
PL0001072

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego

w Krakowie

RAPORT Nr 1834/PS

Streszczenia prac zgłoszonych
na „XXXII Ogólnopolskie Seminarium
Na Temat Magnetycznego Rezonansu

Jądrowego I jego Zastosowań"

Adresy:
Siedziba główna:

ul. Radzikowskiego 152,
31-342 Kraków
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl

3 1 - T

Sekcja wysokich energii:
ul. Kawiory 26 A,
31-055 Kraków

- e-mail: hepsec@ifj.edu.pl



Adresy sponsorów

Państwowa Agencja Dr G LAS ER
Atomistyki Przedstawicielstwo
ul. Krucza 36 AMX
00-921 Warszawa A. Potrzebowska

ul. Bułgarska 12a
93-362 Łódź

Komitet Fizyki PAN Varian Poland
Instytut Fizyki Molekularnej Przedstawicielstwo i serwis
PAN Mgr inż. W. Kośmider
ul. Smoluchowskiego 17 ul. Skarbka 21
60-170 Poznań 60-348 Poznań
tel.: (061) 861 23 00 tel.: (061) 867 31 84

W. L. Electronics
Bruker-Service
Mgr W. Leszczyński
ul. Braniborska 25
60-179 Poznań
tel.: (061)868 90 08
fax.: (061) 868 90 96



Do Czytelników

Oddajemy w ręce Państwa stres7.czenia prac zgłoszonych na „XXXII Ogól-
nopolskie Seminarium Na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego
Zastosowań". Seminarium to odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 1999 roku
w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie.
Streszczenia są. przedstawione w kolejności alfabetycznej według nazwisk pierw-
szych autorów.

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Seminarium

(prof, dr hab. Jacek Hennel)

Kraków dn. 10 listopada 1999 r.
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BADANIE PROCESÓW STARZENIA PAPIERU
METODAMI RELAKSACJI MRJ.

K. Banaś, B.Blicharska

Instytut Fizyki UJ,
ul. Reymonta 4,30-059 Kraków
e-mail: banas@castor.if.uj.edu.pl.

Badanie procesów starzenia się i degradacji papieru ma obecnie duże
znaczenie w ocenie stanu zagrożenia dóbr kultury, jakimi są książki i druki.
Metody relaksacyjne MRJ stanowią nieinwazyjną metodę ich badania. W
komunikacie przedstawiamy pomiary czasu relaksacji Ti dla próbek papieru
starzonego kontrolowanymi metodami chemicznymi (działanie wysokiej
temperatury, zmiany wilgotności).

PL0001074

TEMPERATUROWY EFEKT HYDRATACJI BIAŁEK W ROZTWORACH

H.M. Baranowska, S. Poliszko
Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Poznaniu

Streszczenie.

Przeprowadzono temperaturowe pomiary stężeniowych zależności szybkości relaksacji spin-
sieć Ri w roztworach albuminy i fibrynogenu. Badania wykonano przy użyciu spektrometru
Minispec PC20 firmy Bruker pracującego przy częstości 20 MHz, w zakresie temperatur od 4
do 28 °C.
Wykorzystując dwustanowy model relaksacyjny przeprowadzono analizę teoretyczną
uzyskanych wyników. Wyznaczono temperaturowe zależności zmian stopnia hydratacji H i
średniej szybkości relaksacji Rn, wody hydratacyjnej w badanych układach.
Stwierdzono, że stopień hydratacji oraz średnia wartość szybkości relaksacji są malejącymi
funkcjami temperatury. Spadek wartości H jest wynikiem zwiększającego się
prawdopodobieństwa desorpcji cząstek wody z centrów wiązania w warstwie hydratacyjnej.
Spadek wartości Ru, potwierdza, że średnie właściwości dynamiczno-molekularne molekuł
wody hydratacyjnej są zbliżone do właściwości charakterystycznych dla stanu ciekłego.
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Identyfikacja Punktu Nasycenia Włókien w drewnie z zastosowaniem eksperymentów

spektroskopii NMR

H. M. Baranowska0, W. Olek2), R. Guzenda2)

'^Katedra Fizyki,
2)Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej,
Akademia Rolnicza w Poznaniu

Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników pomiarów czasów relaksacji spin-sieć (Ti)
do wyznaczania wilgotności Punktu Nasycenia Włókien (PNW) w drewnie. Badania
przeprowadzono dla części bielastej i twardzielowej drewna sosny pospolitej (Pinus
sylvestris L.). Zmiany czasów relaksacji Tj pochodzące od 2 podukładów wody opisano
modelami empirycznymi w szerokim zakresie wilgotności. Wartości PNW określono
oddzielnie dla obu części drewna sosnowego wyznaczając wilgotności, dla których wartości
czasu relaksacji T12 opisującego wodę wolną w drewnie osiągną zero. Dla reprezentatywnej
liczby próbek drewna uzyskano wartości PNW wynoszące odpowiednio 32,7% dla części
bielastej oraz 26.5% dla części twardzielowej drewna sosny. Uzyskane wyniki są zgodne z
danymi z literatur)' dla badanego gatunku drewna.

PL0001076

Badanie Struktury^DNA Metodami NMR

E. Bednarek, W. Bocian, L. Kozerski, J. Sitkowski

Instytut Leków, 00-725 Warszawa, Chełmska 30/34

Celem naszej pracy było wyznaczenie możliwie maksymalnej liczby wiązów dla

badanego fragmentu dupleksu DNA o sekwencji GCGTACGC, pozwalających obliczyć jego

przestrzenną strukturę.

W pierwszej kolejności dokonaliśmy przypisania sygnałów w widmach 'H i ' C NMR, w tym

stereo selektywnego przypisania protonów H5' i H5" z wykorzystaniem widm 3D TOCSY-

NOESY. Więzy strukturalne wyznaczyliśmy w oparciu o pomiary efektów NOE oraz stałych

sprzężenia ^( 'H-'H), 3J( 1 3C-'H), 3J(3 1P-'H) i 3J( I 3C- 3 1P) używając w tym celu

dwuwymiarowych technik NMR takich jak: NOESY, DQF-COSY, E.COSY, HSQC i HMBC.

Stałe sprzężenia proton-fosfor odczytane były na podstawie analizy porównawczej widm 2D

NMR odsprzęganych od fosforu po osi F2 (akwizycyjna) lub po obu osiach Fl i F2.
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Zastosowanie techniki HECADE do wyznaczania heterojądrowych stałych
sprzężenia dalekiego zasięgu I 3 C,'H W p-sulfonyloenaminach

E. Bednarek*, W. Bocian*, L. Kozerski*", W. Koźmiński1, B. Kwiecień",
J.Sitkowski*",

'Instytut Leków , ul.Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
"instytut Chemii Organicznej PAN, ul.Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
''Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul.Pasteura 1, 02-093 Warszawa,

p-sufonyloenaminy, podstawione na wiązaniu podwójnym, występują w
roztworach w postaci trzech izomerycznych form, których nie można
scharakteryzować poprzez wicynalne stałe sprzężenia 3J('H, ' H ) .

O O OO O O H

•,;v^/CH' m> x _ / C H 3 .. _» X ^ - *
H N-H y?\ N-R2 * H CH3

R2

E I Z
W pracy przedstawiono zastosowanie zaawansowanej techniki HECADE do
wyznaczania stałych sprzężenia dalekiego zasięgu nJ( I 3C, !H), których nie można
w łatwy sposób wyznaczyć klasycznymi metodami (widma HR). Stałe te służą do
określenia stereochemii przedstawionych wyżej trzech form tautomerycznych.

ITF.RACYJNA ANALIZA KSZTAŁTU WIDM 14N NMR JONU AZYDKOWEGO N 3

Piotr Bernatowicz, Sławomir Szymański nr\r\ 4 r\~7 Q

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

W podwyższonej temperaturze, relaksacja kwadrupolowa jąder I 4N w roztworze wodnym

azydku sodu ulega spowolnieniu. W takich warunkach, w sygnale NMR centralnego atomu

azotu ujawniają się wpływy stałej sprzężenia spinowo-spinowego pomiędzy terminalnymi,

magnetycznie równocennymi jądrami I 4N oraz korelacji oddziaływań kwadrupolowych

odpowiedzialnych za relaksację układu. Wielkość tych efektów oszacowano na podstawie

iteracyjnej analizy kształtu linii widm echa spinowego.



5
WPŁYW SZYBKICH RUCHÓW

MOLEKULARNYCH NA SYGNAŁY SOLID-ECHA
P.Bilski0, N.A.Sergeev2', J.Wąsicki"

''Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Poznań, Poland
2)Institute of Physics, University of Szczecin, 70-451 Szczecin, Poland

Badania wpływu powolnych ruchów molekularnych ( M2-cc
2 « 1) na sygnały solid echa

wykazały, że pomiary amplitudy sygnału solid echa w funkcji temperatury dostarczają ważną
informację o czasie korelacji (xc) charakteryzującym ruch molekularny f 1].

W niniejszym komunikacie przedstawiono wyniki badań wpływu szybkich ruchów
molekularnych na amplitudę i czasowe położenie maksimum sygnału solid echa. Rozważania
dotyczą dwóch przypadków:
1) » I T C « 1 (coi jest amplituda impulsów radiowych) i M2t c

2 « 1;
2) ffi]Tc«l i M 2 T . c

2 « 1.

Literatura

1. P.Bilski, N.A.Sergeev. J.Wąsicki, Materiały XXXI Ogólnopolskiego Seminarium, IFJ,
Kraków (1999) str. 139;. P.Bilski, N.A.Sergeev, J.Wąsicki, Abstracts of RAMIS'99, Poznań-
Kiekrz (1999) P.-56; P.Bilski, N.A.Sergeev, J.Wąsicki, Appl. Magn.Res., 18 (2000) (w
druku).

PL0001080

DEUTERONOWE WIDMA MRJ CZĘŚCIOWO DEUTEROWANYCH
SOLI AMONOWYCH: SZEŚCIOCHLOROTELLURAN AMONOWY

A. Birczyński, Z. T. Lalowicz, Z. Olejniczak, G. Stoch, P. Kulinowski, T. Skórka

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie

Badania deuteronowych widm MRJ dla jonów amonowych M V w różnych solach
amonowych umożliwiły znalezienie modeli ruchu tego jonu, jak również rozszczepień
tunelowych w niskich temperaturach. Częściowo zdeuterowane sole amonowe pozwalają na
znalezienie nowych efektów w dynamice molekularnej jonu amonowego. W takiej próbce
mamy następujące izotopomery jonu amonowego: NH,t+, NH3D4", NH2D2f, N H D / i ND 4

z populacją zależną od stopnia deuteracji. Próbki o bardzo niskim (około 5%) i bardzo
wysokim (około 98%) stopniu deuteracji pozwalają na jednoznaczne znalezienie widm dla
izotopomerów NFbD' i N D / . Następnie z analizy widm dla pośrednich stopni deuteracji
można znaleźć model ruchu dla izotopomerów NHtzDs* i NHDj*.

Zmierzono deuteronowe widma MRJ dla częściowo zdeuterowanej soli ( N H ^ T e C U
przy różnych koncentracjach deuteronów w zakresie temperatur od 5 K do 60 K. Część
centralna widma, składająca się z dwóch dubletów, pochodzi od jonów ND 4

+ .
Z rozszczepienia tych dubletów wyznaczono temperaturową zależność częstości tunelowania.
Znaleziono model ruchu dla poszczególnych izotopomerów jonu amonowego dla T = 5 K.
Jony NH 3D ł i NH 2 D 2

+ są nieruchome. Jon NHD 3
+ tuneluje wokół osi N-H z częstością

v t = 570 kHz. Dla jonu ND 4
+ mamy strukturę podstawowego poziomu torsyjnego: A-T-T-T-E

z rozszczepieniem tunelowym A-T równym 1.8 MHz.



OBLICZENIA CZASÓW RELAKSACJI SPINOWEJ Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA

t - SMOLUCHOWSKIEGO W OBECNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYMOLEKULARNYCH
oo

j O OPISANYCH POTENCJAŁEM HARMONICZNYM

io
1°
j 3 Jerzy S, BIicharski*+, Bolesław Szafirski**, Danuta Kruk*

= *lnstytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

\ ** Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska

Przedstawiono zastosowanie Równania Smoluchowskiego do obliczenia szybkości

relaksacji spinowej dla szczególnego przypadku oddziaływań opisanych potencjałem

harmonicznym. Podano analityczne wyrażenia dla funkcji własnych i wartości własnych

operatora Smoluchowskiego, a tym samym pełne rozwiązanie równania. Przedstawiono

analityczną postać fiinkcji korelacji i gęstości spektralnych. Wykonano symulacje

komputerowe dla poszczególnych gęstości spektralnych oraz szybkości relaksacji w funkcji

temperatury i wartości parametru opisującego oddziaływanie harmoniczne.

PL0001082

"Efekty interferencyjne w spektroskopii relaksacyjnej EPR."

Prof, dr hab. Jerzy S. Blicharski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

W pracy przedstawiono teorię efektu interferencji anizotropowycli oddziaływań
nadsubtelnych w spektroskopii relaksacyjnej EPR.
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N O W E WIĘZY STRUKTURALNE W BIAŁKACH: RESZTKOWE SPRZĘŻENIA DIPOLOWE I

INTERFERENCJA MECHANIZMÓW RELAKSACYJNYCH
ANDRZEJ EJCHART

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Wyznaczanie struktury przestrzennej białek wymaga dużej liczby więzów strukturalnych. Uważa
się, że struktura jest dobrze określona, jeśli wyznaczono kilkunaście więzów na resztę aminokwasową.
Dotychczas głównymi źródłami informacji strukturalnej w białkach były odległości pomiędzy protonami
wyznaczane w oparciu o pomiar jądrowego efektu Overhausera (NOE) oraz kąty dwuścienne wyznaczane
z pomiarów wicynalnych stałych sprzężenia skalarnego.

