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

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

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

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

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