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Wprowadzenie
Nanocząstki magnetyczne stanowią obiekt zainteresowań coraz większej liczby naukowców 

z rożnych dziedzin nauki. Wszystko za sprawą ogromnej ilości ich możliwych zastosowań. W pracy 

tej zająłem się zbadaniem wpływu nanocząstek żelaza i jego tlenków, w rożnego rodzaju otoczkach, 

na czasy relaksacji protonowej w zawiesinach wodnych. Zmniejszenie czasów relaksacji prowadzi 

do  poprawy  kontrastu  w  obrazowaniu  magnetycznego  rezonansu  jądrowego  (MRJ)  i  daje 

możliwość odróżnienia obszarów zdrowych od zmienionych chorobowo. Nanocząstki magnetyczne 

używane jako czynnik kontrastowy w obrazowaniu MRJ powinny się również charakteryzować 

następującymi cechami:

• w  temperaturze  pokojowej  powinny  być  superparamagnetykami,  czyli  substancjami 

jednodomenowymi,  których wypadkowy moment  magnetyczny w przypadku braku pola 

magnetycznego jest zaniedbywalnie mały,

• w zewnętrznym polu magnetycznym moment magnetyczny nanocząsteczek powinien być 

jak największy,

• nie powinny silnie ze sobą oddziaływać tak, aby nie tworzyć aglomeratów,

• powinny być nietoksyczne, biokompatybilne i dobrze tolerowane przez organizm ludzki.

Celem tej pracy było wskazanie tych substancji, które maksymalnie skracają czasy relaksacji T1 i T2 

   i mogą stanowić cel do dalszych badań nad zastosowaniem ich jako czynników kontrastowych   

w obrazowaniu MRJ.
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Część 1 – wstęp teoretyczny

1.1 Magnetyzm jądrowy

W kwantowo – mechanicznym podejściu jądro atomowe możemy potraktować jako moment 

magnetyczny  μj,  który wykonuje ruch precesyjny wokół zewnętrznego pola magnetycznego  B0, 

którego kierunek zwykle obieramy wzdłuż osi  z układu odniesienia.  Jak wiadomo z mechaniki 

kwantowej moment magnetyczny μj jest związany z momentem pędu I (spinem jądra) równaniem 

 j= j
I ,  gdzie  γj jest  współczynnikiem  giromagnetycznym,  który  jest  wielkością 

charakterystyczną dla każdego rodzaju jądra. W polu magnetycznym B0 na moment magnetyczny 

będzie działał moment siły, który będzie równy pochodnej momentu pędu po czasie:

d I
dt

= j× B0 (1a)

d  j

dt
= j× j

B0 (1b)

Rozważając powyższe równania w obracającym się z częstością ω' układzie odniesienia, którego oś 

obrotu pokrywa z osią laboratoryjnego układu odniesienia, można pokazać [1], że efektywne pole 

magnetyczne, jakiego doświadcza moment magnetyczny wynosi:

Bef =B0−
 '
 j z

(2)

W  przypadku  gdy  '=0= j B0 ,  wtedy  moment  magnetyczny  nie  odczuwa  żadnego  pola 

magnetycznego,  a  więc  zachowuje  stały  kierunek  w  obracającym się  układzie  odniesienia.  Po 

powrocie  do  laboratoryjnego  układu  odniesienia  otrzymujemy  częstość  precesji  momentu 

magnetycznego μj wokół pola B0 0=− j
B0 , zatem częstotliwość rezonansowa wynosi:

f 0=
∣0∣
2

=
 j B0

2
(3)

Widzimy zatem,  że  częstotliwość  rezonansowa  jest  proporcjonalna  do  pola  magnetycznego,  w 

jakim  znajduje  się  jądro.  Różne  grupy  jąder  w  cząsteczce  mają  jednak  różne  częstotliwości 

rezonansowe. Wynika to z faktu, że znajdują się one w różnym położeniu i doświadczają obecności 

odmiennego niż B0 pola magnetycznego. Jako dobre przybliżenie pola, w którym znajduje się dana 

grupa  jąder  możemy  napisać  Blok=B0− B0 gdzie  σ  nazywana  jest  stałą  ekranowania.  
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To, że lokalnie różne jądra odczuwają różne pole magnetyczne, będzie miało kluczowe znaczenie w 

procesie relaksacji poprzecznej.

Energia oddziaływania momentu magnetycznego μj z  zewnętrznym polem magnetycznym 

wynosi E=−B⋅ j , co po uwzględnieniu  j= j
I  daje E=− j

B0⋅I . Spin jądrowy I jest 

wielkością skwantowaną a jego składowe mogą przyjąć (2I +1) różnych orientacji w stosunku do 

osi  wyróżnionej  przez  zewnętrzne  pole  magnetyczne  B0.  Dla  jądra wodoru,  dla  którego I  =  ½ 

występują  dwie  możliwe  orientacje  spinu,  a  zatem  i  dwie  możliwe  orientacje  momentu 

magnetycznego.  Odpowiadają  one  stanom  kwantowym  o  mj =  -  ½  i  mj =  ½.  Pierwszy  stan 

oznaczany jest w literaturze indeksem α, drugi indeksem β. Jeśli jądro o spinie I = ½  umieszczone 

jest  w  polu  magnetycznym  B0 to  możemy  wyliczyć  energię  oddziaływania  momentu 

magnetycznego z polem jako E=−ℏ  j m j B0 , przy czym różnica energii pomiędzy stanami α i β 

wyniesie  E=ℏ j B0 . Jeśli na takie jądro pada promieniowanie o energii  E=ℏ=E to 

spełniony jest warunek rezonansu i następuje przejście pomiędzy stanami α i β.