Dipolowe stale sprzężenia w roztworach izotropowych nie pojawiają się, gdyż są uśredniane do
zera. Jednak cząsteczki o dużej anizotropii podatności magnetycznej umieszczone w silnym polu
magnetycznym lub cząsteczki umieszczone w ośrodku anizotropowym wykazują cząstkową preferencję
orientacji co powoduje, że w widmach NMR zaczynają pojawiać się rozszczepienia dipolowe, znacznie
mniejsze od dipolowych stałych sprzężenia ze względu na niewielki stopień uporządkowania cząsteczek.
Wielkości tych resztkowych dipolowych stałych sprzężenia zależą od orientacji wektora łączącego
oddziaływującą parę spinów jądrowych względem osi głównych tensora podatności magnetycznej lub
tensora uporządkowania w ośrodku anizotropowym. Pozwala to na wyznaczenie orientacji wielu
wektorów we wspólnym układzie współrzędnych dając strukturalne więzy dalekozasięgowe.

Interferencja mechanizmów relaksacji jądrowej zawiera wiele informacji o strukturze i dynamice
cząsteczek, które są dostępne poprzez pośrednią obserwację koherencji zero- i dwukwantowych. Badanie
efektów interferencyjnych oddziaływań dipolowych występujących w parach jąder N-H oraz Ca-Ha
pozwala na wyznaczenie kątów pomiędzy tymi wektorami i tym samym na wyznaczenie kąta
dwuściennego 0 w przypadku pary N—H / Cof-H lub kąta ¥ w przypadku pary N ^ - H / C«i-H. Kąt *F
można rdezaieznie wyzriaczać z interferencji mechanizmu anizotropii przesunięcia chemicznego jądra Ci
i mechanizmu dipolowego pary Coj-H.

PL0001083
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Badania Struktury i Dynamiki Modelowych Analogów
Cukrowych z Wykorzystaniem Spektroskopii NMR w Ciele

Stałym.

K. Ganicz, S. Kaźmierski, S. Olejniczak, M.J. Potrzebowski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN, Sienkiewicza 112, 90-362 Łódź.

Spektroskopia NMR w ciele staiym (SS NMR) z coraz większym powodzeniem jest

wykorzystywana w analizie strukturalnej biomolekul. Umożliwia badanie słabych i silnych

oddziaływań między-cząsteczkowych (wiązań wodorowych, kontaktów aromatyczno-

aromatycznych), dynamiki molekularnej w fazie stałej oraz mechanizmu oddziaływań „gość-

gospodarz" w kompleksach inkluzyjnych. Służy do określenia ilości i charakteru form

polimorficznych, analizy zjawiska pseudo-polimorfizmu a także mechanizmu przemian

fazowych,

W komunikacie zaprezentowane zostaną wyniki badań dla dwóch klas związków;

1) l,6:3,4-dianhydro-2-O-tozylo-p-D-galaktopyranozy I.

2) disulfidu bis[6-0,6-0'-(l,2:3,4-diizopropylideno-a-D-galaktopyranozylo) tiofosfory-

lowego II.

Zastosowanie i przydatność eksperymentów 13C CP/MAS, " P CP/MAS i 2H QUADECHO w

badaniach strukturalnych związków I i II jak również ich zgodność z danymi teoretycznymi

uzyskanymi na drodze obliczeń ab inilio będą przedmiotem szczegółowej dyskusji.
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BADANIA PROCESÓW KOMPLEKSOWANIA JONÓW I OBOJĘTNYCH
CZĄSTECZEK PRZEZ UGANDY Z GRUPY PODANDÓW

Błażej Gierczyk, Barbara Nowak-Wydra, Grzegorz Schroeder

Wydział Chemii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza
Grunwaldzka 6, 60-780Poznań

Otrzymano grupę podandów, estrów nieorganicznych eterów monometyiowych glikoli
polioksyetyienowych, różniących się charakterem atomu (grupy) spinającej łańcuchy
polieterowe, ilością ramion bocznych oraz ich długością (ilością donorowych atomów tlenu).
Przebadano właściwości kompleksotwórcze otrzymanych związków w; reakcjach z jonami
metali (lit, sód, rubid, beryl, miedź, nikiel, żelazo, kobalt, skand, europ), związkami
amoniowymi (kation metyloamoniowy) oraz cząsteczkami obojętnymi (silany, siloksany, jod)
z wykorzystaniem metod elektrochemicznych (potencjometria), kinetycznych,
chromatograficznych oraz spektroskopowych (UV-VIS, IR, MS, multijądrowy NMR)!
Charakter elektronodonorowy otrzymanych ligandów wyznaczono na drodze pomiarów
ciepła reakcji z pentachlorkiem antymonu. Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad
strukturą powstających kompleksów przeprowadzone za pomocą spektroskopii NMR w fazie
ciekłej. Wykorzystano rezonans jąder 'H, 1 3C, " O , n B , 3 T , 7Li, 23Na, 87Rb, ł 5Sc, 9Be i 2 9Si.
Przeprowadzone pomiary pozwoliły ustalić struktury powstających kompleksów oraz określić
ich trwałość.

PL0001086

Wpływ rozpuszczalników ciekłokrystalicznych na widma NMR dużej zdolności rozdzielczej.

Adam Gryff-Keller
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa.

Szereg substancji a także układów wieloskładnikowych w pewnym obszarze temperatur i
stężeń może istnieć w stanach ciekło-krystalicznych, wykazując własności mechaniczne cieczy
i równocześnie zachowując pewne uporządkowanie molekuł. Układy takie znajdują
zastosowanie w spektroskopii NMR jako anizotropowe rozpuszczalniki. Pod wpływem pola
nyignetycznego następuje częściowe, ale jednorodne w obrębie całej próbki uporządkowanie
orientacji molekuł, rozpuszczalnika. W takim środowisku prawdopodobieństwa realizowania
różnych orientacji. przez molekuły substancji rozpuszczonej nie są już jednakowe. W
konsekwencji anizotropowe części ekranowania jąder i pośredniego sprzężenia
spinowo-spiuowego a także wewnątrzcząsteczkowe sprzężenia dipolowe i ew. kwadrupolowe
ulegają uśrednieniu przez szybkie ruchy molekularne do wartości różnych od zera i mają
wpływ na widmo. Efekty takie zostaną zilustrowane widmami 3,5-dichlorofenyloacetylenu w
roztworze nematycznym.



PL0001087
„Badanie plechy porostu Cladonia mitis
metodą magnetycznej relaksacji jądrowej"

H.Harańczyk1, S.Gaździński1 i M.Olech2

'instytut Fizyki i 2Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Porosty /.dolne są do przetrwania warunków skrajnego (dla organizmów żywych)
przechłodzenia i dchydratacji. Mechanizmy umożliwiające porostom przetrwanie nie zostały
w pełni poznane. Badania zależności temperaturowych czasów relaksacji spinowo-sieciowej
plechy Cladonia mitis pozwoliły zaobserwować w temperaturach pomiędzy -30°C oraz -40°C
przejście fazowe zachodzące prawdopodobnie w lipidach błon. Temperatura przejścia zależy
od uwodnienia plechy.

„Badanie fazy ciekłej w skałach zbiornikowych
metodami magnetycznej relaksacji jądrowej" PL0001088

H.Harańczyk1 i A.Wójcik2

'instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2Zakład Geofizyki, WGGiOŚ, Akademia, Gómiczo-Hutnicza, Kraków

Relaksometria protonowa wysokiej mocy została zastosowana do badania fazy ciekłej
zawartej w skale ropono.śnej. Pomiary zaników swobodnej precesji oraz czasów relaksacji
spinowo-sieciowej pozwoliły na określenie rozkładu porów w badanych skałach oraz na
wyznaczenie udziału fazy cieczy mobilnej i organicznej fazy unieruchomionej.

PL0001089

„Kinetyka wstępnych faz uwadniania ziaren pszenicy (Triticum aestivum, L.)
badana metodami magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów"

H.Harańczyk', M.Krzystyniak', D. !e Botlan2 i K.Strzałka3

'instytut Fizyki i instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2Facultć de Sciences, Universitc de Nantes, Francja

Ziarno we wstępnych fazach uwadniania stanowi przykład układu żywego powracającego do
aktywności ze stanu anabiozy. Zastosowanie magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów
pozwala na rozróżnienie pul wody związanej (wiążącej się w procesie hydratacji) do badanego
układu jak również uzyskać informację o dynamice molekularnej. Wykonano trasy
hydratacyjne dla ziaren pszenicy (Triticum aestivum, L.) prowadzone w różnych temperaturach
powyżej temperatur)' pokojowej.
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BADANIE STRUKTURY POCHODNYCH OKTAHYDRO-PIRYDO
[1,2-C]PIRYMIDYNY METODĄ ! H I I 3 C NMR

F. Herold, J. Kleps, K. Paradowska, M. Pisklak, I. Wawer

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej, 02097 Warszawa, ul. Banacha ł

W ramach prac nad optymalizacją struktury agonistów receptora serotoninowego, analogów
buspironu syntezowano szereg pochodnych, które zawierały fragment oktahydro-
piry do[ 1,2c]pirymidynowy.

Zarejestrowano standardowe widma 'H, I 3C, widma 2D COSY, HETCOR, HMBC, ROESY
w roztworze oraz 1 3C CPMAS w fazie stałej.
Określenie przestrzennej struktury było ważne, gdyż molekuły zawierają dwa centra chiralne
(oznaczone gwiazdką). Analiza widm NMR pozwoliła na określenie aksjalnych i
ekwatorialnych atomów wodoru oraz orientacji pierścienia aromatycznego.

Mezoporowate sita molekularne typu MCM-41 zawierające wanad:
synteza, charakterystyka i własności katalityczne

H. Jabłońska, E. Włoch, Z. Olejniczak", B. Sulikowski
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

'instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

Nowa rodzina materiałów mezoporowatych typu MCM-41 o bardzo dużych powierzchniach wcw-
nętrznych budzi duże zainteresowanie ze względu na ich potencjalne zastosowanie jako katalizatorów i
ich nośników. Podstawienie izomorficzne, czyli wprowadzenie do szkieletu w pozycje kationowe in-
nych pierwiastków niż krzem i glin, stało się istotnym elementem modyfikacji sit typu MCM. Szcze-
gólnie interesującym heteroatomcm jest wanad, będący składnikiem wielu katalizatorów selektywnego
utleniania. Celem badań była synteza, określenie struktury i właściwości fizykochemicznych sit mole-
kularnych typu [Si, VJ-MCM-41 oraz zbadanie aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwo-
dorniania izobutanu do izobutenu w funkcji ilości wanadu i struktury centrum aktywnego.

Analiza rentgenograficzna zsyntetyzowanych materiałów [Si,V]-MCM-41 wykazała obecność me-
zoporowatej formy heksagonalnej o niskim uporządkowaniu dalekiego zasięgu i dobrych własnościach
sorpcyjnych. Pomiary widm MAS-MRJ 51V potwierdziły obecność zdyspersowanych kompleksów wa-
nadowych o koordynacji tetraedrycznej chemicznie związanych z powierzchnią mezoporów. Przy dużej
ilości wprowadzonego heteroatomu obserwowano rozpad struktury MCM-41.

Testy prowadzono dla katalizatorów [Si,V]-MCM-41 o różnej zawartości wanadu, a także dla ma-
teriałów porównawczych, którymi były [Si]-MCM-41 oraz [Si,Al]-MCM-41, w celu określenia rzeczy-
wistego wpływu V na przebieg badanej reakcji. Zwiększenie zawartości wanadu w sieci wpływa ko-
rzystnie na badany proces poprzez: (i) wzrost selektywności tworzenia izobutenu; (ii) zmniejszenie
szybkości spadku selektywności izobutenu waz ze wzrostem temperatury reakcji; (iii) spadek udziału
CHj i CiH/i wśród produktów reakcji, powstających w wyniku zachodzenia reakcji krakingu w
wyższych temperaturach. Dodatkową zaletą katalizatorów typu [Si,Vl-MCM-41 jest ich odporność na
odkładanie się depozytów węglowych, czego nie zaobserwowano dla materiałów porównawczych.



Badania NMR izomeryzacji ds-trans w tetrazolowych analogach dermorfiny

i o Stefan Jankowski . Sebastian Olejniczak*, Jacek Olczak , Marek I. Potrzebowski'
• ̂ ~ i Janusz Zabrocki'
: O

• O 'instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka, Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
5 -—1 ^Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Sienkiewicza 112, 90-326 Łódź
ś U-
= Dermorfina [Tyr-D-Ala-Phe-GIy-Tyr-Pro-Scr-NH?) jest heptapeptydem wykazującym
S cnaczną selektywność w stosunku do receptorów opioidowych typu (i. Wyniki badań
5 tależności budowy i aktywności biologicznej wskazywały na możliwość obecności wiązania

o';>amidowego w pozycji 1-2 bioaktywnej konformacji hormonu[l]. W prezentowan\Tn
komunikacie zostaną przedstawione wyniki badań NMR analogów dermorfiny z wiązaniami
amidowymi w pozycji 1-2 lub 2-3 "zamkniętymi w geometrii cis" przez zastąpienia ich
układem 1,5-dipodstawionego pierścieniatetrazolowego [2]:

Tyr-^CCN^-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NHa
Tyr-^CN^-Gly-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH;
Tyr-Gly-4'(CN.l)-P]ie-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2

Topografia konformerow została określorm na podstawie dwuwymiarowych eksperymentów
NMR: ROESY, TOCSY, HSQC, HMQC i HMBC.

