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Wprowadzenie

Ze względu na zachowanie substancji  
w zewnętrznym polu magnetycznym, 
dzielimy je na diamagnetyki, paramagne-
tyki, ferromagnetyki oraz antyferromagne-
tyki (ferrimagnetyki stanowią szczególny 
przypadek antyferromagnetyków). Jednak 
na poziomie atomów właściwości magnety-
czne sprowadzają się do dwóch typów 
magnetyzmu: diamagnetyzmu oraz 
paramagnetyzmu i te zostaną omówione 
bardziej szczegółowo.

Pole magnetyczne, w którym zostaje umie-
szczona substancja, indukuje w atomach, 
cząsteczkach lub jonach tej substancji 
moment magnetyczny μMind (Rys. 8.1). 
W przypadku, gdy atomy, cząsteczki lub 
jony substancji mają własne, trwałe mo-
menty magnetyczne μM, to po znalezieniu 
się w zewnętrznym polu magnetycznym, te 
własne momenty magnetyczne cząstek 
ulegają znacznemu lub częściowemu 
uporządkowaniu w kierunku równoległym 
do kierunku linii sił pola magnetycznego 
(Rys. 8.2). Powsta ły w ten sposób 
wypadkowy moment magnetyczny M jest 
wprost proporcjonalny do liczby N dipoli 
magnetycznych (trwałych μM i wyindu-
kowanych μMind) i wyraża się wzorem [1]:

M = μ0 χmH

gdzie:
μ0 - przenikalność magnetyczna próżni 
(1.2566 ⋅ 10−8 T ⋅ m ⋅ A−1)
χm - podatność magnetyczna substancji
H - natężenie pola magnetycznego (A ⋅ m−1)

Podatność magnetyczna χm, chociaż jest 
wielkością bezwymiarową, może mieć 
wartość dodatnią i ujemną (Tab. 8.1).
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Tabela 8.1 Podatność magnetyczna wybranych 
pierwiastków.

Podatność magnetyczna wybranych 
pierwiastków

Podatność magnetyczna wybranych 
pierwiastków

Podatność magnetyczna wybranych 
pierwiastków

Podatność magnetyczna wybranych 
pierwiastków

Pierwiastki 
paramagnetyczne

Pierwiastki 
paramagnetyczne

Pierwiastki 
diamagnetyczne

Pierwiastki 
diamagnetyczne

Aluminium 2.3x10-5 Bizmut -1.7x10-5

Wapń 1.9x10-5 Miedź -9.8x10-6

Chrom 2.7x10-4 Złoto -3.6x10-5

Lit 2.1x10-5 Ołów -1.7x10-5

Magnez 1.2x10-5 Rtęć -2.9x10-5

Tlen 2.1x10-6 Azot -5.0x10-9

Platyna 2.9x10-4 Srebro -2.6x10-5

Wolfram 6.8x10-5 Krzem -4.2x10-6



Diamagnetyzm i paramagnetyzm

Diamagnetyzm
Diamagnetyzm charakteryzuje substancje, 
których atomy, cząsteczki lub jony nie mają 
własnych, trwałych momentów magnety-
cznych (μM = 0), a ich podatność magnety-
czna jest mała i ujemna (χm ok. −10−5) 
(Tab. 1). Zwykle są to substancje o sparo-
wanych elektronach, chociaż wiele metali 
posiadających niesparowane elektrony 
wykazuje diamagnetyzm (np. Ag, Au, Bi) 
(Tab.1). Magnetyzm metali jednak jest 
bardzo skomplikowanym zagadnieniem 
i wykracza poza przyjęte ramy tego skry-
ptu.

Klasyczną teorię dia- i paramagnetyzmu 
sformułował w 1905 roku P. Langevin. 
Diamagnetyzm można opisać poprzez 
najprostszy układ złożony z atomów, 
których wzajemne oddzia ływania są 
zaniedbywalne, a zewnętrzne pole magne-
tyczne zmienia orbitalny ruch elektronów  
w ten sposób, że indukuje prądy wytwarza-
jące pole magnetyczne skierowane przeci-
wnie do pola indukującego. Powstałe w ten 
sposób słabe momenty magnetyczne czą-
stek diamagnetyku orientują się zgodnie  
z regułą Lenza w kierunku przeciwnym do 
linii sił pola (Rys. 8.1). Powoduje to wypy-
chanie próbki wprowadzonej pomiędzy 
bieguny magnesu w celu skierowania jej  

w stronę malejącego pola magnetycznego 
[1, 2]. Obserwowany efekt nie zależy od 
temperatury.

Zjawisko diamagnetyzmu jest konsekwen-
cją oddziaływania sparowanych elektronów 
z zewnętrznym polem magnetycznym, 
dlatego diamagnetyzm jest uniwersalną 
cechą materii i dotyczy wszystkich 
substancji. Ze względu na bardzo małą 
podatność magnetyczną diamagnetyków, 
diamagnetyzm paramagnetyków jest „ma-
skowany” przez ich paramagnetyzm. Do 
najsilniejszych diamagnetyków należy 
metaliczny bizmut, którego podatność 
magnetyczna wynosi ok. −1.66 ⋅ 10−5 [3].
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Po wprowadzeniu w zewnętrzne pole magnety-
czne atomy, jony lub cząsteczki diamagnetyku 
ulegają namagnesowaniu w kierunku przeciw-
nym do kierunku linii sił pola magnetycznego.

Rysunek 8.1 

N S



Paramagnetyzm
Paramagnetyzm to właściwość związana  
z wypadkowymi, różnymi od zera, trwałymi 
momentami magnetycznymi (μM ≠ 0), 
którymi obdarzone są niektóre atomy, 
cząsteczki lub jony. Podatność magnety-
czna takich substancji jest dodatnia ( χm ok. 
+10−6 − 10−4) (Tab. 1). W zewnętrznym 
polu magnetycznym momenty magnety-
czne paramagnetyku orientują się w ten 
sposób, że powstałe wypadkowe nama-
gnesowanie ma zwrot zgodny z zewnętrz-
nym polem magnetycznym (co powoduje 

np. wciąganie próbki pomiędzy bieguny 
magnesu, czyli w obszar silniejszego pola 
magnetycznego). Orientacji trwałych mo-
mentów magnetycznych przeciwdziała ter-
miczny, bezładny ruch cząstek, dlatego  
w odróżnieniu od substancji diamagnety-

cznych, podatność magnetyczna parama-
gnetyków zależy od temperatury, co opisu-
je prawo Curie-Weissa.