Intensywność  obserwowanego  w  MRJ  sygnału  jest  funkcją  ilości  momentów 

magnetycznych w danym stanie α lub β. Obliczmy stosunek obsadzeń dla jądra wodoru w polu  

B0 = 1 T, w temperaturze 300 K.

n

n
=exp−E

kT =exp− j j B0

kT =exp−5,58⋅5,05⋅10−27⋅1
1,38⋅10−23⋅300 =e−0,0000068=0,9999932 (4)

Widać,  ze  stosunek ten  jest  bliski  jedności.  Sygnał  rezonansowy rejestrujemy dzięki  nadwyżce 

momentów  magnetycznych  w  stanie   α.  Nadwyżka  ta  stanowi  milionowe  części  wszystkich 

momentów  magnetycznych,  jednak  gdy  próbka  zawiera  1023 jąder  to  nadwyżka  ta  wynosi  

ok. 1017 – 1018  jąder, co jest wystarczające do zarejestrowania silnego sygnału rezonansowego.
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1.2 Równania Blocha i procesy relaksacji

Przy rozpatrywaniu wielkości makroskopowych moment magnetyczny możemy zastąpić 

jego odpowiednikiem w skali makro czyli magnetyzacją M M=/V  gdzie V jest objętością 

próbki. Wówczas proces rezonansowego wzbudzenia falą elektromagnetyczną może być opisany za 

pomocą równań Blocha. Są to równania różniczkowe opisujące ruch makroskopowego wektora 

magnetyzacji w statycznym polu B0 i zmiennym polu B1 przy warunku B0 >> B1. Ruch wektora 

magnetyzacji w czasie możemy opisać klasycznie.

d M
dt

= j [ M×B ] (5)

Zauważmy teraz, że nasze pole B składa się ze statycznego pola B0 (równoległego do osi z naszego 

układu współrzędnych) i zmiennego pola B1, które niech w naszym przypadku pochodzi od  fali 

elektromagnetycznej, czyli radio-impulsu. Załóżmy, że nasze zmienne pole obraca się 

w płaszczyźnie xy z częstością ω. Otrzymujemy zatem:

B z=B0

B x=B1 cos  t 
B y=−B1 sin  t 

(6)

Po wstawieniu (6) do równania (5) otrzymamy:

d M x

dt
= j M y B0M z B1sin  t  (7a)

d M y

dt
= j M z B1 cos  t −M x B0  (7b)

d M z

dt
= j −M x B1 sin  t −M y B1 cos t  (7c)

Człony po prawej stronie opisują jednak tylko precesję składowych wektora magnetyzacji. Powrót 

układu do stanu równowagi, czyli do stanu przed przyłożeniem zmiennego pola B1 realizuje się 

przez procesy relaksacji. Po dostatecznie długim czasie (dla t → ∞) magnetyzacja przyjmie wartość 

graniczną Mz, ∞. Po uwzględnieniu procesów relaksacji równania Blocha przyjmują swą finalną 

postać:

d M x

dt
= j M y B0M z B1sin  t −

M x

T 2
(8a)

d M y

dt
= j M z B1 cos  t −M x B0 −

M y

T 2
(8b)

d M z

dt
= j −M x B1 sin  t −M y B1 cos t −

M z−M z ,∞

T 1
(8c)
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Dalsze  rozważania  na  temat  wektora  magnetyzacji  M będziemy  przeprowadzać  

w  wirującym  układzie  odniesienia,  gdzie  równania  Blocha  przyjmują  prostszą  formułę.  Jak 

wykazano  wyżej,  w  obracającym się  z  częstością  rezonansową układzie  odniesienia  stałe  pole 

magnetyczne B0 znika, natomiast dla t  → ∞ zachodzi  B1 → 0 a zatem znikają człony związane z 

precesją wektora M a pozostają wyłącznie człony odpowiedzialne za relaksację.

Aby  zarejestrować  sygnał  rezonansowy  musimy  naszą  próbkę  wystawić  na  działanie 

impulsu o częstości radiowej.  Fala elektromagnetyczna musi być tak skierowana, aby jej wektor 

magnetyczny posiadał składową w płaszczyźnie  xy, w której  mierzony jest sygnał rezonansowy. 

Jeśli częstotliwość impulsu jest częstotliwością rezonansową a czas trwania impulsu wynosi t, to 

wektor magnetyzacji  M doznaje obrotu (odchyla się od osi z) o kąt φ równy = j B1 t . Czas 

trwania  impulsu  można  dobrać  tak,   aby  wektor  magnetyzacji  M ustawić  wzdłuż  kierunku  y 

 (impuls Π/2) lub obrócić go o 180 stopni (impuls Π). Powrót wektora magnetyzacji  M do stanu 

równowagi opisywany jest przez czasy relaksacji spinowo-sieciowej i spinowo-spinowej.

1.2.1 Czas relaksacji spinowo-siecowej T1.

Czas relaksacji T1 opisuje powrót podłużnej składowej wektora magnetyzacji Mz do swojej 

początkowej wartości Mz(0). W procesie tym następuje oddawanie energii spinowej otoczeniu i jej 

zamiana na energię termiczną. Otoczenie często nazywane jest "siecią" stąd nazwa czasu relaksacji. 

Co do wartości liczbowej T1 jest to czas, który odpowiada osiągnięciu przez  magnetyzację wartości 

Mz = 1 - 1/e  ≈ 0,632 Mz(0). Czas T1 jest zwykle najdłuższy dla ciał stałych i maleje dla cieczy i 

gazów.  W cieczach  natomiast  wartość  T1 maleje  wraz  ze  wzrostem lepkości.  Rysunek  poniżej 

przedstawia schematycznie zachowanie się wartości składowej podłużnej wektora magnetyzacji w 

czasie procesu relaksacji.
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Rysunek 1: Czas relaksacji podłużnej. Odrost składowej Mz do pierwotnej wartości zachodzi  
eksponencjalnie w czasie.



Metoda Inversion Recovery (IR) pomiaru czasu relaksacji T1.
Metoda pomiaru czasu relaksacji podłużnej polega na nadaniu impulsu  Π w czasie t = 0,  

a  następnie  po  czasie  tD impulsu  Π/2.  Impulsy  te  nadane  są  wzdłuż  jednego  kierunku  - 

przyjmujemy, że będzie to kierunek x. Impuls Π odwraca wektor magnetyzacji o 180 stopni tak, że 

ma kierunek -B0. Wraz z postępującymi procesami relaksacji wektor magnetyzacji wraca do swego 

położenia równowagi wzdłuż przyłożonego pola B0. Wartość wektora magnetyzacji mierzona jest 

po nadaniu drugiego impulsu Π/2. Amplituda sygnału swobodnej precesji jest proporcjonalna do 

magnetyzacji. Weźmy równanie Blocha opisujące magnetyzacje wzdłuż kierunku  z, w wirującym 

układzie odniesienia, dla dostatecznie długiego czasu po nadaniu radio-impulsu (równanie 8c bez 

członu precesyjnego):

dM zt 
dt

=−
M z t −M 0

T 1
(9)

z warunkiem początkowym M z0=−M 0 . Po rozwiązaniu tego równania otrzymujemy:

M zt =M 0⋅1−2⋅exp−t
T 1  (10)

Równanie to opisuje zachowanie się wektora magnetyzacji w czasie, które obserwujemy  w 

metodzie IR.
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1.2.2 Czas relaksacji spinowo-spinowej T2.