[1] R. Shmidt, A. Kalman, N. N. Chung, C. Lemiux, C. Horvath i P. W. Schiller,
Int. J. I'eptide Protein Res., 46, 47 (1995).

[2] J. Zabrocki, J. B. Dunbar, Jr., K. W. Marshall, M. Toth i G. D. Marshall,
J. Org. Chem., 57, 202 (1992).
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Analiza stałych sprzężenia 'Jcc w f-podstawionych tiofenach; porównanie ze stałymi
wyznaczonymi dla a-pochodnych

K. Kamieńska-Trela, A. Dąbrowski i E. Nieczyporuk
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Kasprzaka 44, Warszawa 01-224

Kontynuując badania nad wpływem podstawników na wartość stałej sprzężenia
węgiel-węgiel przez jedno wiązanie, !Jcc, wykonaliśmy pomiary dla serii P-podstawionych
tiofenów. Analiza otrzymanych danych wykazała, że zarówno wartość stałej !Jc2C3 jak i 'Jc3C4
bardzo silnie wzrasta wraz ze wzrostem elektroujemnosei podstawnika. Interesujące jest to, że
efekty podstawnikowe dla obydwu wiązań są w granicach błędu identyczne mimo, iż stałe te
w niepodstawionym tiofenie różnią się bardzo silnie bo aż o ok. 10 Hz. I tak np. wzrost
wartości obydwu stałych pod wpływem grupy nitrowej wynosi 11.7 Hz zaś dla pochodnej
bromowej 8.6 Hz. Stanowi to kolejny dowód świadczący o aromatycznym charakterze tego
układu. Porównanie danych otrzymanych dla P-podstawionych tiofenów z danymi dla
związków a-podstawionych wskazuje, że wpływ podstawnika na stałe JC2c3 jest o 2 do 3 Hz
słabszy w przypadku tej ostatniej grupy związków.

Podobnie jak w przypadku a-podstawionych związków również w p-podstawionych
tiofenach wpływ podstawników jest ściśle zlokalizowany i nie obserwuje się znaczących
zmian pod wpływem podstawienia dla stałych 'JCMCS-

PL0001094

Wpływ podstawnika na wielkość sprzężenia nJcc (n=l-3) i "Jen (n =1-4) w pochodnych
pirydyny. Analiza danych eksperymentalnych oraz obliczonych metodą DFT.

K. Kamieńska-Trelaa), A. Dąbrowskia), E. Nieczyporuka), P. Bernatowicza) and J. Wójcikw

a>Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Kasprzaka 44, Warszawa 01-224
'instytut Biochemii i Biofizyki, Pawińskiego 5a, Warszawa 02-106

Posługując się metodą DFT wykonano obliczenia stałych sprzężenia "Jcc (n = 1-3) i
"JCH (n = 1-4) dla ono-, meta- i para-fluoro oraz odpowiednich !ito pochodnych pirydyny.
Porównanie danych teoretycznych otrzymanych dla związków fluorowych z literaturowymi
danymi eksperymentalnymi wykazało, z nielicznymi tylko wyjątkami, bardzo dobrą ich
zgodność. Dotyczy to nie tylko stałych sprzężenia Jen i Jcc przez jedno wiązanie, ale również
stałych przez dwa i więcej wiązań. Stanowi to istotny postęp w obliczeniach tych parametrów,
ponieważ zwłaszcza wyniki otrzymywane dotychczas dla stałych sprzężenia przez dwa
wiązania metodami półempirycznymi są na ogół obarczone dużymi błędami.

Analiza otrzymanych danych wykazała, że istnieje bardzo silny lecz ściśle
zlokalizowany wpływ podstawników na wielkość sprzężenia. Na szczególną uwagę zasługują
zmiany zachodzące w stałych 'Jcc oraz 2JCH, W których bierze udział ten atom węgla przy
którym stoi podstawnik. Ogólna tendencja jest taka, że podstawnik elektroujemny czyli fluor
powoduje bardzo silny wzrost stałej 'JQXJC o r a z spadek wartości stałej 2JQX)H- W przypadku
podstawnika elektrododatniego, czyli litu, dzieje się odwrotnie, zmniejsza się gwałtownie
stała 'Jc(X)c a natomiast zwiększa dramatycznie wartość stałej 2JC<X)H- Otrzymane wyniki są w
zgodzie z wynikami otrzymanymi przez nas ostatnio dla pochodnych tiofenu co pozwala na
wyciągnięcie wniosku, że są to tendenneje mające bardzo ogólny charakter.
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RELAKSACJA NMR WĘGLI CZWARTORZĘDOWYCH l,6:3,4-DIANHYDRO-2-O-

TOZYLO-p-D-GALAKTOPYRANOZY W FAZIE CIEKŁEJ.

S. Każmierskf, L Latanmicł, M. 1 Poirzebowstf.
a) NMR Laboratory, Polish Academy of Sciences, Centre of Molecular and Macromolecular
Studies, 90-363 Łódź, Sienkiewicza 112, b) Institute of Physics, Pedagogical University, 65-
069 Zielona Góra, PI. Słowiański 6.

Analizowana jest relaksacja T, dwóch węgli czwartorzędowych l,6:3,4-dianhydro-2-O-
tozylo-p-D-galaktopyranozy (EPI O) w fazie ciekłej. Jako rozpuszczalnik został użyty
DMSO. Szybkość relaksacji 1/Ti tych węgli jest sumą przyczynków wynikających z
oddziaływania dipolowego 1/T)(DD) i anizotropii przesunięcia chemicznego l/Ti(CSA).
Pomiary Ti zostały wykonane przy częstościach 50.29 MHz, 75.43 MHz, oraz 125.72 MHz.
Przyczynek l/Ti(CSA) został wyznaczony przez wyeliminowanie przyczynku wynikającego
z oddziaływania dipolowego przez extrapolacje l/T] w funkcji coc2 do coc2 = 0. Teoretyczne
obliczenia l/Ti(CSA) zostały wykonane na podstawie teorii Huntressa. Niezbędne do
obliczeń wartości główne tensora ekranowania zostały obliczone ze zmierzonych widm 'H-
1 3C CP/MAS. Założenie, że fluktuacje tensora ekranowania są powodowane tym samym
ruchem molekularnym co fluktuacje Hamiltonianu oddziaływania dipolowego pozwoliło na
użycie we wzorach Huntressa wartości współczynników dyfuzji rotacyjnej wyznaczonych z
badania relaksacji I 3C wektorów C- II. Teoretyczne wartości l/Ti(CSA) są w bardzo dobrej
zgodności z wartościami uzyskanymi z pomiarów 1/Ti dla obu węgli czwartorzędowych.

Badanie sorpcji w układach o dużej zawartości celulozy

! Mjyuza, B. Blicharska, K. Banaś
; Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul Reymonta 4

; O Przedmiotem badań były dwa układy o dużej zawartości celulozy: puch bawełniany
i Q i celuloza wiskozowa, bukowa produkowana pr/ez Zakładów"Celuloza" S.A, w Świeciu.
j O Celuloza jest materiałem o dużej higroskopijności. Izoterma sorpcji (czyli zależność ilości
\ ^ zaadsorbowanej wody od wilgotaości atmosfery) w takim materiale ma kształt sigmoidalny,

Q_ charakterystyczny dla układów, w których sorpcja ma charakter wielomolekularny. Proces
sorpcji został zbadany za pomocą metod grawimetrycznych i analizy sygnału swobodnej
precesji dla protonów.

PL0001097

Badanie procesu zamarzania wody związanej na powierzchni celulozy

M. Kluza, B. Blicharska
Instytut Fizyki UJ, Kraków, ul Reymonta -I

W układach biologicznych woda może zachować strukturę i własności fazy ciekłej
w temperaturach poniżej 0°C. Badania zamarzania wody na powierzchni celulozy zostały
przeprowadzone dla puchu bawełnianego i celulozy bukowej przy różnych wartościach
uwodnienia. Badania zostały przeprowadzone przy częstości rezonansu protonowego
30 MHz. Analizowany był sygnał swobodnej precesji. Zaobserwowano występowanie wody
niezamarzającej do -60°C i (dla małych uwodnień) obniżenie temperatury, w której
rozpoczyna się proces zamarzania.
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BADANIA POCHODNYCH BENZYLIDENOANILINY Z ETEREM KORONOWYM
METODĄ JH, " C NMR

V. Kowalska, I. Wawer *
M. Mitewa, M. Angelowa **

* Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna, ul.Banacha I,
02-097 Warszawa, Polska

Wydział Chemii, Uniwersytet Sofijski, I James Bourchier Avenue, 1126 Sofia, Bułgaria

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Sofijskiego syntezowano serię pochodnych
benzylidenoaniliny z eterem koronowym (15-crown-O4N).

Celem badań było ustalenie zdolności kompleksowania jonów metali przez część eterową,
której właściwości są modyfikowane przez oddalony podstawnik.
W pierwszym etapie konieczne były badania strukturalne. Wykonano widma 'H i 1 3C w
roztworze i 1 3C CP MAS w fazie stałej. Obserwowano zmiany przesunięć chemicznych CP
MAS w obszarze węgli eteru koronowego, mimo, że fragment ten był jednakowy we
wszystkich związkach.

PL0001099

Czas relaksacji spin-siatka Ti oraz drugi moment linii MRJ
dla modelu reorientacji poprzez nierównoważne bariery potencjału 6-jamowego

Asja Kozak, Jan Wąsicki

Instytut Fizyki UAM, Poznań

Model reorientacji poprzez nierównoważne bariery potencjału względem osi
pseudosześciokrotnej ( C Ó ) jonu pirydyniowego powinien lepiej tłumaczyć wyniki
eksperymentalne MRJ niż dotychczas stosowany (ze względu na brak innego) model
reorientacji poprzez nierównoważne bariery względem osi trójkrotnej.
Dla modelu reorientacji względem osi Cs' i tylko jednej głębszej jamie potencjału od
pozostałych pięciu jednakowych obliczono funkcje gęstości spektralnej a następnie w funkcji
temperatury czas relaksacji spin-siatka T, oraz drugi moment linii MRJ.
Wyniki obliczeń przedstawiono na tle danych eksperymentalnych 'H uzyskanych dla azotanu
pirydyniowego.



Dwuwymiarowe sekwencje impulsów z jednoczesnym
kowaniem przesunięć chemiczr
i sprzężeń spinowo-sp i nowych

o próbkowaniem przesunięć chemicznych

: o
i o
: O Wiktor Koźmiński

io!
i Pracownia Spektroskopii NMR, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
i ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, e-mai: kozmin@chem.uw.edu.pl

Jednoczesne próbkowanie ewolucji magnetyzacji pod wpływem przesunięć

chemicznych i innego oddziaływania jest znane jako „Accordion spectroscopy". Metoda ta

pozwala na zmniejszenie liczby wymiarów w widmach korelacyjnych NMR, a co za tym

idzie na skrócenie pomiaru. W moim komunikacie zamierzam przedstawić zastosowanie

tego podejścia do pomiarów stałych sprzężenia spinowo-spinowego, ze szczególnym

uwzględnieniem metod, dla których przybliżona znajomość stałych sprzężenia nic jest

konieczna dla optymalizacji eksperymentu.

PL0001101

Oznaczanie aspartyloglukozaminy, markera pewnej choroby metabolicznej w moczu

pacjenta przy pomocy spektroskopii NMR

Hanna Krawczyk,
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Ul. Nocikowskiego 3, Warszawa 00-664

Aspartyloglukozaminuria (AGU) jest dziedziczną choiobą metaboliczną związaną z

zachwianą gospodarką oligosacharydarni w organizmie. Obniżona aktywność specyficznego

enzvmu - aspartyloglukozaminidazy powoduje pojawienie się w płynach fizjologicznych

2-acetamido-1 -N-(4-L-aspartylo)-2-deoksy-p-D-glukopyranozylaminy. Podjęto próbę

zastosowania spektroskopii NMR do postawienia diagnozy tej choroby. Zmierzono widma 'H i "C.

NMR próbki moczu pacjenta, u którego stwierdzono aspartylglukozaminurię w oparciu o inne

badania laboratoryjne Wykonano symulację widma aspartyloglukozaminy wykorzystując

literaturowe wartości przesunięć chemicznych i starych sprzężenia. Otrzymane wyniki

zaprezentowane zostaną w formie plakatu.
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SZYBKOŚĆ RELAKSACJI MRJ DLA KOHERENCJI WIELOKWAJNTOWYCH

W UKŁADZIE N SPINÓW 1/2

Danuta Kruk

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

Przedstawiono metodę obliczania szybkości relaksacji MRJ dla koherencji

wielokwantowych w obecności oddziaływania dipolowego. Rozpatrzono układ N spinów l/2 .

Podano sposób konstrukcji operatorów spinowych opisujących koherencje p- kwantowe

wygenerowane przy udziale q- spinów. Dla skonstruowanych operatorów spinowych

omówiono metodę obliczania wkładu poszczególnych gęstości spektralnych do szybkości

relaksacji spinowej. Rozważania przeprowadzono w układzie różnych spinów. Układ

identycznych spinów potraktowano jako szczególny przypadek poprzedniego.

