz Kaczmarek S i ^

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk § 5 5

Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa

Pochodne 5-metylo-5H-indolo [2,3-b] chinoliny (1), z racji

swej bardzo wysokiej aktywności biologicznej, stanowią

niezwykle interesująca klasę, związków.

Szczególnie ważne z punktu widzenia potencjalnego

zastosowania tych układów w chemioterapii wydaje się zbadanie,

jakiego typu podstawienie szkieletu pierścieniowego ma

decydujący wpływ na ich aktywność biologiczną. Wiąże się z tym

nie tylko opracowanie najkorzystniejszej metody syntezy, ale

także przeprowadzenie niezbędnych badali strukturalnych.

W niniejszej pracy przedstawiamy badania wpływu, jaki na

przesunięcie chemiczne jąder C wywierają właściwości

steryczne i elektronowe podstawników. Analiza wartości

135( O pozwoli na określenie zmian w rozkładzie gęstości

elektronowej w cząsteczkach pochodnych, spowodowanych

wprowadzeniem różnego typu podstawników do układu pierścieni.

Badania przeprowadzono dla następujących pochodnych

5~metylo-5H-indolo [2,3-b) chinoliny (1):

numer związku pochodna

2 5.11-dimetylo - 5H-indolo [2,3-b] chinolina



H

3 2,5,11-trlmetylo -

4 5,9,11-trimetylo -

5 2,5,9,11-tetrametylo -

6 2-metoksy-5,ll dlraetylo -

7 5,ll-dimetylo-9-metoksy -

8 2,5,ll-triraetylo-9-metoksy -

9 2-metoksy-5,9,ll- trimetylo -

10 2,9-dimetoksy-5,ll-dlmetylo -

11 2-fluoro-5,ll-dimetylo -

Z—11
H,

Przypisania sygnałów rezonansowych pierścieniowych atomów

węgla dokonano poprzez analizę. Jedno- i dwuwymiarowych widm H

i C NMR, analogicznie Jak dla związku macierzystego 1.

Tabela 1 zawiera przesunlccia chemiczne przedstawione

Jako różnice stałych ekranowania (er) względem związku 1. Dla

układu macierzystego 1 oraz dla grup metylowych i podstawników

metoksylowych podano wartości przesunięcia chemicznego (5).



Tabela 1. Przesunięcia chemiczne jąder C dla

5-metylo-5H-indolo [2,3-b] chinoliny (1) i jej pochodnych

(2-11).

nr C

1

Z

3

4

4a

5a.

6a

7

8

9

10

10 a.

lOb

11

Ha

2-Me

5-Me

9-Me

11-Me

2-OMe

9-OMe

1

129.48

121.46

129.93

113.68

136.40

155.24

154.92

117/30

128.93

119.47

120.72

123.07

127.37

127.58

120.27

-

32.54

-

-

-

_

2

4.22

0.34

0.03

-0.49

0.07

-0.12

-0.25

-0.21

0.86

0.13

-2.23

-1.70

2.16

-11.66

-0.72

-

32.71

-

15.09

-

_

3

4.79

-9.14

-1.15

-0.04

2.21

0.42

0.23

0.11

1.08

0.43

2.10

-1.69

2.81

-11.44

-0.47

20.89

32.39

-

14.72

-

_

4

4.27

-1.83

0.45

-0.11

0.22

0.46

2.07

0.38

-0.16

-8.93

-0. 19

-1.96

2.61

-11.64

-0.64

-

32.36

21.51

14.78

-

_

5

4.80

-9.37

-0.98

-0.44

1.53

O.Ol

1.79

0.21

-0.02

-9. 10

-2.51

-2.53

2.35

-10.62

-1.05

21.10

32.81

21.63

15.28

-

_

6

23.49

-32.15

11.18

-1.09

5.89

0.43

1.31

0.36

1.11

0.91

-2.00

-1.00

2.61

-10.62

-0.87

-

32.25

-

14.53

55.25
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Tabela

nr C

1

2

3

4

4a

5a

6 a

7

8

9

10

10 a.

10b

11

lla.

2-Me

5-Me

9-Me

11-Me

2-OMe

9-OMe

1. cd

7

4. 12

0.71

0.04

-0.50

0.25

1.51C

5.87

0.36

13.90

-33.56C

12.71

-1.26

2.81

-12.17

0.34

-

31.92

-

14.42

-

55.65

a/ mierzone w ppm

8

4.22

-9.26

-1.61

-0.35

1.44

0.32

5.36

-0.276

13.856

-34.21

12.04

-2.22

1.66

-12.03

-0.75

21.07

32.70

-

15.13

-

56.23

9

22.89

-31.50

11.20

-1.38

5.35

0.86d

1.02d

0.57

0.72

-8.66

2.56

-1.36

2.00

-10.75

-1.33

-

32.51

21.51

14.95

55.53

-

10

23. 10

-32.17b

11.22

-1.12

5.49

1.46

5.73

0.26

15.07

-33.15b

12.79

-2.11

2.93

-10.93

-0.77

-

32.30

-

14.61

55.86f

55.37f

11

19.30g

-35.88g

12.09g

-1.95g

3.50

-0.02

0.02

-0.20

0.29

-0.09

-2.61

-1.19

1.13

-10.658

-1.66g

-

32.89

-

15.05

-

-

b/, c/, d/, e/ oraz f/ - wzajemna przemienność sygnałów,

13 19
g/ obserwowane rozszczepienie sygnałów C przez jądro F.
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Pomiary wykonano na spektrometrze Bruker AM 500, stosując

chloroform-d ( w przypadku związku 7 użyto dmso-d, ) Jako
b

rozpuszczalnik i TMS jako wzorzec wewnętrzny. Widma protonowe

rejestrowano dla próbek o stężeniu 0.02M, widma węglowe oraz

dwuwymiarowe eksperymenty korelacyjne wykonano dla próbek o

stężeniu 0.1M.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wpływ grup metylowych w

pozycjach 2, 9 i 11 na przesunięcia chemiczne atomów węgla

szkieletu pierścieniowego jest ściśle zlokalizowany 1

ogranicza się do tych atomów, na którym następuje podstawienie

( efekt a; średnio -9.26 ppm dla C2, -8.9 ppm dla C9 oraz

-11.12 ppm dla Cli ) oraz w niewielkim stopniu do dwóch

sąsiednich atomów węgla ( efekt /3 ). Jednocześnie grupy

metylowe, oprócz oczekiwanego efektu a i p, wywołują także

zmiany wartości przesunięć chemicznych bardziej odległych

atomów węgla. I tak podstawienie grupą metylową pozycji Cli

powoduje znaczące przesłanianie atomu węgla CI; grupa metylowa

w pozycji C2 przesłania atom węgla C4a, a podstawnik metylowy

w pozycji C9 przesłania atom C6a.

Bardzo silny wpływ na gęstość elektronową pierścienia A ma,

zgodnie z przewidywaniami, wprowadzenie atomu fluoru. Atom C2,

na którym nastąpiło podstawienie, Jest silnie odsłaniany

( a =-35.88 ppm ), natomiast atomy sąsiednie ( Cl i C3 ) są

mocno przesłaniane { |3 wynosi odpowiednio 19.3 i 12.03 ppm ).

Oddziaływanie podstawnika fluorowego ogranicza się tylko do

najbliższego otoczenia.



Równie silne oddziaływanie podstawnika na strukturę

elektronową układu obserwuje się w przypadku, gdy szkielet

pierścieniowy zostaje podstawiony grupą metoksylową. Efekt cc,

obserwowany na podstawianym atomie węgla wynosi ponad 31 ppm,

a efekty 3 na sąsiednich atomach węgla są większe niż w

przypadku podstawienia atomem fluoru. Grupy metoksylowe

oddzlaływują także na zwornikowe atomy węgla w położeniu para

do podstawnika. I tak grupa 2-OMe powoduje znaczne

przesłanianie atomu węgla C4a, a grupa 9-OMe przesłania silnie

atom C6a.

1 13
Kolejnym etapem pełnej analizy widm H 1 C NMR badanych

związków jest wyznaczenie stałych sprzężenia proton - proton,

proton - węgiel oraz węgiel - węgiel.

Szczególnie interesujące jest znalezienie stałych sprzężenia

spinowo - spinowego wqgiel - węgiel, które zawierają

Informacje o rozkładzie gęstości elektronowej w obrębie

wiązania chemicznego C - C.

Praca została wykonana w ramach grantu KBN, nr 2 0622/91/01.
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TAUTOMERIA PROTOTROPOWA POCHODNYCH
S-NITROBENZIMroAZOLU W WIDMACH 'H, 13C I 15N NMR j j j g

—— o

Jerzy W. Wiench, Wojciech Bocian, Lech Stefaniak OT

Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

Warszawa ul. Kasprzaka 44/52

WSTĘP

Przeniesienie protonu od jednego do drugiego atomu azotu w pochodnych

imidazolu (np. w histydynie) jest jedną z ważniejszych reakcji biologicznych1.

Właściwości chemiczne, otrzymywanie pochodnych benzimidazoli opisano w literaturze.2

WARUNKI EKSPERYMENTALNE

Do pomiarów używano 0.1-0.5 M roztworów w DMSO i CF,COOH (pomiary 'H,

13C i "N NMR). Do stabilizacji jądrowej używano sygnału deuteru rozpuszczalnika lub

wzorca zewnętrznego.

W pomiarach "N NMR używano CD3NO2 (5* = 0 ppm) jako wzorca

zewnętrznego, a w pomiarach 'H i "C NMR w CF3COOD używano DMSO-dj z TMS.

Widma "C kalibrowane były przy utyciu sygnałów rozpuszczalnika DMSO-d,

5C = 39.5 ppm. Natomiast widma 'H standaryzowano na sygnał TMS 6„ = 0 ppm.

Pomiary rezonansu azotowego były wykonywane przy użyciu spektrometru Bruker

AM 500, natomiast rezonansu protonowego i węglowego - Varian BB 200 lub niektórych

przypadkach Bruker AM 500. Pomiary metodami dwuwymiarowymi oraz INADEQ, NOE

wykonano na spektrometrze Bruker AM 500.

Typowe warunki pomiarowe: iHl AQ = 4.6 s, RD = 0 s, NS = 32 PW = 70°;
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I 3 C: AQ = 1.1 s, RD = 2 s, NS = 1000, PW = 45°; lJi& AQ = 2 s, RD = 5 s,

NS = 500-2000, PW = 50°. Techniki specjalne: INADEQ: AQ = 1.1 s, RD = 3 s,

NS = 12000, J^c = 60 Hz; INADSYM: NS = 384, SW = 7500 Hz, J&c = 60 Hz,

matryca 512x256; NQEMULT: AQ = 1.1 s, RD = 2 s, NS = 32, PW = 45°;

XHCORR: SW>C = 7500 Hz, SW-H = 1000 Hz, matryca 1024x128, NS = 64,

' J C H = 170 Hz; COLQC; SW»C = 7500 Hz, SW'H = 1000 Hz, matryca 1024x128,

NS = 64, ']c.» = 170 Hz VC.H = 10 Hz.

Rysunek I . Równowaga w DMSO

Związki: l a R = H , l b R=CH 5 , l c R=CFj , Id R

\

PZYWSANIE SYGNAŁÓW - INTERPRETACJA WIDM

I 5N NKfR: Wartości przesunięć chemicznych związków 2a i 2b w DMSO

przypisano opierając sic na literaturowych wartościach przesunięć chemicznych atomów

azotu: pirydynowego, pirolowego i grupy nitrowej3. Wartości &n w DMSO i TFA

związków l a i d przypisano porównując uzyskane wyniki z przesunięciami chemicznymi
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związków 2a-2c.

'H i l łC NMR: Interpretując widma 'H oparto się na porównaniu stałych sprzężeri

°J„.H, a dodatkowo położenie grupy metylowej w związku 2b potwierdzono

eksperymentem NOE. Przypisanie wartości S»c dla związku la dokonano na podstawie

widm 2D-NMR (korelacja 'H-"C na duża i małą wartość stałej sprzężenia oraz korelacja

"C- I 3C - symetryczny 2D-INADEQ) oraz analizy stałych sprzężeri ' J C H . Dla związków 2a

i 2b położenie sygnałów węgli czwartorzędowych potwierdzono eksperymentem COLOC.

Dla pozostałych związków przypisano sygnały węglowe poprzez porównanie z la.

Wszystkie wyniki zamieszczono w tabelach 1-3.

WYNIKI I WNIOSKI

Widma pochodnych S-nitrobenzimidazolu w DMSO w temperaturze pokojowej

wskazują na szybką wymianę protonu. Sygnały w widmach 'H, " C i 1 5N są poszerzone.

Tylko w przypadku związku l b w widmie " C sygnały atomów C-3a, C-4, C-7 i C-7a są

podwojone. Ze względu na słabą rozpuszczalność tych związków w acetonie nie udało się

"wymrozić" tej równowagi.

W roztworach CF3COOH badane związki ulegają protonowaniu na jednym z

atomów N. Sygnał takiego atomu azotu powinien przesunąć się o około 100 ppm w

kierunku wyższego pola. Porównując różnice przesunięć chemicznych formy protonowanęj

i nieprotonowanej związku 2b obserwowano następujące zmiany: na NI o 87 ppm w górę

pola, N3 o 2.3 ppm w dół pola, a na NO, 7 ppm w górę pola. Dla pozostałych jąder lH i

1 JC różnice te są znacznie mniejsze i wynoszą odpowiednio: od 0.35 do -0.15 ppm dla

wodoru i od 6.4 do -13.1 ppm dla węgla. Wielkość i kierunek (w dół pola lub w górę

pola) tych zmian jest zależna od odległości danego jądra od miejsca protonowania.

Podobne zmiany obserwuje się dla związków la-ld. Protonowaniu ulega azot w

355



pierścieniu picciocztonowym, przyczym różnice przesunięć chemicznych są znacznie

mniejsze, niż dla związku 2b.

Lp

la

lb

lc

Id

2a

2b

Ze

U>

la

lb

lc

Id

2b

2c

'H
I 5C

'H
" C

'H
" C

'H
" C

'H
" C

'H
1 J C

'H
" C

'H
"C

'H
"C

'H
»C

'H
"C

'H
"C

'H

TabeUl

NH

13.1

12.9

12.8

NH
12.3

12.30
12.40

2

8.S3
146.7

156.0

144.1

161.2

8.49
148.7

8.57
149.8

9.89
147.4

Wartości przesunięć chemicznych j»der 'K

3a

138£|

142.8
133.5

138.3

140

142.4

133.9

131.5

4

8.51

8.30
113.8
107.2

8.57
115.2

8.33
112

8.53
115.5

8.57
107.6

9.05
110.8

5

142.5

142.0

144.0

142.1

142.7

142.7

145.6

6

8.12
117.5

7.99
117.0

8.20
119.5

8.02
117.0

8.19
117.8

8.09
117.0

8.53
121.4

7

7.76
114.8

7.56
110.9
117.5

7.85
116.1

7.60
112

7.79
110.9

7.81
119.5

8.25
114.7

Tabela 2: Wartości przesunięć chemicznych jąder 'H

2

8.71
142.5

154.9

142.1

160.4

8.92
144.3

8.70
145.9

3a

129.4

129.1

130.8

130.0

131.9

132.4

4

8.18
111.4

8.36
109.6

8.38
112.6

8.18
110.7

8.42
109.9

8.18
110.7

5

146.4

145.0

147.6

146.3

147.0

146.9

6

7.88
122.6

8.13
121.2

8.11
124.1

7.99
117.3

8.21
123.4

8.09
122.9

7

7.40
115.5

7.59
113.7

7.62
116.7

7.39
114.7

7.67
116.4

7.48
114.3

"C w DMSO

7»

141.7

139.3
148.2

140.8

140

139.0

147.7

135.4

R1

2.53
14.7

118.4

2.90(CHj)
22.0

3.93
31.2

4.15

i "C w TFA

7t

133.5

133.4

134.5

134.3

134.4

136.1

R1

2.68
10.5

115.7

2.82(CHj)
20.3

3.71
33.4

Rl

1.32(CHj)
11.6

3.96
31.3

4.19

R2

1.06(CH,)
9.0

3.88
33.4

3.74
33.5
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Tabela 3: Wartości przesunięć chemicznych "N w DMSO i TFA

DMSO

TFA

NI
N2
NO,

NI
N2

NO,

U

-185
-170
-8.4

-223.7
-225.4
-14.6

lb

-187
-168
-8.9

-225.0
-226.1
-13.6

tc

-216.1
-221.7
-15.6

Id

-188
-171
-8.3

-227.1
-228.2
-14.0

2a

-223.4
-132.9

-8.8

2b

-134.7
-229.4

-8.2

-222.1 (-87.4)
-227.1 (2.3)
-15.2 (-7.0)

2c

-224.1
-225.8
-14.7

-224.2 (-0.1)
-226.0 (-0.2)
-14.7 (-0.1)

a - w nawiasach podano różnice przesunięć chemicznych A^
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2. Heterocyclic Compounds "Benzimidazoles and Congenic tricyclic Compounds " Part I
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3. M. Witanowslri, L. Stefaniak, G. A. Weeb Annual Reports on NMR Spectroscopy (Ed.
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PL9800993

WIDMA TEMPERATUROWE 'H, I3C, 1JN NMR ORAZ CP/MAS
15N NMR POCHODNYCH BENZOTRIAZOLU - TAUTOMERIA

PROTOTROPOWA

Jerzy W. Wiench, Lech Stefaniak

Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

Warszawa ul. Kasprzaka 44/52

WSTĘP

Tautomeria prototropowa jest jedna z najważniejszych przegrupowali chemicznych

w układach biologicznych1 i jest wiele prac poświęconych temu zagadnieniu2.

WARUNKI EKSPERYMENTALNE

Do pomiarów używano 0.1-0.5 M roztworów w acetonie, DMSO i CF3COQH

(pomiary 'H, nC i 1SN NMR). Do stabilizacji jądrowej używano sygnału deuteru

rozpuszczalnika lub wzorca zewnętrznego.

W pomiarach " N NMR używano C D J N O J (Ą, - 0 ppm) jako wzorca

zewnętrznego, a w pomiarach 'H i "C NMR w CF3COOD używano acetonu-d6 z TMS.

Widma " C kalibrowane były przy użyciu sygnałów rozpuszczalnika: aceton-d<

fic = 206ppm, DMSO-dj 5C = 39.5 ppm. Natomiast widma 'H standaryzowano na sygnał

TMS 5H = 0 ppm. W widmie CP/MAS odnośnikiem był sygnał glicyny ^ = -347.6 ppm

w stosunku do nitrometanu.

Pomiary rezonansu azotowego były wykonywane przy użyciu spektrometru Bruker

AM 500, natomiast rezonansu protonowego i węglowego - Varian BB 200 lub niektórych

przypadkach Bruker AM 500. Widmo 1SN w ciele stałym związku 2 wykonano technika
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CP/MAS na aparacie Bruker MSL 300.

Typowe warunki pomiarowe: 'Ml AQ = 4.6 s, RD = 0 s, NS = 64, PW = 70°;

I 3C: AQ = 1.1 s, RD = 2 s, NS = 1000, PW = 45°; 'Jit AQ = 1 s, RD = 5 s,

NS = 500-2000, PW = 50°. Techniki specjalne: XHCORR: SW»C = 7500 Hz,

SW'H = 1000 Hz, matryca 1024x128, NS - 64, ' J & H = 170 Hz; COLOC:

SW»c = 7500 Hz, SW'H = 1°00 Hz, matryca 1024x128, NS = 64, ' J & H = 170 Hz

-Jc.„ = 10 Hz; CP/MAS: AQ = 0.04 s, RD = 40 s.

Rysunek 1

0,N

a b
Rysunek 2. Równowaga w acetonie i DMSO.

PRZYPISANIE SYGNAŁÓW - INTERPRETACJA WIDM

I 5N NMR: Przesunięcia chemiczne jąder azotu związku 1 w acetonie publikowano

wcześniej'. Przypisując wartości w TFA posłużono się zasadą, ze sygnały atomów NI i
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N3 są przy wyższym polu, a N2 przy niższym4.

'H i " C NMR: Interpretując widma 'H oparto się na porównaniu stałych sprzężeń

"JH.H. W przypadku widm temperaturowych związku 2 posłużono się techniką COSY

celem przypisania sygnałów 2a i 2b. Przypisanie wartości 5i>c dokonano porównując

wartości stałych sprzężeń *JC.H, a w przypadku związku 2a i 2b dodatkowo na podstawie

widm 2D-NMR (korelacja 'H-"C na dużą i mała stalą sprzężenia).

Wszystkie wyniki zamieszczono w tabelach 1-3.

WYNIKI I WNIOSKI

Pochodne benzotriazolu w rozpuszczalnikach aprotonowych są w stanie szybkiej

równowagi prototropowej (związki 1-3; patrz rys. 2) w skali czasu NMR, na co wskazują

ostre sygnały w widmach 'H i " C . Podane w literaturze5 wartości przesunięć chemiczne

N-metylowych pochodnych benzotriazolu jednoznacznie sugerują wymianę protonu

pomiędzy formami a i b (patrz rysunek 2), natomiat udział formy c jest praktycznie

równy zeru. W przypadku związku 2 wymiana protonu zachodzi znacznie wolniej i w

temperaturze -85°C następuje całkowite wymrożenie dwóch form: 2a i 2b. Stała

równowagi wymiany protonu pomiędzy tymi formami wyznaczona na podstawie całki

wynosi K u ^ a = 0.7. Dodatkowo obserwuje się dwa sygnały N: -68.7 ppm i -70.2 ppm

w widmie CP/MAS (tabela 3), co może oznaczać istnienie takiej równowagi również w

ciele stałym.

W roztworach CF }COOH związki 1-3 ulegają protonowaniu na jednym z atomów

N. Sygnał takiego atomu azotu powinien przesunąć się o około 100 ppm w kierunku

wyższego pola. Porównując różnice wartości przesunięć chemicznych AS jąder I 3 N w

acetonie i TFA (tabela 2) związku 2a i 2b okazuje się, że ulegają protonowaniu atomy

odpowiednio N3 i N I . Dla symetrycznego związku 1 różnica A<5 jest mniejsza i wynosi
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56 ppm w górę pola. W przypadku pozostałych atomów N, a i /3 w stosunku do azotu

protowanego, zmiany są niewielkie i wynoszą odpowiednio ok. 20 ppm i 1 ppm.

Przesunięcia chemiczne pozostałych jąder " C i 'H zmieniają się w znacznie mniejszym

stopniu od ok. 10 do -10 ppm dla węgla (patrz tabela 2) i od 0.2 do -0.4 ppm dla wodoru.

Wielkość tych zmian zależy od odległości danego jądra od miejsca protonowania.

Lp

2

3

Tabeli

rozp.

aceton

TFA

TFA

DMSO

TFA

'H
" C
"N
'H
" C
"N

'H
"C
"N

'H
"C
" N
'H
" C
"N

11: Przesunięci* chemiczne jąder 'H,

1

12.5

-102.0-

-158.0*

-158.2

-152.5'

2

-10.3"

-29.4>

-27.5

-17.6

3

12.5

-I02.CT

-lss.o*

-158.2

-142.CT

3a

139.8

133.8

133.8

138.8

134.4

"C i ">

4

7.96
113.4

7.46
113.2

8.10
115.2

8.95
114.1

8.64
111.6

w temperaturze

5

7.47
125.9

7.30
131.9

125.9

144.6

148.7

6

7.47
125.9

7.30
131.9

7.84
135.1

8.31
121.0

8.25
125.8

pokojowej.

7

7.96
115.4

7.46
113.2

7.77
113.3

8.10
114.3

7.86
115.2

7 i

139.8

133.8

131.8

140.4

136.4

R

-14.4

a - dane z literatury3;
b - różnice A«„ - ^ - ł ^ odpowiednio: -56.O(N1 i N3), -19.1(N2);
c - wartości przesunięć chemicznych jąder NI i N3 mogą być zamienione.

Tabela 2. Wartości przesunięć chemicznych jąder 'H, "C i "N związku 2a i 2b w acetonie w temperaturze
-85°C

2a

2b

'H
1JC
"N
AV
'H

I 3C
" N

1

15.52

-156.9
-1.3

-40-
-21

2

-6'
-21

-6-
-118

3

•40*
-118

15.47

-158.2
0.0

3a

143.3

-11.5

133.6

0.2

4

8.46
120.9

-5.7

8.26
113.4

1.8

5

115.9

10.0

120.3

5.3

6

7.79
129.9

5.2

7.66
126.7

8.4

7

7.98
112.5

0.8

8.15
126.7

-6.8

7a

131.5

0.3

143.0

-11.2

a - dane z widma "N w temperaturze pokojowej;
b - różnice Ai,, = tx^ - j j ^ , gdzie X oznacza "C lub ISN.
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Tabela 3. Wartości przesunie? chemicznych ó„ NMR zwiizku 2 w ciele stałym.

C-NH-N -153.4
N-N = N -8.8

N = N-C -*0-7

-57.8
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INADEQUATE-ID I DYNAMICZNY NMR MEZOJONOWYCH

3-FENYLO-l-TIO-2,3,4-TRIAZOLO-5-METYUDÓW

Wojciech Bocian, Lech Stefaniak

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

WSTĘP

Struktury mezojonowe obejmują ciekawa klasę związków chemicznych, z szerokimi

zastosowaniami w chemii organicznej i biochemii [1,2]. Cechą charakterystyczna tych

związków jest rozdział ładunku pomiędzy pięcioczłonowy pierścień heteroaromatyczny i

grupę egzocykliczna.

© e f

a

gdzie: a,b,c,d,ej- atomy lub grupy atomów (C, N, O, S, Se).

Rys.l:

Wcześniejsze badania przeprowadzone w naszej pracowni pozwoliły technikami

magnetycznego rezonansu jądrowego ('H, " C , M N, " N NMR) w pełni potwierdzić

mezojonowa strukturę dla wielu związków w tym również dla pochodnych l-tio-2,3,4-

triazolu [3-9]. Okazało się jednocześnie, że wiązanie chemiczne pomiędzy pierścieniem

mezojonowym i grupa egzocykliczna może mieć interesujące własności, gdyż w



symetrycznych pochodnych metylidowych l-tio-2,3,4-triazoli obserwujemy zahamowaną

rotacje, wokół tego wiązania:

Rys.2:

Celem naszej pracy było zbadanie charakteru tego wiązania w oparciu o pomiary stałej

sprzężenia J("C- I 3C) , bariery rotacji ( A C ) i przesunięcia chemicznego 6 " C atomu C6,

oraz próba wzajemnej korelacji tych wielkości dla laiku pochodnych metylidowych.

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA

Synteza związków mezojonowych opisana została w naszej wcześniejszej pracy [10].

Pomiary stałej sprzężenia J( n C-"C) wykonano technika INADEQUATE na aparacie Bruker

AM 500, przy częstości rezonansowej 125 MHz. Do pomiarów używano nasyconych

chloroformowych roztworów badanych związków z dodatkiem Cr(acac)3 (0.03 mol/mol

związku) w celu skrócenia czasów relaksacji.

Badanie tych układów dynamicznych wykonane zostało metoda całkowitej symulacji kształtu

sygnałów rezonansowych z dopasowaniem do widm eksperymentalnych algorytmem

SIMPLEX, Procesing i obliczenia wykonano na komputerze IBM PC z wykorzystaniem

własnego oprogramowania.

Widma dynamiczne zarejestrowane były dla jąder 'H i I 3C na aparacie Varian BB 200 przy

częstości rezonansowej równej odpowiednio 200 i 50 MHz w zakresie temperatur 303-423

K (bez osiągnięcia punktu koalescencji). Jako rozpuszczalnika użyto DMSO.

3W



Do obliczeń wykorzystano sygnały NMR nierównocennych atomów 'H i " C z grup: -CN,

> C = O , -CO2- i -CH2-.

WARUNKI POMIARÓW:

'H NMR: AQ=5s; NS =32-256, 13C NMR: AQ=ls ; RD=3s; NS = 10000-20000,

INADEQUATE: AQ=ls ; D l = 2 s ; NS=10000-30000;

OBLICZENIA: Programy WBNMR i WBSIMP

WYNIKI I WNIOSKI

Wartości stałych sprzężenia 'Jcc mogą nam bardzo wiele powiedzieć o strukturze

elektronowej wiązania chemicznego, gdyż zależą one od hybrydyzacji atomów węgla zgodnie

z empirycznym równaniem Freia i Bemsteina [12],

1JcAcB=575.5sAsB-3.44 (1)

gdzie sA, sB SQ charakterami s zhybrydyzowanych orbitali węgłowych tworzących wiązanie.

W tabeli 1 zostały podane wartości stałych sprzężenia ' J c c dla 9 mezojonowych

metylidów. Wartości te dla wiązania C5-C6 zawierają się w zakresie 92.7-75. i Hz typowym

dla wiązania podwójnego tabl 2. W tabeli 1 znajdują się również wyznaczone wartości

bariery rotacji AG* dla symetrycznych metylidów. Dla metylidów niesymetrycznych w

widmach NMR nie obserwujemy żadnych efektów dynamicznych, prawdopodobnie z powodu

dużej różnicy w energiach obu możliwych konformerów rotacyjnych. Wartości AG*

mieszczą się w przedziale 70-90 [kj/mol] wskazującym na duży udział hybrydyzacji sp2-sp2

w elektronowej strukturze wiązania C5-C6, największy udział hybrydyzacja ta ma w związku

6, a najmniejszy w związku 1. Zależność tą potwierdzają również dane krystalograficzne dla

związków 1, 2 i 8 (najdłuższe wiązanie C5-C6 posiada zw. 1). Natomiast kierunek zmian

wartości stałej sprzężenia 'J(C5-C6), jest przeciwny do przewidywanego równaniem Freia-

Bernsteina (1). Można ztąd wnioskować, że o kierunku zmian stałej sprzężenia 'J(C5-C6)
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decyduje elektroujemnośc podstawników [11], Dla monopodstawionego wiązania etylenowego

wpiyw elektroujemności podstawników opisuje empiryczne Krivdina [13]:

VI-14-4EX+33.1 (2)

Tezę tę potwierdza również interesujący fakt bardzo dobrej korelacji stałej sprzężenia

\J(C5-C6) z przesunięciem chemicznym i węgla C6 dla związków 1-8, ze współczynnikiem

korelacji R=-0.9899 Rys3:

•J(C5-C6) [Hz]

9 5 . 0 0 -i

9o.oo -;

85.00 -

80.00 -_

75.00 -

70.00

R=-0.9899

Y=-0.274±0.016*X+105.2± 1.4

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

Rys. 3: Korelacja stałej sprzężenia 'J(C5-C6) z przesunięciem chemicznym 6 węgla C6.



