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Informacje 
 
W związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną 
rozpowszechnianiem się COVID-19, I Pomorskie Studenckie Sympozjum 
Chemiczne odbyło się w formie on-line na platformie Microsoft Teams, gdzie 
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abstraktów przez uczestników I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum 
Chemicznego. Organizatorzy wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za 
ich treść pod względem cywilno-prawnym, a w szczególności prawa 
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Prolog 
 
 I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne było dużym 
wyzwaniem organizacyjnym w związku przeniesieniem wydarzenia  
w strefę on-line z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Zorganizowane Sympozjum było nie tylko okazją do zaprezentowania 
wyników badań studentów oraz doktorantów, lecz również pierwszym 
krokiem młodych naukowców w świat konferencji. Dzięki przeniesieniu 
wydarzenia na platformę Microsoft Teams, I Pomorskie Studenckie 
Sympozjum Chemiczne zachowało prawie wszystkie cechy konferencji  
w trybie stacjonarnym. Prelegenci mogli w czasie Sympozjum przedstawić 
swoje wyniki badań w formie komunikatu ustnego oraz komunikatu 
posterowego w mikro-wirtualnych pokojach, gdzie przeprowadzali realną 
dyskusję przez chat głosowy z innymi uczestnikami. Udział w Sympozjum 
jest dobrym sposobem na „powrót do normalności” naukowej po nałożeniu 
obostrzeń sanitarnych w marcu bieżącego roku.  
 W imieniu Komitetu Organizacyjnego, dziękuje wszystkim 
prelegentom za udział w I Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym 
oraz gratuluje merytorycznych i interesujących komunikatów.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego  

I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego 

Mateusz A. Baluk 

Prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików 
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Wyprowadzanie potencjałów średniej siły dla centrów 

oddziaływań pomiędzy gruboziarnistymi polami siłowymi 

MARTINI i UNRES. 
 

Anna M. Antoniak1, Patryk A. Wesołowski1,2, Agnieszka G. Lipska1, Artur Giełdoń1, 
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Wiele biologicznie ważnych procesów jest związanych z błonami lipidowymi, takich 

jak ochrona przed patogenami, utrzymywanie kształtu komórki itp. Symulacje w 

reprezentacji pełnoatomowej są nadal ograniczone do stosunkowo małych systemów i 

krótkich skal czasowych. Dlatego konieczne jest stosowanie pól gruboziarnistych. Pole 

siłowe MARTINI jest jednym z najlepszych gruboziarnistych pól siłowych do badania 

dynamiki lipidów I przewidywania innych właściwości fizycznych lipidów. Jednak pole 

siłowe MATRINI jest dość ograniczone w przypadku badania białek. Oparte na fizyce 

gruboziarniste pole siłowe UNRES do przewidywania struktur i symulacji dynamiki białek 

jest jednym z najlepszych pól siłowych do symulacji tych układów. Obecnie zarówno lipidy, 

jak i woda są traktowane niejawnie, co umożliwia symulacje na dużą skalę w celu 

zidentyfikowania funkcjonalnie ważnych zmian konformacyjnych w dużych systemach, ale 

nie pozwala na badanie układów takich jak kanał jonowy. 
Napisaliśmy uniwersalny program, który odczytuje parametry pierwszej (centrum 

oddziaływania pola siłowego UNRES) i drugiej cząsteczki (centrum oddziaływania pola 

siłowego MARTINI) i na ich podstawie generuje pliki wejściowe do obliczania 

hiperpowierzchni energii potencjalnej. W naszych badaniach wykorzystaliśmy metodę 

obliczeń półempirycznych PM7 z wykorzystaniem programu Gaussian. W kolejnym etapie 

naszych badań stworzyliśmy program do analizy plików wyjściowych, który umożliwia 

obliczenie potencjałów średniej siły (PMF). Wyrażenia analityczne dopasowaliśmy do 

uzyskanych PMF’ów, które zostaną zaimplementowane w polu siłowym UNRES. 
 

