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A dia az előadás fő céljait és témáit tekinti át.
A magmágneses rezonancia (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) alapjelenség mágneses
momentummal rendelkező atommagok sztatikus mágneses térrel való kölcsönhatásának a
következménye, amely – spektroszkópiai alkalmazásai mellett – az orvosi diagnosztikában
kiemelkedő fontosságú, a testszöveteket nem károsító képalkotó módszer, a mágneses
rezonanciás képalkotás (Magnetic Resonance Imaging, MRI) alapjául is szolgál.
Az előadáson az NMR alapjelenség megértéséhez szükséges legfontosabb fogalmakat, illetve
jelenségeket tekintjük át. Röviden kitérünk az NMR spektroszkópia alapjaira, illetve példákat
mutatunk be annak biokémiai/biológiai és orvosi felhasználási lehetőségeire. A mágneses
rezonanciás képalkotás részleteivel egy következő előadás során ismerkednek meg.
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A dia a korábbi biofizika előadások, illetve egyéb kurzusok (beleértve a középiskolát) során
már tárgyalt, a jelen előadás megértéséhez szükséges témákat, valamint a tárgyalt anyaghoz
kapcsolódó tankönyvi fejezeteket mutatja.
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Az NMR jelensége az atommagok mágneses momentumán alapszik, amelynek kialakulása a
magspinnel hozható öszefüggésbe. Hasonlóan az elektronokhoz, a nukleonok (protonok,
neutronok) is rendelkeznek saját impulzusmomentummal, avagy spinnel. A spin szemléletes
jellemzését és az NMR-rel kapcsolatos számos jelenség részleteinek megértését segíti az ún.
pörgettyűmodell, amely az elemi részecskék (elektronok, nukleonok, atommagok) saját
impulzusmomentumát a részecske pörgettyűszerű mozgásával modellezi (A. ábra).
A spin vektormennyiség, nagysága az (1) egyenlettel számolható ki, ahol I a
spinkvantumszám. Mivel a spinkvantumszám egyértelműen meghatározza a spin nagyságát,
a gyakorlatban a spin tényleges nagysága helyett a spinkvantumszámot használjuk a részecske
jellemzésére. A nukleonok (az elektronhoz hasonlóan) ún. fermionok, avagy feles spinű
részcskék (I=1/2). A 1H kivételével minden atommag több nukleonból épül fel, az eredő
spint/spinkvantumszámot a mag összetétele határozza meg (ld. következő dia).
A proton pozitív töltésű részecske. A neutron ugyan semleges, de az őt felépítő kvarkok
töltésének a forgástengelytől számított egyenlőtlen térbeli eloszlása miatt elektromos
dipólusmomentummal rendelkezik. (A B. ábrán a deutérium atommagja látható, ahol a
protonokat és neutronokat alkotó kvarkokat is feltüntettük.) A töltés/elektromos dipól és a
spin együttes jelenléte (forgó töltés/dipólus) saját mágneses momentum megjelenéséhez
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vezet, amelynek nagysága a spintől függ (2. egyenlet). Azon atommagok, ahol az eredő spin
nullától különbözik, szintén rendelkeznek mágneses momentummal. Az elemi részecskék és
az atommagok mágneses momentuma, valamint a keltett mágneses erőtér jól modellezhető
egy parányi rúdmágnessel, valamint annak erőterével (A. ábra).
Az adott mag mágneses momentumának nagyságát a részcske/atommag giromágneses
hányadosa (γN) határozza meg, amely a mágneses momentum és a spin hányadosaként
számolható ki (a névben a giro- előtag a giroszkóp szóból eredeztethető, ami pörgettyűt jelent). A
giromágneses hányados az adott részcskére (nukleon, atommag) jellemző állandó, amelyet
a szintén az adott részecskére jellemző ún. magi g-faktor és a magmagneton segítségével is
meghatározhatunk (3. egyenlet). A magmagneton (µN) egy univerzális fizikai állandó, a nehéz
elemi részecskék (pl. nukleonok, atommagok) mágneses dipólusmomentumának egysége.
A giromágneses hányados nagysága megmutatja, hogy milyen “erős” az adott részcske/mag
által keltett mágneses tér.
A mágneses momentum szintén vektormennyiség, proton esetén a spinnel párhuzamos, míg
neutronnál azzal ellentétes irányú. (Egy mágnes mágneses momentuma a mágnes déli sarkától az északi
sarka felé mutat.)
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Több nukleonból álló atommagok spinjét a protonok és neutronok száma határozza meg,
mégpedig az, hogy ezek páros vagy páratlan számban vannak jelen (ld. táblázat).
Emlékezzünk, hogy a mag héjmodellje alapján a protonok és neutronok külön héjakra
töltődnek, mégpedig párokat alkotnak. Az atommagon belül is érvényesül egy, a Pauli-elvhez
hasonló szabály: a párban lévő (azonos energiaszinten elhelyezkedő) két proton vagy 2
neutron spinje egymással ellentétes irányú, azaz eredőjük nulla. Így amennyiben mindkét
nukleon páros számban van jelen (pl. 4He), az atommag eredő spinje nulla, a mag nem
rendelkezik mágneses momentummal. Amennyiben mindkét nukleon páratlan számban van
jelen, azaz 1-1 párosítatlan neutront és protont tartalmaz, az eredő spin(kvantumszám)
értéke egész szám lesz (pl. a 2H esetén I=1). Amennyiben az egyik nukleon páratlan, a másik
pedig páros számban van jelen, az eredő spin értéke az ½ páratlan számú többszöröse (pl. a
13C

esetén I=1/2, az 17O esetén I=5/2).

