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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA* WYNIKAJ ĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 
DNIA 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTUL E NAUKOWYM 
ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U.  NR 65, POZ. 595 ZE 
ZM.):  
 
I. Wykaz publikacji stanowi ących osi ągni ęcie naukowe, o którym mowa w Art. 16 
ust. 2 ustawy 
 
A) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,  
 
Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie j ądrowym w 
badaniach procesów relaksacji, wymiany magnetyzacji,  dyfuzji oraz migracji wody 
w wieloskładnikowych mikroheterogennych układach zło żonych 

 
B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (uporządkowane zgodnie z 
kolejnością omówienia w tekście) 
 
[H1] W.P. Węglarz , H. Peemoeller, A. Rudin - Characterization of annealed isotactic 

polypropylene in the solid state by 2D time domain proton NMR, J. Polym. Sci. B 
(Polymer Physics), 38, 2487-2506 (2000). 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 
wykonaniu pomiarów relaksacyjnych MR, analizie danych relaksacyjnych MR, 
interpretacji wyników, przygotowaniu wykresów prezentujących wyniki oraz redakcji 
tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 85% . 

[H2] W.P.Węglarz , H.Peemoeller - Observation of Coupling Across the Ice-Water 
Interface by 2D Time Domain NMR, Journal of Magnetic Resonance, 124, 484-
485 (1997).  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów relaksacyjnych MR, analizie danych relaksacyjnych MR i wymiany 
magnetyzacji, interpretacji wyników, przygotowaniu wykresów prezentujących wyniki 
oraz redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 80% . 

[H3] D.A. Oleskevich, N. Ghahramany, W.P. Węglarz , H. Peemoeller - Interfacial 
Spin-Spin Coupling in Wood by 2D Time Domain NMR, Journal of Magnetic 
Resonance, B 113, 1-8 (1996).  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie danych relaksacyjnych MR, 
rozwiązaniu analitycznym, przygotowaniu oprogramowania do analizy oraz wykonanie 
analizy wymiany magnetyzacji, interpretacji wyników, redakcji fragmentu tekstu 
zestawień i wykresów dotyczących wymiany magnetyzacji, korekcie całości tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 30% . 

[H4] H. Peemoeller, M.B. MacMillan, W.P. Weglarz , L.J. Schreiner and R.T. 
Thompson, Intrinsic Proton Relaxation Parameters of Hydrated Polyglycine from 
2D Time Domain NMR, Biopolymers, 50(6), 630-640 (1999). 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie danych relaksacyjnych MR oraz 
wymiany magnetyzacji, interpretacji wyników, redakcji fragmentu tekstu dotyczącego 
wymiany włącznie z przygotowaniem zestawień i wykresów, korekcie całości tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 20 % . 

[H5] W.P. Węglarz , M. Witek, C. Inoue, J. van Duynhoven, H. Van As, Molecular 
Mobility Interpretation of Moisture Sorption Isotherms of Food Materials by Means 
of Gravimetric NMR, In Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and 
Biological Systems: Proc. ISOPOW 10. Editors: D.S. Reid, T. Sajjaanantakul, P. 
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J. Lillford and S. Charoenrein, January 2010, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-8138-
1273-1 (2010) 411. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy, 
opracowaniu modelu teoretycznego opisu wyników, wykonaniu pomiarów czasów 
relaksacji spinowo-spinowej techniką „gravimetric Time Domain NMR” w uwadnianych 
próbkach sproszkowanych liofilizowanych warzyw, analizie otrzymanych wyników, 
przygotowaniu wykresów i redakcji tekstu pracy. Mój wkład procentowy szacuję na 80%. 

[H6] M. Witek, W.P. Węglarz , L. de Jong, G. van Dalen, J.C.G. Blonk, P. Heussen, E. 
van Velzen, H. Van As, J. van Duynhoven, The structural and hydration 
properties of heat-treated rice studied at multiple length scales. Food Chemistry, 
120 (4), (2010), 1031-1040, doi:10.1016/j.foodchem.2009.11.043. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu modelu i zaplanowaniu 
pomiarów związanych z „gravimetric Time Domain NMR”, dyskusji otrzymanych 
wyników, udziale w redakcji fragmentów tekstu pracy (rozdziały 2.9-2.11, 3.5, 3.6), 
korekcie całości pracy. Mój wkład procentowy szacuję na 20 %. 

[H7] W.P. Węglarz , M. Hemelaar, K. van der Linden, N. Franciosi, G. van Dalen,  
C. Windt, H. Blonk, J. van Duynhoven, H. Van As, Real-time mapping of moisture 
migration in cereal based food systems with Aw contrast by means of MRI, Food 
Chemistry, 106 (2008), 1366-1374. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy, 
wykonaniu obrazowania MR, analizie otrzymanych wyników, redakcji tekstu pracy. Mój 
wkład procentowy szacuję na 80 %. 

[H8] J.P.M. van Duynhoven, G.J.W. Goudappel, W.P. Weglarz , C. W. Windt, P. 
Ramos Cabrer, A. Mohoric, H. van As, Non-invasive Assessment of Moisture 
migration in Food Products by MRI, in Magnetic Resonance Microscopy, Spatially 
resolved NMR Techniques and Applications; S.L. Codd, J. Seymour, Eds., 2009 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN 978-3-527-32008-0 - p. 
331 - 351. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie teoretycznej i optymalizacji 
kontrastu obrazów MR, wykonaniu pomiarów zamieszczonych na wykresach i obrazach w 
rozdziałach 21.1.5 (rys 21.1b), 21.2.1, 21.3.1, redakcji rozdziałów 21.2.1 i 21.3.1. Mój 
wkład procentowy szacuję na 15 %. 

[H9] W.P. Węglarz , A. Jasiński, A.T. Krzyżak, P. Kozłowski, D. Adamek, P. 
Sagnowski, J. Pindel, MR Microscopy of Water Diffusion Tensor in Biological 
Systems, Appl. Magn. Reson., 15, 333-341 (1998).  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w implementacji metody pomiaru i 
analizy danych, udziale w zaplanowaniu pomiarów in vitro, interpretacji wyników, 
redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 35 % . 

[H10] A.T. Krzyżak, A. Jasiński, W.P. Węglarz , D. Adamek, P. Sagnowski, M. Baj, 
Visualisation of the Extent of Damage in a Rat Spinal Cord Injury Model using 
MR Microscopy of the Water Diffusion Tensor, Acta Neurobiol. Exp. 65, 255-264 
(2005). 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w implementacji metody pomiaru i 
analizy danych, udziale w zaplanowaniu pomiarów i interpretacji wyników, korekcie 
tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 20 %. 

[H11] W.P. Węglarz , A. Hilbrycht, D. Adamek, J. Pindel, A. Jasiński, In search of the 
nature of the anisotropic diffusion in nervous tissue – MR microscopy of the 
excised rat spinal cord, in “Magnetic Resonance in Colloid and Interface 
Science", NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, vol 76, 



4 

Eds. J. Fraissard and O. Lapina, KLUWER (Netherlands), 2002, pp. 643-648;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów, wykonaniu 
większości pomiarów MRI i analizy danych, interpretacji wyników, redakcji tekstu, 
włącznie z wykonaniem wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 80%.  

[H12] W.P. Węglarz , D. Adamek, J. Markiewicz, T. Skórka, P. Brzegowy, A.Jasiński, 
Analysis of the Diffusion weighted MR microscopy data of excised spinal cord of 
a rat on the basis of model of restricted diffusion, Solid State NMR, 25, 88-93 
(2004).  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów, wykonaniu 
większości pomiarów MRI, analizy danych MRI i obrazów z mikroskopu elektronowego, 
interpretacji wyników, przygotowaniu wykresów i obrazów, redakcji tekstu. Mój wkład 
procentowy szacuję na 80%.  

[H13] L. Minati, W.P. Węglarz , Physical Foundations, Models and Methods of Diffusion 
Magnetic Resonance Imaging of the Brain: A Review, Concepts in Magnetic 
Resonance, 30A (5), 278-307 (2007).  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu pracy, 
redakcji fragmentów pracy dotyczących podstaw fizycznych oraz metody obrazowania 
anizotropowej i wieloskładnikowej dyfuzji zawartych w rozdziałach II -IV, dyskusji 
zawartości pozostałych rozdziałów pracy oraz korekcie całości tekstu pracy. Mój wkład 
procentowy szacuję na 30 %. 

 
C) omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  
 
Metody badawcze oparte na zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego, w tym 

pomiary relaksacji, dyfuzji czy obrazowanie magnetyczno-rezonansowe są potencjalnie 

bardzo efektywnymi narzędziami do badań struktury i dynamiki zachowania złożonych 

wieloskładnikowych układów o charakterze polimerów lub tkanek roślinnych czy 

zwierzęcych. Jednakże ze względu na naturę tych metod oraz zazwyczaj 

skomplikowaną strukturę badanych systemów, otrzymywana informacja ma złożony 

charakter wymagający zastosowania zaawansowanych metod analizy dla pełnego ich 

wykorzystania. Relaksacja magnetycznego rezonansu jądrowego, zależna od 

oddziaływań spinowych w nano-metrowej skali odległości, umożliwia próbkowanie 

dynamiki molekularnej w różnych fazach badanych systemów. Anizotropowa dyfuzja 

pozwala uzyskać informacje strukturalne o badanym materiale w skali mikro-metrowej. 

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, w którym możliwości wizualizacji różnych 

obszarów badanych obiektów zależą od ich własności (w tym relaksacyjnych i 

dyfuzyjnych), pozwala na ocenę struktury badanego materiału jak również obserwację w 

czasie rzeczywistym kinetyki zachodzących procesów, np. związanych z postępem 

uwadniania. W przedstawionym poniżej tekście opisuję moje prace związane z 

rozwojem i zastosowaniem metod opartych na pomiarach relaksacji, anizotropowej 

dyfuzji oraz obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym do badań wieloskładnikowych, 



5 

mikroheterogennych układów. Badane układy obejmowały polimery syntetyczne i 

biopolimery, tkanki roślinne, modelowe i naturalne materiały żywnościowe oraz tkanki 

nerwowe rdzenia kręgowego. Opisywane badania wykonałem podczas mojego 

zatrudnienia w następujących jednostkach naukowych:  Department of Physics, 

University of Waterloo w Waterloo w Kanadzie; Unilever Food and Health Research 

Institute w Vlaardingen w Holandii oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. 

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.  

 

Interpretacja wyników pomiarów czasów relaksacji protonów w złożonych 

(bio)polimerowych układach oraz tkankach roślinnych lub zwierzęcych zazwyczaj nie 

jest prosta, ze względu na występowanie w nich wielu podukładów spinowych o różnej 

mobilności molekularnej, charakteryzujących się zróżnicowanymi wartościami czasów 

relaksacji. Dodatkowo, transfer magnetyzacji pomiędzy podukładami spinów poprzez 

rozmaite mechanizmy (dyfuzja spinowa, wymiana chemiczna, dyfuzja molekularna) 

powoduje że wartości obserwowane czasów relaksacji i względnych udziałów 

składowych mogą się znacznie różnić od rzeczywistych wewnętrznych (intrinsic) 

wartości, charakteryzujących poszczególne podukłady spinowe (kompartmenty). 

Zazwyczaj jedynie korelacja wyników otrzymanych z różnych eksperymentów 

relaksacyjnych (T2, T1, T1ρ, T1D), połączona z analizą wymiany magnetyzacji, pozwala 

na ścisłe ilościowe wyznaczenie rzeczywistych wartości parametrów relaksacyjnych. 

Każdy z tych eksperymentów jest czuły na inny zakres czasów korelacji ruchów 

molekularnych, przez co obserwowane wartości odpowiednich czasów relaksacji są w 

różnym stopniu modyfikowane przez procesy wymiany magnetyzacji. Dodatkowo 

możliwość modyfikacji stopnia pobudzenia spinów poprzez zastosowanie selektywnych 

impulsów pobudzających w eksperymencie typu „soft-hard” (T1-SH) pozwala na 

bezpośrednią obserwację przepływu magnetyzacji pomiędzy podukładami spinowymi.  

 

Zagadnieniami rozwoju oraz wykorzystania metodologii pomiarów oraz analizy funkcji 

ewolucji magnetyzacji jądrowej pod kątem wymiany magnetyzacji w układach 

(bio)polimerów zajmowałem się podczas czterech pobytów naukowych jako Post-

doctoral Fellow a następnie jako Visiting Scientist w Physics Departament, Waterloo 

University w Waterloo w Kanadzie, współpracując z Prof. H. Peemoellerem. Jednym z 

tematów którymi się zajmowałem podczas tych pobytów było zastosowanie 

skorelowanych pomiarów czasów relaksacji jądrowej (T2, T1, T1ρ) protonów do 

charakteryzacji syntetycznego polipropylenu [H1] . Polipropylen charakteryzuje się 
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mikroheterogenną strukturą związaną ze zróżnicowanym przestrzennie 

uporządkowaniem łańcuchów polimerowych, prowadzącym w efekcie do 

współwystępowania domen krystalicznych i amorficznych. Indywidualne łańcuchy 

polimerowe w fazie krystalicznej uporządkowane są równolegle do siebie, tworząc 

„lamelle” o typowej grubości od 90 do 150 Å. Wraz z rozmieszczonymi pomiędzy nimi 

obszarami amorficznymi tworzą fibrylarne gałęzie grubości ok. 500 Å. Te z kolei 

wchodzą w skład rozgałęzionych struktur o mikrometrowych rozmiarach wewnątrz 

milimetrowych sferolitów. Udział fazy krystalicznej zależy od warunków przygotowania 

próbki i może się zmieniać w szerokim zakresie. 

Na podstawie znanych z literatury wcześniejszych badań wykonanych między innymi 

technikami kalorymetrii skaningowej, chromatografii gazowej, rozszerzalności termicznej 

oraz relaksacji mechanicznej, w izotaktycznym polipropylenie spodziewałem się 

występowania kilku przejść fazowych. W szczególności w fazie amorficznej podwójne 

przejście od stanu szklistego do plastycznego było obserwowane w temperaturach 

powyżej -15 ºC i 29 ºC, co wiązano z występowaniem dwu rodzajów materiału 

amorficznego. Sugerowano również występowanie podwójnego przejścia fazowego typu 

ciecz-ciecz w wyższych temperaturach (39 ºC i 68 ºC). W fazie amorficznej 

obserwowano przejście fazowe w temperaturze ok. -40 ºC, zaś w fazie krystalicznej 

podwójne przejście fazowe w temperaturach 80 ºC i 110 ºC, poprzedzające topnienie.  

Znane z wcześniejszej literatury wyniki pomiarów czasów relaksacji jądrowej protonów 

w izotaktycznym polipropylenie były analizowane z użyciem jednej lub dwu składowych 

w przypadku T1, zaś dwu lub trzech składowych w przypadku T1ρ. Jednocześnie, wyniki 

symulacji w oparciu o równania Blocha, nawet przy założeniu najprostszej, lamellarnej 

struktury polimeru sugerowały że obserwowana liczba składowych może być większa. 

Dodatkowo raportowane wcześniej wyniki analizy sygnału swobodnej precesji (FID) na 

podstawie których określano stopień krystaliczności polimeru, w większości przypadków 

prowadziły do wartości zawyżonych w stosunku do wyników otrzymywanych innymi 

metodami (np. grawimetryczną). 