Drugi rodzaj relaksacji realizuje się przez oddziaływania typu spin-spin. W relaksacji tej 

obserwujemy zanik  składowych  Mx i  My do  wartości  0.  Ponieważ  lokalnie  pole  magnetyczne 

odczuwane przez każdy z rezonujących spinów jest nieznacznie różne stąd ich precesja odbywa się 

z różną częstością w efekcie czego spiny tracą spójność w płaszczyźnie  xy. Proces ten stopniowo 

uśrednia magnetyzację w płaszczyźnie xy do zera i dlatego obserwujemy jej zanik. Czas relaksacji 

spinowo-spinowej  T2 jest  to  czas,  po  którym wartość  magnetyzacji  w płaszczyźnie  xy wynosi

1/e  ≈ 0,368  swojej  wartości  początkowej.  Zanik  magnetyzacji  opisuje  wzór 

M xy=M xy0 exp −t /T 2 i poniższy rysunek.

Metoda CP (Carr Purcell) pomiaru czasu relaksacji T2.
Metoda  CP  (Carr  Purcell)  pomiaru  czasu  relaksacji  poprzecznej  polega  na  nadaniu 

pojedynczego radio-impulsu Π/2 w czasie t = 0 a następnie ciągu impulsów Π w czasie t = τ, 3τ, 5τ, 

7τ,  itd.  Sekwencja  taka  powoduje  pojawienie  się  ech  spinowych po  czasie  t  =  2τ,  4τ,  6τ,  itd. 

Amplituda ech spinowych zanika eksponencjalnie jak:

An≈exp[−2 n
T 2 ] (11)

gdzie n to numer echa, natomiast An – amplituda n-tego echa.
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Rysunek 2: Czas relaksacji poprzecznej. Magnetyzacja na płaszczyźnie xy zanika eksponencjalnie do 
zera.



Zauważmy,  że  echa  o  numerach  nieparzystych  są  ujemne,  natomiast  parzyste  są  dodatnie,  co 

ilustruje poniższy rysunek.

Wadą metody CM są kumulujące się błędy związane z niedokładnością długości impulsu Π. Nawet 

niewielka  niedokładność  długości  trwania  impulsu  Π  powoduje,  że  echa  spinowe  powstają  za 

szybko lub zbyt późno.

Metoda CPMG (Carr Purcell Meiboom Gill)
Metoda ta jest ulepszoną wersją metody CP. W metodzie tej zostały wyeliminowane błędy 

związane  z  niedokładnością  wyznaczenia  długości  impulsu  Π.  Dokładniej  mówiąc,  błędy  te 

korygują się  samoistnie  i  nie  propagują na kolejne impulsy sekwencji.  Sekwencja  impulsów w 

metodzie CPMG składa się z pojedynczego radio-impulsu nadanego Π/2 w czasie t = 0, a następnie 

ciągu impulsów Π nadanych w czasach t = τ, 3τ, 5τ, 7τ, itd., które są obrócone w fazie względem 

impulsu Π/2 o kąt 90 stopni. Odpowiada to fizycznej sytuacji, gdy impuls Π/2 nadajemy wzdłuż 

kierunku x, natomiast ciąg impulsów Π wzdłuż kierunku y  układu odniesienia. Poniższy rysunek 

przedstawia schemat  impulsów w metodzie CPMG.
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Rysunek 3: Sekwencja impulsów w metodzie CP i obserwowane echo spinowe. Rysunek pochodzi z instrukcji  
do programu Winner obsługującego spektrometr PS-15.

Rysunek 4: Sekwencja impulsów w metodzie CPMG i obserwowane echo spinowe. Rysunek pochodzi z  
instrukcji do programu Winner obsługującego spektrometr PS-15.



1.2.3 Czas relaksacji T2*.
Czas relaksacji spinowo-spinowej można również zdefiniować przez szerokość połówkową 

krzywej rezonansowej  f 1/2 jako:

T 2≈
1

 f 1 /2
(12)

Nie można postawić znaku równości w powyższym wzorze, gdyż nie odpowiadałoby to sytuacji 

rzeczywistej. Znak równości jest uprawniony tylko w przypadku, gdy pole magnetyczne w próbce 

jest całkowicie jednorodne, czyli takie samo w każdym jej punkcie. Nie da się jednak spełnić tego 

warunku.  Różne  jądra  są  inaczej  ekranowane,  odczuwają  różne  pole  magnetyczne,  dodatkowo 

wprowadzenie  substancji  magnetycznych  jeszcze  bardziej  zaburza  lokalne  pole  magnetyczne. 

Dlatego  też  postanowiono  wprowadzić  efektywny  czas  relaksacji  poprzecznej  zwany  czasem 

relaksacji T2
*. Opisuje on rzeczywisty czas zaniku magnetyzacji Mx i My zachodzący w próbce. Dla 

czasu T2
* możemy napisać:

1
T 2

*=
1
T 2

 f 1/2 (13)

Widać,  że  oprócz  składowej  T2 we  wzorze  musimy uwzględnić  szerokość  linii  rezonansowej. 

Zwykle,  dla  wszystkich  czasów  relaksacji  zachodzić  będzie  relacja  T 2
*≤T 2≤T 1 ponieważ 

relaksacja  składowej  poprzecznej  nie  może  zachodzić  wolniej  niż  składowej  podłużnej.
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1.3 Nanocząstki i ich zastosowanie w obrazowaniu MRJ

Obrazowanie magnetycznego rezonansu opiera się na zjawisku magnetycznego rezonansu 

jądrowego. Jest to w zasadzie rezonans protonowy (1H) żywej tkanki. Przykładając odpowiednią 

sekwencję  radio-impulsów  obserwujemy  odpowiedź  układu  w  postaci  mniejszej  lub  większej 

intensywności sygnału rezonansowego. Kontrast na obrazie jest więc rezultatem różnej odpowiedzi 

poszczególnych  tkanek  na  sekwencje  radio-impulsów.  Odpowiedź  ta  zależy  m.in.  od  gęstości 

protonów, a także czasów relaksacji w tkance – zależy zatem od jej składu chemicznego i struktury 

fizykochemicznej tkanki.

Czynniki kontrastowe używane w obrazowaniu MRJ mają za zadanie zwiększenie kontrastu 

i wyszczególnienie na obrazie miejsc chorobowo zmienionych. Pierwszym środkiem kontrastowym 

zastosowanym do obrazowania MRJ był  C28H54GdN5O20, bardziej  znany jako  Magnevist.  Jest  to 

paramagnetyczny środek  kontrastowy na  bazie  jonów gadolinu  używany w  rezonansie  głowy  

i rdzenia kręgowego, a także do oceny stanu krążenia w prawidłowych i chorobowo zmienionych 

tkankach  [a].  Innym czynnikiem kontrastowym jest  środek  oparty  na  superparamagnetycznych 

nanocząstkach tlenku żelaza  Feridex I.V. Zawiera on niestechiometryczny tlenek żelaza o wzorze 

FeO1.44.  Stosuje  się  go  do  wykrywania  schorzeń  wątroby,  obrazowania  układu  naczyniowego  

i centralnego układu nerwowego [A,b].