Kiegészítés (nem kell tudni!): Az atommagok esetén a spin és a pálya impulzusmomentum
egymástól kevéssé különíthető el, így amikor a magspinről beszélünk, valójában egy, mindkét
impulzusmomentumot magában foglaló mennyiségről van szó. Nagyon leegyszerűsítve ezért
van az, hogy az eredő spin nemcsak ½ vagy 1, hanem ezek páratlan számú többszöröse is lehet.
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A táblázat néhány, orvosi/biológiai szempontból fontos, NMR vizsgálatokban alkalmazható
atommagot és azok giromágneses hányadosát tartalmazza. A második oszlop a giromágneses
hányados tényleges értékét mutatja rad/Ts egységben (radián/Tesla×secundum), de az NMR
szakirodalomban a tényleges érték helyett gyakran γ/2π egységekben adják meg (3. oszlop),
így a mértékegység is változik: MHz/Tesla. (Ennek okára egy későbbi ábrán visszatérünk.)
Egyes elemek esetén a giromágneses hányados negatív előjelű. Ha γ>0, akkor a mágneses
momentum a spinnel azonos irányú, ha γ<0, akkor a két vektor ellentétes irányú egymással.
Az NMR vizsgálatok többségében – technikai okok miatt – a feles spinű (I=1/2) magokra
fókuszálnak. Orvosi szempontból a legfontosabb a 1H atommagja: az orvosi mágneses
rezonanciás (MR) vizsgálatok során a 1H atommagja (szakmai zsargonban „proton”)
szolgáltatja azt a jelet, amelynek alapján a képet megalkotják (ld. később). A 1H az élő
szervezetekben a legnagyobb mennyiségben előforduló elem. Az egy protont tartalmazó 1H
atommag rendelkezik a legmagasabb giromágneses hányadossal, így erősebb mágnesnek
tekinthető, mint a többi elem magja, ami a külső mágneses térrel kialakított
kölcsönhatásában is megmutatkozik. A 1H az NMR spektroszkópiai alkalmazásaiban is fontos
célpont (1H-NMR, de a szakzsargonban proton-NMR spektroszkópiának is nevezik), de ezen
alkalmazásokban más atommagokat is elterjedten (pl. 13C, 15N) használnak.
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A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy mi történik, ha elemi mágneses momentumokat
sztatikus külső mágneses térbe helyezünk. A mágneses momentumok viselkedésének leírása
során elsősorban a klasszikus mechanikára támaszkodunk, de tekintve, hogy elemi
részecskékről, atommagokról van szó, kvantummechanikai megfontolásokra is szükségünk
lesz. Megjegyzendő, hogy az NMR tárgyalása során a mágneses momentum és spin
kifejezéseket egymás szinonimájaként szokás használni.
(A) Korábban láthattuk, hogy az atommagok mágneses momentuma jól modellezhető egy
parányi rúdmágnessel. Ismeretes, hogy sztatikus mágneses térbe helyezett rúdmágnesre a
mágneses tér forgatónyomatékot gyakorol és azt a saját irányának megfelelően
„beforgatja”, rendezi. A mágneses teret jellemző mágneses indukció (B0) vektor az északi
pólustól a déli pólus felé mutat, míg a mágneses momentum vektor a délitől az északi felé.
Emiatt a külső mágneses térbe helyezett mágnes számára az lesz az energetikailag kedvező
helyzet (potenciális energia minimum, ld. 1. egyenlet), amikor a két vektor egymással
párhuzamos (azaz az Észak-Dél, Dél-Észak orientáció teljesül a tér és a rúdmágnes viszonylatában). Minden
egyéb orientáció ettől nagyobb potenciális energiával rendelkezik, annak eléréséhez energia
befektetésre/munkára van szükség.
(B) Az elemi mágneses momentumok olyan rúdmágnesnek tekinthetők, amelyek a saját
tengelyük körül forognak (spin!). Emiatt a mágneses momentum és a külső tér iránya nem
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lesz teljesen párhuzamos egymással: ehelyett a mágnes momentum – a külső tér irányával
egy kis szöget bezárva – kúppalást mentén precesszál (kereng) a külső tér iránya körül. Ezt a
jelenséget nevezik Larmor-precessziónak. A jelenség analóg a pörgettyű (vagy búgócsiga)
mozgásával: ha a pörgettyűt megpörgetjük a saját tengelye körül, majd – kicsit megdöntve –
a padlóra helyezzük, akkor az a gravitációs tér iránya körül végez kerengő (precesszáló)
mozgást. A precesszió körfrekvenciáját (ω) a mágneses momentum nagysága (giromágneses
hányados!) és a külső mágneses tér határozza meg.
(C) Nem szabad elfeledni, hogy elemi részecskék/atommagok esetén a kvantummechanika
törvényszerűségeit is figyelembe kell vennünk. A kvantumelmélet szerint a spinek (és így a
mágneses momentumok) a külső térhez képest csak meghatározott számú, diszkrét
állapotban (orientációban) létezhetnek. A lehetséges állapotok számát a mágneses
spinkvantumszám határozza meg: adott I esetén 2I+1 lehetséges állapot létezik, amelyekhez
tartozó mágneses spinkvantumszámok -I, -I+1, …, I-1 és I. Ezen állapotok (potenciális) energiája
a mágneses momentum és a külső tér közötti kölcsönhatás következtében egymástól eltér
(Zeeman-felhasadás).
A 1H atommag (és más I=1/2 magok) esetén két lehetséges állapot és így energiaszint létezik,
ahol a mágneses spinkvantumszám értéke +1/2 (alapállapot) és -1/2 (gerjesztett állapot).
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A korábbiakat figyelembe véve, az alapállapot feleltethető meg annak a helyzetnek, amikor
a mágneses momentum a tér irányának megfelelően rendeződve precesszál. A mágneses
momentumok ezen állapotát szokás parallel vagy α állapotnak is nevezni. A gerjesztett
állapotban ezzel szemben a mágneses momentum a térrel ellentétes irányban rendeződve
végez precessziós mozgást; ezt antiparallel (vagy β) állapotnak nevezik.
Az egyes állapotok energiáját – ahogy az (1) egyenlet mutatta – a mágneses momentum és a
külső mágneses tér nagysága, valamint mágneses momentum külső térhez viszonyított iránya
adja meg, amit a mágneses spinkvantumszám jellemez (2a és 2b egyenletek).
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A proton mágneses momentumának két állapota közti energiakülönbséget (ΔE) a külső
mágneses tér (B0) és a giromágneses hányados (γN) határozza meg (1. egyenlet). Ha ΔE
nagyságú energiát közölnek a rendszerrel, a mágneses momentum egyik állapotából
átbillenthető a másikba. Kvantumos gerjesztésre az elektromágneses tér alkalmas (2.
egyenlet). Ha kifejezzük az átmenet létrehozásához szükséges (rezonancia)frekvenciát (f0, 3.
egyenlet), láthatjuk, hogy azt a mag minősége (a giromágneses hányadoson keresztül) és a
külső mágneses tér határozza meg. Adott típusú mag esetén kizárólag a külső mágneses
tértől függ, mégpedig azzal egyenesen arányos.
A rezonanciafrekvencia megegyezik a Larmor-precesszió frekvenciájával (f0=ω0/2π; ld. előző
dia), amelynek – ahogy azt majd a későbbiekben látjuk – a rezonanciafrekvencia
detektálásakor lesz kiemelt szerepe. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gerjesztés során az
EM tér oszcilláló mágneses komponense lép kölcsönhatásba a precesszáló mágneses
momentummal. Ha az EM frekvencia azonos (vagy legalábbis közel azonos) a precesszió
frekvenciájával (azaz rezonancia lép fel), a mágneses momentum kibillenthető eredeti
állapotából, azaz átmenet jön létre. (Az EM tér mágneses komponensének a külső tér irányára
merőleges síkban kell oszcillálnia.)
Az NMR átmenetekhez tartozó frekvencia a rádiófrekvenciák tartományába esik. Ennek
jelentőségét a következő dia mutatja.
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Az NMR átmenetek létrehozásához szükséges rádiófrekvenciás tér alacsony energiájú, nem
hoz létre ionizációt. Emellett képes áthatolni a humán szöveteken. Ezek a tulajdonságok, a
1H

