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B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:  

P1. A. Abulrob, S. Corluka, B. Blasiak, B. G. Fallone, D. Ponjevic, J. Matyas, B. Tomanek. 

„On line” 3 listopada 2017. LyP-1 Conjugated Nanoparticles for Magnetic Resonance 

Imaging of triple negative breast cancer. Molecular Imaging and Biology, MIBI-D-17-

00111R1. IF = 3,466.  Liczba punktów = 35. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń z 

użyciem magnetycznych środków kontrastowych do badań przy pomocy obrazowania RM, w 

szczególności: przygotowaniu fantomów do badania magnetycznych własności środków 

kontrastowych, doborze sekwencji pomiarowych, testach ex-vivo środków kontrastowych na 

systemie do obrazowania rezonansowego w polu 9,4T, analizie i interpretacji uzyskanych 

wyników badań, wyborze optymalnego środka kontrastowego do użycia w badaniach in vivo 

na mysim modelu nowotworu piersi, implantacji guza, codziennym monitorowaniu zwierząt, 

przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów in vivo na systemie 9,4T do obrazowania 

RM, monitorowaniu czynności życiowych zwierząt podczas eksperymentu, opracowaniu 

uzyskanych wyników przy pomocy programu Marevisi, interptetacji uzyskanych wyników, 

redagowaniu wstępnej wersji publikacji, wniesieniu poprawek do manuskryptu.  

Mój udział w powstaniu tej pracy szacuję na 30%.  

 

P2. B. Blasiak, J. Landry, R. Tyson, J. Sharp, U. Iqbal, A. Abulrob, D. Rushford, J. Matyas, 

D. Ponjevic, GR. Sutherland, S. Wolfsberger, B. Tomanek. 2014.  Molecular Susceptibility 

Weighted Imaging of the Glioma Rim in a Mouse Model. Journal of Neuroscience Methods, 

226:132-38. IF = 2,553.  Liczba punktów = 20. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń  z 

użyciem magnetycznych środków kontrastowych, przygotowaniu  fantomów z agarem 

zawierających magnetyczne środki kontrastowe, doborze sekwencji pomiarowych, testach ex-

vivo środków kontrastowych na systemie do obrazowania rezonansowego w polu 9.4T, 

analizie i interpretacji uzyskanych wyników badań, wyborze optymalnego środka 

kontrastowego do użycia w badaniach in vivo na mysim modelu glejaka mózgu, asyście w 

implantacji guza, codziennym monitorowaniu zwierząt, przygotowaniu i przeprowadzeniu 

eksperymentów in vivo na systemie do obrazowania rezonansowego 9.4T, monitorowaniu 

czynności życiowych zwierząt podczas eksperymentu, opracowaniu uzyskanych wyników 

przy pomocy programu Marevisi, interpretacji uzyskanych wyników, redagowaniu wstępnej 

wersji publikacji i przygotowaniu grafiki do publikacji, przeglądzie literaturowym, 

wprowadzeniu poprawek do manuskryptu, zaadresowaniu uwag recenzentów i naniesieniu 

stosownych poprawek. 

Mój udział w powstaniu tej pracy szacuję na 40%. 
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P3. B. Blasiak, S. Barnes, T. Foniok, D.Rushforth, J. Matyas, D. Ponjevic, W. Weglarz, 

R.Tyson, U.Iqbal, A. Abulrob,GR. Sutherland, A. Obenaus, B. Tomanek. 2013. Comparison 

of T2 and T2
*
-weighted Molecular MRI in a Mouse Model of Glioma. BMC Medical Imaging, 

13:20. IF = 1,06.  Liczba punktów = 20. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu eksperymentów ex-

vivo z użyciem magnetycznych środków kontrastowych na systemie do obrazowania 

rezonansowego w polu 9,4T, przygotowaniu roztworów agaru zawierających magnetyczne 

środki kontrastowe, doborze sekwencji pomiarowych, analizie i interpretacji uzyskanych 

wyników badań, wyborze optymalnego środka kontrastowego do  użycia w badaniach in vivo 

na mysim modelu glejaka mózgu, asyście w implantacji guza, codziennym monitorowaniu 

zwierząt, przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów in vivo na systemie do 

obrazowania rezonansowego w polu 9,4T, monitorowaniu czynności życiowych zwierząt 

podczas eksperymentu, opracowaniu uzyskanych wyników przy pomocy programu Marevisi, 

interpretacji uzyskanych wyników, redagowaniu wstępnej wersji publikacji, przeglądzie 

literaturowym.  

Mój udział w powstaniu tej pracy szacuję na 40%. 

 

P4. C. Dong, A. Korinek, B. Blasiak, B. Tomanek, F.C.J.M van Veggel. 2012. Cation 

Exchange: a Facile Method to Make NaYF4:Yb, Tm-NaGdF4 Core-Shell Nanoparticles with a 

Thin, Tunable, and Uniform Shell. Chemistry of Materials, 24(7):1297–1305. IF = 9,466. 

Liczba punktów = 45. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu eksperymentów ex-

vivo z użyciem magnetycznych środków kontrastowych typu rdzeń –powłoka na systemie do 

obrazowania rezonansowego w polu 9,4T, przygotowaniu roztworów agaru zawierających 

magnetyczne środki kontrastowe o rożnej koncentracji i rozmiarze zarówno magnetycznego 

rdzenia jak i powłoki nanocząstki, pomiarach czasów relaksacji T1 i T2, analizie uzyskanych 

wyników badaṅ i ich interpretacji, sumarycznym opracowaniu danych ujętych w publikacji w 

tabeli 2 i 3 a także w informacjach dodatkowych, przeglądzie literaturowym, przygotowaniu 

wstępu do publikacji i rozdziałów poświęconych pomiarom nanocząstek w wysokim polu 

magnetycznym.  

Mój udział w powstaniu tej pracy szacuję na 30%. 

 

P5. B. Tomanek, U. Iqbal, B. Blasiak, A. Abulrob, H. Albaghdadi, J. R. Matyas, D. Ponjevic, 

G.R. Sutherland. 2011.  Evaluation of Brain Tumor Vessels Specific Contrast Agents for 

Glioblastoma Imaging. Neuro-Oncology, 14(1):53-63. IF = 7,786.  Liczba punktów = 45. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu eksperymentów ex-

vivo z użyciem supermagnetycznych środków kontrastowych na systemie do obrazowania 

rezonansowego w polu 9,4T, przygotowaniu roztworów agaru zawierających środki 
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kontrastowe o rożnej koncentracji i rozmiarze, doborze sekwencji pomiarowych, analizie i 

interpretacji uzyskanych wyników badań, wyborze optymalnego środka kontrastowego do 

użycia w badaniach in vivo na mysim modelu glejaka mózgu jako najbardziej optymalne 

spośród niecelowanych środków kontrastowych, asyście w implantacji guza glejaka, 

współuczestnictwie w eksperymentach in vivo na mysim modelu glejaka na systemie 9.4T, 

monitorowaniu czynności życiowych zwierząt podczas obrazowania, analizie i interpretacji 

uzyskanych wyników badaṅ, opracowaniu uzyskanych wyników przy pomocy programu 

Marevisi, redagowaniu wstępnej wersji publikacji, przygotowaniu rysunków zawartych w 

publikacji, przeglądzie literaturowym. 

Mój udział w powstaniu tej pracy szacuję na 50%. 

 

P6. B. Blasiak, F.C.J.M. van Veggel, B. Tomanek. 2013.  Application of Nanoparticles for 

MRI Cancer Diagnosis and Therapy. Review. Journal of Nanomaterials, 2013:1-12. IF= 

1,871. Liczba punktów = 20. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu eksperymentów 

in- vivo na myszach pozbawionych układu immunologicznego, których wyniki zamieszczone 

zostały na rys. 2, przygotowaniu roztworów agaru zawierających magnetyczne środki 

kontrastowe, doborze sekwencji pomiarowych, testach ex-vivo środków kontrastowych na 

systemie do obrazowania rezonansem magnetycznym o polu 9,4T, analizie i interpretacji 

uzyskanych wyników badaṅ, przeglądzie literatury, redagowaniu części publikacji, 

poprawkach edytorskich, przedstawieniu publikacji do druku, zaadresowaniu uwag 

recenzentów i wprowadzeniu stosownych poprawek. 

Mój udział szacuję na 50%. 
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C) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Obrazowanie molekularne nowotworów przy pomocy rezonansu 

magnetycznego 

 

Spis treści:  

1. Wstęp  

1.1 Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (RM) 

1.2 Diagnostyka nowotworu za pomocą standardowego oraz molekularnego 

obrazowania RM  

1.2.1 Diagnostyka glejaka 

1.2.2 Diagnostyka raka piersi i metody leczenia 

2. Ogólny cel prac badawczych 

2.1 Zastosowanie magenetycznych nanocząstek jako środki kontrastowe do 

obrazowania RM  

2.1.1 Nanocząstki na bazie gadolinu 

2.1.2 Nanocząstki na bazie tlenku żelaza  

2.1.3 Nanocząstki typu rdzeń-otoczka i ich synteza do celów obrazowania RM 

2.2  Pomiary relaksywności roztworów nanocząstek  

2.2.1 Parametry pomiarów relaksacyjnych roztworów nanocząstek z użyciem RM 

2.2.2 Pomiary relaksywności nanocząstek NaYF4 

2.2.3 Pomiary relaksywności nanocząstek typu rdzeń otoczka NaYF4:Yb, Tm-NaGdF4 

2.3 Synteza środków kontrastowych 

2.3.1 Otrzymywanie środków kontrastowych do badań glejaka metodą RM 

2.3.2 Swoiste środki kontrastowe do obrazowania nowotworów piersi metodą 

RM 

2.4 Modele zwierzęce  

2.4.1 Model glejaka 

2.4.2 Model raka piersi  

2.5 Obrazowanie molekularne RM in vivo 

2.5.1 Obrazowanie molekularne RM glejaka  

2.5.2 Obrazowanie molekularne RM raka piersi  

3. Wnioski 
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1. Wstęp. 

Głównym tematem opisywanych badań są nowe zastosowania obrazowania metodą rezonansu 

magnetycznego (RM) (ang. MRI) do detekcji nowotworów. Dokument oparty jest na 

wybranych przeze mnie publikacjach dotyczących technologii obrazowania molekularnego 

RM (P1-P6). Zawiera on ogólne wprowadzenie do RM i bardziej szczegółowy opis 

obrazowania molekularnego RM, łącznie z elementami nanotechnologii i biologii 

nowotworów, opisem celowanych środków kontastowych oraz modelami zwierzęcymi 

stosowanymi do badań in vivo.  

 

1.1 Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (RM). 

Obrazowanie RM stało się jedną z najbardziej użytecznych technik w diagnostyce medycznej. 

W uznaniu znaczenia RM dla medycyny, dr Paul Lauterbur i Sir Peter Mansfield zostali 

nagrodzeni w 2003 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny za ich wkład w rozwój 

techniki obrazowania rezonansowego. 

Obrazowanie RM, w przeciwieństwie do innych metod diagnostyki obrazowej, takich jak 

tomografia komputerowa (CT) lub tomografia pozytronowa (PET), które wykorzystują 

promieniowanie jonizujące, jest całkowicie nieinwazyjne. Jednak metoda ta jest znacznie 

bardziej złożona, ponieważ kontrast w niej zależy nie tylko od zawartości tkanek, ale także od 

techniki obrazowania i jej parametrów (Berstein, 2004). 

RM został wprowadzony do kliniki we wczesnych latach 70-tych przy użyciu głównie 

systemów 1,5T. Obecnie magnesy generujące pole magnetyczne do 3T są wykorzystywane do 

rutynowej diagnostyki człowieka, podczas gdy 7-mio teslowe systemy stosuje się w 

badaniach naukowych. W ciągu ostatnich kilku lat RM zdominował metody obrazowania 

diagnostycznego ze względu na wysoką jakość obrazów tkanek miękkich bez stosowania 

promieniowania jonizującego (Lauffer, 1987). Został on wykorzystany do detekcji wielu 

chorób, takich jak nowotwory, osteoporoza, choroby neurogeneratywne itp.. Głównym 

zastosowaniem RM pozostaje wykrywanie nowotworów a ostatnio również monitorowanie 

leczenia, obrazowanie śródoperacyjne (Hoult, 2001) i w czasie radioterapii (Fallone, 2009). 

Niestety, metoda ta jest wciąż mało czuła i nieswoista,dlatego konieczna jest poprawa tych 

parametrów w celu zwiększenia wartości diagnostycznych RM. Odpowiedzią na to wyzwanie 

jest obrazowanie molekularne RM, będące obecnie w początkowym okresie rozwoju.  

Ponieważ zwierzęta laboratoryjne (np. myszy, szczury) są małe, do ich obrazownia stosowane 

są znacznie silniejsze pola magnetyczne niż w systemach ludzkich w celu zapewnienia 

odpowiedniej rozdzielczości obrazu, gdyż stosunek sygnału do szumu (SNR) wzrasta wraz ze 

wzrostem pola magnetycznego. Dlatego magnesy 7T i 9,4T są najczęściej stosowane w przed-

klinicznych systemach RM do standardowego oraz obrazowania molekularnego małych 

zwierząt (Blasiak, 2010). 
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1.2 Diagnostyka nowotworu za pomocą standardowego oraz obrazowania 

molekularnego RM. (P3-P6) 

Pomimo intensywnych badań i wprowadzenia do diagnostyki obrazowania metodami RM, CT 

i PET, nowotwory są jedną z trzech głównych przyczyn zgonów we współczesnym 

społeczeństwie (Liu, 2007). Wynika stąd potrzeba nowych metod leczenia, które obecnie 

obejmują chirurgię, chemioterapię i różne rodzaje radioterapii. Mimo znaczącego postępu w 

terapii nowotworów lecznie nie zawsze jest skuteczne i często ma niepożądane skutki 

uboczne (Liu, 2007). Ponieważ wczesna diagnoza jest niezbędna do pomyślnego leczenia, 

opracowywane są nowe metody diagnostyczne. W większości przypadków wykrycie raka w 

pierwszym stadium wiąże się z wyższym niż 90% 5-letnim czasem przeżycia (Weissleder, 

2006; Etzioni, 2003) ze względu na efektywność wczesnego leczenia. Obecnie rak jest 

wykrywany za pomocą różnych testów medycznych, takich jak badanie krwi, moczu lub 

technik obrazowania po których pobiera się biopsję. Jednak dokładne położenie guza wciąż 

jest nieznane. Konwencjonalne techniki obrazowania (CT, PET, MRI, X-ray) pozwalają na 

wykrycie nowotworów o średnicy kilku milimetrów, czyli kilku milionów komórek 

rakowych. W przypadku guzów mózgu najefektywniejszą metodą jest obrazowanie RM gdyż 

zapewnia bardzo dobry kontrast tkanki miękkiej w przeciwieństwie do CT (Ellegala, 2003; 

Fellner, 1997). Jednak pomimo wysokiej rozdzielczości przestrzennej RM nie wykrywa 

małych (około 1-2 mm) nowotworów, które możnaby skutecznie leczyć (Villalba, 2008). 

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii w połączeniu z rozwojem innych 

dziedzin, takich jak biologia molekularna i techniki obrazowania, umożliwiają zastosowanie 

nowych metod diagnozy i terapii. Te zintegrowane techniki pozwalają na diagnozę, a także 

zindywidualizowane leczenie i jego monitorowanie, zapewniając optymalną skuteczność 

stosowanej terapii. Chociaż ta nowa technologia jest obecnie najczęściej stosowana w 

badaniach raka, może znaleźć zastosowanie w innych chorobach.  

Podczas gdy obrazowanie molekularne dotyczy różnych technik obrazowania, takich jak PET, 

CT lub ultrasonografia (USG), szczególnie interesujące jest obrazowanie molekularne RM. 

Jest ono nieinwazyjne i zapewnia znacznie lepszą rozdzielczość przestrzenną niż pozostałe 

techniki. Mimo tych zalet i potencjału diagnostycznego RM nie został jeszcze w pełni 

zastosowany do badania raka, głównie ze względu na jego niską swoistość (odsetek fałszywie 

dodatnich wyników wynosi 10% w przypadku raka piersi) (Parker, 2008; Dur'an, 2008; 

Grupta, 2005). Swoistości RM można jednak poprawić wykorzystując znaczniki komórkowe 

a także paramagnetyczne i superparamagnetyczne nanocząstik (NP), które można wykrywać 

w małych ilości za pomocą RM. Obrazowanie molekularne RM (P1; P3; P4; P5; P6) 

wykorzystuje tzw. celowane środki kontrastowe, które mogą składać się z 

superparamagnetycznych nanocząstek wiążących się ze specyficznymi białkami 

komórkowymi przez aktywne biologicznie kompleksy np. przeciwciała (P3; P6). 

Zastosowanie tej techniki było możliwe dzięki ostatnim osiągnięciom w dziedzinie 

nanotechnologii, które umożliwiły powtarzalne wytwarzanie nanocząsteczek o 

kontrolowanych właściwościach fizycznych i chemicznych, takich jak ich wielkości, kształt i 

właściwości powierzchniowe (P4; Dong, 2012; Das 2012; Marco, 2007; Bonnemain, 1998; 

Sonvico, 2005). Wysokie momenty magnetyczne nanocząsteczek i ich mały rozmiar 
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pozwalają na efektywną manipulację magnetyczną, pokrycie ich powierzchni związkami 

umożliwiającymi syntezę z obiektami biologicznymi, takimi jak przeciwciała (P5; Suwa, 

1998), wirusy (Ebrihata, 1999), liposomy (Hamzah, 2009) lub makrofagi (Dousset, 1999).  

