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Polaryzacja promieniowania rozproszonego



Absorpcja IR i rozproszenie Ramana



benzen

Widmo ramanowskie jest komplementarne do widma IR



M. K. Cyrański, M. H. Jamróz, A. Ryguła, J. Cz. Dobrowolski, Ł. Dobrzycki, M. Baranska, On Two Alizarin Polymorphs, CrystEngComm, 14(2012)3667-3676.

Widmo ramanowskie jest komplementarne do widma IR



2,5-dichloroacetfenon

P. J. Hendra, Raman Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Intern. J. Vib. Spectrosc., 3, ed. 1, 1999



MultiRAM FT-Raman Bruker spectrometer 
• 1064 nm laser, Ge detector
• RamanScopeIII microscope with 10x and 40x objectives with

an increment of ~1µm 
• XYZ mapping stage with an increment of ~5µm
• temperature-controlled device

Raman spectrometer Witec alpha300 
• Confocal microscope (CM)
• Scanning Near-field Optical Microscope (SNOM)
• Atomic Force Microscope (AFM)
• EMCCD-detector for Ultrafast Confocal Raman Imaging



Schemat ideowy mikroskopu Ramanowskiego

micro-Raman spectrometer

N. D. T. Parab, V. Tomar, Raman Spectroscopy of Algae: A Review, J Nanomedic Nanotechnol,2012, 3:2



MAPOWANIE RAMANOWSKIE
Mapowania ramanowskie to wyznaczenie dystrybucji 
związku na powierzchni na podstawie natężenia wybranego 
pasma ramanowskiego.

Otrzymuje się dwu-wymiarowe obrazy przedstawiające 

rozkład powierzniowy danych związków w złożonych 

układach biologicznych.

Pozwala zbierać informacje bezpośrednio w żywym 
materiale roślinnym i zwierzęcym.

Jest to metoda niedestrukcyjna.



Pierwsze mapowanie ramanowskie wykonane w 1973 r. 

Delhaye i Dhamelincourt
Journal of Raman Spectroscopy 1975 r.

Przez 30. lat mapowanie ramanowskie nie rozwinjało się szybciej 
i zostało prawdziwie docenione dopiero w ostatniej dekadzie !!!

Prof. Paul DHAMELINCOURT

M.Delhaye,P.Dhamelincourt,Laser Raman Microprobe and Microscope,IVth Internat.Conf.RamanSpectrosc.,Brunswick,ME,USA,(1974). 
M. Delhave, P. Dhamelincourt, Raman microprobe and microscope with laser excitation. J. Raman Spectrosc. 3(1975) 33-38.

Morfologia próbki: CrO4
2- i Fe(CN)6

3-

JRS,3(1975)33-38



Techniki pomiarowe 

MAPOWANIA RAMANOWSKIEGO

Punktowa Liniowa Powierzchniowa



MAPOWANIE RAMANOWSKIE (cd)



MAPOWANIE RAMANOWSKIE (cd)





obrazowanie ramanowskie

zdjęcie mapa 

1: 
pomiar

2:
zbieranie danych

3:
analiza





Integracja pasm

Informacja 

chemiczna



niezbędne jest chemometryczne opracowanie danych

AAnaliza Składowych Głównych naliza Składowych Głównych (PCA(PCA) ) 
koreluje się cechę z parametrami i ortogonalizuje
mającenajwiększe współczynniki nazywa się głównymi 

K-średnich (KMC) 

Analiza Analiza skupień: skupień: odległość cech w przestrzeniodległość cech w przestrzeni--bliskie są podobnebliskie są podobne

Hierarchiczna (HCM) 

H. Steinhaus, "Sur la division des corps matériels en parties". Bull. Acad. Polon. Sci. 1957, 4 , 801–804



Metody chromatograficzneMetody chromatograficzne

czasochłonneczasochłonne

niszczą próbkniszczą próbkęę

mogą zmienić strukturę  mogą zmienić strukturę  substancjisubstancji

GC  LC   HPLC   TLC    GC  LC   HPLC   TLC    GC/MS    …GC/MS    …

w badaniach roślin sąw badaniach roślin są



Dlatego rozwija się metody analityczne:

takie jak metody spektroskopowe

szybkieszybkie
nieniszczącenieniszczące
nie ingerujące w strukturę próbkinie ingerujące w strukturę próbki