Tabl. 1:
Stale sprzężenia 'J(C5-C6), przesunięcia chemiczne 6 węgli C6, bariery rotacji A C i
długości wiazari C5-C6 w mezojonowych l-tio-2,3,4-triazolach'

Związek

Ph < 7

1. ^ < <>
Ph

2. ^ S 7 c X C N

Vvfy
3. ^-Ł. COj Me

P h \ ^-N. CO, Et

4. ^ S 7 C \ o 2 E t
Ph a

\ . ^ - K .CO-Me

5. " ^ S 7 c X C 0 2 E t

P h d

\ r^-u CO-Me

6. N^5/ e X C O 2 M eP h v ^ M CO 2 Me

7. ^ S 7 c X C O ^ P h

Ph. a

g. ^ - s 7 °Xco^Ph

Ph o
N . - ^ N . CO-Me

9 — S CONHPh

'J("C-"C) [Hz]

CS-C6

92.7

89.2

(89.1)

83.1

82.0

78.6

(78.7)

75.1

75.6

75.6

82.6

C6-C7

97.2

88.8

74.4

83.0

62.6

(62.3)

60.2

60.4

61.3

C6-C8

99.1

94.2

80.9

86.2

82.9

(82.8)

60.5

62.2

63.7

i C6
[ppm]

40.8

65.4

80.1

85.3

98.1

108.3

106.8

106.2

96.7

AG*
[kJ/mol]

70 ±3

-

74±1

75±3

-

91±2

-

89±3

Długość
wiązania a

[A]

1.402

1.398

-

-

-

1.395

-

' Długości wiazad zaczerpnięte z danych krystalograficznych [14].
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Tabl. 2:
Stale sprzężenia 'J(13C-13C) dla związków modelowych.

10

11

12.

MeS

MeS

MeS

MeS

MeS

MeS

Związek

V r /
X \

X

/ C _ c x

CN

CN

co2

CN

co2

E t

Et

Et

>C'=C'<

83.0

79.0

78.4

'JO'C^Q [Hz]

-C'-C'OjEt

-

83.1

80.0

jr-v.'-vrTBflas.VA'.c^BgjJM-MJJijaiLi

-C'-C'N

94.8

88.3

-
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1 3 / i 1 5 N NMR DWÓCH GĄBEK PROTONOWYCH W

ROZTWORZE I W CIELE STAŁYM

Jan Klimkewicz, Lech Stefaniak
Instytut Chemii Organicznej
PAN Warszawa ul . Kasprzaka 44/52

Eugeniusz Grech, Joanna Nowicka - Scheibe
Instytut chemii Podstawowej
Politechniki Szczecińskiej
71 - 065 Szczecin, ul . Piastów 42

Wstęp

Molekuły w których atom wodoru występuje w wiązaniu o
strukturze mostka wodorowego pomiędzy dwoma atomami azotu,
wydają się być bardzo interesującymi nie tylko w układach
biologicznych. Potencjalny model z tego rodzaju układem wiązań
wodorowych zaproponowany został w 1,8 - bis(dimetyloamino)
naftalenie, który to często cytowany jest przy badaniach tzw.
gąbek protonowych. Nazwa ta została nadana po raz pierwszy dla
wyżej wymienionego związku - potem, dla innych o podobnym
zachowaniu się w stosunku do protonu - przez firmę Aldrich.
Niektóre z tych związków i ich soli były badane przy pomocy NMR
w roztworze i w ciele stałym. Obecnie chcielibyśmy rozszerzyć te
prace dla dwóch innych i różnych strukturalnie gąbek protonowych
w oparciu o pomiary 1 3C i 1 5N NMR w roztworze i w ciele stałym.
Badane przez nas gąbki protonowe są przedstawione na Rys. 1.

NMe<

NMe-

1,2-bis(dimetyloaminometylo)naftalen 1,8- bis(dimetyloaminometylo)benzen

DMAMN DMAMB

II



WYNIKI I WNIOSKI

Wyznaczone przesunięcia chemiczne l C i ~5N NMR w
roztworze i w ciele stałym są zebrane w Tabeli 1. Obejmują or.e
dane zarówno dla gąbek protonowych I i II, jak. i dla ich soli
z kwasem azotowym i nadchlorowym. Związek I w formie
nieprotonowanej jest cieczą w temperaturze pokojowej, tak więc
możemy zaprezentować jego pomiary tylko w roztworze. We
wszystkich innych przypadkach możemy porównywać rezultaty
pomiarów 1 3C i N NMR, zebrane zarówno dla ciała stałego jak i
dla roztworu w DMSO.

W Tabeli 1 wynotowliśmy przypadki w których gąbka
protonowa I i II występując jako sól jest w równonolowej ilości
z kwasem. Widma NMR rozpuszczonych związków są przedstawione w
postaci pojedynczych singletów dla atomów azotu, dla metyli oraz
dla poszczególnych węgli metylenowych. W widmach azotowych - w
roztworze - oprócz obserwowanych zmian przesunięć chemicznych,
mieliśmy możność zaobserwowania stałej sprzężenia ĴJJJJ-
w przypadku soli II*HNO-, zarejestrowaliśmy wartości 31.4 Hz . Jest
to w przybliżeniu połowa wartości stałej sprzężenia przez
pojedyncze wiązanie Ĵ -y, co silnie sugeruje że w roztworze tej
soli istnieją w przewadze molekuły zawierające symetrycznie
położony proton tworzący wiązanie wodorowe pomiędzy dwoma atomami
azotu. W alternatywnej propozycji proton może być symetrycznie
związany pomiędzy dwoma atomami azotu w statycznej strukturze.
Jednak w naszym odczuciu bard2iej prawdopodobne są dynamiczne
zmiany w których proton zajmuje położenie między dwoma atomami
azotu i będąc jedynym w tej cząsteczce soli obserwowany jest w
swoim uśrednionym położeniu w skali czasu NMR. Dla soli związku
I prawdopodobnie mamy podobną strukturę lecz kinetyka wymiany
protonu jest za duża abyśmy mogli zaobserwować stałą sprzężenia
Jlffl w roztworze DMSO w temperaturze pokojowej . Dla soli z
dwukrotnym nadmiarem kwasu obserwujemy diprotonowanie, co
potwierdza stała sprzężenia 'j™, dwukrotnie większa
(zw.I*2HC104

 1 J N H = 73.5; zw.II*2HNO3 =
 1 J N H = 74.7) aniżeli w

monoprotonowaniu.

Weźmy teraz pod uwagę dane dotyczące fazy stałej.
Ogólnie - porównując je z odpowiednimi danymi dotyczącymi
roztworu - wskazują one na obniżoną symetrię molekuł w porównaniu
z tą jaką obserwuje się w roztworze. Uwaja ta oparta jest na
liczbie obserwowanych singletów w 1 3C i 1 5N w ustalonym związku
w roztworze i w ciele stałym. Dane te są w doskonałej zgodności
z badaniami X-ray. Najprawdopodobniej wynika to z braku
dynamicznych efektów w ciele stałym, które w roztworze mogą
doprowadzić do symetrycznej struktury w skali czasu NMR. Tego
rodzaju procesy mogą obejmować wymianę protonów pomiędzy dwoma
atomami azotu w przypadku soli oraz rotację wokół wiązania O C
i C-N w roztworze.

Z przedstawionych badań wnioskujemy, na podstawie
C i N NMR, że zarówno związek I i II z równomolową ilością i

dwukrotnym nadmiarem kwasu, wykazuje symetryczną strukturę w
roztworze DMSO w temperaturze pokojowej.

Dane NMR dotyczące ciała stałego są w mniejszym stopniu
rozstrzygające w możliwym gąszczu dynamicznych efektów
zachodzących w roztworze a nie zachodzących w fazie stałej .
Jednak pomiary NMR w ciele stałym są pomocne w interpretowaniu
pomiarów w roztworze.



CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA

W roztworze widma NMR zostały wykonane na aparacie
Bruker AM 500 z częstością 125 i 50.5 MHz odpowiednio dla jąder
1 3C i 1 5N. Pomiary ciała stałego wykonane były na spektrometrze
JEOL GSX-270 z częstością 67.5 oraz 27.3 MHz dla jąder 1 3C i 1 SN.
W roztworze DMSO pomiary 1 5N wykonane zostały metodą INEPT,
inverse gated decoupling oraz off decoupler.



Tablica 1
Dane 1 3C i 1 SN NMR dla dwóch gąbek protonowych w roztworze i ciele stałym.

PRZESUNIĘCIA PRZESUNIĘCIA
ZWIĄZEK JĄDRO CHEMICZNE SPRZĘŻENIA CHEMICZNE WZWIĄZEK JĄDRO „ R 0 Z T W 0 R Z E SPRZĘŻENIA C I E L E S T A Ł y M

(ppm] l" Z I (ppm]

I.

I.HNO3

I.HC1O,

I.2HC1O,

II.

II.UNO,

II.2HNOj

II.HC1O<

CH n

CH,

JStCHjlj

CH,

CH 2

JJICH,),

CH3

CH,

_N(CH 3) 2

C « 3

CH,

_N(CHn) ,

CH,

CH,

_N(CH,),

CH3

CHS

JJ(CH3)2

CH 3

CH,

_H(CH3)2

CH3

CH2

-353.4

45.6

61.9

-337.9

43.2

61.9

-337 6

43.2

62.0

-337.3

43.7

58.2

-34S.6

44.8

64 .4

-341.9

43.3

64.;

-336.8

42.2

60.7

-341.8

43.4

64 .6

'-W73-5

'Jinj.si^

1JMH.74.7

-326.9
-332.3

46 .2
43.2
39.2*'

62.6
59. 0

-328 .3

44.0
40 .6

S9.7

-323.8
-327 .5

46.3
42.6

58 .9

-337.3

46.9

65.4

-337.3

44.9*1

41.3
38 .4

63.7
62.3

-320.2
-332.5

43.9*1

41.2
38.2

61.7

-329 .7
-336.7

46.0
44.5
43.1
39.3

67.1
61.9

'względna intensywność tego sygnału ]est w przybliżeniu
dwukrotnie większa w stosunku do innych sygnałów protonów CH3 na
danym widmie.
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BUDOWA KOMPLEKSÓW

METYLOWYCH POCHODNYCH UKACYLU

Z BIAŁKIEM NATYWNYM I ZDENATUROWANYM

Anna SUŁKOWSKA, Anna MICHNIK
Wydzieli Farmaceutyczny, Śląska Akademia Medyczna
41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4

Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ostatnich latach
stały się mechanizmy specyficznych i niespecyficznych oddziaływań
między zasadami azotowymi, nukleozydami i nukleotydami a białkami.
Ze względu na dobrze poznaną budowę, jako białko modelowe stosuje się
albuminę surowicy krwi wołowej (BSA).

Materiały i metody
W trakcie badań zastosowano 3-metylouracyl firmy SERVA

Feinbiochemica Heidelberg, albuminę surowicy krwi wołowej (BSA)
liofilizowaną frakcje V o czystości elektroforetycznej 95%, prod. PPH
POCH, WSiS w Krakowie oraz mocznik prod. Mallinckrodt, Inc.
Jako rozpuszczalnika używano wody deuteryzowanej (D2O) o czystości
izotopowej 99.8% prod. Instytutu Badań Jądrowych w Świerku,

Preparatyka próbek
We wszystkich badaniach stosowano roztwory S-metylouracylu o

stężeniu 0.1 M w D2O.
Próbki zawierały białko (BSA) o stężeniu 0.5%, 1.5%, 2.0%, i 2.5%,

5.0% w/v.
Analizowano również próbki zawierające białko (BSA) o stężeniu

2.0% w/v oraz mocznik o stężeniu 2.0, 4.0, 8.0 M.
Roztwory wykonano bezpośrednio przed rejestracją widm NMK.

Rejestracja widm
Widma XH NMR rejestrowano na spektrometrze Brucker-Spectro-

Spin o częstotliwości rezonansowej 100 MHz.
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Współczynnik poszerzenia i współczynnik wyostrzenia
Współczynniki poszerzenia X wyliczono w celu uwidocznienia

zmian szerokości połówkowych w funkcji stężenia BSA.

X =

gdzie:
AvV2(3-MU3SA) " szerokość połówkowa sygnału !H NMR 3-MU w

obecności BSA
Avl/2(3-MU) " szerokość połówkowa sygnału lH NMR 3-MU bez

BSA

Współczynnik wyostrzenia Y liczono w celu ilościowej oceny
zmniejszenia się szerokości połówkowej sygnału *H. NMR 3-metylouracylu
w obecności BSA i mocznika w porównaniu z układem kontrolnym bez
mocznika.

Y = Avl/2(3-MU,BSA,U)

gdzie:
Avl/2(3-MUiBSA,U) - szerokość połówkowa sygnału LH NMR

3-MU z BSA o danym stężeniu w obecności
mocznika,

Avl/2(3-MU3SA) • szerokość połówkowa sygnału lH NMR
3-MU z BSA o danym stężeniu bez mocznika.

Wyniki:
Zależność szerokości połówkowych Avj/2 [Hz] o r a z przesunięć

chemicznych 5 p p m 3-metylouracylu od stężenia BSA [% w/v] i stężenia
mocznika [M] przedstawiono w Tabeli 1.

Współczynniki poszerzenia X sygnałów !H NMR poszczególnych
protonów 0.1M roztworu 3-metylouracylu w D2O w obecności BSA
[% w/v] w stosunku do układu bez białka przedstawiono w Tabeli 2.

Tabele 3 i 4 zawierają odpowiednio współczynniki wyostrzenia Y
sygnałów protonów 3-metylouracylu w obecności BSA i mocznika w
porównaniu z układem kontrolnym odpowiednio z białkiem, bez mocznika
oraz współczynniki poszerzenia tych sygnałów w porównaniu do układu
bez mocznika i bez białka.
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BSA
[Z w/v]

O

O.5
1 ,5

e

2 , 5

5

M o c z n i k
CM]

roztwór
kontr. I

0
0

0

roztwór
kontr. II

O

2

4

8

0

0

H - 6

ó [ppm]*

7,46
7, 46
7,4-6

7, 46
7,46

«H [ H z ] *

1 ,2O
1 ,00
1 .23

i ,75
1 ,60
1 ,20
1 ,00
2,00
2.90

J [Hz]

7 ,76
7,60
7,70

7,60
7,53

H - 3

<J [ p p m ] •

5,89
8,59
3.B9

5,89
5,89

Vjj [Hz]*

O,8O
1 ,00
1 .30

1 ,60
1 ,53
1 ,25
O,9O
2 ,00
3,10

J [Hz]

7,60
7,7O
7,60

7,56
7,60

C H 3

<S [ppm]

3,26
3,26
3 . 2 6

3 , 2 6
3 ,26

v^ [Hz]

O,70
0,80
O,95

1 ,25
1 ,00
0,90
O.flS
t , 45
2 . O 5

TABELA I. Zależność szerokości połówkowych A vi/z CHzJ oraz przesunięć chemicznych

6 [ppm] i stałych sprzężenia J [Hz] sygnałów 'liNHR poszczególnych protonów

3-MU o stężaniu o,I H w D 2O, od stężenia BSA [X w/v] i mocznika (H].



B 3 A
[•/• w/v]

0

o,s

•ft

2 - 0

2 , 3

3 , 0

H - 8

1 ,00
0 , 8 3
1 ,04
1 , 49
1 ,66
2,41

H

,

1

1

£

£

S

- B

, 0 0

, £ 3

,6E

, 0 0

, 3 0

, 8 7

CH

1 ,
1 ,
1 ,
1 ,
2 ,
E,

3

0 0

1 4
3 6

7 8

8 7
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TABELA 2. Wapółczynniki poszerzenia X
sygnałów 'HHHH poszczególnych protonów 0,1 H roztworu
3-metylouracylu w D2o w ofcacnoścl BSA (X w/v] w atosunl<
do układu 3-MU bez białka

BSA

2 ,0
2 , 0
2 , 0

2 , 0

Mocznik
CMJ

0

2 , 0

4 , 0

8 , 0

H - 6

1 ,00
0,91
0,68
0,37

H - 3

1 ,00
0,96
0,78
0 , 3 6

CH 3

1 ,00
0 , 8 0
0,78
0 , 6 8

TABELA 3. Wapółczynniki wyostrzenia V
sygnałów 'HNHR poszczególnych protonów 0,1 H
roztworu 3-HU w D 2O w obecności BSA (2,0Z w/v)
i mocznika o atfzanlu od 2,0 do • 8,0M w itoiunku
do układu 3-MU z białkiem, biz mocznika

ST6



BSA

0

. 2 ,0

2 , 0

2 , 0

2 , 0

Mocznik
CMJ

0

0

2 , 0

4 , 0

8 , 0

H

i

1

1

i

0

- 6

, 0 0

,*s
, 3 3

, 0 0

, 8 3

H

1

e
i

i

i

- 3

, 0 0

, 0 0

, 9 3
, 5 6

, 1 2

CH 3

1 ,00

1 ,78

1 , *2
1 ,28

1 ,21

TABELA 4. Współczynniki poszerzenia sygnałów 'HNHR
poszczególnych protonów 0,1 M roztworu
3-HU w DjO w obecności BSA <2X w/v) 1 mocznika
o stężeniu od 2,0 do 8,0 M w stosunku do układu
3-HU bez białka 1 b»z mocznika
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KDMPLEK80WANIE AMIDÓW Z B8A W OBECNOŚCI GuHCl.

Anna MICHNIK , Anna 8UŁK0WSKA
Zakład ChBmii Blafizycznej, Wydział Farmaceutyczny Sl.Ak.Med.
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

Oddziaływania alklloamidów z makromolekułą białka mogą
sprowadzać się do ataku na wewnątrzcząsteczkowe wiązania wo-
dorowe poprzez wytworzenie wiązań wodorowych konkurencyjnych
lub prowadzić do naruszenia hydrofobowych oddziaływań amino-
kwasów. Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem denaturacji
Jest w przypadku amidów atakowanie rdzeni hydrofobowych biał-
ka, chociaż ich asocjacje z albuminą surowicy krwi wołowej B8A
nie są czysto hydrofobowe [1].

Badając wpływ chlorowodorku guanidyny GuHCl na komplekso-
wanle alklloamldów z BSA, rozważać można dwa przeciwstawne me-
chanlzmyi
(1) w wyniku denaturującego działania GuHCl na BBA mogą zostać

odsłonięta apolarne reszty aminokwasowe, sprzyjając Ich
asocjacji z alk1loamldarni,

(2) GuHCl może konkurować z alk1laamldarni w wiązaniu do biał-
ka, osłabiając ich kompleksowanle z BSA.

Celem pracy była ocena udziału wiązań wodorowych w oddziaływa-
niach amidów z B8A poprzez analizę wpływu GuHCl na charakter
kompleksów amidy - B8A.

MATERIAŁY I METODY
Do badań wykorzystane zostały następujące odczynniki)

alklloamldyi N-metylolzobutyramid, N-metylopropionamid, N-
lzopropyloacetamid, produkcji Zakładów Doświadczalnych
Chemlpan IChO PAN,

- GuHCl, produkcji Sigma Chemical Company
- Di 0 O czystości izotopowej 99,3% produkcji IBJ w Świerku
- BSA, liofilizowana, frakcja V, o czystości alktroforetycznej

95'/., produkcji W918 Blomed w Krakowie.
Alklloamidy były rozpuszczane w roztworach GuHCl o stęże-

niach: 0,l,2,4,6M w 0,0. Stężenie alklloamldów było równe 3'/.v/v
a stężenie BSA w Di 0 1 w GuHCl zmieniało się w zakresie od 0 do
6Xw/v.

Widma 'H NMR rejestrowano na spektrometrze BRUKER 8PEKTR0-
SPIN przy częstotliwości rezonansowej 100 MHz w temperaturze
pokojowej. Preparatykę próbek 1 ich rejestrację powtarzano 3-
krotnie. Wyjątkiem były badania dla N-metylolzobutyramidu pro-
wadzone w funkcji stężenia 38A. W przypadku końcowych stężeń
BSA: 2V. i 6X w/v w 4M GuHCl sporządzono Jedną serię próbek.

Analizowanymi parametrami sygnałów'H NMR byłyi szerokość
połówkowa oraz przesunięcie chemiczne przy ustalonej pozycji
sygnału HD0-4.8ppm. Wycinki widm do analizy szerokości połów-
kowych wykonano przy szerokości przemlatanla 2Hz/cm. Wartości
przesunięć chemicznych 1 szerokości połówkowych poszczególnych
sygnałów widm analizowane były dla najwyższej linii w danym
multlplecle.
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Obliczono współczynniki względnego poszerzenia P wg. wzoru:

P " Av 1 / a 0\BSA

gdz ie
Av,,2 x'/.B8A - szerokość połówkowa sygnału przy danym stężaniu

xV. BSA,
4v,,i 0XB8A - szerokość poł. sygnału przy żarowym stężeniu BSA

Poszerzenia względne sygnałów w obecności GuHCl określono
analogicznie.

WYNIKI I DYSKUSJA
W obecności chlorowodorku guanldyny, podobnie Jak w obec-

ności mocznika Cl], zaobserwowano zmiany w widmach 'H NMR ami-
dów. Omówiono Je w Tabeli 1. W Tabelach 2 1 3 scharakteryzowa-
no parametry sygnałów rezonansowych dla N-metyloproplonamidu
w -Funkcji stężenia GuHCl w układach bez białka 1 w obecności
4'/.w/v BBA. W obydwu przypadkach przy wzroście stężenia GuHCl
od 0 do 6M/1,nastąpiła zmiana przesunięć chemicznych w kierun-
ku niższych pól o 0.2Bppm dla grupy metylowej CH3 (A) przy azo-
cie amidowym, a 0.31ppm dla grupy metylenowej CH, (o) przy ato-
mie węgla grupy CO 1 o 0.27ppm dla grupy metylowej CH 3(Q).
W układach amid - GuHCl - D,0 nie zaobserwowano w granicach
błędu doświadczalnego zmian szerokości połówkowych linii 'H NMR
amidów przy zmianie stężenia GuHCl. W układach z białkiem na-
tomiast, szerokości te zmalały o 0.3-0.4 Hz Już w obecności IM
GuHCl 1 Jeszcze nieznacznie zwężały się przy wzroście stężenia
GuHCl do 6M.

Zależności szerokości połówkowych wybranych do analizy
linii H NMR amidów od stężenia BSA zebrano w Tabeli 4, a war-
tości ich współczynników poszerzenia w -funkcji stosunku molo-
wego amld/BBA przedstawiono na Rys.l.

Zaobserwowany wzrost wartości przesunięć chemicznych
w funkcji stężenia GuHCl świadczy o tworzeniu wiązań wodoro-
wych między molekułami amidów 1 chlorowodorku guanldyny.
Z przedstawionych danych doświadczalnych wynika, że kompleksy
N-metylopropionamidu z BSA są wyraźnie słabsze w obecności 4M
GuHCl. Charakter molekularny tych kompleksów pozostaje prawdo-
podobnie niezmieniony. Zarówno w Dj 0, Jak 1 w 4M GuHCl najwię-
ksze poszerzenia stwierdzono dla sygnałów rezonansowych pocho-
dzących od grup protonów łańcucha alkilowego przy węglu grupy
karbonylowej CO, a szczególnie grupy metylowej CHj na końcu
łańcucha (Rys.la). Najmocniejsze wyostrzenie linii w obecności
GuHCl nastąpiło także dla tej grupy protonów.

Odmienny wpływ GuHCl na oddziaływania z białkiem zarejes-
trowano w przypadku N-matyloizobutyramldu (Rys.l b) . Odsłonię-
cie apolarnych reszt amlnokwasowych BSA, w wyniku denaturacjl
przez GuHCl, sprzyjało ich asocjacji hydrofobowej z tym amidem.

Charakter kompleksów N-izopropyloacetamldu z BSA w obec-
ności 4M GuHCl Jest zmieniony w porównaniu z kompleksami w D,0.
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Oddziaływania hydrofobowa aą mocno zredukowane, szczególnie
przy dużych stosunkach molowych amld/B3A (Rys.lc). Dominujące
Btają sie oddziaływania poprzez wiązanie wodorowa powstające
przy tlenie grupy karbonylowoj CO amidu.

Najmniejsze zmiany oddziaływań z B8A dotyczą grup metylo-
wych lub metylenowych sąsiadujących z węglem grupy CO ami daw.
Dla nich bowiem zarejestrowano najmniejsze zmiany współczyn-
ników poszerzeń względnych dla wszystkich badanych amidów
(Rys. 1 a,b,c). Molekuły GuHCl nin stanowią zatem konkurencji
w wiązaniu do białka dla alklloamidów związanych wiązaniem
wodorowym od strony grupy karbonylowoj CO. 8ą one natomiast
konkurencyjne w stosunku do wiązań wodorowych angażujących
wodór grupy 1ml nowej NH i redukują możliwości oddziaływań
amidów z białkiem poprzez tego typu wiązanie.

Wpływ chlorowodorku guanidyny na kompleksy alkiloamlddw
z BSA polega zatem głównie na ograniczeniu oddziaływań hydro-
fobowych. Drugorzędnym a-fektem Jest redukcja wiązań wodorowych
z białkiem, powstających przy wodorze grupy 1 (ni nowej NH amidu.
Obecność GuHCl nie narusza wiązań wodorowych z BSA, angażują-
cych atom tlenu grupy karbonylowej CO amidu.

LITERATURA
l.A.Mlchnlk, M.Sołtysik-Rasek, A.Sułkowska, I.MaJawska. Mater-
iały XXV Bem. MRJ (Kraków), Raport IFJ No 1616/PL, 143-150
(1993).

Tibeli t.
Poróunanit m i n charakterystyki »yjiuió» NtSR ilkiloatidó* « M , BuHCl i aociniku.

A U I L O M I D

S-BETYŁDUD-
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CH, D CH,
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C H , H
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• > • • - •
CH,-CH, H

K-IZOPROPYIO
ACETAMID

0. CNICH,),

fi-K
CH, H

CHARAKTERYSTYKA
SY6NAIU H 0 , 0

singlet CH,

dublet I C H , I ,

M l t i p l t t CH

singlet CH,

tryplit CH,

kmrtet CH,

sinolet CH,

dublit (CH,I,

•ultipltt CH

ZHIAHA CHARAKTERU SY6KAŁU

D BuHCl

I-2H dublet
4-M tryplit

tez »un

bez ziiin

1-411 tryplłt

bet ziim

bil nun

bez ziiin

bez z iun

rozszczepiony
uiltiplct

»mimu

1-iH tryplet
W dublet

tfl knirtet
2-8M bez zaian

baz zi i in

l-en tryplet

1-411 Mltiplet
9H bez ziiin

I-2H tultiplet
4-SB bez zaian

bet zaiin

bez m i n

rozszczepiany
eultiplet

580



Tab*1 a z .

CHARAXTERYSTYKA PARAMETRÓW WIDM lH HMR DLA UKŁADU iV. v/v

H-METYLOPROPIOHAHIE-GuHCl-DgO.

amid

H - m« t y 1 o -

proplonamld

0 CH,
W*.
CH,-CH,H
o z a '
k t

•ygnały
grup
alki 1 owych

CH3(4)

CM,(o)2 K

CH 3(O] t

•tqzanla

GuKCl

[M/l]

0
£
6

0
!

4

e
0
i
4
S

parametry analizowanej 1 lnl1
prteiunltclt
clumlcznl
[ppmiO.Ol]

£.71
2.81
£ .64
e . as
2 .99

£ . 19
£ . 31
£ . 34
Z . 39
£ . 50

1 ,09
1 19
1 . £E
1 .£S
1 . 36

mrokołć

i? i ?:?{£?

.41 O . E

.41 0.i

.51 0.1

.5± 0.1

.41 0 1

,71 0,25
.71 0.1
.71 0.1
.71 O.I
.71 0.1

0. Si O.C5
0.91 0.1
0 91 0.1
0.81 0.1
0.91 0.1

Tabala 3

CHARAKTeRYSTYIA PARAMETRÓW WIDK 'H UKR DLA UKŁADU 3Z V/V

H-MKTYLOPROPIOHAMID-4* w/v BSA-GuHC 1 -DgO.

alKiloimld

H-l»tylo-
proplonanld

O CK,

CH,-CH,H

grup
SiKilowych

m

CKjto)^

CH 5(0|

•tatanlc

0
1

1
0
£
4
5

0

4
6

paraaeiry analizowanej linii
przcaunlaclc
cn»miozn«
[ppm±0,01]

Ł. 89
? 80
2. 83
e ee
£.97

E . ia

e' 3*
S. 49
i .oa
I . 18
i . ee
1 £6
t . 35

•Zfrokoac

1.91 O.e
1.61 o.e
1.71 o.e
Lit 0 .£
I.El 0.2

i. 4i o.e
£.01 0.2
£.01 O.£
i,a± o.z
i »i o.e
1.41 0.5
i.oi o.e
1 1 1 0.£
o.9i o.e
0.91 0.£



Tact I a 4

ZALEZK03CI SZEROKOŚCI POŁOWIONYCH (.[XII 'H IIKR AMIDÓW O

3TEZF.N1V 32 v/v w C £0 I «M CuHCl OS STS2SNIA BIAŁKA

ANID

proplonamld
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ilobul yrunid

O CH 3(a )

C - M

CH ( CHj ) j H

10) IDI

0 CH(CH,;,

c - H (a)(QI
/ \ m a

CH, K

(o)
J

Grupa
protonów

CK5(o)
K

CH , | • )

t

3

CH(O>

ro

(CH,|j(Dl

a

CHI4)
m

!CH 3) 2(a>

a

CHjIo)

[/. w/vi

I
e
0
2
4
6

0
2
4
6

I
6

0
2
4

0
2
4
6

2
4

e

6

0
£
4
e

(»l/;[Ht]

i 410 e
i . a t o . i
1 .910 .2
2.210.2

1.710.25
2.110.2
£. 410 . 1
2.710.2

0.810.25
1.010.S
1.440.J
1.7tO.2

!:H8:i
1.2*0.l
1 . 3*0 . '.
l.4.0 5
i Oto.3
1.?tO.1
1 9*0,3

0 SlO.3
1.110.3
1.210.2
1.3tO.1

£.2tO.3
£.410.£
£.S*0.£
3.«*0.£

0.»10.3
0 «5tO.£
1.4S10.S
2.410.3

0.AlO.2
0.9510.£
1.£*O.1
£.SlO.3

OUHC1

1 .510. 1
1.ElO.1
1 .filO . 1
1.910.£
1,710.(
2.0lS.£
i,ejo . i
2.410.2
0.310 . 1
1 .010 .2
1 . 410 . 1
1 .710 .2

1.OlO.2
1.310.£
1.210.£
£.010 Ł

1.410.£
2 .010 . 3
1.StO 2
£.410.3

0 .710 . 3
1 1610.2
1.110.2
1 . £410.£

£ . 210 . £
2.410.E
s 9*o.a
5.010.20.710.!
0.910.2
1 . 110 i
1 .7lO 3

0.710.2
0.«l0.2
1.010.2
1.6*0.2
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ŁbtKIY PODS. I AWNIKOWE (.ikUI'Y NITROWEJ

W WYBRANYCH POCHODNYCH ft- 1 ><-CHI NOLI NYLOWYCH

Maria J.Maslankiewicz

Instytut Chemii, Uniwersytet śląski, 40 006 Katowice, Szkolna 9

Nieoczekiwany przebieg reakcji izotiochinantrenu (1,4-dlti

ino(2,3-c:5,6-c']dichinoliny ) z mieszaniną nitrującą i niety-

powe właściwości spektroskopowe powstałego produktu: 7-tlenku

tiochinantrenu' 2 zainspirowały dalsze badania nad reaktywnoś-

cią sulfidów ft- i r-dichinolinylowych.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że traktowany

mieszaniną kwasdw azotowego i siarkowego: sulfid 3,3'-dichino-

linylowy ulega, analogicznie jak tiochinantren, utlenieniu do

sulfotlenku zaś sulfid 4,4'-dichinolinyIowy tworzy trzy pochod-

ne nitrowe: sulfid 8,8'-dinitro-4,4'-dichinolinyIowy 1, sulfid

8-nitro-4,4'-dichinolinyIowy 2 i sulfid 6-nitro-4,4'-dichinoli-

nylowy 3 a. Otrzymany sulfotlenek 3,3'-dichinolinyIowy w reakcji

z w/w mieszaniną nitrującą również ulega nitrowaniu - z miesza-

niny poreakcyjnej wydzielono sulfotlenek 5,5'-dinitro-3,3'-di-

chinol inylowy 4 1 .