Nanocząstki materiałów magnetycznych wykorzystuje się do obrazowania MRJ ponieważ 

wprowadzone do żywej tkanki zaburzają lokalne pole magnetycznego w miejscach, w których się 

zgromadzą,  co  skutkuje  zmniejszeniem  czasów  relaksacji  T1  i  T2
*.  Drugim  czynnikiem,  który 

przemawia  za  stosowaniem nanocząstek  do  obrazowania  MRJ  jest  ich  rozmiar.  Nanocząstki  o 

średnicach około 30nm i większe dużo szybciej są gromadzone przez wątrobę i śledzionę niż te, 

których rozmiary nie przekraczają 10nm. Zatem im większa cząsteczka tym krótszy jej czas życia w 

krwiobiegu.  Doskonale  widać tę  zależność na przykładzie  ultramałych superparamagnetycznych 

cząsteczek  tlenków  żelaza  (USPIO –  ang.  Ultrasmall  SuperParamagnetic  Iron  Oxides)  

o  rozmiarach  poniżej  10nm,  których  okres  półtrwania  w krwiobiegu  jest  znacznie  dłuższy niż 

czynników kontrastowych opartych na nanocząstkach tych samych związków jednak o rozmiarach 

większych niż 30nm [D].

Ze względu na łatwość zsyntezowania i doskonałą biozgodność, dużą uwagę poświęca się w 

badaniach  nanocząstkom  tlenków  żelaza.  Przede  wszystkim  chodzi  tu  o  USPIO,  a  także 

superparamagnetyczne cząsteczki tlenków żelaza (SPIO – ang.  SuperParamagnetic Iron Oxides). 

Składają się one z nanokrystalitów magnetytu Fe3O4 albo maghemitu γ-Fe2O3  zwykle w otoczkach 

z różnych materiałów. 
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Grubość otoczki ma duże znaczenie dla procesu skracania czasu relaksacji T1, gdyż wymaga on, 

aby oddziaływania pomiędzy protonami czynnika i wnętrza tkanki były dostatecznie duże. Zbyt 

gruba otoczka utrudnia oddziaływanie, przez co skrócenie czasu relaksacji podłużnej jest mniejsze. 

Czas  T2
* zostaje  skrócony  jeśli  w  badanym  otoczeniu  występują  duże  niejednorodności  pola 

magnetycznego. W przypadku USPIO czy SPIO proces ten spowodowany jest dużymi różnicami 

w  podatności  magnetycznej  pomiędzy  nanocząstkami  a  badanym  otoczeniem,  co  skutkuje 

powstaniem  gradientów  pola  magnetycznego  w  skali  mikroskopowej.  W  takich  warunkach 

sąsiednie spiny mają różne częstotliwości rezonansowe co prowadzi do ich szybkiego rozfazowania 

i zaniku magnetyzacji poprzecznej [E].

W trakcie  pomiarów  badane  były  substancje  magnetyczne  typu  rdzeń-otoczka,  których 

własności strukturalne zostały wcześniej zbadane w laboratorium synchrotronowym Hasylab/DESY 

w Hamburgu [C]. Poniższa tabela przedstawia uzyskane dane.

Tabela 1: Struktura badanych nanomateriałów.

Oznaczenie Zawartość rdzenia Otoczka Rozmiar nanocząstek
Fe3O4/SiO2

maghemit
γ-Fe2O3

krzemiany

50 – 1000 nm
Fe3O4/TiO2

dwutlenek tytanuFe3O4/TiO2 bez 
wyżarzania
Fe3O4/Zeolit krzemiany

Fe3O4/C Fe, Fe3O4 grafit ok. 20 nm
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Część 2 – pomiar i omówienie wyników

2.1 Preparatyka próbek.

Pomiarom zostały poddane próbki tlenków żelaza w różnego rodzaju otoczkach. 17 próbek 

zawierało materiał, o odpowiednim stężeniu wagowym, rozpuszczony w żelu agarowym. Pełna lista 

poddanych  pomiarom  próbek  znajduje  się  w  tabeli  2.  Konwencja  przyjęta  przy  oznaczaniu 

zawartości próbek była następująca: rdzeń/otoczka – stężenie wagowe nanocząstek w roztworze.

Tabela  2:  Spis  próbek  poddanych  pomiarom.  Próbka  zerowa  zawiera  żel  agarowy  użyty  jako  
próbka referencyjna.

Numer próbki Zawartość Numer próbki Zawartość
0 Żel agarowy (ref.) 10 Fe3O4/Zeolit  –  1.1%
1 Fe3O4/SiO2 – 1.5% 11 Fe3O4/Zeolit  –  0.6%
2 Fe3O4/SiO2 – 1.2% 12 Fe3O4/TiO2 bez 

wyżarzania  –  1.5 %
3 Fe3O4/SiO2 – 0.9% 13 Fe3O4/TiO2 bez 

wyżarzania  – 1.1%
4 Fe3O4/SiO2 – 0.6% 14 Fe3O4/TiO2 bez 

wyżarzania  – 0.6%
5 Fe3O4/SiO2 – 0.3% 15 Fe3O4/C – 1.5%
6 Fe3O4/TiO2 – 1.5% 17 Fe3O4/C – 0.6%
7 Fe3O4/TiO2 – 1.1%
8 Fe3O4/TiO2 – 0.6%
9 Fe3O4/Zeolit  – 1.5%

Próbki zostały przygotowane kilkoma metodami: dla nanocząstek w otoczkach węglowych 

było  to  topienie  łukowe,  natomiast  w  przypadku  materiału  pokrytego  tlenkami  krzemu  do 

preparatyki użyto metod częściowego redukcyjnego współstrącania chemicznego i reakcji zol-żel 

dla otoczek z TiO2. 

Metoda  łukowa  polega  na  topieniu  w  piecu  łukowym  odpowiednio  przygotowanych 

elektrod.  W  naszym  przypadku  była  to  anoda  grafitowa  wydrążona  wewnątrz  i  wypełniona 

sproszkowanym żelazem lub  magnetytem i  grafitowa  katoda.  W trakcie  topnienia  odparowany 

materiał osadzał się na ściankach pieca tworząc nanocząstki magnetyczne w otoczkach węglowych.
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Częściowe  redukcyjne  współstrącanie  to  metoda  pokrycia  nanomateriałów  otoczkami 

krzemionkowymi  na  drodze  dodania  kwasu  solnego  do  zawiesiny  nanocząstek  w  roztworze 

krzemianu sodowego w podwyższonej temperaturze. Więcej informacji o powyższych metodach 

można znaleźć w pozycji [C].