Środki kontrastowe w obrazowaniu RM redukują czasy relaksacji T1 i T2 otaczających je 

protonów (P3; P5; P6; Gambarota, 2008) umożliwiając wykrywanie niskich koncentracji 

komórek. Zarówno duże momenty magnetyczne NP, jak i częstotliwość ekspresji białka 

specyficznego dla komórki są ważnymi cechami pozwalającymi na wystarczające zmiany 

sygnału rezonansowego umożliwiające wykrywanie za pomocą obrazowania RM. 

Dzięki tym odkryciom możliwe stało się zastosowanie obrazowania molekularnego do 

detekcji nowotworów, w szczególności do opisanych w referacie, raka mózgu i piersi. 

 

1.2.1 Diagnostyka glejaka. 

Wśród głównych nowotworów centralnego układu nerwowego (CNS) najczęstszym jest 

glejak o wysokim stopniu złośliwości, występujący z częstością około 4,5 na 100 000 osób. 

Średni czas przeżycia dla tego nowotworu wynosi mniej niż 52 tygodnie (ABTA, 2017). 

Stosunkowo złe rokowanie można przypisać późnemu wykryciu nowotworu i ograniczonej 

odpowiedzi na konwencjonalne terapie. Dlatego też, aby poprawić efektywność leczenia, 

konieczna jest wczesna i skuteczna diagnoza. Tradycyjne techniki obrazowania 

diagnostycznego (CT, PET) lub konwencjonalne obrazowanie RM zostały wykorzystane w 

diagnostyce i monitorowaniu glejaków. Te techniki nie są jednak w stanie wykryć małych 

guzów, w szczególności ich fragmentów, które atakują tkankę mózgową lub poszczególnych 

komórek nowotworowych przemieszczających się wzdłuż włókien. Ta ograniczona prognoza 

częściowo odzwierciedla trudną wizualizację krawędzi guza, co powoduje niekompletną 

resekcję chirurgiczną będącą kluczowym aspektem pomyślniej operacji, natomiast środki 

terapeutyczne nie docierają do wszystkich komórek rakowych. Całkowita resekcja guza jest 

szczególnie ważna, ponieważ istnieje coraz więcej dowodów na to, że zakres resekcji jest 

skorelowany z wynikiem leczenia. Dlatego wyraźne zidentyfikowanie komórek 

nowotworowych podczas operacji ułatwiłoby optymalną resekcję a stąd efektywne leczenie. 

 

1.2.2 Diagnostyka raka piersi i metody jego leczenia. 

Kobietom z genetyczną predyspozycją do raka piersi często sugeruje się ogólne badania dwa 

razy w roku oraz coroczne badanie mammograficzne począwszy od 25-go roku życia. 

Niestety czułość mammografii jest niska, szczególnie w przypadku gęstej tkanki piersiowej 

spotykanej u 40-50% kobiet poniżej 50 roku życia (Tilanus-Linthorst, 2000). Do badań piersi 

stosuje się rόwnież ultrasonografię, która jednak ograniczona jest do zmian w gładkich 

ścianach i o ostrych granicach. Czułość tej metody jest porównywalna z mammografią dużych 

guzόw (powyżej 1 cm) ale z nieco większą swoistością (Jackson, 1995). Technika PET 

wykorzystując znakowaną izotopowo glukozę, pozwala na trójwymiarową wizualizację 

tkanek umożliwiając obrazowanie zwiększonej aktywności metabolicznej komórek rakowych 
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(Weber, 1999). Detekcja małych guzόw przy pomocy PET jest jednak nieefektywna a 

zdolność rozdzielcza niewystarczająca do wykluczenia guzόw piersi u pacjentόw ze 

zmienionym obrazem mammograficznym lub wyczuwalnymi zmianami w piersi (Jackson, 

1995). Mimo, że obrazowanie RM zapewnia dobry stosunek kontrastu do szumu, wysoką 

rozdzielczość przestrzenną i jest czulsze w porównaniu z ultrasonografią i mammografią 

(Kramer, 1998), wciąż wymaga poprawy, ze względu na wysoki (10%) odsetek wyników 

fałszywie dodatnich prowadzących do fałszywej diagnozy. Powszechnie stosowany RM oraz 

inne metody obrazowania nie wykorzystują jednak znaczników występujących w komórkach 

rakowych (takich jak unikalny wzór ekspresji białka) i stąd wymagane są biopsje w celu 

histologicznej oceny komórek guza (Tilanus-Linthorst, 2000). Inwazyjny rak piersi („invasive 

ductal carcionoma”) jest najgroźniejszym typem raka piersi i jednocześnie najtrudniejszym w 

leczeniu. Ma wiele form i następujących po sobie etapów. Komόrki rakowe często 

rozprzestrzeniają się poza przewody mleczne zarówno wewnątrz piersi jaki i do innych 

organów. Niestety w przypadku pacjentów u których zdiagnozowano agresywną formę tego 

inwazyjnego raka, zwanego potrójnie ujemnym („triple negative” (TN)), chemioterapia jest 

nieskuteczna. Jednocześnie nie istnieje obecnie inna efektywna metoda leczenia. Co gorsze, 

mimo początkowej pozytywnej reakcji na leczenie, pacjenci często umierają z powodu 

przerzutów, głównie do płuc i mózgu. Dlatego też bardzo ważne jest opracowanie metody 

umożliwiającej wczesną diagnozę. Jedynym alternatywnym leczeniem jest operacja 

chirurgiczna z minimalną resekcją poprzedzoną naświetlaniem. Ponieważ operacja polega na 

wycięciu guza w obrębie zdrowych tkanek niezbędna jest szczegółowa informacja o stopniu 

zaawansowania guza, którą mogłyby dostarczyć techniki obrazowania. Niestety obrazy 

otrzymane przy użyciu konwencjonalnych metod zwykle zaniżają rzeczywistą wielkość guza 

dlatego u około połowy kobiet poddanych operacji konieczna jest ponowna resekcja z 

powodu zaniżonych granic guza. Stąd też do bardziej efektywnego leczenia, potrzebna jest 

metoda, która lepiej lokalizuje i uwidacznia obszar guza. 

 

2. Ogólny cel działań badawczych. 

Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby oraz osiągnięcia naukowe i technologiczne, celem 

moich badań stało się obrazowanie molekularne raka, a w szczególności raka mózgu i piersi, 

umożliwiające wczesne wykrycie tych śmiertelnych chorób. Główne badania dotyczące tego 

tematu obejmują strukturę magnetycznych nanocząstek, ich syntezę z przeciwciałami, 

biodystrybucję, badania toksykologiczne, badania relaksacyjności ex vivo a także 

obrazowanie RM in vivo modeli zwierzęcych.  

 

2.1 Zastosowanie magnetycznych nanocząstek jako środków kontrastowych do 

obrazowania rezonansem magnetycznym (P4; P6). 

Podczas gdy obrazowanie RM zapewnia bardzo dobry kontrast tkanek miękkich, 

paramagnetyczne środki kontrastowe, takie jak Gd-DTPA, są stosowane w celu zwiększenia 

kontrastu raka. Podane do krwiobiegu skracają czasy relaksacji. Ponieważ naczynia 
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krwionośne guza są gęstsze niż zdrowej tkanki, sygnał z guza poprawia się wówczas na 

obrazach ważonych przez czas T1 (Carr, 1984). Jednak ten typ kontrastu nie jest swoisty stąd 

nie poprawia w zasadniczy sposób wartości diagnostycznych metody. 

Brak swoistości techniki obrazowania RM doprowadził do zastosowania paramagnetycznych 

nanocząstek połączonych z peptydami oraz innymi związkami organicznymi. Nanocząstki, 

umieszczone w polu magnetycznym, zakłócają pole, powodując szybszą relaksację 

otaczających je protonów wody, co umożliwia wykrywanie środków kontrastowych 

zawierających takie nanocząstki za pomocą RM. Paramagnetyczne nanocząstki zostały 

zastosowane w medycynie (Latorreand, 2009) nie tylko ze względu na swoje unikalne 

właściwości magnetyczne, ale także ze względu na możliwości modyfikacji ich powierzchni. 

Ta własność, w połączeniu z ich wielkością (zazwyczaj mniejsze niż 100 nm), porównywalną 

z wielkością związków biologicznych, takich jak enzymy, receptory lub przeciwciała, 

umożliwia ich zastosowanie do diagnostyki, terapii, a także do jednoczesnej terapii i 

diagnostyki (tzw. „teranostyka”) (Meyers, 2013). Nanocząstki o potencjalnych 

zastosowaniach medycznych związanych z RM obejmują różne materiały, takie jak metale 

(złoto, srebro i kobalt) lub tlenki metali (Fe3O4, TiO2 i SiO2) (P6). 

Aby zwiększyć czułość obrazowania RM, stosuje się dwa rodzaje środków kontrastowych, 

zapewniających dodatni lub ujemny kontrast obrazu. Środki kontrastowe zawierające gadolin 

(Gd) lub mangan (Mn) pozwalają na otrzymanie tzw. hiperintensywnych obrazów 

nowotworów na obrazach T1-ważonych (P6; Colombo, 2012). Podczas gdy 

superparamagnetyczne nanocząstki redukują czasy relaksacji T2 i T2
*
 otaczających je 

cząsteczek wody, zmniejszając w ten sposób sygnał na obrazach T2 i T2
*
 ważonych 

(negatywny kontrast obrazu) w obszarach odpowiadających lokalizacji choroby (P6; Salata, 

2004). Gadolin (Gd
3+

), z jego wysokim elektronowym momentem magnetycznym, jest 

najpowszechniejszym środkiem kontrastowym T1, zapewniającym nieswoisty dodatni 

kontrast T1. 

Wraz z udoskonaleniem metod syntezy złożonych magnetycznych nanocząstek, 

zaproponowano nowe struktury, które zapewniają skrócenie zarówno czasów relaksacji 

podłużnej T1, jak i poprzecznej T2 (P4; Moore, 2001; Das, 2012). Teoretyczne obliczenia i 

wyniki eksperymentalne (P4; Jasanoff, 2005) pokazały, że istnieją trzy ważne czynniki 

definiujące skuteczny środek kontrastowy: magnetyczne momenty spinowe elektronów, 

dostępność rozpuszczalnika i częstość wibracji cząstek. 

 

2.1.1 Nanocząstki na bazie gadolinu. 

Ponieważ niezwiązany Gd
3 +

 jest toksyczny (LD50 = 0,2 mmol/kg u myszy) jest on podawany 

dożylnie w postaci stabilnych kompleksów chelatowych, które zapobiegają uwalnianiu jonu 

metalu in vivo (Werner, 2008). Po podaniu donaczyniowym związki gadolinu 

rozprzestrzeniają się gwałtownie pomiędzy osoczem i przestrzeniami śródmiąższowymi a w 

końcowym etapie są eliminowane przez nerki z okresem półtrwania wynoszącym około 1,6 

godz (Werner, 2008). Gadolinowy rdzeń cząsteczki otoczony jest ligandami 
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poliaminokarboksylowymi domieszkowanymi atomami tlenu i azotu. Z uwagi na fakt, że ich 

akumulacja zależy wyłącznie od różnic w układzie naczyniowym między guzem a 

prawidłowymi tkankami, nie jest możliwe prawidłowe rozpoznanie konkretnych typów 

nowotworów w badaniu RM. Takie środki kontrastowe oparte o związki gadolinu są 

najczęściej stosowane i produkowane przez różne firmy farmaceutyczne. 

 

2.1.2 Nanocząstki na bazie żelaza. 

Podczas gdy chelaty gadolinu są stosowane do skracania czasu relaksacji podłużnej T1 

protonów cząsteczek wody obecnej w tkankach, przez co umożliwiają uzyskanie jaśniejszego 

obrazu T1-zależnego (ognisko hiperintensywne w obrazie RM). Nefrotoksyczność środków 

kontrastowych zawierających gadolin powoduje, że niezbędne są badania środków 

alternatywnych, takich jak nieorganiczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza (Fe3O4) o 

średnicy około 50 nm. Chociaż niektóre z tych nanocząstek były stosowane klinicznie, przy 

doborze optymalnych nanocząstek do stosowania w obrazowaniu RM należy wziąć pod 

uwagę wiele czynników, takich jak toksyczność, biodystrybucja, pokrycie powierzchni, 

dyspersyjność wody czy szybkość relaksacji. 

Najczęściej stosowanym i pierwszym związkiem, który znalazł zastosowanie jako środek 

kontrastowy w obrazowaniu RM, jest tak zwany mały i ultramały, superparamagnetyczny 

tlenek żelaza (nazywany odpowiednio SPIO i USPIO). Nanocząstki superparamagnetycznego 

tlenku żelaza (SPION) są zazwyczaj monokrystaliczne i składają się z magnetytu (Fe3O4) lub 

maghemitu (γ-Fe2O4) (Lawaczek, 2004). Ponieważ namagnesowanie nasycenia dla tlenku 

żelaza jest względnie niskie, konieczne jest użycia dużych cząstek, w celu uzyskania 

wystarczającego kontrastu w obrazowaniu RM (Parkes, 2008). Metoda syntezy nanocząstek 

SPIO wpływa na wielkość i polidyspersyjność populacji cząstek (Dur’an, 2008; Gupta, 2005). 

Podczas gdy ich wielkość i rodzaj pokrycia powierzchni znacząco wpływają na ich okres 

półtrwania we krwi, biodystrybucję i wychwyt. 

Cząstki SPIO (o średnicy 3–60 nm) z otoczką węglowodanową są najczęstszymi 

superparamagnetycznymi środkami kontrastowymi stosowanymi w RM ze względu na 

interakcję pomiędzy ich wieloma niesparowanymi elektronami, które generują efekty 

relaksacyjnie znacznie silniejsze niż w przypadku pojedynczych jonów paramagnetycznych. 

Takie nanocząstki można wykrywać metodą RM już przy stężeniach niższych od 1 μM, 

podczas gdy środki kontrastowe do RM na bazie Gd
3+

 lub Mn
2+

, stosowane in vivo jako 

chelaty, wymagają stężeń większych od 100 μM (Jasanoff, 2005). Cząstki SPIO o średnicy 

hydrodynamicznej większej niż 30 nm mają tendencję do wykazywania krótkiego okresu 

półtrwania we krwi, ponieważ ulegają wychwytowi przez układ fagocytów jednojądrzastych 

w wątrobie i śledzionie, co prowadzi do znacznego obniżenia czasu T2 dla tych narządów 

(Lawaczek, 2004). Zatem w obrazowaniu RM ze wzmocnieniem SPIO uzyskuje się wyższy 

kontrast między wątrobą a nowotworem w porównaniu z obrazami rejestrowanymi przed 

podaniem środka kontrastowego, umożliwiając diagnostykę różnicową złośliwych i 

łagodnych zmian lub przerzutów do wątroby. W przypadku cząstek USPIO (o średnicy < 30 

nm) można uniknąć wstępnego wychwytu w wątrobie i śledzionie, a w ten sposób umożliwić 
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dotarcie do innych, docelowych struktur anatomicznych, które mogą być następnie pośrednio 

wykrywalne w badaniu RM, a zatem po biokoniugacji możliwe jest ich wykorzystanie jako 

celowanych środków kontrastowych. 

Istnieje kilka dostępnych w handlu związków zawierających superparamagnetyczne tlenki 

żelaza, jak np. Feridex (Berlex, Stany Zjednoczone), Endorem (Guerbet, UE) i Resovist 

(Schering, UE). Najczęściej stosowane są w diagnostyce nowotworów wątroby i śledziony 

(Lawaczek, 2004). Cząstki te mają średnią wielkość (~20-50nm) i są powlekane dekstranem 

(Feridex, Endorem) lub poddanym obróbce alkalicznej karboksydekstranem o niskiej masie 

cząsteczkowej (Resovist). 

Chociaż tlenki żelaza są najszerzej stosowane, ich zastosowania biomedyczne są obecnie 

intensywnie badane. W szczególności, podstawione magnetyczne spinele ferrytowe o wzorze 

ogólnym MFe2O4 (gdzie M to Zn
2+

, Mn
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 lub Mg
2+

) dają możliwość dokładnego 

dobrania właściwości magnetycznych nieorganicznego rdzenia nanocząstki w zależności od 

rodzaju dwuwartościowego jonu. Duże momenty magnetyczne obserwowane dla tych 

nanocząstek są korzystne w większości zastosowań, ponieważ zmniejszają ilość nanocząstek 

potrzebnych do ich wykrycia w RM (P6). 

 

2.1.3 Nanocząstki typu rdzeń-otoczka i ich synteza do celów obrazowania RM 

(P2; P4; P5; P6). 