biológiai organizmusokban való jelentős előfordulásával együtt, alapozzák meg az NMR

alapjelenség orvosi/orvosbiológiai alkalmazhatóságát.
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Az NMR jelenségen alapuló vizsgálati módszerek elsődleges információtartalmát az NMR
spektrum jelenti. Egy NMR-en alapuló vizsgálat során a mintát homogén és sztatikus
mágneses térbe helyezik, majd a mintára ható elektromágneses sugárzás abszorpcióját idézik
elő. Az elnyelt elektromágneses sugárzás intenzitásának frekvenciafüggése az NMRspektrum. Az NMR spektrumvonal görbe alatti területe a mintában jelen lévő abszorbeáló
atommagok (protonok) számával arányos (A. ábra).
A rezonanciafrekvencia adott típusú mag esetén (pl. 1H), kizárólag a külső mágneses tértől
függ. Bár a vizsgálatok során egy jól meghatározott, B0 mágneses teret alkalmaznak, a mag
által ténylegesen érzékelt mágneses tér nagyságát (Blokális), így a rezonanciafrekvenciát, más
mágneses terek jelenléte módosíthatja. Az atommag a jelenlévő összes mágneses tér
eredőjét érzékeli! Az NMR spektroszkópiai alkalmazásának alapja, hogy amennyiben a magok
egy adott molekulában különböző kémiai környezetben találhatók, a kötéseket kialakító
elektronok által létrehozott mágneses tér, így az adott mag által érzékelt lokális mágneses
tér eltérő lesz. Ennek megfelelően a jellemző rezonanciafrekvenciák is különbözni fognak, az
NMR-spektrum bonyolultabb lesz (B. ábra). Az MR képalkotás során a homogén, sztatikus B0
tér mellett megfelelő módon ún. lineáris mágneses tér gradienseket alkalmaznak, amelyek
segítségével a térbeli pozíció függvényében lesz eltérő az érzékelt mágneses tér, így a
rezonanciafrekvencia. (Az MR képalkotás alapjait egy későbbi előadás során tárgyaljuk.)
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Külső mágneses tér hiányában a magspinek orientációja véletlenszerű. Ha a mágneses teret
bekapcsolják, akkor az előzőekben ismertetett megfontolásoknak megfelelően a spinek
rendeződnek. Logikusan azt várnánk, hogy a mintában (MRI vizsgálatok esetén ez az emberi
test, illetve annak vizsgált része) lévő összes mágneses momentum az alacsonyabb energiájú,
parallel állapba kerül. Valójában azonban a magasabb energiájú, antiparallel állapotban is
lesznek spinek, külső energia bevitele, azaz gerjesztés nélkül is.
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Az NMR átmenetek létrehozásához szükséges energia összemérhető a termikus energiával:
emiatt a sztatikus mágneses térbe helyezett spinek egy része külső energia befektetése
nélkül, a környezettel való kölcsönhatás következtében, is átbillenhet a magasabb
energiájú, antiparallel állapotba, illetve onnan vissza az alapállapotba. (A környezet a többi
spint/mágneses momentumot jelenti.) A molekulák folyamatos mozgásban vannak, a
mágneses momentumok orientációja folyamatosan változik. Ez oszcilláló lokális mágneses
tereket kelt, amit egy közeli másik spin érzékelhet, így – ha a frekvencia megfelelő – ún. mikroNMR átmenetek jöhetnek létre a két állapot között. A mintában ún. termikus egyensúly
alakul ki (A. ábra): a két állapot között folyamatos átmenetek zajlanak, de statisztikusan
mindig több spin lesz az alacsonyabb energiájú α-állapotban, mint a β-ban. Az állapotok
betöltöttségének viszonya kvantitatívan a Boltzmann eloszlással jellemezhető (B. ábra). Az
állandó átmenetek az NMR vizsgálatok során egy mindig jelenlévő „alapzajt” keltenek,
amelytől a tényleges NMR jelnek el kell különülnie. A gerjesztés során ehhez az alapzajhoz
képest generálnak extra átmeneteket, amelyek végeredményben az NMR jelet szolgáltatják.
Az extra átmeneteket az alacsonyabb energiaállapotban lévő többlet spinek szolgáltatják.
B0 irányában (z-irány) a mágneses momentumok rendeződése miatt kialakul egy
makroszkopikus, ún. egyensúlyi mágnesezettség (M0, B. és C. ábra). (A z-tengely irányába eső
mágnesezettséget longitudinális mágnesezettségnek is nevezik.)
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Az egyedi mágneses momentum vektoroknak van a merőleges xy-síkra vonatkoztatott
komponense is, de a rendező erő hiánya miatt (nincs mágneses tér az xy-síkban), ezek
véletlenszerűen oszlanak el (egészen pontosan egymáshoz képest véletlenszerű fázisban
precesszálnak) a B0 körüli kúppalást mentén, eredőjük nulla (C. ábra), azaz nincs xy síkba eső,
másnéven transzverzális mágnesezettség. M0 kialakításában ugyancsak a többlet parallel
spineknek van szerepe: a vektoriális összegzés szabályai szerint a parallel és antiparallel