2.2 Metodyka pomiarów.

Pomiary zostały przeprowadzone na impulsowym spektrometrze PS 15 amerykańskiej firmy 

TEL-Atomic Incorporated.  Oprogramowanie do obsługi spektrometru – program Winner v.1.4 - 

również  zostało  dostarczone  przez  powyższą  firmę.  Spektrometr  impulsowy  PS-15  dysponuje 

źródłem  pola  o  indukcji  B  =  350mT,  którego  stabilność  jest  rzędu  0,1μT/24h.  Częstotliwość 

operacyjna spektrometru wynosi f0 = 15MHz a jej wahania są mniejsze niż 10-6 f0  [6].   W trakcie 

pomiarów częstotliwość  operacyjna  spektrometru  wynosiła  15,0002 MHz i  nie  uległa  zmianie.

Badane próbki zostały umieszczone w szklanych fiolkach, o średnicy zewnętrznej 5 mm  

i długości 80 mm. Cewka odbiorcza ma długość 10 mm. Narzuca to ograniczenia na ilość materiału, 

jaki ma znaleźć się wewnątrz fiolki. Zalecana przez producenta długość materiału w próbce wynosi 

7-8 mm. Celem przeprowadzenia dokładniejszych pomiarów długość tą należy zmniejszyć do 4-5 

mm, należy się jednak liczyć ze znacznym spadkiem stosunku sygnału do szumu S/N. W takich 

warunkach pozycjonowanie  fiolki  należy przeprowadzać indywidualnie  dla  każdego materiału.  

W trakcie pomiarów długość materiału  w próbce wahała się od 7 do 10 milimetrów natomiast 

pozycjonowanie  próbki  odbywało  się  za  pomocą  specjalnej  przeźroczystej  tubki  szklanej  z 

zaznaczoną pozycją cewki odbiorczej i gumowego pierścienia ograniczającego pionowy ruch fiolki.

2.2.1 Przebieg pojedynczego pomiaru
Pomiar czasów relaksacji pojedynczej próbki składał się z kilku etapów:

a) Znalezienie optymalnych czasów impulsów Π i Π/2. Po wczytaniu sekwencji pojedynczego 

impulsu należało znaleźć odpowiednie wzmocnienie, stałe czasowe oraz właściwie dostroić 

częstotliwość  Δf0 tak,  aby  zaobserwować  sygnał  swobodnej  precesji  (FID  –  ang.  free 

induction  decay).  Następnie  zbadano  jak  zachowuje  się  badany sygnał  wraz  ze  zmiana 

przesunięcia  fazowego  odbiornika.  Należało  ustawić  przesunięcie  fazowe  na  wartość 

odpowiadającą  maksymalnemu  sygnałowi.  Ostatnim  krokiem  było  zbadanie  wpływu 

długości  impulsu na amplitudę sygnału.  Najkrótszy czas impulsu,  dla którego amplituda 

sygnału  była  największa,  odpowiadał  czasowi  Π/2.  Czas,  dla  którego  amplituda  była 

minimalna, odpowiadał czasowi Π. Dla każdej z próbek wartości obydwu czasów zostały 

zanotowane.  Dokładność  znalezienia  czasów  odpowiadała  rozdzielczości  programera 

spektrometru PS 15, czyli 0,2μs.
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b) Znalezienie częstotliwości rezonansowej. Po ustawieniu długości trwania impulsu na czas 

П/2  i  optymalizacji  pozostałych  parametrów  sygnału  należało  odstroić  odbiornik  od 

częstotliwości  rezonansowej  o  ok.  1,5kHz  tak,  aby  zaobserwować  oscylacje  w  sygnale 

swobodnej precesji. Następnie włączono drugi kanał detekcji i skorygowano poziomy w obu 

kanałach tak, aby szumy znajdowały się na poziomie zero. Kolejnym krokiem było zebranie 

10  akumulacji  i  wyznaczenie  częstotliwości  rezonansowej  przy  użyciu  transformaty 

Fouriera po uprzednim skorygowaniu sygnału ze względu na przesunięcie fazowe.

c) Pomiar  czasu  relaksacji  T2
*. Po  znalezieniu  częstotliwości  rezonansowej  wyznaczono 

szerokość  krzywej  rezonansowej  LW,  która  wraz  ze  zmierzonym  czasem  relaksacji  T2 

będzie decydować o wartości czasu T2
*. 

d) Pomiar  czasu  relaksacji  T1. Po  ponownym  dostrojeniu  odbiornika  do  częstotliwości 

rezonansowej i ustawieniu optymalnych parametrów sygnału FID ustawiono tryb działania 

programu na  Relaxometry i wybrano sekwencję dwóch impulsów, w kolejności, Π i Π/2. 

Zalecany  czas  pomiędzy  impulsami  był  rzędu  10%  oczekiwanego  czasu  relaksacji  T1 

natomiast czas repetycji,  czyli czas potrzebny na zrelaksowanie próbki i powrót wektora 

magnetyzacji do pierwotnego ustawienia, wynosił od 2 do 4 sekund w zależności od badanej 

próbki. Na tym etapie pomiarów należało zbadać jak amplituda sygnałów zmienia się w 

zależności od odległości pomiędzy impulsami  Π i Π/2. W tym celu wybierano odpowiednią 

sekwencję  czasów  opóźnień  pomiędzy  impulsami  i  zbierano  dane  o  amplitudzie.  Do 

pojedynczego  pomiaru  zbierano  po  5  akumulacji.  Z  zebranych  danych  pomiarowych 

program wyekstrahował czas relaksacji T1.

e) Pomiar czasu relaksacji T2. Ostatnim etapem pomiarów było wybranie sekwencji impulsów 

właściwej  metodzie  CPMG,  wprowadzenie  wcześniej  zmierzonych  czasów  impulsów  

Π/2 i Π oraz optymalizacja ustawień tła i odbiornika. Czas pomiędzy impulsami Π/2 i Π 

wynosił ok. 10% oczekiwanego czasu relaksacji T2.  Po zebraniu 15 akumulacji program 

przełączano w tryb  analizy danych,  gdzie  należało  zaznaczyć  pozycję  ostatniego echa  i 

podać jego numer. Program automatycznie zaznaczał pozycje poprzednich ech spinowych i 

wyznaczał zależność amplitudy sygnału od numeru echa. Na tej podstawie otrzymaliśmy 

informację o obliczonym czasie relaksacji T2.
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2.3 Opracowanie wyników pomiarów

Jako wyniki każdego z pomiarów otrzymywało się pliki tekstowe z danymi numerycznymi

i opisem parametrów pomiarowych. Pliki zawierały informacje o wartości mierzonej magnetyzacji 

w  funkcji  odstępu  czasu  między  nadanymi  radio-impulsami  a  także  wszystkie  informacje  

o   wartościach  parametrów  ustawionych  w  danym  pomiarze.  Dane  te  posłużyły  do  dalszego 

opracowania wyników, co zostało opisane na tej i kolejnych stronach.