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii umożliwiły produkcję złożonych 

nanocząstek składających się z rdzenia i otoczki (np. FePt@Au), z których każda zbudowana 

jest z różnych atomów, np. żelaza i złota (Na, 2008). Badania te doprowadziły do odkrycia 

możliwości nowych zastosowań nanocząstek, na przykład jako celowane środki kontrastowe 

generujące dodatni kontrast w obrazowaniu RM. Opracowano standardowe środki 

kontrastowe skracające czas T2, choć skuteczne celowane środki kontrastowe skracające 

zarówno czas T1, jak i T2 są w fazie aktywnych badań. Nanocząstki typu rdzeń-otoczka mogą 

zapewnić lepszy, hiperintensywny obraz guza ze względu na skrócenie obu czasów relaksacji 

T1 i T2 w przeciwieństwie do standardowych nanocząstek na bazie żelaza, które skracają 

głównie czas T2 (P6; Goodman, 2004). Takie nanocząstki rdzeń-otoczka mogą być 

stabilizowane przez powłokę organiczną, która może być „pegylowana” w celu zmniejszenia 

nieswoistego wiązania, a następnie poddana modyfikacji chemicznej w celu późniejszej 

biokonjugacji nośników biologicznych, takich jak przeciwciała, na przykład przeciwciało 

IGFBP7, i w ten sposób wykorzystana do wykrywania glejaka (P5; P6). Środki kontrastowe 

do obrazowania molekularnego, obok ich swoistości, powinny być również minimalnie 

toksyczne i zapewniać maksymalne zmiany sygnału RM w warunkach in vivo przy niskich 

stężeniach, a w połączeniu z odpowiednią techniką obrazowania umożliwiać optymalny 

stosunek kontrastu do szumu, aby umożliwić praktyczne zastosowanie kliniczne. 

Biorąc pod uwagę powyższe odkrycia i rozwój, skupiłam się na badaniach nanocząsteczek 

opartych o tlenek żelaza oraz nanocząstek typu rdzeń-otoczka do stosowania w obrazowaniu 

molekularnym RM przy użyciu środków kontrastowych składających się z celowanych 
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nanocząstek Fe3O4 oraz typu rdzeń-otoczka, w szczególności NaDyF4-NaGdF4 (P4; P6). 

Prace naszej grupy wykazały, że standardowa bezpośrednia procedura syntezy nanocząstek 

rdzeń-otoczka, tj. wytwarzanie nanocząstek rdzenia, a następnie tworzenie powłoki na 

nanocząstkach rdzenia nie powoduje uzyskania jednolitej otoczki, a w znacznej części 

nanocząstek rdzeń jest tylko częściowo pokryty otoczką (P4; Chen, 2011). Co więcej, w 

typowych metodach syntezy nanocząstek typu rdzeń-otoczka możliwe jest wytworzenie tylko 

jednej grubość otoczki, co powoduje ograniczony wpływ na czas relaksacji. Dlatego 

zaproponowaliśmy wytwarzanie tych nanocząstek przy użyciu metody kationowymiennej, 

umożliwiającej otrzymywanie nanomateriałów, których nie można uzyskać za pomocą 

bezpośredniej syntezy, takich jak nanocząstki rdzeń-otoczka z cienką i jednolitą powłoką, 

której właściwości mogą być odpowiednio korygowane (P4). Proces syntezy 

kationowymiennej został przeprowadzony w celu domieszkowania nanocząstek 

NaYF4:Yb,Er jonami Gd
3+

 przy użyciu dość skomplikowanej, czteroetapowej procedury: 

synteza nanocząstek stabilizowanych oleiloaminą, usunięcie znajdującej się na powierzchni 

oleiloaminy, mieszanie nieskoordynowanych nanocząstek z Gd
3+

 i mieszanie z nowymi 

ligandami organicznymi w celu ponownego nadania nanocząsteczkom zdolności do dyspersji 

(P4; Liu, 2011). Opisaliśmy także wymianę kationową zachodzącą w wodzie pomiędzy 

dyspergowalnymi w wodzie nanocząstkami NaYF4:Yb,Tm z solą Gd
3+

 (GdCl3) (P4). 

Zdolność do dyspergowania w wodzie została uzyskana przez reakcję wymiany ligandów 

wytworzonych i dalej niezmodyfikowanych nanocząstek NaYF4:Yb,Tm stabilizowanych 

oleinami z poli(winylopirolidonem) (PVP) (P4; Johnson, 2010). Metoda wymiany ligandów - 

zamiast tworzenia powłoki z krzemionki (Li, 2008) lub interkalacji - została wybrana ze 

względu na wygodę prowadzenia omówionych poniżej reakcji wymiany kationowej i dostępu 

do wody w celu zastosowań w obrazowaniu RM (P4). PVP wybrano ze względu na jego 

dobrą biokompatybilność, łatwość przyłączania funkcjonalnej grupy końcowej i 

rozpuszczalność w różnych rozpuszczalnikach, takich jak woda, DMF, etanol itd. (Jin, 2011). 

W badaniach zastosowaliśmy mapowanie pierwiastków z użyciem spektroskopii strat energii 

elektronów (EELS), aby pokazać, że nanocząstki syntezowane metodą kationowymienną 

mają strukturę typu rdzeń-otoczka. Grubość powłoki nanocząstek typu rdzeń-powłoka 

NaYF4-NaGdF4 można zmieniać modyfikując warunki procesu wymiany kationów. Takie 

nanocząstki mają ulepszone właściwości konwersji energii w górę, a ich szybkość relaksacji 

w przeliczeniu na jon Gd
3+

 jest jedną z najwyższych spośród wszystkich nanocząstek typu 

rdzeń-otoczka NaYF4-NaGdF4 dzięki bardzo cieńkiej powłoce NaGdF4. Szybkość relaksacji 

r1 (1/T1) zwana relaksywnością, wynosząca w przeliczeniu na nanocząstkę 1,56 × 10
4
 mM

-1
s

-1
 

jest ponad 4000 razy większa niż w przypadku kompleksów Gd
3+

, co ma kluczowe znaczenie 

w celowanym obrazowaniu RM, gdyż niewielka ich ilość może wpłynąć na czas relaksacji. 

Właściwości nanocząstek typu rdzeń-otoczka NaYF4:Yb,Tm-NaGdF4 są również obiecujące 

w zakresie obrazowania bimodalnego, tj. bioobrazowania optycznego i rezonansowego (P4).  

Wytworzone nanocząstki typu rdzeń-otoczka zostały scharakteryzowane za pomocą 

transmisyjnej mikroskopii elektronowej o wysokiej rozdzielczości (HR-TEM) i skaningowej 

mikroskopii elektronowej z działem elektronowym z emisją polową (FEG-SEM) w celu 

określenia rozkładu wielkości, grubości powłoki, morfologii i krystaliczności. Dyfraktometria 

proszkowa (XRD) została wykorzystana do określenia struktury, a system pomiaru 
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właściwości fizycznych (PPMS) do ilościowego określenia parametrów magnetycznych. 

Poli(winylopirolidon) (PVP) z końcowymi grupami funkcyjnymi może być modyfikowany w 

prostych reakcjach chemicznych - począwszy od wyjściowego estru metylowego - 

umożliwiając naniesienie na powierzchnię ortogonalnych grup funkcyjnych w celu 

wykonania dalszego kroku koniugacji. Jedna nanocząstka może więc zawierać na 

powierzchni aminokwas i grupę maleimidową reagujące z aktywowanym estrem lub 

reaktywne w addycji Michaela. 

W naszych doświadczeniach wykazaliśmy, że nanocząstki NaYF4-NaGdF4 wytworzone w 

procesie wymiany kationowej zapewniają lepsze właściwości optyczne, a ich szybkość 

relaksacji w przeliczeniu na jon Gd
3+

 należy do najwyższych w porównaniu z szybkością 

relaksacji nanocząstek otrzymanych z zastosowaniem dwuetapowej, bezpośredniej metody 

syntezy rdzeń-otoczka (P4). Pomiary relaksacji przeprowadzono w polu 9,4 T, które 

zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną potrzebną do obrazowania małych zwierząt. 

Ponieważ czasy relaksacji oraz relaksywność są funkcją wielkości pola magnetycznego środki 

kontrastowe muszą być odpowiednio zoptymalizowane. W naszym przypadku były one 

zoptymalizowane do zastosowań w polu 9,4 T ponieważ takie pole jest obecnie standardem 

dla obrazowania małych zwierząt (P1-P5, Blasiak, 2012; ). 

 

2.2 Pomiary relaksywności roztworów nanocząstek. 

Chociaż teoria wyjaśniająca związek między stężeniem paramagnetycznych nanocząstek a 

czasami relaksacji jest znana (Parkes, 2008), nadal brakuje pomiarów eksperymentalnych 

potwierdzających teorię. Jednocześnie wciąż brak jest ogólnej teorii opisującej wpływ 

wielkości nanocząstek, w tym ich jądra i otoczki, na czasy relaksacji. Dlatego 

eksperymentalnie zbadałam zależność między wielkością nanocząstek a czasami T1 i T2 ich 

roztworów agarowych w polu 9,4 T. Należy zauważyć, że czasy relaksacji T1 i T2 są również 

bardzo dobrymi wskaźnikami odtwarzalności i jakości wytwarzanych nanocząstek, ponieważ 

kompozycja rdzeń-otoczka i ich wielkość silnie na nie wpływają. Celem tej części mojej 

pracy było zoptymalizowanie wielkości nanocząstek oraz wykazanie limitów ich stężenia 

wykrywanych w RM. 

 

2.2.1 Parametry pomiarów relaksacyjnych roztworów nanocząstek przy 

pomocy RM (P4). 

Do pomiarów metodą rezonansu magnetycznego nanocząstki w różnych stężeniach i 

rozmiarach zawieszano w 1% roztworze agaru dla zapewnienia jednorodnego rozkładu 

środków kontrastowych podczas pomiarόw RM. Roztwór przygotowano przez zmieszanie 1 g 

agarozy ze 100 ml zdejonizowanej wody i ogrzano w celu uzyskania jednorodności. Probówki 

o pojemności 15 ml zawierające wodne roztwory nanocząstek wypełniono agarem. Roztwory 

były worteksowane i przeniesione do standardowych probówek NMR o średnicy 4 mm, 

wykonanych ze specjalnego szkła nie powodującego artefaków związanych z ich podatnością 
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magnetyczną, w celu wykonania pomiaru RM. Zastosowano magnes 9,4 T z poziomym 

otworem o średnicy 21 cm (Magnex, Anglia) z konsolą Biospec (Bruker, Niemcy). Do 

wzbudzenia protonów i otrzymania sygnału rezonansowego wykorzystano nadawczo-

odbiorczą cewkę objętościową typu „birdcage” rezonującą przy częstotliwości Larmoura (400 

MHz). Do pomiarów T2 zastosowano wielowarstwową, wieloechową (MSME) sekwencję 

impulsową. Parametry sekwencji były następujące: czas powtarzania (TR) 5 s, rozmiar 

matrycy 128 × 128, pole widzenia (FOV) 3 × 3 cm, grubość warstwy 2 mm, 128 ech w 

odstępie 3 ms. Wartości T2 zmierzono za pomocą pojedynczego wykładniczego dopasowania 

uzyskanych ech (Marevisi, Kanada). Do pomiaru T1 zastosowano sekwencję TRUE FISP 

(Duerek, 1998) z grubością warstwy 3 mm, FOV 30 × 30 mm, rozmiar matrycy 128 × 128, 

TR 3 ms, TE 1,5 ms. W celu obliczenia wartości T1 zastosowano pojedyncze wykładnicze 

dopasowanie danych (Marevisi, Kanada)  

 

2.2.2 Pomiary relaksywności nanocząstek NaDyF4. 

Pomiary relaksacyjne w polu 9,4 T nanocząstek NaDyF4 o o wielkości 5 do 20 nm wykazały 

szybkość relaksacji (relaksywości) r2 (1/T2) odpowiednio od 32 do 101 mM-1s-1 przy 

stosunku r2/r1 wynoszącym 306 dla największych nanocząstek (P4; Das, 2012). Te 

niezoptymalizowane wartości relaksywności są porównywalne z wartościami dla nanocząstek 

Fe3O4 o średnicy 20 nm, dla których szybkość relaksacji wynosi 237 mM
-1

s
-1

 a stosunek r2/r1 

jest równy 593. Należy zauważyć, że uzyskane przez nas nanocząstki pozwalają również na 

optymalizację czasu T1 a zatem stosunku r2/r1 - przez powlekanie cienką warstwą NaGdF4 

(Das, 2012) nanocząstki NaDyF4. Możliwość dostosowania wartości T1 i T2 oraz stosowanie 

sekwencji impulsowych umożliwiających manipulację kontrastem T1/T2 pozwoliła na 

uzyskanie optymalnego, dodatniego kontrastu przy niskich stężeniach nowoopracowanych 

nanocząstek. 

 

2.2.3 Pomiary relaksywności nanocząstek typu rdzeń-otoczka NaYF4:Yb,Tm-

NaGdF4. 

Nanocząstki typu rdzeń-otoczka NaYF4:Yb,Tm-NaGdF4 o grubości powłoki do 1,1 nm 

wytworzone w procesie kationowymiennym testowano pod kątem relaksacji do potencjalnego 

zastosowania jako środki kontrastowe do RM. Relaksywność r1 w przeliczeniu na jon Gd
3+

 

wynosi ok. 2,33 mM
-1

s
-1

 w polu  9,4 T i jest zbliżona do wartości dla kompleksów Gd
3+

 

stosowanych klinicznie, takich jak GdDOTA (3,0 mM
-1

s
-1

 w polu 9,4 T) i Gd-DTPA (3,1 

mM
-1

s
-1

 w polu 9,4 T). Ich bardzo wysoka relaksywność w przeliczeniu na nanocząstkę 

umożliwia uzyskanie bardzo dobrego lokalnego kontrastu na obrazie RM przy niskiej dawce, 

co jest niezbędne w przypadku celowanego środka kontrastowego (P4). Relaksywność r2 w 

przeliczeniu na jon Gd
3+

 zmierzona w polu 9,4 T mieści się w zakresie 49–160 mM
-1

s
-1

, który 

jest znacznie wyższy niż dla r1.  
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2.3 Synteza środków kontrastowych (P1; P5; P6). 

2.3.1 Otrzymywanie środków kontrastowych do badań glejaka metodą 

obrazowania RM. 

Do badań glejaka rezonansem magnetycznym zastosowano komercyjnie dostępne nanocząstki 

tlenku żelaza (Nanotech-Ocean, Stany Zjednoczone) składające się z rdzenia Fe3O4 o średnicy 

ok. 20 nm, wbudowanego w matrycę dekstranową o średnicy hydrodynamicznej około 63 nm. 

Nanocząstki funkcjonalizowano za pomocą przeciwciała jednodomenowego IGFBP7, które 

wiąże się z wysoką swoistością z komórkami naczyń krwionośnych glejaka (P5; P6). 

Środek kontrastowy znakowano również barwnikiem Cy5.5 umożliwiającym obrazowanie w 

podczerwieni. Biokoniugację przeciwciała jednodomenowego z nanocząstkami tlenku żelaza 

przeprowadzono w następujący sposób: 0,2 ml nanocząstek (1 mg żelaza) zmieszano z 0,4 ml 

buforu aktywacyjnego (Ocean Nanotech). Do tej mieszaniny dodano 100 ml EDC (3 mg/ml w 

buforze aktywacyjnym; Sigma) i 100 ml Sulfo-NHS (2 mg/ml w buforze aktywacyjnym; 

Fischer) i inkubowano w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Następnie dodano 2 ml 

buforu sprzęgającego (Ocean Nanotech), 1 mg przeciwciała jednodomenowego i poddawano 

reakcji w temperaturze pokojowej przez 2 godziny. Niezwiązane białko usunięto na kolumnie 

Amicon 50K (Millipore), a biokoniugowane nanocząstki ponownie zawieszono w buforze do 

przemywania. Aby oszacować liczbę przeciwciał jednodomenowych na nanocząstkę wyniki 

oznaczeń stężenia białka (absorbcja przy 280 nm) porównano dla nanocząstkek celowanych i 

niecelowanych z przeciwciałem jednodomenowym. Różnicę w stężeniu białka użyto 

następnie do oszacowania liczby przeciwciał jednodomenowych w odniesieniu do liczby 

nanocząstek obecnych w roztworze. 

 

2.3.2 Swoiste środki kontrastowe do obrazowania nowotworów piersi metodą 

RM. 

Do syntezy celowanego środka kontrastowego wykorzystano LyP-1, cykliczny peptyd 

zawierający 9 aminokwasów, pochodzący z biblioteki peptydów prezentowanej na fagach, 

który swoiście wiąże się z komórkami nowotworowymi i śródbłonkowymi naczyń 

limfatycznych guza (P1). Wcześniejsze prace pokazały, że peptyd ten swoiście wiąże się z 

komórkami nowotworu piersi o podtypie potrójnie ujemnym (TNBC) MDA-MB-231, który 

stosowaliśmy w naszym modelu zwierzęcym. Nowotwór ten wybrano do badań, ponieważ w 

jego przypadku nie występuje ekspresja genów receptora estrogenowego (ER), receptora 

progesteronowego (PR) ani Her2/neu, co sprawia, że bardzo trudno jest go leczyć, jako że 

większość chemioterapii celowana jest tylko przeciwko jednemu z trzech receptorów. 