mágneses momentum vektorok z-komponensei kioltják egymás, csak annyi vektornak nem
lesz „ellentettje”, amennyivel többen vannak a parallel állapotban. Ezekből jön létre M0.
A fentiek alapján az NMR jel, illetve M0 nagyságát a spinek koncentrációja mellett a
mágneses tér nagysága és a hőmérséklet is befolyásolja, hiszen ez utóbbi két tényező
határozza meg az állapotok betöltöttségének viszonyát (ld. egyenlet).
Az egyensúly kialakulását a molekuláris mozgások határozzák meg, így bármilyen, az
egyensúlyt megzavaró tényező megszűnését követően nyomon követve az egyensúly
visszaalakulását (relaxáció) a rendszer (pl. humán szövet) szerkezetére és dinamikájára
vonatkozó információ nyerhető.
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Az ábra eltérő erősségű mágneses terek esetén mutatja a parallel és antiparallel állapot
betöltöttségének viszonyát, 2 millió 1H atommagot alapul véve. A külső mágneses tér
erősségének növelésével magasabb lesz a két állapot betöltöttségének különbsége, azaz a
makroszkopikus mágnesezettség valamint az NMR jel nagysága, javul az érzékenység.
(Jobban kiemelkedik a jel az állandó átmenetek által okozott zajból.)
Kiegészítés: Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy még az erősebb mágneses tér esetén is
viszonylag alacsony a betöltöttségek közötti különbség (30 a 2 millióból!), azaz az
érzékenységet meghatározó jel/zaj viszony alacsony, ami az NMR jelenségen alapuló
módszerek „gyenge pontját” jelentik.
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A rezonanciafrekvencia detektálása során logikusan adódik két lehetőség annak vizsgálatára,
hogy mikor teljesül a rezonancia feltétel (azaz mikor van abszorpció): (1) állandó mágneses
térben a gerjesztő frekvenciát változtatják vagy (2) állandó Rf frekvencia mellett a mágneses
teret változtatják. Ennek a módszernek (CW; continuous wave) számos hátránya van, egyebek
mellett nagyon időigényes.
Ténylegesen az ún. impulzus vagy Fourier-transzformációs módszert használják, ahol rövid,
de intenzív Rf impulzust alkalmaznak. A jelet az impulzus kikapcsolása után (és nem a
gerjesztés közben!) detektálják (ld. később).
A rövid Rf impulzus (a Heisenberg-féle energia-idő bizonytalansági elv miatt) olyan
sávszélességgel rendelkezik, amely minden, a mintában jelenlévő frekvenciát lefed. Az Rf
teret indukciós tekerccsel hozzák létre úgy, hogy az elektromágneses hullám mágneses tere a
B0 mágneses tér irányára (z-irány) merőleges irányban (azaz az xy-síkban) pulzál. (Ennek
mikéntjére nem térünk ki a Biofizika kurzus keretében).
Az impulzus az átmenetek generálása mellett a makroszkopikus mágnesezettségre is
hatással lesz, ami logikus, hiszen a spinek egyensúlyi eloszlása megváltozik. Ennek
eredményeként a makroszkopikus mágnesezettség gyakorlatilag „kibillen” eredeti
egyensúlyi helyzetéből (ld. következő dia). Az impulzusokat az általuk okozott elfordulás
szöge alapján nevezik el. Kitüntetett szerepe van a 90°-os impulzusnak. Ekkor a
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makroszkopikus mágnesezettség az eredeti z-irány helyett teljesen az xy-síkba kerül: az így
kialakuló transzverzális mágnesezettség fogja majd a jelet szolgáltatni (ld. később).
Az Rf impulzus kikapcsolása után (ami, mint láttuk, tulajdonképpen az eredeti egyensúlyt
megzavaró hatásnak is felfogható) a rendszer igyekszik visszanyerni az egyensúlyi állapotot
(relaxáció). A jel detektálása is ez idő alatt történik. A relaxációs folyamatok sebessége
(karakterisztikus időállandója) megfelelő módszerekkel mérhető (a Biofizika kurzus keretében
erre nem térünk ki), amely lehetővé teszi azt, hogy az impulzus módszerrel a szokásos
spektrális paraméterek mellett a vizsgált rendszer (pl. MR vizsgálatnak alávetett páciens, ld.
egy későbbi előadáson) szerkezetére, dinamikai sajátságaira vonatkozó információk is
nyerhetők.
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Az Rf impulzus tehát a makroszkopikus mágnesezettséget kibillenti eredeti helyzetéből: a Rf
impulzus mágneses komponense (B1) körül elfordul az xy-sík irányába. Az impulzus hossza és
intenzitása szabja meg az elfordulás szögét (A. ábra). Pl. adott intenzitás esetén a
makroszkopikus mágnesezettség vektor 180°-os elfordításához kétszer olyan hosszú impulzus
szükséges, mint a 90°-os kibillentéshez. Az elfordulás szögétől függően a mágnesezettség
vektor z-irányú komponensének nagysága változik, emellett az xy-irányban is kialakulhat