2.3.1 Opracowanie wyników pomiarów czasu T1.

Do wyznaczenia czasu relaksacji spinowo-sieciowej użyto metody IR. W celu dopasowania 

krzywej  do  punktów  pomiarowych  można  było  posłużyć  się  dwiema  metodami:  bezpośrednio 

dopasowując do punktów krzywą, która jest rozwiązaniem równania Blocha na Mz dla warunku 

początkowego M z0=−M 0 , co zostało opisane w sekcji 1.2.1

M zt =M 0⋅1−2⋅exp−t
T 1  (14)

lub w sposób pośredni – logarytmując powyższą zależność i doprowadzając ją do postaci liniowej:

lnM 0−M z t 
2⋅M 0 =− t

T 1
(15)

Wybrany  został  drugi  sposób,  gdyż  program  obsługujący  spektrometr  dawał  taką  możliwość  

a  otrzymane  przez  software  wyniki  można  było  poddać  dalszemu  opracowaniu.  Trzy  ostatnie 

punkty pomiarowe posłużyły programowi do wyznaczenia magnetyzacji równowagowej M0. 
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Rysunek  5:  Przykładowe  dane  uzyskane  w  trakcie  pomiarów  czasu  relaksacji  T1   dla
1,5 % Fe3O4 w otoczce SiO2. Zrzut ekranu pochodzi z programu Winner obsługujacego spektrometr. Na osi y  
magnetyzacja podana jest w arbitralnie przyjętych przez program jednostkach.



Jak widać, przy dopasowaniu punktów do prostej  y=axb współczynnik kierunkowy prostej 

pozwala obliczyć czas relaksacji T1 a także jego niepewność. a=− 1
T 1

T 1=−1
a (16)

Z prawa przenoszenia niepewności mamy:

u T 1=[ ∂T 1

∂ a
⋅u a ]

2

=[ ∂T 1

∂ a
⋅u a ] (17)

co po obliczeniu pochodnej daje:

u T 1=
u a 

a2 (18)

gdzie u a  jest niepewnością wyznaczenia współczynnika kierunkowego prostej.

Nie wszystkie próbki w trakcie pomiarów charakteryzowały niewielkimi odstępstwami danych 

pomiarowych od krzywych regresji, konieczne więc było dalsze opracowanie wyników pomiarów 

w celu usunięcia punktów, które leżały daleko poza linią regresji. Przykładem takiego punktu jest, 

znajdujący się na rysunku 6, punkt odpowiadający wartości odstępu czasu pomiędzy impulsami 

równej t = 3000ms. Po odrzuceniu takich punktów w kolejnym kroku ponownie dopasowano prostą 

do punktów pomiarowych i gdy uzyskane parametry dopasowania prostej nie różniły się znacznie 

od uzyskanych w poprzednim kroku obliczano dla danej próbki czas relaksacji wraz z jego 

niepewnością.
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Rysunek 6: Dopasowanie punktów do prostej przez program pomiarowy w metodzie Inversion Recovery 
podczas wyznaczania czasu relaksacji T1  dla 1,5 % Fe3O4 w otoczce SiO2. Zrzut ekranu pochodzi z programu 
Winner obsługującego spektrometr.



2.3.2 Opracowanie wyników pomiarów czasu T2.

Czas relaksacji spinowo-spinowej został wyznaczony przy użyciu metody CPMG. Uzyskane 

dane można było natychmiast dopasować do krzywej teoretycznej:

M xyt =M 0⋅exp− t
T 2  (19)

lub zlogarytmować powyższą zależność doprowadzając ją do postaci liniowej:

lnM xyt 
M 0 =− t

T 2
(20)

a następnie do punktów pomiarowych dopasować prostą.
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Rysunek  7:  Przykładowe  dane  uzyskane  w  trakcie  pomiarów  czasu  relaksacji  T2 
dla 1,5% Fe3O4 w otoczce SiO2. Zrzut ekranu pochodzi z programu Winner obsługującego spektrometr. Na 
osi y magnetyzacja podana jest w arbitralnie przyjętych przez program jednostkach.

Rysunek  8:  Dopasowanie  punktów  do  prostej  przez  program  pomiarowy  w  metodzie  CPMG  podczas  
wyznaczania czasu relaksacji T2  dla 1,5% Fe3O4 w otoczce SiO2. Zrzut ekranu pochodzi z programu Winner 
obsługującego spektrometr.



Dalsze  opracowanie  danych  nastąpiło  poprzez  wyrzucenie  punktów  nie  leżących  na  krzywej 

regresji. Z parametrów dopasowania prostej uzyskiwano informacje na temat czasu relaksacji T2 

wraz  z  jego  niepewnością.  Zauważmy,  że  analogicznie  jak  w  przypadku  czasu  relaksacji  T1 

parametrem prostej, który nas interesuje jest współczynnik kierunkowy. Tym razem mamy:

a=− 1
T 2

T 2=− 1
a (21)

a niepewność wyznaczenia T2:

u T 2=
u a
a2 (22)

2.3.3 Opracowanie wyników pomiarów czasu T2
*.

Czasy relaksacji T2
* wyznaczano na podstawie szerokości krzywej rezonansowej w trakcie 

pomiarów  częstotliwości  rezonansowej.  Uzyskano  w  ten  sposób  informacje  o  szerokości 

połówkowej LW piku w Hz. Wiedząc, że LW=
B0

2
piszemy:

1
T 2

*=
1
T 2


B0

2
= 1

T 2
⋅LW (23)

Przyjmując,  że  niepewność  wyznaczonej  szerokości  połówkowej  krzywej  rezonansowej  wynosi 

u LW =uLW=20 Hz i  posługując się wyznaczonymi wcześniej czasami relaksacji T2 oraz ich 

niepewnościami  jesteśmy  w  stanie  oszacować  niepewność  czasu  T2
*.  Na  podstawie  prawa 

przenoszenia niepewności mamy:

u T 2
*=[ ∂T 2

*

∂T 2
⋅uT2]