W celu wyjaśnienia niejednoznaczności występujących w literaturze wykonałem 

szczegółowe pomiary i analizę skorelowanych czasów relaksacji jądrowej spinowo-

spinowej oraz spinowo-sieciowej w układzie laboratoryjnym i wirującym (T2,  T2-T1, T2-

T1ρ) w polipropylenie izotaktycznym, w zakresie temperatur (-120º – 120 ºC). Były to 

pierwsze tak szczegółowe pomiary czasów relaksacji jądrowej protonów w 
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izotaktycznym polipropylenie. Na ich podstawie wyodrębniłem sygnał pochodzący od 

fazy krystalicznej, reprezentowany przez dwie składowe T1ρ oraz sygnał od fazy 

amorficznej w której stwierdziłem występowanie kilku przejść fazowych. Fazy 

krystaliczne charakteryzują się złożonym sygnałem FID, który opisałem kombinacją 

funkcji Gaussa i Abragamianu (funkcja sincus z gaussowskim czynnikiem tłumiącym). 

Faza amorficzna, której występowanie zaobserwowałem w temperaturach powyżej -45 

ºC charakteryzuje się dużą izotropowością i związanym z tym gaussowskim kształtem 

sygnału FID. Wszystkie przejścia fazowe obserwowane w wyższych temperaturach 

zachodzą wyłącznie w tej fazie. Dwuwymiarowa analiza skorelowanych danych (T2-T1 

oraz T2-T1ρ) w funkcji temperatury pozwoliła mi na stwierdzenie że przejście fazowe ze 

stanu szklistego do plastycznego zachodzi w trzech etapach. W pierwszym etapie, w 

temperaturze powyżej -15 ºC obszary o zwiększonej mobilności segmentów łańcuchów 

polimeru pojawiają się stopniowo w fazie amorficznej, co manifestuje się obecnością 

eksponencjalnie zanikającego sygnału FID o zwiększającym się czasie relaksacji T2. W 

temperaturze 15 ºC, faza plastyczna obejmuje ok. 10% wszystkich łańcuchów polimeru, 

co odpowiada ok. jednej trzeciej liczby łańcuchów z fazy amorficznej. W zakresie 

temperatur od 15 ºC do 25 ºC udział fazy plastycznej zwiększa się do ~18%. 

Jednocześnie pojawiają się dwie kolejne fazy o zwiększonej mobilności. Te dwa etapy 

przejścia fazowego związane są z kolejnymi etapami zwiększania mobilności łańcuchów 

polimeru rozmieszczonych poza uporządkowanymi multi-lamellarnymi strukturami. 

Trzeci etap przejścia polimeru ze stanu szklistego do plastycznego, w badanym 

materiale zachodzi powyżej temperatury 70 ºC i jest związany ze zwiększeniem 

mobilności łańcuchów polimerowych fazy amorficznej rozmieszczonych wewnątrz 

multilamellarnej struktury.  

 

Tak szczegółowa ilościowa analiza pojawiających przy wzroście temperatury faz o 

zróżnicowanej mobilności łańcuchów polimerów (lub ich segmentów) była możliwa 

przede wszystkim dzięki skorelowanej analizie składowych funkcji relaksacji w układzie 

wirującym (T1ρ ) oraz odpowiadających im funkcji zaniku swobodnej precesji (T2 - FID). 

Stabilność parametrów opisujących kształt sygnału FID dla dwu składowych T1ρ (a w 

szczególności brak składowych eksponencjalnych w całym zakresie stosowanych 

temperatur) pozwoliła wyodrębnić te składowe jako pochodzące od polimeru w fazie 

krystalicznej. Na podstawie uzyskanych wyników wyjaśniłem przyczynę wcześniejszego 

przeszacowania stopnia krystaliczności polipropylenu, wyznaczanego na podstawie 
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względnego udziału składowej ciałostałowej w sygnale FID. Powodem jest obecność w 

tej składowej istotnego wkładu od łańcuchów polimeru w fazie amorficznej. W zamian 

zaproponowałem metodę wyznaczania stopnia krystaliczności polimeru w oparciu o 

pomiary T1ρ co pozwala na lepszą korelację wartości tego parametru z wynikami 

uzyskiwanymi innymi metodami. Ponadto na podstawie wartości czasów relaksacji 

T1ρ stwierdziłem że w skali czasu poniżej 100 ms nie ma efektywnej wymiany 

magnetyzacji (dyfuzji spinowej) pomiędzy łańcuchami polimerowymi fazy amorficznej 

rozmieszczonymi poza fibrylami a tymi w fazie krystalicznej oraz amorficznej wewnątrz 

multilamellarnych fibryli. Z drugiej strony obecność ciałostałowych jak i 

plastycznych/cieczowych składowych FID w każdej z trzech składowych T1 pozwoliła na 

jednoznaczne stwierdzenie że w skali czasowej rzędu kilkuset milisekund lub sekund, 

pomiędzy różnymi obszarami polimeru ma miejsce częściowa wymiana magnetyzacji, 

co powoduje zmianę obserwowanych wartości T1 i względnych udziałów składowych w 

stosunku do rzeczywistych wartości tych parametrów dla różnych obszarów.  

 

Zagadnienie wymiany magnetyzacji w uwodnionych układach modelowych i 

biopolimerach oraz tkankach roślinnych (drewno), któremu poświęciłem istotną część 

mojego pobytu naukowego w University of Waterloo, analizuję bardziej szczegółowo w 

kilku innych pracach [H2-H4] . Analizę taką, po rozpoznaniu problemu interpretacji 

danych eksperymentalnych, rozpocząłem od analitycznego rozwiązania układu 

zmodyfikowanych równań Blocha opisujących ewolucję czasową magnetyzacji jądrowej 

układu złożonego z kilku podukładów spinowych sprzężonych poprzez wymianę 

magnetyzacji.  

 

dm

d
R k k m k m k mi

i ij ip i ij j ip p

(
( ... ...) ( ) ( ) ... ( ) ...

τ
τ

τ τ τ)
= − + + + + + + + +            [1] 

 

gdzie Ri jest wewnętrzną (intrinsic) szybkością relaksacji i- tego podukładu spinów, zaś 

kij jest szybkością wymiany (transferu) magnetyzacji z podukładu i do podukładu j. 

Ewolucja magnetyzacji systemu złożonego z n podukładów jest opisana przez 

jednorodny układ n sprzężonych liniowych równań o postaci [1].  

Analityczne rozwiązanie powyższego układu równań jest możliwe dla n <5, jednak 

praktyczne znaczenie dla analizy ewolucji czasowej relaksacji jądrowej w uwodnionych 

układach (bio)polimerów mają przypadki dwu lub trzech podukładów. W najprostszym 
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przypadku dwu podukładów spinowych rozwiązanie powyższego układu równań ma 

postać:  

i i
- -

i
+ -m ( ) = C e + C e

- +τ λ τ λ τ                                                   [2] 

 

Współczynniki Ci są mierzonymi (obserwowanymi, apparent) względnymi udziałami 

(frakcjami) magnetyzacji, zaś współczynniki λ  obserwowanymi szybkościami relaksacji. 

Symbole + i – oznaczają odpowiednio, szybszą i wolniejszą obserwowaną szybkość 

relaksacji. W tym przypadku zależność parametrów obserwowanych podczas 

eksperymentów od wewnętrznych wartości parametrów wyraża się wzorami: 
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Współczynniki Ci' zależą od wewnętrznych szybkości relaksacji podukładów spinowych 

(Ri), szybkości wymiany magnetyzacji (kij), wewnętrznych (stechiometrycznych) udziałów 

(pi) i frakcji spinów pobudzonych początkowym impulsem przygotowującym (mi(0)), 

zależnym od sekwencji pomiarowej. Współczynniki λ zależą od wewnętrznych szybkości 

relaksacji i szybkości wymiany. 

W przypadku trzech podukładów spinowych rozwiązanie układu równań [1] przyjmuje 

formę:  

i i
- -

i
0 -

i
+ -m ( ) = C e + C e + C e

- 0 +τ λ τ λ τ λ τ                                     [4] 

gdzie znaczenie Ci i λ jest podobne jak w przypadku dwu podukładów jednak zależność od 

parametrów wewnętrznych jest dużo bardziej skomplikowana. Symbole +, 0, - oznaczają 

odpowiednio najszybszą, pośrednią i najwolniejszą szybkość relaksacji. Znaczące 

uproszczenie modelu ma miejsce dla przypadku liniowego, gdzie wymiana pomiędzy 

jedną z par podukładów spinowych nie występuje lub jest zaniedbywalnie mała.  

 

Wszystkie analitycznie rozwiązywalne przypadki (n = 2, 3 i 4) zaimplementowałem w 

programie ExFit pozwalającym wyznaczyć parametry wewnętrzne (rzeczywiste szybkości 

relaksacji i względne udziały magnetyzacji podukładów spinowych oraz szybkości 

wymiany magnetyzacji pomiędzy nimi) na podstawie wyznaczanych eksperymentalnie 

obserwowanych parametrów ewolucji relaksacji jądrowej (T1, T1ρ i T2). Do znalezienia 
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wartości parametrów wewnętrznych zastosowałem procedurę minimalizacyjną SIMPLEX. 

Praktyczna implementacja programu umożliwia wyznaczenie wszystkich parametrów 

wewnętrznych lub ustalenie wartości niektórych z nich. Ta druga możliwość jest użyteczna 

gdy niektóre parametry wewnętrzne są znane a priori (np. dzięki znanej stechiometrii 

molekuł w badanym materiale). Program ExFit do chwili obecnej jest używany w University 

of Waterloo, do analizy wymiany magnetyzacji.  

 

Metodologię eksperymentalną skorelowanych pomiarów czasów relaksacji jądrowej 

połączoną z ilościową analizą wymiany magnetyzacji wykorzystałem do wyznaczenia 

szybkości wymiany magnetyzacji przez granicę faz woda-lód [H2].  Wiedza na temat 

granicy faz woda-lód jest istotna do zrozumienia procesów topnienia i zamarzania zarówno 

w czystej wodzie jak i w układach zawierających substancje stałe i wodę (np. uwodnione 

polimery, materiały porowate i biologiczne). We wcześniejszych badaniach metodami 

MRJ, zazwyczaj przyjmowano że transfer magnetyzacji pomiędzy wodą ciekłą i lodem jest 

zaniedbywalny i nie wpływa na obserwowane eksperymentalnie wartości parametrów 

relaksacyjnych. W mojej pracy po raz pierwszy wykazałem że transfer magnetyzacji 

poprzez granicę faz woda-lód istnieje i w istotnym stopniu wpływa na obserwowane 

wartości czasów relaksacji. Pomiary czasów relaksacji jądrowej protonów (T2, T1 – HH, T1 

– SH, T1ρ w polu 10 Gs i 2 Gs) wykonałem dla mieszaniny wody i polietylenoglikolu (PEG) 

w temperaturze -25 ºC. W takim układzie faza ciekła (woda) rozdziela fazy stałe (lód, 

PEG). Otrzymane wyniki pomiarów: obecność trzech składowych relaksacji spinowo-

sieciowej, których FID zawierał zarówno frakcję cieczową, pochodzącą od wody jak i 

frakcję pochodzącą od ciała stałego (lód, polimer) jednoznacznie wskazały na obecność 

transferu magnetyzacji pomiędzy trzema podukładami spinów. Dobrze ilustrują to 

zwłaszcza wyniki eksperymentu z impulsami rf typu soft-hard, przedstawione w omawianej 

pracy. Analiza wymiany magnetyzacji przeprowadzona przy założeniu liniowego modelu 

(polimer – woda – lód) pozwoliła mi, po raz pierwszy wyznaczyć szybkość wymiany 

magnetyzacji pomiędzy wodą i lodem która wynosi ~1 s-1. Jest ona stosunkowo niewielka, 

co tłumaczy nieuwzględnianie jej we wcześniejszych pracach. Tym niemniej jej obecność 

powoduje znaczącą zmianę obserwowanych wartości parametrów relaksacyjnych w 

stosunku do wartości wewnętrznych, charakteryzujących poszczególne podukłady 

spinowe. W szczególności w omawianym eksperymencie najdłuższa obserwowana 

wartość czasu relaksacji T1 wynosi 20 s, podczas gdy wyznaczona z analizy wymiany 

magnetyzacji wartość T1 dla lodu w temperaturze -25 ºC wynosi 70 s.  
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Metodologię analizy transferu magnetyzacji, zaimplementowaną w programie ExFit, 

wykorzystałem też do interpretacji wyników pomiarów czasów relaksacji protonów w 

uwodnionych naturalnych i modelowych biopolimerach. W pracy [H3]  przedstawione są 

wyniki wykonanej przeze mnie analizy uzyskanych wcześniej wyników pomiarów czasów 

relaksacji jądrowej protonów (T2, T1, T1ρ i T1D) w suchej oraz uwodnionej tkance drewna 

topoli. Dominującym składnikiem drewna są anizotropowe mikrowłókna celulozowe 

tworzące uporządkowaną hierarchicznie strukturę sieciową złożoną z silnie 

uporządkowanych obszarów krystalicznych oraz znacznie słabiej uporządkowanych 

obszarów amorficznych. Ta uporządkowana struktura jest rozmieszczona w matrycy 

złożonej z lignin i częściowo uporządkowanych hemiceluloz o generalnie amorficznym 

charakterze. Obszary amorficzne są relatywnie łatwo dostępne dla molekuł wody, w 

przeciwieństwie do obszarów krystalicznych włókien celulozowych. Dzięki  analizie 

wymiany magnetyzacji stwierdziłem że wyniki pomiarów w drewnie suchym są zgodne z 

modelem wymiany pomiędzy dwoma podukładami spinowymi, zaś w drewnie uwodnionym 

do poziomu poniżej punktu nasycenia włókien, z liniowym modelem trzech podukładów 

spinowych (dwie frakcje protonów drewna oraz woda). Mniejszościowa frakcja protonów 

drewna (ok. 12% protonów dla drewna suchego), odpowiadająca grupom –OH będących 

w bezpośrednim kontakcie z molekułami wody, odpowiada za szybką wymianę 

magnetyzacji (640 s-1) z protonami wody. Sprzężenie tego podukładu spinowego z 

podukładem grupującym pozostałe protony drewna jest mniej efektywne, ale 

wystarczająco szybkie w skali czasu relaksacji T1 aby 95% magnetyzacji w uwodnionym 

drewnie ewoluowało z jednym wspólnym T1. W skali czasowej T1ρ i T1D te dwa podukłady 

protonów drewna są dużo lepiej rozdzielone. Stwierdziłem że ilościowo ta mniejszościowa 

frakcja protonów drewna jest dobrze skorelowana z frakcją protonów z grup –OH 

dostępnych dla wody, znajdujących się w amorficznych obszarach tkanki drewna.  