komponense. Pl. a 90°-os impulzusnál Mz=0, míg a transzverzális mágnesezettség (Mxy)
ekkor lesz maximális. A 180°-os impulzusnál ezzel szemben Mxy=0, míg Mz nagysága
megegyezik az eredeti egyensúlyi mágnesezettséggel, de azzal épp ellentétes irányú.
Mi áll ezen hatás hátterében? (5*): Az alábbiakban vázolt magyarázat nem minden kérdésre
ad pontos választ, azonban az NMR spektroszkópiával/MR képalkotással foglalkozó
szakterületeken ennél mélyebb/kiterjedtebb magyarázatra nincs is szükség. Kitüntetett
szerepe miatt az alábbiakban a 90°-os impulzusra és annak hatásaira fókuszálunk (B. ábra).
A makroszkopikus mágnesezettség vektor az egyedi mágneses momentum vektorok
eredőjeként jön létre, nagyságát és irányát az egyedi vektorok rendezettsége fogja
megszabni. A B0 mágneses tér jelenlétében ennek megfelelően a tér irányával párhuzamos
az eredő vektor, ahogy ezt korábban láthattuk. Az Rf impulzus átmeneteket generál, ami azt
jelenti, hogy változik a B0 által létrehozott parallel és antiparallel állapotok betöltöttsége:
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90°-os impulzus esetén egyenlővé válik, emiatt a z-irányú eredő mágnesezettség megszűnik.
Ez önmagában még nem magyarázza az xy-irányú komponens kialakulását. A B0 tér által
létrehozott egyensúlyban a mágneses momentumok eloszlása – rendező erő híján –
véletlenszerű volt az xy-síkra vonatkoztatva; nem volt eredő mágnesezettség ebben a síkban.
Ahhoz, hogy ez megváltozzon, szükséges egy rendező erő, ami megszűnteti a véletlenszerű
elrendeződést. Ezt a rendező erőt a rádiófrekvenciás B1 mágneses tér szolgáltatja:
időlegesen rendezi a mágneses momentumokat az xy-síkban (fáziskoherenciát hoz létre),
így kialakul a nullától különböző eredő, transzverzális mágnesezettség (MXY≠0).
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Ne felejtsük el, hogy az egyedi mágneses momentumok a külső tér iránya körüli kúppalást
mentén precesszáló mozgást is végeznek, mégpedig a precesszió frekvenciája azonos a
rezonanciafrekvenciával. Míg egyensúlyban az eredő mágnesezettség stacionáriusnak
tekinthető (hiszen iránya egybeesik a külső tér irányával, azaz az egyedi spinek
precessziójának tengelyével), addig a rádiófrekvenciás impulzus hatására iránya többé nem
esik a külső tér irányába, hanem akörül precesszál (A. ábra). Az eredő mágnesezettség
precesszióját egy álló indukciós tekercs változó mágneses térként érzékeli, abban időben
változó feszültség jön létre, ami tulajdonképpen az NMR vizsgálatok „nyers” adata. Ebből a
jelből lehet megfelelő módszerekkel kinyerni a spektrális információkat. A detektáláshoz
használt vevőtekercs ugyanaz, mint a Rf impulzust szolgáltató adótekercs. A 90°-os impulzus
szerepe amiatt kitüntetett, hogy ekkor maximális az impulzus által létrehozott transzverzális
mágnesezettség nagysága (MXY=maximális), azaz a detektor ekkor érzékeli a legnagyobb
mágneses teret.
Kiegészítés: az impulzus hatására a makroszkopikus mágnesezettség helyzete valójában egy
spirális pályának megfelelő módon változik, amely a két mágneses tér körüli precesszió miatt
alakul ki (B. ábra).
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A dia a 90°-os impulzus hatását foglalja össze az előző két dián elmondottak alapján.
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Az A. ábra 90°-os impulzus következményeit mutatja. Az impulzust követően a rendszer
igyekszik visszatérni az egyensúlyi állapotba. A relaxáció folyamatát két részre bonthatjuk: a
spin-spin relaxáció a transzverzális mágnesezettség (Mxy) eltűnéséért felelős (C. és E. ábra):
Mxy exponenciálisan csökken a folyamat alatt, T2 jellemző időállandóval. (Az eredeti
mágnesezettség ennyi idő alatt csökken 37%-ra.) A spin-rács relaxáció (B. és D. ábra) felelős
a z-irányú mágnesezettség visszaépüléséért, amit egy T1 időállandóval jellemezhető
exponenciális telítődési görbe ír le. (T1 az eredeti egyensúlyi mágnesezettség 67%-nak
felépüléséhez szükséges időtartam.) A két folyamat párhuzamosan zajlik egymással, és
általánosságban T1≥T2. Ugyanakkor biológiai szövetekben T1>>T2 érvényes, azaz a két
folyamat szétválasztható egymástól.
A két relaxációs folyamat kicsit részletesebben (5*):
T1 (spin-rács) relaxáció: a gerjesztett spinek az impulzus kikapcsolása után többlet
energiájukat a környezetnek (többi spin) leadják, a minta eredeti makroszkopikus
mágnesezettségének z komponense visszatér.
T2 (spin-spin) relaxáció: a spinek a gerjesztő impulzus kikapcsolása után szabadulni
igyekeznek az