2

[ ∂T 2
*

∂ LW
⋅uLW ]

2

(24)

Widzimy natomiast, że T 2
*=

T 2

1⋅T 2⋅LW skąd po obliczeniu pochodnych dostajemy

u T 2
*=[ 1

1⋅T 2⋅LW 2
⋅uT2]

2

[ −T 2
2

1⋅T 2⋅LW 2
⋅uLW ]

2

(25)

a po prostych przekształceniach

u T 2
*= 1

1⋅T 2⋅LW 2
⋅uT2

2 2 T 2
4⋅uLW

2
(26)
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2.4 Prezentacja wyników pomiarów

2.4.1 Wyniki pomiarów czasów relaksacji T1.
Wyniki  pomiarów  czasów  relaksacji  podłużnej  T1 przedstawione  zostały  na  poniższym 

rysunku. Zauważamy tendencję do zmniejszania się czasów relaksacji wraz ze wzrostem stężenia 

nanomateriałów magnetycznych  w próbce.  Efektywność  w  obniżaniu  czasów relaksacji  T1 jest 

także zależna od danej substancji – widzimy, że materiały w otoczkach węglowych (grafitowych) 

potrafią  wydatnie  zmniejszyć  czas  relaksacji  nawet  przy  niskich  stężeniach,  czego  nie  da  się 

powiedzieć  o  nanocząstkach  w  otoczkach  krzemionkowych,  których  efektywność  jest  niska. 

Pośrednie  wyniki  dają  próbki  nanomateriałów w otoczkach tytanowych nie  poddane procesowi 

wyżarzania a także te  w otoczkach zeolitowych. Materiały nanomagnetyczne pokryte osłonkami 

tytanowymi, poddane procesowi wyżarzania stanowią grupę materiałów najmniej efektywnych w 

zmniejszaniu czasów relaksacji podłużnej T1.
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Rysunek 9: Czasy relaksacji T1 próbek materiałów nanomagnetycznych w roztworze agar-agar wraz z  
zaznaczonymi słupkami błędów. Zauważmy, że roztwór agar-agar jest naszą próbką referencyjną.



2.4.2 Wyniki pomiarów czasów relaksacji T2.

Pomiary  czasów  relaksacji  poprzecznej  przedstawia  poniższy  rysunek.  Zauważalna  jest 

zależność pomiędzy stężeniem a czasem relaksacji.  Widzimy również istotne różnice pomiędzy 

różnymi  substancjami  w  efektywności  zmniejszania  czasu  relaksacji  T2.  Ponownie  możemy 

dostrzec,  że  nanomateriały  magnetyczne  w  otoczkach  węglowych  (grafitowych)  są  najbardziej 

efektywną  grupą  substancji,  natomiast  nanocząstki  pokryte  tlenkiem  tytanu  TiO2 w  granicach 

niepewności pomiarowych nie wykazują zdolności obniżania czasów relaksacji poprzecznej, wręcz 

na odwrót istnieje tendencja do zwiększana go. Na uwagę zasługują również wyniki otrzymane dla 

cząstek w otoczkach zeolitowych,  które  zmniejszają  czas  relaksacji  T2  w porównaniu do naszej 

próbki  referencyjnej.  Taką własność posiadają  również nanomateriały w otoczkach tytanowych, 

które  nie  zostały  poddane  procesowi  wyżarzania,  jednak  ich  stężenie  w  próbce  musi  być 

odpowiednio wysokie. Wyniki otrzymane dla nanocząstek w otoczkach krzemionkowych nie dają 

jasnej odpowiedzi na pytanie jak stężenie substancji zależy od czasu relaksacji T2
*.
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Rysunek 10: Czasy relaksacji poprzecznej T2 nanomateriałów magnetycznych. Próbkę referencyjną stanowi 
żel agar-agar.



2.4.3 Wyniki pomiarów czasów relaksacji T2
*.

Wyznaczone wartości czasów relaksacji T2
* przedstawia poniższy rysunek. Słupki błędów 

zostały  wyznaczone  przy  założeniu,  że  niepewność  szerokości  linii  rezonansowej  wynosi 

uLW=20Hz jak przyjąłem wcześniej.  Widzimy,  że większość substancji  ma czas relaksacji  w 

przedziale  od  0,6μs do  0,8μs  natomiast próbki  nanomateriałów  w  otoczkach  węglowych 

(grafitowych) mają czasy od 0,8μs do 1μs. Wyniki próbki 1,1% Fe3O4 w otoczce tlenku tytanu 

wskazują na to, iż substancja ta, w takim stężeniu, ma mniejsze zdolności zaburzania lokalnego 

pola magnetycznego w próbce niż ta sama substancja w mniejszym lub większym stężeniu. Warto 

zweryfikować ten pomiar.
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Rysunek 11: Czasy relaksacji T2
* nanomateriałów magnetycznych. Próbkę referencyjną stanowi żel agarowy.



2.4.4 Wyznaczenie częstotliwości rezonansowych.

Częstotliwości  rezonansowe  wyznaczone  w  trakcie  pomiarów  przedstawia  poniższy 

rysunek.  Jak  widać  dla  większości  substancji  wraz  ze  wzrostem stężenia  obserwujemy spadek 

częstotliwości rezonansowej lub brak zmian. Wyjątek stanowią próbki w otoczkach zeolitowych 

gdzie częstotliwość rośnie wraz ze stężeniem.
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Rysunek 12: Częstotliwości rezonansowe nanomateriałów magnetycznych wyznaczone z pomiarów.



2.4.5 Wyznaczenie szerokości połówkowych krzywych rezonansowych.

Poniższy rysunek przedstawia szerokości połówkowe krzywych rezonansowych uzyskane z 

pomiarów. Widać, ze dla większości substancji szerokość krzywych znajduje się w przedziale od 

400Hz  do  500Hz.  Próbka  z  otoczką  tytanową,  która  dawała  najwyższy  czas  relaksacji  

T2
* charakteryzuje  się  najmniejszym poszerzeniem linii  rezonansowej.  Jest  to  wynik  zgodny z 

naturą zjawiska – im większe poszerzenie linii rezonansowej tym mniejszy czas relaksacji T2
*  bo 

większa  jest  zdolność  do  zaburzania  lokalnego  pola  magnetycznego,  mniejsze  poszerzenie 

odpowiada  wydłużaniu  się  czasu  relaksacji  T2
*  gdyż  zdolność  zaburzania  lokalnego  pola 

magnetycznego  przez  daną  substancją  spada.  Podobną  relacje  widzimy  dla  nanocząstek  w 

otoczkach węglowych (grafitowych) – szerokości połówkowe mniejsze niż większość substancji 

natomiast większy czas relaksacji T2
*.
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Rysunek 13: Szerokości połówkowe krzywych rezonansowych nanomateriałów magnetycznych.