PL0001103

KSZTAŁT WIDM MRJ w OBECNOŚCI STACJONARNEGO PRZEPŁYWU CIECZY

I PROCESÓW DYFUZJI

Danuta Kruk

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

Omówiono wpływ rozkładu prędkości cieczy w próbce umieszczonej w niejednorodnym

zewnętrznym polu magnetycznym na kształt sygnału FID i widma MRJ. W rozważaniach

uwzględniono rolę procesów dyfuzyjnych zachodzących w cieczy. Przedmiotem analizy są

przepływy stacjonarne, to znaczy przyjęto, ze rozkład prędkości cieczy nie zależy od czasu.

Podano ogólną metodę wyliczania kształtu widma MRJ dla dowolnego, stacjonarnego

przepływu cieczy. Jako przypadek szczególny omówiono zagadnienie przepływu Couetta w

obecności izotropowej dyfuzji. Przedyskutowano zależność kształtu sygnału FID i widma

MRJ od wartości parametrów opisujących pole prędkości cieczy i współczynnika dyfuzji.
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WPŁYW TŁUMIENIA PROMIENIOWANIA NA KSZTAŁT WIDMA MRJ

DLA DWÓCH PODUKŁAIIÓW SPINOWYCH

W OBECNOŚCI PROCESÓW DYFUZJII WYMIANY

Danuta Kruk

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

Omówiono znaczenie procesów tłumienia promieniowania dla analizy zjawisk

dynamicznych zachodzących w poszczególnych podukładach spinowych (dyfuzja) jak i

pomiędzy tymi podukładami (wymiana). Przedyskutowano modyfikacje kształtu sygnału FID

i widma MRJ wywołane obecnością procesów tłumienia promieniowania oraz ich związek z

wartościami parametrów opisujących zjawiska dynamiczne w układzie. Przedstawiono

symulacje kształtu widma MRJ dla różnych wartości współczynnika tłumienia

promieniowania w zależności od wzajemnych relacji pomiędzy czasami relaksacji spinowej

dla poszczególnych podukładów, współczynnikami dyfuzji i stałymi wymiany.
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„Badanie uwodnienia białek metodami relaksacji jądrowej dla 1 7 O".

' Maciej Krzystyniak, 2E. Baguet, "A. I.ehoux
! Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2 Faculte dc Sciences, Universite de Nantes, Francja

Metody relaksometrii dla l ? O stały się w ostatnich latach, d/.ięki udoskonalaniu konstrukcji
magnesów nadprzewodzących, bardzo przydatnym narzędziem do badania układów
biologicznych o niskim stopniu hydratacji. W badaniu roztworów białek albuminy z surowicy
krwi byczej (BSA) oraz lizozymu wyróżnia się dwie pule wody; ściśle związaną do
powierzchni białek oraz wodę swobodną, będące w reżimie szybkiej wymiany. Model
relaksacji był dotychczas rozwiązywany metodami numerycznymi. Przedstawiamy inne
podejście do problemu bazujące na rachunku zaburzeń w zerowym rzędzie dla macierzy
relaksacji oraz. alternatywnie, na ścisłym rozwiązaniu problemu własnego macierzy za
pomocą wzorów Cardano.



i PROBLEMY W BADANIACH RUCHÓW MOLEKULARNYCH METODĄ
i CD

i O MAGNETYCZNEJ RELAKSACJI JĄDROWEJ WYNIKAJĄCE Z KSZTAŁTÓW

i Q GĘSTOŚCI SPEKTRALNYCH.

: o L. Latanowicz, E. C. Reynhardt*.
i TT-1 Institute of Physics, Pedagogical University, Plac Słowiański 6, 65-069 Zielona Góra, Poland
\ ^Department of Physics, University of South Africa, P. 0. Box 392, Pretoria 0003, S. A.

\ W pracy przedstawiono temperaturowe zależności gęstości spektralnych dla wybranych
; ruchów wektora relaksacji i porównano je z zależnościami temperaturowymi gęstości

spektralnych ruchów złożonych tegoż wektora. Rozważono ruch złożony składający się z
rotacji hamowanych wokół dwóch różnych osi i izotropowego tumblingu oraz ruch złożony z
przeskoków pomiędzy położeniami równowagi spowodowany dwoma mechanizmami
przeskoków - tunelowaniem niekoherentnym i klasycznymi przeskokami z pokonaniem
bariery potencjału oddzielającej położenia równowagowe. Wykazano, że tylko najszybszy
składowy ruch rotacyjny posiadający maksimum gęstości spektralnej w najniższych
temperaturach jest łatwy do rozpoznania metodą magnetycznej relaksacji jądrowej.
Wolniejsze rotacje hamowane, nie posiadające dobrze oddzielonych maksimów gęstości
spektralnych są niemożliwe do stwierdzenia. Również nierównoważność minimów potencjału
w położeniach równowagowych jest niemożliwa do stwierdzenia dla mchów wolniejszych.
Kształty gęstości spektralnych ruchów klasycznego i tunelowania niekoherentnego powodują,
że w przypadku szybkiego ruchu transferu protonu w wiązaniu wodorowym metodą
magnetycznej relaksacji jądrowej (dla częstości rezonansowych rzędu kilkadziesiąt MHz) jest
nieczuła na przeskoki poprzez barierę potencjału na pierwszym wzbudzonym poziomie
wibracyjnym. Gęstości spektralne dla wolnego ruchu transferu deuteronu nie wprowadzają
takiego ograniczenia.
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ANALIZA PROCESÓW DYFUZJI DLA BENZENU

NA PODSTAWIE POMIARÓW RELAKSACYJNYCH

Anna Leja, Danuta Kruk

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

Przedstawiono dyskusję wyników pomiarów szybkościrelaksacjispinowo - sieciowej

dla benzenu w funkcji temperatury. Pomiary wykonano dla częstości pracy spektrometru

wynoszącej 30MHz, w szerokim zakresie temperatur. Przeprowadzono analizę mechanizmów

dyfuzji zachodzących zarówno w fazie skondensowanej benzenu, jak i w fazie ciekłej.

Rozdzielono wkłady do szybkości relaksacji pochodzące od dyfuzji rotacyjnej i dyfuzji

translacyjnej.
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Akusto-magnetyczne pompowanie maserowych stanów kwantowych;
przestrajalny maser MR

Czesław J. Lewa
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 5 7. 80-952 Crdańsk

W latach 90-tych wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem oddziaływania Stema-
Gerlacha w spektroskopii MR [1-6]. Wprowadzenie do metod MR silnych gradientów pola
magnetycznego zaowocowało obiecującymi opracowaniami [2-5], rokującymi otwarcie
nowych interesujących horyzontów tych metod, zarówno w zakresie aplikacji badawczych jak
i praktycznych (np. w diagnostyce, informatyce kwantowej czy technice). We wcześniejszej
pracy [6] pokazano obliczenia teoretyczne stanów kwantowych, uwzględniające sprzężenie
spinowo-oscylacyjne, w polu magnetycznym o parabolicznym profilu przestrzennym.

W tym komunikacie przedstawiono jedną z możliwych aplikacji wyników tych
obliczeń, tzn. w technice maserowej do akusto-magnetycznego pompowania dwustanowego
układu kwantowego. Zastosowanie odpowiednio dobranej sekwencji impulsów: (i) silnego,
parabolicznego pola magnetycznego lub/i (ii) przemieszczeń elementów zawierających spiny,
np. indukowanych falą sprężystą, otwiera możliwość wytworzenia, przestrajalnego w sposób
ciągły, szeroko-zakresowego (do częstotliwości optycznych włącznie) masera opartego na
przejściach MR.
1. D.M. Grant R.K.. Harris, Encyklopedia ofNMR. Vol. I, J. Wiley & Sons. Chichcster. 1995;
2. J.A. Sidles. Appl. Phys. Lett., 58, 2854 (1991);
3. J.A. Sidles^ Phys. Rev. Lett., 68, 1124 (1992);
4. C.J. Lewa, J. Magn. Reson. Analysis, 2, 110 (1996);
5. C.J. Lewa, J.D. dc Certnines, F.urophys. Lett., 35, 713 (1996);
6. C.J. Lewa, P. Horodecki. R. Horodecki, M. Horodecki, (praca wysiana do Phys. Re\-.)

Badanie temperaturowych i czasowych -— I
zależności czasów relaksacji T 2 i lepkości, tkanki i soku aloesu. r~ j

O i
D.Lewandowska, C.J. Lewa O :

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk ^ ;
oj

Zbadano wpływ zmian temperatury i czasu na wartość czasu protonowej relaksacji ^ ;
magnetycznej T2 i lepkości ścinającej. Wykazano różnice mierzonych wielkości dla różnych
tkanek roślinnych, także pochodzących z różnych hodowli. Badano wpływ pH na badane
wielkości.

Zaobserwowano zmiany nachylenia temperaturowych zależności czasów relaksacji i
lepkości w funkcji wybranych parametrów. Stwierdzono występowanie temperatur
charakterystycznych niezależnych od stosowanej metody oraz silnie zależnych od kierunku zmian
temperatury. Zmiany temperaturowe czasów relaksacji i współczynnika lepkości dla próbek
przechowywanych w temperaturach wyższych niż charakterystyczne są mniejsze.
Przechowywanie próbek aloesu w temperaturach niższych niż charakterystyczne nie powoduje
widocznych zmian jego własności fizykochemicznych nawet w okresie kilkunastu dni. Świadczy
to o istnieniu odporności aloesu na transformację w niższych temperaturach. Po przekroczeniu
temperatury charakterystycznej w tkankach roślinnych zachodzą nieodwracalne zmiany w ciągu
kilkunastu godzin. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi dla tkanek
roślinnych i zwierzęcych[l,2].Nie stwierdzono jednoznacznej zależności badanych wielkości od
pH próbek.
11] C.J.Lewa, Jacques D. dc Certaines Med.Phys.22(6)1995
[2J C.J.Lewa, M.Lewa J. Magn. Reson. 89.219-226 (1990)
13] B. Banccki, M. Żylicz, E. Bcrtoli. F.Tanfani J.Biol. Chcm.267.25051,1992.



21
Czasy relaksacji Ti jąder Al w zeolitach typu A

W. Masierak, A. Outsze, G. Bunkowsky b

Jednym z najstarszych syntetycznych zeolitów jest zeolil typu A. Jest to substancja

I zbudozbudowana z tetraedrów SiC>4 i A10,|\vzajemnie połączonych i tworzących przestrzenną strukturę.

Ze względu na tetracdryczną koordynację jonów Al cała sieć ma ujemny ładunek elektryczny,

zatem konieczna jest obecność kationów neutralizujących ten ładunek.

Podstawowym reprezentantem tej grupy zeolitów jest zeolit NaA, w którym na jedną

komórkę elementarną przypada 12 jonów Na1. Jony Na1 można w łatwy sposób zastępować

jonami innych pierwiastków. Właściwości fizyczne i chemiczne zeolitów silnie zależą od rodzaju

jonu umieszczonego w zeolicie, stąd też są konieczne badania nad zespołem zeolitów z różnymi

jonami o tej samej wartościowości.

Przedmiotem badań było wyznaczenie czasów relaksacji Tj dla zeolitów A z jonami o

różnych promieniach jonowych.

b Department of Organie Chemistry, Free University Berlin, Takustrasse 3, D 14195

Berlin, Germany

EFEKTY PODSTAWNIKOWE GRUPY SULFINYLOWEJ W WYBRANYCH

POCHODNYCH SULFIDÓW P,y-CHINOLINODIYLOWYCH

Maria J. Maślankiewicz

•*" Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, 40 006 Katowice, ul. Szkolna 9

! III Badane sulfotlenki 1-3 zostały otrzymane w wyniku działania mieszaniny dymiącego

i o iwasu azotowego i stężonego kwasu siarkowego na odpowiednie 4-podstawione sulfidy 3,4'-

\ Q_ ;hinolinodiylowe.

1
U X=OCH3, R-CH3

1b X=CI,R=CH3

2 X=SR, R=OH3, C 2 H 5 , n-C 3 H 7

Największe oddziaływania grup sulfinylowych zaobserwowano w przypadku

znajdujących się w pozycjach a protonów H-2\ Znacznemu przesunięciu ulegają także sygnały

protonów H-2, co może być wynikiem zarówno oddziaływań grup sulfotlenkowych jak i

zmiany wzajemnego usytuowania jednostek chinolinowych.

Badania uzupełniono o symulację komputerową struktur otrzymanych sulfotlenków

zawartą w pakiecie HYPER-CHEM metodą PM3.
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Badanie metodą NMR dynamiki kationu w (

W.MEDYCKI1 , R.JAKUBAS2. N.PIŚLF.WSK11 -rj
f—

'instytut Fizyki Molekularnej PAN, Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań § i
Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 2 i

_x ;

W celu zbadania dynamicznych właściwości kationu piridyniowego w f ĵ :
(C5H5NH)5Bi2Brti zmierzone zostały czasy relaksacji spin-sieć protonów i drugi moment linii j
! H NMR soli w szerokim zakresie temperatur. Badany związek ulega dwom strukturalnym =
przemianom fazowym: ciągłej przy 118 K oraz nieciągłej przy 405 K. Efekt entropowy j
towarzyszący przemianie fazowej nieciągłej wskazuje na charakter typu „porządek -
nieporządek".

(C5H5NH)5Bi2Bru w temperaturze pokojowej krystalizuje w układzie jednoskośnym -
P2i/c. Zbudowany jest z izolowanych jednostek anionowych Bi2Brifs oraz trzech typów
(nierównoważnych strukturalnie) kationów pirydyniowych. Wszystkie kationy organiczne są
dynamicznie nieuporządkowane wykonując reorientacje typu CĆ . W związku tym obserwuje
się niskoczęstościową dyspersję dielektryczną związaną z porządkowaniem grup polarnych
C5H5NH*. Mechanizm obu strukturalnych przemian fazowych jest związany z dynamiką
podsieci kationowej.