azonos

fázisból, melyet

a makroszkopikus

mágnesezettség xy-

komponensének exponenciálisan lecsengése jellemez. Ezen idő alatt nincs energiavesztés.
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A 90°-os impulzust követően kialakult transzverzális mágnesezettség precessziója, valamint
az impulzust követően elinduló spin-spin relaxáció együttes hatása az álló tekercsben egy
periodikusan változó, exponenciálisan csökkenő feszültség jelet indukál, amelyet FID-nek
(free induction decay) neveznek (A. ábra). Ebből a jelből egy matematikai módszerrel, a
Fourier transzformációval (FT) tudják kinyerni a spektrális paramétereket. A FID jel alakja
függ attól, hogy hány jellemző precessziós frekvencia van jelen az adott rendszerben (B. ábra).
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A dia a relaxációs folyamatok jelentőségét mutatja. A T2 relaxációs idő befolyásolja az NMR
spektrumjel félértékszélességét, minél rövidebb, annál szélesebb lesz a jel, azaz rosszabb lesz
a spektrum felbontása.
Az NMR vizsgálatok tervezésében meghatározó szerepet játszik mindkét relaxációs idő.
Miután

a

spin-spin

relaxáció

alatt

a

transzverzális

mágnesezettség

nagysága

exponenciálisan csökken, majd a folyamat végére teljesen megszűnik, egyúttal a jel is
exponenciális lecsengést mutat, azaz T2 ismeretének a detektálás időzítésében van szerepe.
Egy NMR vizsgálatban többször ismétlik a méréshez szükséges impulzusszekvenciákat. Az
NMR-kísérletek során általában az egyensúlyi állapotból indulunk ki, amelyhez egy
megelőzően alkalmazott NMR-impulzusszekvenciát követően – a folyamat exponenciális
jellege miatt – a spin–rács relaxációs idő (T1) ötszörösét kivárva tér vissza a rendszer. Ha két
soron következő impulzusszekvencia között nem várunk minimum 5×T1 ideig, akkor a mérési
eredményeinket torzítani fogja az, hogy az eredeti egyensúlyi mágnesezettség még nem
épült vissza teljesen. (Kisebb lesz a detektált jel.)
A relaxációs folyamatokban a molekuláris mozgások játszanak szerepet, ezért a relaxációs
folyamatok követése lehetőséget ad a rendszer dinamikus sajátságainak vizsgálatára. MR
képalkotás esetén a szövetspecifikus relaxációs idők ismerete pedig lehetővé teszi a képek
kontrasztozását (ld. MR előadás).
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Az ábra egy NMR spektrométer vázlatos felépítését mutatja. A szemléletesség kedvéért a 90°os impulzust „felnagyítottuk”, de tudnunk kell, hogy a valóságban az impulzus hossza igen
rövid (∼10 µs), különösen a FID jel lecsengésének időtartamához képest. A gyakorlati
alkalmazásokban legtöbbször nemcsak egy impulzust, hanem a célnak megfelelően
megtervezett szekvenciákat alkalmaznak, amelyeket a jel/zaj viszony javítása érdekében
többször megismételnek. Ugyanakkor, mint láttuk, a jelet a transzverzális mágnesezettség
biztosítja, így legalább egy 90°-os impulzust a szekvencia tartalmaz. Az ismétlési időt és a
detektálás időzítését a relaxációs idők határozzák meg, ahogy ezt az előző dián láthattuk.
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A dián egy nagy felbontású, analitikai NMR spektrométert, illetve egy, az orvosi képalkotásban
használatos MR készüléket láthatunk.
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A dia az NMR spektroszkópia alapelveit foglalja össze. Bár az NMR az atommagokat vizsgálja,
nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az atommagok nem önálló entitásként, hanem
valamilyen molekulában kötött atomok formájában jelennek meg. Mágneses térbe
helyezett atomok esetén az elektronok örvénylő mozgása az alkalmazott tér iránya körül
egy újabb mágneses mezőt generál a mag helyén (A. ábra). Ez a mágneses tér rendszerint
ellentétes irányú az alkalmazott térrel. A mag a jelenlévő összes mágneses tér eredőjét
érzékeli, így egy izolált atom magja esetén a ténylegesen érzékelt mágneses tér (az effektív
mágneses mező, Beff) mindig gyengébb lesz az alkalmazott külső mágneses térnél (1.
egyenlet). Ezt a jelenséget kémiai árnyékolásnak nevezzük. Molekulák esetén az elektronok
árnyékoló hatása az adott kémiai kötéstől (a kémiai környezettől) függően módosul, de
legtöbbször a Beff < B0 összefüggés érvényes. (Kiegészítés: Bizonyos esetekben Beff nagyobb,
mint B0. Ilyen pl. a benzol, ahol a delokalizált elektronok által generált mágneses tér megnöveli
a 1H magok által érzékelt effektív teret.)
Korábban láthattuk, hogy az NMR rezonancia frekvencia egyenesen arányos az atommag
által érzékelt mágneses térrel. Így az elektronok árnyékoló hatása következtében eltérő
kémiai környezetben a frekvencia szintén különbözni fog. Az NMR frekvencia kémiai
környezettől függő változását kémiai eltolódásnak nevezzük. A kémiai eltolódást relatív
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egységekben szokás kifejezni (2. egyenlet). Az így kiszámított kémiai eltolódás független az
alkalmazott mágneses tértől, csak a kémiai környezet határozza meg. Minél nagyobb a
kémiai eltolódás, annál kevésbé érvényesül az elektronok árnyékoló hatása a referencia
anyaghoz képest.