Mapowanie ramanowskie 

szybkieszybkie nieniszczącenieniszczące kompleksowekompleksowe
uniwersalne ze względu na badane:uniwersalne ze względu na badane:

roślinyrośliny związkizwiązki warunki pomiarowewarunki pomiarowe

możliwe do zastosowania:możliwe do zastosowania:
in vivoin vivo

in situin situ
in vitro in vitro 



MAPOWANIE RAMANOWSKIE (cd)MAPOWANIE RAMANOWSKIE (cd)

Mapa rozkładu rekonstruowana jest w wyniku 
pomiaru intensywności integralnej pasmaintensywności integralnej pasma

charakterystycznego dla danej substancji. 

Informację o ilości związku w badanych punktach 
uzyskuje się z każdego punktu pomiarowego.z każdego punktu pomiarowego.

Im więcej punktówIm więcej punktów pomiarowych i im gęściej 
zapełniają powierzchnię próbki, tym lepsza tym lepsza 

rozdzielczośćrozdzielczość mapy ramanowskiej. 

Gęste próbkowanie to dłuższy czas pomiaruGęste próbkowanie to dłuższy czas pomiaru,
konieczny jest kompromis pomiędzy 
rozdzielczością a czasem pomiaru.



Wybór metody spektroskopii oscylacyjnej

Pomiary Ramanowskie związków w wodzie są 
proste, a IR są bardzo trudne!

H2OCH3OH

J. R. Ferraro, K. Nakamoto, Introductory Raman Spectroscopy, 1994, Academic Press Inc.





Wybór metody spektroskopii oscylacyjnej
Technika Ramana pozwala selektywnie wzmacniać

widmo poprzez wzbudzenie efektu rezonansowego.

418 nm

230 nm

grupa 
hemowa

aminokwasy : 
Tyr i Trp



Wybór metody spektroskopii oscylacyjnej

Wzbudzenie linią w zakresie bliskiej podczerwieni 

1064 nm pozwala najczęściej uniknąć fluorescencji.

http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9712



http://www.americanlaboratory.com/Blog/139329-A-New-Player-in-Forensic-Analysis-1064-nm-Dispersive-Raman/

1064 nm
785  nm
532  nm



Mapowanie Mapowanie ramanowskieramanowskie substancji w substancji w 
tkankach roślinnychtkankach roślinnych

Materiał głównie z pracy Małgorzaty BarańskiejMateriał głównie z pracy Małgorzaty Barańskiej, , Zastosowanie Mapowania Zastosowanie Mapowania RamanowskiegoRamanowskiego Do Badań Do Badań In Situ In Situ Związków Związków 
Bioaktywnych  Bioaktywnych  Roślin, Rozprawa Habilitacyjna Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński Kraków 2007Roślin, Rozprawa Habilitacyjna Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński Kraków 2007



Stężenie KAROTENOIDÓW w roślinach to ppm-y

Zastosowanie linii 1064 nm daje efekt prerezonansowy

KROCETYNA

β-KAROTEN

LIKOPEN

Małgorzata Barańska, rozprawa habilitacyjna, UJ Kraków, 2007



Rezonansowe widmo
Ramana TiI4

* nadtony
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647.1 nm (czerwona) 
568.2 nm (zielona)
514.5 nm (zielona)

Widmo elektronowe czterojodku tytanu
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K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of 
Inorganic and Coordination Compounds, 1969, 
John Wiley & Sons



pasmo  1510 cm-1

pasmo 1524 cm-1

Dystrybucja likopenuDystrybucja likopenu Dystrybucja Dystrybucja ββ--karotenukarotenuPowierzchna pomidora Powierzchna pomidora 
objęta nekroząobjęta nekrozą

Zmiany stężenia karotenów 
w owocach pomidora 
występują pod wpływem 
wysokiej temperatury i 
światła, czyli stresu 
abiotycznego. 

Przy nekrozie nasępuje degradacja  likopenu oraz β- karotenu.
Przy zmianach chorobych następuje zahamowanie syntezy tylko likopenu,
zaś β-karoten jest nie tylko obecny, ale wręcz akumulowany.



Marchew o korzeniu pomarańczowym
jest teraz najbardziej popularna. 