 

W pracy [H4] przedstawione są wyniki pomiarów czasów relaksacji jądrowej protonów 

oraz analizy wymiany magnetyzacji w modelowym układzie biopolimer (poliglicyna) - 

woda. Mój wkład w tą pracę był związany z analizą wykonanych wcześniej pomiarów, 

prowadzących do wyznaczenia wieloskładnikowych wartości czasów relaksacji T2, T1, T1ρ i 

T1D, oraz analizą wymiany magnetyzacji. W wyniku analizy ewolucji magnetyzacji w 

eksperymentach T1ρ i T1D stwierdziłem obecność trzech dobrze określonych podukładów 

spinowych w suchej poliglicynie. Pomimo różnej skali czasowej odpowiednich składowych 

T1ρ i T1D (różnica jednego rzędu wielkości) w obydwu przypadkach otrzymałem bardzo 
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zbliżone wartości względnych udziałów składowych, co jest mocnym argumentem za tym 

że w tym przypadku obserwowane wartości są tożsame z wartościami wewnętrznymi 

charakteryzującymi wyodrębnione podukłady spinowe. Ponadto stwierdziłem że w skali 

czasu T1 dwa z tych podukładów są ze sobą sprzężone wskutek efektywnej wymiany 

magnetyzacji i charakteryzują się wspólnym czasem relaksacji spinowo-sieciowej w 

układzie laboratoryjnym, zaś trzeci podukład jest odizolowany, co skutkuje dwiema 

obserwowanymi składowymi T1. Wyniki te są istotnie dokładniejsze od wcześniejszych 

doniesień w których materiał ten zazwyczaj charakteryzowano poprzez pojedynczy czas 

relaksacji spinowo-sieciowej. Analiza wyników uwodnionego biopolimeru potwierdziła 

obecność dobrze „odizolowanego” podukładu spinowego. Sygnał FID pozostałych dwu 

podukładów spinowych poliglicyny wskazuje na obecność wymiany magnetyzacji z 

podukładem spinów wody. Analiza wymiany magnetyzacji pozwoliła mi stwierdzić że 

ogólny model wymiany pomiędzy trzema podukładami pozwala wyjaśnić obserwowane 

wartości parametrów otrzymanych z pomiarów. Dodatkowo wyznaczone w ten sposób 

wartości liczbowe szybkości wymiany magnetyzacji wykazują dobrą zgodność z 

wyliczeniami opartymi o model anizotropowej dynamiki molekuł wody co zostało 

szczegółowo przedyskutowane w pracy [H4] .  

 

Podczas dwuletniego stypendium Marie Curie realizowanego w Unilever Research & 

Development zajmowałem się zagadnieniami migracji wody w modelowych i 

naturalnych materiałach żywnościowych, wykorzystując przede wszystkim metody 

relaksacji oraz obrazowania magnetyczno-rezonansowego. Typowe produkty 

żywnościowe charakteryzują się wysoką heterogenicznością nano-, mikro- i 

makrostruktury. Migracja wody w takich układach wiąże się z procesami fizycznymi, 

chemicznymi i biologicznymi którym podlegają produkty żywnościowe w jej obecności. 

Wiedza na temat tych procesów jest bardzo istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego żywności oraz utrzymania jej parametrów jakościowych podczas 

przechowywania i/lub przygotowania. Tradycyjne sposoby kontrolowania uwodnienia w 

produktach żywnościowych poprzez stosowanie cukru, soli lub tłuszczu nie są obecnie 

uważane za optymalne ze względów zdrowotnych, w związku z czym trwają 

poszukiwania innych sposobów utrzymania ich parametrów jakościowych np. poprzez 

odpowiednie przygotowanie ich mikrostruktury.  

 

W technologii żywności do opisu migracji wody tradycyjnie wykorzystuje się 

termodynamiczną koncepcję różnic w aktywności wody (Aw) oraz izotermy absorpcji 
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(desorpcji) wody. Podejście to pozwala w wielu przypadkach przewidzieć stabilność 

wieloskładnikowych produktów żywnościowych. Istniejące formalizmy opisu izotermy 

absorpcji nie wyjaśniają jednak procesów na poziomie molekularnym zachodzących w 

uwadnianym materiale (w szczególności kinetyki uwadniania oraz przejść fazowych). 

Magnetyczny Rezonans Jądrowy jest idealną metodą do badania dynamiki 

molekularnej. Relaksometria magnetycznego rezonansu jądrowego, pozwala na 

wyodrębnienie w badanym materiale frakcji protonów znajdujących się w różnych 

fazach (szklistej/krystalicznej, plastycznej i cieczowej). Z kolei obrazowanie 

magnetyczno - rezonansowe umożliwia przestrzenne zróżnicowanie sygnału 

pozwalające na uzyskanie informacji lokalnej, w określonym obszarze próbki. 

Połączenie obydwu technik, dzięki możliwości wyboru kontrastowania obrazów poprzez 

czasy relaksacji albo uzyskanie map parametrów relaksacyjnych pozwala uzyskać 

przestrzennie zróżnicowaną ilościową informację o dynamice molekuł wody i 

uwadnianej matrycy, pozwalając monitorować ich przestrzenne zmiany w czasie. 

Uzyskanie takiej informacji wymaga właściwego doboru metody pomiarów do szybkości 

i poziomu uwodnienia.  

 

We wcześniejszych pracach dotyczących układów żywnościowych brak było ścisłej 

analizy parametrów relaksacyjnych w kontekście procesów zachodzących na poziomie 

molekularnym w uwadnianym materiale. W pracy [H5] zaproponowałem zastosowanie 

ogólnego formalizmu analitycznego opisującego zależność sygnału FID/CPMG 

pochodzącego od poszczególnych faz wyodrębnionych na podstawie pomiarów czasów 

relaksacji poprzecznej (T2, T2
*) od masy wody pochłoniętej przez matrycę w procesie 

uwadniania. Ścisłe analityczne powiązanie masy pochłoniętej przez matrycę wody ze 

zmianami wielkości poszczególnych frakcji protonów („gravimetric time domain NMR”), 

pozwala na poprawną interpretację tych zmian. Dla małych ilości pochłoniętej wody (w 

początkowym okresie uwadniania) zależność amplitudy sygnału cieczowego od masy 

wody jest liniowa, co ulega zmianie w przypadku pojawienia się faz plastycznych 

(łańcuchy polimerowe) i/lub przechodzenia materiału o niskiej masie molekularnej z 

matrycy do roztworu. Zaproponowany model pozwala wyznaczyć suchą masę 

uwodnionej próbki, gęstość protonową matrycy biopolimerowej względem gęstości 

protonowej wody, ilościowo określić wielkość frakcji rozpuszczalnej i/lub plastycznej 

matrycy podczas procesu uwadniania, jak również określić zakresy uwodnień przy 

których procesy rozpuszczania i/lub uplastyczniania zachodzą. Pozwala to w sposób 

ilościowy wnioskować o zachodzących w badanym materiale przejściach fazowych. 
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Zaproponowaną metodologię eksperymentalną i analityczną sprawdziłem dla dwu 

różnych rodzajów materiałów żywnościowych: krakersów na bazie zbóż oraz 

sproszkowanych, liofilizowanych warzyw. Przedstawione w pracy [H5] wyniki pokazują 

przydatność zaproponowanego podejścia eksperymentalnego i analitycznego do 

charakteryzacji materiałów żywnościowych. W obydwu przypadkach zaobserwowałem 

obecność frakcji rozpuszczalnych, których wielkość skorelowałem z ilością 

niskocząsteczkowych materiałów zapasowych (cukrów) obecnych w matrycy 

biopolimerowej.  

 

Metodologia ta została między innymi wykorzystana do analizy wyników pomiarów 

relaksacyjnych w dwu postaciach ryżu różniących się wstępną preparatyką, 

przedstawionych w pracy [H6] . Dominującym składnikiem ryżu (80%) jest skrobia, 

węglowodan występujący w formie liniowej amylozy oraz wysoko rozgałęzionej 

amylopektyny. W ryżu naturalnym większość skrobi występuje w formie semi-

krystalicznych granul, charakteryzujących się obecnością silnie uporządkowanych w 

formie podwójnej helisy, amylozowych łańcuchów polisacharydowych. Przed 

spożyciem, ryż zwykle podlega gotowaniu co skutkuje rozerwaniem krótko- i długo- 

zasięgowego uporządkowania łańcuchów skrobi. Ze względu na wysoki stopień 

strukturalnego uporządkowania proces ten jest długotrwały i energochłonny. W celu 

jego przyspieszenia, ryż jako produkt spożywczy jest wstępnie preparowany, najczęściej 

poprzez różne formy obróbki termicznej w obecności wody, w celu częściowego 

rozerwania uporządkowania łańcuchów. Wiedza na temat procesów zachodzących 

podczas takiej obróbki jest stosunkowo niewielka, co było motywacją do 

przeprowadzenia szczegółowych badań przy wykorzystaniu wielu komplementarnych 

technik eksperymentalnych, w tym również spektroskopii i relaksacji magnetycznego 

rezonansu jądrowego [H6] . W szczególności wykorzystana została omówiona 

wcześniej, zaproponowana przeze mnie technika „gravimetric time domain NMR”. 

Zbadane zostały dwa rodzaje próbek: ryż naturalny oraz ryż wstępnie preparowany 

przez krótkotrwałą ekspozycję w strumieniu gorącego powietrza (280-300ºC). 

Szczegółowa analiza danych pod kątem względnej gęstości protonowej matrycy 

biopolimerowej pozwoliła mi stwierdzić że w ryżu naturalnym istotną rolę pełnią 

molekuły wody wbudowane w strukturę krystaliczną skrobi. W procesie obróbki 

termicznej są one usuwane, co wiąże się z przebudową do struktury amorficznej jaka 

występuje w ryżu wstępnie preparowanym. Ta zmiana struktury wpływa ponadto na 

przyspieszenie kinetyki uwadniania która jest znacznie szybsza w ryżu preparowanym. 
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Z drugiej strony ryż naturalny wykazuje nieznacznie większą hydrofilowość widoczną 

zarówno w izotermie hydratacji jak i wyznaczonych wielkościach odpowiednich frakcji 

T2.  

 

W pracy [H7]  przedstawiłem uzyskane przeze mnie wyniki zastosowania technik 

obrazowania MR do monitorowania redystrybucji wody w modelowych układach 

żywnościowych złożonych z faz o różnej aktywności wody (Aw). Wybrałem dwa 

ekstremalne przypadki: duża różnica Aw i w konsekwencji szybki proces uwadniania 

oraz mniejsza różnica Aw i wolne uwadnianie. Próbki do badań zostały zrealizowane w 

formie węglowodanowych matryc na bazie produktów zbożowych: odpowiednio, 

grzanek o zróżnicowanej strukturze pokrytych powłoką lipidową, zanurzonych w gorącej 

wodzie oraz kruchych powłok wypełnionych nadzieniem owocowym. W sygnale MRJ w 

domenie czasu takich układów można wyróżnić kilka składowych: „ciałostałową”, 

zanikającą po 50-100 µs, „cieczową”, o czasie T2 powyżej ~2 ms, i pośrednią, zależną 

od uwodnienia składową o czasie T2 w zakresie ~0.1 – 2 ms. Składowa „ciałostałową” 

pochodzi od protonów węglowodanowej matrycy, białek oraz lipidów w stanie stałym, 

pośrednia od wody związanej z matrycą przy niskim lub umiarkowanym uwodnieniu (Aw 

<~0.9), zaś cieczowa od wody niezwiązanej z matrycą i/lub ciekłych lipidów zazwyczaj 

obecnych w produktach żywnościowych na bazie zbóż.  

Obrazowanie 3D MR w tych dwu przypadkach wymaga zastosowania odmiennych 

technik. W pierwszym przypadku obecność dużego rezerwuaru ciekłej wody w wysokiej 

temperaturze powoduje szybkie uwodnienie i pęcznienie matrycy, zachodzące w czasie 

kilku minut, co wymaga szybkiej metody obrazowania dostosowanej do relatywnie 

wysokiego uwodnienia. W drugim przypadku redystrybucja wilgoci z fazy o wyższym 

uwodnieniu do matrycy zachodzi w ciągu tygodni i zmiany uwodnienia matrycy są dużo 

niższe, co determinuje konieczność zastosowania metody umożliwiającej obrazowanie 

relatywnie nisko uwodnionego materiału. W pierwszym przypadku zastosowałem 

metodę szybkiego echa spinowego (Fast Spin Echo – FSE, TSE, RARE) zaś w drugim 

metodę SPI (Single Point Imaging). W FSE do zebrania macierzy danych niezbędnych 

do uzyskania obrazu MR wykorzystuje się ciąg ech CPMG co pozwala szybko uzyskać 

obraz dla próbek o długim czasie T2. W SPI rejestrowany jest jeden punkt sygnału FID, 

co pozwala na uzyskanie obrazów z próbek o krótkim (ciałostałowym) T2, ale dla 

zebrania danych koniecznych do uzyskania obrazu, potrzebne jest wielokrotne 

powtórzenia pomiaru przy zmienionych wartościach gradientów pola magnetycznego. 

Ze względu na długi czas pomiaru, zwłaszcza przy obrazowaniu 3D z dużą 
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rozdzielczością, sekwencja ta ma ograniczone zastosowanie dla dynamicznego 

obrazowania procesów zachodzących w skali czasu minut lub sekund.  

W obydwu przypadkach można sterować uzyskiwanym kontrastem obrazu poprzez 

odpowiedni dobór parametrów sekwencji. Przeprowadzona przeze mnie szczegółowa 

analiza zależności amplitudy sygnału od parametrów sekwencji w technice SPI i RARE, 

oraz wyniki ich optymalizacji dla przypadków badanych próbek  są przedstawione w 

pracy [H8] . W przypadku SPI amplituda sygnału zależy od parametrów relaksacyjnych 

próbki (czasy relaksacji T1,T2) jak również parametrów sekwencji (czasu „echa”, czasu 

repetycji i kąta wychylenia magnetyzacji impulsu pobudzającego TE, TR, α): 
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Maksymalny sygnał otrzymuje się dla kąta Ernsta, tzn. gdy E = cos(α). W przypadku 

krótkich, szerokopasmowych impulsów pobudzających, wymaga to stosowania 

krótkiego czasu repetycji.  

W przypadku RARE sygnał zależy od czasów relaksacji T1, T2 oraz parametrów 

sekwencji (czasu repetycji – TR i efektywnego czasu echa - TEeff zależnego od liczby 

ech i schematu kodowania fazy) i jest wyrażony przybliżonym wzorem:  

 

21 ]1[
0

T

TE

T

TR eff

ee
S

S −−
⋅−=                [6] 

Odpowiedni dobór TEeff pozwala na względne wzmocnienie lub osłabienie sygnału o 

określonym T2, zaś skrócenie TR pozwala osłabić sygnał od ciekłej („bulk”) wody. W 

efekcie uzyskuje się względne wzmocnienie sygnału od migrującej wody nasycającej 

matrycę węglowodanową.  

 

Zastosowane metody pomiarowe pozwoliły mi w obydwu opisanych w pracy [H7]  

przypadkach otrzymać ilościowy opis migracji wody w wieloskładnikowych modelowych 

produktach żywnościowych. Korelacja wyników związanych z kinetyką uwadniania 

uzyskanych przy pomocy metod obrazowania MR z obrazami mikro-CT wysokiej 
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rozdzielczości dla próbek nieuwodnionych, pozwoliła na określenie istotnych czynników 

w strukturze próbek (barier lipidowych) oddzielających fazy różniące się uwodnieniem, 

mających wpływ na charakter i szybkość uwadniania. Ponadto analiza zależności 

uwadniania od czasu pozwoliła na określenie dominującego mechanizmu uwadniania 

na jego różnych etapach: efektów kapilarnych dominujących w początkowym okresie i 

następnie przyspieszenie uwadniania wskutek spęcznienia i rozluźnienia materiału 

matrycy. 

