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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.
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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.
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Rys. la Zależność temperaturowa czasu relaksacji T3' dla próbki łyka uwsdnianego w
atmosferze o wilgotności względnej 9%.
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Ryj Ib Zaleznoić temperaturowa czasu relaksacji 7°/ dla próbki łyka uwsdnianego w

atmosferze o wilgotności pokojowej.
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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%.



4.00 —

0.00
-80.00 -40.00 0.00 40.00

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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