Paramagnetyzm jest cechą rzadziej spoty-
kaną i dotyczy substancji, których atomy, 
cząsteczki lub jony mają niesparowane 
elektrony - gazów (np. NO, O2), jonów 
metali przejściowych (np. Cu2+, Mn2+) 
i ziem rzadkich (np. Sm3+, Er3+), wielu 
samych metali przejściowych (np. V, Ti, za 
wyjątkiem ferromagnetycznych żelazo-
wców), rodników (np. RO●, ROO●, Asc●−) 
i in. Warto pamiętać, że nie wszystkie 

substancje posiadające niesparowany 
elektron wykazują właściwości paramagne-
tyczne – do takich należy metaliczna miedź 
(liczba atomowa 29, jeden niesparowany 
elektron na orbitalu 4s), która jest diama-
gnetykiem.
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Rysunek 8.2

W nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego ( ⃗B = 0) paramagnetyk nie jest namagnesowany - 
niezerowe momenty magnetyczne atomów, jonów lub cząsteczek są zorientowane przypadkowo (A), po 
wprowadzeniu w zewnętrzne pole magnetyczne ( ⃗B ≠ 0) atomy, jony lub cząsteczki paramagnetyku 
ustawiają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego (B).

N S
A B

⃗B = 0, sumaryczny moment magnetyczny μ = 0 ⃗B ≠ 0, sumaryczny moment magnetyczny μ ≠ 0



Substancje paramagnetyczne

Atomy, jony lub cząsteczki substancji 
paramagnetycznych obdarzone są trwałymi 
momentami magnetycznymi μM będącymi 
efektem istnienia w nich niezerowych, 
wypadkowych spinów. Wiąże się to z regu-
ły z koniecznością występowania jednego 
lub kilku niesparowanych elektronów (tj. 
elektronów o nieskompensowanym spinie). 
Sytuacja taka jest możliwa wówczas gdy 
drobiny substancji posiadają:

a) nieparzystą liczbę elektronów

b) niezapełnione powłoki wewnętrzne 
(mogą wówczas posiadać parzystą 
liczbę elektronów)

c) na orbitalach molekularnych parzystą 
liczbę elektronów, ale o nieskompenso-
wanych spinach

d) swobodne elektrony w paśmie przewo-
dnictwa (np. niektóre półprzewodniki  
i metale)

W związku z często dużymi rozmiarami 
makromolekuł biologicznych, wygodnie jest 
operować pojęciem centrum paramagne-
tycznego. Centrum paramagnetyczne to 
dowolny fragment cząsteczki, atom lub jon 
posiadający niesparowany elektron.

Klasyfikacja centrów paramagnetycznych 
występujących w układach biologicznych:
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Klasyfikacja centrów paramagnetycznych występujących w układach biologicznych.

Centrum paramagnetyczne

Naturalny element układu
biologicznego

(melanina, centra aktywne
niektórych enzymów, tlen, 

tlenek azotu)

Sztucznie wprowadzony 
element układu 
biologicznego

(znaczniki nitroksylowe)

Element układu biologicznego 
wygenerowany przez czynniki 

fizyczne (fotoliza, radioliza) 

Przejściowy, 
nietrwały produkt 

pośredni w 
łańcuchu reakcji
(wolne rodniki)



Klasyfikacja centrów paramagnetycznych 
pod względem chemicznym:
a) wolne rodniki (tlenowe, węglocentry-

czne, semichinonowe, itd.)

pojawiające się w łańcuchach tran-
sportu elektronów (np. anionorodnik 
ponadtlenkowy O⋅−

2  )
produkty działalności niektórych oksy-
doreduktaz w różnych reakcjach 
redoksowych (np. katalazy)
jako pierwotne i wtórne produkty 
radiolizy i fotolizy (np. wody)

H2O ⟶ H2O+ − ē H2O H3O+ + OH∙

H2O ⟶ H∙ + OH∙

b) jony pierwiastków grup przejścio-
wych

jako centra aktywne enzymów, prze-
nośników elektronów i tlenu (np. 
SOD, hemoglobina)
w formie wolnej lub związane z odpo-
wiednimi białkami transportującymi
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Rysunek 8.3 Centrum aktywne dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). (Theor Chem Acc (2006) 115: 27–31) [4]

enzym − Cu2+ + O∙−
2 ⟶ enzym − Cu+ + O2

enzym − Cu+ + O∙−
2 + 2H+ ⟶ enzym − Cu2+ + H2O2

O∙−
2 + O∙−

2 + 2H+ ⟶ H2O2 + O2

Rysunek 8.4 Widmo EPR Cu(II)-SOD 
zarejestrowane w temp. 77K (ze strony https://
www.bruker.com/products/mr/epr/epr-in-chemistry.html)

X



c) kompleksy z silnym przeniesieniem 
ładunku (np. w centrach fotosyntety-
cznych)

d) tlen cząsteczkowy O2

e) tlenek azotu II (NO●), tlenek azotu IV 
(NO2●) i kompleksy metali zawierające 
grupę NO (nitroksylową)

Melanina
Ten naturalny pigment jest biopolimerem 
o wyjątkowo trwałym i silnym paramagnety-
zmie. Jej centra paramagnetyczne posia-
dają przeważnie charakter semichinonów 
(wolnorodnikowy). Skomplikowana struktu-
ra polimeru pozwala również na trwałe 
wiązanie tlenu i jonów metali [7].
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(A) Widma EPR fotosystemu I wyizolowanego ze szpinaku zarejestrowane podczas naświetlania w 
temperaturze 26 K. (B) Transfer elektronu z chlorofilu P700 na klaster 4Fe-4S (FA) – widmo (a) przedstawia 
kationorodnik P700+ oraz zredukowany klaster FA; widmo (b) przedstawia zredukowany ditionianem klaster 
FB, widmo (c) przedstawia jednocześnie zredukowane klastry FA oraz FB. Struktura fotosystemu I (Appl Magn 
Reson (2010) 37: 257–266) [5]

Rysunek 8.5 Widmo EPR fotosystemu I.

