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Badanie kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.)

metodą dwuwymiarowej dekompozycji funkcji relaksacji

jądrowej. *

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

1 Wstęp.

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

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

Wstępne pomiary funkcji relaksacji jądrowej w próbkach martwicy korkowej kasztanow-
ca (Węglarz i in, 1993) sugerowały obecność podnkladu spinów cieczowych {L) oraz podu-
kladu spinów stałociałowych S\ z ograniczoną wymianą pomiędzy nimi, a także obecność
nieoddziahijącego podukładu spinów stałociałowych (5i). Jednakże jakość dostępnych wówczas
danych pomiarowych nie pozwalała na wiarygodne wyodrębnienie z funkcji relaksacji więcej
niż dwu podukładów różniących się czasem relaksacji T\. W części wyników obserwowano
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zależność czasu Ti od punktu próbkowania sygnału swobodnej precesji. Jedną z możliwych
przyczyn tego faktu mogła być obecność większej liczby składowych.

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

2 Materiały i metody.

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

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

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

3 Wyniki.

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

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

L%MagJ T,(ms] | 7£M || % Mag]
3.7

38.5

57.7

1.4

20.5

90.3

144

19.7
138
18.1
143

3.7
32.6
5.9

49.1
8.6

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

% Magi

19.0 82.7
130 17.3

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

12.9
45.8

41.3

1.2
8.7

42.9

513
22.4
715
19.3
56.0
901

% Mag 1
12.9
24.8
21.0
24.S
5.5
11.3

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

21.0
66.1
709

| | % Mag ||

I! 46.6
7.7

J[45.7

Tablica 4: Wartości parametrów relaksacyjnych otrzymane z analizy funkcji zaniku swo-
bodnej precesji dla próbki o uwodnieniu 20 %.
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Rys. 1: Zaleinolć dopasowanych wartofd czasu relaksacji spinowo-siedowej T, w funk-
cji czasu t.
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Rys. 2: Rekonstrukcji, uników funkcji swobodnej precesji dli składowej o czasie rela-
ksacji Ti ~ 1.3 mi.
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Ry«. 3: Rekonstrukcja zaników funkcji awobodnej precesji dla akladowej o posrednJm
czasie relaksacji T,.
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Rys. 4: Rekonstrukcja laników funkcji swobodnej procesji dla składowej o najdlomym
czasie relaksacji Ty.
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