Az NMR spektrumokban a kémiai eltolódás (és ennek megfelelően

rezonancia frekvencia) jobbról balra növekszik. A kémiai eltolódást ppm (parts per million,
milliomodrész) egységben fejezik ki, amiből az is látható, hogy alapvetően a B0 határozza
meg a frekvencia nagyságrendjét, a kémiai környezet ahhoz képest kicsi, de detektálható
eltérést okoz.
Spin-spin csatolás: adott mag a közeli többi mag mágneses terét szintén érzékelheti, ami
tovább módosítja az effektív mágneses teret, így a rezonanciafrekvenciát. Itt ráadásul a
parallel és antiparallel állapotú közeli mágneses momentumok ellenkező módon hatnak (más
a vektorok iránya, így a parallel növeli, az antiparallel pedig tovább csökkenti az elektronok
árnyékoló hatása miatt kialakult lokális mágneses teret). A hatás jóval kisebb különbséget
okoz a rezonanciafrekvenciában, mint az elektronok árnyékoló hatása, az a spektrumvonalak
felhasadásaként jelentkezik (spektrum finomszerkezete), észleléséhez (ld. következő dia)
erősebb mágneses terek lehetnek szükségesek. Ha az adott atommag több azonos kémiai
környezetben található hidrogénnel van csatolásban (pl. a CH2 vagy CH3 csoportok esetén), az
általa érzékelt kissé különböző mágneses terek száma tovább nő.
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Kitekintés: Referencia anyagként olyan vegyületeket használnak, amelyek nagymértékben
árnyékolt atommagokat tartalmaznak, így a hozzájuk tartozó spektrumvonalak könnyen
elkülöníthetők a többi jeltől. Proton-NMR spektroszkópiában gyakran alkalmazott referencia
vegyület a tetrametil-szilán (TMS). A szilícium alacsony elektronegativitása miatt a metil
csoportokban található 12 azonos 1H atommagra jelentős kémiai árnyékolás hat. Emiatt a TMS
proton-NMR jele egy darab intenzív sáv, amelynek frekvenciája a szerves vegyületek esetén
detektálható frekvenciák többségénél alacsonyabb. A referencia vegyülethez tartozó standard
sáv kémiai eltolódása 0. A kémiai eltolódás a molekula felépítéséről (kémiai kötések, specifikus
funkciós csoportok jelenléte, stb.) hordoz információt. Számos tényező befolyásolja: pl.
elektronegatív szubsztituensek, nemkötő elektronpárok, oldószer hatása, koncentráció- és
hőmérsékletfüggés, hidrogénkötések jelenléte, hidrogén csere, stb., amiket mind figyelembe
kell venni az NMR spektrumok értelmezésénél.

32

Az előző dián szereplő alapelveket az etanol példáján szemléltetjük. Az etanolban a hidrogén
három különböző kémiai környezetben fordul elő, ennek megfelelően a

1H-NMR

spektrumban 3 sávot észlelhetünk: egy a metil csoporthoz, egy a metilén csoporthoz, egy
pedig a hidroxilcsoporthoz tartozik. Erősebb mágneses tér esetén (alsó spektrum) láthatjuk a
spektrumvonalak felhasadását, ami a spin-spin csatolás következménye. Az etanol viszonylag
egyszerű szerkezetű molekula. A molekulaszerkezet bonyolultabbá válásával természetesen
a spektrum is jóval összetettebb lesz.
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A dia az NMR spektroszkópia lehetséges alkalmazási területeibe nyújt rövid betekintést. Az
NMR spektroszkópia fontos szerepet tölt be a molekulák szerkezetének, dinamikus
sajátságainak, a molekuláris kölcsönhatásoknak, illetve különböző kötődési folyamatoknak a
vizsgálatában.

A

kvantitatív

NMR

vizsgálatok

alkalmasak

lehetnek

koncentráció

meghatározásra, elegyek tisztaságának, összetételének vizsgálatára.
Az összetétel vizsgálatára egy instant kávé 1H-NMR spektrumát mutatjuk be példaként (A.
ábra), ahol az egyes összetevőket a jellemző NMR vonalaik (sávjaik) alapján lehet azonosítani.
A B. ábra az NMR spektroszkópia biológiai vonatkozású alkalmazási területeit sorolja fel.
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A röntgenkrisztallográfia mellett az NMR spektroszkópia az egyetlen olyan (bio)fizikai
módszer, amellyel a biomolekulák (pl. fehérjék, nukleinsavak), ill. komplexeik térszerkezete
nagy pontossággal (akár atomi szinten) meghatározható. A röntgendiffrakcióval ellentétben
az NMR vizsgálatokat leginkább oldatban végzik, így az adatokat a fiziológiás viszonyokhoz
közelítő körülmények között nyerik. Ennek megfelelően az NMR módszer számos olyan
információt szolgáltat, amelyet krisztallográfiával nem (vagy csak nehezen) kaphatunk meg. A
két módszer (NMR és röntgenkrisztallográfia) egymással komplementer technikáknak
tekinthetők.