Żółte i fioletowe odmiany były jako 
Pierwsze uprawiane, w Afganistanie 
już ok. X w. i stamtąd rozprzestrzeniły 
się na Europę i Azję.

Jest też marchew biała.

Czerwona marchew uprawiana była 
w Chinach i Indiach ok. XI w. i nadal 
jest tam odmianą najpopularniejszą. 

Pomarańczowe odmiany znane są w 
Europie dopiero od 400 lat.



Korzeń marchwi pomarańczowej i fioletowej
zawiera głównie β-karoten (1520 cm-1).

Marchew czerwona dodatkowo wykazuje obecność
likopenu (1509 cm-1).

Marchew żółta zawdzięcza swą luteinie i
α-karotenowi (1527 cm-1), które nie są rozróżnialne 

przez spektroskopię Ramana.

OH

OH
α-karoten luteina



OH

OH

ββββ-karoten

αααα-karoten

likopen

luteina



β-karoten α-karoten/luteinamarchew żółta

Mapowanie ramanowskie korzenia marchwi żółtej
jednoznacznie wskazuje, że  dwie grupy karotenów
akumulują się w innych tkankach: 

obszary bogate w β-karoten

są uboższe w żółte pigmenty

i na odwrót !!!



Ścieżka biosyntezy karotenoidów marchwi 
rozgałęzia się na etapie cyklizacji likopenu, 

i kolejne etapy przebiegają w różnych tkankach 
z różną szybkością lub wydajnością

OH

OH

likopen

β-karoten α-karoten

cyklizacja
cyklizacja

luteina

hydroksylacja



Sądzono, że w marchwi czerwonej, likopen zgromadzony jest 
głównie w tkankach przyskórkowych. 

Jednak mapowanie ramanowskie wykazało, likopen jest  
rozprzestrzeniony w całym korzeniu dość równomiernie. 

Natomiast β-karoten akumuluje się we wtórnych tkankach 
floemowych, tak jak dla innych odmian marchwi.

Akumulacja pomarańczowego β-karotenu powoduje, że obszary te 
wydają się mniej czerwone - nie jest to obniżone stężenie likopenu. 

Proces biosyntezy likopenu i β-karotenu w korzeniu marchwi 
przebiega z różną szybkością/wydajnością w różnych tkankach. 

marchew czerwona β-karoten likopen



Możliwa jest nie tylko identyfikacja głównych 
barwników bezpośrednio w tkance żywej płatka, 
ale też zbadanie ich ewentualnej kopigmentacji

antocyjany antocyjany 
1260 cm1260 cm--11

glikozydy glikozydy 
flawonoweflawonowe
1570 cm1570 cm--11

karoteny karoteny 
1156 cm1156 cm--11

Płatki różnych Płatki różnych 
bratkówbratków



W korzeniu marchwi
Falkarinol - gromadzi się głównie w środkowej części
Falkarindiol - kumuluje się bliżej skórki

Falkarinol - cytostatyk

Falkarindiol - gorzki smak 

Poliacetyleny tworzą krople wypływające z 
kanałów olejowych, znajdujących się we 
wtórnej tkance parenchymatycznej. Kanały 
te znajdują się w tkankach o wysokiej 
zawartości karotenów, w pobliżu 
„karotenowych promieni”
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Korzeń φ 8 mm Korzeń φ 15 mm

Istnieje silna korelacja pomiędzy wiekiem rośliny 
a stężeniem poliacetylenów.

Więcej tych związków zawierają korzenie o małej średnicy, 
a więc pochodzące od rośliny młodej. 

Wraz z wiekiem poliacetyleny są jakby wypłukiwane z rośliny, 
zmienia się też stosunek stężeń falkarinolu a panaksydolu.



O

O

N

O

1584 cm-1

W ziarnach pieprzu występuje alkaloid piperyna (3-8g/100g) 
może więc być identyfikowana in vivo.

Na podstawie pasm ramanowskich piperyny powstały mapy 
dystrybucji tego alkaloidu w ziarnach czarnych i zielonych.

W zielonych owocach w części peryspermowej rozkład jest 
równomierny, zaś tkanki endospermy mają mniej tego alkaloidu.