Oceniliśmy również zdolność działania celowanego biokoniugatu LyP-1 z nanocząstkami 

tlenku żelaza ([LyP-1] -Fe3O4NPs-Cy5.5) przeciwko komórkom MDA-MB-231, co czyni go 

potencjalnym środkiem kontrastowym do obrazowania RM i optycznego w przypadku 

podtypu TNBC (P1). Specjalnie do naszych badaṅ zsyntetyzowany został  peptyd LyP-1 

(CGNKRTRGC z mostkiem S-S) i peptyd kontrolny o sekwencji pseudolosowej 
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(GGPRGLKGA), (Biomatik, Cambridge, Ontario, Kanada). Nanocząstki Fe3O4 o średnicy 20 

nm z grupami funkcyjnymi -COOH zakupiliśmy w firmie OceanNanotech. Biokoniugację 

przeprowadzono stosując sieciowanie pomiędzy grupą karboksylową a aminową pod 

wpływem karbodiimidu, EDC i sulfo-NHS, uzyskując stabilne wiązanie amidowe. Podczas 

fazy aktywacji -COOH 1 mg nanocząstek Fe3O4 poddano aktywacji w 50 mM buforze Bis-

Tris o pH 5,0 za pomocą 2 mM EDC i sulfo-NHS, przeprowadząc reakcję przez 30 minut w 

temperaturze pokojowej przy jednoczesnym delikatnym wytrząsaniu. Następnie nanocząstki 

Fe3O4 przemyto na kolumnach 50 k Amicon (Millipore, nr kat. UFC8-050-24) w soli 

fizjologcznej (PBS) i ponownie zawieszono w 50 mM buforze boranowym o pH 8,3. Każdą 

próbę kontrolną lub z peptydem LyP-1 przeprowadzano przy zachowaniu dziesięciokrotnego 

nadmiaru peptydu względem nanocząstek Fe3O4. Natomiast reakcję biokoniugacji 

prowadzono przez 12 godzin w temperaturze 4°C. Po czym nanocząstki Fe3O4 przemyto PBS 

na kolumnach 50 k Amicon. Znakowanie hydrazydem Cy5.5 do obrazowania w podczerwieni 

przeprowadzono w 50 mM buforze boranowym o pH 5,5. EDC w stężeniu 2 mM i hydrazyd 

Cy5.5 dodano przy 50-krotnym nadmiarze molowym barwnika w stosunku do nanocząstek 

Fe3O4 (GE Healthcare Life Sciences, nr kat. PA15621). Reakcję przeprowadzono w 

temperaturze pokojowej przez 4 godziny, a następnie wykonano pięć kolejnych przemyć PBS 

na kolumnach 50 k Amicon. Rozmiar cząstek i potencjał zeta zostały określone metodą 

dynamicznego rozpraszanie światła (DLS) za pomocą aparatu Malvern Zetasizer. 

 

2.4 Modele zwierzęce glejaka i raka piersi. 

2.4.1 Zwierzęcy model glejaka (P2; P3; P5). 

W badaniach użyliśmy myszy CD-1 pozbawionych układu immunologicznego (tzw. „nude”) 

w wieku od 4 do 6 tygodni. Podczas wstrzykiwania komórek nowotworowych myszy 

znieczulono przez dootrzewnowe podanie mieszaniny ketaminy (8–120 mg/kg m.c.) i 

ksylazyny (6 mg/kg m.c.) i umieszczono w ramie stereotaktycznej w celu unieruchomienia 

głowy. Skórę głowy myszy ogolono i wyczyszczono jodem a następnie alkoholem. Następnie  

nacięto i wykonano w czaszce otwór o średnicy 0,18 mm. Około 5 x 10
4
 komórek glejaka 

U87MGdEGFRvIII, zawieszonych w całkowitej objętości 5 ml, wstrzyknięto na głębokość 

2,5–3 mm do przedniego płata mózgowia każdej myszy za pomocą strzykawki 

chromatograficznej, w pozycji 1 mm przed i 1,8 mm w bok względem łbiska, posługując się 

aparatem stereotaktycznym Kopf (Kopf Instruments). Następnie kość sklepienia czaszki 

zamknięto kroplą wosku kostnego, aby zapobiec cofaniu się wstrzykniętych komórek i 

zaszyto skórę. 

Podczas obrazowania RM środek kontrastowy był podawany dożylnie przez żyłę ogonową. 

Kontrast mierzono przed podaniem nanocząstek celowancyh na glejaka, oraz po upływie 20 

min, 2 godzin i 24 godzin, stosując sekwencje impulsów spin-echo (SE), gradient-echo (GE) i 

GE z kompensacją przepływu (GEFC). Dla porównania użyliśmy też sekwencję ważoną 

podatnością magnetyczą (SWI) opartą o GEFC (P2; P3). 
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2.4.2 Model zwierzęcy raka piersi (P1). 

W modelu potrójnie ujemniego raka piersi (TNBC) użyliśmy komórki MDA-MB-231, które 

zostały trwale transfekowane konstruktem zawierającym trzy geny reporterowe. Komórki te 

nie wyrażają ekpresji ER, PgR i Her2 / Neu, ale cechuje je natomiast ekspresja znaczących 

poziomόw EGFR i sCLU (P1). Komórki hodowano na pożywce Roswell Park Memorial 

Institute (RPMI) uzupełnionej 5% płodową surowicą bydlęcą i utrzymywano w 5% CO2 w 

37°C. Przygotowano 2 x 10
6
 komórek/ml i przechowywano w temperaturze 37°C w łaźni 

wodnej do momentu implantacji. Komórki odwirowano (1500 rpm, 5 min) i wstrzyknięto w 

lewy pachwinowy gruczoł sutkowy nr 4, 6-8 tygodniowych samic myszy nu/nu. Wszczepione 

do mysiego gruczołu sutkowego komórki MDA-MB-231 rosły jako lite sferoidy (w czasie 2-3 

tygodni) (P1). Gdy guzy osiągnęły rozmiar ~ 50 mm
3
, zwierzętom podano przez żyłę 

ogonową środek kontrastowy będący przedmiotem badań. 

 

2.5 Obrazowanie molekularne RM in vivo (P2; P3). 

Oznaczenie ilościowe gromadzenia środków kontrastowych w guzie przeprowadzono przez 

obliczenie wartości T2 w guzie i prawidłowej tkance przed i po iniekcji środka kontrastowego. 

Równie ważna jest ocena jakościowa i optymalizacja kontrastu guza, ponieważ zapewnia ona 

radiologom szybkie i wygodne narzędzie diagnostyczne. Dlatego przed eksperymentami RM 

in vivo wybrano i przetestowano kilka sekwencji impulsów, aby zapewnić maksymalny 

stosunek SNR i kontrast do szumu (CNR) dla guzów. Testy przeprowadzono w modelu 

glejaka na systemie 9,4T. Wprowadzono i przetestowano następujące sekwencje: SE, GE, 

GEFC, SWI. 

Optymalne parametry sekwencji pomiarowej gdy T2 i T2
*
 są znane i względnie łatwe do 

ustalenia, jednak eksperymenty in vivo są znacznie bardziej złożone, ponieważ wymagają 

uwzgędnieia czynników fizjologicznych, takich jak oddychanie, częstość akcji serca lub 

przepływ krwi, które są trudne do teoretycznego przewidzenia. Chociaż istnieją sposoby 

zmniejszania artefaktów spowodowanych w/w czynnikami, takie jak wyzwalanie sekwencji 

przez rytm oddechowy serca (P3) czy też przetwarzanie danych po ich akwizycji, metody te 

nie są skuteczne w wypadku przepływu krwi pomiędzy impulsami RF. Aby pokonać te 

niedoskonałości sekwencji pomiarowych, przetestowaliśmy sekwencje impulsów, które 

wykorzystują gradienty kompensujące przepływ, znane jako technika zerowania momentu 

gradientu (GMN) (Hoult, 1977, Kumar, 2004, Bernstein, 2004). Celem tej części badań było 

zoptymalizowanie kontrastu w polu 9,4 T przy użyciu sekwencji SE, GE oraz GE z 

kompensacją przepływu (GEFC). Sekwencję GEFC wykorzystano również do stworzenia 

obrazu ważonego przez podatność magnetyczną (SWI) w celu zbadania potencjalnej poprawy 

w wizualizacji zawartości żelaza w guzie, a w szczególności na granicy nowotwór-mózg przy 

użyciu obrazowania molekularnego na mysim modelu glejaka (P2). Wizualizacja 

szczegółowej struktury guza jest szczególnie interesująca dla neurochirurgów ze względu na 

związek między resekcją i efektywością tego typu terapii. 
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Obrazowanie RM rozpoczeliśmy 20 minut po wstrzyknięciu kontrastu w następującej 

kolejności: SE, GE, GEFC. Sekwencja SE trwała 10 minut, podczas gdy GE i GEFC po 2-e 

minuty. Stosunek kontrastu do szumu (CNR) obliczono dla każdej sekwencji dla ośmiu 

czasόw echa (TE) dla każdej sekwencji, aby znaleźć sekwencję, która zapewniła maksymalny 

kontrast (P2; P3; P6). 

Stwierdzono, że optymalny kontrast został otrzymany przy czasie echa (TE) równym 7 ms dla 

sekwencji GE i GEFC oraz TE = 60 ms dla SE. Parametry sekwencji pozostały niezmienione 

dla każdej sesji obrazowania MR. Obrazy GE i GEFC przed wstrzyknięciem środka 

kontrastowego wykazały bardzo niski kontrast, podczas gdy sekwencja SE przed iniekcją 

pozwoliła na uzyskanie dobrego kontrastu między guzem a zdrowymi tkankami mózgu. CNR 

przed iniekcją był znacząco różny (p < 0,05) pomiędzy sekwencjmi. Po podaniu środka 

kontrastowego, CNR znacznie wzrósł w sekwencji GE i GEFC, podczas gdy CNR w SE uległ 

zmniejszeniu. Bezwzględne wartości CNR dla GE i SE nie różniły się istotnie 20 minut po 

iniekcji, jednak kontrast był odwrotny: guz był ciemniejszy niż normalna tkanka w GE i 

jaśniejszy w SE (Rys. 1). 

 

Rys. 1. Obrazy RM guza mózgu myszy otrzymane w polu 9,4 T przy pomocy sekwencji GE, 

GEFC, SE oraz SWI (GEFC) otrzymane przed, 20 min, 120 min i 24 godz (kolejne kolumny) 

po podaniu środka kontrastowego (modykacja Fig 3 z publikacji P3). 
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Dalsze wyniki badań pokazały, że obrazowanie przy pomocy SWI w oparciu o GEFC 12 min 

i 120 min po wstrzyknięciu pozwala na uzyskanie wyższego kontrastu guza i jego otoczki niż 

GE. Obraz SWI dał zauważalne wzmocnienie kontrastu. Rdzeń guza, a w szczególności 

granice nowotworu, były wyraźnie ciemniejsze w porównaniu z obrazami przed podaniem 

kontrastu (Rys. 2). Stosunek kontrastu do szumu (CNR) dla tkanki mózgowej i rdzenia guza 

wykazał znaczący wzrost CNR w SWI przed i 12 minut po iniekcji. 

 

 

Rys. 2. Powiększony obraz SWI glejaka zawierającego otoczkę i rdzeń otrzymane przed (A) i 

12 min po (B) wstrzyknięciu docelowego środka kontrastowego (P2). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, za najlepszą metodę do jakościowego RM raka 

wybraliśmy obrazowanie SWI na podstawie danych otrzymanych z GEFC. Podczas gdy echo 

spinowe okazało się najlepsze do obrazowania ilościowego, ponieważ dostarcza wartości T2 

niezależnie od jednorodności pola magnetycznego, uniezależniając tą metodę od użytego 

systemu. Kontrast w sekwencji GE zależy od wartości T2
*
, na którą wpływają 

niejednorodności pola magnetycznego, stąd sekwencja GE jest zależna od magnesu w 

przeciwieństwie do sekwencji SE, w której kontrast zależy od czasu T2 charakterystyczngo 

dla danej tkanki. 

 

2.5.1 Obrazowanie molekularne MR glejaka (P5). 

Zarówno w przypadku raka piersi, jak i glejaków zastosowano techniki obrazowania 

molekularnego MR, a także obrazowanie fluorescencyjne. Doświadczenia rozpoczęto od 

badaṅ fluorescencyjnych, ponieważ są one czułe oraz prostsze i tańsze niż RM, choć niestety 

dostarczają obrazόw o niskiej rozdzielczości. 

W badaniach RM i fluorescencyjnych gromadzenia środka kontrastowego w zdrowej tkance 

mózgowej i guzie użyto 200 ml roztworu nanoczastek żelaza o stężeniu 2 mg Fe/ml. Środek 

kontrastowy (200 ml) podawano przez żyłę ogonową za pomocą strzykawki insulinowej o 

pojemności 0,5 ml. Podczas obrazowania RM zastosowano znieczulenie 4% izofluranem, 

które było utrzymywane przy pomocy 2,7% izofluranu w 69% N2O i 30% O2 przy użyciu 

odparowywacza. Sesje pomiarowe RM przeprowadzono 10 i 11 dni po inokulacji komórek 
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nowotworu, gdy guzy miały średnicę 2-3 mm. Po przeprowadzonym eksperymencie myszy 

uśmiercono pentobarbitalem (120 mg/kg, podanym dożylnie). W badaniach użyto magnes 

horyzontalny o polu 9,4T i średnicy 21 cm (Magnex) z konsolą Biospec (Bruker, Niemcy). 

Aby uniknąć potencjalnych artefaktów związanych z ruchem zwierzęcia, akwizycja danych 

była bramkowana cyklem oddechowym. Podczas obrazowania głowę zwierzęcia 

umieściliśmy w cylindrycznej cewce radiowej częstotości (3 cm średnicy × 2,5 cm), 

pokrywającej obszar zainteresowania. Warstwy osiowe zostały umieszczone w obrębie guza. 

Zastosowaliśmy wielowarstwową sekwencję SE z natępującymi parametrami:TR = 5000 ms, 

16 ech z 10 ms odstępem, pierwsze eche po 10 ms, FOV = 2 × 2 cm, rozmiar matrycy 128 × 

128 i 1 mm grubość warstwy. Rozdzielczość obrazu w płaszczyźnie wynosiła 156 × 156 μm. 

Wartości T2 próbek została mierzona z regionów zainteresowania za pomocą pojedyṅczego 

wykładniczego dopasowania do maksimum ech (Marevisi, NRC, Kanada) według wzoru: 

 

              
  

⁄       

 

gdzie S(tn) jest amplitudą n-tego echa, S0 jest stałą proporcjonalną do gęstości protonu, t to 

czas. Wartości T2 zmierzono w dwóch regionach będących przedmiotem zainteresowania w 

guzie i w obrębie prawidłowej tkanki po jego  przeciwnej stronie. 

Wartości relaksacji T2 zmierzono za pomocą sekwencji SE w guzie i w prawidłowych 

obszarach mózgu po podaniu celowanych (ilość zwierząt, n = 6) i niecelowanych (n = 6) 

środków kontrastowych. Następnie znormalizowaliśmy uzyskane wartości czasόw  T2, w taki 

sposób aby uwzględnić początkowe różnice w T2 mózgu i guza wśród zwierząt:  

 

    
   

  
      

 

gdzie T2 jest czasem relaksacji przed wstrzyknięciem, T2x jest wartością T2 w określonym 

punkcie czasowym po wstrzyknięciu. Wyniki badań uśredniono po wszystkich badanych 

zwierzętach. 
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Rys. 3. Różnica w znormalizowanych czasch  relaksacji T2 guza i mózgu po podaniu 

celowanychych i niecelowaych środków kontrastowych (P5). 

 

Rysunek 3 przedstawia zmiany znormalizowanego czasu relaksacji T2 w nowotworze i 

normalnego kontrolnego obszaru mózgu po iniekcji celowanych i niecelowanych 

nanocząstek. W przypadku celowanych nanocząstek znormalizowany czas relaksacji T2 guza 

zmniejszył się w porównaniu ze znormalizowanym czasem relaksacji T2 przed 

wstrzyknięciem, 10 min, 1 godz, 2 godz i 24 godz po iniekcji. Celowane nanocząstki 

wykazały statystycznie istotną różnicę (P < 0,01) między T2 znormalizowanym względem 

mózgu i nowotworem w każdym punkcie czasowym po wstrzyknięciu. Niecelowane 

nanocząstki wykazywały istotną statystycznie (P < 0,01) różnicę między znormalizowanym 

T2 mózgu i guza po 10 minutach, 1 godzinie i 2 godzinach po iniekcji, ale bez znaczącej 

różnicy 24 godz (P > 0,12) po wstrzyknięciu, wykazując skuteczne wiązanie celowanego 

środka kontrastowego, ponieważ kontrast nie został wypłukany w ciągu 24 godzin. 

Obrazowanie optyczne in vivo zostało wykonane przy użyciu niewielkiego zwierzęcego 

przedklinicznego systemu do obrazowania fluorescencyjnego MX2 (eXplore Optix, 

Advanced Research Technologies) w odstępach czasowych 10 min, 2 godz i 24 godz. 

Zarówno 10 min jak i 2 godz po iniekcji dożylnej nanocząstek badanie to potwierdziło wyniki 

obrazowania RM i wykazało wzrost akumulacji obu celowanych i niecelowanych środków 

kontrastowych. Natomiast, 24 godz po podaniu celowanych środków kontrastowych 

zaobserwowano ich  statystycznie znaczącą akumulację w obszarze guza (954 + 223 AU) w 

porównaniu z niecelowanymi  (494 + 123 AU). Sygnał otrzymany po podaniu niecelowanych 

środkόw kontrastowych wykazywał znaczne obniżenie w regionie guza na wskutek 

wypłukiwania kontrastu z ogranizmu.  

 

2.5.2 Obrazowanie molekularne RM raka piersi (P1). 

Do obrazowaniai RM i fluorescencyjnego gromadzenia się środka kontrastowego w 

nowotworze użyto 2 mg/ml celowanych środków kontrastowych opartych o 
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superparamagnetyczne nanocząstki Fe3O4 połączone z białkiem LyP-1 i znacznikiem 

fluorescencyjnym Cy5.5. Otrzymane wyniki porόwnano z rezultatami otrzymanymi po 

podaniu niecelowanych środkόw kontrastowych opartych  o nanocząstki Fe3O4 połączone z 

Ctlpep i znacznikiem Cy 5.5, stanowiących ujemną grupę kontrolną. Łącznie 200 μl środka 

kontrastowego podawano przez żyłę ogonową za pomocą strzykawki insulinowej o 

pojemności 0,5 ml (P1). Do anestezji w trakcie obrazowania użyto 4% izofluranu i 

utrzymywano ją przy pomocy 2,7% izofluranu w 69% N2O i 30% O2. Obrazowanie RM 

przeprowadzono, gdy guzy miały 3-5 mm średnicy. Parametry sekwencji obrazującej były 

takie same jak w badaniach glejaka. 