Zależność temperaturowa czasu relaksacji Ti rmedzy 30 K a temperaturą pokojową ma
dwa minima, które są interpretowane jako wynik ruchu dwóch nierównoważnych typów
kationów pirydyniowych. W pobliżu temperatury ciągłej przemiany fazowej (TC=118K)
obserwowany jest niewielki skok w przebiegu temperaturowej zależności czasu Tj.

BADANIA PROCESU DYFUZJI WODY OGRANICZONEJ i
AGREGACJĄ (DLA) PODCZAS HYDRATACJI NASION \

Tli
E.M.Miedziejko, G.B.Ptenzler r~ i

Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 38/42 g :

o I
Decydującą rolę w regulacji aktywności układów biologicznych odgrywa ^ j
uporządkowanie czasowo-przestrzenne odnoszące się do korelacji fazy nieznanego ->.!
dotychczas rodzaju koherencji elementów nieliniowych. Liczbę stopni swobody ^° j
włączonych w dynamikę układu określa wymiar fraktalny. Prezentowane badania w •
nasionach pszenicy, pszenżyta, rzepaku i grochu, zmierzają do ujawnienia właściwości \
szczególnie rozpowszechnionego w przyrodzie procesu powstawania fraktali, opartego
na zjawisku dyfuzji ograniczonej agregacją (DLA). W nasionach aktywność
biologiczna powstaje wraz z odpowiednim poziomem hydratacji. Równania opisujące
przyrost masy wody w nasionach jak również odrost magnetyzacji protonów wody w
eksperymencie spin-siatka oraz zanik sygnału echa spinowego protonów wody mają
postać wykładniczą zależną od parametru ułamkowego. Pozwala to wyznaczyć
kowymiar fraktalny a i określić mechanizm przepływu wody. Wartość parametru a
jest taka sama w makrostanie (w skali czasu pełnej hydratacji nasion) i w mikrostanie
(w skali czasu eksperymentu 'H-NMR). Parametr a zależy od poziomu hydratacji
nasion a nie zależy od temperatury. Szybkość dyfuzji oraz czasy relaksacji spin-siatka
i spin-spin protonów wody mogą stanowić wskaźnik wpływu czynników egzogennych
lub endogennych na ruchliwość wody w strukturach fraktalnych.



2 3 j
Badanie pochodnych 3-karboksymetylo-l,2,4-triazolu i 5-okso-ł,2,4-triazyny ~0 i

metodami ! H , 1 3 C i I 5 N NMR. JT I
Oj

B. Modzelewska-Banachiewicz3, E. Bednarek6, J. Sitkowski", E. Pyrac, I. Wawerd 2 I

'Zakład Chemii Organicznej. Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna, 20-081 Lublin, ul Staszica 6 —*• I
1'Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul.Chetmska 30/34 +*• j
'Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna, 20-081 Lublin, ul Staszica 4 '
''Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna, 02-097 Warszawa, ul. Banacha I \

W wyniku cyklizacji estru dimetylowego kwasu-2-[(ł-aryloamino-l-arylometylider
hydrazynojbursztynowego, otrzymano pochodne 3-karboksymetylo-l,2,4-triazolu i 5-okso-
1,2,4-triazyny.

UL ^ r N w C O O C H 3
- X -COOCH 3 \N 3

R2 R2'
Rl - C 6 H 5 ,2-C 5 H,N ; R2 - C 6 H 5 , C

Związki tego typu wykazują aktywność farmakologiczną, w szczególności
stwierdzono ich działanie przeciwwirusowe. W naszej pracy zajęliśmy się analizą strukturalną
tych związków. Zarejestrowaliśmy widma lH, l 3 C i N NMR oraz widma korelacyjne 2D
{'H}-I3C i {!H}-15N stosując techniki g-HSQC, g-HMBC i g-HMQC, co pozwoliło dokonać
jednoznacznych przypisań sygnałów w widmach i ustalić konfigurację molekuł.

Teoretyczne badania nad przesunięciem chemicznym 3 łP NMR
w pifcioczłonowych C-P heterocyklach.

P.A. Mróz, M.K. Pietrusiewicz i K. Woliński I
Wydział Chemii Uniwersytetu im. M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie |

Inspiracją do podjęcia badań przedstawionych w tej pracy była zaskakująca zmiana I
przesunięcia chemicznego 3 1 P dla tlenku l-fenylo-2-mety!enoisofosjmoliny. Typowy zakres 5
przesunięć chemicznych dla 3 I P w pierścieniach pięcioczłonowych wypada w przedziale |
54-67 ppm tak jak dla tlenku l-fenylofosfol-3-enu (+54,2) i tlenku l-metylofosfol-2-enu (+67). |
Natomiast dla tlenku l-fenylo~2-metylenoisofosfwoHny przesunięcie chemiczne j l P wynosi i
+43 ppm. Jak widać różnica wynosi tu ok.10-20 ppm względem innych związków tego typu. =

Tlenek l-fenylo-2-metylenoisofosfinoliny jest przedstawicielem nowej klasy związków =
heterocyklicznych zawierających P w pierścieniu. Zainteresowanie tymi związkami =
powodowane jest przewidywanymi ich właściwościami jako przydatnych substratów do
syntezy związków o charakterze koordynacyjnym, które z kolei planuje się wykorzystać w
reakcjach katalitycznych.

Niewątpliwym atutem badań teoretycznych jest możliwość operowania na molekułach do
tej pory niedostępnych dla analizy doświadczalnej. W pracy niniejszej dla pełniejszego
zbadania wpływu poszczególnych podstawników przeprowadzono obliczenie dla szeregu
hipotetycznych układów.

Do obliczeń magnetycznych stałych ekranowania 3 I P wykorzystano metodę GIAO.
Oeometrię wszystkich układów uzyskano z optymalizacji na poziomie DFT/B3LYP w bazie
funkcyjnej 6-31G**. Do obliczeń stałych ekranowania na poziomie teorii SCF i DFT/BLYP
użyto" bazy 6-311G**. Wszystkie obliczenia wykonano przy użyciu pakietu Tcx.as9S.
Większość obliczeń wykonanych zostało w systemie równoległym z wykorzystaniem klasferu
12 procesorów typu Pentium 11/400 MHz.



SL4
PL0001116

STUDIUM PROCESÓW DYNAMICZNYCH OBSERWOWANYCH W WIDMACH NMR
SPROTONOWANYCH FORM WYBRANYCH TETRAAZAMAKROCYKJLI

Ryszard B. Nazarski

Katedra Chemii Organicznej, UntwerayletŁódzki, Narutowicza 68, 90-136Lódł 1, P.O. Box 376; e-mail: rynaz@cherrml.unl.lodz.pl

Przeprowadzono analizę niektórych procesów dynamicznych, zachodzących w cząsteczkach trzech ligandów makrocyklicz-
nych J-3, a zaobserwowanych podczas pH-metrycznego miareczkowania NMR w roztworach wodnych przy użyciu H(D)NC>3
[1-5]. Podczas gdy trendy na uzyskanych krzywych miareczkowania 5x = % H ) {gdzie X = ' H , 1 J C oraz ' S N (dla układu
izocyklamu, 3)}, będące w dobrej zgodności z wartościami makroskopowych staiych protonowania logK [3, 5], pozwoliły
ustalić strukturę chemiczną tworzących się kolejno kationów amoniowych H(D)„L ł {n = 1-4 (lub 5), L = ligand} jak i se-
lcwencje protonowania atomów azotu w badanych poliaminach cyklicznych [2-5], to jednak charakter zmian 5x w pewnych
zakresach pH nie został całkowicie wyjaśniony dla kilku jąder (głównie C) analizowanych obiektów 1-3 [2-4]. Dotyczyło to
również znacznego poszerzenia niektórych sygnałów rezonansowych ('H, 1 5 N i zwłaszcza i 3 C NMR) [2-4],

n Uzyskane obecnie rezultaty, uzupełniające znacznie wiedzę o zachowaniu

<-k 1 m - i , ti-2,R-CH,CHjNH, konformacyjnym makrocykli 1-3, pozwalają sądzić że procesy dynamicz-
i I j m = u - l R = H n e zachodzące w środowisku kwaśnym wynikają z powolnej inwersji

(CHńn-N N ' i - i - i R = K konfiguracji wokół atomów azotu (tj. inwersji pierścienia) w spiotonowa-
H / I I S H * ' nych formach tych układów i dotyczą równowag dynamicznych pomiędzy

(CHii„ dwoma lub trzema solwatowanymi indywiduami H(D)„Lnt nNOj [4].
Ponadto „anormalne" niskopolowe przesunięcia protonowania kilku jąder 1 3C układu skorpiandu (1), występujące poniżej pH
3.3 [2, 3], zostały wstępnie wytłumaczone efektami konformacyjnymi towarzyszącymi prawdopodobnemu przyjmowaniu
przez makroobiekt 1 konformacji endodentnej, analogicznej do ustalonej rentgenograficznie dla kryształu całkowicie zdeute-
rowanego ukiadu cykiamu, OtV' 4-NOj' 2DjO {(>)•
111 R. B. Nazorski, D. SiBczyński, P. Urbaniak, J. EteiegioS, A. Orajdaak, }6th WPACCongress, Geneva, Switzerland, Augusl 17-22, 1977. poster

SB-I16;CA/mia, 1997, //, 432.
[2] R. B. Nazarski, D. Sroczyński, Symposium on Application of Magnetic Resoyumce In Chemistry and Related Areas, Warsaw, June 24-26 1998,

poster P-32.
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Analiza wpływu multipoli stanu na kształt widma MRJ spinu 1=1/2 sprzężonego ze

spinem S=3.

"W.Nosel, S.Capuani, F.De Luca, B.Maraviglia.

* Instytut Fizyki UJ, Kraków, Polska,

Dipartimento di I'isica, Universita „La Sapienza" di Roma, Italia.

W układzie sprzężonych spinów 1=1/2 i S=3 mogą być generowane multipole stanu wyższego

rzędu. W komunikacie przedstawiono teoretyczną analizę wpływu multipoli na spektralny

kształt multipletu protonowego otrzymywanego w eksperymantach SEDOR oraz echa

spinowego. Czasową ewolucję multipoli stanu opisano w obecności oddziaływania

kwadrupolowego, dipolowego oraz oddziaływania skalarnego. Przedstawiono symulacje

numeryczne oraz wyniki eksperymentalne.



PL0001118 25"
»AŁ»AJ>IŁ utmrŁrtATUROWYCH ZALEŻNOŚCI WIDM 14N-NQR

W PRZEMYSŁOWYM TROTYLU

M. Ostafin, B. Nogaj
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Fizyki

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Praca jest częścią większego realizowanego przez nas projektu, którego celem jest zbadanie
możliwości zastosowania spektroskopii 14N-NQR do wykrywania min lądowych
zawierających trotyl jako ładunek wybuchowy. W przeciwieństwie do wyników (częściowo
utajnionych) podobnych badań opublikowanych przez badaczy amerykańskich, wszystkie 6
linii widma ' rJ-NQR badanej przez nas próbki trotylu (polskiej produkcji) są bardzo szerokie
i słabe nawet w temperaturze 77 K. Poza tym ich częstotliwości dość znacznie odbiegają od
danych amerykańskich oraz, co najważniejsze, widmo naszej próbki zanika w temperaturze
już ok. 100 K stając się niewykrywalne w temperaturze pokojowej. Tymczasem źródła
amerykańskie donoszą o względnie łatwym wykrywaniu w tej temperaturze sygnałów NQR
od kilkusetgramowych próbek TNT. Również grupa badaczy rosyjskich prof. Greczyszkina
doniosła o zakończonych niepowodzeniem próbach zarejestrowania Sygnałów NQR w
przemysłowym trotylu w temperaturze pokojowej. Na podstawie uzyskanych przez nas
wyników można wysunąć hipotezę, że przyczyną tych rozbieżności mogą być różnice
własności fizycznych próbek TNT stosowanych przez różne zespoły badawcze, wynikające
np. z obecności zanieczyszczeń i domieszek kilku faz krystalicznych. W celu weryfikacji tej
hiootezv Dlanuiemv badania widm I 4 N-N0R specjalnie oczyszczonych próbek TNT.
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Zależność tensora dyfuzji wody od czasu po urazie rdzenia kręgowego
szczura

J. Pindel, A.T. Krzyżak, L. Pamirska, A. Jasiński, W.P. Węglarz, D. Adamek1, P. Sagnowski2,
P. Kozłowski3, A. Urbanik2

Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego, 'Zakład Neuropatologii, ''Katedra Radiologii
Collegium Medicum VJ, ^Institute for Biodiagnostic N'RC, Winnipeg, Kanada

Uraz mechaniczny tkanki nerwowej powoduje zapoczątkowanie szeregu
skomplikowanych procesów fizjologicznych, wynikających z niedokrwienia i niedotlenienia
komórek czy też mechanicznego uszkodzenia struktur tkanki. Zachodzenie tych zmian
obserwować można za pomocą obrazowania MR tensora dyfuzji wody już w kilka minut po
urazie.

Celem pracy było zbadanie zmian zachodzących w tkance nerwowej rdzenia
kręgowego szczura po urazie mechanicznym w czasie od 10 minut do kilku godzin po urazie.