MapowanieMapowanie ramanowskieramanowskie

•• NiedestruktywnaNiedestruktywna metoda metoda identyfikacji identyfikacji inin situsitu związków 
naturalnych (karotenoidów, poliacetylenów, alkaloidów, 
polisacharydów, flawonoidów) w owocach, warzywach i kwiatach.

•• TkankowoTkankowo--specyficzna akumulacja i zależności specyficzna akumulacja i zależności 
występowaniawystępowania związków naturalnych w tkankach roślinnych

•• SSpektroskopowa metoda pektroskopowa metoda analizy analizy ilościowej ilościowej inin situ situ 
karotenów w owocach, warzywach i ich produktach oparta na 
bezpośrednim pomiarze β-karotenu i likopenu.

•• Znaczenie dla przemysłu Znaczenie dla przemysłu fitofarmaceutycznegofitofarmaceutycznego
w kontroli jakości materiału roślinnego i gotowych produktów 
zawierających bioaktywne składniki. 

•• Znaczenie dla genetyków i hodowców roślinZnaczenie dla genetyków i hodowców roślin
szukających nowych odmian wykazujących zwiększoną 
zawartość składników o znaczeniu prozdrowotnym.



• analiza konformacyjna  
• stres temperaturowy a struktura związku
• fizykochemiczne badania in situ

A. Kaczor, M. Baranska ,Structural changes of carotenoid astaxanthin in a single algal cell monitored in situ by Raman spectroscopy,  Anal Chem, 2011, 83(20), 7647-7670

A. Kaczor, K. Turnau, M. Baranska,In situ Raman imaging of astaxanthin in a single microalgal cell,  Analyst, 2011, 136, 1109-1112

astaksantyna



astaksantyna



William Bourland, http://eol.org/pages/3984

astaksantyna Haematococcus pluvialis

w warunkach stresu

do 4% suchej masy algi

silny przeciwutleniacz

biofarmy http://www.kenayag.com.pl/pdf1/astaksantyna_pol.pdf

synteza  astaksantyny de novo



konformacje astaksantyny

⇒ konformacja względem Cpierścień-Cłańcuch

⇒ izomeria optyczna

⇒ konformacja pierścienia 

A B



stres temperaturowy astaksantyny
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-dane krystalograficzne dla polimorfu II
-widma ramanowskie polimorfów I (stabilny)/II (metastabilny):
1510/1513 cm-1 i 1155/1157 cm-1 dla ν(C=C) i ν(C-C)

gauche-gauche I + II
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pojedyncza komórka
Haematococcus pluvialis

stres temperaturowy 



stresstres temperaturowy temperaturowy astaksantynyastaksantyny

-150 -100 -50 0 50 100 150
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zmiany pasm astaksantyny pojedynczej komórki Haematococcus pluvialis ze wzrostem 
temperatury odpowiadają zmianom w kierunku konformerów o niższej energii

T
Ekonf

1160 cm1160 cm--11 i 1190 cmi 1190 cm--11



stresstres temperaturowy temperaturowy astaksantynyastaksantyny

25 50 75 100 125 150

1520

1522

1524

T (°C)trans

gauche

agregaty, ww uwolnienie

TT ⇒⇒⇒⇒ GG





morfologia Haematococcus pluvialis

obraz widzialny 40×××× dystrybucja AXT

1064 nm, R=2 µm

zmiana
fizjologiczna

komórki 



Drożdże  Drożdże  RhodotorulaRhodotorula mucilaginosamucilaginosa

torulen

ββββ-karoten

torularodyna
1000 1500 2000 2500 3000
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2800-3100 cm-1

część organiczna

1588 cm-1

flawo-
hemoglobina

1730 cm-1

estry w ścianie
komórkowej

2857 cm-1

ciałka lipidowe
1158 cm-1

karotenoidy

750 cm-1

flawo-
hemoglobina

532 nm, NA= 0.9, R=0.36 
µm
20x20 µm, 0.1s int

obrazowanie ramanowskie Rm

obraz widzialny 100××××



ściana komórkowa

ciałka lipidowe

flawohemoglobina
(nitric oxide dioxygenase)

estry

średnie widma Ramana klas

obrazowanie ramanowskie Rm

obraz widzialny 100××××

flawohemoglobina

analiza skupieńanaliza skupień



analiza chromoplastów (1064 nm)

Leica Ramanscope 40x

kryształy kryształy 
karotenowekarotenowe
w w chromoplastach chromoplastach 
cytoplazmy komórkicytoplazmy komórki

obraz mikroskopowy

widma FT-ramanowskie kryształu

niesymetryczne niesymetryczne 
pasmopasmo

współwystępowaniewspółwystępowanie
karotenówkarotenów

Chromoplasty to barwne plastydy, nieaktywne w procesie fotosyntezy nadające roślinom kolor. Plastydy – organella otoczone podwójną błoną występujące u roślin.