Technika obrazowania fluoresencyjnego (zastosowana podobnie jak w badaniach glejaka) 

potwierdziła znaczną akumulację celowanych środkόw kontrastowych (Fe3O4 NPs - LyP-1 - 

Cy5.5) w nowotworach piersi w porównaniu gupa kontrolną ktόrą stanowiły niecelowane 

środki kontrastowe (Fe3O4NPs-Ctlpep-Cy5.5). Otrzymane wyniki potwierdziły badania 

imunochistologiczne guza.  

Wyniki badaṅ wykazały, że celowany środek kontrastowy, oparty o superparamagnetyczne 

nanocząstki żelaza połączone ze znacznikiem fluorescencyjnym i białkiem bazującym na 

LyP-1, specyficznym dla receptora p32, może być skutecznie stosowany do detekcji i 

obrazowania potrojnie ujemego nowotworu piersi przy pomocy obrazowania rezonansowego i 

fluorescencyjnego (P1).  

 

3. Wnioski. 

Wyniki moich badaṅ pokazały, że możliwa jest konstrukcja nowych celowanych środków 

kontrastowych do swoistego obrazowania raka piersi i glejaka oraz ich wczesne wykrywanie 

za pomocą RM. Przedstawione badania pokazują postęp w technikach obrazowania 

molekularnego RM, w metodach analizy danych oraz w syntezie nanocząstek i ich 

funkcjonalizacji. Zaproponowane środki kontrastowe umożliwiły selektywną akumulację 

nanocząstek w miejscach o wysokiej ekspresji docelowej z dostateczną ich gęstością, 

umożliwiając wykrycie za pomocą RM. Środki te mogą być znakowane fluorescencyjnie 

pozwalając na równoczesne obrazowanie RM i fluorescencyjne. Metoda pozwala też na 

lepsze zrozumienie innych chorób, poza rakiem mózgu i piersi, takich jak choroby mózgowo-

naczyniowe.  

Ponieważ zaproponowana technika wykorzystuje specificzne właściwości komórek (takie jak 

unikalny wzór ekspresji białka) guza, stwarza to nadzieje na uniknięcie biopsji i 

histologicznej klasyfikacji tkanek, obecnie wymaganych do identyfikacji nowotworu.  

Moje wyniki sugerują też możliwe implikacje terapeutyczne. Na przykład, opracowane środki 

kontrastowe do diagnozy glejaka, wstrzyknięte 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym, 

mogą poprawić wizualizację raka na obrazie RM nie tylko przed ale rόwnież podczas operacji 

przy użyciu systemu do śródoperacyjnego obrazowania RM. Środki kontrastowe mogą 

pozwolić na precyzyjniejszą resekcje guza w unaczynionych obszarach pomiędzy guzem a 
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mózgiem, dzięki obrazom SWI ze środkami kontrastowymi, potencjalnie zwiększając 

pozytywne efekty operacji chirurgicznej. Ponadto, ponieważ IGFBP7 ulega selektywnej 

ekspresji w naczyniach glejaka wielopostaciowego, opracowane cząsteczki mogą zapewnić 

swoistość diagnostyczną i marker prognostyczny dla odpowiedzi antyangiogennej na 

leczenie. 

Chociaż w badaniach użyłam obrazów SE ważonych T2 w celu zapewnienia niezależnej od 

systemu oceny ilościowej wyników, inne sekwencje, takie jak echo gradientowe lub ważone 

podatnością magnetyczną mogą też być zastosowane. Warto wspomnieć, że tkanka guza jest 

prawie niewidoczna na obrazach T2
*
 ważonych  przed wstrzyknięciem celowanych środków 

(P2). 

Opracowana przy moim współudziale metoda wymiany kationów nanocząstek NaYF4:Yb,Tm 

z jonami Gd
3+

 umożliwiła nowy sposób produkcji środków kontrastowych. Wytworzone 

nanocząstki rdzeń-otoczka są obiecujące do obrazowania bimodalnego, tj. optycznego i 

rezonansowego (P4; P6) i mogą być syntezowane np. z przeciwciałami.  

Przedstawione i przeprowadzone przeze mnie badania są pierwszym niezbędnym krokiem w 

kierunku lepszego obrazowania raka w klinice, co w efekcie prowadzi do poprawy jakość 

życia. Dalszy rozwój badań nad środkami kontrastowych stosowanymi u pacjentów z 

nowotworami w oparciu o przedstawione wyniki może umożliwić wcześniejszą detekcję raka, 

zindywidualizowaną terapię, poprawić swoistość badania RM oraz umożliwić monitorowanie 

leczenia pacjenta. Aktualnym ograniczeniem w zastosowaniu tych środków pozostaje jednak 

brak zgody FDA i komisji etycznych UE na ich stosowanie u pacjentόw.  

Moje badania wykazały, że wczesne i specyficzne wykrywanie określonych nowotworów 

piersi i mózgu jest możliwe na modelach zwierzęcych (P1; P5). Opracowana technologia 

może zostać zastosowana do innego typu nowotworów (np. raka prostaty). Konieczne jest 

więc dasze doskonalenie zaprezentowanej metody badawczej, wymagające udziału 

naukowców i firm farmaceutycznych, w celu wdrożenia jej w fazę kliniczną. 

  



26 
 

Referencje: 

Abulrob A, Corluka S,  Blasiak B,  Falone B. G, Ponjevic D,  Matyas J,  Tomanek B. LyP-1 

Conjugated Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging of triple negative breast cancer. 

Molecular Imaging and Biology, MIBI-D-17-00111R1. 2017. [P1] 

American Brain Tumor Association, http://www.abta.org/secure/glioblastoma-brochure.pdf 

Banerjee A, Blasiak B,  Pasquier E,  Tomanek B, Trudel S. Synthesis, characterization, and 

application of PEGylated transition metal ferrite nanoparticles as T2 contrast agents for high-

field MRI. Royal Scociety of Chemistery, RSC Adv, 7:38125-38134, 2017. 

Bernstein MA, King KF, Zhou JX. Handbook of MRI Pulse Sequences, Elsevier Academic 

Press, London, UK. 2004. 

Blasiak B, Barnes S, Foniok T, Rushforth D, Matyas J, Ponjevic D, Weglarz W, Tyson R, 

Iqbal U, Abulrob A, Sutherland R. G, Obenaus A, Tomanek B. Comparison of T2 and T2* 

weighted MR molecular imaging of a mouse model of glioma. BMC Medical Imaging, 13:20, 

2013.[P3] 

Blasiak B, Volotovskyy V, Deng C, Foniok T, Tomanek B. A comparison of MR imaging of 

a mouse model of glioma at 0.2T and 9.4T. Journal of Neuroscience Methods, 240:118-123, 

2012. 

Blasiak B, Landry J, Tyson R, Sharp J, Iqbal U, Abulrob A, Rushford D, Matyas J, Ponjevic 

D, Sutherland G.R, Wolfsberger S, Tomanek B. Molecular susceptibility weighted imaging of 

the glioma rim in a mouse model. Journal of Neuroscience Methods, 226:132-38, 2014. [P2] 

Blasiak B, Tomanek B, Abulrob A, Iqbal U, Stanimirovic D, Albaghdadi H, Foniok T, Lun X, 

Forsyth P, Sutherland G. R. Detection of T2 changes in an early mouse brain tumor. Magn. 

Res. Imag, 28:784-789, 2010. 

Blasiak B, van Veggel F. C. J. M , Tomanek B. Application of nanoparticles for MRI cancer 

diagnosis and therapy. Review. Journal of Nanomaterials,  2013:1-12, 2013. [P6] 

Bonnemain B. Superparamagnetic agents in magnetic resonance imaging: physicochemical 

characteristics and clinical applications. J Drug Target, 6: 167–174, 1998. 

Carr H, Brown J, Bydder G. M, Steiner R. E, Weinmann H. J, Speck U, Hall A. S, Young I. 

R. Gadolinium-DTPA as a Contrast Agent in MRI: Initial Clinical Experience in 20 Patients. 

AJR, 143:215-224, 1984. 

Chen F, Bu W, Zhang S, Liu X, Liu J, Xing H, Xiao Q, Zhou L, Peng W, Wang L, Shi J.  

Positive and negative lattice shielding effects co-existing in Gd(III) ion doped bifunctional 

upconversion nanoprobes. Adv. Functional Mater, 21:4285, 2011. 

Colombo M, Carregal-Romero S and Casula M. F. Biological applications of magnetic 

nanoparticles. Chemical Society Reviews, 41:4306–4334, 2012.  

Das G. K, Johnson, J. Cramen, Blasiak B, Latta P, Tomanek B, van Veggel F. NaDyF4 

Nanoparticle: NaDyF4 nanoparticles: a Highly Efficient T2 Contrast Agent for Ultra-High 

Field Magnetic Resonance Imaging. J. Phys. Chem. Lett, 3:524-529, 2012. 

Di Marco M, Sadun C, Port M, et al. Physicochemical characterization of ultrasmall 

superparamagnetic iron oxide particles (USPIO) for biomedical application as MRI contrast 

agents. Int J Nanomedicine, 2(4):609–622, 2007. 



27 
 

Dong C, Korinek A, Blasiak B, Tomanek B, van Veggel F.C. J. M. Cation exchange: a facile 

method to make NaYF4:Yb,Tm-NaGdF4 core-shell nanoparticles with a thin, tunable, and 

uniform shell. Chemistry of Materials, 24 (7):1297–1305, 2012. [P4] 

Dong C. H, Pichaandi J, Regier T, van Veggel F. C. J. M. The unexpected structures of”core-

shell” and” alloy”LnF3  nanoparticles as examined by veriable energy X-ray photoelectron 

spectroscopy. Nanoscale 3:3376, 2011. 

Dousset V, Dalalande C, Ballarino L, et al. In vivo macrophage activity in the central nervous 

system detected by magnetic resonance. Magn Res Med, 41:329–333, 1999. 

Duerk J. L, Lewin J. S, Wendt M, Petersidge C. Rememeber true FISP? A high SNR, near 1-

second imaging method for T2-like contrast in interventional MRI at 0.2T. J Mag Reson 

Imag, 8:203-28, 1998. 

Dur´an J. D. G, Arias J. L, Gallardo V and Delgado A. V. Magnetic colloids as drug vehicles. 

Journal of Pharmaceutical Sciences, 97(8):2948–2983, 2008.  

Ebihara T, Yanagida Y, Kobatake E, et al. In vitro selective RNA synthesis with L-A virus 

nanoparticles. Biochem Biophys Res Commun, 263(1):23–27, 1999. 

Ellegala D. B, Leong-Poi H, Carpenter J. E, et al. Imaging tumor angiogenesis with contrast 

ultrasound and microbubbles targeted to αvß3. Circulation, 108(3):336-41, 2003.  

Etzioni R, Urban N, Ramsey S et al., The case for early detection. Nature Reviews Cancer, 

4:243–252, 2003. 

Fellner F, Fellner C, Held P, Schmitt R. Comparison of spin-echo MR pulse sequences for 

imaging of the brain. Am. J. Neuroradiol, 18:1617-1625, 1997.   

Gambarota G, Leenders W, Maass C, et al. Characterisation of tumor vasculature in mouse 

brain by USPIO contrast-enhanced MRI. Br J Cancer,  98:1784–1789, 2008. 

Ghosh Chaudhuri R and Paria S. Core/shell nanoparticles: classes, properties, synthesis 

mechanisms, characterization, and applications. Chemical Reviews, 112(4):2373–2433, 2012. 

Goodman C. M, McCusker C. D, Yilmaz T and Rotello V. M. Toxicity of gold nanoparticles 

functionalized with cationicand anionic side chains. Bioconjugate Chemistry, 15(4):897–900, 

2004. 

Gupta A. K and Gupta M. Synthesis and surface engineering of ironoxide nanoparticles for 

biomedical applications. Biomaterials, 26(18):3995–4021, 2005.  

Hamzah J, Altin J. G, Herringson T, et al. Targeted liposomal delivery of TLR9 ligands 

activates spontaneous antitumor immunity in an autochthonous cancer model. J Immunol, 

183(2):1091–1098, 2009.  

Hoult D. I.  Zeugmatography: A criticism of the concept of a selective pulse in the presence of 

a field gradient.  J. Magn. Reson,  26:165, 1977.  

Jackson V. P. The current role of ultrasonography in breast imaging, Radiol Clin North Am, 

33:305-311, 1995. 

Jasanoff, A. Functional MRI using molecular imaging agents. Trends in Neurosciences, 

28(3):120 – 126, 2005. 

Jin J. F, Gu Y. J, Man C. W. Y, Cheng J. P, Xu Z. H, Zhang Y, Wang H. S, Lee V. H. Y, 

Cheng S. H, Wong W. T. Polymer-coated NayF4:Yb".Er" upconversion nanoparticles for 

charge-dependent cellular imaging.  ACS Nano, 5:7838, 2011. 



28 
 

Johnson N. J. J, Sangeetha N. M., Boyer J. C, van Veggel F. C. J. M. Facile ligandexchange 

with polyvinylpyrrolidone and subsequent silica coating of hydrophobic upconverting beta-

NayF.Yb”/Er” nanoparticles.  Nanoscale, 2:771-777, 2010. 

Kramer S, Schulz-Wendtland R, Hagedorn K et al., MRI and its role in the diagnosis of 

multicentric breast cancer, Anticancer Res, 18:2163-2164, 1998. 

Kumar A, Welti D, Ernst R. R. NMR Fourier zeugmatography. J. Magn. Reson, 18:69,-83, 

1975. 

Latorreand M,  Rinaldi C. Applications of magnetic nanoparticles in medicine: magnetic fluid 

hyperthermia. Puerto Rico Health Sciences Journal,  28(3): 227–238, 2009. 

Lauffer R. B. Paramagnetic metal complexes as water proton relaxation agents for NMR 

imaging: Theory and design. Chem Rev, 87(5):901- 27, 1987. 

Lawaczek R, Menzel M and Pietsch H. Superparamagnetic iron oxide particles: contrast 

media for magnetic resonance imaging. Applied Organometallic Chemistry, 18(10):506–513, 

2004. 

Lefebure S, Dubois E, Cabuil V, Neveu S and Massart R. Monodisperse magnetic 

nanoparticles: preparation and dispersion in water and oils. Journal of Materials Research, 

13(10):2975–2981, 1998. 

Li Z. Q, Zhang Y, Jiang S.  Multicolor core/shell-structured upconversion fluorescent 

nanoparticles.  Adv. Mater, 20:4765, 2008. 

Liu Q, Sun, Y, Li C. G, Zhou J, Li C. Y, Yang T. S, Zhang X. Z, Yi T, Wu D. M, Li F. Y. F-

18-labeled magnetic-upconversion nanophosphors via rare-earth cation-assisted ligand 

assembly.  ACS Nano, 5:3146, 2011. 

Liu Y. H, Nakamura M. Nanomedicinefordrug delivery and imaging: a promising avenue for 

cancer therapy and diagnosis using targeted functional nanoparticles. International Journal of 

Cancer, 120(12):2527–2537, 2007. 

Meyers J. D, Doane T,  Burda C and Basilion J. P.Nanoparticles for imaging and treating 

brain cancer. Nanomedicine, 8(1):123–143, 2013. 

Moore A, Josephson L, Bhorade R. M, Basilion J. P, Weissleder R. Human transferrin 

receptor gene as a marker gene for MR imaging. Radiology, 221(1):244-250, 2001.  

Na H. B, Song I. C and Hyeon T. Inorganic nanoparticles for MRI contrast agents. Advanced 

Materials, 21(21):2133–2148, 2009. 

Parkes L. M, Hodgson R, Le L. T, Tung Le D, Robinson I, Fernig D. G, Thanh N. T. K. 

Cobalt nanoparticles as a novel magnetic resonance contrast agent-relativities at 1, 5 and 3 

tesla. Contrast Media and Molecular Imaging, 3(4):150, 2008. 

Parkes L. M, Hodgson R, Luetal L. T.Cobalt nanoparticles as a novel magnetic resonance 

contrast agent—relaxivities at 1.5 and 3 Tesla. Contrast Media and Molecular Imaging, 

3:150–156, 2008.  

Pautler R. G. Mouse MRI: Concepts and Applications in Physiology. Physiology, 19:168, 

2004.  

Salata O. V. Applications of nanoparticles in biology and medicine. Journal of 

Nanobiotechnology, 30;2(1):3, 2004.  

Sonvico F, Dubernet C, Colombo P, et al. Metallic colloid nanotechnology, applications in 

diagnosis and therapeutics. Curr Pharm Design, 11:2095–2105, 2005. 



29 
 

Suwa T, Ozawa S, Ueda M, et al. Magnetic resonance imaging of esophageal squamous cell 

carcinoma using magnetite particles coeated with aniti-epidermal growth factor receptor 

antibody. Int J Cancer, 75(4):626–634, 1998. 

Tilanus-Linthorst M. M, Obdeijn I. M, Bartels K. C, de Koning H. J, Oudkerk M. First 

experiences in screening women at high risk for breast cancer with MR imaging. Breast 

Cancer Res Treat, 63:53-60, 2000. 