A B

(a)

(b)

(c)



Znaczniki spinowe
Do układów biologicznych często wprowa-
dza się syntetyczne trwałe sondy parama-

gnetyczne dostarczające informacji o stru-
kturze i dynamice układu. Sondy parama-
gnetyczne można podzielić na dwie grupy:
a) znaczniki spinowe - związki drobno-

cząsteczkowe o niesparowanym elektro-
nie zlokalizowanym w obrębie grupy 
nitroksylowej > NO●. Dzięki swej struktu-
rze znaczniki spinowe są trwałymi rodni-
kami. Cząsteczki znacznika spinowego 
mogą być związane chemicznie z różny-
mi makromolekułami (tj. białka, lipidy, 
itd.)

b) niektóre kompleksy organiczne meta-
li przejściowych (np. Cu(II), Gd(III)) 
(Rys. 8.9).

Zjawisko elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego (EPR)

Elektronowy rezonans paramagnetyczny 
odkrył Jewgienij Zawojski w 1944 roku. Od 
tego czasu EPR rozwinął się w ważną 
dziedzinę radiospektroskopii i stanowi 
obecnie odrębną metodę badań podstawo-
wych oraz znajduje liczne zastosowania 
praktyczne.

Jednostki i stałe
Pole magnetyczne opisują następujące 
wielkości fizyczne:
1) indukcja magnetyczna B0, której 

jednostką w układzie SI jest tesla (T), 
a w stosowanym dotąd powszechnie 
układzie CGS - gaus (1 Gs = 10−4 T lub 
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Widmo EPR kompleksu hemoglobiny (Hb) z NO 
związanym do podjednostki α w obecności tlenu, 
we krwi tętniczej (A) oraz we krwi żylnej, pod 
nieobecność tlenu (B).  Hemoglobina (Hb) w 
obecności tlenu przyjmuje konformację R, 
natomiast pod nieobecność tlenu konformację T, 
zmiana w widmie wskazuje na zerwanie wiązania 
pomiędzy żelazem a bliskim ligandem - 
histydyną. Pomiar wykonany w temperaturze 
77K. (Journal of Chromatography B, (2007) 851: 12–20) [6]

Rysunek 8.6 Widmo EPR kompleksu 
hemoglobiny.

Rysunek 8.7 5,6-dihydroksyindol (DHI) (A) 2-
karboksy 5,6-dihydroksyindol (DHICA) (B) – 
monomery wchodzące w skład eumelaniny.



1 T = 104 Gs) - nadal często spotykany 
w literaturze.

2) natężenie pola magnetycznego H (je-
dnostka w układzie SI – A /m)

Między B i H istnieje następujący związek:

B0 = μ0H

w którym μ0 jest wspominaną już wyżej 
przenikalnością magnetyczną próżni 
(1.2566 ⋅ 10−8 T ⋅ m ⋅ A−1).
Ponadto przy opisie ERP potrzebna jest 
znajomość następujących stałych fizy-
cznych:

1) stała Plancka h = 6.63 ⋅ 10−34 J ⋅ s
2) stała Boltzmana k = 1.38 ⋅ 10−23 J/K
3) magneton Bohra μB = 9.27 ⋅ 10−24 J/T
Podstawę zjawiska ERP stanowi efekt 
Zeemana, polegający na rozszczepieniu 
poziomów energetycznych cząsteczek 
paramagnetycznych pod wpływem ze-
wnętrznego pola magnetycznego.
Poziomy energetyczne spinu elektronu  
w polu magnetycznym o indukcji B0 są 
opisywane wzorem:
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(A) TEMPONE (ang. 1-oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone), (B) CTPO (ang. 3-carbamoyl-2,2,5,5-
tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy) oraz (C) znakowanego spinowo fosfolipidu 5-PC (ang. 1-palmitoyl-2-(5-
doxylstearoyl)phosphatydylcholine).

Rysunek 8.8 Przykłady znaczników nitroksylowych



+ + + Ems = geμBB0ms

gdzie:
ge – czynnik rozszczepienia spektroskopowego
μB – magneton Bohra
B0 – indukcja pola magnetycznego
ms – magnetyczna spinowa liczba kwantowa

ms przyjmuje wartości ±1/2, co oznacza (w modelu 
poglądowym) dwie możliwe orientacje spinu. Stan 
przy orientacji ms = + 1/2 często oznacza się jako α 
lub ↑ natomiast stan przy ms = − 1/2 oznacza się 
jako β lub ↓.

Powyższe równanie wskazuje, że energia 
elektronu α o spinie ms = + 1/2 rośnie wraz 
ze wzrostem indukcji pola B0, natomiast 

energia elektronu β o spinie ms = − 1/2 
maleje ze wzrostem B0 [8]. Dlatego różnica 
energii poziomów wynosi:

+ + + ΔE = Eα − Eβ = geμBB0

Zatem w zewnętrznym polu magnetycznym 
następuje zniesienie degeneracji stanów 
ms±1/2 niesparowanego elektronu i roz-
szczepienie pojedynczego poziomu na dwa 
podpoziomy, nazywane rozszczepieniem 
zeemanowskim (Rys. 8.10).

Rysunek 8.9 Kompleks gadolinu (Gd3+) wykorzystywany do znakowania biocząsteczek.
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Liczba podpoziomów Zeemana zależy od 
całkowitego momentu pędu J wszystkich 
elektronów w atomie i wynosi 2J + 1 [2]. 
Wynika to z tego, że wektor J może przy-
bierać tylko pewne dozwolone orientacje 
określone zbiorem wartości liczby kwanto-
wej MJ. Rzut momentu pędu J na oś pola 
wynosi MJ ⋅ ℏ (Rys. 8.11). Całkowity wypad-
kowy moment pędu wszystkich elektronów 
w atomie J może być równy zeru lub 
dodatniej wielokrotności 1/2, natomiast MJ 
przybiera wartości: 

J, (J − 1), (J − 2) . . . (−J + 2), (−J + 1), − J 
czyli 2J + 1 (Rys. 8.11).