Budowę produktów wykazano każdorazowo poprzez widma CI MS,

*H NME oraz wyniki analizy elementarnej. Obecność grupisulfo-

tlenkowej i nitrowej potwierdzono poprzez widma IR ( w

s o

= 1030 -

1080 cm", * N O = 1510 - 1550 cm"')

Widma *H NMR rejestrowano na spektrometrze Brucker MSL 300

przy 300 MHz w CDC1 , z zastosowaniem CHC1 jako standardu wew-

nętrznego. Obserwuje się w nich sygnały protonów H-2 oraz H-3

(H-4) w postaci sprzężonych dubletów ( co świadczy o braku pod-

stawników związanych z pierścieniami pirydynowymi ) oraz sygna-

ły protonów związanych z pierścieniami aromatycznymi w postaci

multipletów. Wartości 6 przesunięć chemicznych protonów w po-

szczególnych związkach przedstawiono na rysunku 1.

Wartości stałych sprzężenia uzyskano przeprowadzając analizę

numeryczną programem LAOCOON 3. Otrzymane wyniki przedstawiono

w tabeli 1. Są to wielkości typowe dla pochodnych chinoliny.



8.85
(0.12)

(0.10)

7.82
(0.02)

8,73
(0.00)

7.84
(0.04)

Ryi.l
Wartości przesunięć chemicznych 4 U (ppn] sygnałów

1poszczeg-alnych protonów odczytane z widu H NHH.
W nawiasach: rożnie* w stosunku do Midai subatratOw.



Pozycje podstawników ustalono każdorazowo w oparciu o

kształt widma 'H NMP oraz opublikowane przez Blacka i Heffer-

mana wartości efektów podstawnikowych wywieranych przez grupę

nitrową dla mononitrowych pochodnych chlnoliny.

W widmie sulfidu 8,8'-dinitro-4,4'-dichinolinylowego \ sy-

gnały protonów związanych z pierścieniami benzenowymi tworzą

układ ABC, co dowodzi symetrycznego podstawienia w pozycjach 5

lub 8. Porównując zaobserwowane zmiany w wartościach przesunięć

chemicznych sygnałów odpowiadających sobie protonów w analizowa-

nym widmie i widmie niepodstawionego sulfidu 4,4'-dichinolinylo-

wegoJ z przytoczonymi przez Blacka i Heffermana dla relacji ni-

trochinollny - chinolina ( tabela 2 ) otrzymano potwierdzenie

obecności grup nitrowych związanych z węglami C-8.

Widmo sulfidu 8-nitro-4,4'-dichinolinylowego 2 składa się

z dwóch grup sygnałów protonów benzenowych: jednej typu ABCD,

pochodzącej od czterech protonów pierścienia niepodstawionego

i drugiej - charakterystycznej dla pierścienia zawierającego

grupę nitrową w pozycji 8.

Dwie grupy sygnałów protonów benzenowych (typu ABCD i ABX)

widoczne s\ także w widmie sulfidu 6-nitro-4,4'-dichinolinylow-

ego 3. Ich kształt dowodzi obecności w cząsteczce jednego pod-

stwnika w pozycji 6 lub 7. Zaobserwowane zmiany w wartościach

przesunięć chemicznych sygnałów odpowiadających sobie protonów

w analizowanym widmie 1 widmie niepodstawionego sulfidu 4,4'-di-

chinolinylowego"" są zbliżone do znalezionych przez Blacka i Hef-

fermana dla relacji 6-nitrochinolina - chinolina (tabela 2),

różne zaś od podanych dla izomeru 7.

W widmie sulfotlenku 5,5'-dinitro-3,3'-dichinolinylowego 4

sygnały protonów związanych z pierścieniami benzenowymi tworzą

dowodzący symetrycznego podstawienia w pozycjach 5 lub 8 układ

ABC. Porównując otrzymane widmo z widmem niepodstawionego sulfo-

tlenku 3.3'-dichinolinylowego znaleziono różnice zbliżone do

opisanych dla relacji 5-nitrochinolina - chinolina (tabela 2).

Ponadto obserwuje się takie będące wynikiem wywieranego przez

grupy nitrowe efektu "peri" znaczne (o 0.89 ppm) , przesuniecie

sygnafdw protonów H-4.



Tabela 1.

Wartości stałych sprzężenia J H M[Hz] dla związków 1-4

Związek

1
2

3

i

a

4.6

4.5

4.7

4.4

4.6
-

*J

2

24

-

-

-

-

-

.0

-J

8.6

8.5

8.4

-

8.4

-

1.3

1.3

1.3

2.4

1 .5

-

" J

0

0

0

oa

3 ' »•

-

-

.5

.5

.5
-

7.5
7.5

7.0

-

7.3

7.7

"J
4J

1

1

1

aa

-

-

.3

-

.3

.1

8

8

8

8

-

-

.4

.2

.2

.5

Tabela 2.

Efekty podstawnikowe grupy nitrowej A<SH w bz-nitrochinolinach

oraz związkach J,-^ (w odniesieniu do analogów niepodstawionych)

5-nitrochinolina
-chinolina

6-nitrochinolina
-chinolina

7-nitrochinolina
-chinolina

8-nitrochinolina
-chinolina

Zwia.z«k 1_ ~
sulfid 4,4'-dq*

Związek 2 -
sulfid 4,4'-dq"

Związek 3 -
sulfid 4,4'-dq"

Związek 4 -
sulfotlenek 3,3'-dq«*

ńS H-5

_

1.05

0.29

0.31

0.17

0.23

1.02

-

A<5 H-6

0.89

-

0.79

0.22

0.10

0.09

-

0.87

AA H-7

0.22

0.75

-

0.39

0.29

0.27

0.76

0.11

Aó H-8

0.35

0.19

0.76

—

-

-

0.10

0.35

• sulfid 4,4'-dichinolinylowy

•* sulfotlenek 3,3'-dichinolinyIowy
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KONFORMACJE 3-PODSTAWIONYCH I 3,3'-DIP0DSTAW10NYCH SULFIDÓW 4,4'-

DICHINOLINYLOWYCH WEDŁUG DANYCH Z WIDM NOESY I ID ROESY ORAZ

OBLICZEŃ METODĄ MECHANIKI MOLEKULARNEJ MM2

M.Wyszomirski8). A Maślankiewicza), K.Plutaa), A Gogollb)

a) Katedra Chemii Organicznej Śląskiej Akademii Medycznej, Jagiellońska 4 , 41-200 Sosnowiec

,b) Department of Organie Chemistry, University of Uppsala, Upsala, Szwecja.

4-podstawione sulfidy 3,4'-dichinolinylowe wykazują nietypowe i nieoczekiwane właściwości

spektroskopowe będące wynikiem różnych konformacji względem centralnego mostka

siarczkowego' !. Jako kontynuację badań nad zależnością pomiędzy budową przestrzenną a

właściwościami spektroskopowymi sulfidów dichinolinylowych zsyntetyzowano kilka 3-mono- i

3,3'-dipodstawionych sulfidów 4,4'-dichinolinylowych (X=H, Cl, SCH3, Br )

1 X=X'=H
2 X=CI, X^H
3 X=SMe, X"=H
4 X=X-=CI
5 X=X"=Br
6 X=X'=SMe

a następnie badano je za pomocą protonowej i węglowej spektroskopii NMR (oraz analizy

rentgenowskiej 2/) Oprócz tego przeprowadzono obliczenia metodą mechaniki molekularnej

(MM2) oraz półempiryczną metodą AMI (parametryzacja PM3) chemii kwantowej używając

pakietu HyperChem v 3.0.

Chociaż w ciele stałym dla 3,3'-dimetylotiopochodnej występują dwa konformery, w

widmach protonowym i węglowym w roztworze obserwuje się sygnały pojedynczej struktury -'.

W monopodstawionych sulfidach 4,4'-dichinolinylowych (X=Cl, SCH3 ) zaobserwowano różnice

pomiędzy przesunięciami chemicznymi protonów H-2 and H-2' (A6=ca. 0.6 ppm) oraz

przesłanianie protonu H-3' (A8=ca 0.8 ppm). Wskazywało to, że badane związki istnieją w takiej

konformacji (ze względu na mostek siarczkowy), że protony H-2' i H-3' są przesłaniane przez

drugą resztę chinolinową. Aby stwierdzić, który z konformerów A lub B jest w roztworze w

przewadze, wykonano widma NOESY, ID ROESY oraz widma różnicowe NOE dla niektórych

z badanych związków
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konformer A konformer B

Pomiary przeprowadzono w CDCI3 w 25°C bez odgazowywania próbki przy 400 MHz na

spektrometrze Varian Unity 400. Widma protonowe były interpretowane przy pomocy korelacji

przesunięcia chemicznego proton-proton, widma węglowe - przy pomocy heterojądrowej

korelacji przesunięcia chemicznego oraz metody selektywnego INEPT

Protonowe przesunięcia chemiczne związków 1-6 ,5 (ppm)

Proton

H-2

H-3

H-5

H-6

H-7

H-8

H-2'

H-31

H-51

H-6'

H-r

H-8'

1

8.73

7.13

8.27

7.61

780

8 18

-

-

-

-

-

-

2

905

-

8.33

7.61

779

822

8.48

6.42

838

7.70

7.81

814

3

906

-

8.15

7.63

7.78

8 14

8.45

639

8.36

7.76

7.87

8.05

4

874

-

8.42

760

7.75

8.13

-

-

-

-

-

-

5

8.88

-

8 30

7.53

7.73

8 11

-

-

-

-

-

-

6

8.69

-

8.17

7.39

7.56

8.02

-

-

-

-

-

-
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Węglowe przesunięcia chemiczne dla związków 1, 2, 3 i 6 8 (ppm)

Węfiiel

C-2
C-2'

C-3
C-3'

C-4
C-4'

C-4a

C-4a'

C-5
C-5'

C-6
C-6'

C-7
C-T

C-8

C-81

C-8a

C-8a'

1

1504
-

124.1

-

142.5

-

127.9

-

124.9
-

1280
_

130.8

-

130.8

148.9

-

2

150.1

149.4

135.4

117.5

135.5

144.2

130.18

125.9

125.7

123.4

129 2

127.0

130.1

130.21

130.5

130.3

147.0

147.9

3

1469

149.7

141.0

116.7

1296

143.4

1288

125.3

123.9

123 2

129.1

129.0

127.2

130.3

1300

129.8

145.4

147.3

6

147.1
_

135.7
-

137.6
-

128 1
-

124.2
-

127.8

128.7

130.1

145.9

-

Z pomiarów różnicowych widm NOE dla związku 1 otrzymano następujące wzmocnienia:

Proton

H-2

H-5

H-8

H-7

H-6

H-3

H-2

14%

H-5

12%

H-8

10%

H-7

7%

8%

H-6

10%

7%

H-3

13%



a z widm ID ROESY następujące wzmocnienia ROE (opóźnienie relaksacyjne 20s. czas mieszania 3s)

Proton

H-2

H-5

H-8

H-7

H-6

H-3

H-2

10%

H-5

13%

1%

H-8

10%

H-7

7%

9%

H-6

10%

6%

H-3

12%

Sygnał nasycony jest dodatni w widmach ID ROESY a dodatnie wzmocnienia NOE ("ROE")

dają w wyniku ujemne sygnały ^

W widmach NOESY związków I i 2 uzyskano te same efekty jak w widmach 1D ROESY

otrzymując piki korelacyjne pomiędzy protonami H-5 i H-3' znajdującymi się w różnych resztach

chinolinowych. Wyniki te sugerują, że w roztworze w przewadze istnieje konformer A Natomiast w

widmie różnicowym NOE związku 3 otrzymano wzmocnienie NOE pomiędzy protonami grupy 3-

SCH3 a protonem H-5' (co wskazuje na występowanie konformera typu A) oraz protonem H-3', co

sugeruje występowanie konformera typu B

Aby to potwierdzić, przeprowadzono obliczenia optymalizacji geometrii związków I, 2 1 3

stosując mechanikę molekularną (MM+ jako odmianę MM2) W otrzymanych konformerach o

najmniejszej energii rzeczywiście występują "krótkie kontakty" pomiędzy protonami H-5 1 H-3' z

sąsiednich reszt chinolinowych

związek odległość H(5)-H(3') (A)

1 342
2 341
i 444

Otrzymane z pomiarów NMR-owych wyniki wskazują, ze konformer typu A jest w nadmiarze w

roztworze Ten konformer jest energetycznie korzystny także in mcno , zgodnie z wynikami obliczeń

Literatura
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AKTYWNOŚĆ WODY I SZYBKOŚĆ RELAKSftUJi

W SŁODZIE JĘCZMIENNYM

H.M.Baranowska, R.Zawirska-Wojtasiak? M.Rudzińska* E.Kamiriski*

K.J.Olszewski

"instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego AR Poznań

Katedra Fizyki AR Poznań

WST^P

Słód browarowy czyli skiełkowano ziarno zboża stanowi Jeden z

podstawowych surowców w przemyśle piwowarskim.

Przemiany biochemiczne zachodzące w ziarnie w trakcie moczenia i

kiełkowania w istotny sposób wpływają na jakość słodu. Słodowanie jest

procesem, w którym następuje zaktywowanie enzymów i zmiany struktury

ziarna wpływające na ekstrakcję składników podczas późniejszego

procesu otrzymywania piwa.

W prezentowanej pracy analizowano zmiany szybkości relaksacji

spin-sieć R̂  i spin-spin R w słodzie jęczmiennym w procesie

słodowania.

MATEBIAŁ I METODY

Badano ziarno jęczmienia browarowego jarego dwurzędowego

zakupionego w Austrii (02 1 04) i w Belgii (05). Wilgotności

początkowe suchego ziarna wynosiły odpowiednio; 13.4%, 12.7%, 13.4%. W

trakcie badań pobierano material w poszczególnych dniach słodowania aż

do uzyskania słodu zielonego i określano wilgotność, aktywność wody,

sumę alkoholi w ziarnie oraz wykonywano pomiary szybkości relaksacji

spin-sieć R i spin-spin R .

Wilgotność (W) ziarna wyznaczano standardową metodą A.A.C.C. [1]

poprzez suszenie w ciągu 90 min. w temperaturze 130°C. Aktywność wody

(a ) określano metodą eksykatorową [2,3] umieszczając ziarno nad

roztworem kwasu siarkowego. Do określania sumy alkoholi w ziarnie



wykorzystano metodę spektrofotometr yczną. Ekstynkcje mierzono przy
dług/ości fali \=585 nm po upływie 1 godziny od zakończenia reakcji
kolorymetrycznej alkoholi z kwasem nitrochromowym. Zawartość alkoholi
(s.a.) wyrażono w mg na 100 g suchej masy ziarna w przllczeniu na
1-butanol [4]. Pomiary szybkości relaksacji wykonano na spektrometrze
impulsowym pracującym przy częstości 30 MHz w temperaturze pokojowej
(20 C). Do pomiarów szybkości relaksacji spin-sleć R zastosowano
standardową sekwencję impulsów n-TI-n/z. Pomiary szybkości relaksacji
spin-apln R wykonano stosując sekwencję CPMG.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wyniki pomiarów szybkości relaksacji
jęczmienia przedstawiono na rys. 1 1 2.

w procesie słodowania

Rys.l. Zmiany szybkości relaksacji spin-sieć R w procesie słodowania



O 2
« N 1 2

Rys.2. Zmiany długiej składowej szybkości relaksacji spin-spin R w
procesie słodowania.

Po namoczeniu ziaren obserwowano spadek wartości R . W 1 dniu
słodowania zarejestrowano dalszy wyraźny spadek wartości R i wzrost
wartości długiej składowej R dla ziarna 02 oraz wzrost wartości R] i
spadek wartości długiej składowej R dla ziarna 05. W 2 dniu
słodowania nieznaczle wzrosła wartość R i wyraźnie spadla wartość
długiej składowej R dla ziarna 02 i podczas dalszego procesu
słodowania obie wielkości zmieniały sle nieznacznie. Dla ziarna 05 nie
obserwowano już w 2 dniu istotnych zmian watrosci R̂  i długiej
składowej R .
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TABELA 1.
Ptrunttry słodu jfc«mlnn«9<> wy 2 mezon* w proc*sW slodow*nl*.

s

N

1

2

3

4

5

6

S 2

U

I M
13.4
4O.a

39 J

» . 7

3«.5

M . 3

37.S

37.3

37.3

*

0.77

0.97

0.97

0.97

0.97
0.97

0.97

0.97
0.97

0 3

....
mj/1009

11.0

10.0

10.3
5 . 1

« •

5.7

6 . 7

» ,

( w

2.99
1.50

1.61

l.»l
1.69
1.41

1.40
1.36

1.73

V
•1 (</•!

-

3 4 3

530
-

-
-

-
-

("•1
-

56.3

i l l

6 * 8

67.0

6S.3

63.1

62.7

55.3

H

(*l
12.7

43.7

42.4

40.7

39.4

A

0.6]

0.97

0.96

0.95

0.94

0 4

....

mg/lOOj

11.0

4 . *

2 . 5

3 . 0

6.0

»,

(••

a.9i

0.93

0.96

0.93

0-97

{W.I
-

51.3
47.»

13.*

49.3

(*l
13.4

41.9

41.3

41.0

40.3

40.1
40.1

40.0

0.61

0.95

0.94
0.94

0.93

0 9 3

0 9 3

0.93

mg/l

11 5

9 0

9.0

5.7.

5.4

3.a

5.7

1007 [ w .
1.72

0.91

1.30
1.25

1.17

1.2>
1.15

1.30

I tit.
-

364

197

336

193

179

303

323

] (W,
-

55.3
4J.7

45.3

45.1

41.6
45.0

47.3

5 - such* zUrrio jfcimitnU

K - ilirno )»ci«i«nl» po namocKnlu

1 - 6 - kola)n. dni slodow.nU

S2 - »lód suehr



Krótką składową szybkości relaksacji R rejestrowano w trakcie całego

procesu słodowania jedynie dla ziarna 05. Dla ziarna 02 zanikała po 2

dniu słodowania a dla ziarna 04 pojawiła się dopiero po ustaniu

procesu słodowania.

W tabeli I zestawiono wartości wilgotności, aktywności wody, sumy

alkoholi i szybkości relaksacji ziaren słodu jęczmlnnego. Po

namoczeniu ziaren ic wilgotność w trakcie słodowania nieznacznie

malała. Nie stwierdzono zmian aktywności wody. W ciągu 2 pierwszych

dni słodowania suma alkoholi w ziarnach nieznacznie malała.

Zaobserwowano dwukrotny spadek wartości sumy alkoholi w 3 dni

słodowania.

Obserwowanych w trakcie słodowania zmian szybkości relaksacji nie

można skorelować z wartościami aktywności wody ani ze zmianami

wilgotności. Stała wartość aktywności wody i małe zmiany wilgotności

sugerują, że w procesie słodowania nie ma zmian frakcji wody.

Zmiany szybkości relaksacji możnaby zatem wiązać raczej ze zmianami

wartości sumy alkoholi w ziarnach. Zmiany te, jednak obserwowano

dopiero w 3 dniu słodowania kiedy wartości zarówno R jak i długiej

składowej R nie zmieniały się już w sposób istotny.

Zmiany zachodzące w procesie słodowania są obserwowane metodą MRJ a

nie znajdują odzwierciedlenia w wartościach aktywności wody czy

wilgotności ziaren. Są one związane z uruchomieniem reakcji

enzymatycznych, jednak w chwili obecnej nie można jednoznacznie

powiązać ich z wynikami szybkości relaksacji Rl I R2 jakie uzyskano.
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WODY W DREWNIE

W.Olek1*, R.Guzenda", D.Latusek'>, H.M.Baranowska2', K.J.Olszewski2'

''Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej,
2>Katedra Fizyki
Akademii Rolniczej w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60 637 Poznań

1. Wstęp

Znajomość rozkładu zawartości wody w drewnie posiada duże znaczenie dla lepszego
poznania podstaw procesu transportu masy w drewnie. Umożliwia ona prawidłowe projek-
towanie i eksploatację wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (np. wielkowy-
miarowych konstrukcji drewnianych). Pomaga również we właściwej realizacji procesów tech-
nologicznego przerobu drewna w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości produktu, zwłaszcza
przy jego suszeniu czy nasycaniu. Obecnie stosowane standardowe metody oznaczania profili
wilgotności w charakterystycznych przekrojach drewna są, z praktycznego punktu widzenia,
bardzo trudne w zastosowaniu i zwykle wymagają zniszczenia części elementu drewnianego.

Żadna ze stosowanych obecnie metod, nawet tomografia komputerowa oparta na absorp-
cji promieniowania X, nie pozwala określić udziałów zawartości wody kapilarnej i związa-
nej, posiadających fundamentalne znaczenie dla poznania istoty procesu transportu wody w
drewnie. Jedyną metodą obiecującą pokonanie tych trudności wydaje się być metoda obrazo-
wania rozkładu wody w drewnie przy pomocy techniki Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki wstępnych eksperymentów zmierzających
do oceny przydatności metod MRJ w badaniu wody w drewnie.

2. Materiały i metody

Wstępny eksperyment obrazowania MR wykonano dla próbki drewna forsycji żółtokwia-
towej o średnicy 5 cm i długości 4 cm mającej wilgotność, w całej masie, poniżej punktu
nasycenia włókien (PNW). Próbkę tą, jeden dzień przed eksperymentem MRJ, zanurzono
jednym końcem w wodzie w celu nasączenia.

Próbki do badań „in vitro" przygotowano z drewna sosnowego nasączanego w wodzie oraz
będącego w stanie równowagi z powietrzem wilgotnym wycinając z niego prostopadłościany
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Rye.2. iic uui«u»aiue mn. przy pomocy metody echa spinowego próbki drewna
nasączonej wodą

Zależność stężeniową mierzonego czasu relaksacji spin-siatka 7i w próbkach „in vitro"
przedstawia Ryc.3.
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Ryc.3. Zależność czasu relaksacji T\ od wilgotności drewna wyrażanej jako stosunek masy
wody w próbce do masy suchej próbki



Na Ryc.4. przedstawiono przykładowy przebieg zmian amplitudy sygnału echa spinowego
w funkcji odległości między impulsami 7r/2 - r — ir w metodzie Hahna.
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Ryc.4. Zmiana amplitudy sygnału echa spinowego w próbce drewna o wilgotności 66%

Interpretacja uzyskanego obrazowania rozkładu wody w materiale o dużej objętości oka-
zała się, w świetle prowadzonych badań wycinków „in vitro" rzeczą złożoną. Intensywność
sygnału MRJ dla obrazowanego elementu objętości przetworzona następnie na odpowiedni
odcień szarości wyrażona jest wg [2] zależnością:

TE\

gdzie A jest stalą aparaturową, p stężeniem wody, K przedstawia wpływ procesu dyfuzji i
przepływu na rejestrowany sygnał, czasy TE i TR ustalone są warunkami sekwencji pomia-
rowej, natomiast 7\, Tj są odpowiednio czasami relaksacji spin-siatka i spin-spin elementu
objętości obrazowanej próbki. Badania czasów relaksacji „in vitro" próbek pokazują jednak,
że zależność czasów relaksacji od wilgotności próbki nie jest prostą funkcją stężenia wody.

D!a wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien (PNW), czyli dla drewna zawierają-
cego maksymalną ilość wody związanej oraz pory częściowo wypełnione wodą kapilarną, czas
relaksacji spin-siatka T\ wzrasta wyraźnie ze wzrostem wilgotności. Z kolei dla wilgotności
poniżej PNW, czyli dla drewna zawierającego wyłącznie wodę związaną (w ilościach poni-
żej wartości maksymalnej zawartości wody związanej), czas 7\ asymptotycznie wzrasta przy
wilgotnościach bliskich zeru. Ta niesymetryczna zależność, wraz z wyraźnym minimum 7\ w
PNW sprawia, iż danemu odcieniowi szarości elementu obrazu MR tej samej wartości czasu
relaksacji odpowiadać mogą dwie zupełnie różne wilgotności drewna.

Wielkość czasu relaksacji spin-siatka Ti jest w standardowym eksperymencie obrazowania
MR wyznaczona z liniowej aproksymacji zaniku amplitud ech spinowych. Badania „in vitro"
pokazują jednak, że zmiana amplitudy w funkcji czasu nie zachodzi w sposób pozwalający na
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u wymiarach ~ 4 x 6 x 10 nim zorientowanych tak, aby kierunek włókien pokrywał się z osią
cewki w.cz. spektrometru MRJ.

Obrazowanie MR wykonano na spektrometrze MSL 200 z oprzyrządowaniem Tomikon
firmy Bruker w Laboratorium MR Uniwersytetu w Mons (Belgia). Zastosowano sekwencję
echa spinowego, odległości między impulsami 7r ciągu CPMG wynosiły TE = 32 ms, czas
repetycji wynosił 768 rns. Wynik eksperymentu przedstawiono w postaci matrycy 256 x 256
punktów w 295 odcieniach szarości.

Pomiary „in vitro" przeprowadzono przy użyciu spektrometru MSL-30 pracującego na
częstości 30 MHz przeznaczonego do badania czasów relaksacji w cieczach. Czasy relaksacji
Xi mierzono stosując sekwencje ir - T - w/2 zmieniając odstęp między impulsami od 1
do 100 ms oraz stały czas repetycji TR = 5 s. Zmianę amplitudy sygnału echa spinowego
rejestrowano po sekwencji impulsów 7r/2 - r - TT dla czasu TE zmieniającego się od 0.1 do
6.6 ms. Pomiary wykonano w temperaturze 20 ± laC.

3. Wyniki i ich omówienie

Przekroje poprzeczny i podłużny przedstawiające wynik obrazowania MR w próbce
drewna nasączanej wodą przedstawiono na Ryci. i Ryc.2.

Ryci. Poprzeczne obrazowanie MR przy pomocy metody echa spinowego próbki drewna
nasączonej wodą



opisanie go przy pomocy pojedynczego czasu relaksacji. Jak przedstawiono na Ryc. 4, wy-
różnić można tu szybko zanikającą składową (być może odpowiadającą wodzie związanej)
oraz składową przedstawiającą wolniejszą zmianę magnetyzacji poprzecznej próbki, przy-
puszczalnie pochodzącej od wody kapilarnej, najprawdopodobniej jak sugerowano w pracy
[3] charakteryzującej się stosunkowo szerokim rozkładem czasów relaksacji.

Wykonane wstępne badania pozwalają stwierdzić, że dla poprawnej interpretacji roz-
kładu wody w drewnie uzyskanej metodą obrazowania MR koniecznym wydaje się badanie
skończonych elementów objętości (wycinków) o jednolitej zawartości wody. Nadrzędnym ce-
lem jest tu zwłaszcza poszukiwanie możliwości określenia procentowych udziałów zawartości
wody związanej i wolnej (kapilarnej).

4. Podziękowania
Autorzy pragną serdecznie podziękować prof. R.N. Mullerowi z Uniwersytetu w Mons za
umożliwienie wykonania eksperymentu obrazowania MR.
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W ostatnich latach intensywnie rozwijają się badania wysoko-
cząsteczkowych związków elementoorganicznych zawierających fosfor, a
szczególnie polifosfazenów. Spośród polimerów fosfazenowych główną rolę
odgrywają poli(diorgano)fosfazeny, które w zależności od rodzaju
podstawnika lub podstawników przy atomie fosforu wykazują różne
własności [1], Przez odpowiedni dobór tych podstawników można
przewidywać własności otrzymanych polimerów. Istotne znaczenie
odgrywa to w przypadku podwyższania odporności termicznej,
otrzymywania polimerów o specjalnym przeznaczeniu lub wykorzystania
polifosfazenów jako polimerowych nośników substancji leczących.

Dla syntezy poli(diorgano)fosfazenów jako substratu fosfazenowego
najczęściej używa się poli(dichloro)fosfazenu o wysokiej masie cząstecz-
kowej a reakcje nukleofilowego podstawienia atomów chloru przepro-
wadza się w roztworach.

Wygodnymi związkami modelowymi dla badania możliwości syntezy
poli(diorgano)fosfazenów są cykliczne oligofosfazeny a szczególnie
heksachlorocyklotrifosfazen, stanowiący zarazem wyjściowy substrat dla
syntezy poli(dichloro)fosfazenu. Ze względu na kolejność podstawienia
atomów chloru w heksachlorocyklotrifosfazenie i zmianę charakteru
widma wygodną metodą analityczną dla badania tych reakcji jest
3 1 P NMR. Przeprowadzono syntezy alliloksy- i naftyloksychlorocyklo-
trifosfazenów i odpowiednich polimerowych analogów zgodnie z
przedstawionym schematem:
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Rejestracja widm.
Widma 31PNMR zarejestrowano na spektrometrze R-2DA i Joel FX-

60 o częstotliwości rezonansowej 24.28 MHz. Widma wykonano dla 0.7
molowych roztworów w chloroformie. Przesunięcia chemiczne zmierzono z
dokładnością do ±0.1 ppm.

Widma masowe wykonano na spektrometrze LKB-9000 przy jonizacji
wiązką elektronów o energii 70 eV i temperaturze źródła jonów 120°C.