Podsumowanie
Celem pracy było zbadanie wpływu nanocząstek magnetycznych w postaci rdzenia i otoczki 

na  czasy  relaksacji  protonowych  w  zawiesinach  wodnych.  Zależało  nam  na  znalezieniu 

nanocząstek, które wydatnie zmniejszą czasy relaksacji T1 i T2. Dodatkową cechą, które powinny 

mieć szukane przez nas materiały jest ich mały rozmiar (<30 nm). Obie cechy doskonale spełniają 

nanocząstki Fe3O4 w otoczkach węglowych, których rozmiar wynosi około 20 nm. Małe rozmiary 

sprawiają, że nanocząstki mają szanse dłużej pozostać w krwiobiegu i równomiernie rozejść po 

organizmie. Jak widzimy na poniższym rysunku nanocząstki Fe3O4 w otoczkach węglowych były 

w  stanie  nawet  8-krotnie  zmniejszyć  czas  relaksacji  T1   i  około  5-krotnie  czas  T2.  Substancje 

magnetyczne  w  otoczkach  tytanowych  i  krzemionkowych  dały  niezadowalające  rezultaty  ze 

względu na małą skuteczność w zmniejszaniu czasu relaksacji  T1.  Jeśli nadmienić przy tym, że 

rozmiar tych cząsteczek znacznie przekraczał 30 nm możemy się domyślać, że nie będą stanowiły 

obiektu  zainteresowań  do  dalszych  badań.  Obiecujące  wyniki  przyniosły  natomiast  pomiary 

nanocząstek w otoczkach zeolitowych.
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Rysunek 14: Porównanie czasów relaksacji T1 i T2 badanych nanomateriałów magnetycznych.



Podsumowując,  nanocząstki  Fe3O4 w  otoczkach  węglowych  efektywnie  zmniejszają  czasy 

relaksacji T1 i T2, natomiast nanocząstki w otoczkach zeolitowych zdecydowanie lepiej radzą sobie 

ze  skracaniem  czasu  T2 niż  T1.  Myślę,  że  warto  podjąć  próbę  przygotowania  nanocząstek  

w cienkich otoczkach zeolitowych (rozmiar nanocząstek ok. 20 nm), gdyż pozwoli to stwierdzić na 

drodze badań, czy równie efektywnie mogą one zmniejszyć czasy relaksacji T1.

Podziękowania

Serdeczne  podziękowania  prof.  dr  hab.  Czesławowi  Kapuście,  który  był  promotorem 

niniejszej pracy. Serdeczne podziękowania dla dr. inż. Marcina Sikory za cenne uwagi w trakcie 

eksperymentów oraz zapoznanie z aparaturą pomiarową a także za pomoc w trakcie końcowych 

etapów powstawanie tej pracy. Serdeczne podziękowania dla dr Krystyny Schneider za dostarczenie 

opisu próbek.

28



Bibliografia

Literatura
1. "Nuclear magnetic resonance and relaxation", Brain Cowan, 

Cambridge University Press 1997

2. "Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego", Jacek W. Hennel,
Wydawnictwo Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków 1997

3. "Podstawy spektroskopii molekularnej", Zbigniew Kęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998

4. "Spektroskopia molekularna", Joanna Sadlej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2002

5. Instrukcja pomiarowa dla spektrometru PS-15

6. Instrukcja operacyjna dla spektrometru PS-15

7. Instrukcja pomiarowa dla spektrometru PS-15 opracowana przez dr. inż. Marcina Sikorę.

Publikacje
A) J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003) R167–R181

"Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine" 
Q. A. Pankhurst, J. Connolly, S.K. Jones and J. Dobson

B) Monatshefte fur Chemie 133, 737-759 (2002) "Magnetic Nanoparticles and Biosciences"
I.Safarik, M.Safarikova

C) "Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI", K. Schneider, J. Przewoźnik,
J. Żukrowski, M. Sikora, C. Kapusta, D. Zając, M. Rękas, A. Świerczyna, A. Urbanik.

D) Radiology. 1990 May;175(2):489-93."Ultrasmall superparamagnetic iron oxide: 
characterization of a new class of contrast agents for MR imaging."
Weissleder R., Elizondo G., Wittenberg J, Rabito C.A., Bengele H.H., Josephson L.

E) Advanced Drug Delivery Reviews,Volume 60, Issue 11, 17 August 2008, Pages 1252-1265
"Magnetic nanoparticles in MR imaging and drug delivery"
Conroy Sun, Jerry S.H. Lee and Miqin Zhang 

Źródła internetowe
a) http://imaging.bayerhealthcare.com/html/magnevist/product_info.html  

b) http://imaging.bayerhealthcare.com/html/feridex/product_info.html  

29

http://imaging.bayerhealthcare.com/html/magnevist/product_info.html
http://imaging.bayerhealthcare.com/html/feridex/product_info.html

	Wprowadzenie
	Część 1 – wstęp teoretyczny
	1.1 Magnetyzm jądrowy
	1.2 Równania Blocha i procesy relaksacji
	1.2.1 Czas relaksacji spinowo-siecowej T1.
	Metoda Inversion Recovery (IR) pomiaru czasu relaksacji T1.

	1.2.2 Czas relaksacji spinowo-spinowej T2.
	Metoda CP (Carr Purcell) pomiaru czasu relaksacji T2.
	Metoda CPMG (Carr Purcell Meiboom Gill)

	1.2.3 Czas relaksacji T2*.

	1.3 Nanocząstki i ich zastosowanie w obrazowaniu MRJ

	Część 2 – pomiar i omówienie wyników
	2.1 Preparatyka próbek.
	2.2 Metodyka pomiarów.
	2.2.1 Przebieg pojedynczego pomiaru

	2.3 Opracowanie wyników pomiarów
	2.3.1 Opracowanie wyników pomiarów czasu T1.
	2.3.2 Opracowanie wyników pomiarów czasu T2.
	2.3.3 Opracowanie wyników pomiarów czasu T2*.

	2.4 Prezentacja wyników pomiarów
	2.4.1 Wyniki pomiarów czasów relaksacji T1.
	2.4.2 Wyniki pomiarów czasów relaksacji T2.
	2.4.3 Wyniki pomiarów czasów relaksacji T2*.
	2.4.4 Wyznaczenie częstotliwości rezonansowych.
	2.4.5 Wyznaczenie szerokości połówkowych krzywych rezonansowych.


	Podsumowanie
	Bibliografia
	Literatura
	Publikacje
	Źródła internetowe