 

Przykładem mikroheterogennej, anizotropowej struktury są tkanki mózgu i rdzenia 

kręgowego, a zwłaszcza istota biała z dominującą strukturą wiązek aksonów o średnicy 

rzędu kilku mikrometrów. Błony komórkowe oraz osłonki mielinowe otaczające aksony 

rozdzielają przestrzeń wewnątrz- i zewnątrz-komórkową, utrudniając swobodne 

przemieszczanie się cząsteczek wody w tkance przede wszystkim w kierunku 

poprzecznym do osi aksonów. Prowadzi to do znacznej anizotropii dyfuzji wody. Od lat 

90-tych ubiegłego wieku metody obrazowania anizotropowej dyfuzji wody w tkankach 

nerwowych były intensywnie rozwijane a następnie stosowane badaniach 

przedklinicznych i klinicznych, w związku z możliwością wykrywania patologii tkanki oraz 

wizualizacji traktów nerwowych. Moje zainteresowanie zagadnieniem zbiegło się z 

rozpoczęciem pracy w Pracowni Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej IFJ w roku 

1995, gdzie pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego rozpoczęto w tym okresie 

implementację metody obrazowania MR tensora dyfuzji w zastosowaniu do badania 

uszkodzeń rdzenia kręgowego na modelu zwierzęcym (szczur). Ze względu na 

anizotropowy charakter dyfuzji w tkance istoty białej rdzenia kręgowego, do pełnego 

opisu potrzebne jest wykonanie serii pomiarów z gradientami dyfuzyjnymi w co najmniej 

sześciu kierunkach, a następnie numeryczne wyznaczenie składowych tensora dyfuzji. 

We współpracy z Arturem Krzyżakiem realizującym pracę doktorską z tego tematu, 

brałem udział w pracach z tym związanych. Mój wkład w początkowym okresie był 

związany przede wszystkim z opracowaniem teoretycznych podstaw implementacji 

pomiarów i analizy wyników, oraz uczestnictwie we wdrożeniu metody obrazowania 

tensora dyfuzji na dostępnym wtedy w pracowni mikrotomografie MR, z pionowym 

magnesem nadprzewodzącym 8.5 T, sterowanym przy pomocy zbudowanej w pracowni 

konsoli elektroniki oraz środowiska operacyjnego MARIS. Implementacja metodologii 

pomiarów i analizy danych pozwoliła na potwierdzenie możliwości oraz wykonanie 

badań na ekstrahowanych rdzeniach kręgowych szczurów w warunkach in vitro po 

kontrolowanym urazie rdzenia kręgowego. Uzyskane wyniki zostały po raz pierwszy 
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zaprezentowane podczas dorocznego kongresu ESMRMB w Brukseli w roku 1997 

gdzie prezentacja posterowa na ten temat uzyskała wyróżnienie Magna Cum Laude. W 

formie artykułu wyniki zostały przedstawione w pracy [H7].  W pracy tej dla porównania 

zamieszczone są też wyniki pomiarów in vivo (jedne z pierwszych w świecie), wykonane 

według opracowanej metodologii we współpracy z ośrodkiem w Kanadzie, ze względu 

na brak w tym czasie odpowiedniej aparatury w Polsce. Wyniki pomiarów in vitro, 

zamieszczone i przedyskutowane w pracach [H7] i [H10], pozwoliły na stwierdzenie że 

w przypadku odpowiednio zorientowanego ekstrahowanego rdzenia kręgowego, do 

opisu zmian patologicznych wystarczą dwa parametry opisujące składowe podłużną i 

poprzeczną dyfuzji względem osi rdzenia kręgowego, co znacząco skraca czas 

pomiaru. Analiza przestrzennego rozkładu tych parametrów w uszkodzonym rdzeniu 

skorelowana z wynikami analizy histopatologicznej potwierdziła ich przydatność do 

obrazowania zasięgu oraz zmian czasowych uszkodzeń.  

 

Możliwość wykonywania obrazowania MR ważonego dyfuzją anizotropową pozwoliła mi 

na wykonanie bardziej szczegółowych badań nad charakterem procesów dyfuzji wody w 

tkankach rdzenia kręgowego, a w szczególności na określenie wpływu ograniczeń 

wynikających z mikroskopowej struktury aksonów na otrzymywane parametry. Wyniki 

tych badań przedstawiłem w pracach [H10]  i [H12].  W pierwszej z nich wyznaczyłem 

wartości składowych poprzecznej i podłużnej dyfuzji w ekstrahowanym rdzeniu 

kręgowym szczura, w zakresie wartości czynnika gradientowego b do 4000 s/mm2. 

Stwierdziłem że zanik amplitudy sygnału echa spinowego w funkcji b jest opisywany 

funkcją mono-eksponencjalną dla gradientów dyfuzyjnych wzdłuż osi rdzenia (dyfuzja 

podłużna), natomiast dla gradientów dyfuzyjnych w kierunku prostopadłym do osi 

rdzenia (dyfuzja poprzeczna) taki opis jest niewystarczający i potrzebne są dwie 

składowe eksponencjalne. Wolno zanikającą składową dyfuzji powiązałem z obecnością 

barier (błon komórkowych) napotykanych przez dyfundujące molekuły wody. Na 

podstawie wyników ustaliłem również że dla optymalnego wyznaczenia anizotropii 

dyfuzji w istocie białej rdzenia kręgowego wartości czynnika gradientowego b w 

kierunku poprzecznym powinny być większe niż ok. 1000 s/mm2. W pracy [H12] 

przedstawiłem wyniki wykonanych przeze mnie dalszych badań anizotropowej dyfuzji w 

większym zakresie wartości czynnika gradientowego b (do 8000 s/mm2) oraz w funkcji 

czasu dyfuzji. Dodatkowo, wyniki pomiarów dyfuzyjnych skorelowałem z wynikami 

rozkładów rozmiarów poprzecznych aksonów wykonanych przy pomocy mikroskopii 

elektronowej. Stwierdziłem że składowa szybka dyfuzji poprzecznej i dyfuzja podłużna 
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mają wartości zbliżone, co świadczy o tym że opisują one pulę wody o dyfuzji w 

przybliżeniu izotropowej w obszarze o średnicy ok. 7 µm. Składowa wolna dyfuzji 

poprzecznej, której wielkość oraz względny udział są zależne od czasu dyfuzji jest 

związana z anizotropową dyfuzją wynikającą z obecności barier w średniej odległości 

ok. 2 µm. Obydwie te liczby leżą w zakresie średnic aksonów występujących w 

badanym materiale. Wykonane prace pokazały że dwueksponencjalne przybliżenie jest 

użytecznym opisem dyfuzji w istocie białej rdzenia kręgowego i mózgu. Wnioski 

uzyskane z eksperymentów na modelach zwierzęcych zostały z sukcesem zastosowane 

w obrazowaniu dyfuzyjnym w warunkach klinicznych. W szczególności w pracy [P28]  

przedstawione są jedne z pierwszych w świecie wyniki obrazowania dyfuzyjnie 

ważonego na odcinku szyjnym rdzenia kręgowego u wolontariuszy i pacjentów na 

systemie klinicznym w polu 1.5T, analizowane w oparciu o bi-eksponencjalny model.  

Zagadnieniem niezwykle ważnym jest zastosowanie techniki obrazowania dyfuzji 

anizotropowej do wizualizacji przebiegu traktów nerwowych. Podejściem które okazało 

się w tym zakresie efektywne, jest obrazowanie MR tensora dyfuzji które zyskało 

powszechne zastosowanie do traktografii. Podejście to jednak nie pozwala na dokładne 

odtworzenie przebiegu wiązek nerwowych w miejscach skrzyżowań lub rozgałęzień. 

Podejścia eksperymentalne i analityczne do rozwiązania tego problemu były i są nadal 

przedmiotem badań. W przeglądowej pracy [H13]  zredagowanej wspólnie z Ludovico 

Minatim zamieściliśmy opis podstaw fizycznych pomiarów anizotropowej dyfuzji w 

obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym oraz przegląd modeli dyfuzji i technik analizy 

wyników obrazowania anizotropowej dyfuzji w tkankach nerwowych. W pracy w 

szczególności przedyskutowany jest matematyczny opis dyfuzji anizotropowej i tensora 

dyfuzji poprzez prawo Ficka oraz funkcję gęstości prawdopodobieństwa. W kolejnym 

rozdziale jest przedstawiona zależność sygnału rezonansu magnetycznego od dyfuzji 

na podstawie równań Blocha-Torrey’a oraz rozwinięcia na momenty. Analityczny opis 

obrazowania MR tensora dyfuzji, oraz miar anizotropii możliwych do wyznaczenia na 

podstawie tych pomiarów jest przedstawiony w rozdziale czwartym. W kolejnym 

rozdziale przedyskutowaliśmy zagadnienie dwu modeli dyfuzji w wieloskładnikowym 

układzie, jakim w rzeczywistości jest tkanka istoty białej. W kolejnych trzech rozdziałach 

przedyskutowane są możliwości obrazowania MR dyfuzji anizotropowej w oparciu o 

modele wychodzące poza standardowy tensor dyfuzji 2-go rzędu, a mianowicie: 

uogólniony tensor dyfuzji, rozkład na harmoniki sferyczne, oraz techniki DSI (diffusion 

spectrum imaging) i QBI (q-ball imaging).  
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D) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych  

 

W latach 1989 – 1994, w czasie wykonywania pracy doktorskiej w Zakładzie 

Radiospektroskopii Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmowałem się 

zagadnieniami relaksacji jądrowej w ciekłych kryształach liotropowych oraz nisko-

uwodnionych materiałach biologicznych. W czasie badań relaksacji jądrowej w 

ciekłokrystalicznych liotropowych układach nonylfenoxypoly(etylenoxy)etanol – D2O w 

funkcji uwodnienia i temperatury stwierdziłem nieeksponencjalny charakter odrostu 

magnetyzacji podłużnej który opisałem przy pomocy dwuskładnikowej funkcji oraz 

wykryłem obecność przejść fazowych w pobliżu temperatury pokojowej [P41] . Z kolei 

szczegółowe pomiary czasów relaksacji poprzecznej T2 w funkcji uwodnienia w 

tkankach roślinnych (kora, łyko) pozwoliły na wyodrębnienie trzech podukładów wody o 

różnej dynamice molekularnej. Ponadto na podstawie zależności amplitudy składowych 

funkcji swobodnej precesji od uwodnienia wykazałem możliwość wykrycia w tkance 

frakcji rozpuszczalnej. Stwierdziłem że udział tej frakcji, pochodzącej przede wszystkim 

od materiałów zapasowych (cukrów), w tkance łyka jest znaczący, zaś w tkance kory 

zaniedbywalny. Obecność frakcji rozpuszczalnej w łyku została potwierdzona 

usunięciem jej poprzez wypłukanie w wodzie, co potwierdziło prawdziwość modelu  

zastosowanego do analizy danych [P13] .  

 

Integralną częścią mojej pracy doktorskiej było opracowanie, napisanie i wdrożenie 

oprogramowania do analizy wieloskładnikowej funkcji relaksacji jądrowej w jednym i 

dwu wymiarach, zaimplementowanego w programie CracSpin [P12]  a wykorzystującego 

technikę „grupowania spinów”. Program ten, umożliwiający skorelowaną analizę czasów 

relaksacji spinowo-spinowej i spinowo-sieciowej do chwili obecnej jest używany w 

jednym zagranicznym oraz dwu krajowych laboratoriach badawczych.  

 

W roku 1995 po zatrudnieniu w Instytucie Fizyki Jądrowej w Pracowni Tomografii 

Magnetyczno-Rezonansowej zaangażowałem się w tematyką związaną z 

zagadnieniami rozwoju i zastosowania metod obrazowania dyfuzyjnego MR do badań 

mikroheterogennej tkanki nerwowej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (in vitro i in 

vivo) w warunkach przed-klinicznych, jak również w warunkach klinicznych na 

wolontariuszach i pacjentach. Kilka najważniejszych prac z tego okresu omówiłem we 
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wcześniejszej części autoreferatu. Dodatkowe zagadnienia z tej tematyki umieściłem w 

pozostałych pracach [P29] - [P32], [P34] - [P38], [P39] - [P41].   

 

Inną tematyką którą zajmowałem się przed rokiem 2007, w Pracowni Tomografii MR IFJ 

PAN we współpracy dr M. Tanasiewicz ze Śląskiej Akademii Medycznej, było określenia 

możliwości wykorzystania obrazowania MR w dentystyce. Pierwszym tematem 

badawczym było zagadnienie oceny możliwości detekcji próchnicy metodami 

obrazowania MR. Obrazy ekstrahowanych zębów ludzkich uzyskane przeze mnie przy 

pomocy techniki echa spinowego pokazały możliwość określenia rozległości zmian 

próchniczych w twardych tkankach zęba (dentyna, szkliwo), poprzez wizualizację wody 

(wilgoci) wnikającej w porowatą strukturę uszkodzonego zęba [P7] , [P9], [P17] . 

Ponadto w warunkach anestezji uzyskane zostały pilotowe obrazy MR zdrowych zębów 

świnki morskiej mające na celu analizę wykonalności obrazowania zębów w warunkach 

in vivo, jako wstępny etap do potencjalnego wykorzystania modeli zwierzęcych w 

badaniach czynników rozwoju próchnicy [P18] .  

Drugi kierunek zastosowania techniki MRI dotyczył zagadnienia odwzorowania 

topografii przestrzeni wewnętrznych zębów ludzkich dla potrzeb protetyki 

stomatologicznej [P5] , [P6] . W stomatologii w trakcie kompleksowego postępowania 

leczniczego, mającego na celu odtworzenie uszkodzonych zębów, niezmiernie ważne 

jest prawidłowe zobrazowanie topografii kanałów korzeniowych oraz precyzyjne ich 

odwzorowanie. W klasycznej metodzie odwzorowania w celu otrzymania dokładnej kopii 

kanałów korzeniowych wykonuje się negatywowe odwzorowanie polimerowe, a 

następnie model gipsowy, który może służyć jako matryca do odlania metalowego 

umocowania wewnątrzkanałowego. Trudnością w uzyskaniu prawidłowego 

odwzorowania metodami klasycznymi jest występowanie zakrzywień korzeni i ich 

rozbieżności, szczególnie, w zębach wielokorzeniowych oraz  Pojawiają się również 

niedoskonałości w czasie wykonywania złożonych prac odtwórczych, związane z 

niestabilnością parametrów mas impresyjnych.  

Celem mojej pracy było opracowanie i sprawdzenie możliwości wykorzystania na 

poziomie analiz in vitro techniki obrazowania magnetyczno-rezonansowego opartej na 

sekwencji 3D echa spinowego jako niedestrukcyjnej i nieimpresyjnej metody 

odwzorowania topografii przestrzeni wewnętrznych zębów ludzkich dla potrzeb 

stomatologii odtwórczej i protetyki. Badania wykonane przy użyciu tomografu MR 4.7T 

umożliwiły uzyskanie wizualizacji przestrzennej i wartości liczbowych określających 

objętość wewnętrzną komór i kanałów korzeniowych po opracowaniu, objętość 
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negatywowych odwzorowań polimerowych, objętość wewnętrzną gipsowych kopii komór 

i kanałów korzeniowych. Badania te umożliwiły porównanie jakości odwzorowań 

przestrzeni wewnętrznych zęba po opracowaniu wykonanym metodą klasyczną 

(impresja masą polimerową) i nieimpresyjnym odwzorowaniem techniką obrazowania 

magnetyczno-rezonansowego, sugerując że transpozycja odwzorowania przestrzeni 

wewnętrznej zęba na negatywowe odwzorowanie polimerowe obciążona jest relatywnie 

największym błędem i może decydować o ewentualnej niedoskonałości umocowań 

wykonanych na tej podstawie metodą klasyczną. Rezultaty badań potwierdziły 

możliwość zastosowania obrazowania magnetyczno-rezonansowego do wizualizacji 

struktur zębów na poziomie analiz in vitro. 