Analiza widm 3 1 PNMR.
Analizowane widma były spinowymi układami A2B. Wartości

przesunięć chemicznych dla fosforu i współczynników oddziaływania J A g
wyliczono zgodnie z Bernsteinem. Struktura widma A2B zależy tylko od
wartości ilorazu współczynnika oddziaływania spinowo-spinowego JAB do
różnicy odpowiednich przesunięć chemicznych w hercach |vA - vBj[2],

IVA -
Jeżeli wartość ilorazu wynosi 0.1+0.5 widma układu AgB składają się

z 8 linii rezonansowych, kiedy przewyższa 1 - ilość linii n a widmie
zmniejsza się do 5 lub nawet do 3.

kOi,



Wyniki.
Rezultaty 3 1 P NMR spektroskopii (tabela 1, rys. 1) pokazują, że

podstawienie atomów chloru w heksachlorocyklotrifosfazenie przebiega w
przypadku jednofunkcyjnych podstawników, niegeminalnie, a widma
otrzymanych związków były układami A2B. W przypadku pochodnych
binaftolowych podstawienie atomów chloru następuje przy jednym atomie
fosforu z utworzeniem struktury spirocyklicznej.

Tabela 1. Przesunięcia chemiczne i stale oddziaływań J/j} syntezowanych
organoksycyklotrifosfazenów.

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Związek

N 3 P 3 C] 5 (OA:I)

N3P3C]4(OA11)2

N3P3Cl2(OPh)4

N3P3CKOPh)5

NaP^OAlltyOPh^

N3P3<OAllXOPh)s

N 3P 3Cl 4(BaN)

N3P3Cl4(BpN)

N3P3Cl2<OPh)2(BaN)

N3P3a2<OPh)2(BpN)

N3P3<OA)l)2(OPh)2(BaN>

NsP^OAlD^OPłOjżOBISN)

NMR,5p,ppm

,CI
p ' c .

20.84

15.59

24.27

23.45

,CI
POA11

-0.53

0.17

/Cl
P>OPh

19.93

2159

18.26

16.85

,OPh
P>OPh

4.99

6.36

6.02

8.76

13.59

14.97

22.60

22.10

23.17

22.62

JAB

58.98

98.24

80.73

83.17

46.34

54.40

71.00

70.93

•AB
t»A-vB

0.114

0.268

0516

0225

0.587

0.659

0.275

0.337

Dość

linii

8

8

8

8

8

8

a

6

6

3

5

5

.Ali
P'OPh

1159

12.17

17.46

16.35

Wyniki analizy widm masowych (pików jonów molekularnych i
fragmentacyjnych) potwierdziły strukturę syntezowanych związków
chloroorganocyklotrifosfazenowych, a intensywność pików jonów
molekularnych rośnie proporcjonalnie do ich trwałości (tabela 2.).
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Tabela 2. Intensywność piku jonu molekularnego wybranych
organoksycyklotrifosfazenóu).

Jon

M

M-OAH

M-OPh

M-OAll-OPh

M-2OA11

m/z

719

662

626

569

609

Zawartość % jonów w produktach fragmentacji
pochodnych

NqP9(OAll>o(OPh)9(BaN) N ^ O A l l W O P h ^ p N )

98

100

42

13

44

63

100

57

27

53

Rys. 1. Widma 31P NMR wybranych organoksycyklotrifosfazenów(numery
na rysunkach odpowiadają numerom w tabeli 1).
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Dyskusja
Przeprowadzone badania pokazały, że nukleofilowe podstawienie

atomów chloru w poli(dichloro)fosfazenie przebiega jak podstawianie
atomów chloru w heksachlorocyklotrifosforanie, przy czym prowadzenie
reakcji na modelowym związku cyklicznym pozwala wybrać odpowiedni
stosunek molowy reagentów, rozpuszczalnik oraz warunki, w których jest
ona prowadzona. Wprowadzenie do struktury heksachlorocyklotri-
fosfazenu podstawników aromatycznych poprawia ich odporność
termiczną.

Na widmach 3 1 P NMR polifosfazenów obserwujemy wyraźny sygnał
atomów fosforu z jednorodnymi podstawieniami oraz ten sam
charakterystyczny sygnał z poszerzeniem w przypadku podstawników
różnorodnych. Kierunek i wielkość poszerzenia świadczą o ilości
występujących niesymetrycznie podstawionych atomów fosforu oraz o
charakterze podstawników (3).

Wprowadzenie do łańcucha polimerowego podstawników
nienasyconych pozwoliło na wykorzystanie ich jako czynników
sieciujących dla epoksydów i poliestrów, zaś spirocyklicznych struktur
dinaftolowych pozwoliło na podwyższenie odporności termicznej
otrzymywanych poliaryloksy- i alkoksyfosfazenów.

Metoda analizy widm 3 1 P NMR okazała się bardzo przydatną dla
śledzenia przebiegu syntezy oligo- i poli(organo)fosfazenów. Pozwala na
szybkie ustalenie stopnia podstawienia i kolejności podstawienia w
przypadku cyklofosfazenów oraz na szacunek stopnia podstawienia i
różnorodności występujących podstawników w przypadku
poli(organo)fosfazenów.
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Metody impulsowe NMR znajdują zastosowanie w agrotechnice i

fizjologii roślin w tych zagadnieniach, w których wymagana jest

znajomość zawartości, kompartymentacji i dynamiki molekularnej

wody. Pomimo ogromnego zróżnicowania badanych obiektów - od

roztworów białek i żeli skrobiowych [6], pęczniejących nasion [3]

czy też dehydratowanych liści [1] , pomiary wykazują, że czasy

relaksacji spin-sieć (Ti) i spin-spin (T2) zależą od właściwości

różnych faz wody, w mniejszym zaś stopniu od udziału protonów w

makromolekułach.

Dążąc do wykorzystania danych doświadczalnych w układach

komórkowych zakłada się występowanie dwóch różniących się czasami

relaksacji frakcji wody. Dzięki obecności manganu i celulozy w

ścianie komórkowej, czasy relaksacji protonów wody

zewnątrzkomórkowej (woda związana) są krótsze niż czasy

relaksacji protonów wody wewnątrzkomórkowej (woda wolna). Tak

więc dłuższe czasy relaksacji dotyczą obszarów symplastycznych a

krótsze pochodzą od obszarów apoplastycznych komórek. Niektóre

cechy komórek roślinnych można więc opisać badając natężenie

sygnałów i czasy relaksacji NMR.

Jak wykazano [4,5], wielkość sygnału NMR protonów wody jest

liniową funkcją wilgotności nasion, co pozwala wyznaczyć

potencjał wzrostu i współczynnik wzrostu podczas kiełkowania. Oba



te parametry mogą stanowić cechy porównawcze w procesach

dojrzewania i starzenia, uwarunkowanych hydratacją i dehydratacją

nasion. Praca ta, w oparciu o badania klasycznymi metodami

impulsowymi NMR, zmierza do określenia właściwości wody wolnej i

związanej podczas procesów hydratacji w komórkach kiełkujących

nasion pszenżyta.

MATERIAŁY I METODYKA

Do badań zastosowano nasiona pszenżyta odmiany PRESTO.

Kiełkowanie nasion przeprowadzano w stałej temperaturze, 22°C,

bez dostępu światła, na płytkach Petri'ego. Do stabilizacji

ciśnienia osmotycznego podłoża wykorzystano glikol polietylenowy

(PEG), w zakresie stężeń odpowiadających ciśnieniu osmotycznemu

od 3 kPa do 3 MPa. Pomiary czasów relaksacji spin-spin protonów w

ziarnach pszenżyta przeprowadzono na spektrometrze impulsowym

pracującym przy częstotliwości 30MHz, metodą Carra- Purcella-

Meibooma - Gilla.

Do analizy sygnałów echa spinowego zastosowano numeryczną

symulacje komputerową, przyjmując dwueksponencjalny zanik wektora

magnetyzacji. Na podstawie tak otrzymanych wartości składowych

określono ich względny udział.

Pomiary wilgotności nasion przeprowadzano metodą

grawimetryczną [5].
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WYNIKI I DYSKUSJA

Pochłanianie wody przez ziarno określone jest przez jego

powierzchnię, strukturę i aktywność biologiczną. Dzięki

zastosowaniu podłoża o O6motycznie regulowanej aktywności wody,

można wykreślić izotermę pochłaniania wody przez nasiona.

Izoterma taka (Rys.l) ma postać sigmoidy, do której można w

pierwszym przybliżeniu zastosować równanie Freundlicha [2] o

postaci W = c av^/
n, gdzie W jest wilgotnością uzyskaną przy

aktywności wody a w, n (n>l) - liczbą centrów sorpcji wody, c -

wielkością stałą.

AW/W

5

50 40 30 20 10 %[PEG]

Rys.l Zależność wilgotności nasion od regulowanej osmotycznie

aktywności wody podłoża podczas kiełkowania.

Przedstawiona na rysunku izoterma ujawnia, że pobieranie wody

przez kiełkujące nasiona jest procesem wielostopniowym,

charakteryzowanym przez różne energie wiązania wody. Faza



początkowa odpowiada tworzeniu silnych wiązań wodorowych wody z

polarnymi grupami składników nasion (skrobi i białek), a

następnie w miarę wzrostu aktywności wody, wiązaniu jej do

elementów strukturalnych nasion siłami osmotycznymi i

kapilarnymi.

Analiza sygnałów echa spinowego pozwala wyznaczyć dwie,

znacznie różniące sie ruchliwością frakcje wody, których

zawartość zależy od wilgotności nasion (Rys.2).

0.5 r woda wolna •
woda związana ©

Jo.;'

a
- 0.2
o

a

8

50 6010 20 30 40
Witgotnosc [%]

Rys.2 Rozkład udziałów wody związanej (o) i wody wolnej (•) w

nasionach pszenżyta w funkcji wilgotności.

Zawartość frakcji wody związanej osiąga maksimum lokalne dla

wilgotności nasion około 20V, a dalej rośnie. Frakcja wody wolnej

monotonicznie rośnie. Przebieg zależności czasu relaksacji spin-



spin wody związanej (T2Z) od wilgotności nasion (Rys.3a) ujawnia

dwa minima osiągane dla wilgotności 18% i 26%.

[ms]
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Rys.3 Zmiany czasów relaksacji protonów wody:(a)-związanej,

(b)- wolnej w zaletności od wilgotności nasion pszenżyta.



Początkowy spadek czasu relaksacji występujący wraz ze

wzrostem zawartości tej frakcji określa usztywnianie struktury

biopolimerów przez tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy ich

łańcuchami. Drugie minimum można przyporządkować przejściom

konformacyjnym w biopolimerach. Czas relaksacji wody wolnej,

(T2W) , (Rys.3b) monotonicznie rośnie do wilgotności 40%, po czym

można zaobserwować jego spadek. Ta ostatnia frakcja wody, o

ruchliwości większej niż woda związana, a mniejszej niż woda

wolna, określa wodę wypełniającą kapilary nasienne. Czasy

relaksacji obu frakcji rosną szybciej , począwszy od wilgotności

20%, gdy rozpoczyna się oddychanie nasion. W tym stadium

kiełkowania uaktywnia się błona komórkowa, co naBtępczo wpływa na

pochłanianie wody.

WNIOSKI

Intensywność sygnałów NMR i czasy relaksacji spin-spin

protonów wody opisują hydratacje komórek kiełkujących nasion.

Czas relaksacji wody zewnątrzkomórkowej osiąga minimum dla

wilgotności nasion :18% i 26%. Zawartość tej frakcji osiąga

maksimum lokalne dla wilgotności nasion około 20% i dalej

rośnie. Czas relaksacji wody wewnątrzkomórkowej rośnie

monotonicznie do wilgotności nasion 40%. Przy tej wilgotności

nasion pojawia się woda kapilarna o ruchliwości większej od

ruchliwości wody związanej a mniejszej od ruchliwości wody

cytoplazmatycznej.
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T.Grabias N.Piślewski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
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W 1891 roku Wilhelm Waldeyer zapoczątkował teorię nueronową budowy
1 funkcjonowania układu nerwowego. W dzisiejszej swej postaci teoria neuro-
nowa orzeka, że podstawowym elementem budowy układu nerwowego Jest neuron
będący całością anatomiczną, genetyczną 1 funkcjonalną. Wszystkie funkcje
swoiste układu nerwowego, jak odbieranie bodźców, przewodzenie Impulsów
1 Ich przerabianie, odbywają się w neuronach 1 przez neurony.
Pomimo, że Istnieje ogromna różnorodność komórek nerwowych posiadają one
Jedną wspólną cechę. Wszystkie neurony przekazują informację w ten sam
sposób, który wyjaśnia teoria elektrochemiczna [lj. Wewnątrz neuronu
Informacja przenoszona jest za pomocą Impulsów elektrycznych znanych jako
potencjały czynnościowe. Impulsy te, rozchodzą się podobnie do fal, wzdłuż
pojedynczych aksonów komórkowych zawsze w Jednym kierunku zwanym kierunkiem
ortodromowym. Powstanie potencjału czynnościowego spowodowane Jest zmianą
przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodu 1 co za tym idzie depola-
ryzacją błony. Po dojściu do synapsy impuls powoduje uwolnienie cząsteczek
neurotransmitera zmagazynowanych w pęcherzykach synaptycznych. Cząsteczki
neurotransmltera przenikają przez szczelinę synaptyczną o szerokości kilku
nanometrów 1 łączą się z receptorami znajdującyni się w błonie
postsynaptycznej. Receptory działając na odpowiednie efektory powodują depo-
laryzację błony komórkowej i powstanie potencjału czynnościowego czyli
dalsze przewodzenie Informacji. Rys.l. pokazuje schematycznie opisany wyżej
sposób transportu informacji.

Ryi.l. PrzekazyN&le Informacji prz«z neurony



Obecnie znanych Jest SO różnych typów neurotransmlterów. Spośród nich do
naszych badań wybrałlśny dwa: dopaminę 1 noradrenallnę. W organizmie
neurotransmltery te powstają z tyrozyny, w wyniku odpowiednich procesów
chemicznych, w których enzymy decydują jaka substancja powstanie.

Celem naszych badań Jest ustalenie ruchów wewnatrzmolekular-nych
występujących w tych związkach. W tym celu wykonano pomiary czasu relaksacji
T w funkcji temperatury dla chlorków tych substancji.(chlor pełni role

stabilizatora w procesie krystalizacji). Wszystkie pomiary wykonano przy
użyciu spektrometru impulsowego SXP-4/1OO Bruker. Częstotliwość rezonansowa
dla protonów wynosiła 90 MHz. System chłodzenia próbki ciekłym azotes
pozwalał na otrzymanie stabilnej temperatury z dokładnością do 0,5 K. Do ba-
dań używaliśmy próbek poiikrystallcznych umieszczonych w zatopionej probówce
szklanej uprzednio odpompowanej pod ciśnieniem 0.76 mnHg. Czas relaksacji
mierzony był dwoma metodami: n-T-TI/2 oraz metodą nasycenlową dla T >3s.

Chlorek dopaminy (3,4-dIhydroxyphenylethylamine hydrochlorlde) ma stru-
przestrzennej PbcZ . w komórcekturę ortorombową i należy do grupy

elementarnej znajdują sic 4 molekuły

H0-/]-CH2-CH2-NH ] Cl"

Zależność czasu relaksacji T od odwrotności temperatury dla tej substancji

s wyraźnie widać
r=18S K.

DO7W1WA

pokazuje Rys.2. Na wykresie wyraźnie widać Jedno symetryczne minimum
T , = 1S8 ms dla temperatury T=18S K.lain

s
cu iu relaksacji
dla chlorku doptafny

7 a a 10
funkcji temperatury 1 ° ° °/T [1/K]



Zakładając, że za relaksację spin-siatka w komórce elementarnej w warunkach
szybkiej dyfuzji spinowej odpowiada ruch czterach, równoważnych magnetycznie,
grup NH 3 wokó! trójkrotnej osi symetrii wyznaczonej wiązaniem C-N czas

relaksacji T wyraża się wzorem [2]

(1)

Linia ciągła na Rys.2. pokazuje dopasowanie sie do danych eksperymentalnych
według wzoru (1), z następującymi parametrami ruchu grupy NH w chlorku
dopaainy: E = 3,26 kcal/mol,T= l,46*10~13 s. Z krzywej dopasowania otrzy-
muje sle odległość proton-proton w grupie NH , r = 1,72 A.

3 H—H
Chlorek noradrenaliny (l-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-aninoethanol hydro-

chlorlde) ma strukturę ortoronbową i należy do grupy przestrzennej Pbc2 .
W kojaórce elementarnej znajdują się 4 molekuły

CH-CH -NH
| 2 3
0H

Cl

Pomimo bardzo podobnej struktury chemicznej i krystalograficznej do chlorku
doparalny przebieg czasu relaksacji T w funkcji temperatury ma zupełnie inny

przebieg (Rys. 3. )

NOMDREM/NĄ
T, [s]

o
o o

' i i i i i i 11 i J i i i i i i i . i

3.0 4.0 5.8 6.0 7.8
Rys.3. Zależność czasu relaksacji w funkcji temperatury dla

chlorku noradrenallny

8.e

1000/T [l/K]



W temperaturze T=166K występuje bardzo wyraźne przejście fazowe i pojawiają
się dwa czasy relaksacji pochodzące od dwóch różnych faz A i A . Procentowy

udział fazy A , odpowiadającej za krótszy czas relaksacji, w funkcji tempe-

ratury przedstawia Rys.4.

3 «
s

5.9

Rys.4. Procentowy udział fazy A w funkcji temperatury

1000/T [l/K]

Przebieg krótszego czasu relaksacji spln-siatka wykazuje dwa symetryczne
minima: minimum niskotemperaturowe T = 0.933 s dla T=210 K oraz minimum

wysokotemperaturowe T = 0 . 154 s dla T=349 K. Dłuższy czas relaksacji T
1*1 n 1

ma Jedno minimum T = 3.01 s dla T=203 K. Powyżej temperatury T=268K

udział fazy A jest tak mały, że praktycznie obserwujemy tylko Jeden czas

relaksacji. Dotychczas nie udało się ostatecznie wyjaśnić co może być powo-
dem występowania dwóch czasów relaksacji T w tym związku, ani jakiego typu

ruchy molekularne występują w nim w tym zakresie temperatur. Minimum nisko-
temperaturowe związane Jest z ruchem grupy NH wokół osi C-N. Wskazuje na to

zgodność teoretycznej 1 eksperymentalnej wartości T ( T*xp = 0.1S4 s
l«ln lmln

i T = 0.151 s dla r = 1.69 A). Otrzymane z dopasowania parametry ruchu
lnln H~H

wynoszą: E^t= 7.66 kcal/mol, T Q= 2.27M0"
14 s.

Zakładając, że badana substancja zawierała także jedną grupę CH w komórce

elementarnej, można minimum niskotemperaturowe związać z jej rotacją. Takie
założenie prowadzi do dopasowania przedstawionego na Rys.5. Jednakże bez
dokładnej analizy chemicznej takie założenie jest tylko hipotezą.
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Podziękowania: Autorzy pracy dziękują dr U.Medyckiemu, za udostępnienie pro-
gramu komputerowego umożliwiającego dopasowanie się do danych ekspe-
rymentalnych.
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! O Przejścia wielokwantowe wzbudzone polem poiichroniatycznym w
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Przejścia wielokwantowe w układzie dwupoziomowym mogą być generowane
przez zmienne pole o wielu częstościach. W warunkach spektroskopii EPR obserwuje się
powstawanie interrnodulacyjnych pasm bocznych będących skutkiem przejść angażujących
wiele fotonów z obydwu przyłożonych pól '. Warunkiem wygenerowania tych sygnałów
jest by cot -co,, czyli różnica między częstościami pól mikrofalowych, byia mniejsza niż
T^\T~X (odwrotności czasów relaksacji) 2 ;przy czym co^coj sa bliskie częstościom
rezonansowym.W praktyce <y, - to, są rzędu 104 - 105 Hz. Dla układów poprawnie
opisywanych przez równanie Blocha, w ramach klasycznego obrazu zjawiska, możliwa
jest analiza zależności sygnałów od parametrów pola mikrofalowego (amplitudy B^ B2,
różnica częstości <y, - a>2) oraz próbki (T,,T2)

 3,4.
Powstawanie sygnałów o nowych częstościach w próbce naświetlanej polem

polichromatycznym wynika z zachodzących w niej nieliniowych zjawisk. W przypadku
układu spinów znajdującego się w rezonansowym polu i stanowiącego "mixer" dla
przychodzących częstości nie można podać prostej funkcji przejścia determinującej
odpowiedź na sygnał wejściowy. Funkcja ta jest rozwiązaniem układu 3 równań
różniczkowych, liniowych ze współczynnikami periodycznymi w czasie i
uwzględniających procesy relaksacyjne. Rozwiązanie równań Blocha zawierających
odpowiednią postać wymuszającego pola zmiennego (które może być modulowane
amplitudowo, fazowo, częstotliwościowo i zawierać różne częstości podstawowe) i
poddane fourierowskiej analizie informuje o nowych komponentach wygenerowanego
sygnału. Widmo częstotliwościowe sygnału wyjściowego może być bardzo
skomplikowane i bogate w nowe częstości, mimo prostego widma naświetlającego pola
E M 3 .

Stosowanie niemonochromatycznych pól elektromagnetycznych w spektroskopii
EPR umożliwia detekcję przejść wielokwantowych niosących bogata informację o stałych
relaksacji i nie wymaga stosowania modulacji statycznego pola magnetycznego. Korzyści
te okupione są wysiłkiem pokonywania dużych trudności instrumentalnych aby wytworzyć
czyste pole bichromatyczne na częstościach mikrofalowych i następnie dokonać detekcji w
tej samej płaszczyźnie co przyłożone wymuszenie.

Nową koncepcją prezentowaną tutaj jest zastosowanie podwójnie zmodulowanego
amplitudowo pola mikrofalowego do wzbudzenia pasm interrnodulacyjnych w układzie
dwupoziomowym. W wirującym układzie odniesienia, z częstością nośną pola
mikrofalowego, efektywne widmo padającej fali EM ma następującą postać:

- w , - < u ,



gdzie 6J,,ru, - są częstościami modulacji amplitudy pola mikrofalowego. Nośna
częstotliwość padającego pola mikrofalowego jest nieobecna. Odpowiedź układu
dwupoziomowego naświetlonego polem polichromatycznym o przedstawionym wyżej
widmie zostata zanalizowana przy użyciu równań Blocha. Wygodnie jest wprowadzić dwa
parametry: S= co1 -&>, ,A = 2<u, i zanalizować otrzymywany sygnał wyjściowy
zawierający bogate widmo częstotliwościowe w dwóch obszarach zmienności 6 względem
A. Rozpatrujemy przypadek gdy S, A << 7^'

" 0 2 ~ Rys.l

ci

1 0.1

0.0 ,.VI i,

-0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40
częstotliwość MHz

A . 6

0.60

-0.70 -0.50 -0.30 -0.10 0.10 0.30 0.50 0.70
częstotliwość MHz

Czasy relaksacji ; T. =1 mikrosek. T o =0.4 mikrosek.
Amplitudy pola magnetycznego: 0.04 G

1.26<A.
Widmo fali padającej ma dwie dobrze rozdzielone grupy prążków, w granicy gdy 5—>0,
przechodzące w charakterystykę pola bichromatycznego. Sygnał wygenerowany w
modelu Blocha (rys. 1) zawiera wiele nowych składowych. Istotną cechą tego widma, z
punktu widzenia zastosowań praktycznych, jest obecność pasm intermodulacyjnych w
obszarze (- co1, co,). W tym zakresie nie pojawią sie zakłócające przebiegi generowane na
nieliniowych elementach obecnych w urządzeniu pomiarowym Zewnętrzna grupa pasm
bocznych, o współrzędnych 2 ca. +<u,,2<u1 +a>3 również nie koincyduje z wartościami
ruu12 (jeśli tylko a)2l (ot* liczby całkowitej). Taki wzorzec widma fali padającej jest
niezwykle korzystny, jeśli chodzi o zastosowanie praktyczne w eksperymencie.



2. 26<A.
W przypadku gdy 28>A otrzymuje sie zupełnie inny wzorzec widma sygnału wyjściowego
(rys.2). Nie posiada on tylu zalet z punktu widzenia zastosowań praktycznych, co
poprzedni. Aby interpretacja mierzonych wielkości była konsystentna, w warunkach kiedy
zmieniane jest w eksperymencie A bądź 5, ważne jest by ustalić swoją uwagę w jednym z
tych obszarów (<5/A» I bądź « 1 ) różniących się jak widać istotnie w sposobie
generowania odpowiedzi.

0.2 —,

0.1 —

0 0 < k .''

I

I
! J

I

Rys. 2

l. * ^

-0.20 0.00 0.20
częstotliwość MHz

A !, 5

T\\ T T T I 1 I I T T
-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30

częstotliwość MHz

Czasy relaksacji: T. = T o =0.4 mikrosek.
Amplitudy pola magnetycznego: 0.05 G

Interpretacja sygnatów pojawiających sie na częstościach
2eo2 ±col,2o)l ±a>2 jest możliwa przy założeniu wielofotonowych procesów z udziałem
kwantów pochodzących z różnych pól EM. Amplituda tych pasm intermodulacyjnych
zmienia się gdy 8, A rośnie względem 7̂ ",' . Jeżeli 8 ustalone i zawsze 6/A « 1 , natomiast

A jest przemiatane (wartość statycznego pola magnetycznego ustalona), zewnętrzne (znak
+) i wewnętrzne (znak -) pasma boczne zachowują się w odmienny sposób. Gdy A « 7 ,̂',
amplitudy obu tych grup prążków są jednakowe, gdy A rośnie - zewnętrzne pasma boczne
maleją o wiele szybciej. Zależność amplitud wewnętrznych pasm intermodulacyjnych od



A jest czuła na T], zaś zewnętrznych - na T2 (rys.3). Ponieważ 5 jest bardzo mate w
stosunku do odwrotności czasów relaksacji, nie obserwuje się wpływu tego parametru na
amplitudy pasm bocznych. Wykorzystując model Blocha można przeprowadzić analizę
kształtu rezonansowych linii sygnałów wielofotonowych (w funkcji statycznego pola
magnetycznego) oraz zależności poszczególnych amplitud od 6, A. Wyniki przedstawione
w 2-wymiarowej przestrzeni parametrów, obrazujące zmienność amplitud i faz sygnałów
trzy i więcej fotonowych, rejestrowanych selektywnie, są bogatym źródłem informacji o
relaksacyjnych właściwościach badanego układu.

Zależność ampl i tudy p a s m bocznych od A
T 1 = 1 6 0 k H z T 2 = 4 0 0 kHz.

b = 0 . 0 4 G 6 =10 kHz

wewnętrzne p a s m o boczne

zewnętrzne pasmo boczne

0.04 —1

0.02 —

Rys.3

1 1 1111 I M l i

0.01 0.10
A

1.00
MHz

10.00

1 M.Giordano et al. J.Mag.Res 64, 47 (1985)
2 P.B.Sczaniecki, J.H.Hyde, W.Froncisz J.Chem.Phyj. 94 ,5907 (1991)
3 M.Jeleń, W.Froncisz Mol.Phys. Rep. vol.5 w druku
4 M.Jeleń, W.Froncisz Materiały XXV Ogólnopolskiego Seminarium MRJ
5 W. Froncisz and M. Jeleń in Electron Magnetic Resonance of Disordered

Systems EMAIiDIS-91\ed. N.D. Yordanov , p.38.
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Znakowanej spinowo cząsteczce hemoglobiny metodą
impulsowej spektroskopii EPR.

Anna Kostrzewa, Wojciech Frondsz

Wstęp

Hemoglobina składa się z 4 łańcuchów polipeptydowych połączonych
wiązaniami niekowalencyjnymi. Każdy łańcuch wiąże się z grupą hernową,
więc cząsteczka hemoglobiny ma 4 miejsca wiązania tlenu. Tetrameryczna
hemoglobina zawiera 2 łańcuchy a i 2 łańcuchy p. Podjednostki hemoglobiny
A występującej u dorosłych ludzi tworzą strukturę a2^2- Łańcuch a składa się
ze 141 aminokwasów, a łańcuch (3 ze 146. Kształt cząsteczki hemoglobiny jest
zbliżony do kuli o średnicy 5.5 nm. Cztery łańcuchy są upakowane w formę
czworościanu. Grupy hemowe są usytuowane pojedynczo w każdej
podjednostce w fałdzie cząsteczki blisko jej powierzchni. Cztery miejsca
wiązania tlenu są znacznie od siebie oddalone, a odległość między dwoma
najbliżej położonymi atomami żelaza wynosi 2.5 nm. Każdy łańcuch a ściśle
kontaktuje się z obydwoma łańcuchami P, natomiast oddziaływania między
identycznymi podjednostkami ( tzn. dwoma a lub (3 ) są nieliczne.
Skomplikowana struktura przestrzenna łańcucha polipeptydowego stwarza
odpowiednie miejsce i otoczenie dla grupy hemowej co pozwala jej na
odwracalne przenoszenie tlenu. Badania rentgenograflczne wykazały, że
utlenowana i nieutlenowana hemoglobina różnią się znacznie strukturą
czwartorzędową. Utlenowana cząsteczka jest bardziej upakowana. Atom żelaza
w grupie hemowej przemieszcza się podczas utlenowania co jest sygnałem
wyzwalającym zmiany allosteryczne w hemoglobinę [1). Układ hemoglobina -
znacznik spinowy może służyć jako model do porównań różnych metod oceny
odległości między dwoma centrami paramagnetycznymi wykorzystując ich
oddziaływania dipol - dipolowe. Dwie reszty cysteinowe p-93, które są
wyznakowane znajdują się symetrycznie po przeciwnych stronach cząsteczki
hemoglobiny. Odległość pomiędzy znacznikiem spinowym i układem
hemowym hemoglobiny wyznaczona z danych krystalograficznych leży
pomiędzy 15 a 20 A.



Preparatyka.

Hemoglobina została otrzymana przez hemolizę erytrocytów krwi
ludzkiej pod wpływem szoku osmotycznego. W celu jej oczyszczenia
wirowano ją kilkakrotnie przy 16000 obr/min w buforze fosforanowo-sodowym
0.1 M, pH-7.8 . Metodą spektrofotometryczną oznaczono ilość hemoglobiny.
Reakcję przeprowadzono w tym samym buforze dodając roztwór znacznika
spinowego (jodoacetamido-2,2,6,6-tetrametyloproksyl) w metanolu w stosunku
molowym 3:1. Reakcję ustawiono do inkubacji na 28 godzin w temperaturze 5°
C. Nadmiar znacznika został oddializowany do buforu fosforanowo-sodowego
0.01 M pH-7.