Wykonano szereg eksperymentów in vitro na wyizolowanych rdzeniach kręgowych
szczurów oraz in vivo na żywych, uśpionych zwierzętach. Rdzenie kręgowe do pomiarów
in vitro utrwalano po 10, 20 i 40 minutach od uszkodzenia rdzenia, natomiast pomiary in vivo
wykonywano w czasie od 1 do 7 godzin po urazie rdzenia.

Zaobserwowano, że wartość współczynnika izotropii dyfuzji (ID) wzrastała w czasie
od 10 do 40 minut po urazie, natomiast w czasie od 1 do 7 godzin po urazie wartość ID nie
zmieniała się znacząco.



\ O EFEKTY SPEKTROSKOPOWE 'H NMR PODSTAWIONYCH CYNNOLIN

o Krystian Pluta, Wojciech Pudełko, Beata Morak
O

I Katedra Chemii Organicznej, Śląska Akademia Medyczna
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

Badano efekty spektroskopowe 'H NMR tytułowych związków (X, Y = N) w roztworach

CDCI3 i DMSO-d6. Jednoznaczne przyporządkowanie sygnałów uzyskano przy użyciu technik

COSY, HETCOR i NOE.

Obserwowano przesłanianie i odsłanianie protonów H-5 i H-8, wywołane przez przestrzenne

oddziaływanie podstawników w poz. 1 i 4 (efekty peri). Określono wpływ pierścienia hetero-

cyklicznego na wielkość tych efektów porównując z efektami w związkach naftalenu (X, Y =

CH), chinoliny (X = N, Y = CH) i izochinoliny (X - CH, Y = N).

Badanie zmian konformacyjnych znakowanego spinowo cytochromu c w trakcie
i procesu termicznej denaturacji

i Janusz. Pyka". Artur Osyczka*, Wojciech Blicharski*. Bohdan Turyna , Wojciech Froncisz1

i T- 'Zakład Biofizyki, "/.akład Biochemii Zwierząt, Instytut Biologii Molekularnej UJ, Al.
i ^N Mickiewicza 3. 31 -120 Kraków, e-mail: iasiLi@mol.i.ii.edu.pl

i O Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (KPR) staje się techniką
: Q coraz szerzej stosowaną do badania struktury i zmian konformacyjnych białek. W badaniach

—I tych wykorzystuje się sondy spinowe przyłączone specyficznie do reszt cysternowych w
cząsteczce badanego białka.

W pracy wykorzystano nitroksylowy znacznik spinowy specyficzny do reszt
cysteinowych (l-oksy^^S^-tetrametylo-A^-pyrrolino-S-metylo) melanotiosulfonian.
Znacznikiem tym znakowano cytochrom c z Succharomyc.es cerevisiae , który posiada tylko
jedną wolną resztę cysteinową. Zarejestrowano widma 1:PR dla utlenionej i zredukowanej
formy cytochromu c oraz zbadano ich zależność temperaturową.

W widmach CW HPR stwierdzono obecność dwóch .składowych. Nie stwierdzono
natomiast różnic pomiędzy widmami CW HPR zarejestrowanymi w temperaturze pokojowej
dla utlenionej i zredukowanej formy cytochromu r. Wykazano również, że forma
zredukowana cytochromu c jest bardziej odporna na działanie czynnika denaturującego jakim
jest wysoka temperatura.
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BADANIE DYFUZJI MOLEKUŁ WODY
W NATROLICIE METODĄ MRJ

A.V.Sapiga0, N.A.Sergeev21

"Faculty of Physics, Tavrida National University, 95007, Simferopol, Crimea, Ukraine
2)Institute of Physics, University of Szczecin, 70-451 Szczecin, Poland

Natrolit NażAbSij 2H2O należy do grupy sit molekularnych - zeolitów. Badania dynamiki
molekuł wody w natrolicie metodą MRJ wykazały [1], że w zakresie temperatur 310 K < T <
400 K widma MRJ zawierają (tylko przy niektórych orientacjach kryształu w zewnętrznym
polu magnetycznym) charakterystyczne dublety Pake'a dwóch rodzajów. Dublety pierwszego
rodzaju odpowiadają molekułom wody sztywne związanym ze strukturą kryształu [2].
Dublety Pake'a drugiego rodzaju odpowiadają molekułom wody, które „skaczą" po
regularnym położeniom w strukturze natrolita [2]. Z przeprowadzonych symulacji
komputerowych linii widmowych MRJ dla różnych modeli dyfuzji molekuł wody i z
porównania wyników doświadczalnych z modelowaniem komputerowym wynika, że w
natrolicie rozrzut wartości energii aktywacji dla dyfuzji molekuł wody dobrze opisuje funkcja
Gaussa.

Literatura

1. S.P.Gabuda, Doki. Akad. Nauk USSR, 146 (1962) 840; A.V.Sapiga, N.A.Sergeev,
V.N.Szcherbakov, S.P.Gabuda, I.A.Belisky, J. Struct.Chem., 27 (1986) 183.
2. N.A.Sergeev, O.V.Falaleev, S.P.Gabuda, Sov.Phys.-Solid State, 11(8) (1969) 2248;
A.V.Sapiga, N.A.Sergeev, V.N.Szcherbakov, S.P.Gabuda, I.A.Belisky, J. Struct.Chem., 27
(1986)181.
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ANALIZA IZOMERYCZNYCH KUMYLOFENOLI METODAMI : H- i 13C-NMR

Maciej Skarżyński* i Witold Jakubowski**
*Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
**Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

Problem identyfikacji i oznaczania zawartości izomerycznych kumylofenoli (C]5H)sO) w
ich mieszaninach pojawia się przy analizie składu strumieni technologicznych procesu
produkcji para kumylofenolu. Pojawia się także przy badaniu składu smoły fenolowej
powstającej jako frakcja odpadowa w procesie otrzymywania fenolu z benzenu. Izomer
para jest jednym z głównych składników smoły - przy prawidłowo przebiegającym
procesie smoła zawiera kilkanaście procent /7-kumylofenołu. Zawartość izomeru orto
na ogół nie przekracza 5%. Niekiedy wykrywano chromatograficznie obecność
trzeciego izomeru, meta kumylofenolu, częściej substancji o cząsteczce trimerycznej,
dikumylofenolu (C24H27O; najbardziej prawdopodobnym izomerem jest izomer 2,4);
zawartość żadnego z tych dwóch związków nie przekraczała 10" %. Może również
pojawiać się w smole kilka procent eteru kumylowofenylowego, związku o wzorze
sumarycznym Ci 5Hi 60 - takim samym jak kumylofenole, a zatem również będącego ich
izomerem. W prezentowanej pracy są przedstawione dane *H- i C-NMR -
doświadczalne i uzyskane przez komputerową symulację widm - umożliwiające
identyfikację i ilościową ocenę zawartości poszczególnych izomerów w mieszaninach.
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Susceptibility and Diffusion Effects in the !H2O MR Signal Behavior of

Human Blood

W.M. Specs1, M.C. Oswood1, J.J.H. Ackerman1 2 '3 and D. A. YablonskiyM

Departments of Radiology1, Chemistry2, Internal Medicine3 and Physics4, Washington University,
St. Louis, MO U.S.A.

Notable contributions to understanding effects of oxygenation level upon the observed

'H-0 Larmor frequency shift and relaxation parameters in human blood have been made

previously. Herein we revisit the determination of these parameters, approaching Ihe

experiment with great care to ensure that the in vitro blood samples are well

representative of human blood in situ. Additionally, we analyze the time domain spin-

echo signal of each blood sample, finding that the !H 2O free induction decay envelope is

best described by an expression of the form, £(t) = e~ r ' ~ l with parameters AR and

R,' that increase as a function of the fraction of paramagnetic hemoglobin squared,

(1 - Y')2, and depend on the echo time. This result is interpreted in terms of diffusion

and transmembrane exchange phenomena within a heterogeneous sample.

STEROWANIE POMIAREM NMR W OPARCIU O PROTOKÓŁ TCP/IP
W ŚRODOWISKU WIELOWĄTKOWYM

Grzegorz Stoch
LO

T _ Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, ul.Radzikowskiego 152, e-maih stock@eilf.ifi.edu.pl

i o
i o
: O Współczesne metody programowania i możliwości środowisk operacyjnych ułatwiają
i ~-| rozwiązywanie problemów z ciągłością przepływu danych. W szczególności, istnienie
I lokalnych sieci TCP/IP skłania do wykorzystania rozproszonej struktury przetwarzania.
i Wspomniana ciągłość ma podstawowe znaczenie dla pomiarów o krytycznych - z punktu
• widzenia systemu - parametrach czasowych.

Pomiar NMR w wariancie spektroskopii wielowymiarowej cechuje się dużym
zapotrzebowaniem na zasoby systemowe: zarówno na pamięć operacyjną, jak i czas CPU. Fakty
te sugerują optymalną realizację wymienionego na wstępie zadania: preferowane są środowiska
z nielimitowanym dostępem do zasobów, oraz umożliwiające rozproszenie przetwarzania "on
line".

Rezultatem wymienionych założeń jest system oparty na właściwościach specyfikacji
Win32, Winsock 2.0 oraz DDE 2.0. Umożliwia on prowadzienie pomiaru na maszynie
o stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na czas CPU. Poszczególne moduły umożliwiają
wstępny kontakt z warstwą sprzętową, transportując następnie rezultaty do protokołu TCP/IP,
skąd są pobierane przez dowolną maszynę pracującą w sieci i dysponującą oprogramowaniem
będącym częścią opracowanego systemu.
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: Zastosowanie MAS MRJ do badania iofcalnych struktur
i polimerycznych szkieł tlenkowych

: ^O L. Stoch, Z. Olejniczak", M. Środa
: C\l Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
= •*"" *Insfytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

Z CD
i Q Struktura szkieł tlenkowych o złożonym składzie chemicznym różni się znacznie od idealnego modelu ciąg-
: O 'ej nieuporządkowanej więźby o wiązaniach kowalencyjnych, który jest stosowany do opisu budowy szklistego
• —I 5iC>2 lub GeC>2. Odstępstwa od tego modelu polegają m.in. na tym, że więźbę polimeryczną tworzą składniki o
| D_ ,-óżnych liczbach koordynacyjnych względem tlenu: 3 (B), 4 (B, A], P), 5 (Al), i 6 (Al), a pierwiastki więźbo-
; wórcze tworzą z tlenem wiązania mieszane jonowo-kowalencyjne, o różnym stopniu kowalencyjności. Obec-
: IOŚĆ modyfikatorów wywołuje depolimeryzację więźby w stopniu zależnym od rodzaju i ilości modyfikatora.
: Oddziaływania tlen-kation-modyfikator mają charakter jonowy. Ponadto modyfikatory zmieniają charakter

Mazania tlenu ze składnikiem więźbotwórczym, na skutek oddziaływań chemicznych tyjm; składnik zasadowy
(modyfikator)-skJadnik kwaśny (element więźbotwórczy). W konsekwencji struktura szkieł wieloskładnikowych
staje się niejednorodna, a jej ciągłość jest naruszona.

W pracy podjęto próbę zastosowania MAS-MRJ do określenia struktury lokalnych niejednorodności struktu-
ry szkła, a w szczególności roli kationów modyfikatorów w ich tworzeniu się. Badania wykonano na szkłach
modelowych: 50SiO2-50BPO4 oraz 50SiO2'40BPO4-I0AlPO4; modyfikatorami były tlenki Na2O i CaO.
Stwierdzono, że wpływ kationów modyfikatorów w widmach MAS-MRJ badanych szkieł wyraża sie:
1. zmianą wielkości przesunięcia chemicznego głównego pasma "Śi i pojawieniem się dodatkowego pasma co

jest rezultatem powstawania tlenków niemostkowych i depolimeryzacją domen krzemianowych więźby,
2. zmianą pozycji pasma 3 ! P w kierunku mniejszych wartości przesunięcia chemicznego,
3. osłabieniem pasma 30 ppm w widmie 21A1 pochodzącego od grup [A1O5] aż do jego zaniku,
4. przemieszczaniem się piku przesunięcia chemicznego dla " B w kierunku dodatnich wartości ppm zależnie

odjonowości wiązania modyfikator- tlen.
Wynika z tego, że w badanych szkłach modyfikatory oddziaływają silnie na domeny fosforanowe [PO^] i krze-
mianowe [SiOi] w więźbie. Ponadto wywołują zanik Al w nietypowej koordynacji 5 względem tlenu.

REAKCJE CYKLIZACJI 1,4-DIPODSTAWIONYCH
TIOSEMIKARBAZYDÓW

L. Strzemecka
Katedra i Zaktad Chemii Organicznej Akademii Medycznej w Lublinie

N-

• •*" Reakcja cyklizacji 1 -acylo-(aroilo-) 4-cynamylo-tiosemikarbazydów 36%
| Q kwasem solnym prowadzi do różnych układów heterocyklicznych [ i ] .
i O Dane eksperymentalne wskazują , że rodzaj otrzymanego układu
; | heterocyklicznego zależy od struktury połączenia liniowego . Strukturę
i Q_ połączeń liniowych określono na podstawie widm 'HNMR . W widmach
; HNMR związków 1,2 zarejestrowanych w DMSO pojawiają się sygnały ,
! które potwierdzają istnienie trzech odmian tautomerycznych a,b,c (Schemat)
! oraz wskazują na przechodzenie struktury a —> b , a —> c .