Opracowana metoda wizualizacji magnetyczno-rezonansowej pozwala uzyska model 

numeryczny przestrzeni wewnętrznej zęba, który można wykorzystać w technice 

automatycznego modelowania trójwymiarowego przeznaczonego do precyzyjnego 

przenoszenia skomplikowanych modeli przestrzennych na prace odtwórcze. Trzeba tu 

podkreślić że obecnie wprowadzono do praktyki systemy budowania trójwymiarowych 

modeli odwzorowujących ubytki próchnicowe, dzięki którym, możliwe jest odtwarzanie 

utraconych fragmentów koron zębów, wkładem o zaplanowanym i precyzyjnie 

wymodelowanym kształcie. Przestrzenne odwzorowanie ubytku uzyskuje się skanując 

jego kształt dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej, a następnie na podstawie 

numerycznego modelu wykonuje się  uzupełnienie dentystyczne przy pomocy 

precyzyjnej obrabiarki.  

 

Po powrocie w roku 2007 ze stypendium Marii Curie w Holandii, w związku z 

postępującą chorobą Prof. Andrzeja Jasińskiego podjąłem się pełnić obowiązki 

kierownika Zakładu Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej. Wiązało się to między 

innymi z koniecznością koordynacji prac w kilku projektach które zostały rozpoczęte lub 

przyznane we wcześniejszym okresie. Dotyczyło to zwłaszcza projektu europejskiego 

„MICRO-MR” w ramach którego kierowany przez mnie zespół przeprowadził obliczenia i 

symulacje numeryczne, zaprojektował oraz wykonał i przetestował prototyp 

uniplanarnych cewek gradientowych, przeznaczonych do wykorzystania w skanerach 

MR 4.7T i 9.4T. Ponadto, we współpracy z partnerami z ośrodków badawczych w 

Niemczech i Szwajcarii, odpowiedzialnymi za wykonanie mikrocewek i macierzy 

mikrocewek przeprowadziliśmy obliczenia numeryczne i symulacje w celu optymalizacji 

ich parametrów roboczych.  
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Kontynuacją tej tematyki był projekt mikro-obrazowania MR w oparciu o cewki 

mikropaskowe, zaprojektowane i wykonane w ramach współpracy z Institute for 

Biodiagnostics w Winnipeg [P3] . Ta ostatnia tematyka jest częścią przygotowywanej 

obecnie rozprawy doktorskiej w której jestem promotorem pomocniczym. 

 

 

E) Obecne zainteresowania naukowe 

 

Obecnie zajmuję się implementacją i zastosowaniem ilościowych metod obrazowania 

MR ważonego dyfuzją i perfuzją (DWI, model IVIM) oraz czasami relaksacji (między 

innymi „quantitative T2„- qT2), do charakteryzacji stanu tkanek i organów zwierząt w 

doświadczalnych modelach chorób. Jestem zaangażowany w kilka projektów 

badawczych które skrótowo omawiam poniżej.  

 

W jednym z nich kieruję pracami z zakresu zastosowania obrazowania DWI i qT2 w 

badaniach związanych z monitorowaniem wpływu potencjalnych terapii komórkowych i 

farmakologicznych na zahamowanie i odwrócenie skutków urazu rdzenia kręgowego. 

Projekt ten, realizowany we współpracy ze Śląską Akademią Medyczną na modelu 

zwierzęcym uszkodzenia rdzenia kręgowego przy wykorzystaniu impaktora 

ciśnieniowego [P7] . W ramach badań zostało przetestowane działanie trzech różnych 

terapii farmakologicznych (ebselen, nikotyna, N-acetylocysteina) oraz trzech terapii 

komórkowych (komórki macierzyste szpiku kostnego, mikroglej, aktywowane komórki 

Schwanna). Na podstawie obrazowania MR ważonego dyfuzją oraz czasem T2, w 

korelacji z wynikami badań behawioralnych i histopatologicznych, komórki macierzyste 

zostały wytypowane jako potencjalnie najbardziej obiecujący środek dla odwrócenia 

skutków urazu. Tematyka ta jest częścią przygotowywanej obecnie rozprawy doktorskiej 

w której jestem promotorem pomocniczym.  

 

Z kolei w projekcie POIG.01.01.02-00-069/00, „Śródbłonek naczyniowy w chorobach 

cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu 

śródbłonkowym” który wspólnie z dr T. Skórką koordynuję w IFJ PAN, część 

kierowanego przeze mnie Zakładu Tomografii MR jest zaangażowana w implementację 

i zastosowanie różnych technik obrazowania MR do badań modeli zwierzęcych patologii 

serca i wątroby w kontekście poszukiwania efektywnych środków farmakologicznych 

mających na celu ograniczenie lub cofnięcie skutków tych schorzeń. Obecnie biorę 
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udział między innymi w opracowaniu metodyki ilościowego pomiaru dyfuzji i perfuzji 

(Intravoxel Incoherent Motion - IVIM) w modelu mysim stanu zapalnego wątroby. 

 

Podstawową aparaturą wykorzystywaną do tego celu jest nowoczesny tomograf 

magnetycznego rezonansu 9.4T, zakupiony i zainstalowany w roku 2011, w ramach 

projektu inwestycyjnego POIG.02.02.00-00-014/08 „Jagiellońskie Centrum Rozwoju 

Leków”. W latach 2008 – 2011 kierowałem przygotowaniem fragmentu projektu 

związanego z zakupem tego tomografu oraz jego instalacją i wdrożeniem do 

eksploatacji.  

 

Kolejnym z zastosowań nowoczesnego tomografu MR 9.4T, w które obecnie jestem 

zaangażowany jest „wirtualna histologia” in vivo i in vitro zwierząt doświadczalnych 

(gryzoni) oraz ich wypreparowanych organów. Technika tradycyjnej histologii, 

wymagająca cięcia organów lub tkanek na cienkie warstwy i wybarwiania specyficznymi 

barwnikami, wiąże się z nieodwracalną destrukcją ich wyjściowej struktury. Zdarzają się 

również uszkodzenia w obrębie warstw. „Wirtualna histologia MR” wypreparowanych 

organów (rzadziej całych zwierząt in vitro lub in vivo), pozwala na niedestrukcyjne 

uzyskanie obrazów przestrzennych z rozdzielczością porównywalną lub niewiele gorszą 

niż w tradycyjnej histologii. Ze względu na szerokie możliwości doboru kontrastowania 

obrazów MR (T2, T1, dyfuzja, transfer magnetyzacji, etc …), jak również możliwość 

podania kontrastu chemicznego, technika ta pozwala uzyskać z jednej próbki wiele 

przestrzennych obrazów, różniących się zawartą w nich informacją o strukturze i/lub 

stanie (patologii). Próbka może potem zostać opracowana histologicznie w celu korelacji 

obrazów uzyskanych róznymi technikami. Obecnie jestem zaangażowany w dwa takie 

projekty. W pierwszym z nich celem jest opracowanie możliwie dokładnego atlasu 

mózgu oposów, torbaczy u których rozwój mózgu u młodych osobników może być 

badany na bardzo wczesnym etapie. Umożliwia do prowadzenie badań plastyczności 

mózgu. W drugim projekcie biorę udział w badaniach mózgów szczurów z modelem 

epilepsji. Moja rola w tych projektach polega na optymalizacji metod obrazowania MR w 

celu uzyskania najlepszych obrazów w możliwie krótkim czasie.  

 

Bardzo istotnym obszarem mojej bieżącej działalności naukowej są badania uwadniania 

matryc polimerowych używanych jako nośniki substancji leczniczych, wykonywane we 

współpracy z dr Piotrem Kulinowskim z IFJ PAN oraz dr Przemysławem Dorożyńskim z 

CM UJ w Krakowie. Tematyka ta, obejmująca zagadnienia z zakresu farmacji, 
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fizykochemii polimerów oraz technologii obrazowania magnetyczno-rezonansowego, 

jest od szeregu lat rozwijana w Zakładzie Tomografii MR IFJ PAN. Zakres prac 

obejmuje badania uwadniania matryc polimerowych, wykonywane na różnych 

postaciach leków w warunkach in situ [P1] , [P21], [P23], [P24]  jak również dynamiczne 

badania w komorach przepływowych zintegrowanych z głowicą pomiarową [P7] . 

Badania w komorze przepływowej pozwalającej na regulację temperatury, pH i 

przepływu, umożliwiają symulację warunków panujących w różnych obszarach 

przewodu pokarmowego w celu określenia wpływu tych warunków na procesy 

prowadzące do uwalniania substancji leczniczych z matrycy w organizmie [P2] . Mój 

wkład w te badania jest związany przede wszystkim z implementacją i zastosowaniem 

metod obrazowania MR ważonego dyfuzją i czasami relaksacji oraz metod analizy 

uzyskanych w ten sposób danych w celu ilościowej analizy procesów fizyko-

chemicznych zachodzących podczas uwadniania mikroheterogennych matryc 

polimerowych.  

 
 

II. Wykaz innych opublikowanych prac naukowych (nie wchodz ących w skład 
osi ągni ęcia wymienionego w pkt 1) oraz wska źniki dokona ń naukowych 

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 
Report (JCR) 

[P1] P. Kulinowski, A. Młynarczyk, P. Dorożyński, K. Jasiński, M.L.H. Gruwel, B. 
Tomanek, W.P. Węglarz, Magnetic Resonance Microscopy for Assessment of 
Morphological Changes in Hydrating Hydroxypropylmethyl Cellulose Matrix 
Tablets in situ, Pharm. Res., 29(12): 2012, 3420-3433, DOI: 10.1007/s11095-
012-0837-y;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy w zaplanowaniu doświadczeń, 
kierowaniu analizą wyników pomiarów, współpracy przy interpretacji wyników, redakcji 
fragmentów tekstu i korekcie całego tekstu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 
30% . 

[P2] W. Marcol, W. Ślusarczyk, M. Gzik, M. Larysz-Brysz, M. Bobrowski, B. 
Grynkiewicz - Bylina, P Rosicka, K. Kalita, W. Węglarz, J.J. Barski, K. Kotulska, 
K. Łabuzek, J. Lewin - Kowalik, Air gun impactor – a novel model of graded white 
matter spinal cord injury in rodents, J. Reconstr. Microsurg., 28 (2012) 561-568, 
DOI: 10.1055/s-0032-1315779,  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów obrazowych MR, 
nadzorze nad ich wykonaniem i interpretacją, redakcją fragmentów tekstu dotyczących 
obrazów MR . Mój wkład procentowy szacuję na 10%. 

[P3] K. Jasinski, A. Młynarczyk, P. Latta, V. Volotovskyy, W. P. Węglarz, B. Tomanek, 
A volume microstrip RF coil for MRI microscopy, Magn. Reson. Imag., 30(1), 
2012, available online 7 Nov 2011, doi:10.1016/j.mri.2011.07.010.; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu prac i korekcie tekstu 
artykułu. Mój wkład procentowy szacuję na 10% . 
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[P4] P. Kulinowski, P. Dorożyński, A. Młynarczyk, W.P. Węglarz, Magnetic Resonance 
Imaging and Image Analysis for Assesment of HPMC matrix tablets structural 
evolution in USP apparatus 4. Pharmaceutical Research, 28(5): 2011, 1065-
1073; DOI: 10.1007/s11095-010-0357-6.;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy przy interpretacji wyników i przy 
redakcji tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 15% . 

[P5] M. Tanasiewicz, W.P. Węglarz, R. Koszowski, T. Banasik, T. Morawiec, A. 
Trzcionka, The Influence of Oral Cavity Environment after Implantation on the 
Efficiency of MR Diagnostic Method, Pol. J. Environ. Stud. Suppl. 18 (6A), 164-
172, (2009);  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu eksperymentów, 
kierowaniu pomiarami obrazowymi, interpretacją wyników, zredagowaniem fragmentów 
tekstu artykułu, korekta całości tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 25%. 

[P6] M. Tanasiewicz, W.P. Węglarz, Opportunities for the use of magnetic resonance 
microscopy in endodontic therapy, Pol. J. Environ. Stud, Suppl. 18 (1A), 121-124, 
(2009);  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, wykonaniu 
pomiarów 3D MRI, analizie i interpretacji obrazów, redakcji fragmentów tekstu artykułu, 
korekcie całości tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 50%. 

[P7] P. Kulinowski, P. Dorożyński, R. Jachowicz, W.P. Węglarz, An integrated system 
for dissolution studies and magnetic resonance imaging of the controlled release, 
polymer-based dosage forms – a tool for quantitative assessment of hydrogel 
formation processes, J. Pharmaceut. Biomed. Anal.,48 (2008) 685-693.;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy przy redakcji tekstu. Mój udział 
procentowy szacuję na 10% . 

[P8] M. Tanasiewicz, W.P. Węglarz, T.W. Kupka, A. Jasiński, Application of Magnetic 
Resonance Imaging in Dentistry to Caries Lesion Detection and 3D Visualisation 
as an Alternative Non-Invasive Diagnostic Method, Polish J. of Environ. Stud., 16 
(2C), 169-172 (2007).  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, wykonaniu 
pomiarów 3D MRI, analizie i interpretacji obrazów, redakcji fragmentów tekstu artykułu, 
korekcie całości tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 40%. 

[P9] W.P. Węglarz, M. Tanasiewicz, T. Kupka, T. Skórka, Z. Sułek, A. Jasiński, 3D MR 
Microscopy of dental cavities. An in vitro study, Solid State NMR, 25, 84-87 
(2004).; 
 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów 3D MRI dostarczonych próbek ekstrahowanych zębów, analizie i 
interpretacji obrazów, redakcji tekstu artykułu. Mój wkład procentowy szacuję na 65%. 

[P10] H. Peemoeller, J.A. Stanley, M.B. MacMillan, W.P. Weglarz, J.C. Bennett, J.M. 
Corbett, M. Hawton, R. Holly, Hydration Study of Homopolypeptides by 2H NMR, 
Biopolymers, 86, 11-22 (2007).;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu symulacji dynamiki układu 
polimer-woda metodami mechaniki molekularnej, redakcji fragmentu tekstu na ten temat. 
Mój wkład procentowy szacuję na 15% . 

[P11] F. Kakule, W.P. Węglarz, R.K. Shenoy, A.R. Sharp, H. Peemoeller, Proton and 
deuteron relaxation study of molecular dynamics in lysozyme solutions, Acta 
Phys. Polon. A, 98, 131-152 (2000).;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w interpretacji wyników i redakcji 
tekstu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 5% . 
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[P12] W.P. Węglarz, H. Harańczyk, Two-dimensional analysis of nuclear relaxation 
function in the time domain: the program CracSpin, J. Phys. D: Appl. Phys. 33, 
1909-1920 (2000).;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w projektowaniu działania 
programu, napisaniu i przetestowaniu programu, analizie efektywności zastosowanych 
algorytmów na symulowanych danych, redakcji tekstu artykułu. Mój udział procentowy 
szacuję na 80 %.  

[P13] H.Harańczyk, W.P. Węglarz, Z. Sojka - The Investigation of Hydration Processes 
in Horse Chestnut (Aesculus Hippocastanum, L.) and Pine (Pinus Silvestris, L.) 
Bark and Bast Using Proton Magnetic Relaxation, Holzforschung, 53(3), 299-310 
(1999).;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu doświadczeń, 
wykonaniu pomiarów czasu relaksacji T2, analizie danych, wykonaniu wykresów, udziale 
w redakcji tekstu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 45 %. 