Oxyhemoglobina została utleniona do ferrihemoglobiny przez dodanie
nadmiaru zelazicyjanku potasu. Nadmiar żelazicyjanku usunięto przez
wirowanie na centrikonie. Fluorek sodu był dodawany w postaci krystalicznej.
Zbadano widmo absorbcyjne hemoglobiny na spektrofotometrze Shimadzu
UV-2101 PC i porównano z literaturą. Stężenie znakowanej hemoglobiny
wynosiło około 7 * 10 "* M.

Omówienie wyników.

Badano metodami EPR oddziaływanie dipol - dipolowe dla
hemoglobiny znakowanej spinowo na grupie SH p-93. Porównano 3 metody
badań. Pierwsza to pomiar zmian stosunku dj/d w widmie fali ciągłej, druga -
wyznaczanie mocy połówkowej PV4 z krzywych nasycenia, trzecia - pomiar
czasu relaksacji spinowo - sieciowej Tj metodą impulsowej spektroskopii EPR.
W oxyhemoglobinie kompleks dwuwartośdowego jonu żelaza z cząsteczką
tlenu jest w stanie diamagnetycznym. Hemoglobina utleniona przez
żelazicyjanek przechodzi w ferrihemoglobine 1 nie wiąże tlenu. Jej
trójwartościowy jon żelaza występuje w nisko- lub wysokospinowym stanie.
Dodanie fluorku sodu powoduje przejście żelazu w stan wysokospinowy.
Widma znakowanej spinowo hemoglobiny mierzone w temperaturze 77 K
przedstawiono na rysunku 1. 'Wielkość parametru d]/d (dj - suma amplitud
linii zewnętrznych, d - amplituda linii centralnej) zależy od stanu spinowego
żelaza. W przypadku ferrihemoglobiny z fluorkiem sodu możemy zauważyć
znaczny wzrost wartości parametru dj/d co świadczy o największym
oddziafywaniu dipol - dipolowym dla tej pochodnej hemoglobiny. Wyniki
porównano z wcześniejszymi badaniami A.W. Kulikowa [2] - tab.l.



Porównanie parametru dj/d z danymi literaturowymi wykazuje dobrą zgodność
dla ferrihemoglobiny.

d / d

d/d
2 lit.[2|

H/103 [Oe]
z lit.[2]

T, * 106 [s]
dla 2 eksponent

z lit.[2]

oxyhemoglobina

0.39

0.44

9.61

0.9

21.288
3.288

1.9

ferrihemoglobina

0.42

0.44

18.06

2.3

15.480
2.312

ferrihemoglobina+
NaF

0.47

0.48

11.56

1.83

37.408
3.072

1.65

tabela 1.

Rysunek 2 przedstawia krzywe nasycenia wyznaczone dla mierzonych
pochodnych hemoglobiny w temperaturze 77 K. Wartości mocy połówkowych
zestawiono w tabeli 1. Dla układu, który opisany jest przez równiania Blacha i
prezentuje linie homogeniczne o kształcie Lorentzowskim Pi^ jest
proporcjonalne do odwrotności efektywnych czasów relaksacji [31.

T,

Parametr ten wydaje się być bardziej wrażliwy na oddziaływanie
pomiędzy znacznikiem spinowym a układem hemowym niż parametr dj/d.

Pomiar czasów relaksacji spinowo - sieciowej Tj przeprowadzono na
spektrometrze impulsowym zbudowanym w Pracowni Radiospektroskopowych
Metod Badań Dynamiki i Struktury Biocząsteczek Zakładu Biofizyki w
Instytucie Biologii Molekularnej UJ. Wyniki zestawiono w tabeli 1. Pomiary
czasu Tj wykonywano w temperaturze 77 K na środkowopolowej linii.
Każdy pomiar przeprowadzono 3 razy. Czas Tj został wyznaczony przy użyciu

programu dopasowującego wyniki eksperymentalne do funkcji typu:



Ni

Yk = j^OLj exp(-Xjtk) k = 1,2,..,N; NŁ <; 9
k-0

Otrzymane krzywe powrotu do równowagi układu spinów opisane są najlepiej
przez dwie eksponenty o dwóch różnych stałych czasowych (rys 3)- Krótsza
stała czasowa dobrze odzwierciedla wkład oddziaływania dipol-dipolowego w
czasy relaksacji znacznika spinowego i jest zgodna z pozostałymi parametrami
aktualnie wyznaczonymi metodami fali ciągłej oraz przedstawionymi uprzednio
w literaturze (tab.l). Uzyskane wartości Tj czasów relaksacji składowej szybko
relaksującej są tego samego rzędu co wartości obliczone przez Kulikowa [2].
Dokładniejsza analiza wymaga dalszych badań.

Model Hirsha [4] zakłada, ze układ jest izolowaną parą spinów w
statycznym polu magnetycznym z wolno relaksującym spinem i szybko
relaksującym spinem w ustalonej odległości. W modelu tym obserwowany
sygnał odrostu nasycenia jest sumą wielu różnych eksponencjalnych zaników.
W dalszych badaniach ten model będzie również uwzględniony dla naszego
układu hemoglobina - znacznik spinowy.

Literatura:
[1J. Stryer L., 1986 Biochemia str.str. 81 - 93
[21. Kulików A.W., 1976 Molekularna/a Biologija vol 10 nr 1 str str 132 - 141
B). Altenbach Ch., Frondsz W., Hyde J.S., Hubbell W.L., 1989 BicphysJ. vol56

str. str. 1183 • 1191
[4]. Hirsh D.J., Beck W.F., InnesJ.B., Brudvig G.W., 1992 Biochemistry vol. 31
str. str. 532 - 541



I?

Ii

I!

to

I i.

1 1 U
o
o
I D .

O
O

o
o

o
o
CVI
I

o o
o o
V (£)
I I

[Ot]

428



nasycenia dla

M»dulac;a amplitudy 12.5 l

biny znakowanej spinowo

100000.00 —|

.Ampl

10O0O.0O —

~l 1 I I I MI I 1 1 I I I D I I 1 1 I I I I I I I 1 1 M M I I I

O.-IO 1.OO /lAac r y^.10.00 1O0.OO 1000.00

429



o
oo

2s

430



Ill
PL9801007

BADANIE ODDZIAŁYWAŃ DIPOLOWO-
DIPOLOWYCH POMIĘDZY ŻELAZEM A

ZNACZNIKIEM SPINOWYM W CYTOCHROMIE C
METODĄ SR EPR

W . BUCHARSKI, W . FRONCISZ, A. KOSTRZEWA, A . OSYCZKA, B . TURYNA

Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Znakowanie spinowe cytochromu c
Otrzymywanie monopochodnych cytochromu c modyfikowanych znacznikiem spinowym
na e-aminowych resztach grup lizynowych przeprowadzone było w dwóch etapach.
Pierwszym z nich była preparatyka, a drugim analiza otrzymanych pochodnych w celu
dokładnego stwierdzenia sposobu i wydajności modyfikacji.

Preparatyka

Pierwszym etapem było przeprowadzenie reakcji cytochromu ze znacznikiem spinowym
(rys. 1). Cytochrom c rozpuszczony został w buforze fosforanowo-sodowym o pH=5, zaś
znacznik w acetonitrylu. Mieszanina reakcyjna była sporządzona w ten sposób, aby
roztwór zawierał cytochrom i znacznik w stosunku molowym 1:1. Najbardziej prawdo-
podobne jest wtedy uzyskanie pochodnych cytochromu znakowanych na jedne Iizynie
(monopochodnych). Reakcja, prowadzona była przez 1 do 2 godzin.

cytc-Lys-NHj + f"\ Y ] ^ / \ H

i—N—Lys—cytc

rys. 1. Reakcja cytochromu c ze znacznikiem spinowym charakterystycznym na reszty lizynowc
(Dursztynyloimidylo—2,2,5,5—telramclylo—3—pyrolino—3—karbolciy—10—N—oksyl).

Następnym etapem był wstępny rozdział mieszaniny reakcyjnej metodą FPLC, na
kolumnie Mono S. Kolejną czynnością był już zasadniczy rozdział otrzymanych frakcji
metodą chromatografii jonowymiennej (HPLC), na kolumnie CM-300 (obie w/w kolumny
są kolumnami kationitowymi).

Każdą frakcję trawiono trypsyną (TPCK trypsyna), po czym poszczególne peptydy
uzyskane po przetrawieniu frakcji były rozdzielane metodą RP-HPLC, na kolumnie Bon-
dapak-Phenyl (kolumna odwróconej fazy), której zasada działania opiera się na wych-



wytywaniu różnic w hydrofobowości peptydów. Jest to jedna z najskuteczniejszych
znanych obecnie metod rozdziału peptydów.

Analiza otrzymanych pochodnych cytochromu i peptydów

Każdy z otrzymanych po rozdziale peptydów sprawdzany był za pomocą spektroskopii
EPR w celu ustalenia, czy zawiera on znacznik spinowy. Jeśli sygnał znacznika został
wykryty tylko w jednym peptydzie z danej frakcji cytochromu, to przyjmowano, ze frakcja
zawiera monopochodną cytochromu c (czyli cytochrom znakowany na jednej, konkretnej
lizynie). Rozdział peptydów z monopochodnej porównywano dla sprawdzenia z
rozdziałem peptydów dla natywnego cytochromu. Zazwyczaj w rozdziale monopochodnej
pojawiał się jeden dodatkowy peptyd, w którym znajdował się znacznik spinowy. Następ-
ną czynnością była analiza aminokwasów tego konkretnego peptydu, dla ustalenia pozycji
znakowanej lizyny.

Dodatkowo w celu sprawdzenia, czy frakcja zawiera monopochodną wyznaczono
stężenia cytochromu w roztworze metodami spektrofotometrycznymi i sprawdzono
stężenia znacznika przez badanie widma EPR (powierzchnia pod Unią jest proporcjonalna
do stężenia znacznika). Jeśli stosunek obu stężeń wynosił w granicach błędu 1:1, to przyj-
mowano, ze frakcja zawiera pochodną cytochromu znakowaną na jednej lizynie.

Powyższą metodą uzyskano i odseparowano 6 monopochodnych cytochromu c.

Wyniki pomiarów

Celem wykonanych pomiarów doświadczalnych było stwierdzenie, czy za pomocą
wykorzystanego spektrometru impulsowego EPR można ustalić wpływ oddziaływania di-
polowo-dipolowego pomiędzy dwoma różnymi spinami elektonowymi (w naszym przy-
padku pomiędzy spinami pochodzącymi od niesparowanych elektronów na rodniku nitro-
wwym i żelazie w grupie hemowej) występującymi w jednej makromolekule
(cytochromie c) na mierzony czas relaksacji T\. Pomiary przeprowadzone byty w tempera-
turze 20°C i wyższej. Wiele tego typu badań było prowadzonych metodą fali ciągłej
[Lik2,Kok,Kul], jak i za pomocą spektrometrii impulsowej [Hir.Bec] przeważnie w ni-
skich temperaturach, kiedy procesy relaksacyjne związane z dyfuzją rotacyjną są znacznie
spowolnione, bądź też wogóle nie mają miejsca (w wypadku ciał starych lub zamrożonych
roztworów).

Dodatkowym oddziaływaniem mającym duży wpływ na procesy relaksacji w
cieczy jest oddziaływanie wymienne (wymiana Heisenberga) pomiędzy spinami.

W efekcie wykonania preparatyki otrzymane zostały pochodne cytochromu c
znakowane na e-aminowych resztach grup lizynowych (odpowiednio Lys8, Lys55,
Lys88).

Wykonane pomiary czasów relaksacji spinowo-sieciowej miały na celu oszaco-
wanie odległości pomiędzy atomem żelaza znajdującym się w centrum pierścienia por-
firynowego cytochromu, a niesparowanym elektronem rodnika nitroksylowego znajdu-
jącego się w konkretnym miejscu makromolekuły.

Wbl



Pomiary dla różnych monopochodnych

Zakładano, że dla niesparowanego elektronu rodnika nitrozowego w monopochodnych
cytochromu istnieją dwa mechanizmy relaksacji
• mechanizm wynikający z anizotropii czynników g i A
• oddziaływanie dipolowo-dipolowe pomiędzy jonem żelaza a rodnikiem
Wynika stąd, że mierzony sygnał odrostu nasycenia powinien być jednoeksponencjalny, co
zostało zaobserwowane dla sygnałów o większym stosunku sygnału do szumu (S/N>60).
Dla sygnałów o mniejszym stosunku S/N nie było możliwe stwierdzenie ile składowych
zawiera mierzony sygnał.

Zmierzony czas relaksacji 7' | e x p dany jest zależnością
1 1 t 1

gdzie 7"|inl określone jest wzorem [Ber]

zaś 7" ld ip wzorem

, , ,

nr. frakcji
Frakcja la
Frakcja 2a
Frakcja 3a
Frakcja la (zreduk.)
Frakcja lb
Frakcja 2b
Frakcja 3b
Frakcja le
Frakcja2e
Frakcja3e
Frakcja le (zreduk.)
Frakcja 2e (zreduk.)
Frakcja 3e (zreduk.)

znakowanie
Lys8

Lys55
Lys88
Lys8
Lys8

Lys55
Lys88
Lys8

Lys55
Lys88
Lys8

Lys55
Lys88

r{k]
19.81
22.72
15.18

-
19.81
22.72
15.18
19.81
22.72
15.18

-
-
-

7", [ni]
1019.8 ±18.6
1080.5138.3

569.5 18.0
1327.0148.0
1325.51 17.5
1435.2126.1
1138.9124.1

1466133
1571157
1161142
1343146
1532158
1234130

Tab.l. Odległości Fe-znacznik i zmierzone czasy relaksacji; r oznacza odległości Fe-Lizyna
znane ?. pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej.



Pomiary czasów relaksacji 1\ zostały przeprowadzone dla trzech otrzymanych monopo-
chodnych cytochromu c. Różnice w otrzymanych czasach relaksacji dla poszczególnych
serii pomiarów mogą być spowodowane różną postacią białka w próbce. Niektóre serie
pomiarów wykonane byty na "świeżo otrzymanym" materiale inne zaś na starym, który
mógł już ulec agregacji.
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Rys. 2. Zaleznoać czasów rołakaecg od temperatury dla monopoortodnaj cyloehramu.
Czasy mierzona były przy wzractQjaceJ tempersttfza. N« górnym rysunku km)«azG2ono
zal«inooć temp«raturowq na wykresie Arrtwntuea. Poza obszarami dttnaturacj włdać
•nlowązal«łm«ćln(in' 1 ) odiOOVT.

Niewielkie różnice w wartościach zmierzonych czasów relaksacji dla frakcji le, 2e oraz 3e
i ich zredukowanych odpowiedników sugerowałyby, że wpryw oddziaływań dipolowo-
dipolowych pomiędzy znacznikiem spinowym, a żelazem na mierzony czas T\ jest na tyle
mały w temperaturach pokojowych, że nie da się na jego podstawie oszacować odległości
żelazo-znacznik. Jednakże badanie stopnia utlenienia żelaza po zredukowaniu było



wykonane jedynie jedną metodą (kolorymetryczną) i powinno zostać potwierdzone
przynajmniej jeszcze inną niezależną metodą.

W obrębie każdej serii jednakie wzajemne zależności czasów relaksacji są podob-
ne, co sugerowałoby, że wykonana preparatyka jest powtarzalna. Ponadto wpływ od-
działywań dipolowo-dipolowych tłumaczyłby (przynajmniej częściowo) różnice w war-
tościach czasów relaksacji (poprawna zależność zgodna z teorią: większa odległość —
dłuższy czas relaksacji). Z drugiej strony różnice w wartościach czasów relaksacji można
tłumaczyć także różnym ksztahem makromolekuly znakowanej w różnych miejscach
(efektywnym promieniem mającym wpływ na czas korelacji).

Na mierzony doświadczalnie czas relaksacji ma także wpływ konformacja reszty
lizynowej zmodyfikowanej znacznikiem spinowym (JeJ położenia przestrzennego
względem łańcucha polipeptydowego).

Zależność temperaturowa

Skokowy wzrost czasów korelacji w obszarach 47.5°C-57.5°C oraz 70°C-75°C (rys.2.)
można tłumaczyć jako efekt denaturacji cytochromu, która następuje dwustopniowo
[Boy,Moo]
Przy takim procesie łańcuch białkowy rozwija się, co powoduje dwa efekty.
• zwiększenie rozmiarów liniowych białka i najprawdopodobniej utracenie kształtu

kulistego, co powoduje wydłużenie czasów korelacji
• zwiększenie odległości r pomiędzy dipolami magnetycznymi, co również wpływa na

wydłużenie czasów relaksacji
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TAUTOMERIA PROTOTROPOWA 4(lH)-CHrNOLONO-3-SlfLFON AMIDÓW W

WIDMACH 'H NMR

Leszek Skrzypek

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Śląskiej Akademii Medycznej

ul Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

Po zsyntezowaniu szeregu 4(lH)-chinolono-3-sulfbnamidów 1, wystąpiły pewne problemy w

interpretacji wjdm ! H NMR tych związków

SO 2 NR 1 R 2

1

Jak wiadomo a lub y hydroksy chinolmy i pirydyny występują głównie w formach karbonylo-

wych jako chinolony i pirydony [1,2,3] Czyli w widmach 'H NMR analizowanych związków 1

protony H-l i H-2 powinny występować w formie dubletów Jednak jak to przedstawiono w

Tabeli 1, sprzężenie spinowe 1H-2H występuje tylko w pochodnych la, Id, le, natomiast w

widmach pozostałych związków lb, lc, le, protony H-2 są w formie singletów, czyli brak

tutaj sprzężenia 1H-2H

Nie we wszystkich widmach obserwuje się sygnały pochodzące od labilnego protonu tautome-

rycznego, co często ma miejsce dla tego typu tautomerii [2].

Brak sprzężenia pomiędzy protonem tautomerycznym H-1. a protonem H-2 mogłoby sugero-

wać, że związki gdzie to zjawisko ma miejsce, występują w formie 4-hydroksy:

OH

SO 2 NHCH 2 CH 3



Musiałyby wtedy jednak istnieć różnice w przesunięciach chemicznych protonów pierścienia

chinolinowego, w porównaniu z chinolonami

SO 2 NHCH 3

la

H

Id le

Szczególnie duże różnice w przesunięciach chemicznych musiałyby być dla protonów H-5, H-

(inne efekty peri), H-2 i dla protonu tautomerycznego (tam gdzie sygnał tego protonu wystę-

puje)

H O

H H

H OH

Jednak jak wynika z danych umieszczonych w Tabeli 1, przesunięcia chemiczne protonów

chinolinowych i protonu tautomerycznego są niemal identyczne, czyli wszystkie badane związ-

ki 1 są w formie chinolonowej. Potwierdzono to wykonując widma protonowe dwóch

l-metylo-4-chinolono-3-sulfonamidów 2» i 2b (Tabela 1), w których protony są nieco bardziej

odsłaniane niż w związkach 1 (różnica wynosi ok 0,1 ppm)

Brak sprzężeń 1H-2H w niektórych badanych chinolonosulfonamidach I, może być wytłuma-

czony występowaniem efektu odsprzęgania tzw "exchange decoupling" [4]. Efekt taki ma

miejsce gdy następuje dostatecznie szybka wymiana protonu tautomerycznego pomiędzy

atomem azotu, a tlenem Stała czasowa wymiany określona jest następującym wzorem [4]

Kex = rcAv/^2 = 2,22Av

Jeżeli stała K^.jest większa od 2,22 J to zachodzi koalescencja i np dublet staje się singletem



Tabela I Przesunięcia chemiczne 5 (ppm) w widmach !H NMR 4(lH)-chinolono-3-su!fonamidów 1 i l-metylo-4(lH)-chinolono-3-sulfon-
amidów 2 (widma wykonano w DMSO-d6, na aparacie 300 MHz z zastosowaniem TMS jako wzorca wewnętrznego)

oo

SO 2 NR 1 R 2
SO 2 NR 1 R 2

la

l b

lc

Id

le

U

2a

2b

Związek
R,,R,

R,=H, R,-Me

R,=Rv=Me

R,=H, Rj=Et

R,=R,=ct

R, i R, = pipcrydynyl

R( i R,= morfolil

R,=H, R2=Me;
NI-Me
R]=R.=Me, Nl-Me

H-l

12 66d
J 6 3Hz

-

12.60 s

1259d
1=6 3Hz

12.61 d
J=6.3Hz

-

-

-

Protony chinolinowe
H-2

8 58 d,
J=66Hz

8.58 s

8.59 s

8 60d,
J= 6.3Hz

8.57 d,
J= 6.7Hz

8.59 s

8.72 s

8.71s

H-5

8.29

826

829

826

8 26

8 27

837

834

H-6

7.58

756

756

7.54

7.55

7.56

766

764

H-7

788

7.87

788

786

786

788

798

796

H-8

7.79

7.77

7.79

7.79

777

7 78

790

7 88

Inne protony

2 50(s,3H,NHCH,); 6 63-6.80(m,lH,NHCH,)

2.89[s,6H,(CH,),].

1.08(t,J=7.2Hz,6R(CH,CH,)J; 2.86-2.95(m,2H,CH,CH,);
6 91(t,J-5.9Hz,lH,NHĆR,-)."
1 15[t,J-7 0Hz,6H,(CHXH,)7], 3.41[q,J--7 OHz.
4H,(CH rCH,)J
1 54-1.64(m,6H.-CHrCH,-CH,-), 3 24-3 27
(m,4H, -CH,-N-CH;-)
3.27-3.30(m,4H,-CH„-N-CH,-), 3.68-3 71
(m.4H, -CH:-0-CH2-").

2 5O(d,J-5Hz,3H,NHCH1), 4.07(5,3^1-011,);
6 83(q,J-5Hz, 1H,NHCH3).
2 89[s,6H,(CH3):l, 4.05(s,3H,l-CHj)



Tabela 2 Stałe sprzężenia pomiędzy protonami pierścienia chinoliny w 4(lH)-chinolono-

3-sulfonamidach 1 i w l-metylo-4-chinolono-3-sulfonamidach 2

Związek

la

lb

lc

Id

le

lf

2a

2b

3J(5,6)

8 1

8.1

8.1

8.1

8.1

8 0

8.0

8 1

A}(S,7)

1.5

1.4

1.4

1.4

1.5

1.4

1.3

1.3

^(7,8)

83

8 4

8 3

8 3

8 4

8.3

8 5

8.5

•*J(6,8)

1.2

1.2

1.2

1.1

1.2

0.9

1.0

10

JJ(6,7)

6 9

6.9

6 9

6 9

7.0

7.0

6.9

7.0
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Pierwsze obrazy MR funkcji mózgu człowieka w czasie stymulacji
wzroku zostały otrzymane w 1991 r, a pierwsze publikacje na ten temat
pojawiły sie w 1992 r [1], [2]. Konferencje XI SMRM w Berlinie w 1992 r i XII
SMRM w Nowym Yorku przyniosły szereg doniesień na ten temat. Obrazy MR
rejestrowane przy pomocy metod echa gradientowego, ważone przez T2*.
pokazują wzrost intensywności sygnału w obszarach aktywnych mózgu [3].

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badania stymulacji ośrodków
wzrokowych mózgu metodą obrazowania MR w polu magnetycznym o indukcji
3T, oraz przedyskutowano mechanizm powstawania kontrastu obrazów MR
związany ze zwiększonym ukrwieniem aktywnych tkanek mózgowych.

MECHANIZMY KONTRASTU W OBRAZOWANIU MR

Ze względu na sposób powstawania, sygnał MR zależy od własności
fizycznych, składu chemicznego i własności biologicznych próbki [4]. Obrazy
MR tkanek in vivo posiadają złożoną zależność od mikroskopowych
składowych tkanki, które mogą mieć różne parametry fizyczne, wpływające na
powstanie obrazu [5].

W metodach Fourierowskich obrazowania takich jak "spin - warp" z
echem spinowym, lub FLASH z echem gradientowym [6], intensywność l(r)
danego voxela obrazu MR jest transformatą Fouriera sygnału MR S(h,ty,tz),
mierzonego w eksperymencie, ważoną przez funkcję F zależną od
parametrów MR i własności fizycznych badanego obiektu, zgodnie ze wzorem

\ (1)

gdzie:
S(tx,ty,tz) - sygnał MR mierzony w eksperymencie obrazowania,
tx,ty,tz - czasy evolucji w różnych fazach eksperymentu,
(ax,a>x,taz - częstości rezonansowe w gradientach kodujących położenie,
F - funkqa zależna od metody otrzymania obrazu MR,
Ti - czas relaksacji spinowo - sieciowej charakteryzujący szybkość

wymiany energii pomiędzy układem obserwowanych spinów jądrowych
a pozostałymi atomami i molekułami obiektu,

T2 - czas relaksacji spin - spin określający siłę oddziaływań wewnątrz
układu spinów jądrowych,



T2*- efektywny czas relaksacji spin - spin uwzględniający lokalne
niejednorodnosci pola magnetycznego,

D - współczynnik samodyfuzji drobin wody zdający sprawę z ich swobody
ruchów,

v - prędkość przepływu krwi w naczyniach

Efektywny czas relaksacji spin - spin T2* jest dany wzorem

JL = _L+_J_ (2)
Ti* Ti Aa*.

gdzie: A<%c - niejednorodność lokalna pola magnetycznego, która może
pochodzić od pola zewnętrznego lub lokalnych zmian podatności
magnetycznej.

Zależność przedstawiona wzorem (1) opisuje praktycznie wszystkie
możliwe eksperymenty obrazowania MR.

W gradientowych metodach obrazowania echo gradientowe otrzymuje
się przez odwrócenie kierunku gradientu, w którym nastąpiło rozfazowanie
magnetyzacji po impulsie rf. Na rys. 1 pokazano schemat sekwencji FLASH [4]
pozwalającej otrzymać obraz w czasie kilku sekund, która wykorzystuje
impulsy selektywne o małym kącie obrotu a wynoszącym kilkanaście stopni i
krótkim czasie echa TE.

TE

Sygnał

Gs

Gr

Gf

t

Rys. 1. Schemat sekwencji FLASH wykorzystującej echo gradientowe
Gs - gradient wyboru warstwy, Gr - gradient odczytu, Gf - gradient
fazowy zmieniający się w czasie kolejnych kroków.

i\ UĄ



Dla powyższej sekwencji funkcja F jest dana wzorem

"~ ^ ) (3)

z którego widać, że T2* jest źródłem kontrastu, podobnie jak T2.
W tkankach efektywny czas relasacji T2* zależy od jej ukrwienia [4].

Wiąże się to z własnościami drobiny hemoglobiny zawartej w czerwonych
ciałkach krwi, której drobiny są diamagnetryczne, gdy zawierają tlen.
Deoxyhemoglobina - drobina pozbawiona tlenu staje się paramagnetyczna.
Prowadzi to nieznacznej zmiany podatności magnetycznej x czerwonych
krwinek w zależności od ich utlenienia, a mianowicie krwinki w pełni
pozbawione tlenu mają % większe o 0.2 ppm od w pełni utlenionych.

Badania przy pomocy PET (Positron Emmission Tomography)
pokazały, że aktywności części mózgu towarzyszy wzrost lokalnego przepływu
krwi w tej części, któremu nie towarzyszy jednak wzrost zużycia tlenu [7]. Tak
więc w obszarze aktywnym mózgu maleje ilość deoxyhemoglobiny, zmniejsza
się podatność magnetyczna %, a związany z nią efektywny czas relaksacji T2*
rośnie względem stanu bazowego Prowadzi to do powstania mechanizmu
kontrastu, który pozwala na rozróżnienie aktywnej i nieaktywnej części mózgu,

Mechanizm ten nosi nazwę BOLD od Blood Oxygen Level Dependent
Contrast. Wielkość kontrastu rośnie proporcjonalnie do kwadratu pola
magnetycznego [8] stąd też większość eksperymentów wykonuje się w polach
powyżej 1.5 T.

WYNIKI EKSPERYMENTU I DYSKUSJA

Badania przeprowadzono na eksperymentalnym systemie MRI o polu
3T składającym sie z magnesu o średnicy otworu 100 cm firmy Magnex
Scientific Ltd, wyposażonym w aktywnie ekranowane cewki gradientowe oraz
konsolę elektroniki Medspec firmy Bruker. Obrazy rejestrowano używając
sekwencji TURBOFLASH z czasem echa gradientowego TE 13 msek,
otrzymując obraz MRI głowy o wymiarach 128 x 256 w czasie poniżej 2 sek.
Po wykonaniu obrazu pilotującego w przekroju strzałkowym, lokalizowano
odpowiednią warstwę przechodzącą przez ośrodki wzrokowe mózgu,
znajdujące się w jego tylnej części. Następnie shimowano pole magnetyczne
na obrazie tej warstwy dążąc do otrzymania jak największej jego
jednorodności.

Stymulację ośrodków wzroku mózgu wykonywano poprzez
kontrolowane pokazywanie kontrastowych obrazów. W tym celu
skonstruowano specjalne okulary zawierające szachownicę złożoną ze diod
emitujących jaskrawo czerwone światło, pulsujące z częstością 16 Hz.

Eksperyment wykonywano na ochotnikach, rejestrując cztery obrazy
MRI bez stymulacji z wyłączonymi diodami, następnie cztery obrazy ze
stymulacją z załączonymi diodami i tak dalej powtarzając sekwencję kilka
razy. Dla uwidocznienia efektu, któremu towarzyszy zmiana intensywności



kilku procent, tworzono obrazy różnicowe, powstające przez odjęcie od siebie
kolejnych obrazów.

Na rys. 2 pokazano obraz MRI wybieranej warstwy, przechodzący
przez pierwotny kodeks wzrokowy.

Rys. 2. Obraz MRI przekroju mózgu w płaszczyźnie strzałkowej pokazujący
usytuowanie przekroju, w którym wykonywano następne obrazy.
Grubość warstwy wynosi 10 mm.

Na rys. 3 przedstawiono obrazy MRI przekroju mózgu w czasie
stymulacji ośrodków wzrokowych oraz zmiany intensywności sygnału w
różnych częściach ośrodków wzroku. Obraz lewy odpowiada brakowi
stymulacji i służy jako referencja, obraz prawy odpowiada stymulacji wzroku
przy czym obszary w których występuje istotna różnica intensywności
zaznaczono innym odcieniem. W dolnej części rys. 3 pokazano zmianę w
czasie intensywności sygnału w zaznaczonych częściach obrazu. Sekwencja
zaczyna się od rejestracji kolejnych obrazów bez stymulacji (oś pozioma
odpowiada kolejnym obrazom), następnie rejestrowanych jest kilka obrazów
ze stymulacją i ponownie bez stymulacji. Maksymalne zmiany intensywności
wynoszą około 10%.