Tomanek B, Iqbal U, Blasiak B, Abulrob A, Albaghdadi H, Matyas J. R, Ponjevic D, 

Sutherland G. R. Evaluation of brain tumor vessels specific contrast agents for glioblastoma 

imaging. Neuro-Oncology, 14(1):53-63, 2011.[P5] 

Villalba A. M, Okuducu A. F, Deimling A. The evolution of our understanding of glioma. 

Brain Pathol, 18: 455-463, 2008.  

Wang Y. X. J, Hussain S. M, Krestin G. P. Superparamagnetic iron oxide contrast agents: 

physicochemical characteristics and applications in MR imaging. Eur. Radiol, 11:2319, 2001. 

Weber W. A, Avril N, Schwaiger M. Relevance of PET in oncology. Strahlenther Onkol,  

175:356-373, 1999. 

Weissleder R.  Molecular imaging in cancer. Science, 312(5777): 1168–1171, 2006. 

Werner E. J, Datta A, Jocher C. J, Raymond K. N. Highrelaxivity MRI contrast agents: where 

coordination chemistry meets medical imaging. Angewande Chemie, 47(45):8568–8580, 

2008. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych  

 

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 

Reports (JRC) 

 

Publikacje przed doktoratem: 

1. B. Blasiak, B. Tomanek, A. Abulrob, U. Iqbal, D. Stanimirovic, A. Albaghdadi, T. Foniok, 

X. Lun, P. Forsyth, GR. Sutherland. 2010.  Detection of  T2 Changes in an Early Mouse Brain 

Tumor. Magnetic Resonance Imaging, 28:784-789. IF = 2.225.  Liczba punktów = 30.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu eksperymentów ex-

vivo z użyciem supermagnetycznych środków kontrastowych opartych o tlenek żelaza na 

systemie do obrazowania rezonansowego w polu 9,4T,  przygotowaniu fantomów agarowych 

zawierających magnetyczne środki kontrastowe o rożnym rozmiarze, doborze sekwencji 

pomiarowych, pomiarach czasu relaksacji T2 i porównaniu ich z dostępnymi komercyjnie 

nanocząstkami, analizie i interpretacji uzyskanych wyników badań, wyborze optymalnego 

środka kontrastowego do użycia w badaniach in vivo na mysim modelu glejaka mózgu, 

pomocy w implantacji guza, współuczestnictwie w eksperymentach in vivo na mysim modelu 
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glejaka na systemie do obrazowania rezonansowego w polu 9,4T, monitorowaniu czynności 

życiowych zwierząt podczas obrazowania, analizie i interpretacji uzyskanych wyników 

badań, opracowaniu otrzymanych wyników przy pomocy programu Marevisi, opracowaniu 

wyników eksperymentu co w publikacji uwzględnione jest na rysunkach 1, 2, 3, 4 i 5,  

redagowaniu wstępnej wersji publikacji, przeglądzie literatury. 

Mój udział szacuję na 35%. 

 

2. B. Blasiak, V. Volotovskyy, C. Deng, B. Tomanek. 2009. An Optimized Solenoidal Head 

Radiofrequency Coil for Low-Field Magnetic Resonance Imaging. Magnetic Resonance 

Imaging, 27:1302-1308. IF = 2,225.  Liczba punktów = 30. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu i optymalizacji 

cewki solenoidalnej radiowej częstości do obrazowania głowy człowieka w niskim polu 

magnetycznym, wytestowaniu cewki na systemie do obrazowania rezonansowego w polu 

0,2T, uzyskaniu obrazów głowy przy użyciu wykonanej cewki, analizie i interpretacji 

uzyskanych wyników umieszczonych w publikacji na 3-ech obrazkach i zebranych w 4-ch 

tabelach, przeglądzie literatury, redagowaniu wstępnej wersji publikacji.  

Mój udział szacuję na 60 %. 

 

3. V. Volotovskyy, M.L.H. Gruwel, B Blasiak, B.Tomanek. 2008. A Multifrequency Narrow 

Band - Pass Filter, Concepts in Magnetic Resonance. Magnetic Resonance Engineering, 

33B(3): 141-145. IF = 0,684.  Liczba punktów = 15. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w wykonaniu filtra wielopasmowego, 

analizie uzyskanych pomiarów, przeglądzie literatury i redagowaniu wstępu do publikacji.  

Mój udział szacuję na 20%.  

 

Publikacje po doktoracie: 

1. A. Banerjee, B. Blasiak, E. Pasquier, B. Tomanek, S. Trudel. 2017. Synthesis, 

Characterization, and Evaluation of PEGylated First-Row Transition Metal Ferrite 

nanoparticles as T2 contrast agents for high-field MRI. Royal Scociety of Chemistry, RSC 

Advances 7(61):38125-34. IF = 3,1. Liczba punktów = 20 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu doświadczenia z 

użyciem magnetycznych środków kontrastowych, doborze sekwencji pomiarowych, testach 

ex-vivo superparamagnetycznych środków kontrastowych na systemie do obrazowania 

rezonansowego w polu 9.4T, opracowaniu uzyskanych wyników przy pomocy programu 

Marevisi, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, redagowaniu wstępnej wersji 

publikacji, wniesieniu poprawek do manuskryptu. 



31 
 

Mój udział szacuję na 35%.  

 

2. T.W. Clements, C. Sarsons, M. Casey, C.M. Platnich, B. Blasiak, B. Tomanek, K.D. 

Rinker, S. Trudel. 2016. Maltol-functionalized Fe3O4 Nanoparticles as T2 Magnetic 

Resonance Imaging Contrast Agents, Chemistry Select 1(8):1602-1606 (nowe czasopismo, 

oczekiwany impact factor w 2019 - ponad 3, niewliczony w sumaryczną wartość podanego 

IF) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu doświadczenia z 

użyciem magnetycznych środków kontrastowych, doborze sekwencji pomiarowych, testach 

ex-vivo środków kontrastowych na systemie do obrazowania rezonansowego w polu 9.4T, 

opracowaniu uzyskanych wyników przy pomocy programu Marevisi, analizie i interpretacji 

uzyskanych wyników, redagowaniu wstępnej wersji publikacji, wprowadzeniu własnych 

poprawek do manuskryptu. 

Mój udział  szacuję na 30%. 

  

3. B. Blasiak, V. Volotovskyy, C. Deng, T. Foniok, B. Tomanek.  A Comparison of MR 

Imaging of a Mouse Model of Glioma at 0.2T and 9.4T. 2012.  Journal of Neuroscience 

Methods, 204:118-123. IF = 2.554. Liczba punktów = 20. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu eksperymentów in vivo na 

mysim modelu glejaka na systemach do obrazowania rezonansowego w polach 9,4T i 0,2T, 

doborze i optymalizacji sekwencji pomiarowych, analizie i interpretacji uzyskanych wyników 

badań, pomocy w implantacji guza, codziennym monitorowaniu zwierząt, monitorowaniu 

czynności życiowych zwierząt podczas eksperymentu, opracowaniu uzyskanych wyników 

przy pomocy programu Marevisi, zamieszczonych na rysunkach w manuskrypcie, 

interpretacji uzyskanych wyników, redagowaniu wstępnej wersji publikacji, przeglądzie 

literatury. 

Mój udział szacuję na 40%. 

 

4. M.J. Couch, B. Blasiak, B Tomanek, A.V. Ouriadov, M.S. Fox, K.M. Dowhos, M.S. 

Albert. (published online Sept 17, 2014). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25228404;  2015.  

Hyperpolarized and Inert Gas MRI, The Future. Molecular Imaging and Biology 17(2):149-

62. IF = 3,466,  Liczba punktów = 35. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeglądzie literatury, redagowaniu publikacji, 

dopisaniu własnych uwag do manuskryptu, poprawkach edytorskich. 

Mój udział szacuję na 40 %. 
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5. B. Tomanek, V. Volotovskyy, R. Tyson, J. Sharp, B. Blasiak. 2016. 2016. A Quadrature 

Volume RF Coil for Vertical B0 Field Open MRI System. Concepts in Magnetic Resonance 

Part B. 46B (3): 118-122. IF=0.387. Liczba punktów = 15. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu i optymalizacji 

kwadraturowej cewki pomiarowej działającej na niskopolowym systemie do obrazowania 

rezonansowego w polu 0,2T, wytestowaniu cewki na systemie 0,2T, doborze sekwencji 

pomiarowych, analizie i interpretacji uzyskanych wyników badań, przeglądzie literaturowym, 

redagowaniu wstępnej wersji publikacji, zaadresowaniu uwag recenzentów, przedstawieniu 

publikacji do druku, wymianie korespondencji z edytorem czasopisma (jako corresponding 

author). 

Mój udział szacuję na 40%. 

 

6. X. Zhang, B. Blasiak, J. Armando, A.J. Marenco, S. Trudel, B. Tomanek, F.C.J.M. van 

Veggel. 2016. Design and Regulation of NaHoF4 and NaDyF4 Nanoparticles for High-Field 

Magnetic Resonance Imaging, Chem. Mater. 28 (9), 3060–3072. IF = 9,466. Liczba punktów 

= 45. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu eksperymentów ex-

vivo z użyciem magnetycznych środków kontrastowych na systemie do obrazowania 

rezonansowego w polu 9,4T, przygotowaniu roztworów agaru zawierających środki 

kontrastowe o rożnej koncentracji i rozmiarze, doborze sekwencji pomiarowych, analizie i 

interpretacji uzyskanych wyników badań, wyborze optymalnego środka kontrastowego do 

użycia w badaniach in vivo na mysim modelu glejaka mózgu i potrójnie ujemnego nowotworu 

piersi, pomocy w implantacji komórek guza mózgu i piersi, codziennym monitorowaniu 

zwierząt, przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów in vivo na systemie do 

obrazowania rezonansowego w polu 9,4T, monitorowaniu czynności życiowych zwierząt 

podczas eksperymentu, opracowaniu uzyskanych wyników przy pomocy programu Marevisi, 

interpretacji uzyskanych wyników, opracowaniu sumarycznych danych zamieszczonym w 

publikacji w tabeli 2 i 3 a także na rysunkach 3 i 5,  redagowaniu wstępnej wersji publikacji, 

przeglądzie literatury. 

Mój udział  szacuję na 30%.   

 

7. B. Blasiak, V. Volotovskyy, R. Tyson, J. Sharp, B. Tomanek. 2016. An RF Breast Coil for 

0.2T MRI. Concepts in Magnetic Resonance Part B. 46(1):3-7. IF = 0,387. Liczba punktów = 

15. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu i optymalizacji 

cewki radiowej częstości do obrazowania piersi działającej na niskopolowym systemie do 
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obrazowania rezonansowego w polu 0.2T, wytestowaniu cewki na systemie 0.2T, doborze 

sekwencji pomiarowych, uzyskaniu obrazów piersi przy użyciu wykonanej cewki, analizie i 

interpretacji uzyskanych wyników badań, przeglądzie literatury, redagowaniu publikacji.  

Mój udział szacuję na 40%. 

 

8. G.K. Das, N.J.J. Johnson, J. Cramen, B. Blasiak, P. Latta, B. Tomanek, F.C.J.M. van 

Veggel. 2012. NaDyF4 Nanoparticle as T2 Contrast Agent for Ultrahigh Field Magnetic 

Resonance Imaging. J. Phys. Chem. Lett, 3: 524-529. IF = 9,353. Liczba punktów = 45. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu eksperymentów ex-

vivo z użyciem magnetycznych środków kontrastowych na systemie do obrazowania 

rezonansowego w polu 9,4T, przygotowaniu roztworów agaru zawierających magnetyczne 

środki kontrastowe o rożnej koncentracji i rozmiarze, pomiarach czasów relaksacji T1 i T2, 

analizie uzyskanych wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, opracowaniu 

sumarycznych danych zamieszczonych w publikacji w tabeli 1 i 3 a także na rysunku 2, 

przeglądzie literatury, przygotowaniu wstępu do publikacji i rozdziałów poświęconych 

pomiarom nanocząstek w wysokim polu magnetycznym.  

Mój udział szacuję na 40%. 

 

9. B. Blasiak, Z. Zhang, X. Zhang, T. Foniok, G.R. Sutherland, T. Veres and B. Tomanek. 

2011. The Effect of Coating of Fe3O4/silica Core/Shell Nanoparticles on T2 Relaxation Time 

at 9.4. Eur. J. Appl. Phys, 56: 11401. IF = 0,684. Liczba punktów = 15. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu eksperymentów ex-vivo z 

użyciem magnetycznych środków kontrastowych o rożnej wielkości magnetycznego rdzenia i 

niemagnetycznej powłoki na systemie do obrazowania rezonansowego w polu 9,4T, 

przygotowaniu roztworów agaru zawierających magnetyczne środki kontrastowe o rożnej 

koncentracji i rozmiarze zarówno rdzenia jak i otoczki nanocząstki, analizie i interpretacji 

uzyskanych wyników, sumarycznym opracowaniu danych ujętych w publikacji, przeglądzie 

literatury, przygotowaniu wstępu publikacji i rozdziałów poświęconych pomiarom 

nanocząstek w wysokim polu magnetycznym a także wpływu otoczki na czasy relaksacji T2.  

Mój udział szacuję na 60%.   

 

 

 

 



34 
 

B) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały 

wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach   

 

Maltol-functionalized Fe3O4 Nanoparticles as High-field T2 Magnetic Resonance Imaging 

Contrast Agents. S. Trudel, B Tomanek; K Rinker; C Sarsons, P Lai; E J Prenner; B Blasiak; 

T Clements. US Pat # 62167646/8026. 

 

C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, 

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

 

Rozdział w książce naukowej: 

Couch MJ, Fox MS, Blasiak B, Ouriadov AV, Dowhos KM, Tomanek B, Albert MS, Medical 

Applications of Hyperpolarized and Inert Gases in MR Imaging and NMR Spectroscopy. In: 

Gas Phase NMR Ed: Karol Jackowski and Michal Jaszuński, vol. 2016-Janurary, Issue 6, p. 

364-391. Published by the Royal Soc of Chem, Thomas Graham House,  Science Park, Milton 

Road, Cambridge, UK. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeglądzie literatury, redagowaniu części 

dotyczących obrazowania przy pomocy spolaryzowanych gazów, poprawkach edytorskich. 

Mój udział  szacuję na 25%. 

 

D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 

rokiem opublikowania: 60.933 

E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 295, Wg bazy Scopus 

całkowita liczba  cytowań: 315 

F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 8; wg bazy Scopus: 8 

G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w 

takich projektach  

1. Opracowanie Celowanego i Efektywnego Środka Kontrastowego do Obrazowania 

Rezonansowego Guza Mózgu. 2015-2018.  Fundator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Umowa PL-TWII/1/2015. Wykonawca projektu. 

2. Wczesna Detekcja Raka Prostaty z Użyciem Związku Przeciwciało-Nanocząstka do 

Badania Rezonansem Magnetycznym (Early Detection of Prostate Cancer with Antibody-

Nanoparticle Conjugates by MRI). Data rozpoczęcia: 2014, Uniwersytet w Victorii, British 
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Columbia, Uniwersytet w Calgary, Kanada. Fundator: Prostate Cancer Canada, Grant numer: 

2010-580. Wykonawca projektu. 

3. Przeciwciało-Nanocząstka jako Znacznik do Obrazowania Rezonansowego Guza Mózgu, 

(Antibody-Nanoparticle Conjugates as Molecular Imaging Agents for Solid Brain Tumor). 

Data rozpoczęcia: 2014, Uniwersytet w Victorii, British Columbia, Kanada. Fundator: Natural 

Sciences and Engineering Research Center (NSERC), Canadian Institute of Health Research 

(CIHR), Grant numer: 398165-2011. Wykonawca projektu. 

4. Opracowanie wysoce skutecznych i specyficznych multimodalnych środków 

kontrastowych w diagnostyce raka piersi. (Development of Highly Efficient and Specific 

Multi-Modal Contrast Agents for Breast Cancer Diagnosis). 2014-2017.  University of 

Calgary, Kanada. Fundator: Alberta Innovates Health Solutions, Grant numer: 201200833. 

Wykonawca projektu. 

5. Rozwój Metody Obrazowania Molekularnego Guzów Centralnego Układu Nerwowego 

(Development of a Molecular Imaging Program for CNS Neoplasm). 2009-2013.  Fundator: 

Canadian Institute of Health Research – Team Grant in Nanotechnology. University of 

Calgary, Kanada. Wykonawca projektu. 

6. Śródbłonek Naczyniowy w Chorobach Cywilizacyjnych: od Badań Poznawczych do Ofert 

Innowacyjnego Leku o Działaniu Śródbłonkowym. Jagiellonian Centre fof Experimental 

Therapeutics (JCET), Krakόw. 2011-2013.    Fundator: Projekt Unijny finansowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny - Innowacyjna 

Gospodarka). POIG.01.01.02-00-069/09-00. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki 

Jądrowej PAN, Kraków.  Wykonawca projektu. 

7. Konstrukcja Cewek Radiowej-Częstości do Obrazowania RM Wysokiej Zdolności 

Rozdzielczej. 2007-2008. Fundator: Institute for Biodiagnostics, Winnipeg, National 

Research Council of Canada.  Wykonawca projektu. 

8. Optymalizacja Niskopolowego Systemu do Obrazowania RM. 2007-2009. Fundator: 

National Research Council of Canada, Winnipeg i firma prywatna MRI TECH, Krakόw.  

Wykonawca projektu. 