αααα-karoten β-karotenkaroteny

1546-1507 cm-1

obraz widzialny

obraz widzialny
β-karoten

luteinakaroteny

luteina β-karoten

analiza chromoplastów

532 nm

488  nm

532 nm

1546-1507 cm-1

1546-1507 cm-1

karoteny
obraz widzialny



karotenoidy
▪ obrazowanie karotenoidów z dużą rozdzielczością 
(struktury komórkowe, homogeniczność kryształów) 

▪ badanie morfotypu* komórek

▪ badanie wpływu stresu na strukturę karotenoidów

▪ optymalizacja warunków produkcji i przechowywania roślin 

*typowy osobnik jednej z form gatunku polimorficznego



DD.. B. ThomasB. Thomas, , KK.. J. McGraw,   HJ. McGraw,   H.. F. JamesF. James, , OO.. MaddenMadden, , NonNon--destructive descriptions ofdestructive descriptions of carotenoidscarotenoids

in feathers using Raman spectroscopyin feathers using Raman spectroscopy, , Anal. MethodsAnal. Methods, 2014,, 2014, 6, 13016, 1301--13081308

α-doradexanthin, astaxanthin, canary xanthophylls, canthaxanthin, cotingin, lutein



Mapowanie Mapowanie ramanowskieramanowskie
substancji w tkankach substancji w tkankach ssakówssaków

Zespół Obrazowania Zespół Obrazowania RamanowskiegoRamanowskiego, , 
Wydział Chemii UJWydział Chemii UJ

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCETJagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)



dysfunkcja śródbłonka 

• kwas arachidonowy jako mediator stanu 
zapalnego 

• kardiotoksyczne działanie antracyklin
(cytostatyków)



Śródbłonek (endothelium)
wyspecjalizowana wyściółka naczyń krwionośnych

dysfunkcja śródbłonka prowadzi do wielu chorób układu krążenia i jest wczesną
oznaką aterogenezy - tworzenia blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych
prowadzącej do choroby niedokrwiennej serca



Kwas arachidonowy



Zapalenie jest reakcją obronną żyjących tkanek na uszkodzenie. Niewygojone zapalenie ostre 

może przejść w postać przewlekłą, o możliwych niekorzystnych konsekwencjach 

zdrowotnych w postaci trudnych do leczenia chorób przewlekłych. 

W zapaleniu uczestniczą mediatory zapalenia m.in. pochodzące od wielonienasyconego

kwasu tłuszczowego omega 6 – kwasu arachidonowego (AA) (prostaglandyny i leukotrieny). 

Wśród przeciwzapalnych mediatorów są: lipoksyny, rezolwiny (pochodzące od omega 3: 

kwasu eikozapentaenowego, omega 6 – kwasu dokozapentaenowego oraz omega 3 

dokozaheksaenowego – substratu przeciwzapalnych: neuroprotektyny i marezyny. 

Wymienione mediatory przeciwzapalne uczestniczą w końcowej fazie ostrego procesu 

zapalnego i są nazywa mediatorami wygaszającymi reakcję zapalną – proresolving mediators. 

J. Z. Nowak, Przeciwzapalne „prowygaszeniowe” pochodne wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega 3 i omega 6, Postepy Hig. Med.. Dosw., 2010, 64, 115-132 

Kwas arachidonowy
jest kluczowy w stanach zapalnych



� kwas arachidonowy znajduje się w kroplach
lipidowych (LDs)