 
B) Publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR 
  
B.1) Artykuły 
 

[P14] P. Brzegowy, A. Jasiński, T. Banasik, A. Urbanik, K. Majcher, Z. Sułek, K. Banaś, 
W.P. Węglarz, MR Diffusion Anisotropy Imaging of the Spinal Cord Mechanical 
Compression and Injury on the Rat Model In – Vivo, The Neuroradiology Journal 
(former Rivista di Neuroradiologia), 12 (2008), 219-227.;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał udziale w interpretacji wyników oraz na 
korekcie tekstu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 5% . 

[P15] M. Tanasiewicz, W.P. Węglarz, R. Orlicki, Techniki obrazowania magnetyczno-
rezonansowego i możliwości ich zastosowania w stomatologii (Techniques of 
Magnetic Resonance Imaging and capabilities of their employment in dentistry), 
Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, 2008, 5, 1, 19-24; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach przy redakcji tekstu artykułu. 
Mój udział procentowy szacuję na 20% . 

[P16] M. Tanasiewicz, W.P. Węglarz, Odwzorowanie topografii wewnętrznej zębów 
ludzkich metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego dla potrzeb protetyki 
stomatologicznej, (Magnetic Resonance Imaging in human teeth internal space 
visualisation for the needs of prosthodontics), Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 3, 
178-182; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu eksperymentów, wykonaniu 
pomiarów 3D MRI, kierowaniu analizą danych obrazowych, korekcie tekstu artykułu. 
Mój udział procentowy szacuję na 50 %. 

[P17] M. Tanasiewicz, W. Węglarz, M. L.H. Gruwel, A. Trzcionka, Lokalizacja ubytków 
próchnicowych z wykorzystaniem technik obrazowania magnetyczno-
rezonansowego, Magazyn Stomatologiczny, nr 4 (194) /2008, 32-37;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu eksperymentu, wykonaniu 
większości pomiarów obrazowych 3D MRI, analizie uzyskanych obrazów, korekcie tekstu 
pracy . Mój wkład procentowy szacuję na 40% . 

[P18] M. Tanasiewicz, W. Węglarz, In vivo magnetic resonance imaging of guinea pig 
teeth using spin-echo technique, Czas. Stomatol. 2007, LX, 12, 815-824;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu i przeprowadzeniu 
eksperymentu oraz udziale w redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 40 %. 
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[P19] M. Tanasiewicz, W. Węglarz, Scope and history of the medical and dental 
applications of Magnetic Resonance Imaging, Stomatologia Współczesna, vol. 
14, 6, 2007, 32-38;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konsultacjach przy redakcji tekstu pracy. 
Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

[P20] M. Tanasiewicz, W.P. Węglarz, T. Kupka, Z. Sułek, M. Gibas, A. Jasiński, 
Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w 
stomatologii, Stomatologia Współczesna, vol. 9, nr 5, 2002, 9-16; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu eksperymentów 
MRI, wykonaniu pomiarów 3D MRI, analizie obrazów, redakcji fragmentów tekstu 
dotyczących metodyki MRI, korekcie całości tekstu. Mój udział procentowy szacuję na 
60%. 

B.2) Artykuły w sprawozdaniach konferencyjnych (recenzowane) 
 

[P21] A. Młynarczyk, K. Jasiński, P. Kulinowski, M.L. Gruwel, P. Dorożyński, B. 
Tomanek, W.P. Węglarz, Biexponential T2 approach to investigate water 
organization and molecular mobility of hydrated HPMC dosage forms. Influence 
of drug substances with different water solubility, Proc. 19th Int. Soc. Mag. Reson. 
Med., Montreal, Canada, (2011) 3466; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu eksperymentów, 
planowaniu i korygowaniu analizy danych, udziale w dyskusji wyników, korekcie tekstu . 
Mój wkład procentowy szacuję na 25% . 

[P22] K. Jasiński, P. Latta, V. Volotovskyy, A. Młynarczyk, W.P. Węglarz, B. Tomanek, 
Volume microstrip RF coil for MRI microscopy, Joint Annual Meeting ISMRM - 
ESMRMB, Stockholm, Sweden 1-7 May 2010 (2010) 4; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pracy, dyskusji 
uzyskanych rezultatów oraz korekcie tekstu . Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 

[P23] A. Młynarczyk, M. Gruwel, P. Kulinowski, K. Jasiński, P. Dorożyński, B. Tomanek, 
W.P. Węglarz, Influence of drug substances with different solubility on hydration 
processes of prolonged release tablets, Proc. of Joint Annual Meeting ISMRM - 
ESMRMB, Stockholm, Sweden 1-7 May 2010 (2010) 2; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu eksperymentów, 
planowaniu i korekcie analizy danych, udziale w dyskusji wyników, korekcie tekstu . Mój 
wkład procentowy szacuję na 25% . 

[P24] A. Młynarczyk, M. Gruwel, P. Kulinowski, K. Jasiński, P. Dorożyński, B. Tomanek, 
W.P. Węglarz, Influence of ketoprofen and L-dopa on hydration of HPMC based 
tablets as studied by magnetic resonance microscopy, Proc. of 7th PBP World 
Meeting, Valletta, Malta, 8-11 March 2010 (2010) 1; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu eksperymentów, 
planowaniu i korygowaniu analizy danych, udziale w dyskusji wyników, korekcie tekstu . 
Mój wkład procentowy szacuję na 20% . 

[P25] W.P. Weglarz, M.M. Tanasiewicz, M.L.H. Gruwel, B. Tomanek, MRI Visualisation 
of Moisture Ingress into Porous Tissue of Decayed Teeth, Diffusion 
Fundamentals 10 (2009) 29.1 - 29.4, Special Issue “MRPM 9” 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu eksperymentów, 
wykonaniu pomiarów obrazowych 3D MRI, analizie obrazów, redakcji tekstu . Mój wkład 
procentowy szacuję na 60%. 

[P26] W.P. Weglarz, G.J.W. Goudappel, G. van Dalen, H. Blonk, J. van Duynhoven, 
Real-time assessment of the internal porous structure of cereal materials under 
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high-moisture conditions using 3D MRI and XRT, Magn. Reson. Im. 25(4), 
2007,590, Proceedings of The Eighth International Bologna Conference on 
Magnetic Resonance in Porous Media (Bologna MRPM8), Bologna, Italy, 10-14 
September 2006.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów 3D MRI, analizie wyników pomiarów 3D MRI, redakcji tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 65%. 

[P27] W.P. Weglarz, G.J.W. Goudappel, G. van Dalen, H. Blonk, J. van Duynhoven, 
Dynamic visualisation of structural changes in cereal materials under high-
moisture conditions using 3D MRI and XRT, in Magnetic Resonance in Food 
Science - From Molecules to Man, Proc. 8th Conference on the Applications of 
Magnetic Resonance in Food Science, Nottingham, 2006, eds. I.A. Farhat, P.S. 
Belton, G.A. Webb, RSC Publishing, Cambridge, 2007, p. 134-140 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów 3D MRI, analizie wyników pomiarów 3D MRI,interpretacji 
wyników, redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 65%. 

[P28] W.P. Węglarz, M.M. Tanasiewicz, T.W. Kupka, M.L.H. Gruwel, C. Przeorek, A. 
Jasiński, B. Tomanek, 3D Visualisation of the Tooth Caries – Potential New Area 
for Biomedical Application of MRI, Proc. Int. Soc. Mag. Reson. Med. 14, Seattle, 
WA, USA, 6-12 May 2006, 1740.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów 3D MRI, analizie wyników pomiarów 3D MRI, redakcji tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 65%. 

[P29] T. Banasik, A. Jasiński, M. Hartel, M. Konopka, P. Pieniążek, T. Skórka, W.P. 
Węglarz, Diffusion Study in Human Cervical Spinal Cord in-vivo using 
Biexponential Model, Proc. Int. Soc. Mag. Reson. Med. 14, Seattle, WA, USA, 6-
12 May 2006, 3468.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, dyskusji 
podczas analizy danych i interpretacji wyników. Mój wkład procentowy szacuję na 20 %. 

[P30] W.P. Węglarz, A. Hilbrycht, D. Adamek, J. Pindel, P. Kulinowski, A. Jasiński, 
Correlation of the multicomponent anisotropic water diffusion with structure of the 
nervous tissue – MR Microscopy study of the rat spinal cord in vitro, Proc. XIX 
Int. Sem. on Modern Magnetic Resonances (RAMIS 2001), Mol. Phys. Rep. 34/2, 
58-60 (2001); 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów, wykonaniu 
większości pomiarów MRI i analizy danych, interpretacji wyników, redakcji tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 70%. 

[P31] W.P. Węglarz, A. Jasiński, D. Adamek, J. Pindel, P. Kulinowski, A. Hilbrycht, T. 
Skórka, Z. Sułek, K. Szybiński, MR Microimaging of the anisotropic 
multicomponent water diffusion in the excised rat spinal cord, Proc. XXXIII Polish 
Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep. 
33, 216-219 (2001). 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów, wykonaniu 
większości pomiarów MRI i analizy danych, interpretacji wyników, redakcji tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 70%. 

[P32] J. Pindel, A. Jasiński, W.P. Węglarz, A.T. Krzyżak, D. Adamek and T.H. Mareci, 
Influence of formaline fixation on relaxation and diffusion in spinal cord samples, 
Proc. XXXIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its 
Applications Mol. Phys. Rep. 33, 200-203 (2001). 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, wykonaniu 
części pomiarów MRI, udziale w analizie danych i interpretacji wyników, korekciei 
tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 20 %. 

[P33] Z. Sułek, K. Szybiński, T. Skórka, P. Kulinowski, W.P. Węglarz, A. Jasiński, 
Synchronous process controler SPC-1 for MR tomography and spectroscopy – 
hardware and software, Proc. XXXIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic 
Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep. 33, 147-151 (2001). 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w testowaniu urządzenia, w tym 
napisaniu i przetestowaniu kilku sekwencji pomiarowych, korekcie tekstu. Mój wkład 
procentowy szacuję na 10%. 

[P34] W.P. Węglarz, A. Jasiński, D. Adamek, J. Pindel, P. Kulinowski, T. Skórka, MR 
Microscopy studies of the appearance of the multicomponent diffusion in a rat 
spinal cord in vitro, Proc. 9th ISMRM – 18th ESMRMB Joint Annual Meeting, 
Glasgow, 21-27 April, 2001, p. 1517, 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów, wykonaniu 
większości pomiarów MRI i analizy danych, interpretacji wyników, redakcji tekstu. Mój 
wkład procentowy szacuję na 80%. 

[P35] A. Jasiński, A. Krzyżak, J. Pindel, D. Adamek, W.P. Węglarz, A. Urbanik, 
Investigation of Spinal Cord Nervous Tracts Using Diffusion Tensor Imaging in a 
Rat Model of Spinal Cord Injury, Proc. 9th ISMRM – 18th ESMRMB, Glasgow, 
Scotland, UK, 21-27 April 2001, p. 1525;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, 
współpracy przy wykonaniu pomiarów i analizie oraz, interpretacji wyników, korekcie 
tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 20 %. 

[P36] A. Jasiński, A. Krzyżak, D. Adamek, J. Pindel, W.P. Węglarz, P. Kozłowski, A. 
Urbanik, Investigation of Spinal Cord Structures Using Water Diffusion Tensor 
Imaging in a Rat Model of Mechanical Injury "in vivo", Proc. of the 2nd Israeli-
Polish Neurological Conf., Tel Aviv, Israel, 23 June 2000; in: Neurologia i 
Neurochirurgia Polska - Polish J. of Neurology and Neurosurgery, Suppl. 3  
(2001) 81-86; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, 
współpracy przy wykonaniu pomiarów i analizie oraz, interpretacji wyników. Mój wkład 
procentowy szacuję na 10 %. 

[P37] D. Adamek, A. Jasiński, A. Krzyżak, J. Pindel, P. Kozłowski, P. Sagnowski, 
W. Węglarz, Pathomorphology of Posttraumatic Changes in Spinal Cord of a Rat 
in Relation to MR Diffusion Imaging, Proc. XXXII Polish Seminar on Nuclear 
Magnetic Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep. 29 (2000) 210;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, 
współpracy przy wykonaniu pomiarów i analizie oraz, interpretacji wyników. Mój wkład 
procentowy szacuję na 10 %. 

[P38] J. Pindel, A. Jasiński, A.T. Krzyżak, L. Pamirska, W.P. Węglarz, D. Adamek, P. 
Sagnowski, P. Kozłowski, A. Urbanik, Time Dependence of Water Diffusion 
Tensor in Rat Spinal Cord after Injury, Proc. XXXII Polish Seminar on Nuclear 
Magnetic Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep. 29 (2000) 215;  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu pomiarów, 
współpracy przy wykonaniu pomiarów i analizie oraz, interpretacji wyników. Mój wkład 
procentowy szacuję na 10 %. 

[P39] W.P. Węglarz, R. Holly, E.J. Reardon, C.M. Hansson, H. Peemoeller, Hydration 
of White Cement at Elevated Temperature as Observed by Magnetic Resonance 
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Relaxation and X-Ray Diffraction, Proc. XXXII Polish Seminar on Nuclear 
Magnetic Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep. 29 (2000) 34; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów relaksacyjnych MR, analizie danych relaksacyjnych MR, 
interpretacji wyników, redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 50% . 

[P40] W.P. Węglarz, A. Jasiński, A.T. Krzyżak, MR Microscopy of Water Diffusion 
Tensor in Biological Systems, Proc. of the Joint 29th AMPERE – 13th ISMAR 
International Conference on Magnetic Resonance and Related Phenomena, 
Berlin, August 2-7, 1998, p. 249-250. 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w implementacji metody pomiaru i 
analizy danych, udziale w zaplanowaniu pomiarów, interpretacji wyników, redakcji 
tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 30% . 

[P41] A. Krzyżak, A. Jasiński, W.P. Węglarz, D. Adamek, M. Baj, J. Kuśmiderski, P. 
Sagnowski, Quantitative assessment of injury in the spinal cord of a rat using MR 
Microscopy of water diffusion tensor, Proc. of the International Society for 
Magnetic Resonance in Medicine - VI Sci. Meeting, Sydney, Australia, April 18 - 
24, 1998.  
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w implementacji metody pomiaru i 
analizy danych, udziale w zaplanowaniu pomiarów i interpretacji wyników, korekcie 
tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 20 % . 

[P42] J.S. Blicharski, G.Pasterna, W.Węglarz - Proton spin-lattice relaxation in lyotropic 
system nonylphenoxypoly(ethylenoxy) ethanol-D2O, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1990, 
vol. 193, pp. 145-148. Proc. of the 8th Liquid Crystal Conference of Socialist 
Countries, Cracow, Poland.; 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu pomiarów, 
wykonaniu pomiarów czasów relaksacji T1, analizie wyników pomiarów, interpretacji 
wyników, redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 65%. 