W przypadku atomów o sparowanych elek-
tronach, całkowity moment pędu J = 0,  
a efekt Zeemana nie jest obserwowalny. 
Dla atomu posiadającego jeden niesparo-
wany elektron, całkowity moment pędu  
J wynosi 1/2 , zatem poziom energii dla 
niesparowanego elektronu zostanie roz-
szczepiony na dwa poziomy (2J + 1 dla 
J = 1/2 wynosi 2) tak, jak to przedstawiono 
na Rys. 8.10.
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Poziomy energetyczne spinu pojedynczego niesparowanego elektronu pod nieobecność i w obecności 
zewnętrznego pola magnetycznego. Rezonans zachodzi, gdy energia promieniowania elektromagne-
tycznego równa jest różnicy energii spinowych poziomów elektronów. Należy jednak pamiętać, że  
w przypadku substancji paramagnetycznych posiadających niesparowany elektron, pojawienie się 
poziomów energetycznych odpowiadających spinowi +1/2 i −1/2 jest determinowane obecnością 
niezerowego pola magnetycznego.

Rysunek 8.10 Poziomy energetyczne.

Pod nieobecność zewnętrznego pola
magnetycznego (B0=0), energia
dwóch tak samo prawdopodobnych
stanów niesparowanego elektronu -
spinów o przeciwnych zwrotach jest
taka sama.

W obecności zewnętrznego pola
magnetycznego (B0≠0), następuje
zniesienie degeneracji stanów
niesparowanego elektronu, a
spiny o przeciwnych zwrotach
mają różną energię.

E

B0

ms=±1/2

ms=+1/2

ms=−1/2

DE=geµBB0

a

b



Efekt Zeemana dla atomów o wielu niespa-
rowanych elektronach na powłokach d czy f 
jest zjawiskiem dość złożonym [9], dlatego 
rozważania w niniejszym skrypcie koncen-
trują się na przypadku atomu o jednym 
niesparowanym elektronie.

Ponieważ na magnetyczny moment pędu 
niesparowanego elektronu μ w zewnętrz-
nym polu magnetycznym działa skręcający 
moment siły, μ doznaje precesji (Rys. 
8.12).

Jeżeli substancja paramagnetyczna, umie-
szczona w polu magnetycznym, zostaje 

poddana działaniu promieniowania elektro-
magnetycznego o częstości ν, skierowane-
mu prostopadle do kierunku tego pola, 
zachodzi rezonansowa absorpcja tego 
promieniowania (oddziaływanie z magnety-
czną składową zmiennego pola elektroma-
gnetycznego B1), gdy spełniony jest waru-
nek:

ΔE = hν = geμBB0

Składowa magnetyczna fali elektromagne-
tycznej (promieniowania mikrofalowego 
wytwarzającego zmienne pole magnety-
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Rysunek 8.11 Kwantowanie całkowitego 
momentu pędu J o wartości 3/2 (kierunek pola 
B0)

B0

MJ·ħ

Kierunek	pola	B0

J=3/2

MJ=3/2

MJ=1/2

MJ=−1/2

MJ=−3/2

Rysunek 8.12 Precesja wektora momentu 
magnetycznego niesparowanego elektronu w 
polu magnetycznym.

moment	
magnetyczny	
µ elektronu a 
(ms=+1/2)

B0 z

x

y



czne o indukcji B1) o obiegu zgodnym 
z obiegiem precesji daje ciągle działający 
moment skręcający w kierunku zwiększe-
nia kąta precesji (Rys. 8.14). Jeżeli czę-
stość mikrofal ν różni się znacznie od 
częstości precesji momentu magnety-
cznego niesparowanego elektronu, to 
wpływ pola zmiennego jest znikomy, 
jednak gdy jest bliska częstości precesji νp 
to wpływ pola zmiennego jest silny i powo-
duje szybką zmianę w kierunku zwiększe-
nia energii momentu magnetycznego 
niesparowanego elektronu w stałym polu 
magnetycznym. Jest to efekt rezonanso-
wego pochłaniania energii.

Powszechnie stosowane są spektrometry 
EPR o indukcji pola magnetycznego ok. 
0.3 T , które spełniają warunek rezonansu  
z polem elektromagnetycznym o częstości 
10 GHz i długości fali ok. 3 cm. Promienio-
wanie o tych parametrach odpowiada 
pasmu X obszaru mikrofalowego widma 
elektromagnetycznego. Rzadziej używa się 
spektrometrów o indukcji pola magne-
tycznego 0.1 T, 1.25 T czy 3.3 T spełniają-
cych warunek rezonansu odpowiednio  
w pasmach S (3 GHz), Q (35 GHz) i W (95 
GHz) promieniowania elektromagnety-
cznego [10]. Pomiar (rejestracja) widma 
EPR polega na monitorowaniu absorpcji 
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Rysunek 8.13 Absorpcja promieniowania mikrofalowego (a) i jego pierwsza pochodna (widmo 
EPR) (b).
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promieniowania mikrofal podczas zmiany 
pola magnetycznego (Rys. 8.14).

Warto zauważyć, że wielkość momentu 
magnetycznego elektronu jest wielokrotnie 
większa niż dla protonu, dlatego energia 
oddziaływania elektronu z zewnętrznym 
polem magnetycznym jest większa niż 
w przypadku protonów. Oddziaływanie 
protonów z polem magnetycznym jest 
podstawą zjawiska jądrowego rezonansu 
magnetycznego (z ang. NMR). W przy-
padku NMR różnice energii poziomów 

jądrowych odpowiadają energii fal radio-
wych, natomiast różnice poziomów energii 
momentów magnetycznych elektronów 
odpowiadają energii promieniowania mikro-
falowego. Dlatego pola magnetyczne do 
obserwacji rezonansu paramagnetycznego 
są znacznie niższe niż w przypadku rezo-
nansu jądrowego [1, 8].
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Zmiana kąta precesji momentu magnetycznego niesparowanego elektronu w wyniku oddziaływania  
z magnetyczną składową promieniowania mikrofalowego (B1). Absorpcja energii promieniowania 
mikrofalowego powoduje zmianę orientacji momentu magnetycznego niesparowanego elektronu w polu 
magnetycznym.

Rysunek 8.14 Precesja.
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Parametry widma EPR

Najważniejsze parametry, które charaktery-
zują widmo EPR to:

intensywność integralna sygnału i am-
plituda ,
współczynnik rozszczepienia spektro-
skopowego g,
szerokość i kształt linii,
parametry struktury nadsubtelnej,
czasy relaksacji.