A

konformációs

dinamika,

mobilitás,

cserefolyamatok,

stb.

széles

időtartományban (a pikoszekundumostól a szekundomos időskáláig) tanulmányozhatók. Az
NMR

spektroszkópia

alkalmas

kölcsönhatások

(pl.

fehérje-ligandum

interakció)

feltérképezésére is. A rendezetlen fehérjék térszerkezetének nagyfeloldású vizsgálatára
gyakorlatilag az NMR az egyetlen módszer. A 1H a fő célpont, de számos esetben szükség van
más NMR kompatibilis izotóp (pl. 13C, 15N, 31P, etc.) bevonására a szerkezet nagy precizitással
történő meghatározásához. Az NMR vizsgálatok korlátai közé tartozik a módszer inherensen
alacsony érzékenysége (főként a 1H-től különböző atommagok esetén jelent problémát azok
alacsony természetes gyakorisága miatt), valamint a technika komplexitása. Fehérjék esetén
a szerkezet meghatározás felső mérethatára jelenleg 35-50 kDa. Ugyanakkor folyamatos a
fejlődés, így ezek a korlátok előbb-utóbb átléphetők lesznek.
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A dia a fehérjeszerkezeti vizsgálatokban széleskörben alkalmazott többdimenziós NMR
technikát szemlélteti.
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Az NMR spektroszkópia alkalmas lehet biológiai minták ex vivo kvalitatív és kvantitatív
elemzésére. A dián bemutatott példa a γ-hidroxi-butirát (partidrog, GINA) vizeletből történő
kimutatását mutatja be az NMR technika segítségével. 1D és 2D NMR spektrumok felvételével
megtörténhet a drog jelenlétének detektálása, azonosítása és mennyiségi meghatározása. A
különböző metabolitok jellemző NMR csúcsainak szűrésével megtalálhatók azok a potenciális
markerek, amelyek változása összefüggésbe hozható a drog fogyasztásával, így a
későbbiekben ezek segítségével még pontosabban analízis végezhető.
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Az NMR spektroszkópia élő rendszerekben is alkalmazható analitikai technika. A dia az in
vivo mágneses rezonancia spektroszkópia (in vivo MRS) alapjait tünteti fel. Az in vivo MRS egy
olyan nem invazív analitikai technika, amely lehetőséget ad biomarkerek (főként
metabolitok)

mennyiségi

viszonyainak

nyomon

követésére

jellegzetes

NMR

spektrumvonalaik alapján. A dián szereplő információk teljeskörű megismétlése helyett két
kritikus pontot emelünk ki: (1) a víz mennyisége jelentősen meghaladja a metabolitokét,
emiatt megfelelő kompenzációt kell alkalmazni, amellyel a víz jelét el lehet nyomni.
Szerencsére ez megfelelő impulzus szekvenciák alkalmazásával megoldható. (2) Emellett
erősebb mágneses térre van szükség, mint az MR képalkotás esetében, hogy a detektálás
érzékenysége megfelelő legyen az alacsonyabb mennyiségben jelenlévő vegyületek esetén is.
Ez kifejezetten igaz, amikor nem 1H-NMR spektrumot vesznek fel, hanem egyéb, jóval
alacsonyabb mennyiségben jelenlévő magot (pl. 31P) céloznak meg.
Az ábra az agyi tumorokban megnövekedett mennyiségű alanin jellemző NMR
spektrumvonalát mutatja az agyi MR képen kiválasztott voxelben.
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A dia az in vivo 1H-MRS technika által leggyakrabban vizsgált metabolitokat, azok jellemző
spektrumvonalának helyzetét, fiziológiás szerepüket, illetve patológiás körülmények között
fellépő mennyiségi változásukat mutatja.
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A dia az in vivo MRS képalkotásra mutat példát. Ilyenkor a mágneses rezonanciás képalkotást
kombinálják az MR spektrum felvételével: MR képet vesznek fel a vizsgálandó területről,
majd az egyes térfogatelemek (voxelek) NMR spektrumát is rögzítik. A spektrumok
összehasonlíthatók, meghatározhatók a metabolitok/biomarkerek mennyiségi viszonyai,
stb. Így pontosabban feltárható a tumor helye (A. ábra), emellett pl. a tumorok
heterogenitásáról is információt nyerhetünk (B. ábra). Az A. ábrán az egyes
térfogatelemekben felvett spektrumok alapján meghatározták a kolin és N-acetil-aszpartát
arányát, majd az egyes térfogatelemeket az így kapott értéknek megfelelően „színezték” be.
A melegebb színek magasabb arányszámot jeleznek. A kolin a sejtmembrán metabolizmus
markere, amelynek mennyisége tumorokban jelentősen megnövekszik, a felgyorsult
proliferációs ráta következtében. Az N-acetil-aszpartát az egészséges neuronokra jellemző
marker. Rosszindulatú agyi tumorokban a mennyisége lecsökken. A két marker mennyiségi
arányának eltolódása a magasabb érték felé a tumor helyének pontosabb meghatározását
teszi lehetővé az egyedüli alkalmazásukhoz képest. A B. ábrán az MR képen az agyi szeleten
belül világos szín jelöli egy bizonyos kontrasztanyag felhalmozódását, amely a vér-agy gát
sérülésére utal. A különböző voxelekben felvett spektrumok összehasonlítása különböző
életképességű területeket tárt fel, ami a tumor heterogenitására utal.
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Az in vivo MRS vizsgálatok sejtszuszpenzióban is elvégezhetők. A dia HeLa sejtek etopozid által
kiváltott apoptózisának időbeli lefolyását mutatja. Látható, hogy a spektrumok szerkezete
jelentősen változik az idő függvényében (egyre kevésbé lesz strukturált).
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