� LDs związane są z odpowiedzią systemu na zapalenie

poprzez syntezę i metabolizm eikozanoidów, w

metabolicznych zaburzeniach tj. cukrzyca, otyłość,
nowotwory, miażdżyca

� LDs są aktywnie tworzone in vivo przez system

odpornościowy w odpowiedzi na różne czynniki

zapalenia i są miejscem syntezy i gromadzenia
mediatorów zapalenia

kwas arachidonowy jest zlokalizowany w śródbłonku

LD



J. Z. Nowak, Przeciwzapalne „prowygaszeniowe” pochodne wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6, Postepy Hig. Med. Dosw., 2010, 64, 115-132 



komórki

AA MNA
AA & 

MNA
kontrola

transport AA do komórek śródbłonka

AA – kwas arachidonowy (10 µM)

MNA - 1-metylnikotynamid (100 µM)

� MNA  jest antytrombotycznym czynnikiem, który limituje płytko-zależną 
trombozę poprzez mechanizm zależny od ścieżki COX-2/PGI2

� MNA może regulować trombozę (zakrzepicę żył) jak i procesy zapalne w 
układzie krążenia

60x obiektyw wodny, 
488 nm wzbudzenie, ~500ms/widmo, 600/mm 
siatka, 3 cm-1 roz. spektr.

(Human Aorta Endothelial Cells)
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komórka (HAoEC) z AA & MNA

C-H: 2800–3020 cm-1 jądro: 775 – 790 cm-1 lipidy: 1630–1690 cm-1

LDs
jądro
jąderko



widma ramanowskie AA 
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13×28×9 µm3LDs (AA): 1630 - 1690 cm-1

pomiar wnętrza komórki z AA & MNA



3D komórki z  AA & MNA

LDs (AA): 1630 - 1690 cm-1



pochłanianie AA przez śródbłonek
obrazowane metodą ramanowską

νννν(C-H): 2800 – 3020 cm-1



Mitoxantrone
Pixantrone

Doxorubicin Daunorubicin
leczenie indukujące ostrych białaczek,

szpiczak mnogi
ziarnica złośliwa

chłoniaki
rak sutka

drobnokomórkowy rak płuca
rak pęcherza moczowego

rak jajnika
rak tarczycy

rak kory nadnerczy
mięsaki

leczenie indukujące ostrych białaczek.

Ostra białaczka szpikowa u dorosłych
chłoniaki nieziarnicze
rak sutka
rak gruczołu krokowego oporny na leczenie hormonalne
białaczka limfoblastyczna oporna na leczenie
rak płuc (drobno- i niedrobnokomórkowy)
rak jajnika
rak żołądka
rak okrężnicy
czerniak złośliwy

chłoniak nieziarniczy z komórek B



A. Szuławska, M. Czyż, Molekularne

mechanizmy działania antracyklin, Postepy

Hig Med Dosw., 2006, 60, 78-100

Antracykliny
stosowane w klinikach lub wykazujące 

aktywność w badaniach in vitro inną niż

doksorubicyna i daunorubicyna

Antracykliny – grupa antybiotyków 
przeciwnowotworowych (cytostatyków). 
Stosowane  są w leczeniu: chłoniaków
złośliwych, ostrej białaczki, raka piersi, itp.



jądro  (DOX 50 nM)

standard DOX
marker obecności DOX w 

komórce śródbłonka

podniesienie tła w zakresie 

maksimum fluorescencji DOX

komórka (EA.hy926) inkubowana DOX

DOX- doksorubicyna

Doksorubicyna jest jednym ze skuteczniejszych 

leków przeciwnowotworowych jednak jej 

kardiotoksyczność może być czynnikiem 

limitującym dawkę i tym samym decydującym o 

skuteczności terapii. 



DOX 100 nM

kontrola

integracja widma w zakresie wysokich

liczb falowych

potwierdzenie obecności 
DOX w jądrze

komórka (EA.hy926) inkubowana DOX



EA.hy 926/DNR 50nM

EA.hy 926 /kontrola

komórka (EA.hy926) z DNR

DNR- daunorubicyna

potwierdzenie obecności 
DNR w jądrze

integracja w zakresie wysokich

Liczb falowych



zestawienie: EA.hy926 z  DOX v DNR

integracja w zakresie 3820-4245 cm-1 pokazuje dystrybucję

zakumulowanych antybiotyków w jądrze komórek



komórka (EA.hy926) z  DOX v DNR

akumulacja DOX i DAU w jądrze komórkowym przedstawiona

szczegółowo na mapach analizy skupień (KMC)

KMC, 600-1800 cm-1, odległości Manhattan
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