Intensywność integralna sygnału EPR
Pole powierzchni pod krzywą absorpcji 
mikrofal, jest miarą liczby centrów para-
magnetycznych w próbce, a zatem jest 
parametrem ilościowym. Ponieważ widma 
EPR rejestruje się zwykle jako pierwsze 
pochodne absorpcji mikrofal względem 
pola -  aby uzyskać precyzyjną jej wartość, 
należy sygnał dwukrotnie scałkować 
(uwaga, nie jest to całka podwójna 
w sensie matematycznym!). Przy założeniu 
o stałości kształtu sygnału wygodnym 
parametrem ilościowym jest amplituda syg-
nału EPR (rys. 8.15).

Współczynnik rozszczepienia spektro-
skopowego g
Znajomość współczynnika g pozwala 
uzyskać informacje o elektronowej struk-
turze centrum paramagnetycznego, ponie-
waż jego wartość jest kształtowana przez 
efektywne oddzia ływania spinowego 

momentu magnetycznego z otoczeniem, 
nazywanym siecią. Dla swobodnego 
elektronu eksperymentalna wartość ge wy-
nosi 2,0023. Wartość współczynnika g dla 
wielu rodników organicznych jest bliska 
2,0027, dla rodników nieorganicznych 
g mieści się zazwyczaj w zakresie od 1,9 
do 2,1, podczas gdy dla kompleksów 
metali osiąga czasem wysokie wartości (na 
przykład 4) [8]. Współczynnik g, szczegól-
nie w takich ośrodkach, w których ruch 
cząsteczek jest zbyt wolny, aby całkowicie 
uśrednić oddziaływanie cząsteczki para-
magnetycznej z zewnętrznym polem 
magnetycznym, wykazuje anizotropię. 
Elektrony cząsteczek znajdujących się 
w pobliżu niesparowanego elektronu ekra-
nują wpływ zewnętrznego pola magne-
tycznego w niejednorodny sposób, dlatego 
pole magnetyczne, jakie „czuje” niesparo-
wany elektron zależy od kierunku orientacji 
cząsteczki względem pola magnetycznego 
[1, 8].

Szerokość linii
Szerokość linii rezonansowej ΔBpp zdefinio-
wana jest w jednostkach indukcji magnety-
cznej B0, mT lub Gs, a mierzona jest jako 
odległość między maksimum i minimum 
pierwszej pochodnej krzywej absorpcji 
(Rys. 8.15).
W większości przypadków niesparowane 
elektrony oddziałują z otoczeniem, a uzy-
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skane widmo zależy od natury tych oddzia-
ływań. Dwa rodzaje tych oddziaływań mają 
bardzo duże znaczenie w spektroskopii 
EPR:
1) Oddziaływanie spinowego momentu 
pędu niesparowanego elektronu (S) z 
jego orbitalnym momentem pędu (L). 
Całkowity moment magnetyczny będący 
wynikiem sprzężenia orbitalnych i spino-
wych momentów pędu różni się znacznie 
od momentu magnetycznego pocho-
dzącego tylko od spinowego momentu 
pędu. Dlatego w rzeczywistości obserwuje 
się znaczne przesunięcie linii rezonanso-
wej w stosunku do linii rezonansu swobo-
dnego elektronu i różnicę w wielkości 
współczynnika g w porównaniu do wyzna-

czonego doświadczalnie dla swobodnego 
elektronu współczynnika ge (ge = 2.0023).

2) Oddziaływanie całkowitego momentu 
magnetycznego niesparowanego elek-
tronu ze spinowymi momentami magne-
tycznymi jąder znajdujących się w pobli-
żu. Oddziaływanie to powoduje kolejne 
rozszczepienie poziomów energii elektro-
nowych poziomów spinowych, czyli roz-
szczepienie pojedynczej linii sygnału EPR 
na zbiór linii. Zjawisko to nosi nazwę 
jądrowego sprzężenia nadsubtelnego  
i obserwowane jest tylko w przypadku 
widm EPR [1]. 
Pomiary amplitud szeregu linii w strukturze 
nadsubtelnej widma oraz odstępy między 
nimi dostarczają cennych informacji  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Rysunek 8.15 Podstawowe parametry widma EPR syntetycznej eumelaniny – DOPA-melaniny: 
amplituda (A) oraz szerokość linii ( ΔBpp, pp - peak to peak)[11].



o strukturze rodników, jądrach o spinowych 
momentach magnetycznych obecnych 
w pobliżu centrum paramagnetycznego itp.

Czasy relaksacji
Rozkład obsadzeń spinowych poziomów 
energetycznych w stanie równowagi termi-
cznej jest zgodny z rozkładem Bolzmanna 
z przewagą spinów na niższym poziomie 
energetycznym. W procesie absorpcji sto-
sunek obsadzeń zbliża się do jedności 
(takie same liczby spinów na niższym 
i wyższym poziomie energetycznym), co 
oznacza wzrost temperatury spinowej  
i nasycenie poziomów, które hamuje 
proces absorpcji. Dążąc do wyrównania 
temperatury spinowej i temperatury 
makroskopowej całego układu, obsadzenie 

poziomów wraca wykładniczo do stanu 
równowagowego (przed absorpcją energii 
promieniowania) przekazując pochłoniętą 
przez spiny energię do otoczenia nazywa-
nego w tym przypadku siecią [2, 8] (Rys. 
8.16).

Energia spinowa przekształca się w ener-
gię ruchów translacyjnych cząsteczek sieci, 
co powoduje niewielki, praktycznie nieza-
uważalny wzrost temperatury sieci. Stała 
czasowa T1 procesu powrotu do stanu rów-
nowagowego nazywana jest czasem re-
laksacji spin-sieć. Odprowadzenie zaab-
sorbowanej energii do sieci zapobiega na-
syceniu poziomów i zanikowi absorpcji.

Czas relaksacji poprzecznej, czyli czas 
relaksacji spin-spin jest czasem, po którym 
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W czasie relaksacji spin-sieć, czyli relaksacji podłużnej, spiny powracają do stanu obsadzeń 
odpowiadających równowadze termicznej. Przed absorpcją promieniowania mikrofalowego spiny mają 
rozkład zgodny z rozkładem Bolzmanna.

Rysunek 8.16 Proces relaksacji.
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następuje zanik uporządkowania spinów 
wokół osi z, równoległej do kierunku linii sił 
pola magnetycznego. Zanik uporządko-
wania kierunków spinów zachodzi wykład-
niczo ze stałą czasową T2.