Na rys. 4 pokazano wyniki ciągu eksperymentów stymulacji ośrodków
wzroku. Lewy obraz MRI pokazuje obraz odniesienia bez stymulacji. Cyframi
od 1 do 4 zaznaczono na nim obszary gdzie występują zmiany intensywności
w czasie stymulacji. Obraz prawy, praktycznie niewidoczny, jest obrazem
różnicowym otrzymanym przez odjęcie od siebie obrazów odniesienia i ze
stymulacją wzroku. W dolnej części przedstawiono zmiany intensywności w
poszczególnych punktach mózgu zarejestrowane na kolejnych obrazach (oś
pozioma numeruje kolejne obrazy) w czasie bez stymulacji i ze stymulacją
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Rys. 3. Obrazy MRI funkcji mózgu w czasie stymulacji ośrodków wzroku.
Obraz lewy bez stymulacji, prawy w czasie stymulacji. U dołu pokazano
zmiany intensywności w wybranych punktach na kolejnych obrazach.

Rys. 4. Obrazy MRI funkcji mózgu w czasie stymulacji ośrodków wzroku.
Obraz lewy - bez stymulacji, obraz prawy - różnica obrazów ze
stymulacją i odniesienia. U dołu przedstawiono zmiany intensywności w
wybranych obszarach w funkcji kolejnych numerów obrazów.

uuu,



Gasnę odcinki osi poziomej). Widać stąd, że zmiany intensywności z pewnym
opóźnieniem postępują za stymulacją ze stałą czasową kilku sekund.
Maksymalne zmiany intensywności w tym eksperymencie wynoszą około 15%.

WNIOSKI

Przedstawione wyniki pokazują że przy pomocy MRI można
zobrazować aktywne części mózgu. W dalszym ciągu pozostają otwarte
problemy dokładnego zrozumienia mechanizmów powstawania kontrastu, a w
szczególności wpływu naczyń o większych średnicach. Ze względu na sposób
pomiaru należy skrócić czas otrzymania pojedynczego obrazu, co wymaga
wykorzystania techniki echa planarnego, co z kolei wymaga bardzo szybkich
cewek gradientowych. Jednym z rozwiązań są lokalne cewki gradientowe na
głowę, nad których konstrukcją prowadzone są obecnie prace w IFJ.
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Zmęczenie mięsni jest najczęściej spotykanym zaburzeniem u pacjentów
cierpiących na schorzenia mięśniowe. Stąd korelacje miedzy mechanicznymi i
metabolicznymi objawami, występujące podczas wysiłku, mogą posiadać duże
znaczenie diagnostyczne. Współzależność miedzy dysfunkcjami mięśniowymi a
metabolizmem energii była od dawna obserwowana dla włókien mięśniowych tkanek in-
vitro(l), lecz procesy zachodzące in-vivo pozostają ciągle niewyjaśnione. Do oceny
stopnia zmęczenia mięśni wielu badaczy posługuje sie testem wapniowym.
Charakterystyczną własnością mięśni dystroficznych u chomików jest
wewnątrzkomórkowe przeciążenie wapniowe. Jednak sprawą otwarta^ pozstaje kwestia
pierwszeństwa defektów mechanicznych lub metabolicznych oraz ich związku z
wewnątrzkomórkowym przeciążeniem wapniowym. Przydatność spaktroskopii 31P in-
vivo do badań zmęczenia mięśni została udokumentowana wcześniej (2). Arnold i in. (3)
zaproponowali, że funkcje mitochondrialne mogą być ocenione przez szybkość
rckuperacji raczej ADP niż PCr. W tym samym czasie Chance i in. (4) zaproponowali
badanie stosunku Pi/PCr w funkcji wykonanej pracy jako użyteczny wskaźnik funkcji
mitochondrialnych.

W tej pracy zastosowano test zmęczeniowy do 1) określenia relacji między
stosunkiem (Pi + PME)/PCr i wydatkiem energetycznym, 2) porównania szybkości
rekuperacji ADP z szybkością rckuperacji PCr.

Metoda badań

Zwierzęta: Chomiki CHF 46 oraz ich kontrolna linia CHF GS w wieku
200-240 dni były dostarczone przez Elavage Lebeau z kanadyjskiej farmy hybrydowej.

Przygotowanie zwierząt. Ścięgno Achillesa uśpionych chomików było
mocowane nicią, nylonową do rejestratora mechanicznego. Anodowa płytka srebrna
przyłożona do badanej grupy mięśniowej służyła do bezpośredniej stymulacji. Zwierzęta
umieszczano w sondzie NMR tak, by badany mięsień znalezl się w obszarze 14 mm
cewki pomiarowej.

Stymulacja: Mięsień był stymulowany impulsem prostokątnym o czasie
trwania ]00>is. Relacja sila-częstotliwość była uzyskiwana przez napięcie mięśnia
trwające 200 ms (seria impulsów I00(isekundowych) powtarzane z częstotliwościami
10, 20, 40, 60 i 100 Hz w ciągu 1 minuty. Test zmęczeniowy był złożony z trzech
kolejnych 20 min. okresów: I - 15 serii 200 ms na minutę, II - 30 serii 200 ms na



minutę, [I 60 serii 200 ms na minutę. Naprężenie mięśni było rejestrowane
uśredniane w okresach 2- minutowych.

Spektroskopia 31P MRJ'. Eksperyment byl przeprowadzony przy
częstotliwości 109,25 MHz (6,35 T) spektrometrem JEOL GSX 270 WB) z 14 mm
cewka powierzchniowa. Sygnał precesji swobodnej byl uśredniany z 32 akumulacji z
czasem akwizycji 0,205 s i 2,607 s okresem repetycji oraz szerokością widma 5000 Hz.
Linia PCr była użyta jako wewnętrzny wzorzec przesunięcia chemicznego.
Powierzchnia linii była mierzona przy użyciu stołu cyfrowego Sigma-Scan Jandcl
Scientific i odniesiona do poziomu linii P-ATP. Pik nieorganicznych fosforanów (Pi)
byl liczony łącznie z monofosfoestrami (PME). Współczynnik nasycenia przyjęto
zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami. PH wewnątrzkomórkowe określano z
przesunięcia chemicznego linii Pi względem linii PCr (3). Poziom ADP obliczano
zgodnie z propozycją Lawsona i in. (5) z reakcji kreatyny. Początkowe koncentracje PCr
przyjęte jako 35,8 mM zaś PCr+creatyna jako 44,9 mM (6).

Wyniki

Dystroficzne (DH) zwierzęta ważyły mniej niż normalne (NH) ((134+5)g
do (148+10)g odpowiednio) podczas gdy mięśnie udowe (gastrocnemius-plantaris-
soleus) grupy DH ważyły znacząco więcej niż NH (odpowiednio (O.38+O.O3)g i
(0.3O+O.02)g). Jednak bewzględna wartość początkowej siły była mniejsza dla DH niż
dla NH (odpowiednio (6.7+1.8)N i (8.1+ 0.5)N). Mechaniczna szybkość relaksacji była
niższa dla DH niz NH (odpowiednio (0.068+O.02)N/s oraz (O.O86+O.O3)N/s)

Procentowa zawartość fosfokieatyny (PCr), liczona z powierzchni linii
MRJ w porównaniu do linii P-ADP, była niższa dla mięśni DH niż NH (odp.(383+41 do
(421+37). Zwierzęta nie różniły się wartością pH.

Efekty slymulacyjnego zmęczenia mięśni w trakcie testu pokazano na
rysunkach 1 - 3. Poprzez stymulację w rytmie 15, 30 i 60 serii skurczów na minutę (3
stopnie testu) silą wyzwalana przez mięśnie DH była niższa niż NH, podobnie jak całka
czasowa naprężenia (TTI) oraz szybkość relaksacji mechanicznej T.

Wszystkie otrzymane krzywe poddano analizie wieloeksponencjalej. W
tabelach I, II i III zawarto stale czasowe oraz amplitudy wyróżnionych składowych.
Otrzymane stałe wskazują na znacząco szybciej postępujące zmęczenie mięśni
chomików distroficznych niż porównawczych (stałe T siły dla DH sa wyraźnie mniejsze,
a amplituda zmian siły maleje szybko z kolejnymi stopniami testu dla DH, podczas gdy
dla NH pozostaje stała w pierwszych dwu próbach). Rekuperacja siły następuje wolniej
dla DH niz NH, przy czym dynamika tego procesu jest większa dla DH niż dla NH.

Równolegle obserwowane zmiany poziomu fosfokreatyny (PCr) pokazano
na rysunku 4, a obliczone stałe zebrano w tabeli IV. Dane te wskazują na
dwueksponencialny charakter zależności czasowej o przeciwnych kierunkach zmian
koncentracji PCr podczs pierwszego stopnia testu. Kinetyka obu tych procesów jest
zbliżona dla obu typów mięśni, podczas gdy dynamika ich jest wyższa dla mięśni
dystroficznych. Tendencja la pozostaje zachowana w obu następnych stopniach testu.
Rekuperacja PCr następuje w tkankach DH wolniej oraz z mniejszą dynamiką niż w
tkankach normalnych, a końcowy poziom po 20 minutach odpoczynku osiąga 80% dla
NH i 72% dla DH poziomu wyjściowego.
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Rys. I. Czasowa twolucja siły w trak-
cie Irwania testu dla mifini NH i DH.

Rys. 2. Ciosowa ewolucja całki naprę-
lenia mifini NH i DH.

Rys. S. Czasowa twolucja szybkości
relsksacji mechanicznej dla mifini NH
IDH.

Rys. 4. Zmiany PCr podczas teslu zmę-
czenia mifini NH i DH.
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Rys. 5. Czasowa twolucja sumy
Pi + PMB podczas trwania testu.

Rys. 6. Zmiany ATP podczas testu
zmfcienia.



TABELA 1.

ETAP

Amplitudy A

A

i stale czasowe x

NH

T (min)

zmian sily

A

DH

T(min)

1
II

III
rec

30.4 ±1.3
31.2± 1.1

12.0 ±0.8
-26.5 ±2.6

8.0 ±1.0
8.2 ±0.6
4.5 ±0.8
1.3 ±0.4

64.0 ±1.2
20.0 ±1.2

9 6 ±0.6
-34 3 ±1.9

5.5 ±0.3
2.4 ± 0.3
0.9 ±0.1
2 3 ±0.2

TABELA II Amplitudy AI staie czasowe t zmian TTI

ETAP

I
II

III
rec.

A

88.4 ±4.5
28.5 ±0.6
18.2 ±1.5

-19.0 ±2.2

NH

t(min)

29.5 ±21.5
6.3 ± 0.3
6.2 ±1.4
1.4 ±0.5

A

76.0 ±8.6
23.6 ±1.8

6.7 ±0.9
-36.6 ±1.8

DH

t (min)

10.0 ± 2.8
8.9 ±1.9
3.9 ±1.2
2.9 ±0.3

TABELA III. AmpUtudy A i stale czasowe t zmian szybkości relaksacji

ETAP

1
II

III
rec.

A

50.6 ±3.S
21.4 ±1.7

14.7 ±1.1
-25.9 ±3.9

NH

T(min)

0.9 ± 0.3
2.9 ±0.5
0.7 ±0.3
3.2 ±1.1

A

77.7 ±2.8
14.8±1.1

4.5 ±0.6
-45.5 ±1.5

DH

T(nnin)

1.3 ±0.1
1.6 ±0.3
0.8 ±0.5
6.1 ±0.6

TABELA IV. Amplituda AI stale czasowe zmian PCr

ETAP

1

II
III

rec.

A

315 ±100
- 4 5 ± 2 S
-32 ± 1 2

-
-234 ± 8

NH

i (min)

+1.5 ±0.5
60 ± 18
20 ±5

-
2.1 ±0.2

A

318 ±120
-88 ±30
-17±7
-36 ±5
-118±8

DH

T(min)

1.2 ±0.5
60 ±20

8 ±9
6 ±2
6 ±1
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Ryj. 7. laltinoli ATP oraz stosun-
ku (Pi + PMEyPCr od onęeunla mifśni
NHiDH.

Zmiany Pi oraz PME pokazuje rysunek 5. Nie stwierdzono różnic
przekraczających dokładność pomiaru, która w tym przypadku jest stosunkowo niska,
m.in. z uwagi na znaczne różnice w czasach relaksacji Tl dla Pi i PME.

Czasowa zależność ATP w trakcie trwania testu zmęczenia pokazano na rys
6. TTI pomnożone przez rytm stymulacji użyto jako miernik zmęczenia (wydatku
energetycznego) mierni i określono jego zależności od stosunku (Pi + PME)/PCr oraz
ADP (rys. 7). Nachylenie tych zależności jest większe dla DH niż dla NH, a kierunki
zmian są przeciwne dla tych dwu typów mięśni. Typ zależności ADP i Pi/PCr od
zmęczenia mięśni jest podobny.
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OCENA STANU KLINICZNEGO CHORYCH NA OSTRE IB ^
BIAŁACZKI SZPICZAKI MNOGIE I CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE ZA [go
POMOCĄ WIDM FOSFOROWYCH I CZASÓW RELAKSACJI H o

\M. Kuliszkiewicz-Janus, "*K.## Burczak, *D. Urbaniak-Kujda, H p g J
"*H. Ratajczak. "*S. Baczyński, " j . Rosiak | § |

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych, Akademia =gg
Medyczna, Wroclaw; "Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej ^ =
Politechniki Łódzkiej,'" Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

MRS (Magnetic resonance spectroscopy) pozwala na nieinwazyjne
badanie metabolizmu komórek lub płynów ustrojowych na podstawie widm
otrzymanych z substancji zawierających jqdra 3'P, 'H, 1 3C, "F, 2 3Na.
Badania metabolizmu guzów nowotworowych przy użyciu 31P MRS
rozpoczęto przed dziesięcioma laty, kiedy to Griffiths i wsp. opisali in vivo
widma fosforowe pochodzące z mięsaka mięśni prążkowanych (3).
Natomiast pierwsze obserwacje dotyczące rozróżnienia tkanek
nowotworowych od zdrowych na podstawie czasów relaksacji
przeprowadził Damadkan w roku 1971 (2).

Widma 31P pochodzące od nowotworów występujących u ludzi, w
większości charakteryzują się typowymi zmianami: dominującą linią
rezonansową pochodzącą od PME (fosfomonoestrów) i PDE
(fosfodwuestrów), niską — pochodzącą od PCr (fosfokreatyny) oraz pH
bardziej alkalicznym niż prawidłowe komórki. Pierwsze doniesienia na temat
widm fosforowych pochodzących z surowicy chorych na nowotwory
hematologiczne przedstawione zostały na 12th Annual Scientific Meeting
(4), Obecna praca jest kontynuacją tych badań. Celem jej jest uzyskanie
widm 31P o wysokiej zdolności rozdzielczej z surowicy pacjentów z chorobami
rozrostowymi krwi oraz odpowiedź na następujące pytania:

— czy chemio- i radioterapia mają wpływ na zmianę intensywności linii
rezonansowych w widmie?

— czy istnieją charakterystyczne cechy w widmie, świadczące o pozytywnej
lub negatywnej reakcji na leczenie?

— czy istnieje możliwość wykrycia nowotworu lub jego nawrotu na
podstawie widma 31P wcześniej niż stosowanymi obecnie metodami?

Ponadto w surowicy tych samych chorych oznaczano czasy relaksacji Ti i T2
i porównywano Ich wartości ze stanem klinicznym pacjentów.

MATERIAŁ I METODY
W badaniach, In yttro, uzyskano widma 31P oraz czasy relaksacji Ti i T2

surowicy pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi. w chwili rozpoznania



choroby oraz kilkakrotnie (3-5 razy) w trakcie jej trwania i leczenia. Dane
dotyczqce rozpoznania i liczby badanych chorych zamieszczono w tab. 1.

Widma 31P wykonano na spektrometrze AMX-Bruker 7,05 T (300 MHz).
Stosowano czas powtórzenia 40 sek, impuls 90°. przesunięcia chemiczne
wyznaczone zostały względem 85% kwasu ortofosforowego. Pomiary
wykonano z rozprzęganiem protonów. Obliczano pole powierzchni pod
krzywq oraz intensywności linii rezonansowych pochodzqcych od
fosfolipidów względem fosforanów nieorganicznych — Pi. W przetwarzaniu
danych stosowano funkcję wyktadniczq. szybkq transformatę Fouriera,
nieautomatycznq korekcję fazy oraz wyrównanie metodq funkcji Lorenza.
Intensywności linii rezonansowych pochodzqcych od fosfolipidów
wyznaczono względem intensywności Unii pochodzqcych od fosforanów
nieorganicznych (intensywności względne). Pole powierzchni pod krzywq
wyznaczano metodq całkowania widma.

Czasy relaksacji oznaczano w sposób rutynowy na spektrometrze
Minispect PC 20B firmy Bruker (20 MHz) w temp. 27°C.

WYNIKI
Wyniki uzyskanych badań zamieszczono w tab. 1 i 2. Najniższe wartości

powierzchni pola oraz intensywności linii rezonansowych w porównaniu z
grupq kontrolnq obserwowano w szpiczaku mnogim, następnie w ostrych
białaczkach, chłoniakach złośliwych i innych chorobach nowotworowych.

Czasy relaksacji Ti i T2 były dłuższe w aktywnym okresie ostrej białaczki i
chłoniaka złośliwego w porównaniu z grupq kontrolnq, natomiast znacznie
krótsze w przypadku szpiczaka mnogiego.(tab. 1).
Tab. 1. Średnie wartości poia pod krzywq oraz Intensywności linii rezonansowej pierwszej
(INT 1) i dmglej (1NT II) pochodzące od (oSoflpletów, wyznaczona względom Intensywności
BnS pochodzqcych od fosforanów nieorganicznych (PI) — Intensywności względn*.

ROZPO-
ZNANIE

Ostra
j lałoczka

Szpłczak
mnogi

Chlonlak
ztoSIwy

Inne
chór.

no wot.

Zdrowi

LICZBA
CHORYCH

14

10

10

13

17

POLE

0.92

0.77

1.09

1.18

1.71

SD

0.07

0.08

0.09

0.07

0.10

INT1

3<

10.5

7.3

10.4

12.4

17.4

SD

1.0

1.1

1.4

1.4

1.2

INT 2

X

20.3

16.4

25.6

24.8

43.5

SD

1.8

2.0

2.2

2.0

2.9

CZASY RELAKSACJI

Ti

1538

1130

1478

-

1340

T2
X

493

254

410

-

327

U chorych nie reagujqcych na leczenie wartości mierzonych parametrów
ro'e ulegały istotnej zmianie, podczas gdy u chorych reagujqcych na
leczenie cytostayczne — wyraźnie wzrastały zblizajqc się do wartości
obserwowanych u osób zdrowych (tab. 2).
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Tab. 2. Średnie wartości pola pod krzywq oraz Intensywności linii rezonansowe
(INT 1) 1 drugie) (INTII) u chorych reagujqcych i nie reagujących na leczenie.

CHORZY

Nie reagu|qcy;
przed leczeniem

po leczeniu
Reagjqcy:
przed leczeniem
po leczeniu

Zdrowi

LICZBA
CHORYCH

9

22

17

POLE

1.00
0.83

0.94
1.35

1.71

SD

0.13
0.93

0.05
0.07

0.10

iNT 1

10.6
10.8

9.5
15,3
17,4

SD

1.4
1.7

0.9
0.9
1.3

pierwszej

INT 2
-%

20,5
20,5

21.4
31.5

43.5

SD

3.1
2.4

1.4
1.9

2.9

OMÓWNIENIE
Widma 31P uzyskane z surowicy osób zdrowych majq kształt analogiczny

do obserwowanych przez Bradamante i wsp. (1), (ryc. 1). Składajq się one z
linii rezonansowej pochodzqcej od fosforanów nieorganicznych (Pi) oraz linii
rezonansowych pochodzqcych od fosfolipidów, głównie fosfatydylocholiny
i fosfatydyloetanolaminy (składniki te biorq udział w budowie błony
komórkowej), Odmienny kształt majq widma uzyskane z surowicy
pacjentów z hematologicznymi chorobami nowotworowymi wykonane w
chwili rozpoznania choroby. Róźniq się one istotnie od widm grupy
kontrolnej osób zdrowych powlerzchnlq pola oraz Intensywnośdami linii
rezonansowych, U wszystkich chorych występuje znaczne zmniejszenie pola
powierzchni pod krzywq oraz obniżenie intensywności linii rezonansowych
wynikające z obniżenia poziomu fosfolipidów w surowicy pacjentów
z chorobami nowotworami. W otrzymanych widmach nie obsewowano
dodatkowych linii rezonansowych. Podczas leczenia indukujqcego remisję
choroby, kształt widma staje się podobny do widma obserwowanego w
grupie kontrolnej, zwiększa się powierzchnia pola, wzrastajq intensywności
obu linii rezonansowych, natomiast u chorych, nie odpowiadających na
leczenie, zmniejsza się lub nie zmienia powierzchnia pola oraz intensywności
linii rezonansowych.

Czasy relaksacji Ti i T2 surowicy wydtuzajq się istotnie w aktywnej fazie
niektórych chorób nowotworowych krwi (białaczki, chłoniaki złośliwe).
Natomiast w przypadku szpiczaka mnogiego ulegajq one wyraźnemu
skróceniu, co zwiqzane jest z obecnosciq w surowicy znacznej ilości gamma
globuliny monoklonalnej (5).

Obserwuje się dobrq korelację między parametrami uzyskanymi za
pomocq spektroskopii magnetycznego rezonansu jqdrowego a
przebiegiem klinicznym choroby. Badania te mogq więc być użyteczne w
ocenie stanu klinicznego chorych i monitorowaniu ich leczenia. Nie wydaje
się natomiast aby mogły mieć znaczenie diagnostyczne, co zgodne jest z
opiniq innych autorów (6,7).
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ANALIZA PROCESÓW WYMIANY PROTONÓW W
SOCZEWKACH KRÓLICZYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW

CZASÓW RELAKSACJI SPINOWO-SPINOWEJ

J. Bodurka, A. Gutsze, R. Olechnowicz,
Medical Academy of Bydgoszcz, Department of Biophysics

ul.Karłowicza 24, Bydgoszcz, Poland

G.Buntkowsky and H.H.Limb»ch
Institut filr Organische Chemie der Freien Univereitat Berlin,
Takustr. 3, W-1000 Berlin 33, Federal Republic of Germany

WSTĘP

Rozpowszechnienie możliwości obrazowania przy pomocy tomografii
Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) spowodowało zwiększenie zainteresowania
zrozumieniem procesów relaksacji w badanych układach biologicznych [1,3]. W
szczególności zrozumienie procesów relaksacyjnych drobin wody, jest kluczowym
zagadnieniem. Procesy te są scharakteryzowane poprzez czasy relaksacji spinowo-
sieciowej Tj oraz spinowo-spinowej T2. Wielka różnorodność i złożoność układów
biologicznych jest dużą przeszkodą w dokładnym i jednoznacznym zrozumieniu tych
własności [2].

Soczewki ssaków ze względu ma stosunkowo prostą i regularną budowę,
stanowią interesujący i stosunkowo prosty obiekt badań własności relaksacyjnych wody
Normalna soczewka zawiera około 65% wody i 35% organicznych substancji, głównie
strukturalnych białek. Wagowo 85% wszystkich białek soczewki stanowią krystaliny
nazwane a (15%, mw»10*D), p (55%, mw«4xlO4D), y (15%, mw»2xlO4). Zawartość
substancji białkowych w soczewce (33% całkowitej wagi) jest najwyższa w porównaniu
do innych organów ssaków [3].Soczewka swoim kształtem przypomina spłaszczoną kulę.
Otoczona jest torebką, pod którą znajduje się warstwa komórek nabłonkowych. Te
komórki dzielą się i tworzą wydłużone włókna soczewki. Włókna te tworzą się przez całe
życie pokrywając kolejnymi warstwami włókna starsze. Najstarsze z nich w centralnej
części soczewki są gęsto upakowane, częściowo uszkodzone tworząc tzw. część jądrową
soczewki. Reszta włókien tworzy tzw. część korową soczewki. Każde włókno to
wydłużona komórka wraz z błoną komórkową. Wraz ze starzeniem się danego włókna
traci ono jądro komórkowe [3],

W ogólności , protony w układach biologicznych mogą być sklasyfikowane w
trzech głównych stanach. Kryterium podziału jest określone poprzez fizyko-chemiczne
własności otoczenia , w którym znajduje się rozważany proton. Można wyróżnić
następujące stany protonowe: białka, woda hydratacyjna ( związana, niezamarzająca),
woda wolna. Pomiędzy tymi stanami mogą zachodzić dwa procesy wymienne. Pierwszy
materialna wymiana protonu i drobiny (w której proton jest umieszczony głównie H20)
Drugim procesem jest niematerialna spinowa wymiana relaksacja skrośna (cross-
relaxation) oraz dyfuzja spinowa [4]. Wspólnym założeniem większości modeli
relaksacyjnych w układach biologicznych jest obeconść procesu szybkiej wymiany drobin
wody pomiędzy wodą wolną a związaną. W rezultacie powinno się obserwować jedną
wartość obu czasów relaksacji Tj, T2. W wodnych roztworach większości białek taka
sytuacja ma miejsce [15], Ze względu na to, że soczewka w głównej mierze składa się z
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wody i białek mogłoby się wydawć, że podobna sytuacja będzie miała także miejsce w
soczewce. Własności relaksacyjne soczewek ssaków odbiegają jednak od powyższych
przewidywań. Obserwuje się jedną wartość czasu Tj oraz dwie czasu T2. Stosunek czasu
Tj do T 2 jest także zaskakująco duży rzędu 100 [5,6,9], Te fakty doświadczalne wskazują
na różne własności relaksacyjne drobin wody znajdujących się w soczewce w porównaniu
do prostych roztworów białkowych . W celu wyjaśnienia własności relaksacyjnych drobin
wody soczewki zaproponowoano prosty model [5] wg. którego w skali czasowej
eksperymenty T] (rzędu kilku sekund) i skali czasowej eksperymentu T 2 (rzędu
milisekund) proces wymiany drobin wody między wodą wolną a związaną przejawia się
jako proces odpowiednio szybkiej oraz wolnej wymiany [7]. W związku z tym
obserwowane dwie wartości czasu T 2 :T 2 ^ oraz Tyj możemy przypisać odpowiednio
wodzie wolnej oraz związanej.

Potwierdzeniem założenia, że skali czasowej eksperymentu Tj proces wymiany
drobin wody przejawia się jako proces szybkiej wymiany (t^, tg <Tj) są badania
1) czasu T] w funkcji temperatury i stopnia odwodnienia [8]; 2) czasu T[ w funkcji
częstotliwości rezonansowej [10]. Weryfikacją, założenia że w skali czasowej
eksperymentu T 2 proces wymiany przejawia się jako proces wolnej wymiany drobin wody
są badania 1) czasu T 2 w funkcji temperatury [5,9]; 2) kształtu linii rezonansowej
soczewki w funkcji temperatury [10].

Badania procesów wymiany protonów można badać wykorzystując fakt, że w
ogólności czasy T 2 wyznaczone w eksperymencie CPMG zależą od odległości tęp^G
między impulsami (90°)x a (180°)^ [11,12]. Wykorzystując serię pomiarów czasu T 2 w
funkcji temperatury możemy wyznaczyć parametry procesu wymiany [12,13],

MATERIAŁY i METODY

Pomiary czasów relaksacji T 2 w funkcji tcPMG w sekwencji CPMG oraz stosunku
amplitudy "solid echo" do amplitudy echa Hanna [14], wykonano na fragmentach
soczewek króliczych (część korowa, jądrowa soczewki, n=5, wiek królików 3 miesiące) w
temperaturze pokojowej 298K. Używano w tym celu spektrometr BRUKER MSL 300 o
częstotliwości 300 MHz. Do pomiaru czasów T2 używano sekwencji CPMG rejestrując
echa parzyste w celu eliminacji błędu szerokości impulsów oraz niejednorodności pola
B|[24], Analizę komputerową funkcji relaksacji wykonywane nieliniową metodą
najmniejszych kwadratów (algorytm Marquarta) [23]. Do badania stosunku
k=A(SE)/A(HE) (A(SE) amplituda "solid echo", A(HE) amplituda echa Hahna) w funkcji
czasu tjEpm między dwoma impulsami obydwu sekwencji :SE: "solid echo" (90°)x,
lSB. ( 9 0°)y; " E :"Hahn echo" (90°)x, t ^ ,(180°)^-. Zakresy zmienności czasów XQ?MQ ,
lSE(HE) wynosiły odpowiednio 20us - 4000 us oraz 20(is-35OOO us. Typowa długość
impulsu (90°)x wynosiła lOus .

WYNIKI DOŚWIADCZALNE i DYSKUSJA

Rezultaty pomiarów czasów T 2 w funkcji czasu tcpMG w sekwencji CPMG dla części
korowej oraz fragmentu zawierającego obie części korową i jądrowa przedstawiają
odpowiednio rysunki 2 oraz 1. Dla całego zakresu zmian tęp^G obserwowano dwa czasy
T 2 . Wraz z wydłużaniem się odległości między impulsami wydłużeniu ulegały czasy oba
czasy T 2 .Dla roztworów wodnych białek takich jak roztwory wodne albuminy wołowej
(BSA) zależność T 2 OCPMQ) jest odwrotna. Obserwuje się wówczas wraz ze skracaniem
się czasu tcpMG wydłużenie się czasu T 2 [15,16]. Głónymi przyczynami zależności czasu
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relaksacji spinowc-spinowej od czasu pomiędzy impulsami 90° a 180° w sekwencj
CPMG są:
1) dyfuzja spowodowana niejednorodnościami pola B 0 [ l ć ]
2) wymiana chemiczna protonów między dwoma centrami o różnym przesunięciu

chemicznym [12]

3) efekt Tjp (wraz ze skracaniem się czasu tęp^g sekwencja CPMG staje się

równoważna sekwencji pomiarowej czasu T l p ) [17],
Odwrotną zależność T2 OCPMG) W soczewce króliczej można wytłumaczyć

zakładając obecność nieuśredniąjacego się do zera (na skutek ruchów reorientacyjnych
drobin wody) magnetycznego oddziaływania dipolowego pary protonów drobiny wody
[18]. W takim przypadku zależność czasu relaksacji poprzecznej od przerwy czasowej 1
miedzy impulasmi 90° a 180° w sekwencj CPMG dana jest równaniami (A>l/9) (1-2)
[18]:

1 1 lsin(Ub) 1 / A n . 1 1 1 . , 1
(i) — = — + ! (U) — ( A = 0) = — + — (1.2) — ( r = o o ) = —

gdzie

(13) 4b* J ( 1 4 ) ffI Ju(m)
o

gdzie Jqq gęstość widmowa [19].

