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Wyposażenie: 

Spektrometr NMR Bruker Avance III 400 MHz o natężeniu pola magnetycznego 9.4 T. 

Rejestracja widm NMR i obrazów MRI 

Pracownia Biofizyki prowadzi badania laboratoryjne z wykorzystaniem spektroskopii NMR (ang. 

Nuclear Magnetic Resonance). W zakres oferty pracowni wchodzą zarówno proste jednowymiarowe 

analizy NMR (w tym 1H NMR – protonowa spektroskopia cieczowa magnetycznego rezonansu 

jądrowego; możliwa jest także rejestracja widm NMR dla innych jąder, w tym 13C oraz 31P), jak również 

analizy 2D NMR (np. DEPT, Jres, COSY, HETCOR, HMQC, HMBC, NOESY, HSQC, TOCSY).  

Dodatkowo, możliwe są pomiary NMR z wykorzystaniem techniki 1H HR-MAS NMR – jest to technika 

NMR wysokiej rozdzielczości  z rotacją pod kątem magicznym (ang. Magic Angle Spinning, MAS), która 

służy do spektroskopowej analizy tkanek, komórek, żeli, itp. 

W pracowni prowadzone jest także wysokopolowe obrazowanie NMR (HR-MRI). Możliwe jest 

obrazowanie żywych myszy, z zapewnieniem monitoringu parametrów przyżyciowych zwierzęcia. 

Badania prowadzone mogą być z podawaniem środka kontrastującego. Niezależnie od badań małych 

zwierząt, technika ta pozwala na obrazowania małych obiektów. 

Analiza danych 

Stosowane narzędzia bioinformatyki, to m.in.: 

 Analiza nienadzorowana PCA głównych składowych (ang. Principal Component Analysis). 

 Analiza nadzorowana PLS, regresja częściowa metodą najmniejszych kwadratów (ang. Partial 

Least-Squares). 

 Nadzorowana metoda PLS-DA  cząstkowych najmniejszych kwadratów połączona z analizą 

dyskryminacyjną (ang. Partial Least Squares Discriminant Analysis).  

 Nadzorowana analiza dyskryminacyjna  zmiennych  ortogonalnych  metodą cząstkowych 

najmniejszych kwadratów OPLS-DA (ang. Orthogonal Partial Least Squares Discriminant 

Analysis). 

Obok analiz mutiwariacyjnych stosowane są techniki uniwariacyjne analizy statystycznej danych. 

Analiza statystyczna danych metabolomicznych ukierunkowana jest na  wyselekcjonowanie  

metabolitów  o  największym potencjale  diagnostycznym  i  poznawczym.   

Korelacja  wyników  z  różnych technik  analitycznych  oraz  korelacje  z danymi klinicznymi stosowane 

są celem znalezienia   współzależności.    

Koszty  badania 

Każdy pomiar NMR oraz analiza danych zostaną wycenione indywidualnie.  
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