Tlenometria EPR

Tlen cząsteczkowy w stanie podstawowym 
posiada dwa niesparowane elektrony 
o równoległych spinach na zewnętrznych, 
prostopadłych do siebie orbitalach π*  anty-
wiążących (π*2px oraz π*2py) [12] (Rys. 
8.17). 

Obecność dwóch niesparowanych elektro-
nów w cząsteczce tlenu sprawia, że tlen 
jest jednym z niewielu gazów wykazują-
cych własności paramagnetyczne. Dzięki 
temu można bezpośrednio zarejestrować 
widmo EPR czystego tlenu w fazie gazowej 
(Rys. 8.18) [13].

Widmo EPR tlenu w fazie gazowej przy 
niskim ciśnieniu (4 mmHg) zarejestrowane 
w pasmie X jest bardzo skomplikowane - 
ma ponad 40 linii i rozciąga się na duży 
zakres natężenia pola magnetycznego  
(Rys. 8.18). Szerokość poszczególnych linii 
zdeterminowana jest częstotliwością wza-
jemnych zderzeń cząsteczek tlenu oraz 
zderzeń tlenu z innymi cząsteczkami 
obecnymi w gazie. Jeśli bezpośredniej 
detekcji tlenu metodą EPR dokonuje się 

w powietrzu wypełniającym rezonator, czyli 
pod ciśnieniem atmosferycznym, rejestruje 
się bardzo szerokie widmo EPR z główną 
linią przy 8800 Gs (Rys. 8.19). Tak duże 
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Rysunek 8.17 Rozkład elektronów na orbita-
lach molekularnych tlenu w stanie podstawo-
wym (O2) (A). Antywiążące orbitale molekularne 
π* w cząsteczce tlenu (B).



poszerzenie widma tlenu w tym przypadku 
(zaledwie jedna linia z ramieniem przy 
niższej wartości pola magnetycznego) 
w porównaniu do wieloliniowego widma 
przedstawionego na rys. 8.18, jest konse-
kwencją zderzeń cząsteczek tlenu z czą-
steczkami pozostałych składników powie-
trza [14]. Widma EPR tlenu rejestrowane  

w fazie gazowej charakteryzują się wystar-
czającą intensywnością, aby można było 
wykorzystać tę metodę do pomiarów 
zużycia tlenu w procesach biologicznych 
(np. podczas oddychania). Jednak konie-
czność ograniczenia bezpośrednich pomia-
rów stężenia i zmian stężenia tlenu metodą 
EPR do fazy gazowej znacznie zawęża 
spektrum jej zastosowań. Bardzo krótki 
czas relaksacji w przypadku tlenu uniemo-
żliwia jego bezpośrednią detekcję w roz-
tworach [15].

Znacznie bardziej powszechne jest wyko-
rzystanie EPR jako metody pośredniej do 
badań tlenometrycznych. W tym przypadku 
analizuje się wpływ tlenu na widma EPR 
znaczników paramagnetycznych wprowa-
dzonych lub znajdujących się w badanych 
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Widmo EPR czystego tlenu w stanie gazowym (ciśnienie O2 4mm Hg) zarejestrowane w temperaturze  
300K, w pasmie X. (Tu na osi x natężenie pola magnetycznego w oerstedach (Oe), rzadko używanej 
jednostce układu CGS) [13].

Rysunek 8.18 Widmo EPR czystego tlenu.

Rysunek 8.19 Widmo EPR tlenu atmosfery-
cznego zarejestrowane w pasmie X w tempe-
raturze pokojowej [14]



układach. Najczęściej stosowanymi sonda-
mi paramagnetycznymi są wspomniane już 
na początku rozdziału znaczniki nitroksy-
lowe (Rys. 8.8). Częstotliwość zderzeń (ω) 
cząsteczek tlenu z cząsteczkami znacznika 
wynosi zgodnie z równaniem Smoluchow-
skiego [16, 17]:

+ + ω = 4πr(DO + Ds)[O2]

gdzie:
r - promień oddziaływania cząsteczek (zwykle 
przyjmuje się, ze jest on równy sumie promieni van 
der Waalsa oddziaływających molekuł),
DO i Ds - współczynniki dyfuzji tlenu i sondy 
paramagnetycznej w danym środowisku,
[O2] - stężenie tlenu

Równanie Smoluchowskiego, ze względu 
na znacznie wyższy współczynnik dyfuzji 
tlenu niż znacznika (DO > > Ds), przyjmuje 
postać:

+ + + ω = 4πrDO[O2]

Należy pamiętać, że powyższe równanie 
jest słuszne dla środowiska izotropowego, 
w którym oddziaływanie pomiędzy cząste-
czkami jest jednakowe we wszystkich 
kierunkach.

Pomiędzy znacznikiem spinowym a para-
magnetyczną cząsteczką tlenu istnieją 
oddziaływania dwóch typów:

1) magnetyczne oddziaływanie dipolo-
wo-dipolowe, które ma nieznaczny 

udział w obserwowanej zmianie widma 
EPR znacznika w obecności tlenu 

2) kwantowo-mechaniczne oddziaływanie 
wymienne, czyli oddziaływanie Heisen-
berga, podczas którego może nastąpić 
wymiana spinu między zderzającymi się 
cząsteczkami. Oddziaływanie wymienne 
jest tutaj dominujące i ma istotny wkład 
w charakterystykę widma EPR znaczni-
ka. Zmiany widma EPR znacznika 
wywołane oddziaływaniem z tlenem 
polegają na poszerzeniu linii widmo-
wej oraz zmianie kaształtu krzywych 
wysycenia sygnału mocą mikrofal. 
Poszerzenie linii widmowej wynika  
z bezpośredniego wpływu cząsteczek 
tlenu na czas relaksacji spinowo-
spinowej T2 układu, natomiast zmiana 
kształtu krzywych wysycenia jest konse-
kwencją wkładu cząsteczek tlenu w czas 
relaksacji spinowo-sieciowej T1, czyli 
w zdolność układu spinowego do osią-
gania równowagi termodynamicznej  
z otoczeniem. 