Analiza kształtu linii rezonansowej soczewki króliczej [10] wskazuje, że jest to linia
poszerzona niejednorodnie. W skali czasowej określonej prez czas zaniku sygnału wolnej
indukcji (FID) soczewki króliczej (rzędu kilkunastu milisekund) magnetyczne
oddziaływanie dipolowe musi ulec redukcji do wielkości rzędu kilkudziesięciu hertzów
(rząd szerokości połówkowych linii składowych tworzących kształt Unii soczewki
króliczej). Postuluje się zatem by wielkość charakteryzująca resztkowe magnetyczne
oddziaływanie dipolowe redukowała się w czasie trwania eksperymentu z pewną stała
czasową krj=l/tTj gdzie trj jest czasem charakteryzującym ten proces.

O) &(t) = Aexp(-kJ) = Aexp(-—)

Dopasowania równań (1-2) do przebiegów eksperymentalnych T2 w funkcji lępuiG
przedstawiono linią ciągłą na rysunkach 1 oraz 2. Parametry dopasowania (A^, to^.S^
k=A,B gdzie S k **{\rY+\!Q)H\n) ) zestawiono w Tabeli 1 (wartości średnie z n=5
próbek)

Tabela 1.
delta ,AV [kHz] Si^R^irpMr.-O^kdrpMrr^) tr) [ms]

woda woda woda
wolna związana wolna związana wolna związana

14.2 ±3.0 12.012.1 1.41*0.05 1.46±0.08 1.5±0.4 1.2±0.3

Dwie rzeczy zasługują na podkreślenie: 1) wartości czasów tp^ k=A,B
charakteryzującego zanik resztkowego oddziaływania dla obu wody są podobne. Wartości
tych czasów są w dobrej zgodności z czasem określającym średni czas życia protonu w



drobinie wody. Dla czystej wody średni czas życia protonu wynosi T=1.7 ms w 29SK [20].
Dlatego też postuluje się, że mechanizmem średniującym resztkowe magenetyczne
oddziaływanie dipolowe w obu fazach ( AK k=A,B rzędu kilkunastu kilohertzów ) jest
chemiczna wymiana protonów sąsiednich drobin wody (faza A, woda wolna) czy też
dodatkowo wymiana protonu pomiędzy zewnętrznymi grupami funkcyjnymi białek a
sąsiednimi drobinami wody (faza B, woda związana). 2) Stosunek S t wartości R2K
OCPMG ~°) d o R-EC ( tCPMG=c0) k=A>B jest bardzo zbliżony do 3/2. Fizyczna
interpretacja tego faktu wydaje się prosta. Załóżmy, że własności relaksacyjne drobin
wody soczewki króliczej są w głównej mierze wynikiem magnetycznego oddziaływania
dipolowego pary protonów pojedynczej drobiny wody [18]. Dla długich wartości czasów
tcPMG M względu na obecność resztkowego magnetycznego oddziaływania dipolowego
(średniującego się w czasie eksperymentu ze stała szybkości kD) oba protony relaksują tak
jak para nierównoważnych spinów. Stała szybkości relaksacji w takim przypadku jest
dana jako R 2 K (tcPMGH^adróżae = 1 / ^ k=A,B. Dla bardzo krótkich wartości czasów
klMG ( kTMG <&~i) oba protony nie zdążą zamanifestować swoją nierównoważność
[19], Stąd też w takim przypadku stała szybkości relaksacji jest charakterystyczna dla
spinów jednakowych (proces relaksacji jest efektywniejszy) tzn.

2 K ( C P M G ) ( 2 K W l u n w
Relaksacja pary jednakowych spinów jest o 3/2 efektywniejsza od relaksacji pary różnych
spinów [19].

Jak wspomniano na wstępie jądro soczewki strukturalnie znacznie różni się od kory.
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki pomiarów T2(tcpMG) d'a czętó jądrowej soczewki.
Obserwowana zależność jest tutaj analogiczna jak dla wodnych roztworów albuminy
wołowej (linią ciągła zaznaczono dopasowanie wyrażeń T2(tcpMG) stosowanych w
roztworach wodnych białek [12,15]), z tą różnicą że nadal obserwuje się dwa czasy T 2 .
Świadczy to o braku nieuśrednionego do zera oddziaływania dipolowego pary protonów
drobiny wody w jądrze soczewki króliczej. Woda występująca w jądrze pod względem
własności dynamicznych jest bardziej zbliżona do wody występującej w wodnych
roztworach białek [2,15).

W celu dodatkowej weryfikacji hipotezy o istnieniu w soczewce króliczej
resztkowego oddziaływania dipolowego pary protonów drobiny wody zmierzono wartości
stosunku amplitudy "solid echo" (A(SE)) do amplitudy echa Hanna (A(HE)) w zależności
od wielkości przerwy czasowej tjE(HE) w obydwu sekwencjach [25] Wartość badanego
stosunku K=A(SE)/A(HE) (dla danego t c ^ n g ) dla czasów t^g^jĘ^czasu zaniku FED
badanej próbki, powinna być większa od 1/2 w przypadku istnienia niuśrednionego do
zera magnetycznego oddziaływania dipolowego pary protonów drobiny wody. W
przeciwnym przypadku tzn. braku niezerowego magnetycznego oddziaływania
dipolowego (A =0, np. zwykła woda) stosunek K powinien wynosić dokładnie 1/2 ( dla
czasów tggjjjĘ^czasu zaniku FID próbki) [25]. Rezultaty takiego eksperymentu
odpowiednio dla części korowej, jądrowej oraz dla czystej wody przedstawiono na
rysunkach 4,5.

W celu pełnego zrozumienia przedstawionych przebiegów K(tsE=tjiE) obliczono
amplitudy ech spinowych uzyskanych pod wpływem sekwencji SE oraz HE dla
pojedynczej pary spinów (1,S). Otrzymamy wówczas wyrażenie (3) dla przypadku braku
niezerowego magnetycznego oddziaływania dipolowego pary spinów :

(3) K = — — gdzie CK K=E,F amplitudy odpowiednio echa oraz FID w czasie
2CE + CF

«2tHE-
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Jeżeli natomiast magnetyczne oddziaływanie dipolowe pary spinów nie zeruje się to
wyrażenie określające K dane jest równaniem (4):

C +C 1
(4) K = — — — gdzie CK analogicznie jak w równaniu (3)

2CE+CF cos(A2r f i£(M))
Równania (3-4) można otrzymać także posługując sie formalizmem podanym w pracy J. P
Cohen [18]. Z równań (3-4) widocznym jest, że jeżeli echo tworzy się w gdy amplituda
FID równa jest zero wielkość stosunku K dla A=0 ( np. zwykła woda ) wynosi dokładnie
1/2 (równanie 3). W przypadku istnienia niezerowego magnetycznego oddziaływania
dipolowego (A*0) mamy po zaniku sygnału FID wielkość K>l/2 (równanie 4, wraz ze
wzrostem tgĵ HE) >A maleje tak by argument funkcji cosinus był większy od zera a
mniejszy bądź równy jedności). Jeżeli natomiast tsE(HE) - * 0 1 0 r°wnież C E ->0 wówczas
w obu przypadkach opisywanych równaniami (3-4) wartość K->1.0.

W części korowej i jądrowej soczewki króliczej wartości średnie stosunku K po
zaniku sygnału FID-u i wynoszą odpowiednio około 0.72 oraz 0.52 Z pomiarów
wzorcowych przeprowadzonych dla zwykłej wody otrzymujemy zawsze wartość 0.52. Na
tej podstawie hipoteza o obecności w części korowej soczewki króliczej nieuśrednionego
do zera magnetycznego oddziaływania dipolowego pary protonów drobiny wody oraz o
jego braku w części jądrowej jest słuszna. Wyniki uzyskane z pomiarów wielkości
K(lSE(HE)) są w dobrej zgodności z wynikami pomiarów TI(\CPMQ) przeprowadzonymi
na tych samych fragmentach soczewki króliczej.

Jedną z głównych własności soczewki ocznej jest jej przeźroczystą. Jest ona możliwe
dzięki krótkozasięgowemu uporządkowaniu struktur białkowych (głównie krystalin) oraz
jej bardzo regularnej budowie [3,21]. Takie uporządkowanie wymusza także pewne
uporządkowanie drobin wody hydratacyjnej oraz drobin wody wolnej [26]. Ze względu na
to uporządkowanie struktur białkowych oraz samej struktury soczewki woda
najprawdopodobniej podlega silnie anizotropowej reorientacji. Potwierdzeniem tej
hipotezy są pomiary "in vivo" współczynnika samodyfuzji drobiny wody w soczewce
króliczej który jest silnie anizotropowy [27]. Na skutek tej anizotropowej reorientacji
oddziaływanie dipolowe pary protonów drobiny wody nieśredniuje się całkowicie do zera
(jak to ma miejsce w przypadku reorientacji izotropowej np zwykłej drobiny wody )[22]
Konsekwencją tego są min. obserwowane zależności T2K(tQ>MG) (K=A,B), K(tsEfHE))
oraz także duża wartość stosunku Ty/TiK. ̂ A . 8 (rzędu 100 dla soczewki króliczej). W
skali czasowej eksperymentu T 2 (rzędu ms) nieuśrednione do zera magnetyczne
oddziaływanie dipolowe pary protonów drobiny wody (kilkanaście kilohertzów) redukuje
się na skutek chemicznej wymiany protonu do wielkości rzędu kilkudziesięciu hertzów. W
części jądrowej soczewki, która zbudowana jest z najstarszych komórek, które nie tworzą
już tak regularnych struktur jak w korze, uporządkowanie krótkozasięgowe struktur
białkowych jest znikome (jądro częściowo zaczyna rozpraszać światło) [21]. W jądrze
zmienia się także stosunek procentowy wody wolnej do związane, zwiększa się ilość wody
wolnej [21]. Wszystkie te fakty powodują, że anizotropia reorientacji drobin wody w
jądrze częściowo zanika. W rezultacie prowadzi to do całkowitego uśredniowania się do
zera oddziaływania dipolowego pary protonów drobiny wody w jądrze soczewki króliczej
Woda w jądrze reorientuje się bardziej izotropowo w stosunku do wody zawartej w części
korowej soczewki króliczej.
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L INTRODUCTION

The investigated compounds belong to the family of high performance permanent
magnet materials crystallizing in the tetragonal structure (space group P42/mnm). In
these compounds a strong exchange interaction of the 3d metal sublattice gives rise to
a high Curie temperature and saturation magnetization. The rare earth element is
responsible for the huge magnetocrystalline anisotropy of the system through the
interaction of its 4f electron shell with the crystal electric field (CEF).

The major contribution to the anisotropy energy originates usually from the
lowest order term of CEF interaction, i.e. the interaction of the 4f shell quadrupole
moment with the electric field gradient produced by the neighbouring ions of the rare
earth (RE) site. The rare earth nuclei with spins greater than 1/2 can be the probes for
the EFG values at both sites.

The two rare earth sites 4f and 4g in Nd2Fei4B (notation after Herbst et.al.[l])
posses different environments. The 4g site has single boron neighbour at 2.87A,
whereas for the 4f site two B atoms are placed at the much larger distance of 3.3OA.
The numbers and distances of the rare earth neighbours are 3 at 3.49-3.76A and 2 at
3.76A for the 4g and 4f sites, respectively. Both sites have the same number of 3d
metal neighbours at the distances of 3.09-3.40A for the 4g and 3.06-3.27A for the 4f
site. The highest symmetry axis for both sites is the twofold axis of <1 )0> type. The
fourfold screw rotation leads to the rotation of the local symmetry axis by 90" going
from one rare earth atom to the next one along the c-direction.

// EXPERIMENTAL

The NMR measurements were done at 4.2K using an automated computer
controlled spectrometer [2]. The pulse sequence 0.2/15/0.4us at constant amplitude
was applied. The polycrystalline samples of Nd2Fei4B and Sm2Fei4B supplied by
Prof.K.H.J.Buschow and Prof.M.Sagawa were used. Both sets of samples gave almost
the same spectra. The obtained spectra are presented. The quadrupole splittings of
1 4 7 S m and 1 43Nd are collected in Table 1.



Table. 1 The quadrapole splittings Avq, the EFG component, VjjQsttX
parameter T)

and asymmetry

Sm^.Fei4B

Nd^FeuB

IMHzl

10.2

3 5

4f

7.6

6 8

Vn(l8tt)

26.2

-34.2

4f

82 9

2.1

V„(htt)

•61

•61

*t

82 9

82.9

V„(btt)
|l«20va-2i

-67

-67

4f

-25

-25

0.22

022

4f

0.40

040

III. DISCUSSION

The spectra of 149Sm and 145Nd are fulty consistent with those of 1 4 7Sm and
respectively. Because of the larger quadrupole moment of l^^sm and 143N<J

than for trie other isotopes, the resolution of the spectra for these isotopes is much
higher. Therefore we present the analysis of ^ 7 s m and l^Nd hyperfine parameters.

The quadrupole interaction is a small perturbation of a large magnetic splitting of
the nuclear energy levels for 1 4 3 ^ l4 5Nd, ' 4 7 Sm and l ^ S m in the compounds
studied. Thus the NMR spectra of these compounds consist basically of two septets of
resonance lines corresponding to the two crystallographic RE sites and the nuclear spin
1=7/2 of these isotopes.

The measured value of quadrupole splitting is directly related to the diagonal
EFG component along the hyperfine field direction. This component may be written as:

= V , ( 4 f ) +VH(tatt) (1)

where Vzz(4f) is the 4f electron contribution and Vjj(lati) originates mainly from the
asphericity of the 6p and Sd electron density of the parent ion due to the presence of
the neighbouring atoms in the lattice [3].

The value of Vn(latt) is related to the principal component of the maximum
absolute value V^la t t ) and the asymmetry parameter h:

-- - 3cos29 - (2)

where q and fare the angles between the V^ta t t ) and the hyperfine field directions.
From the c-direction component of the lattice contribution V^la t t ) one can

evaluate the CEF coefficient A"2 at the RE sites using the simplified semiempirical
formula:

D e Vcc(tatt) (3)



where for the coefficient D the value of 1/320 is taken as obtained from a comparison
of Mossbauer results with bulk magnetic data for Gd2Fej7 and other RE-3d
intennetallics [4].

The spectrum of '47g m in Sm2Fej4B consist of two septets of relatively narrow
lines. One of the septets can be distinguished by starting from the low frequency side,
the other one - by starting from the high frequencies.

On the basis of the analysis presented elsewhere [5] we assign the septet with
higher effective field to the 4g site and the septet with lower effective field to the 4f
one.

The easy magnetization direction (EMD) in the Sm2Fei4B compound is
determined by samarium (second order Stevens factor aj>0) and lies in the plane
perpendicular to the c-axis. The NMR signal and, consequently, the measured EFG
component is expected to correspond to the Sm moment direction along <110> type
axis of the largest positive principal value of the EFG. Assuming the Vzz(4f) of -
249 lO^Vnr 2 the same as in Sm2Fej7Nx [6] and using the formula (1) one obtains
the Vji(latt) for the 4g and the 4f sites amounting to 26.2 KK°Vnr 2 and
82.9 •10ZOvm-2 respectively.

The EMD in Nd2Fe]4B is tilted at about 30° from the c-axis toward the <110>
direction. The observed NMR signal corresponds to the Nd moment directions close to
the EMD. Assuming that the EFG value is dominated by positive V22(41), as it was
found in Nd2Coi4B [5] and using Eq.(l) with the values of Vzz(4f) equal to
81.1 1020Vm-2 at the 4g and 80.0 lCKOVnr2 at the 4f sites [7], the values of Vjj(latt)
amount to -34.2 lO^Vnr 2 and 2.1 lO^Vnr 2 for the 4g and 4f sites respectively.

The lattice contribution to EFG is found to be weakly and monotonically
dependent on the rare earth type in NdxY2-xCoi4B and [5] SmxY2-xC°17 [8]. We
assume that this holds for the RE2Fei4B series as well. Having the lattice EFG values
along the <110> direction (Sm2Fei4B) and <112> direction (Nd2Fej4B) we could
determine from the Eq.(2) the Vjj(latt) and the asymmetry parameter h for both sites.
The obtained values of V,j(latt) amount to -67 lCKOvnr2 at the 4g and 82.9 -K^OVnr
2 at the 4f sites. The asymmetry parameter of 0.22 and 0.40 was obtained for 4g and
the 4f sites respectively The directions of VzzOatt) along the c-axis for the 4g (Gd O)
and in the c-plane for the 4f (Gd I) sites were also derived from the Gd Mossbauer
measurements [9] of Gd2Fei4B.

Using the formula (3) one obtains from VccHatt) (Tab.l) the values of A°2
amounting to 17OKao"2 at the 4g and 63Kao'2 a t the 4f 3i t e- m niagnetic
measurements the values of A^2 averaged over for both Nd sites in Nd2Fei4B are
obtained ranging between 28OK.ao"2 [10] and 33OKao"2[l 1],

As it was previously found by us [12] the anisotropies of the single ion (SIA) and
the multi-ion (AEI) origin are of comparable magnitude in the compound. In this
context the obtained by us lower A^2 values are likely to reflect the SIA contribution
being of half of the total anisotropy.



The presented in this paper measurement of the EFG at the RE sites, and thus the
determination of the individual site CEF parameters A ^ were possible owing to a very
high resolution of the used NMR spectrometer.
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Wprowadzenie

Sole alkiloamoniowe C nH2 n+iNH3X lub (C n H 2 n + iNH 3 )MX 4 gdzie

X=CI, M=Cd, Zn oraz liczba atomów węgla n jest większa od 5, tworzą układy

dwuwarstwowe, w których warstwy kationów związane są z łańcuchami

alkiloamoniowymi poprzez wiązania wodorowe N-H...CI (rys.1). Układy te w

ciele stałym charakteryzują się bogatym polimorfizmem [1-4] związanym z

dynamiką molekularną całych łańcuchów alkiloamoniowych lub ich

fragmentów. Przechodzeniu układów z niskotemperaturowych modyfikacji

fazowych do faz pośrednich i modyfikacji wysokotemperaturowych

towarzyszy zmiana kąta nachylenia długiej osi łańcucha alkiloamoniowego

względem normalnej do dwuwarstwy oraz zmiana odległości pomiędzy

warstwami kationów. Pojawiają się także ruchy molekularne typu trans-

gauche oraz wędrówki tzw. defektów łańcucha, czyli odstępstw łańcucha od

konfiguracji typu trans wzdłuż łańcucha alkiloamoniowego.

Dotychczasowa wiedza o strukturze i dynamice molekularnej tych

układów pozwala je traktować jako dogodne do badań układy modelowe

naśladujące przejścia fazowe i dynamikę molekularną w błonach

biologicznych [5]. Zastosowanie spekroskopii magnetycznego rezonasu

jądrowego do badań tych układów wydaje się szczególnie uzasadnione,

bowiem za jej pomocą można odpowiedzieć na pytania dotyczące np. ruchu i

bariery na reorientację grupy NH 3 dynamiki lokalnej grup CH2, dynamiki

całych łańcuchów alkiloamoniowych, dynamiki jonów Cl itd.

468



W pracy niniejszej przedstawiamy wyniki badań widm rezonansu
deuteronowego w selektywnie zdeuteryzowanym chlorku
dodecyloamoniowym C12H25NH3CI (w skrócie DDAC), który jest jednym z

ciekawszych układów w badanej przez nas rodzinie soli alkiloamoniowych, ze

względu na swe zachowanie w fazach krystalicznych jak i ciekło-

krystalicznych. DDAC tworzy w fazie krystalicznej podczas ogrzewania co

najmniej trzy różne modyfikacje fazowe: niskotemperaturową

zinterdygitowaną fazę I, pośrednią niezinterdygitowaną fazę 6 oraz

wysokotemperaturową fazę a. Jeżeli związek ten rozpuścimy w wodzie,

wówczas pojawiają się fazy ciekto-krystaliczne: faza lamelama o charakterze

smektycznym D, faza nematyczna N i faza izotropowa L [6].

Rezonans jąder deuteru

Jądro deuteru jest jądrem kwadrupolowym o spinie I = 1. W

zewnętrznym polu magnetycznym Bo otrzymujemy dla próbki

monokrystalicznej dwa przejścia rezonansowe o częstościach [7]:

v = vo±A/2(icos20- I -r] sin2 ©cos 2<f>) (1)

gdzie v0 jest częstością Larmora, A jest stałą sprzężenia kwadrupolowego

równą 3/4 e2qQ/h i TI jest parameterem asymetrii tensora sprzężenia

kwadrupolowego (tzw. tensora efg). Kąty 0 i <J> są kątami opisującymi

orientację pola magnetycznego Bo w układzie osi głównych tensora

sprzężenia kwadrupolowego. Ponieważ TI jest zazwyczaj małą wartością

(mniejszą od 0.05) dla wiązań C-D lub N-D oraz ze względu na fakt, że oś

główna tensora efg jest prawie równoległa do kierunku wiązania C-D lub N-

D, równanie (1) w nieobecności ruchów molekularnych upraszcza się do

następującej postaci:

v=vo±Zl/2(3cos20-l) (2)

Dla próbki polikrystalicznej niezorientowanej względem zewnętrznego pola

magnetycznego, w odróżnieniu od próbki monokrystalicznej, wszystkie



orientacje wiązań C-D lub N-D występują w przestrzeni z równym

prawdopodobieństwem. Prowadzi to do pojawienia się charakterystycznego

widma Pake'a. W nieobecności ruchów molekularnych , rozszczepienie A

mierzone pomiędzy osobliwościami widma o największej intensywności

wynosi w przybliżeniu 120 kHz.

Jeżeli wiązanie C-D reorientuje się na skutek ruchów molekularnych

łańcucha alkiloamoniowego lub jego fragmentów, wówczas tensor efg

uśrednia się, prowadząc do powstania charakterystycznego widma

zależnego od rodzaju i częstości reorientacji wiązania C-D. Jeżeli szybkość

zmian orientacji wektora C-D jest większa od stałej sprzężenia

kwadrupolowego, wówczas obserwowana częstość rezonansu

deuteronowego jest średnią ważoną po różnych orientacjach i opisana jest

następującym wyrażeniem:

v = v„ ± J / 2 (3 cos2 0-\-fl sin2 9 cos 20 (3)

gdzie 9 i ij> definiują nam orientację w układzie osi głównych ze względu na

Bo ruchowo uśrednionego tensora efg. Porównanie wartości

eksperymentalnych ~f\ i A z wartościami obliczonymi dla określonego modelu

ruchu pozwala wnioskować o rodzaju ruchu molekularnego wiązania C-D.

Wyniki i ich interpretacja

Wyniki pomiarów kształtu widma rezonansu deuteronowego w ciele

stałym dla próbki polikrystalicznej otrzymane w trakcie ogrzewania próbki

zdeuteryzowanej selektywnie w położeniach wodoru przy atomie węgla nr 1 i

nr 7, przy czym numerację rozpoczynamy od atomu węgla związanego z

atomem azotu, przedstawiono na rys. 2. Zauważamy, że poniżej 329 K

widma deuteronowe są typowe dla struktury sztywnej z wartością

rozszczepienia pomiędzy pikami, tzn osobliwościami o największej

intensywności, wynoszącą ok. 120 kHz. Powyżej 329 K pojawia się przejście

fazowe do fazy 8. W tej fazie otrzymujemy widma charakterystyczne dla

reorientacji wsktora C-D pomiędzy czterema, parami nierównoważnymi

położeniami równowagi [2]. Dokładna analiza widm dla jąder deuteru

znajdujących się w położeniach nr 1 i nr 7 pozwala stwierdzić, że wektory C-D



reorientują sie wokół osi, która pochylona jest względem normalnej do

dwuwarstwy o około 10 stopni. Szczegółowa procedura analizy tych widm

opisana jest w pracy [2], Powyżej 343 K obserwujemy przejście do

wysokotemperaturowej fazy a, podobnie jak to obserwowano w przypadku

chlorku decyloamoniowego [2,3]. Widma w tej fazie są charakterystyczne dla

reorientacji osiowej wokół długiej osi łańcucha, przy założeniu dodatkowego

ruchu typu trans-gauche. Zróżnicowana szerokość rozszczepienia o

wartościach odpowiednio około 50 i 40 kHz wskazuje na to, że w położeniu nr

7 jest więcej defektów typu gauche niż w położeniu nr 1. W ogólności można

stwierdzić, że wobec podobieństwa widm jąder deuteru znajdujących się na

początku łańcucha i poniżej jego środka, obserwowane przejścia fazowe są

związane przede wszystkim z ruchliwością całego łańcucha

alkiloamoniowego.

Chlorek dodecyloamoniowy odgrywa ważną rolę w fizykochemii
surfaktantów. W przeciwieństwie do soli zbudowanych ze złożonych kationów
ZnCI4 lub CdCl4 charakteryzuje się on dużą rozpuszczalnością w wodzie [6]

Pojawiają się wtedy trzy ciekło-krystaliczne mezofazy w różnym zakresie

temperatur w zależności od koncentracji wody. Autorzy pracy [6] zbadali

widmo rezonansu deuteronowego molekuł ciężkiej wody i stwierdzili, że fazy

liotropowe pojawiają się gdy zawartość soli DDAC przekracza wagowo 33%

ilości wagowej wody. Kierując się tymi wskazówkami przeprowadziliśmy

badania widm rezonansu deuteronowego wiązań C-D w położeniu nr 1 i nr 7

dla koncentracji o równym udziale wagowym wody i soli DDAC. Wyniki tych

badań pokazano na rys.3. W temperaturze 292 K, w fazie lamelarnej D.

obserwujemy zredukowane w skali częstości widmo Pake'a z

rozszczepieniem równym około 22 i 20 kHz odpowiednio dla położenia nr 1 i

nr 7. Szerokość widma została więc zmniejszona prawie dwukrotnie w

stosunku do szerokości obserwowanej w fazie a, co oznacza znaczny

wzrost nieporządku orientacyjnego. Przybliżone oszacowanie daje w tej fazie

przeszło dwukrotnie większą liczbę defektów niż w fazie krystalicznej a.

Dalsze podnoszenie temperatury powoduje, że próbka przechodzi w

temperaturze 338 K do kolejnej ciekło-krystalicznej nematycznej fazy N [6]

Fakt ten przejawia się w dalszej redukcji rozszczepienia widm oraz zanikiem

tej części widma, która związana jest z równoległą orientacją wiązań C-D

względem zewnętrznego pola magnetyczngo. W temperaturze 348 K faza

nematyczna zanika i w temperaturze nieco wyższej układ przechodzi do fazy

izotropowej L, w której tworzą się micele. Stan ten opisany jest przez



izotropową linię rezonansu deuteronowego oznaczającą że micele są raczej

obiektami sferycznymi. Powolne chłodzenie próbki w magnesie do

temperatury 292K powoduje, że zamiast typowego widma Pake'a pojawia się

widmo typowe dla układu zorientowanego, z dwoma liniami rezonansowymi

Rozszczepienie o wartości 22 i 20 kHz, niezależne od kąta obrotu próbki przy

zachowaniu zgodności osi próbki z kierunkiem pola magnetycznego,

przemawia za tym, że pole magnetyczne wymusiło orientację próbki w taki

sposób, że długie osie łańcuchów alkiloamoniowych mają orientację

równoległą do zewnętrznego pola magnetycznego, a wiązania C-D leżą w

płaszczyźnie prostopadłej do zewnętrznego pola magnetycznego. Zmiana

geometrii osi próbki o 90 stopni względem pola magnetycznego, rysunek 4,

sprawia że pojawia się widmo podobne do widma Pake'a W tym przypadku

pole Bo leży w płaszczyźnie wiązań C-D i stąd także składowe widma

odpowiadające równoległej orientacji wektorów C-D względem pola

magnetycznego.
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Rys. 1

Schematyczna ilustracja struktury soli alkiloamoniowych w fazie

niskotemperaturowej. Pomiędzy warstwami kationów znajdują się łańcuchy

alkiloamoniowe
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Rys 2
Temperaturowa zależność widm rezonansu deuteronowego dla położeń C-1
oraz C-7 w krystalicznym chlorku dodecyloamoniowym.
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Rys. 3
Temperaturowa zależność widm rezonansu deuteronowego dla położeń C-1
oraz C-7 w ciekłokrystalicznym ( równe udziały wagowe wody i soli) chlorku
dodecyloamoniowym.
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C-1 C-7
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Rys. 4

Orientacyjna zależność widma deuteronowego w temperaturze 292 K dla

położeń C-1 oraz C-7 w ciekłokrystalicznym (równe udziały wagowe wody i

soli) chlorku dodecyloarnoniowym. A - oś próbki ma kierunek równoległy do

kierunku zewnętrznego pola magnetycznego. B - oś próbki ma kierunek

prostopadły do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.
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Obserwacja rozpuszczalnej frakcji ekstrakcyjnej w korze

kasztanowca (Aesculus hippocastanurn, L.) oraz sosny (Pinus

sihestris, i .) metodą magnetycznej relaksacji jądrowej. *

H.Harańczyk, W.Węglarz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ł

1 Wstęp.
Próby badania zjawiska perkolacji w układzie biologicznym przeprowadzono dla drewna (Har-
tley i Avramidis, 1993), jako wygodnej matrycy stałej dla wody związanej na powierzchni
porów występujących wewnątrz jego struktury. Wydaje się, że metoda magnetycznej rela-
ksacji jądrowej (MRJ) nadaje się bardzo dobrze do badania zachowania wody związanej w
układzie mikroheterogennym, np. w drewnie (Menon i in, 1987, 1989).

Zarówno martwica korkowa jak i łyko stanowią równie dogodną matrycę dla wody związanej,
jednakże posiadają szereg interesujących różnic, które pozwalają obserwować inne aspekty
tego zjawiska. Mianowicie, puste kawerny martwicy korkowej są impregnowane suberyna-
mi utrudniającymi penetrację wody, zaś kanały transportujące produkty fotosyntezy w łyku
posiadają system biernego sterowania tym transportem na skutek odwracalnego rozpuszcza-
nia i zestalania kallozy.

Późniejsze wykorzystanie zarówno martwicy korkowej jak i łyka jako stałej matrycy do
badania wody związanej wymaga zrozumienia ich odrębności i specyfiki. Celem referowanej
pracy była obserwacja zjawiska odwracalnego rozpuszczania frakcji ekstrakcyjnej z użyciem
metody MRJ.

2 Materiały i metody.

Do pomiarów wykorzystano lite, cylindryczne kawałki martwicy korkowej i łyka kasztanowca
(Aesculus hippocastanurn, i .) oraz martwicy korkowej sosny pospolitej (Pinus silvestris, £.).

"Praca finansowani w ramach Grantu K.B.N. nr 2 241] 9102.

'Adres: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków.



Materia) zosta) zebrany w okresie jesiennym, a następnie stabilizowany w temperaturze i
wilgotności pokojowej przez kilka miesięcy.