 
 

Wskaźniki dokona ń naukowych 
(dane bibliometryczne na dzień 22.11.2012)  
 
E) Sumaryczny Impact Factor publikacji              41,22 

(zgodnie z rokiem publikacji, dla J. Magn. Reson. przyjąłem rok 1997)  
 
F) Liczba cytowań (wg. Web of Science)      151 

Liczba cytowań bez autocytowań (wg. Web of Science)   138 
 

G)  Indeks Hirscha             9 
 
Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Report   24 
Liczba publikacji innych (w j. polskim, proceedingsy, rozdziały w monografiach)   32 
Liczba doniesień konferencyjnych       160+ 
 
H) Kierowanie mi ędzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi i u dział w 
takich projektach  
 
2010-2015 współkoordynator w IFJ PAN projektu POIG.01.01.02-00-069/00, MNiSW 

„Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań 
poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym”, 
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projekt realizowany w konsorcjum kilkunastu ośrodków uniwersyteckich 
(lider projektu Uniwersytet Jagielloński) oraz instytutów PAN z całej Polski.  

 
2010-2013 główny wykonawca w projekcie N N518 407438, MNiSW, 

Obrazowanie MR jako narzędzie służące do oceny właściwości i 
porównania generycznych produktów leczniczych, współpraca z Katedrą 
Farmacji CMUJ  

 
2009-2012 koordynator projektu międzynarodowego PIRSES-GA-2008-230863, 

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), Komisja 
Europejska 

   “Magnetic Resonance Methods Development and Applications for Life 
Sciences (EuroCanMRI)”, projekt realizowany w ramach konsorcjum 
międzynarodowego (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Polska, 
Institute for Biodiagnostics National Research Council, Winnipeg, Kanada 
oraz Ustav Pristrojove Techniky AV ČR, v.v.i., Brno, Czechy) 

 
2008-2011 koordynator w IFJ PAN projektu inwestycyjnego POIG.02.02.00-00-

014/08, MNiSW 
„Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for 
Experimental Therapeutics – JCET)”, realizowanego w konsorcjum: 
Uniwersytet Jagielloński (lider projektu), Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 
Politechnika Łódzka;  

 
2007-2010 koordynator polskiej części projektu europejskiego FP6-2004-NEST-C-1, Specific 

Targeted Research or Innovation Project (STREP), Komisja Europejska 
    „Development of Magnetic Resonance Measurement System for the Examination, 

Characterisation and in vitro- and in vivo Observation of Probes on a Micrometer 
Scale (MICRO-MR)”, projekt realizowany w konsorcjum 5 ośrodków naukowych z 
Niemiec, Szwajcarii i Polski; 

 
2007-2008 stypendysta w projekcie MERG-CT-2006-046386, Marie Curie European 

Reintegration Grant (grant powrotny) w IFJ PAN w Krakowie, Komisja Europejska 
   “Mapping of Multicompartmental Anisotropic Water Diffusion in Nervous Tissue 

(NeuroWaterDif)”  
 
2005-2007 stypendysta w projekcie MEIF-CT-2005-009475, Marie Curie Intra-European 

Fellowship w Unilever Research & Development, Vlaardingen, Holandia, Komisja 
Europejska 

   “Mapping of  water mobility and localisation in multicomponent food 
(WATERMAP)” 

2005-2008 kierownik projektu nr 1P03B 009 28, MNiI 
„Badanie procesów wieloskładnikowej relaksacji i anizotropowej dyfuzji 
wody w  tkance nerwowej in vivo metodami obrazowania MR” 
 

2000-2003 kierownik projektu nr 2P03B 102 18, KBN 
"Charakteryzacja wieloskładnikowej dyfuzji wody w układach biologicznych 
metodą obrazowania tensora dyfuzji i spektroskopii zlokalizowanej MRJ” 
  

2004-2007 główny wykonawca w projekcie nr 2P05C 054 26, KBN 
„Zastosowanie Mikroskopii Rezonansu Magnetycznego w dentystyce” 
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2003-2005 wykonawca w projekcie NATO Collaborative Linkage Grant z Institute for 
Biodiagnostics, Winnipeg, Canada  
“Spinal fMRI and Diffusion Tensor Imaging (DTI) in diagnosis of spinal cord 
injury” 
   

1999-2002 wykonawca w projekcie nr 8T11E 031 17, KBN 
"Szybkie sekwencje obrazowania MR dyfuzji wody w rdzeniu kręgowym. 
Zastosowanie w diagnostyce zmian pourazowych odcinka szyjnego” 

 
1995-1998  wykonawca w projekcie 8T11E 024 09, KBN 

„Opracowanie metody wczesnej diagnostyki uszkodzeń rdzenia 
kręgowego opartej na obrazowaniu MR anizotropii dyfuzji wody i 
zlokalizowanej spektroskopii MR”  

 
I) Nagrody i wyró żnienia 
 
Magna Cum Laude za pracę wspólną “Monitoring injury in a rat spinal cord using MR 
Microscopy of a water diffusion tensor” prezentowaną podczas 14th Annual Meeting of 
ESMRMB’97, w Brukseli, September 18-21, MAGMA Suppl. V (II),161-162 (1997). 

 
J) Referaty wygłoszone podczas konferencji mi ędzynarodowych i krajowych 

 
1) Magnetic Resonance Imaging of Diffusion and Perfusion in Living Organisms – from 

Basic Research to Medical Applications, VIIth Symposium on: Nuclear Magnetic 
Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences, Sept. 26th-28th, 2012, 
Warsaw, Poland;  

2) Spinal cord MR diffusion in an animal model, Advanced Bioimaging Technologies 
Conference, Banff, Alberta, Canada, 16-18 September 2009; 

3) Magnetic Resonance Imaging of anisotropic water diffusion in nervous tissue – from 
basic physics to biomedical applications, Workshop and Tutorial “Magnetic 
Resonance Imaging and Spectroscopy”, Szczyrk, June 15, 2009; 

4) MRI of Anisotropic Water Diffusion in Nervous Tissue – from Basic Research to 
Applications, AMPERE NMR School, 19-28 June 2008, Poznań, Wierzba, Poland; 

5) MR Imaging of the anisotropic water diffusion in nervous tissue – from physics to 
medicine, XL Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, Kraków, 
Poland, November 30 - December 1, 2007; 

6) Application of dynamic MRI for assessment of moisture migration in multicomponent 
food systems, XXXIX Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, 
Kraków, Poland, November 30 - December 1, 2006. 

7) Real-time visualisation of structural changes in cereal materials under high-moisture 
conditions using 3D MRI and XRT, 8th International Conference on The Applications 
of Magnetic Resonance in Food Science, Nottingham, UK, 16-19 July 2006. 

8) Non-invasive real-time assessment of water mobility and migration in food materials 
using Magnetic Resonance Imaging, 3rd Engineered Microstructure Network Meeting, 
Vlaardingen, The Netherlands, 8-9 June, 2006; 

9) MRI based visualization and quantification of moisture migration in multicomponent 
food systems, Marie Curie Conference 2006 -MC2:Putting the Knowledge-based 
Society into Practice, Manchester, UK, 10-12 April, 2006; 
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10) Real-time mapping of moisture migration in multicomponent food systems by means 
of MRI, 4th International Workshop on Water in Food – “Euro Food’s Water”, Brussels, 
Belgium,  27-28 March, 2006; 

11) Physical principles of perfusion and anisotropic diffusion in MRI of water in nervous 
tissue, XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004; 

12) Microimaging of dental caries in vitro, XII AMPERE NMR School, Zakopane, Poland, 
June 6-11, 2004; 

13) Hydration of White Cement at Elevated Temperature as Observed by Magnetic 
Resonance Relaxation and X-Ray Diffraction, XXXII Polish Seminar on Nuclear 
Magnetic Resonance and its Applications; Kraków, 1-2 Dec. 1999; 

14) MR Microscopy of Water Diffusion Tensor in Biological Systems, Joint 29th AMPERE 
– 13th ISMAR International Conference on Magnetic Resonance and Related 
Phenomena, Berlin, August 2-7, 1998; 

15) Characterization of isotactic polypropylene in the solid state by 2D time domain 
proton NMR, V NMR School, Zakopane, Poland, June 1 - 5, 1997. 

16) MRI visualisation of water diffusion tensor in a rat spinal cord, V NMR School, 
Zakopane, Poland, June 1 - 5, 1997. 

 

Dodatkowo współautorstwo 17 referatów wygłoszonych podczas konferencji 
międzynarodowych i krajowych, w tym przez doktorantów nad którymi sprawowałem 
opiekę jako promotor pomocniczy:  

1) P. Kulinowski, P. Dorożyński, K. Woyna-Orlewicz, K. Jasiński, W.P. Węglarz, 
Originator and generic controlled release tablets – characterisation by magnetic 
resonance imaging and relaxometry, Programme and Book of Abstracts, VIIth 
Symposium on: Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and 
Biological Sciences, Sept. 26th-28th , 2012, Warsaw, Poland, p. C-12; 

2) K. Jasiński, W.P. Węglarz, Virtual prototyping of solenoidal RF microcoils with 
application of magnetostatic and time harmonic FEM simulation and analysis, 
Book of Abstr. of ESMRMB 2011 Congress, Leipzig, Germany, 6-8 October 
2011, 2011, p. 211; 

3) P. Rosicka, K. Majcher, W. Marcol, W. Ślusarczyk, T. Banasik, J. Lewin-Kowalik, 
W.P. Węglarz, The search for spinal cord injury limiting strategies in rats using 
DW - MRI, Book of Abstr. of ESMRMB 2011 Congress, Leipzig, Germany, 6-8 
October 2011, 2011, p. 214; 

4) P. Rosicka, K. Majcher, W. Marcol, W. Ślusarczyk, T. Banasik, J.Lewin-
Kowalska, W.P.Węglarz, Application of MRI to assessment of the recovery after 
spinal cord pressure impact injury in animal model, XLIII Polish Seminar on NMR 
and Its Applications, Kraków, Poland, 2010. 

5) Krzysztof Jasiński, Anna Młynarczyk, Peter Latta, Vyacheslav Volotovskyy, 
Władysław P.Węglarz, Bogusław Tomanek, Application of Microstrip RF Coils to 
MRI Microscopy, XLIII Polish Seminar on NMR and Its Applications, Kraków, 
Poland, 2010. 

6) A. Młynarczyk, M.L.H. Gruwel, P. Kulinowski, K. Jasiński, P. Dorożyński, B. 
Tomanek, W.P. Węglarz, Application of MR microscopy for assessment of 
hydration processes in HPMC based matrix tablets, Abstr. of the XLII Polish 
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Seminar on NMR and Its Applications, Kraków, Poland, 1-2 December 2009, in 
IFJ Report, 2031/AP 2009, p. 49; 

7) P. Rosicka, K. Majcher, W. Marcol, W. Ślusarczyk, T. Banasik, J. Lewin-Kowalik, 
W.P. Węglarz, Application of MRI for spinal cord monitoring in animal model of 
pressure impact injury, Abstr. of the XLII Polish Seminar on NMR and Its 
Applications, Kraków, Poland, 1-2 December 2009, in IFJ Report, 2031/AP 2009, 
p. 67; 

8) G.Z. Woźniak, T. Skórka, K. Jasiński, T. Banasik, W.P. Węglarz, Uniplanar 
magnetic field gradient coils for 3D MR microscopy, ESMRMB 2009 Congress, 
Antalya, Turkey, 1-3 October 2009, Book of Abstr., 2009, p. 231; 

9) T. Banasik, G. Woźniak, T. Skórka, K. Jasiński, M. Mohammadzadeh, D. v. 
Elverfeldt, J. Hennig, W.P. Węglarz, Uniplanar gradient coils - design and 
applications, Advanced Bioimaging Technologies Book of Abstracts, Banff, 
Alberta, Canada, 16-18 September 2009, p. 1; 

10) K. Majcher, T. Foniok, D. Kirk, D. Rushforth, W. P. Weglarz, B. Tomanek, G. 
Hess, Prolonged functional magnetic resonance imaging in the rat spinal cord 
following peripheral nerve injury, Book of Abstract, ESMRMB 2008, 25th Annual 
Scientific Meeting Valencia/ES, October 2–4, 2008, MAGMA, vol 21 / Suppl 1 / 
October 2008, p 72-73. 

11) K. Majcher, T. Foniok, D. Kirk, D. Rushforth, W.P. Weglarz, A. Jasinski, B. 
Tomanek, and G. Hess, Functional Magnetic Resonance Imaging in the Rat 
Spinal Cord Following Peripheral Nerve Injury, Abstracts of ISMRM White Matter 
Study Group Workshop – Pathogenesis and Mechanisms of White Matter Injury, 
23-26 September 2008, Kraków, Poland, p. 35. 

12) K. Jasiński, T. Skórka, P. Kulinowski, T. Banasik, G. Woźniak, W.P. Węglarz, 
Optimisation of RF Microcoil Parameters for MR Imaging and Spectroscopy, 
AMPERE NMR School, 19-28 June 2008, Poznań, Wierzba, Poland, Book of 
Abstracts, p. 44. 

13) G. Woźniak, T. Skórka, T. Banasik, W.P. Węglarz, A. Jasiński, Uniplanar 
Gradient Coils Design with Stream Function Approach, AMPERE NMR School, 
19-28 June 2008, Poznań, Wierzba, Poland, Book of Abstracts, p. 45. 

14) M. Witek, W.P. Węglarz, L. de Jong, H. Van As, J. van Duynhoven, Water as a 
plasticizer in carbohydrate based food materials: time-domain and solid-state 
NMR study, 10th International Symposium on the Properties of Water - Water 
properties in relation to stabilisation of food, pharmaceutical and biological 
materials, September 2-7, 2007, Bangkok, Thailand, Book of Abstracts, OP I-04, 
p. 59. 

15) U. Tyrankiewicz, S. Heinze-Paluchowska, T. Banasik, T. Skórka, A. Jasiński, 
W.P. Węglarz, Neuroprotection of Spinal Cord by Application of an extract from 
Paeonin Lactiflora – an Animal Studies. XL Polish Seminar on Nuclear Magnetic 
Resonance and its Applications, Kraków, Poland, November 30 - December 1, 2007; IFJ 
Report No. 2002/AP, p. 70. 

16) G. Woźniak, T. Skórka, T. Banasik, W.P. Węglarz, A. Jasiński, Uniplanar 
Gradient Coils Design with Stream Function Approach, XL Polish Seminar on 
Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, Kraków, Poland, November 30 - 
December 1, 2007; IFJ Report No. 2002/AP, p. 73. 
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17) D. Adamek, J. Kałuża, P. Sagnowski, A.T. Krzyżak, A. Jasiński, M. Baj, W. P. 
Węglarz, A. Urbanik, In the search of better insight into pathology of spinal cord 
injury. Investigation of water diffusion in relation to the expression of ubiquitin and 
glial fibrillary acidic protein in spinal cord of rat after experimental weight drop 
injury. Zentralbl. Neurochir. 1998 Vol. 58 nr 3 s. 211, Abstr. 67; Neurotrauma 
1998. European Meeting, Magdeburg, 1-3 October 1998. 

 

Ponadto referaty wygłaszane w ramach seminariów: Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, 
Zakładu Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej oraz Spektroskopii Rezonansu 
Magnetycznego IFJ PAN, Zakładu Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UJ w Krakowie, 
Zakładu Fizyki Medycznej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie; 

 
III Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz inform acje o współpracy mi ędzy-
narodowej habilitanta 
 
 
A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych  programach 
międzynarodowych i krajowych 
 
- VII Program Ramowy UE 
projekt EuroCanMRI (szczegółowa specyfikacja pkt II-H) 
 
- VI Program Ramowy UE: 
projekty Micro-MR, NeuroWaterDif, WATERMAP (szczegółowa specyfikacja pkt II-H) 
 
B) Aktywny udział w konferencjach mi ędzynarodowych i krajowych 
 
Podczas praktycznie wszystkich wymienionych poniżej konferencji prezentowałem 
wyniki swoich badań w formie referatów lub posterów (w sumie ponad 160 prezentacji). 
 