Zderzenia cząsteczek tlenu posiadających 
w stanie podstawowym dwa niesparowane 
elektrony z cząsteczkami znacznika posia-
dającymi jeden niesparowany elektron 
powodują przejściowe nakładanie się 
orbitali niesparowanych elektronów, pod-
czas którego stają się one „nierozróżnia-
lne” dla obu zderzających się cząsteczek. 
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Może dojść wówczas do wymiany spinów  
i w konsekwencji skrócenia czasu relaksa-
cji T2. Przyjmuje się, że oddziaływanie 
wymienne jest typem silnego oddziały-
wania, co oznacza, że podczas każdego 
zderzenia następuje wymiana spinów. 

Szerokość linii widmowej ΔBpp (Rys. 8.15) 
w przypadku niewystępowania nasycenia 
jest odwrotnie proporcjonalna do czasu 
relaksacji spinowo-spinowej T2 i pod 
nieobecność tlenu (ΔBpp0

) jest wyrażona 
wzorem:

+ + + ΔBpp0
=

2

3
⋅

1
|γe |T2

Ponieważ obecność tlenu skraca czas 
relaksacji T2 znacznika, tym samym 
wywołuje poszerzenie linii widma EPR 
(tzw. poszerzenie tlenowe). Wówczas 
szerokość linii widmowej ΔBpp po uwzględ-
nieniu poszerzenia wymiennego wynosi:

+ ΔBpp = ΔBpp0
+

2

3
⋅

1
|γe |

⋅ pω

gdzie:
ΔBpp – obserwowana szerokość linii widmowej 
ΔBpp0

 – szerokość linii widmowej pod nieobecność 
tlenu
ω – częstotliwość zderzeń tlenu z cząsteczkami 
znacznika
γe - giromagnetyczny stosunek dla elektronu
p – prawdopodobnieństwa zajścia wymiany spinu 
podczas pojedynczego zderzenia, p = 1 dla 
środowisk o lepkości równej lub większej niż lepkość 
wody

Po uwzględnieniu równania Smoluchow-
skiego otrzymujemy:

+ ΔBpp = ΔBpp0
+

8π

3
⋅

1
|γe |

⋅ rDO[O2]

Zatem mierząc szerokość linii widma EPR 
w obecności i pod nieobecność tlenu 
można wyliczyć iloczyn DO[O2], a przy 
pewnych założeniach o dyfuzji lub wyjścio-
wym stężeniu tlenu, można rozdzielić ten 
iloczyn i mierzyć bezpośrednio jedną z tych 
dwóch wielkości. 

Na rys. 8.20 przedstawiono widmo EPR 
znacznika TEMPONE zarejestrowane  
w temperaturze pokojowej w roztworze 
wodnym zrównoważonym z powietrzem 
oraz po nasyceniu roztworu tlenem (Rys. 
8.20)

Po wykonaniu szeregu pomiarów widma 
EPR znacznika TEMPONE w roztworach 
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nasyconych mieszaniną azotu i tlenu o róż-
nej zawartości tlenu, można wyznaczyć 
zależność ΔBpp od stężenia tlenu w ukła-
dzie (część A ćwiczenia).

Do pomiarów zmian stężenia tlenu można 
także wykorzystać kalibrację innego efektu 
będącego skutkiem poszerzenia tlenowego  
– zaniku struktury supernadsubtelnej wid-
ma EPR znacznika spinowego. Struktura 
supernadsubtelna, czyli dodatkowe roz-
szczepienie linii widmowej znacznika, 
powstaje w wyniku oddziaływania niespa-
rowanego elektronu z protonami grup 
metylowych oraz z protonami w pierścieniu 
cząsteczki znacznika. Podczas oddzia-
ływania znacznika z tlenem, struktura 
supernadsubtelna zanika (Rys. 8.21).

W przypadku znacznika CTPO, którego 
widmo EPR zarejestrowane w warunkach 
beztlenowych, charakteryzuje się wyraźną 
strukturą supernadsubtelną, wprowadzono 
eksperymentalny parametr α lub obliczany 
w nieco inny sposób K [19, 20] (Rys. 8.22). 

Dzięki serii pomiarów widma EPR znaczni-
ka CTPO wykonanych przy różnych stęże-
niach tlenu wyznaczono zależność para-
metru α od stężenia tlenu w układzie (Rys. 
8.23).

Parametr α zależy także od mocy promie-
niowania mikrofalowego (maleje ze wzro-
stem mocy mikrofal), stężenia samego 

znacznika (zderzenia wzajemne cząste-
czek znacznika również powodują wymien-
ne poszerzenie linii widmowej) oraz od 
temperatury. Dlatego bardzo ważne jest 
wykonywanie pomiarów w takich samych 
warunkach, w jakich wykonano krzywe 
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Widmo znacznika spinowego TEMPONE zareje-
strowane w próbce zrównoważonej z powietrzem 
(----) oraz nasyconej tlenem (----)

Rysunek 8.20 Widmo znacznika spinowego 
TEMPONE zarejestrowane w próbce zrówno-
ważonej z powietrzem (----) oraz nasyconej 
tlenem (----)

0,1mT

Widmo znacznika spinowego CTPO zarejestro-
wane w roztworze wodnym zrównoważonym 
z powietrzem (----) oraz nasyconym argonem 
(----). W przypadku próbki nasyconej argonem 
widoczne rozszczepienie głównej linii widma 
EPR znacznika na dodatkowe linie.

Rysunek 8.21 Widmo znacznika spinowego 
CTPO.

0,1mT



kalibracyjne, a także utrzymywać w prób-
kach stałe stężenie znacznika. Ponadto 
należy pamiętać, że wraz ze zmianą 
temperatury, zmianie ulega także lepkość 
rozpuszczalnika i w konsekwencji zmiana 
szybkości rotacji znacznika spinowego 
[14]. Intensywność sygnału EPR znacznika 
CTPO, a także wartość parametru α nie 
zmienia się w zakresie pH od 3 do 11, co 
wskazuje na stabilność sondy spinowej  
w tym zakresie pH.