Uwodnienie próbek przeprowadzono nad nasyconymi roztworami: W3PO4 (wilgotność
względna 9%); CaCI7 (32%); Na2Cr20r (52%); Na^SiOs (76%); K2Cr03 (88%); Na2SO4

(93%) oraz nad wodą (100%).
Pomiary sygnału swobodnej precesji dla protonów wykonano na spektrometrze WNS

HB 65 pracującym z częstością 30 MHz wykonanym przez Waterloo NMR Spectrometer-
s, Inc., Waterloo, Ontario, Kanada. Dane akumulowano używając karty Compuscope CS
220 zainstalowaną w klonie komputera IBM PC 80386. Analizę wyników przeprowadzono z
użyciem programu CracSpin opracowanym z Zakładzie Radiospektroskopii, Instytutu Fizyki
UJ (Węglarz i llarańczyk, 1993).

Wszystkie pomiary wykonano w temperaturze 25°C, stabilizowanej strumieniem azotu.

3 Teoria.

Jeśli do badanej próbki dodano wody o masie Am, stosunek sygnału składowej cieczowej L

do sygnału składowej stalocialowej S dany jest wzorem:

S \ mo ) So So \ n>o /

gdzie m 0 jest masą początkową próbki, PH,O gęstością protonową wody, zaś a to współczynnik
proporcjonalności.

W przypadku gdy w próbce występuje frakcja rozpuszczalna, przyrost składowej cieczowej
przestanie być liniowy, a stosunek sygnału składowej cieczowej do składowej stalocialowej
wyrazi się wzorem:

gdzie p, jest gęstością protonową frakcji rozpuszczalnej, a,n współczynnikiem proporcjonal-
ności dla frakcji rozpuszczalnej. C, to stężenie nasycone frakcji rozpuszczalnej, wyrażające
się wzorem:

C = m>i

gdzie m,d jest masą substancji rozpuszczonej przez dodanie Am wody.
Gdy cała frakcja rozpuszczalna ulegnie rozpuszczeniu (dla AAf wody dodanej do próbki)

stosunek L/S dla Am > AAf wyrazi się wzorem:

L (Am



4 Wyniki.

Rys. 1. przedstawia zanik swobodnej precesji dla protonów w łyku kasztanowca w tempe-
raturze pokojowej. Stwierdzono obecność składowej stalocialowej, gaussowskiej pochodzącej
od tkanki łyka (lub martwicy korkowej, dla której zanik swobodnej precesji ma zbliżony prze-
bieg) oraz Jednej lub dwóch składowych cieczowych, pochodzących od wody związanej na
powierzchni porów struktury łyka.
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Rys. 1: Zanik sygnału swobodnej precesji dla protonów w łyku kasztanowca uwadnia-
nym przez 12 godz. w atmosferze o wilgotności względnej 100%.

Na rys. 2a i 2b przeditawiono zależność L/S w funkcji względnego przyroBtu masy
Am/m0, dla dwóch próbek łyka kasztanowca. Stwierdzono bardzo silną nieliniowość po-
wyższej zależności, poprawnie opisywaną dopasowaną krzywą daną wzorem (2) dla próbki na
rys. 2a oraz wzoru (3) dla próbki 2b badanej w większym zakresie hydratacji. Rysunki 3a i
3b przedstawiają zależność L/S w funkcji Am/tn0 dk martwicy korkowej kasztanowca oraz
martwicy korkowej sosny. O ile dla martwicy korkowej kasztanowca odstępstwo od iiniowości
jest jeszcze wyraźnie widoczne, to dla martwicy korkowej sosny przyrost sygnału składowej
cieczowej L zależy liniowo od masy wody dodanej.
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Rys. 2: Zależność stosunku amplitud składowej cieczowej do stalocialowej (L/S) dla
próbek iyka kasztanowca.

5 Dyskusja.

Dwa mechanizmy mogą odpowiadać za nieliniowy przyrost składowej cieczowej w funkcji masy
dodanej wody, a mianowicie rozpuszczanie frakcji ekstrakcyjnych oraz zwiększenie mobilności
grup molekularnych w zewnętrznych obszarach fibryl celulozowych, rozluźnionych obecnością
wody.

Badane próbki nie różnią się znacząco procentową zawartością celulozy, choć zmierzony
efekt różni się znacznie dla każdej z badanych substancji. Brak nieliniowości w martwicy
korkowej sosny oznacza że zdecydowanie dominuje efekt rozpuszczania frakcji rozpuszczalnej,
zaś wzmożenie ruchliwości grup molekularnych odgrywa znacznie mniejszą rolę.

W łyku występuje frakcja odwracalnie rozpuszczalnej kallozy, pełniąca rolę biernego re-
gulatora przepuszczalnośi komórek sitowych łyka. Wydaje się że właśnie ona odpowiada za
najsilniejszą nieliniowość hydratacyjnej zależności sygnału składowej cieczowej. W martwicy
korkowej kasztanowca za tę nieliniowość prawdopodobnie odpowiadają bogato występujące
we frakcji ekstrakcyjnej taniny.

Powyższa praca, stanowiąca fragment badań zachowania wody związanej w suchych tkan-
kach roślinnych, umożliwiła wytypowanie łyka jako najodpowiedniejszej matrycy do badania
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i LO Suppression of Baseline Artifacts in 'H NMR Spectroscopy of Diluted Water Solutions

i O
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Success in interpretation and quantification of 'H NMR spectra of low concentrated
HjO solutions of large biological molecules depends very often on the degree of suppression
of baseline distortion in the spectra (1 - S). In water solutions, the baseline artifacts are given
mainly by the corruption of the strong H2O signal occurring in the spectra even after the
application of H2O suppression techniques. There are several mechanisms, as a rule closely
interrelated, which participate in the corruption of the H2O signal (as well as all other signals
in the spectrum) and, consequently, in the baseline distortion. The analysis of the problem
showed that, in most cases, it is much more easier to remove causes giving rise to baseline
distortions than to eliminate these distortions from the spectra.

The main causes of baseline distortions are (a) incorrect use of the discrete Fourier
transform (DFT) algorithm, especially as to the periodic nature of this operation; (b)
improper setting of the start of the data acquisition, (c) unsuitable application of software
phase corrections - both zero and first order ones, (d) corruption of the intensities of the first
data points of the FID signals by the employed low pass audiofrequency filters. In the time-
domain signal, the information about the low frequency baseline artifacts (undulation, roll)
are contained in a relatively small number of initial data points.

In this communication, we deal with a time-domain technique capable of eliminating
or lowering the baseline distortions in the spectra caused by the ringing of low pass filters.
Simultaneously, the problem of a proper adjusting of the start of data acquisition is discussed.

Both these problems were for the first time analyzed more in detail by Hoult (6) for
four-pole Butterworth filters, i.e. for filters with an asymmetric impulse response. To solve
this transient response problem, Hoult suggested to synchronize the data sampling with the
crossing points of the filter ringing relative to the ideal input by carefully adjusting the delay
between the receiver on-gating and the start of data sampling. Secondly, the time delay
between the centre of the exciting RF pulse and the receiver on-gating is adjusted separately.
Quite recently, some improvements of the Hoult's technique were proposed by Fraystein (5).

Halimek et al. (7) have developed a very simple method capable of eliminating from
the spectra baseline distortions caused by finite impulse response (FIR) filters, both analogue
and digital. FIR filters are characterized by linear phase and symmetric impulse responses.
The basic features of the method proposed by Hatómek et al. are as follows: (a) The whole
NMR signal is acquired including the transient region; (b) The first data point is placed as
close to the receiver-on time as possible, (c) The position of the first data point on the time
axis should ensure that one of the sampling points coincides with the in-phase point, i.e. the
real focus of all magnetization vectors in the signal leaving audiofilters. The linear phase
correction is performed either in the frequency or in the time domains. This technique can
eliminate the baseline distortions even where filters with sharp cutoff characteristics, i.e. with
long impulse responses, are employed.

The technique, which we have developed for the elimination or lowering of the
baseline distortions caused by the transient response of the audiofilters, likewise considers
the use of filters with a linear phase, i.e. filters with a symmetric impulse response. Bessel
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filters belong, for instance, to this class of filters. For the analogue Bessel filters with a
cutoff frequency in hertz equal t o / , the group delay, defining the linear phase response, is
0.506//e (8) and, as a rule, it is close to 0.8// for some other types of analogue linear phase
filters (8). For digital filters, the group delay T, = T, (N-l)/2 where N is the number of
coefficients defining the filter and the sampling interval r, = l/2/c Therefore, for N even,
the group delay equals an integer number plus one-half, and for N odd, it equals an integer
number of samples r,

For analogue filters, our approach can be described by the following steps:
(a) The in-phase point (the point in which all magnetization vectors have approximately

the same phase) in the output signal is located (by adjusting properly the delay between
the in-phase point in the input signal and the receiver-on time) either in the middle of
the step (transient) response or in the points the distance of which from the middle
point is equal to multiples of TJ2.

(b) The start of the data acquisition is adjusted close to the receiver-on time so that the
mid-point of the step response either coincides with one of the samples or occurs
exactly in the centre of the sampling interval.

(c) From the signal acquired as described, a new signal is created by adding the the
samples occurring ahead of the mid-point to the samples symmetrically located behind
the mid-point of the step response. For instance, in the case of the filtered step function
with the unity amplitude we obtain, after such a rearrangement, a discrete signal in
which the samples occurring ahead of the mid-point of the step response arc of zero
and those occurring behind the mid-point of unity magnitudes. The magnitude of the
sample coincident with the mid-point equals 0.5. The rearrangement results in a
removal of the ripples from the filtered time signal.

(d) In the signal taken for the Fourier transformation, the first data point is either
coincident with the in-phase point (in case the mid-point coincides with one of the
samples) or is delayed behind this point by rji (incase the mid-point occurs in the
centre of the sampling interval).

When the mid-point of the step response and the in-phase point coincide, the first data
point in the signal taken for the Fourier transformation need not be scaled whether it
coincides with the in-phase point or lags behind it by T,/2 (in the latter case a 180° linear
phase connection is needed across the spectrum in experiments using quadrature detection
with simultaneous sampling). When the sampling point precedes the mid-point, some
attention must be paid to the choice of the scaling factor for the first data point.

For digital filtering, the treatment is, in principle, identical. However, there are some
differences regarding filters defined by either odd or even numbers of coefficients (AQ. For
N odd, the mid-point of the step response occurs between the samples h((N - l)/2) and
h(\ + (N - l)/2). For the in-phase point in the input signal adjusted to the first data point of
the filtered signal (by using a suitable delayed-focus excitation) the output in-phase point
coincides with the sample A(l + (N - l)/2). By taking this point as the first data point in the
Fourier transformed signal, a scaling factor of 0.5 must be applied to it.

For N even, the mid-point of the step response is coincident with the h(NI2) sample.
When the input-in-phase point coincides with the first data point of the filtered signal, the
output in-phase point lags by TJ2 behind the h(N/2) data point. lfh{N/2 + 1) is the first data
point of the signal taken for the Fourier transformation, no scaling of its magnitude is
required. However, a 180° linear phase correction across the spectrum must be performed.
For Neven, it appears suitable to shift the in-phase point to h(N/2) sample (the input in-phase
point can precede by TJ2 the receiver-on time). In this case, h(NI2) represents the first data
point of the signal taken for the Fourier transform. No scaling of this point is required.



For quadrature detection with sequential sampling, conclusions similar to those
derived for the simultaneous sampling are valid.

The outstanding performance of the presented procedure for eliminating the baseline
distortion caused by the corruption of the very strong on resonance H,O signal, owing to
filter ringing, is demonstrated in Figs. 1 - 6 .

Conclusion

A new method of a very efficient elimination of baseline artifacts caused by the
ringing of audiofrequency filters is described. This method can be used in NMR experiments
using quadrature detection with both simultaneous and sequential sampling. Digital filtering
with very sharp cutoff specification and, therefore, long impulse responses can be employed
even in combination with a strong signal oversampling.
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The chemical shift imaging (CSI) NMR spectroscopy is widely employed in in vivo
" P MR spectroscopy, since it enables simultaneous acquisition of data from multiple voxels
(1 - 6). However, for some physical (short T2 of many 3 1P metabolites) and technical (high
RF power demands) reasons, 180° pulses cannot be used for refocussing the chemical shift
induced dephasing which arises during the phase encoding period prior to data acquisition.
This results in the loss of the first few data points. Owing to their different precessional
frequencies, the various resonances dephase at different rates during the time delay. For each
dwell period during which the data collection is delayed, the total first order error increases
by 2x radians. To compensate the phase error, it is much more convenient to shift, before
the Fourier transformation, the acquired FID signal by an appropriate number of data points
to the right. However, the spectrum obtained from the FID signal with missing several early
data points is, as a rule, considerably distorted. Often, this distortion makes a reliable
quantification of the obtained spectra absolutely impossible. A great effort is therefore
devoted to the development of methods suitable for the correction of baseline distortions in
in vivo CSI NMR spectra. The baseline distortion problem in CSI is dealt with in either the
time or the frequency domains. Many sophisticated correction techniques belonging to both
these categories have been developed until now, however a reliable solution to this problem
has not been presented yet.

In this communication, we present a method for the baseline correction of " P NMR
spectra which represents a combination of time-domain and frequency domain techniques.
The basic steps of this technique are as follows: (a) The FID signal is acquired with the
acquisition parameters adjusted so that the linear phase correction need not be performed
(there are several zero data points at the beginning of the FID signal), (b) The obtained FID
signal is multiplied by two knowledge-based line broadening functions, one related to the
widths of " P signals in the spectrum (FID*) and the other to the bandwidth of the spectral
region of interest (FID8), (c) Both FID* and FID" signals are Fourier transformed, giving
spectra SA and SB (The spectrum SB approximates the coarse baseline roll artifacts), (d) The
spectrum SB is subtracted from the spectrum S\ (In this step, already a well looking
spectrum can already be obtained), (e) The COBALD technique (7) is applied to the
difference (SA - S") spectrum (This method enables one to reconstruct the early data points
in the FID signal from the difference spectrum. In this step, an appropriate choice of
reconstruction parameters makes it possible to modify the resolution and the signal-to-noise
ratio in the spectrum. If necessary, more iteration COBALD steps can be employed. The
correction technique proposed is illustrated in Figv 1. The starting 3 1 P spectrum
processed as desired was obtained by measuring the snail in a 4.7 T NMR spectrometer.

Conclusions
The technique presented in this communication can be used with advantage for a very

fast and efficient minimization of baseline artifacts is " P NMR spectroscopy of intact
biological tissues. It can be estimated that, if fully automated, the technique proposed might
enable one to accomplish the correction in times less than 1 s using some of standard
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workstations. Even with some operator intervention, when this is considered necessary, the
correction can be made in several minutes. The correction routine mostly utilizes the
information contained in the starting spectrum. It does not use calculations based on a rigid
mathematical formula describing a specific lineshape and as such it can be implemented on
spectra of arbitrary appearance. The method is fairly robust and accurate and can be used
quite successfully even at low signal-to-noise ratios.
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Fig. 1.Correction of the baseline in the "P NMR spectrum obtained from a snail at 4.7T.
(a) The original spectrum distorted due to missing early data points in the FID signal.
(b) The difference spectrum obtained as described in the text.
(c) The final spectrum obtained from the difference spectrum using a COBA.LD

technique. Two iteration COBALD steps were employed.
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Przedmiotem badań są poiikrystaliczna metylopyranozydy ' Ca Hi 4°7'

pochodne cukrów prostych zawieraja.ee grup* metylową w miejscu

anomerycznego protonu hydroksylowego. Ich struktura jest znana

t1—4]. Molekuły metylopyranozydów w ciele stałym połączone są

siecią wiązań wodorowych. Wiązania te należą do średnio silnych i

słabych wiązań wodorowych. W związkach tych stwierdzono również

istnienie grup hydroksylowych, których wiązanie wodorowe jeat tak

słabe iż można je uważać za grupy swobodna (5-10J. Z istnieniem

takich swobodnych grup hydroksylowych wiąże się słodki smak cukrów

[10] .

Badania rentgenowskie i podczerwone wskazują że grupy CH OH

wyBt*pują w rotamerycznych formach trans i gauche G . T lub G*

[11-14].

Wyniki

Wykonane pomiary czasów relaksacji podłużnej T oraz drugiego

momentu linii MRJ dla jąder *H w funkcji temperatury przedstawiono

na rys.l oraz 2. Pomiary czasów T wykonano na spektrometrze

impulsowym 60 MHz w zakresie temperatur od temperatury topnienia do

temperatur helowych takich aby minimum T związane z reorientacją

grup metylowych było dobrze widoczne. Dla metylo ft-D galaktozydu

oraz metylo a-D glukozydu wykonano również pomiary na częstości 200

MHz. We wszystkich badanych związkach powyżej temperatury pokojowej

obserwuje si* skracanie czasu relaksacji T .

Pomiary drugiego momentu linii MRJ wykonano na spektrometrze fali

ciągłej pracującym na czystości 26,4 MHz. Dla wszystkich badanych

związków stała wartoSó drugiego momentu M 2 była obserwowana poniżej

temperatury 200°. Dla wyższych temperatur widać redukcję drugiego

momentu M^ w zakresie (1.5-2) [G*] .

Dynamika grupy CH

Rotacja grupy CH^ stanowi źródło relaksacji apin-sieti w niskich

temperaturach i powoduje iż czaa relaksacji osiąga minimum w

okolicach lub poniżej temperatur ciekłego azotu . Ponadto drugi
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Zależności temperaturowe drugiego momentu M2 linii MRJ dla protonów

metylo *-D glukozydu (a) motylo (1-0 glukozydu (b), metylo ft-t>

galaktozydu (c) oraz metylo a-D mannozydu (d).



moment M posiada już zredukowaną w stosunku do momentu dla

struktury sztywnej wartość M w temperaturach poniżej 200 K.

Analiza teoretyczna pokazała że ruch grupy CHa może być dobrze

opisany modelem rotacji hamowanej wokół osi trojkrotnej [15,16] :

gdzie

T C - T O exp(E/RT)

i E5c " -i- E45-
N - liczba wszystkich protonów w molekule

T - czynnik przedeksponencjalny

R k - odległość międzyprotonowa w grupie metylowej

C - stała relaksacji

3 ?-« c
? c /4/

J^"* - zredukowana wartość drugiego momentu

M " I I - drugi moment dla struktury sztywnej

Parametry aktywacyjne charakteryzujące rotację grupy CH^ wokół osi

trojkrotnej pokazano w tabeli 1. Parametry te wykorzystano przy

rysowaniu teoretycznych zależności T oraz M^ w funkcji temperatury

( linia ciągła na rys. 1 i 2 ).

Uzyskaną z pomiarów energię aktywacji (tabela 1) porównano z

barierą rotacyjną obliczoną metodą potencjału atom-atom 117)(rys

3a). Uzyskana wartość 2.5 kcal/mol jest w bardzo dobrej zgodności z

eksperymentem dla metylo ot-D glukozydu. Dla pozostałych cukrów

bariera obliczona metodą potencjału atom-atom jest rzędu 3 kcal/mol

podczas gdy doświadczalna z tabeli 1 jest rzędu (1-1.7) kcal/mol.

Dynamika grupy CH^OH

Z badań cukrów innymi metodami (11-14] wynika iż możliwe są ruchy

konformacyjne tranB-gauche tej grupy. Również obliczenie zmiany

potencjału atom-atom dla rotacji grupy CH OH wokół wiązania C-C

(rys 4) pokazują dwa minima potencjału dla konformacji oddalonych

od siebie o kąt 120 ( za wyjątkiem raetylo ot—D mannozydu). Minima

oddzielone są barierą rzędu 5-6 kcal/mol. Wykonana analiza pokazała

iż można dobrze dopasować temperaturowy przebieg M^ do

teoretycznych zależności (linia ciągła) w zakresie wysokich

<i9S



Tabela 1

Parametry relaksacyjne charakteryzujące ruch grupy CH

metyl o
a-D glukozyd

raetylo
ft-D glukozyd

metylo
/?-D galaktozyd

metyl o
a-D mannozyd

Energia
aktywacji
[kcal/mol]

2.5

1.75

1.15

1.7

Czynnik
przedekaponęncjalny

x 10 [s]

1.48

2.47

1. 1

3.18

Stała
relaksacji
x 10 !s]

16

15.6

14.6

17.6

Rys.3 Zmiana potencjału atom-atom dla rotacji grupy C H

3 wokół

wiązania C-0.



temperatur gdzie obserwuje się redukcję drugiego momentu przyjmując

model reorientacji pomiędzy dwoma minimami potencjału (18—201:

M2- tC
l- | r~* C (1 - ~ tan"*( r V~K~ TJ] /5/

c - -lo r* h1 E E (R:: A + H;: B-R-: A R:;„ O c o s V * - i>] /6/

gdzie RfcA oraz Rfc oznaczają odległości pomiędzy i-tym : k-tym

protonem w położeniach konformacyjnych A oraz B, e ^ jeBt kątem

pomiędzy wektorami R U A oraz R i k B. N oznacza liczbę wszystkich

protonów w molekule, r opisane jest wzorem /2/.

Znając stałą relaksacji C /wzór 6/ oraz czas korelacji T można

również opisać temperaturową zależność czasu relaksacji T na

podstawie wzoru 1.

Parametry aktywacyjne charakteryzujące ruch konformacyjny

trana—gauche grupy CH OH pokazano w tabeli 2. Parametry te

wykorzystano przy rysowaniu teoretycznych zależności M w funkcji

temperatury (linia ciągła na rye 2).

Teoretyczna temperaturowa zależność T^ w zakresie wysokich

temperatur przy użyciu parametrów z tabeli 2 okazała się

zadowalająca dla wszystkich metyloglukozydów ' za wyjątkiem metylo

/5-D galaktozydu. Dla tego cukru skrócenie czasu T powinno

rozpocząć się w wyższych temperaturach. Dopiero uwzględnienie

reorientacji o następujących parametrach aktywacyjnych T •

2.6810"2s. E - 3.75 kcal/mol oraz C » 0.2610*8 prowadzi do
O

zadowalającej zgodności wyników doświadczalnych i teoretycznych

(linia ciągła na rys 1 dla metylo ot-D galaktozydu). Można

sugerować, że ruchem który posiada tak niską stałą relaksacji jest

ruch pojedynczego protonu. A więc w mstylo <x-galaktozydzia

prawdopodobnie ujawnił się jeszcze ruch swobodnej grupy

hydroksylowej [21) . Energie aktywacji uzyskane w tabeli 2 są rzędu

6-10 kcal/mol podczas gdy zmiany potencjału atom-atom (rys 4)

wskazywałyby na barierę ruchu konforanacyjnego trans-gauche rzędu

5-6 kcal/mol.

Praca wykonana w ramach grantu 1425/2/91.



Tabela 2

Parametry relaksacyjne charakteryzujące ruch grupy

Energia
aktywacji
[kcal/mol)

metyl o a-D 9.6
glukopyranozyd

metylo /3-D 8
g1ukopyranozyd

metylo ft-D 6.3
galaktopyranozyd

metylo a-D 9.3
mannopyranozyd

Czynnik
przedeksponencjalny

x 10' 1 1 [a]

1 .29

1 .86

47

1.39

Stała
relaksacji

x 10 a"2

8.1

7.8

9.9

7.8

Ry8.4 Zmiana potencjału atom-atom dla rotacji grupy CHjOH wokół

wiązania C-O.
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Optymalizacja kontrastu obrazów MR na przykładzie
obrazów stawu kolanowego.

K. Szybiński, G. Bacić*

Pracownia Tomografii Magnetycznego Rezonansu,
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków.

*EPR Center, Dartmouth College, Hanover N.H.

Rozwój nowych, szybkich metod gradientowych obrazowania z
wykorzystaniem magnetycznego rezonansu takich jak FLASH, GRASS lub
FISP powoduje, ii problem uzyskania odpowiedniego kontrastu dwóch
blisko siebie leżących obszarów anatomicznych staje sie coraz bardziej
zlożony[l]. Kontrast wybranych tkanek zależy od parametrów
eksperymentu takich jak : czas repety ej i T R , czas echa Tg oraz, w
wypadku metod gradientowych kąta pochylenia magnetyzacji ALPHA.
Program COFFE (Contrast Optimization For Fast gradient recalled Echo
techniques) przedstawiony poniżej umożliwia analizę kontrastu wybranych
tkanek w funkcji jednego z parametrów eksperymentu, jak również
obliczenie parametów sekwencji dającej maksymalny kontrast

Optymalizacje można przeprowadzić dla jednej z trzech sekwencji :
echa spinowego, FLASH (fast low-angle shot) oraz GRASS (gradient-
recalled acquisition in the steady state).

Analityczny opis sygnału dla sekwencji FLASH i GRASS został
opisany przez van der Meulena [2]. Definiując

(1)

dla sekwencji FLASH możemy napisać:

S-P * sin(ALPHA) *(1-Ei) *eip(-T, / T 2 ) / {1- E,* cos(ALPHA)J (2)

gdzie S jest intensywnością sygnału pochodzącego od tkanki, P gęstością
protonów wybranej tkanki, ALPHA kątem wychylenia wektora
magnetyzacji, T, i T2 czasami relaksacji tkanki, j T, i T, parametrami
naszego eksperymentu. Dla metody echa spinowego intensywność sygnału
wyraża sie wzorem:

S=P * (l-«p(-TR / T,) ) * exp( -TE / T2 ) (3)

500



Kontrast pomiędzy dwoma tkankami został zdefiniowany jako różnica
sygnałów pochodzących z obu tkanek

O S r S 2

Aby określić kontrast C przy zadanych prametrach eksperymetu
niezbędna jest znajomość czasów relaksacji Tj oraz T2 dla obu tkanek.
Czasy te można obliczyć z równania (3) wykonując eksperyment
trzykrotnie, raz przy ustalonym czasie TR a następnie przy ustalonym
czasie TE. Zakładając , że intesywność sygnału pochodzącego z danej
tkanki zmierzona na ekranie (wartość pixeli) z eksperymentów wynosi
kolejno S] ,S 2 ,S3 otrzymamy układ dwóch równań z niewiadomymi T, ,T2

S , / S 2 = e x p ( ( T K 1 - T E 2 ) / T 2 ) (4)

(5)

Znając czasy relaksacji T,, T 2 obu tkanek można przystąpić do analizy
kontrastu przy pomocy programu COFFE.

Jako przykład, poddano analizie kontrast pomiędzy tkanką kostną (Tj
=150 ms , T2«12 ms) a tkanką chrząstną ( T, «1100 ms , T2-33 ms).
Wszystkie czasy relaksacji zostały obliczone z obrazów mierzonych w polu
1.5 T. Zależność kontrastu od czasu T E , przy T R zmienającym się co 300
ms w zakresie od 50 do 3000 ms dla metody echa spinowego została
przedstawiona na rys. 1. Widoczne jest, ie dla pewnych kombinacji
parametów (np Tu "50 ms , TE=20 ms) otrzymany kontrast jest równy
zeru. Rys 2 przedstawia zależność kontrastu tych samych tkanek od czasu
T R dla sekwencji FLASH , przy ustalonym czasie T £ i kącie ALPHA
zmieniającym sie co 10° w zakresie od 0 do 90°. Tutaj możliwości
"trafienia" w kontrast równy zeru jest znacznie więcej. Nawet niewielka
zmiana jednego z parametrów powoduje duże zmiany w wartości
kontrastu. Weryfikację kliniczną przeprowadzonych symulacji
przedstawiają rys 3 oraz rys 4. Sa to dwa obrazy uzyskane na aparacie
SIGNA firmy General Electric o polu 1.5 T, przedstawiające staw
kolanowy człowieka, wykonane przy użyciu techniki FLASH , przy
parametrach eksperymentu nieznacznie różniących się od siebie. Rys 3
przedstawia obraz o parametrach T R =45 ms , TE-7 ms, ALPHA -30°,
gdzie zgodnie z punktem 1 na rys. 2 kontrast jest bliski zeru. Z kolei rys. 4
przedstawia ten sam staw zmierzony z parametrami T R =54 ms , TE=7 ms,
ALPHA =20° , i zgodnie z punktem 2 na rys. 2 kontrast jest prawie
maksymalny. Tak więc zmiana czasu TR zaledwie o 9 ms oraz kąta
ALPHA o 10° spowodowała zmianę kontrastu z zera na maksymalny.



Przeprowadzone obliczenia pokazują jak bardzo wartość kliniczna obrazu
zależy od doboru parametrów eksperymentu i mogą zostać wykorzystane przy
tworzeniu nowych protokołów w ośrodkach diagnostyki MRI.

Literatura:
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1R changes f^o* 50 to 3000 ma
eve^y 300 ma

Rys. I. Zależność kontrastu od czasu TE dla metody echa spinowego

TE- 7
Alpha changes From 0 to 90 de-g

every 10 deg

Rys. 2. Zależność kontrastu od czasu TR dla metody FLASH



Rys. 3. Przekrój osiowy przez staw kolanowy człowieka przy
parametrach eksperymentu TR=4S ms, TE =7 ms, ALPHA= 30°

RysA. Pr7ekioj osiowy przez sUw kolanowy człowieka przy
parametrach eksperymentu TR=54 ms, TE =7 ms, ALPHA= 20°
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s-ne.
Dyskusja:

Opierając się na analizach szerokości połówkowych i przesunięć
chemicznych sygnałów VH NMR 3-metylouracylu (Tabela 1 i 2) oraz na
spostrzeżeniu, że czas relaksacji T^ związany z szerokością połówkową
zależy od ruchliwości fragmentu związku chemicznego dającego sygnał
rezonansowy widma, można wnioskować o powstaniu kompleksu 3-metylo-
uracylu z BSA.

W kompleksie tym nie występują silne wiązania chemiczne, a tylko
słabe oddziaływania między ligandem a białkiem.

Selektywnie większe poszerzenia sygnałów 1 H NMR 3-metylouracylu
odpowiadające protonom pierścienia pirymidynowego (Tabela 2) wskazują
na tę część Uganda jako na pierwotne centrum wiązania do albuminy
surowicy krwi.

Wtórne centrum wiązania stanowi grupa metylowa Uganda, o czym
świadczy mniejsze niż dla sygnałów protonów pierścienia poszerzenie
sygnałów jej protonów.

Selektywne większe poszerzenie sygnału JH NMR protonu przy
węglu C-5 pierścienia w porównaniu z protonem przy węglu C-6 sugeruje
możliwość istnienia wspomagających wiązań wodorowych, w których
brałby udział tlen grupy karbonybwej Uganda oraz wodory białka.

Pod wpływem mocznika o stężeniu 8M następuje zaburzenie
struktury drugorzędowej białka. 3-Metylouracyl tworzy kompleksy ze
zdenaturowanym białkiem, jednak są one słabsze niż z białkiem
natywnym (Tabela 3 i 4).


