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eksperymenty, takie jak te, przeprowadzane przez grupę prof. Kistryna, były w stanie udowodnić jej istnienie. Obecnie teoretycy potra-
fią stworzyć matematyczny model także tego dodatkowego efektu dynamiki układu trzech nukleonów i dołączają go do dotychczas 
stosowanych opisów.

„Dopiero takie pełne obliczenia dostarczyły rezultatów znakomicie zgodnych z naszymi wynikami pomiarów” – mówi prof. Stanisław 
Kistryn. „Jest to wspólny sukces eksperymentatorów i teoretyków, wyraźnie poprawiający nasze zrozumienie mechanizmu procesów 
zachodzących w układzie trzech nukleonów” – dodaje fizyk.

Tajemnica tkwi w metodzie

Badania fizyków z UJ gwarantują uzyskanie precyzyjnych wyników dzięki metodzie, która zapewnia dużą dokładność pomia-
ru. Jest to możliwe dzięki opracowaniu odpowiednich procedur eksperymentalnych, które same w sobie stanowią osiągnię-
cie, adaptowane przez inne grupy badawcze do projektów w  innych obszarach badań. Cieszyć może, że badania układów 
kilku nukleonów mają perspektywę kontynuacji w Krakowie. Z  inicjatywy prof. Kistryna układ eksperymentalny stosowany 
w opisywanych tu pomiarach zostanie wypożyczony Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i zainstalowany w hali nowego cyklo-
tronu w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Bronowicach. Od 2013 roku międzynarodowa grupa badawcza realizować będzie 
swoje projekty w Krakowie.

Rozwiązania te otwierają drogę do dalszych badań, możliwe jest bowiem zejście do jeszcze bardziej podstawowego poziomu, gdzie  
nukleon traktowany jest jako złożona struktura, składająca się z kwarków oddziałujących ze sobą za pośrednictwem gluonów. Próba 
opisu oddziaływań między tymi elementarnymi obiektami materii oraz przeniesienie go na poziom obiektów złożonych, takich jak 
nukleony oraz jądra atomowe, jest fundamentalnym problemem współczesnej fizyki.

Dla uzupełnienia obrazu warto wspomnieć, że na poziomie kwarków fizycy nie oczekują istnienia sił trójciałowych, które służą 
im obecnie jedynie jako narzędzia pomocnicze, pozwalające zastąpić niepełną wiedzę na temat budowy nukleonów. Podobnie 
byłoby dla sił grawitacji w układzie planetarnym – gdyby potraktować Ziemię (Słońce i Księżyc też) jako kule bez struktury, to or-
bity Księżyca poprawnie nie wyliczymy, ponieważ ignorujemy wpływ pływów, a więc zmian kształtu (struktury wewnętrznej) od-
działujących obiektów. Gdybyśmy jednak byli zmuszeni zastosować taki uproszczony model budowy ciał niebieskich, poprawne 
obliczenia astronomiczne dałoby się wykonać wprowadzając model efektywnych „sił trójplanetarnych”.

Wydział Chemii 
 

Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 93
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SPION – „uzbrojone” cząstki
Naukowcy z UJ opracowują nanocząstki, które wnikną w nasze ciało i pomogą 
zdiagnozować chorobę.

Jedną z najpowszechniejszych nieinwazyjnych technik diagnostycznych jest obecnie 
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. MRI). Dzięki niej możemy 
zajrzeć w głąb ciała pacjenta i wykryć np. guza nowotworowego. W przeciwieństwie 
do badania rentgenowskiego, MRI nie emituje szkodliwego promieniowania, proble-
mem są jednak substancje kontrastujące, podawane przed badaniem i konieczne do 
uzyskania precyzyjnych wyników. 

Otrzymane przez chemików z UJ nanocząstki tlenku żelaza (ang. SPION), są nie tylko bez-
pieczniejsze niż stosowane dotychczas związki, ale także, dzięki specyficznym właściwo-
ściom magnetycznym, poprawiają jakość badania. Aby nie zostały przez organizm odrzu-
cone jako ciała obce, pokryte zostaną naturalnymi materiałami polimerowymi opartymi 
na chitozanie, który otrzymuje się m.in. z muszli skorupiaków. Trzeba jeszcze wyposażyć 
nanocząsteczki we fluorofory – specjalne barwniki, które sprawią, że będą one świecić 
w trakcie badania, co umożliwi ich dokładne śledzenie. Takie „uzbrojenie” otrzymanych 
cząstek umożliwi przejście do fazy badań na zwierzętach, które prowadzone będą w Ja-
giellońskim Centrum Rozwoju Leków we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej w Kra-
kowie. Zakończenie badań przewidywane jest na rok 2015. 

Cząstki SPION są nadzieją nie tylko na skuteczną diagnozę, ale także leczenie. „SPION 
mogą znaleźć szersze zastosowania np. w lokalnej terapii magnetycznej, jako nośni-
ki leków dostarczane bezpośrednio do zmienionych chorobowo tkanek przy użyciu 
pola magnetycznego” – mówi dr hab. Szczepan Zapotoczny, prowadzący badania.
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