Metoda pomiaru zmian stężenia tlenu 
wykorzystująca zanik struktury supernad-
subtelnej znaczników jest znacznie czulsza 
niż opisana wyżej metoda pomiaru posze-
rzenia linii widmowej. Jednak metoda ta 
ogranicza się tylko do tych znaczników, 
w których widmach EPR struktura super-
nadsubtelna jest dobrze widoczna. Struk-

tura ta jest dobrze widoczna dla małych 
cząsteczek nitroksylowych rozpuszczonych 
w rozpuszczalnikach o niskiej lepkości,  
w których mogą rotować bardzo szybko. 
W przypadkach, gdy ruchliwość znacznika 
jest ograniczona, co ma miejsce podczas 
znakowania białek lub wprowadzania 
znaczników do błon biologicznych lub 
modelowych, widmo EPR się poszerza, 
a struktura supernadsubtelna staje się 
niewidoczna.

Zastosowanie impulsowej techniki EPR 
pozwala mierzyć czas relaksacji spinowo-
sieciowej w sposób bezpośredni [14]. 

Tlenometryczne metody EPR są obecnie 
bardzo zaawansowane i umożliwiają bada-
nie i obrazowanie zmiennego w czasie 
rozkładu tlenu w tkance nowotworowej in 
vivo [21].
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Rysunek 8.23 Krzywa kalibracyjna zależno-
ści parametru α od procentowego stężenia 
tlenu w roztworze (%)

Widmo znacznika spinowego CTPO po 
nasyceniu próbki argonem. Definicja parametru  
α lub K używanego do kalibracji zmian w widmie 
EPR znacznika wywołanych oddziaływaniem  
z tlenem. 

Rysunek 8.22 Widmo znacznika spinowego 
CTPO po nasyceniu próbki argonem. 

a

b

c

a=b/a
lub
K=(b+c)/2a
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Wykonanie ćwiczeń
Znacznik TEMPONE – pomiar szerokości linii sygnału EPR znacznika w atmosferze 
tlenowej i beztlenowej

1. Przygotować 0,2 ml roztworu znacznika spinowego 
TEMPONE w wodzie (1 x 10-4 M).

2. Nabrać ok. 200 μl roztworu znacznika do płaskiej kuwety 
kwarcowej.

3. Umieścić kuwetę w rezonatorze spektrometru EPR.

4. Dostroić przyrząd, ustawić moc mikrofal na 2 mW, 
znaleźć sygnał znacznika i zarejestrować widmo EPR 
(przemiatanie polem magnetycznym – 100 G, amplituda 
modulacji – 0.5 G).

5. Zmienić parametry pomiaru (przemiatanie polem 
magnetycznym) i zarejestrować tylko jedną, centralną składową widma EPR znacznika.

6. Korzystając z programu WinEPR zmierzyć szerokość linii widmowej znacznika  
w atmosferze tlenowej (powietrze).

7. Przygotować kilka probówek zawierających 1ml próbki, poszczególne próbki 
przedmuchiwać argonem (0% tlenu), mieszankami azotu z tlenem o różnym stężeniu 
tlenu (1%, 5%, 10%) oraz czystym tlenem (100% tlenu) przez ok. 20 min.

8. Zarejestrować widmo TEMPONE w roztworach o różnym stężeniu tlenu i zmierzyć 
szerokość centralnej linii widma EPR.
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Wzór strukturalny znacznika 
spinowego TEMPONE (ang. 1-
oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidone)



Znacznik CTPO – pomiar struktury supernadsubtelnej w atmosferze tlenowej i bez-
tlenowej

1. Przygotować 200 μl roztworu znacznika CTPO  w wo-
dzie (10-4 M) i przenieść do płaskiej kuwety 
kwarcowej.

2. Umieścić kuwetę w rezonatorze spektrometru EPR.

3. Dostroić przyrząd, ustawić moc mikrofal na 2 mW, 
znaleźć sygnał znacznika i zarejestrować widmo EPR 
(przemiatanie polem magnetycznym – 100 Gs, 
amplituda modulacji – 0,05 Gs).

4. Zmienić parametry pomiaru (przemiatanie polem 
magnetycznym) i zarejestrować tylko jedną , 
niskopolową składową widma EPR znacznika.

5. Przedmuchać 1ml roztworu CTPO argonem w celu pozbycia się tlenu (ok. 20 min).

6. Ponownie zarejestrować widmo CTPO.

7. Korzystając z programu WinEPR zmierzyć strukturę supernadsubtelną znacznika CTPO.

Pomiar zużycia tlenu i jego produkcji przez Chlorella

1. Przygotować zawiesinę glonów Chlorella (w celu zagęszczenia zawiesiny odwirować ją 
przez 5 min,  przy ok. 1000 rpm, w temp. 4oC).

2. Przygotować  200 μl zawiesiny glonów ze znacznikiem CTPO w takim samym stężeniu 
jak w ćwiczeniu B.

3. Przenieść zawiesinę do kuwety, kuwetę umieścić w zaciemnionym rezonatorze.

4. Przez ok. 30 min w równych odstępach czasu (co 2 min) rejestrować niskopolową 
składową widma EPR znacznika.

5. Oświetlić próbkę intensywnym światłem białym i rejestrować niskopolową składową 
widma EPR znacznika (co 1 min, przez 10 min)
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Wzór strukturalny znacznika 
spinowego CTPO (ang. 3-
carbamoyl- -2,2,5,5-
tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy) 



6. Korzystając z programu WinEPR zmierzyć strukturę supernadsubtelną znacznika CTPO 
dla wszystkich zarejestrowanych widm.

Opracowanie wyników

Narysować wykres zależności szerokości linii widmowej znacznika TEMPONE od stężenia 
tlenu (0, 1, 5, 10, 21 i 100% tlenu) i przedyskutować otrzymaną zależność.

Porównać widma znacznika CTPO w atmosferze tlenowej (powietrze) i beztlenowej (azot 
lub argon) – wyjaśnić kiedy pojawia się struktura supernadsubtlena i czego jest ona 
wynikiem?

Korzystając z krzywej kalibracyjnej zależności parametru α struktury supernadsubtelnej od 
procentowego stężenia tlenu, wyliczyć stężenie tlenu dla wszystkich lub wybranych 
punktów czasowych rejestracji widma CTPO podczas inkubacji zawiesiny glonów  
w ciemności i na świetle. Narysować kinetykę zużycia tlenu przez zawiesinę glonów (% 
tlenu od czasu), a następnie wiedząc, że w próbce zrównoważonej z powietrzem stężenie 
tlenu wynosi ok. 220 μM, obliczyć szybkość zużycia oraz produkcji tlenu przez glony 
wyrażając ją w μM/min.
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