- European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB) 
Annual Scientific Meetings 

� 29th, 2012, Lizbona, Portugalia 
� 28th, 2011, Leipzig, Niemcy 
� 26th, 2009, Antalya, Turcja 
� 25th, 2008, Valencia, Hiszpania 
� 24th, 2007, Berlin, Niemcy (Joint meeting ISMRM-ESMRMB) 
� 23rd, 2006, Warszawa, Polska 
� 21st, 2004, Kopenhaga, Dania 
� 19th, 2002, Cannes, Francja 
� 18th, 2001, Glasgow, UK (Joint meeting ISMRM-ESMRMB) 
� 17th, 2000, Paryż, Francja 
� 14th, 1997, Bruksela, Belgia 

 
- International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) Annual 

Meetings, 
� 20th, 2012, Melbourne, Australia 
� 18th, 2010, Sztokholm, Szwecja (Joint meeting ISMRM-ESMRMB) 
� 17th, 2009, Honolulu, USA 
� 16th, 2008, Toronto, Kanada 
� 15th, 2007, Berlin, Niemcy (Joint meeting ISMRM-ESMRMB) 
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� 14th, 2006, Seattle, USA 
� 9th, 2001, Glasgow, UK (Joint meeting ISMRM-ESMRMB) 

 
- Kraków – Winnipeg Workshops/Conferences 

� 6th, 2011, Kraków 
� 5th, 2009, Banff, Kanada 
� 4th, 2007, Kraków 
� 2nd, 2000, Kraków 
� 1st, 1997, Kraków 

 
- - Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i 

Jego Zastosowań, Kraków, Polska  
� XXI – XLIII, 1988 - 2010 czynne uczestnictwo poza kilku 

spotkaniami kiedy byłem za granicą  
 

- - (AMPERE) NMR Schools 
� 3rd – 6th NMR Schools w latach 1995-1998, Zakopane; 
� VII, IX, X, XII AMPERE NMR School w latach 1999, 2001, 2002, 

2004, Zakopane  
� 2008, Poznań, Wierzba 
� 2009, Zakopane 
� 2012, Poznań 

 
- International Conference on Radio and Microwave Spectroscopy (RAMIS) 

� 22nd, 2007, Poznań – Będlewo, Polska 
� 21st, 2005, Poznań, Polska 
� 19th, 2001, Poznań, Polska 

 
- VI Symposium on Medical Physics, IV International Symposium on Medical 

Physics, 2009, Szczyrk, Polska 
 

- International Bologna Conference on Magnetic Resonance in Porous Media 
(MRPM) 

� 9th, 2008, Cambridge, MA, USA 
� 8th, 2006, Bologna, Włochy 

 
- ISMRM White Matter Study Group Workshop – Pathogenesis and Mechanisms of 

White Matter Injury, 2008, Kraków, Polska 
 

- Conference on Biochemical and Genetic Basis of Neurological Diseases and 
Novel Therapeutic Approaches, 2007, Warszawa, Polska 

 
- 10th International Symposium on the Properties of Water – ISOPOW X, 2007, 

Bangkok, Tajlandia 
 

- 8th International Conference on The Applications of Magnetic Resonance in Food 
Science, 2006, Nottingham, UK 

 
- 3rd Engineered Microstructure Network Meeting, 2006, Vlaardingen, Holandia 

 
- 4th International Workshop on Water in Food (Euro Food’s Water), 2006, 

Brussels, Belgia 
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- Science and Technology Symposium – Designing and Delivering Preferred Food 

Structures, 2005, Vlaardingen, Holandia. 

 
- 40th Anniversary Meeting of the Dutch NMR-DG, 2005, Wageningen, Holandia 

 

- 5th Colloquium on Mobile NMR, 2005, Perugia, Włochy 
 

- EUROMAR/EENC 2005 – Magnetic Resonance for the Future, 2005, Veldhoven, 
Holandia 

 
- 31st Congress AMPERE, 2002, Poznań, Polska 

 
- IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, 2002, 

Bydgoszcz, Polska 
 

- 6th International Conference on Magnetic Resonance Microscopy (ICMRM), 
2001, Nottingham, UK 

 
- 9th International Symposium on Magnetic Resonance in Colloid and Interface 

Sciences, 2001, St. Petersburg, Rosja 
 

- Joint 29th AMPERE – 13th ISMAR International Conference on Magnetic 
Resonance and Related Phenomena, 1998, Berlin, Niemcy 

 
- Canadian Association of Physicists Annual Congress 

� 51st, 1996, Ottawa, Kanada 
� 50th, 1995, Quebec, Kanada 

 
- AMPERE Summer Institute on Advanced Techniques in Experimental Magnetic 

Resonance, 1993, Portoroz, Słowenia 
 

- 8th Liquid Crystal Conference of Socialist Countries, 1990, Kraków, Polska 
 

- 9th Specialized Colloque AMPERE, 1989, Praga, Czechosłowacja  
 
C) Udział w komitetach organizacyjnych konferencji na ukowych 

 
- VI Kraków – Winnipeg Conference on Advanced Bioimaging Technologies, 

Kraków, 7-9 wrzesień 2011, przewodniczący komitetu organizacyjnego; 

- IV Kraków – Winnipeg Workshop on MR Imaging Technology, 2-5 październik 
2007, Kraków, członek komitetu organizacyjnego; 

- II Kraków- Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS, 2-4 
październik, 2000, członek komitetu organizacyjnego; 

- ISMRM White Matter Study Group workshop: „Pathogenesis and Mechanisms of 
White Matter Injury”, Kraków, 23-26 wrzesień 2008, wiceprzewodniczący 
komitetu organizacyjnego; 

- Coroczne Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezonansu 
Jądrowego i Jego Zastososowań, Kraków, w latach 2007-2010 
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wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego, w latach 2000-2004 członek 
komitetu organizacyjnego; 

D) Otrzymane nagrody i wyró żnienia inne ni ż wymienione w pkt II-I 

Stypendia konferencyjne na udział w konferencji i/lub prezentację wyników: 

ESMRMB – 1997, 2000, 2002, 2004 

ISMRM Zavoisky Stipend - 2009 

 

E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

 

2012 – nadal „Centrum badań właściwości postaci leku za pomocą techniki MRI”, NCN, 
Konsorcjum Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, projekt (na etapie 
wniosku): „Zastosowanie technik magnetyczno-rezonansowych do 
ilościowych badań matrycowych postaci leku o kontrolowanym uwalnianiu” 
(Harmonia 3); partner zagraniczny: prof. Greg Stanisz, Sunnybrook Health 
Sciences Centre, Toronto, Kanada. 

2011 – 2015 „Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków” (JCET), MNiSW, projekt: 
„Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań 
poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym”, 
Członek Rady Naukowej JCET, współkoordynator zadań projektu w IFJ 
PAN;  

2007 – 2010 - „Farmakologiczna i genetyczna protekcja oraz cytoprotekcja w 
schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”, MNiSW, sieć naukowa 5 
krajowych instytutów badawczych, członek Rady Koordynacyjnej z 
ramienia IFJ PAN, kierownik zadań w IFJ PAN  

 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy  z naukowcami z innych 
ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z pr zedsi ębiorcami, 
innymi ni ż wymienione w pkt II H 

Brak  

 

G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowy ch czasopism 

 

Brak 

 

H) Członkostwo w mi ędzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 
towarzystwach naukowych 

 
- International Society for Magnetic Resonance in Medicine, członek od 2008 roku; 

- European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, członek od 1997 
roku; 

- Groupment AMPERE,  
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I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki  

 
a) Organizacja i prowadzenie Pracowni Obrazowania Magnetyczno-Rezonansowego 
dla studentów Fizyki UJ, semestr letni 2003/2004 
 
b) Wykłady dla doktorantów: 
- „Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe – podstawy metody oraz przykłady 
zastosowań” Międzynarodowe Studium Doktoranckie, Instytut Fizyki Jądrowej PAN; 
2011, 2012; 
 
- „Nowoczesne metody badań Ośrodkowego Układu Nerwowego - Obrazowanie 
Magnetyczno-Rezonansowe”, Studium Doktoranckie, Instytut Farmakologii PAN; 2009, 
2011, 2012; 
 
- „Metodologia Badań Naukowych – Biometryczne zastosowanie obrazowania za 
pomocą metody rezonansu magnetycznego” wykład z pokazem laboratoryjnym dla 
doktorantów Wydziału Farmaceutycznego CMUJ, 2009-2011; 
 
c) Wykłady szkoleniowe podczas konferencji i szkół naukowych: 
„Obrazowanie Magnetyczno-Rezonansowe w badaniach biomedycznych”, Grudzień 18, 
2009, Konferencja Klastra –Life Science 

“Basic Sequences and Contrast”, ESMRMB School of MRI, Applied MR Techniques: 
Advanced Course, Gdańsk, July 9-11, 2009,  

“Magnetic Resonance Imaging of anisotropic water diffusion in nervous tissue – from 
basic physics to biomedical applications”, Workshop and Tutorial “Magnetic Resonance 
Imaging and Spectroscopy”, Szczyrk, June 15, 2009 

“Physical principles of perfusion and anisotropic diffusion in MRI of water in nervous 
tissue”, Sesja szkoleniowa podczas XXXVII Kongresu Radiologii Polskiej, Mikołajki, June 
16-19, 2004; 

d) działalność popularyzatorska (wywiady: RMF FM, Gracja nr 13) 
 
 
J) Opieka naukowa nad studentami: 
 
J.1 Instytut Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
 
Eleonora Góra  1998 „Obrazowanie tensora dyfuzji wody w tkankach nerwowych 

metodą mikroskopii MRJ”, IF UJ, (niesformalizowana opieka 
naukowa) 

Jarosław Frydel  2000 „Badanie układów biologicznych metodami obrazowania MR”, 
IF UJ, (niesformalizowana opieka naukowa) 

Katarzyna Pustelny  2003 „Badanie wieloskładnikowej anizotropowej dyfuzji wody w 
układach biologicznych”, IF UJ,  

Edyta Machaj  2004 „Mikroobrazowanie zębów próchniczych in vitro metodą 
magnetycznego rezonansu jądrowego”, IF UJ,  

Paulina Rosicka  2008 „Zastosowanie metod obrazowania magnetyczno-
rezonansowego do badań patologii tkanki nerwowej na 
modelu zwierzęcym”, IF UJ,  
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Anita Wnętrzak     2009 „Badanie działania środków neuroprotekcyjnych w 
uszkodzeniach rdzenia kręgowego przy pomocy 
obrazowania MR na modelu zwierzęcym”, IF UJ,  

Maria Kocurek     2009 „Badanie funkcji układu nerwowego przy pomocy 
obrazowania czynnościowego MR”, IF UJ,  

 
J.2 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie 
 
Mariusz Popielski  2009 „Zastosowanie spektroskopii zlokalizowanej rezonansu 

magnetycznego w badaniach patologii mózgu na modelu 
zwierzęcym in vivo”, Wydz. BBB UJ,  

 
J.3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 
Luiza Pamirska  1999 „Obrazowanie tensora dyfuzji wody w tkankach nerwowych 

rdzenia kręgowego szczura”, AGH, (niesformalizowana 
opieka naukowa) 

Aleksandra Hilbrycht 2001 „Badanie anizotropii dyfuzji wody w modelowych 
układach biologicznych – tkankach nerwowych”, AGH,  

Barbara Szerszoń  2001 „Zastosowanie mikroskopii MR do obrazowania zmian 
struktury kości w czasie osteoporozy”, AGH,  

Damian Kliszka  2005 „Zastosowanie 3D mikroskopii MR do określenia struktury 
wewnętrznej zębów”, AGH,  

Karol Pawelec    2010 „Badania wpływu substancji neuroprotekcyjnych na 
uszkodzenia rdzenia kręgowego szczura in vivo przy 
zastosowaniu obrazowania dyfuzji anizotropowej na 
tomografie MR 4.7 T”, AGH,  

 
J.4 Opieka nad praktykami studenckimi (AGH, UJ) – ok. 10 osób. 
 
J.5 Ponadto w okresie stażu w Department of Physics, University of Waterloo, Waterloo, 
Canada w latach 1994 – 1999, opieka nad studentami wykonującymi projekty ( w sumie 
5 osób) 
 
K) Opieka nad doktorantami  
 
Paulina Rosicka   2008-nadal, „Parametry obrazowania magnetyczno-

rezonansowego jako znaczniki zmian patologicznych w 
zwierzęcych modelach uszkodzenia rdzenia kręgowego”, IFJ PAN, 
(promotor pomocniczy, otwarcie przewodu doktorskiego w kwietniu 
2012). 

Krzysztof Jasiński - 2008-nadal, „Tomografia magnetyczno-rezonansowa wysokiej 
rozdzielczości z wykorzystaniem mikropaskowej cewki radiowej 
częstości”, IFJ PAN (promotor pomocniczy, otwarcie przewodu 
doktorskiego w marcu 2012).  

Anna Młynarczyk,  2007-2011, „Badanie dynamiki uwadniania postaci leku przy 
pomocy obrazowania magnetyczno - rezonansowego” (opiekun 
naukowy, otwarcie przewodu doktorskiego w kwietniu 2010, 
doktorantka zmarła wskutek tragicznego wypadku we wrześniu 
2011 przed sfinalizowaniem pracy doktorskiej). 
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Tomasz Banasik 2003 – 2007, „Badanie anizotropii dyfuzji wody w tkance rdzenia 
kręgowego metodą obrazowania MR. Zastosowanie w diagnostyce 
obrazowej” (niesformalizowana opieka naukowa).  

Artur Krzyżak - 1995 – 2000, „Badanie dynamiki wody w układach biologicznych 
metodą obrazowania MR tensora dyfuzji” (niesformalizowana 
opieka naukowa). 

 
L) Staże w zagranicznych o środkach naukowych 

 
- Unilever Food and Health Research Institute, Vlaardingen, Holandia; 2005-2007, 

24 miesiące; stypendysta Marie Curie. 

- Institute for Biodiagnostics, National Research Council, Winnipeg, Kanada, 2003, 
1 miesiąc, Visiting Scientist; 

- Department of Physics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Kanada, 4 
pobyty w latach 1994 – 1999, w sumie 30 miesięcy (24 miesiące: Postdoctoral 
Fellow; 6 miesięcy: Visiting Scientist)  

 
N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
 

- European Research Council (VII Program Ramowy Unii Europejskiej), sierpień – 
wrzesień 2011, członek zespołu eksperckiego dla oceny postępów realizacji 
projektu – 1 projekt 

 
O) Recenzowanie projektów mi ędzynarodowych i krajowych 
 

- Czeska Akademia Nauk, 2010, 1 projekt badawczy 
 
P) Recenzowanie publikacji w czasopismach 
 
- Acta Physica Polonica     2008-2011,  3 artykuły 
- Diffusion Fundamentals    2008,   1 artykuł 
- International Journal of Pharmaceutics,  2010,   1 artykuł 
- NMR in Biomedicine,     2011,   1 artykuł 
- Radiology and Oncology    2012,   1 artykuł 
 
Ponadto w roku 2012 oceniałem prace przestawione do prezentacji podczas ISMRM 
2013 Annual Meeting - w sumie ok. 50 abstraktów.   
 
Q) Inne osi ągni ęcia 

 
- Członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w 
Krakowie w kadencji 2008-2011; 

 
 