Schemat
O S

II I!
R—C — N H — H N — C — N H — CH2 — CH=CH — C 6 H 5

O SH L R = o-HO-C6H4-
|| | 2. R= p-NO rC6Il4-

R— C — NH — HN — C = N — CH2 — CH=CH — C6H5

ii "{
R — C — N H — N = C — N H — C H 2 — C H = C H — C 6 H 5

c

1. Strzemecka L. Polish J. Chem., 62 , 757 (1988)
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STRUKTURA GALAKTOPIMTOU WYODRĘBNIONYCH Z NASION WYKI
KOSMATEJ

Przemysław Szczeciński', Adam Gryff-Keller1, Marcin Horbowicz2 i Leszek Lahuta'

'Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
2Instytut Warzywnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
^Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Biologii, Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn

Z alkoholowo-wodnego ekstraktu z nasion wyki kosmatej {Vicia villosa) wyodrębniliśmy,
min., trzy oligosacharydy (1-3). Ich właściwości chromatograficzne wskazywały, że są to
galaktocyklitole. Dwa z nich zostały zidentyfikowane za pomocą widm 13C NMR, jako
galaktopinitol (1) i digalaktopinitol (2), związki identyczne z wyodrębnionymi poprzednio z
innych roślin strączkowych. Wykorzystując różne techniki ID i 2D pomiarów widm 'H i B C
NMR wykazaliśmy, że związek 3 jest tngalaktopinitotem o strukturze O-a-i>galakto-
piranozyio-( 1 ->6)-O-a-i> galaktopiranozy)o-( 1 ->6)-<9-a-r>-galaktopiranozylo-( 1 -»2)-1 n-4-O-
metylo-cA/w-inozytol. Oiigosacharyd o takiej budowie został wyodrębniony z ciecierzycy
(Cicer arietinum), ale przytoczone w literaturze dane widrflowe nie pozwalają na
jednoznaczne potwierdzenie jego identyczności ze związkiem 3. Natomiast widmo I 3C
związku 3 iest inne niż widmo izomerycznego trigalaktopinitolu wyodrębnionego z nasion
Mimosa scabrella.
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ANALIZA TEMPERATUROWYCH ZALEŻNOŚCI PROCESÓW RELAKSACJI W KSYLENIE.

Edward Szneler*. Danuta Kruk**

* Instytut Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

**Jnstytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

Przedstawiono analizę wyników pomiarów szybkości relaksacji spinowo - sieciowej

i spinowo - spinowej dla trzech odmian (orto-, meta-, para-) ksylenu w funkcji temperatury.

Pomiary wykonano dla częstości pracy spektrometru wynoszącej 500 MHz . Wykonane

pomiary relaksacyjne odpowiadają zarówno fazie skondensowanej ksylenów jak i fazie

ciekłej. Umożliwiają one prześledzenie zmian mechanizmów dyfuzji w analizowanych

substancjach następujących ze zmianą temperatury. Analiza procesów dyfuzyjnych obejmuje

zarówno protony podstawników i pierścienia benzenowego.
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Temperaturowe pomiary czasów relaksacji spinowo - sieciowej TJ

w stężonych roztworach białkowych. o
o
o i

'KATARZYNA SZUMIŃSKA, bALEKSANDER Gorszą 'ANDRZEJ KOWALCZYK ^ i

o I
a) Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń. ;
b) Katedra i Zakład Biofizyki, Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera, ul. Jagiellońska 13, i

85-067 Bydgoszcz j

W pracy zaprezentowano rezultaty pomiarów czasów relaksacji spinowo- sieciowej w
zależności od temperatury w roztworach albuminy wołowej o stężeniach 35%, 40% oraz
45%, w buforze Tris - HC1 (pH - 7.4). Pomiarów dokonano dla częstości 60 MHz.

Najlepsze dopasowanie funkcji relaksacyjnej uzyskano zakładając jednowykładniczy
model relaksacji. Otrzymano temperaturowe zależności czasów relaksacji spinowo-sieciowej
i zaobserwowano skokowe skrócenie ich wartości w temperaturze odpowiadającej zamarz-
nięciu wody "wolnej". Przyjmując model izotropowej dyfuzji rotacyjnej dokonano analizy
zależności temperaturowych czasów relaksacji spinowo - sieciowej.

PL0001131

Analiza dwuwymiarowych widm protonowych płynu

mózgowo-rdzeniowego

B. Toczyłowska1-2, K. Kierul3

1 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedyczni PAN, Wanzawa
2 Instytut Biochemii i Biofizyki ?AN, Wułzswa
3 Katedra Anestezjologii Akademii Medyczną!, Wanzawa

Wykonano dwuwymiarowe widma proton-proton COSY płynu mózgowo-

rdzeniowego pobranego od pacjentów z guzami mózgowia: oponiaki, glejaki i inne oraz

grupy kontrolnej. Przypisano sygnały określonym substancjom na podstawie własnej bazy

danych substancji wzorcowych oraz danych literaturowych. Podjęto próby różnicowania tych

widm pod względem patologii. Przy zastosowanych parametrach pomiaru oraz rozdzielczości,

widma dwuwymiarowe są długotrwałe i w zasadzie nie wnoszą, większej ilości informacji mi

widma jednowymiarowe. Wykorzystane zo3tały także do przypisania sygnałów w

protonowych widmach jednowymiarowych. Wydaje się, że w badaniach różnicujących

patologie wystarczające są widm* jednowymiarowe.
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1 3C CPMAS NMR W BADANIACH STEROIDOWYCH SAPOCiENiN

I.Wawer, J. Nartowska

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej, 02097 Warszawa, ul. Banacha 1

Steroidowe sapogeniny i ich pochodne cukrowe zwane saponinami występują w wielu roślinach. Bylv
one od dawna stosowane w medycynie ludowej a obecnie są przedmiotem zainteresowania farmacji.
Niektóre z sapogenin np. diosgenina czy hekogenina są otrzymywane z roślin {Dioscorea tocoro,
Yvcca, Agave) na skalę przemysłową i służą jako wyjściowy surowiec do syntezy hormonów
płciowych i kortykosteroidów. Najczęściej jednak, ziożone sąponiny izolowane z materiału roślinnego
są dostępne w b. małych ilościach. Jest oczywiste, że w badaniach strukturalnych preferowane są
metody nieniszczące, jak NMR, ale trudno jest odzyskać (aby poddać go testom farmakologicznym)
związek rozpuszczony w DMSO czy pirydynie. Alternatywą jest rejestracja widm "C w fazie stałej.
Zarejestrowano widma 13C CP MAS dla kilku znanych sapogenin steroidowych, pochodnych
spirostanu (diosgenina, hekogenina, smilagenina, tigogenina) oraz konwallamarogeniny i
konwallamaroniny izolowanych z kłączy konwalii majowej.
Mimo, że w molekule jest 27 atomów węgla widma CP MAS sapogenin są czytelne i nie wymagają
drugiej akumulacji. Zbadano dynamikę polaryzacji skrośnej rejestrując widma tigogeniny z czasem tęp
w zakresie 100|xs-20 ms, pozwoliło to zróżnicować węgle CH a takie węgle grup metylowych.

PL0001133

Wpływ temperatury na procesy wiązania cementu obserwowany metodami relaksacji
protonów oraz dyfrakcji promieniowania X.

W.P. Węglarz', R. Holly2, EJ. Reardotł, CM. Hansson4, H. Peemoeller

'instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków
Department of 2Physics, 3Earth Sciences and "Mechanical Engineering, University of
Waterloo, Waterloo, Canada.

Podwyższona temperatura powoduje przyspieszenie reakcji chemicznych a tym
samym skrócenie procesu wiązania cementu. Oprócz tego zróżnicowanie szybkości
poszczególnych reakcji powoduje zmiany w strukturze cementu wiązanego w podwyższonej
temperaturze w stosunku do cementu wiążącego w warunków standardowych. Objawia się to
w zwiększonej porowatości i kruchości końcowego produktu. Zrozumienie procesów
prowadzących do tych efektów ma pierwszorzędne znaczenie dla ulepszenia składu cementu
stosowanego w warunkach podwyższonej temperatury, np. w obudowach szybów
wiertniczych.

W pracy przedstawione zostaną wyniki monitorowania przebiegu wiązania białego
cementu dla kilku temperatur przy pomocy pomiarów sygnału FID i CPMG, prowadzonego
przez okres kilku miesięcy, oraz ich porównanie z wynikami otrzymanymi przy pomocy
dyfrakcji promieniowania X.
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Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na ekranowanie

jąder 13C i 15N w metyloaminie i dimetyloaminie

Edyta Wielogórska. Karol Jackowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa, e-mail: edvtawtijschem.uw.edu.pi

Porównanie przesunięć chemicznych 1 3C i 15N NMR badanych amin w fazie gazowej i

w roztworach ciekłych umożliwia obserwację zmian w ekranowaniu węgla i azotu na skutek

oddziaływań międzymolekularnych. Nasze wyniki pozwalają określić wpływ wiązań

wodorowych na wzmiankowane ekranowanie, gdy rozpuszczalnikami są alkohole alifatyczne

oraz ogólną zależność obserwowanych parametrów od przenikalności elektrycznej ośrodka.

Zastosowanie deuterowanych rozpuszczalników ma znaczący wpływ na obserwowane

oddziaływania, co wiąże się głównie z zamianą wiązań wodorowych na wiązania deuterowe.

PL0001135

Badania wpływu rozpuszczalnika na przesunięcia chemiczne
33S NMR sześciofluorku siarki

Marcin Wilczek. Włodzimierz Makulski, Karol Jackowski

Pracownia Spektroskopii NMR, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, e-mail: kjack@chem.uw.edu.pl

W przedstawionej pracy badane były przesunięcia chemiczne 3 j S NMR dla gazowego

sześciofluorku siarki (SF^) oraz dla SFŚ W ciekłych rozpuszczalnikach. Z widm 3 j S NMR

wyznaczone zostały zmiany ekranowania siarki przy przejściu od fazy gazowej do roztworów

(ang. gas-to-solution shifts). Otrzymane w ten sposób parametry dla sygnałów 3 3S pozostają w

korelacji z odpowiednimi wielkościami uzyskanymi z rezonansu 1 9 F dla SF^, przy czym

efekty oddziaływań międzymolekularnych obserwowane na jądrze siarki są zdecydowanie

mniejsze. Uważamy, że za to zróżnicowanie odpowiedzialne jest głównie położenie

obserwowanego jądra w molekule (ang. site factor)
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SRTUKTURA ELEKTRONOWA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW
O WŁAŚCIWOŚCIACH DEZYNFEKCYJNYCH BADANA ZA POMOCĄ

SPEKTROSKOPII 35CI-NQR

K,Wrzosek, M.Ostafin, B.Nogaj
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza

[/multowska 85, 61-614 Poznań
B.Btycki

Wydział Chemii, Uniwersytet im. A.Mickiewicza
Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

W pracy zbadano strukturę elektronową czterech związków znajdujących zastosowanie
do dezynfekcji, w środkach odwaniających i jako dodatki do preparatów myjąco-wybielajacych
dzięki charakterystycznej wiaściwości uwalniania swobodnego chloru. Są to: 1,3,5-trichloro-
l,3,5-triazyna-2,4,6-trion, sól sodowa l,3-dichloro-l,3,5 triazyna-2,4,6-trionu, 1,3-dichloro-
5,5-dimetylohydantoina i 3-bromo-l-chloro-5,5-dimetyiohydantoina. Z pomiarów
częstotliwości widm "C1-NQR oraz na podstawie zaawansowanej analizy widm nutacyjnych
o5Cl-NQR w 77K wyznaczono odpowiednio stałe sprzężenia kwadrupolowego i parametry
asymetrii tensorów gradientu po!a elektrycznego dla wszystkich chemicznie nierównoważnych
atomów chloru. Wielkości te zinterpretowano poprzez zmianę gęstości elektronowych na
wiązaniach N-Cl przy użyciu półempirycznej teorii Townes'a-Dailey'a.

PL0001137

Comparison two techniques for evaluation of '1JHN-H„ coupling constants in
protein by nonlinear fits of J-modulated [15<V,!/f]-HSQC experiments.

Igor Zhukov
Institute, of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences
02-106, ul. Pawińskiego 5a, Warsaw, Poland, e-mail: igor@ibb.waw.pl

The new experimental scheme for measure of homonuclear ''JHN n,, coupling constants in protein,
based on half modulated sensitivity enhanced HSQC (/wi/SEHSQC) has been recently introduced jl].
In this work we presented the results of evaluation coupling constants obtained by Aaf/SEHSQC pulse
sequence, compare to more recently proposed procedure based on nonlinear fitting of full J-modulated
[1SQC spectra [2]. The both techniques were, tested on the uniformly KW-labeled small protein CMTM
(Met8->Leu), composed of 29 ainino acid residues (MM = 3.2 kDa), where 23 values of 3J/f.\'-..//„ in range
2.0 10.4 Hz were obtained at 30^0. The Aa//SEHSQC technique demonstrate increase of signal-to-noisc
ratio and narrower \-2 dependences, especially for small 3.JH.\--IU- The measured y.///.v-//rt were found
lo be an good agreement with torsion angles in three-dimensional structure CMTI-I (Met8-*LeU; [3j.

References
|lj I. ZHL'KOV. W. Koz.vtfNSKI (1999) manuscript, in preparation.

[2j M. Bn.i.ETKn, D. N E W , G. OTTING, Y. Q. QIAN, AND K. WUTHRICH (1992) ./. Biomol NMIl
2, 257-274.