9. Zastosowanie Spektroskopii Zlokalizowanej i Obrazowania RM do Badania Patologii 

Mózgu na Modelu Zwierzęcym. 2004-2006. Fundator: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 

Kraków.  Kierownik projektu. 

10. Zastosowanie Cewek Objętościowych do Obrazowania Rezonansem Magnetycznym w 

Niskim Polu Magnetycznym. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Krakόw.  2009-2011. Fundator: 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program Venture. Nr umowy: Venture/2008-2/1.   

Kierownik projektu. 

11. Rozwój Metod Obrazowania Rezonansowego i ich Zastosowanie w Naukach 

Biologicznych (Magnetic Resonance Methods Development and Applications for Life 

Sciences), EuroCanMRI. 2009-2012. Fundator: European Community within the Marie Curie 
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Actions, EC FP7 Grant PIRSES-GA-2008-230863 (pod-project: Obrazowanie RM). 

Wykonawca projektu. 

12. Projekt: Mentoring. Fundator: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Nr umowy 

154/U/SKILLS/2012. Kierownik projektu. 

13. Zastosowanie selektywnych środków kontrastowych do wczesnej diagnostyki 

nowotworów przy użyciu obrazowania molekularnego rezonansem magnetyczny. 2009-2010. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant promotorski Nr 3741/B/P01/2009/37. 

Główny wykonawca projektu. 

H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną  

1. Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN za cykl prac zgłoszonych do Nagrody 

im. Henryka Niewodniczańskiego.  Kraków,  grudzień 2017. 

2. Nagroda za wygłoszony wykład na Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. 

Poznań,  3 czerwca 2017.  

3. Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. 2015-2018. Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego.  

4. Wykład na specjalne zaproszenie: „MR and IR imaging of brain cancer using targeted 

contrast agents”, 20 styczeń 2012, Max Planck Institute, Tübingen, Niemcy.  

5. Wykład na specjalne zaproszenie: Bi-modal Molecular Imaging of the Central Nervous 

System Neoplasms. World Neurological Congress, 26 czerwiec 2010, Singapur. 

6. Wykład na specjalne zaproszenie: Early breast cancer diagnosis using dedicated rf coils for 

high and low field MRI. ”The 3rd Annual World Cancer Congress. Breast Cancer 

Conference” 25 kwiecień 2010 w Szanghaju, Chiny.  

7.  Grant „Mentoring”, 2012-2014, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.  

8. Grant „Venture”, Tytuł: Zastosowanie cewek objętościowych do obrazowania rezonansem 

magnetycznym w niskim polu magnetycznym.  2009-2010, Fundacja na Rzecz Nauki 

Polskiej.  

9. Stypendium Zavoyskiego, 2009, International Society of Magnetic Resonance Imaging in 

Medicine wyróżnienie za akceptacje dwóch plakatów pt: ”The ex vivo and in vivo MR study 

of glioma targeted contrast agents” oraz „In vivo T2 measurements of glioma growth in mouse 

brain at 9,4T”  

10. Grant promotorski, 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

11. Pierwsze miejsce w Małopolskim Stypendium Doktoranckim, kwiecień 2009. 

12. 30 minutowy wykład na zaproszenie pt: A magnetic resonance study of Fe304 and FeCo 

core nanoparticles for molecular MRI na zaproszenie w San Francisco na konferencji: "5th 
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International Congress of NanoBio & Clean Tech 2008". 27-30 październik 2008, San 

Francisco, USA. 

 

I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych 

Przed doktoratem: 

1. B.Błasiak,  Bi-modal Molecular Imaging of the Central Nervous System Neoplasms, 

”World Congress of Neuro-talk” Singapur EXPO, Singapur, 25-28 czerwiec 2010. 

2. B.Błasiak, Early breast cancer diagnosis using dedicated rf coils for high and low field 

MRI, ”The 3rd Annual World Cancer Congress. Breast Cancer Conference”, Shanghai, 

Chiny, 25-27 kwiecień 2010,   

3. B.Błasiak, B.Tomanek, Evaluation of iron based core nanoparticles as targeted contrast 

agents for molecular IR and MR imaging of gliomas; ”2nd International Conference on Drug 

Discovery and Therapy”, Dubai, UEA, 1-4 luty 2010.  

4. B.Błasiak, U.Trojahn, A.Abulrob, Z.Zhang, T.Veres, C.Desvaux, U.Iqbal, M.O’Connor, 

G.Sutherland, B.Tomanek, Molecular imaging of animal model of glioma; „Advanced 

Bioimaging Technologies Conference”, Banff, Kanada, 16-18 wrzesień 2009.  

5. B.Błasiak, T.Veres, I.Latour, G. Sutherland, B.Tomanek,”A magnetic resonance study of 

Fe3O4 core nanoparticles as potential contrast agents for cancer patients”, Nanoscience & 

Nanotechnology Forum; Edmonton, Kanada, 28-29 maj 2008,   

6. B.Błasiak, U. Trojahn, A.Abulrob, Z. Zhang, T.Veres, C.Desvaux, U. Iqbal, M.O’Connor, 

G.Sutherland, B. Tomanek, A magnetic resonance study of Fe304 and FeCo core 

nanoparticles for molecular MR imaging, „5th International Congress of NanoBio & Clean 

Tech 2008”; San Francisco, USA 27-30 październik 2008.  

7. B.Błasiak, B.Tomanek, A.Abulrob, U.Iqbal, D.Stanimirovic, R.McKenzie, G.Sutherland 

Zastosowanie dedykowanych środków kontrastowych do obrazowania śródoperacyjnego.” 

XLI Ogólnopolskie Seminarium nt Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego 

Zastosowań”; Kraków 1-2 grudzień 2008.  

8. B.Błasiak, G.Sutherland, B.Tomanek, Obrazowanie molekularne rezonansem 

magnetycznym, „XL Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu 

Jądrowego i jego Zastosowań”; Kraków 3-4 grudzień 2007  
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Po doktoracie: 

1. B.Błasiak, Molecular imaging of cancer in animal models. "9th Kraków Workshop on 

Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, Biology and Material 

Sciences". Kraków, Polska, 21-23 wrzesień 2017. 

2. B.Błasiak, Application of core/shell nanoparticles for molecular imaging of brain tumors, 

"Polish Society of Medical Physics Conference". Poznań, Poland, 1-3 czerwiec 2017. 

3. B.Błasiak, “Seminarium PEGAN” Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. 

Obrazowanie molekularne guzów mózgu, Kraków, Polska, 14 kwietnia 2015. 

4. B.Błasiak, Early breast cancer detection with bimodal molecular imaging. „5th World 

Congress on Biotechnology” Valencia, Hiszpania, 25-27 czerwiec 2014.  

5. B.Błasiak, Molecular imaging of invasive breast cancer. “3rd Annual World Congress of 

Mol Med 2013”. Haikou, China 13-16 listopad 2013.  

6. B. Błasiak,. “MR and IR imaging of brain cancer using targeted contrast agents”, Max 

Planck Institute, Tübingen, Niemcy, 20 styczeń 2012.   

7. B. Błasiak, Molecular imaging of glioma, Ecole Polytechnique Federale, EPFL/LIFMET 

(Laboratory of functional and metabolic imaging), Lausanne, Switzerland, 7 czerwiec 2011.  

8. B.Błasiak, “Obrazowanie molekularne glejaka”, Seminarium obrazowania rezonansem 

magnetycznym, Akademia Gόrniczo Hutnicza, Krakόw 22 czerwiec 2011. 

 

 

6. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej habilitanta  

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 

międzynarodowych i krajowych  

1. Opracowanie  celowanego i efektywnego środka kontrastowego do obrazowania 

rezonansowego guza mózgu. 2015-2018. Fundator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Umowa PL-TWII/1/2015. Wykonawca projektu. 

2. Wczesna Detekcja Raka Prostaty z Użyciem Związku Przeciwciało-Nanocząstka do 

Badania Rezonansowego (Early Detection of Prostate Cancer with AntibodyNanoparticle 

Conjugates by MRI). Data rozpoczęcia: 2014, Uniwersytet w Victorii, British Columbia, 

Calgary, Canada. Fundator: Prostate Cancer Canada, Grant numer: 2010-580. Wykonawca 

projektu. 

3. Przeciwciało-Nanocząstka jako Znacznik do Obrazowania Rezonansowego Guza Mózgu, 

(Antibody-Nanoparticle Conjugates as Molecular Imaging Agents for Solid Brain Tumor). 
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Data rozpoczęcia: 2014, Uniwersytet w Victorii, British Columbia, Canada. Fundator: Natural 

Sciences and Engineering Research Center (NSERC), Canadian Institute of Health Research 

(CIHR), Grant numer: 398165-2011. Wykonawca projektu. 

4. Rozwój Wysokoefektywnego i Swoistego Multi-Modalnego Środka Kontrastowego do 

Diagnozy Raka Piersi (Development of Highly Efficient and Specific Multi-Modal Contrast 

Agents for Breast Cancer Diagnosis) 2014-2017.  University of Calgary, Kanada. Fundator: 

Alberta Innovates Health Solutions, Grant numer: 201200833. Wykonawca projektu. 

5. Rozwój Metody Obrazowania Molekularnego Guzów Centralnego Układu Nerwowego 

(Development of a Molecular Imaging Program for CNS Neoplasm). 2009-2013. Fundator: 

Canadian Institute of Health Research – Team Grant in Nanotechnology. University of 

Calgary, Kanada. Wykonawca projektu. 

6. Śródbłonek Naczyniowy w Chorobach Cywilizacyjnych: od Badań Poznawczych do Ofert 

Innowacyjnego Leku o Działaniu Śródbłonkowym. Jagiellonian Centre fof Experimental 

Therapeutics (JCET), Krakόw. 2011-2013. Fundator: Projekt Unijny finansowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny - Innowacyjna 

Gospodarka). POIG.01.01.02-00-069/09-00. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki 

Jądrowej PAN, Kraków. Wykonawca projektu. 

7. Konstrukcja Cewek Radiowej-Częstości do Obrazowania RM Wysokiej Zdolności 

Rozdzielczej. 2007-2008. Fundator: Institute for Biodiagnostics, Winnipeg, National 

Research Council of Canada.  Wykonawca projektu. 

8. Optymalizacja Niskopolowego Systemu do Obrazowania RM. 2007-2009. Fundator: 

National Research Council of Canada, Winnipeg i firma prywatna MRI TECH, Krakόw. 

Wykonawca projektu. 

9. Zastosowanie Spektroskopii Zlokalizowanej i Obrazowania RM do Badania Patologii 

Mózgu na Modelu Zwierzęcym. 2004-2006. Fundator: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 

Kraków.  Wykonawca projektu. 

10. Zastosowanie Cewek Objętościowych do Obrazowania Rezonansem Magnetycznym w 

Niskim Polu Magnetycznym. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Krakόw.  2009-2011. Fundator: 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program Venture. Nr umowy: Venture/2008-2/1. 

Kierownik projektu. 

11. Rozwój Metod Obrazowania Rezonansowego i ich Zastosowanie w Naukach 

Biologicznych (Magnetic Resonance Methods Development and Applications for Life 

Sciences), EuroCanMRI. 2009-2012. Fundator: European Community within the Marie Curie 

Actions, EC FP7 Grant PIRSES-GA-2008-230863 (pod-project: Obrazowanie RM). 

Wykonawca projektu. 

12. Projekt: Mentoring. Fundator: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Nr umowy 

154/U/SKILLS/2012. Kierownik projektu. 



40 
 

13. Zastosowanie selektywnych środków kontrastowych do wczesnej diagnostyki 

nowotworów przy użyciu obrazowania molekularnego rezonansem magnetycznym. 2009-

2010. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant promotorski Nr 

3741/B/P01/2009/37. Główny wykonawca projektu. 

 

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych  

Przed doktoratem: 

1. B.Blasiak, T.Foniok, Albaghdadi, J.Landry, J.G. Sutherland, B. Tomanek, 2010, 

Obrazowanie molekularne MR glejaków z zastosowaniem celowanych środkόw 

kontrasowych, “XLIII Ogόlnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu 

Jądrowego”, 1-2 grudnia 2010, Krakόw, Polska.  

2. B.Blasiak, V.Volotovskyy, C.Deng, B.Tomanek, 2010, Konstrukcja cewki radiowej 

czestości do obrazowania piersi w niskim polu magnetycznym, „XLIII Ogόlnopolskie 

Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”, 1-2 grudnia 2010, Krakόw, 

Polska.  

3. B.Tomanek, B.Blasiak, A. Abulrob, U.Iqbal, D.Ponjevic, J.Matyas, J.G. Sutherland, 2010, 

Nanotechnology programme for cancer diagnosis, “The Cancer Research Institute of Northern 

Alberta’s Research Day; (CRINA)”,  15 listopada 2010, Edmonton, Kanada.  

4. B.Blasiak, T.Foniok, A.Abulrob, U.Iqbal, H.Albaghdadi, Z.Zhang, T.Veres, 

D.Stanimirovic, R.McKenzie, J.Landry, J.G.Sutherland, B.Tomanek, 2010, Molecular MR 

imaging of gliomas using targeted contrast agents, “Hotchkiss Brain Institute Research Days”, 

20 maja 2010, Calgary, Kanada.  

5. B.Blasiak, V. Volotovskyy, C. Deng, B. Tomanek, 2010, An optimized solenoidal head 

radiofrequency coil fo low-field magnetic resonace imaging. ”Hotchkiss Brain Institute 

Research Day”, 20 maja 2010, Calgary, Kanada.   

6. B.Blasiak, B.Tomanek, T Foniok, D.Kirk, D.Rushforth, A.Abulrob, U.Iqbal, 

D.Stanimirovic, G. Sutherland , 2009, Early T2 changes in mouse model of growing glioma, 

“European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB)”, 1-3 

października 2009, Antalya, Turcja.  

7. H.Albaghdadi, U.Iqbal, B.Błasiak, B.Tomanek, 2009, Imaging of brain cancer using 

nanoparticles functionalized with IGFBP7 single domain antibody. „World Molecular 

Imaging Congress Multimodal Molecular”, 23-26 września 2009, Montreal, Kanada.  

8. B.Blasiak, B.Tomanek, A.Abulrob, U.Iqbal, Z.Zhang, T.Veres, C Desvaux, 

D.Stanimirovic, R.McKenzie, G.Sutherland, 2009, Magnetic efficacy of nanoparticles as 

targeted contrast agent for MR imaging, „Advanced Bioimaging Technologies Conference”, 

16-18 września 2009, Banff, Kanada.  
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9. B.Blasiak, B.Tomanek, A.Abulrob, U.Iqbal, Z.Zhang, T.Veres, C.Desvaux, 

D.Stanimirovic, R.McKenzie, G.Sutherland, 2009, Accumulation of targeted contrast agent in 

glioma using an animal model, ”Advanced Bioimaging Technologies Conference”, 16-18 

września 2009, Banff, Kanada.  

10. B.Blasiak, V.Volotovskyy, C.Deng, B.Tomanek, 2009, Optimized knee and elbow RF 

coils for low field MR imaging, ”Advanced Bioimaging Technologies Conference” 16-18 

września 2009 Banff, Kanada.  

11. C.Desvaux, B.Tomanek, B.Blasiak, U.Trojan, A.Abulrob, M. O’Connor, G. Sutherland, 

T.Veres, 2009, High magnetic moment ultrasmall NPs for targeted MRI and in-vivo 

applications, ”National Research Council of Canada, Genomic and Health Annual Meeting”, 

10-11 czerwca 2009, Montreal, Kanada.  

12. B.Blasiak, B.Tomanek, T.Foniok, D.Kirk, A.Abulrob, U.Iqbal, D.Stanimirovic, X.Lun, 

P.Forsyth, G.Sutherland, 2009, In vivo T2 measurements of glioma growth in mouse brain at 

9.4T, “17th Meeting of the International Society of Magnetic Resonance Imaging in 

Medicine”, 18-24 kwietnia 2009 Honolulu, USA.  

13. B.Blasiak, B.Tomanek, T.Foniok, D.Kirk, R.MacKenzie, A.Abulrob, U.Iqbal, 

D.Stanimirovic, X.Lun, P.Forsyth, G.Sutherland, 2009, The ex vivo and in vivo MR study of 

glioma targeted contrast agents, ”17th Meeting of the International Society of Magnetic 

Resonance Imaging in Medicine”, 18-24 kwietnia 2009, Honolulu, USA.  

14. B.Blasiak, U.Trojahn, A. Abulrob, Z.Zhang, T.Veres, C.Desvaux, U.Iqbal, M.O’Connor, 

G.Sutherland, B.Tomanek, 2008, A magnetic resonance study of Fe304 and FeCo core 

nanoparticles for molecular MR imaging, "5th International Congress of NanoBio & Clean 

Tech 2008", 27-30 października 2008, San Francisco, USA.  

15. B.Blasiak, B.Tomanek, U.Trojahn, A.Abulrob, Z.Zhang, T.Veres, C.Desvaux, U.Iqbal, 

M.O’Connor, G.Sutherland, 2008, Enhanced MRI diagnosis of gliomas using paramagnetic-

nanoparticles as targeted contrast agents, „Frontiers in Biomedical Magnetic Resonance”,  25-

30 września 2008, Tel-Aviv, Israel.  

16. B.Blasiak, U.Trojahn, A.Abulrob, Z.Zhang, T.Veres, U.Iqbal, I.Latour, M.O’Connor, 

G.Sutherland, B.Tomanek, 2008, From tumor cell cancer patient A study of MR efficacy of 

the targeted contrast agents for gliomas, ”ISMRM Workshop on Frontiers of Magnetic 

Resonance”, 13-16 września 2008, Nicea, Francja.  