',')] 1. ZH;:KOV, Ł. JAROSZKWSKI, AM) A. BIEUZYŃSKI (1999) Protein Set., suhmiitmi to publication.
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BADANIA KOMPLEKSÓW KWASU KWERCETYNO-S'-SULFONOWEGO

Z JONAMI: Al3+, As3+, Ba2+, Ti3+ METODĄ 1 3C CPMAS NMR

Agnieszka Zielińska*, Iwona Wawer*
Anna Kużniar**, Maria Kopacz**,

*Zaktad Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny AM ul. S.Banacha 1, 02-097 Warszawa
**Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska

ul. W.Pola 2, 35-959 Rzeszów

Kwas kwercetyno-5'-sulfonowy jest
syntetyczną, rozpuszczalną w wodzie
pochodną kwercetyny, jednego z najbardziej
rozpowszechnionych w przyrodzie flawonoli.
Związek ten może znaleźć zastosowanie jako
nośnik mikroelementów oraz jako odtrutka -
tworząc trudno rozpuszczalne kompleksy z
metalami ciężkimi. Przedstawione tutaj wyniki
są kontynuacją badań struktury kompleksów
kwasu kwercetyno-5'-sui fonowego.
Analizowano kompleksy QSA z jonami Ar

SO,H

Rys. I

As3+, Ba2+ i Ti3+ otrzymane dla różnych stosunków stężeń QSA:Mc oraz wartości pH. W celu
określenia struktury badanych związków zarejestrowano widma l 3 C NMR w ciele staiym. Na
ich podstawie określano miejsca podstawienia jonu. Możliwe pozycje przedstawiono na rys.l.
Przyłączenie w pozycji II zaobserwowano dla jonów Al3+ i Ba2+. Tworzą się również
kompleksy Ba2+ i As3+ z udziałem grup hydroksylowych 3'-OH i 4'-OH (poz.III).



STRESZCZENIA OTRZYMANE W TRAKCIE DRUKU
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Badanie dynamiki molekularnej w przechłodzonej
3-fluoroanilinie.

W. Suchański, P. Minkin, S. Jurga.
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Zmierzono czasy relaksacji spin-siatkaTi oraz współczynniki wzmocnienia
jądrowego efektu Overhausera NOE w 3-fiuoroanilinie dla chemicznie
nierównoważnych jąder ! 3C. Przyjęcie rozkładu Cole-Davidsona dla czasów
korelacji pozwala w sposób spójny opisać temperaturową zależność Tj i NOE.
Łącząc wyniki otrzymane z badań ralaksacji 13C NMR oraz relaksacji
dielektrycznej wyznaczono w bardzo szerokim zakresie (10'us - 102 s} czasy
korelacji związane z reorientacją całej drobiny. Model Vogela - Fulchera
pozwala w całym badanym zakresie temperatur poprawnie opisać
temperaturową zależność reorientacyjnego czasu korelacji w 3-fluoroanilinie.

PL0001140

Badania Poli[(R)-3-hydroksy kwasu masłowego)] w fazie stałej za pomocą spektroskopii

wysokiej zdolności rozdzielczej 13C NMR

F. Nozirov, Z. Fojud, S. Jurga
Instytut Fizyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 64-614 Poznań, Polska

Giównym celem badań było zbadanie dynamiki molekularnej biodegTadowalnego polimeru poli[(R)-3-

hydroksy kwasu masłowego]1, przy wykorzystaniu pomiarów ciała stałego spektroskopii MAS n C NMR.

Temperaturową zależność MAS h C NMR dla fazy stałej izotaktycznego (R)-P(3-HB) mierzono w zakresie

temperatur od 293 to 413 K. przy użyciu spektrometru Bruker DSX 400 MU?. NMR.'

Dla sygnałów 13C w fazie statej, badanego związku, w eksperymencie MAS wraz ze wzrosłem

temperatury następuje zwiększenie intensywności linii związanej z konformacją Trans/Gauche węgli

znajdujących się w fazie amorficznej przy 26.5 ppm. Linia obserwowana przy 27.5 ppm w eksperymencie

związana jest z obszarami kjrystalicznymi, w których wszystkie grupy metylowe w łańcuchach przyjmują

konformacje Trans.

Przesuniecie linii węgla | J C w stronę mniejszych wartości przesunięcia chemicznego jest spowodowane

występowaniem tzw. efektu węgla •/.' Istotą tego efektu jest to, że lokalne natężenie pola magnetycznego w

miejscu obserwowanego węgla a zależy od pozycji węgla y, które jest odległe od obserwowanego jądra o dwa

wiązania C-C.
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n-Oktylammonium chloride C ] 8H37NHjCl investitaetl by 1 3 C CPMAS NMR

Zbigniew Fojud, Stefan Jurga

Institute of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań

Badania chlorków alkiloamoniowych o łańcuchach dłuższych niż 5 podjednostek

węglowodorowych pozwala obserwować zachowanie się modelowych błon Iipidowych w

sytuacji, gdy układ podlega przejściom fazowym. Wykonane badania metodą węgla ]'C

technika, CP-MAS pozwoliły zaobserwować nierównoważnie chemiczne jądra węgla L'C

występujące w łańcuchu. Dokładna analiza zmian przesunięć chemicznych poszczególnych

linii widmowych (w szczególności węgla związanego z grupą CH.s i grupą metylenową bliską

grupy amoniowej NHj+) pozwoliła stwierdzić zmiany strukturalne układu w trakcie

podgrzewania układa, i brak powrotu do wcześniejszej sytuacji po jego ochłodzeniu. Na

podstawie wcześniejszych badań dla chlorków alkiloamoniowych o łańcuchach krótszych niż

15 wynika, że związki o dłuższych łańcuchach podlegają przejściom fazowym do tych

samych faz lecz w wyższych temperaturach.

PL0001142

Struktura fazowa w polietylenach

M.Makrocka-Rydzyk, S.Głowinkowski, S.Jurga

Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul Umultowska 85. 61-614 Poznań

Liniowy polietylen o małej gęstości (Linear Low Density Polyethylene - LLDPI-)
charakteryzuje się lepszymi własnościami mechanicznymi i chemicznymi niż polietylen liniowy o
dużej gęstości (High Density Polyethylene - HOPE). Ll.DPt! jest otrzymywany w wyniku
niskociśnicniowej polimeryzacji etylenu za-olefinami (np. 1-butenem). Rosnące znaczenie
przemysłowe tego kopolimeru wynika z możliwości modyfikacji jego własności poprzez zmianę
warunków polimeryzacji (np. koncentracji reagentów). Dla HDPE i kilku LLDPF. przeprowadzono
badania widm NMR jąder n C w eksperymentach MAS oraz CPMAS przy użyciu spektrometru
Bruker DSX400. Widmo HDPK stanowią dwie linie obserwowane przy 33 ppm oraz 31 ppm.
odpowiadające łańcuchom występującym w obszarach krystalicznych o strukturze rombowej,
w konformacji „all trans" oraz łańcuchom w fazie amorficznej, w konformacji „trans/gauche".
W widmach kopolimerów obserwowano ponadto linię pr/.y około 34.4 ppm. którą przypisuje się
łańcuchom występującym w obszarach krystalicznych o strukturze jednoskośnej. Analiza kształtu
widm polietylenów wskazuje na występowanie dodatkowej linii, najprawdopodoniej związanej z
mniej uporządkowanymi obszarami pośrednimi.
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Jądrowa relaksacja magnetyczna i dynamika molekularna w

polikrystalicznych estrogenach: estronie i estriolu.

E.R Andrew*, S. Głowinkowski, J. Radomski, A. Szyczewski, E. Szcześniak
* Departments ofPhysics and Radiology, University of Florida, Gainesville. Fl 32611

Instytut Fizyki, Universytet im. A. Mickiewicza, Ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Estron i estriol należą wraz z wcześniej przez nas badanym (3-estradiolem [1,2] do
głównych przedstawicieli hormonów z rodziny estrogenów. Pomimo nieznacznych różnic w
budowie molekularnej substancje te wykazują bardzo zróżnicowane działanie biologiczne,
którego przyczyny do tej pory nie ustalono.
W przedstawionej pracy zbadano temperaturowe zależności czasów relaksacji Ti i Ti p

polikrystalicznego estronu i estriolu. Stwierdzono, że relaksacja Ti w obu badanych
hormonach wywołana jest rotacją grupy metylowej w położeniu C-18. Wysoko
temperaturowe zależności Tjp mogą odzwierciedlać zmiany konformacyjne pierścieniowego
szkieletu badanych moleluł. Wyniki badań porównano z uzyskanymi wcześniej dla p-
estradiolu.

Literatura
[1] E.R Andrew, M. KernpkaJ.M. Radomski, E. Szcześruak, Solid State Nuci.

Magn. Reson. 14(1999)91.
[2] E.R Andrew, M. Kempka, Solid State Nuci. Magn. Reson. 4(1995)249.
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Badanie dynamiki molekularnej i wewnątrz molekularnej w przechłodzonej
dwupentyloftalanie.

W. Suchański, S. Jurga.
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Rozszerzono model zaproponowany przez Lipari i Szabo dla przypadku, gdy
reorientacja całej molekuły opisana jest asymetrycznym rozkładem czasów
korelacji. Zastosowano zaproponowane podejście do analizy czasów relaksacji
spin-siatka Ti oraz współczynników wzmocnienia jądrowego efektu
Overhausera NOE w dwupentyloftalanie dla chemicznie nierównoważnych
jąder 13C. Wyznaczono temperaturową zależność czasów korelacji i paramerów
porządku S dla poszczególnych węgli w łańcuchu alifatycznym.
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Patomorfologia zmian pourazowych w rażeniu Kręgowym

relacji do obrazowania dyfuzji MR.
Adamek Dariusz , Jasiński Andrzej", Artur.7'.Krzyżak:, Joanna Phide!", Piotr.Koziowski ,

Piotr.Sagnowski4, Władysław.P. Węglarz'.
"lakład Neuropatologii CM UJ, 2Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, !IBD-NRC Winnipeg,

Canada, 4Katedra Radiologii CM UJ.

Klasyczne opisy zmian patomorfologicznych w rdzeniu kręgowym, będących wynikiem
urazu mechanicznego zwracają uwagę na znacznie większą rozległość strefy uszkodzenia
istoty szarej w stosunku do obszaru bezpośredniego urazu. Strefa ta, z cechami zmian
martwiczo-krwotocznych ma się rozciągać w kształcie mocno wydłużonego wrzeciona o
długiej osi zgodnej z podłużną osią rdzenia. Badania, które przeprowadziliśmy na szczurach
używając modelu uszkodzenia lypu weight-drop wskazują, że przynajmniej w przypadku
działania sił o pośrednich wartościach (2,lgx8cm) strefa uszkodzenia istoty szarej ma
odmienny kształt, a najbardziej odległe od epicentrum urazu - dostrzegalne zmiany nie są
zlokalizowane wokół tzw. kanału centralnego rdzenia. W obszarze uszkodzenia istoty szarej
można wyróżnić strefę nieodwracalnych zmian w neuronach („czerwone"-eozynochłorme
neurony), strefę „ciemnych" neuronów (ishemicznych? apoptotycznych?) oraz brzeżną strefę
wybitnej wakuolizacji. Stwierdzaliśmy także dobrze znane zmiany patologiczne włókien
nerwowych w istocie białej (m.in obrzęk aksonów).

Celcni wzBiemiiego norówriBnić* typu i topografii zrni^n natornorfologicznych ora?
obrazowania MR a w szczególności dyfuzji wody na wspomnianym modelu urazu rdzenia
jest wypracowanie podstaw do właściwej interpretacji wyników obrazowania MR. Na
aktualnym etapie prowadzonych badań, tylko częściowo udało się skorelować zmiany
patomorfologiczne i obrazowania dyfuzji. Dotyczy to zwłaszcza strefy wakuolizacji istoty
szarej ora?, zmian (głównie aksonalnych) w istocie białej. Te ostatnie są odpowiedzialne m.in
za wybitne zmniejszenie typowej dla istoty białej anizotropii dyfuzji wody.
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Wyznaczanie objętości tkanki mózgowej przy pomocy rezonansu
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and Andrzej Jasiński

H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Kraków,' Department of Radiology,
"Institute of Neurology, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland.

Cel pracy: Celem niniejszej pracy było wyznaczenie objętości tkanki mózgowej u chorych
na chorobę Alzheimera i określenie wartości diagnostycznej nowej metody pomiaru
objętości tkanek w oparciu o inne wskaźniki pomiaru.
Materiały i metody: Pomiary zostały wykonane na grupie 29 pacjentów z objawami
klinicznymi choroby Alzheimera oraz na 24 osobowej grupie wolontariuszy (grupa
kontrolna). Badania MR zostały wykonane metodą Echa Spinowego (Fast Spin Echo) , w
sekwencji T2 zależnej. Objętość tkanki mózgowej została obliczona za pomocą nowej
metody, pozbawionej błędu objętości cząstkowej (partial volume effect - PVE). W
metodzie tej objętość badanej struktury obliczana jest jako wynik całkowania
intensywności pixeli na obrazie MR, dokonanego na całym obszarze zainteresowania
(ROI). W odróżnieniu od zwykłych metod pomiaru objętości, zależnych od decyzji
operatora i obarczonych błędem PVE, a przez to dających dokładność w granicach 20-35
%, metoda zastosowana w niniejszej pracy daje wyniki niezależne od decyzji operatora z
dokładnością 5-10%.
Wyniki: Wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały porównane z badaniami
klinicznymi, wykazując bardzo dobrą korelację pomiędzy stopniem redukcji tkanki
mózgowej a stanem pacjenta. Stwierdziliśmy statystycznie znaczące zmniejszenie objętości
tkanki mózgowej u wszystkich chorych na chorobę Alzheimera w porównaniu z objętością
tkanki mózgowej wyliczonej na podstawie grupy referencyjnej o podobnej średniej
wiekowej.