17. I.Latour, B.Blasiak, Z.Zhang, T.Veres, G.Sutherland, B.Tomanek, 2008, Iron oxide 

superparamagnetic nanoparticles for magnetic resonance imaging, “World Molecular Imaging 

Congress”, 10-13 września 2008, Nicea, Francja.  

18. B.Blasiak, B.Tomanek, U.Trojahn, A.Abulrob, Z.Zhang, T.Veres, C.Desvaux, U.Iqbal, 

M.O’Connor, G.Sutherland, 2008, A magnetic resonance study of iron and cobalt based 

nanoparticles as potential contrast agents for molecular imaging of cancer, „Trends in 

Nanotechnology”, 1-5 września 2008, Oviedo, Hiszpania.  
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19. B.Blasiak, T.Veres, I.Latour, G.Sutherland, B.Tomanek, 2008, A magnetic resonance 

study of Fe304 core nanoparticles as potential contrast agents for cancer patients, 

„Nanoscience & Nanotechnology Forum”,  28-29 maja 2008, Edmonton, Kanada.  

20. V.Volotovskyy, B.Blasiak, B.Tomanek, 2007, Optimization of the rf head coils for low 

field MRI, ”4th Winnipeg-Kraków Workshop on MRI Technology”, 3-5 października 2007, 

Kraków, Polska. 

Po doktoracie: 

1. B. Blasiak, F. C. J. M. van Veggel, A. Gautam, X. Zhang, T. Foniok, D. Rusforth, A. 

Purchase, J. Matyas, D. Ponjevic, G. R. Sutherland, B. Tomanek, 2017, Core/shell 

nanoparticles as specific contrast agents for cancer. "Hotchkins Brain Institute Research 

Days" 19 maja 2017, Calgary, Kanada. 

2. A. Abulrob, S. Corluka , B. Blasiak, B. Tomanek, 2016, LyP-1 conjugated nanoparticles 

for MRI imaging of triple negative breast cancer. "Annual Meeting of American Association 

of Pharmaceutical Scientists"  10  listopada 2016, Denver, Stany Zjednoczone. 

3. B. Blasiak, Frank C. J. M. van Veggel, A. Gautam, X. Zhang, T. Foniok, D. Rusforth, A. 

Purchase, J. Matyas, D. Ponjevic, G. R. Sutherland, B. Tomanek.  2016, Dual action 

core/shell nanoparticles as specific contrast agents, “The Cancer Research Institute of 

Northern Alberta’s Research Day 2016; (CRINA)”, 5 listopada 2016, Edmonton, Kanada. 

4. B. Blasiak, Frank C. J. M. van Veggel, A. Abulrob, G. R. Sutherland, A. Lenferink, M. 

O’Connor, T. Foniok , J. Matyas, D. Ponjevic, A. Obenaus, A. Gautam, X. Zhang, S. Corluka, 

B. Tomanek. 2015. Molecular imaging of cancer. “The Cancer Research Institute of Northern 

Alberta’s Research Day 2015; (CRINA)” 14 listopada 2015, Edmonton, Kanada. 

5. B. Blasiak, A. Abulrob, A.Obenaus, B. Tomanek, 2015, Molecular MR Imaging of an 

animal model of glioma. “The 2nd International Conference: Innovative Technologies in 

Biomedicine”, 12-14 października 2015 , Kraków, Polska. 

6. B. Blasiak, F. C. J. M. van Veggel, A. Gautam, X. Zhang, T. Foniok, D. Rusforth, J. 

Matyas, D. Ponjevic, G. R. Sutherland, W. Weglarz, B. Tomanek, 2015, Enhanced brain-

tumor contrast in MRI using core/shell nanoparticles.  „8th International Workshop on 

Biomedical Applications of MRI and MRS”, 17-18 września, 2015. Kraków, Poland. 

7. B. Blasiak, F. C. J. M. van Veggel, A. Gautam, X. Zhang, S. Corluka, A. Abulrob, B. 

Tomanek, 2015, Molecular Magnetic Resonance Imaging of breast cancer using core/shell 

nanoparticles, „World Molecular Imaging Congress” September 2-5, 2015, Honolulu, Stany 

Zjednoczone. 

8. B. Blasiak, FCJM. van Veggel, A. Gautam, X. Zhang, T. Foniok, D. Rusforth, J. Matyas, 

D. Ponjevic, S. Barnes, A. Obenaus, A. Abulrob, GR. Sutherland, B. Tomanek,  2015, The 

development of the optimal molecular MRI of glioma, „Hotchkis Brain Institute Research 

Days” 4 czerwca, 2015, Calgary, Kanada. 
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9. B. Blasiak, S. Barnes, A. Abulrob, A. Obenaus, B. Tomanek, 2015, Optimal imaging 

techniques for molecular MRI of glioma, EORTC-EANO-ESMO „European Cancer Summit” 

2015 Congress, 25-27 marca 2015, Istambul, Turcja. 

10. B. Blasiak, A Gautom, F C. J. M. van Veggel, W Weglarz, B Tomanek, 2014, T1 and T2 

mesuremance of core-shell nanoparticles, “XLV Ogólnopolskie Seminarium na Temat 

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań”, 1-2 grudnia 2014, Kraków, 

Polska 

11. B. Blasiak, S Barnes, A Abulrob, A Obenaus, B Tomanek, 2012, Optimization of 

molecular MR imaging of glioma, “19th Annual Scientific Meeting of the Society for Neuro-

Oncology (SNO)”, 13-16 listopada 2014, Miami, USA. 

12. B. Blasiak, T. Foniok, WP. Węglarz, R.Tyson, GR. Sutherland, A. Obenaus, B.Tomanek, 

2013, Optimization of molecular MR imaging of glioma. „Advanced Bioimaging 

Technologies Conference”, 24-25 września 2013, Krakόw, Polska.  

13. B. Blasiak, B.Tomanek. 2013, The development of tumor specific MRI contrast agent for 

glioma diagnosis. „3rd Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring (CITIM 2013)”, 22-

25 kwietnia 2013, Krakόw, Polska.  

14. B. Blasiak, S. Barnes, T. Foniok, J. Matyas, D. Ponjevic, W.Weglarz, A. Obenaus, B 

Tomanek, 2012,  Optimization of pulse sequences for molecular MRI of glioma, “18th 

Meeting of the International Society of Magnetic Resonance Imaging in Medicine”,  4-7 

października 2012, Lizbona, Portugalia.  

15. B. Blasiak, B. Tomanek, U. Iqbal, A. Abulrob, GR. Sutherland, 2012, MR and IR imaging 

of glioblastoma using targeted contrast agents, „Canadian Cancer Research Conference”, 27-

30 listopada 2011, Toronto, Kanada.  

16. B. Tomanek, B. Blasiak, A. Abedelnasser, 2011, Application of molecular IR and MR 

imaging techniques for testing of drug efficacy. “9th International Congress of Drug 

Discovery Science and Technology”, 3-6 listopada 2011, Shenzhen, Chiny.  

17. B. Blasiak, T.Foniok, D.Rushforth, A.Abulrob, U.Iqbal, H.Albanghdadi, D.Stanimirovic, 

D.Ponjevic, J.Matyas, T.Veres, G.Sutherland, B.Tomanek, 2011, Bi-modal molecular imaging 

of the central nervous system neoplasm. “Advanced Bioimaging Technologies Conference”, 

7-9 września 2011, Krakόw, Polska.  
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C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych  

1. 9th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, 

Biology and Material Sciences. 21-23 września, 2017, Kraków, Polska, Członek komitetu 

organizacyjnego. 

2. 8th International Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS. 16-18 września 

2015, Krakow, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

3. 7th Advanced Bioimaging Technologies. 24-27 września 2013. Kraków, Polska. Członek 

komitetu organizacyjnego.  

4. 6th Kraków-Winnipeg Conference on Advanced Bioimaging Technologies. 7-9 września 

2011, Kraków, Poland. Członek komitetu organizacyjnego. 

5. 5th Advanced Bioimaging Technologies Conference. 16–18 września 2009. Banff, Kanada. 

Członek komitetu organizacyjnego 

6. 4th Krakow-Winnipeg Workshop on Magnetic Resonance and Molecular Imaging. 2-5 

października 2007, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

7. XLV Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 

Zastosowań, 1-2 grudnia 2014, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

8. XLIV Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 

Zastosowań , 3-4 grudnia 2012, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

9. XLIII Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 

Zastosowań, 1-2 grudnia 2010, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

10. XLII Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 

Zastosowań, 1-2 grudnia 2009, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

11. XLI Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 

Zastosowań, 1-2 grudnia 2008, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

12. XL Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 

Zastosowań, 3-4 grudnia 2007, Kraków, Polska. Członek komitetu organizacyjnego. 

 

D) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 

ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż 

wymienione w pkt II H  

1. Zastosowanie Cewek Objętościowych do Obrazowania Rezonansem Magnetycznym w 

Niskim Polu Magnetycznym. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Krakόw.  2009-2011. Fundator: 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program Venture. Nr umowy: Venture/2008-2/1.   
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Kierownik projektu. Współpraca z polsko - kanadyjską firma MRI-Tech a także z National 

Research Council of Canada w Calgary i Winnipegu w Kanadzie 

2. Projekt: Mentoring. Fundator: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Nr umowy 

154/U/SKILLS/2012. Kierownik projektu. Współpraca z neurochirurgiem Dr.  Garnettem 

Sutherlandem z Uniwersytetu w Calgary, Kanadzie.  

 

E) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych  

World Molecular Imaging Society, 2015-2016, członek   

International Society of Magnetic Resonance in Medicine, 2007-2008, członek (student) 

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Akademii Pedagogicznej w Krakowie „Pozyton” 2001-

2005, Członek  

 

F) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki  

Wykłady popularyzatorskie na Krakowskiej Nocy Naukowców, Instytut Fizyki Jądrowej, 

2015. 

Nauczyciel Fizyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Andrychowie.  2006-2007  

Praktyka dydaktyczna w Gimnazjum nr 22 w Krakowie (Fizyka i Informatyka) 2004 – 2006  

 

G) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji  

Opieka nad studentami odbywającymi 3 miesięczne praktyki letnie na Uniwersytecie w 

Calgary, Kanadzie. 

James Lundry: Uniwersytet w Calgary, 2011. 

Xingjian Xu: Uniwersytet w Calgary, 2015. 

 

H) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich  

1. 11-12/2017 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary.  Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy: Obrazowanie molekularne nowotworów mózgu i prostaty na modelu 

zwierzęcym z zastosowaniem celowanych środków kontrastowych. Jednostką delegującą 

był Instytut Fizyki Jądrowej, PAN.   

 



46 
 

2. 08-09/2017 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary. Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy: Współpraca naukowa w ramach projektu Obrazowanie molekularne 

nowotworów prostaty na modelu zwierzęcym z zastosowaniem celowanych środków 

kontrastowych. Jednostką delegującą był Instytut Fizyki Jądrowej, PAN.   

 

3. 03-05/2017 Staż naukowy na Uniwersytecie  w Victorii, w Kanadzie. Stanowisko: 

visiting. scientist Charakter pracy: Synteza paramagnetycznych nanoaczastek 

skracających jednocześnie czasy relaksacji T1 i T2. Jednostką delegującą był Instytut 

Fizyki Jądrowej, PAN.   

 

4. 10-12/2016 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary. Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy: Współpraca naukowa związana z przeprowadzeniem eksperymentów  

na mysim modelu nowotworu mózgu.  Jednostką delegującą był Instytut Fizyki Jądrowej, 

PAN.   

 

5. 02-03 oraz 05-07/2016 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary. Stanowisko: visiting 

scientist. Charakter pracy: Współpraca naukowa związana z obrazowaniem 

molekularnym potrojnie ujemnego nowotworu piersi.  Jednostką delegującą był Instytut 

Fizyki Jądrowej, PAN.   

 

6. 10-12/2015 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary. Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy: przeprowadzenie eksperymentów dotyczących nowotworu mózgu. 

Jednostką delegującą był Instytut Fizyki Jądrowej, PAN.   

 

7. 02-03/2015 Staż naukowy na  Uniwersytecie w  Calgary. Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy: pomiary właściwości paramagnetycznych nanocząstek na systemach 

0.2T, 1.5T, 3T, 9.4T MRI. Jednostką delegującą był Instytut Fizyki Jądrowej, PAN.   

 

8. 10-12/2014 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary w ramach wspόłpracy naukowej. 

Stanowisko: visiting scientist. Charakter pracy: synteza i biodystrybucja 

paramagnetycznych nanocząstek do obrazowania molekularnego nowotworów. Jednostką 

delegującą był Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Krakόw.  

 

9. 02-03/2014 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary w ramach wspόłpracy naukowej. 

Stanowisko: visiting scientist. Charakter pracy: przeprowadzenie serii eksperymentόw z 

zastosowaniem środkόw kontrastowych skracających jednocześnie czasy relaksacji T1 i 

T2 do obrazowania guzόw mózgu. Jednostką zapraszającą był Universytet w Calgary. 

Zadaniem habilitanta było wyhodowanie linii komórkowej glejaka, przeprowadzenie 

eksperymentów ex-vivo na modelu zwierzęcym, analiza uzyskanych wynikόw a także 

przygotowanie raportów i publikacji.  

 

10. 2012-2014 Seria krótkich (czterech) wyjazdów na Universytet w Calgary w ramach 

programu Mentoring, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego kandydatka była 
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laureatem. Stanowisko: Mentoree; Program ten miał na celu pomoc w znalezieniu ścieżki 

rozwoju kariery naukowej. 

 

11. 01-02/2013 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary w ramach wspόłpracy naukowej. 

Stanowisko: visiting scientist. Charakter pracyzwiązany był z przeprowadzeniem serii 

eksperymentόw z zastosowaniem środkόw kontrastowych skracających jednocześnie 

czasy relaksacji T1 i T2 do obrazowania raka piersi. Jednostką zapraszającą był 

Universytet w Calgary.  

 

12. 01-02/2012 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary. Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy zwiazany był z przeprowadzeniem serii eksperymentów ex-vivo z 

zastosowaniem środkόw kontrastowych opartych na fluorze. Jednostką delegującą był 

Instytut Fizyki Jądrowej. 

 

13. 09-11/2012 Staż w kanadyjskim ośrodku naukowym National Research Council of 

Canada- Stanowisko: visiting scientist. Charakter pracy: obrazowanie molekularne 

glejakόw z użyciem celowanych środkόw kontrastowych. Jednostką zapraszającą był 

kanadyjski ośrodek NRC.  

 

14. 03-05/2011 Staż naukowy na Uniwersytecie w Calgary. Stanowisko: visiting scientist 

Charakter pracy:  synteza i pomiary magnetycznych właściwości paramagnetycznych 

nanocząsteczek. Jednostką zapraszającą był Uniwersytet w Calgary.  

 

15. 07-09/2010 oraz  01-04/2010 . Staż naukowy w Institute for Biodiagnostics (West), 

National Research Council of Canada (IBD/NRC), Calgary, Kanada, Stanowisko: visiting 

scientist Charakter pracy: testy cewek wysokiej-częstości (w-cz) do obrazowania 

rezonansem piersi, łokcia i kolana w niskim polu (0.2T); eksperymenty na zwierzętach w 

ramach obrazowania molekularnego. Wyjazd ten związany był z realizacją projektu 

Ventures, którego byłam laureatem.   

 

16. 05-07/2009 Staż naukowy w Institute for Biodagnostics (West) /NRC, Calgary, Kanada, 

Stanowisko: visiting scientist. Charakter pracy: konstrukcja cewek wysokiejczęstości (w-

cz) do obrazowania rezonansem magnetycznycm (RM) w niskim polu magnetycznym 

(0.2T). Staż ten dotyczył realizacji projektu Venture.  

 

17. 06-12/2008 Staż naukowy w University of Calgary, Stanowisko: visiting scientist. 

Charakter pracy: badanie nowych środkówi kontrastowych stowanych w obrazowaniu 

molekularnym RM; pomiary paramagnetycznych właściwości nanocząsteczek i 

doświadczenia na zwierzętach w użyciu celowanych środków kontrastowych do badania 

nowotworów. Jednostką delegującą był Instytut Fizyki Jądrowej.  

 

18. 04-05/2008 Staż naukowy w IBD/NRC, Winnipeg, Kanada, Stanowisko: visiting 

scientist. Charakter pracy: projektowanie i wykonywanie cewek solenoidalnych i  



powierzchniowych do obrazowania RM; obrazowanie MR fantomów. Wyjazd ten 

związany był z realizacją projektu Euro Can. 

19. 08-09/2008 Staż naukowy w IBD/NRC (West), Calgary, Stanowisko: visiting scientist.

Charakter pracy: eksperymenty RM w niskim (0.2T) i wysokim polu (9.4T); pomiary

czasów relaksacji roztworów nano-cząsteczek. Jednostką zapraszającą był Uniwersytet w

Calgary.

20. 03-05/2007 Staż naukowy w IBD/NRC, Winnipeg, Stanowisko: v1s1tmg scientist.

Charakter pracy: konstrukcja cewek objętościowych w-cz i filtrów wąskopasmowych

opartych o inducyjnie sprzęgane cewki w-cz. Instytucją zapraszajacą był kanadyjski

ośrodek naukowy NRC.

I) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

l .  Recenzent w czasopiśmie British Journal ofMedicine and Medical Research- l.

2. Recenzent w czasopiśmie fornal ofNanotechnology - 1.

3. Recenzent w czasopiśmie Concepts in Magnetic Resonance Part B - 2
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