Ta praca została sfinansowana przez grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) o numerze: UMO-

2017/27/B/ST4/00926 
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Oddziaływania hydrofobowe powszechnie występują w przyrodzie. Pełnią one ważne 

funkcje w biologii, chemii, biochemii m.in. biorą udział w tworzeniu i stabilności białek, 

błon biologicznych, miceli. Ich znaczący wpływ zauważalny jest również w procesach 

koagulacji, kompleksowania, agregacji surfaktantów, rozpoznaniu molekularnym czy 

tworzeniu klatratów gazowych. [1-4] Badań dotyczących hydrofobowości nie można 

przeprowadzać w sposób bezpośredni. Techniki eksperymentalne mogą dostarczyć jedynie 

niektórych danych termodynamicznych dotyczących oddziaływań hydrofobowych. Ze 

względu na słabą rozpuszczalność związków niepolarnych w wodzie głównym narzędziem 

do ich analizy pozostają metody teoretyczne.[5] 

Celem prezentowanych badań było określenie wpływu siły jonowej na oddziaływania 

hydrofobowe w modelowych układach, biorąc pod uwagę kształt i wielkość cząsteczek oraz 

dwa modele wody TIP3P i TIP4PEW. Przeprowadzono symulacje dynamiki molekularnej 

w polu siłowym AMBER 16.0 dla cząstek sferycznych: metanu, neopentanu, adamantanu, 

fulerenu oraz cząstek sferoidalnych: etanu, propanu, butanu, heksanu, oktanu oraz dekanu. 

Następnie wyznaczono potencjały średniej siły (ang. potential of mean force, PMF) dla 

wszystkich powyższych układów, uwzględniając różne wartości siły jonowej: 0; 0,04; 0,08; 

0,4 mol/dm3. Zaobserwowano, iż siła jonowa ma różny wpływ na oddziaływania 

hydrofobowe w zależności od kształtu i wielkości cząsteczek oraz wpływa na kształt PMF. 

Dodatkowo wyznaczono mapki funkcji rozkładu gęstości wody oraz średniej liczby wiązań 

wodorowych między cząsteczkami wody w dwóch minimach dla heksanu oraz adamantanu 

w sile jonowej równej 0 oraz 0,4 mol/dm3.  

 
Praca została sfinansowana z projektu BMN nr 539-T120-B468-20 

oraz WND-POWR.03.02.00-00-I059/16 
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Wielu konsumentów zachęcanych przez reklamy telewizyjne oraz ogromną gamę 

produktów chętnie sięga po suplementy diety, które z definicji są produktami 

żywnościowymi. W związku z tym nie podlegają one takiej rygorystycznej ocenie jak 

produkty farmaceutyczne i dlatego niezbędne jest prowadzenie kontroli ich 

bezpieczeństwa. 

Celem pracy było zastosowanie HPLC-Corona CAD do oceny jakości suplementów 

diety. Mając na uwadze cel opracowano nową metodę jednoczesnego oznaczania 

8 substancji wykazujących działanie przeciwutleniające tj. kwasu galusowego, kwasu  

3,4 - dihydroksybenzoesowego, kwasu 4 - hydroksybenzoesowego, kwasu ferulowego, 

rutyny, kwasu chlorogenowego, kwasu wanilinowego i kwasu kawowego wykorzystując 

chromatograf UltiMate 3000 (Dionex, ESA) sprzężony z detektorem Corona CAD TM. 

W ciągu 25 min analizy uzyskano poprawne rozdzielenie badanych substancji przy 

zastosowaniu przebiegu gradientowego fazy ruchomej o składzie woda (z dodatkiem 0,1% 

kwasu mrówkowego)/acetonitryl. W wyniku walidacji otrzymano satysfakcjonujące 

wartości parametrów walidacyjnych, gdyż precyzja wynosiła od 0,19 do 6,61%, a odzysk 

od 95,9 do 110%. Metoda wykazuje liniowość (R2> 0,999) w szerokim zakresie stężeń (0,25 

- 100 µg / mL) przy zadowalającej powtarzalności (RSD <5%). 

Opracowana metoda HPLC – CAD charakteryzuje się wysoce zadowalającymi 

parametrami walidacyjnymi i umożliwia szybką i jednoczesną ocenę jakości suplementów 

w świetle zawartości związków bioaktywnych. 
 

Badania zostały sfinansowane ze środków projektu Miniatura 3 (04-0526/09/504). 
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 Elektroprzędzenie (z ang. electrospinning) to technika wytwarzania włókien w 

nano/mikroskali. Obecnie stała się ona jedną z najbardziej wszechstronnych i skutecznych 

metod otrzymywania rusztowań dla inżynierii tkankowej [1]. Rozmiar oraz orientacje 

włókien odzwierciedla naturalną macierz zewnątrzkomórkową, a dodatkowo mogą one 

stanowić nośnik dla substancji aktywnych, takich jak antybiotyki [2]. Jednakże gęsto 

ułożone włókna w membranie nie zapewniają wystarczająco dużych porów dla infiltracji 

komórek, co stanowi jedną z głównych wad metody. Poszukuje się zatem nowych 

rozwiązań, które zapewnią większą przestrzeń pomiędzy włóknami. Jedną z nich jest 

zastosowanie elementów, które po uzyskaniu membrany zostają usunięte. W pracy 

wytworzono elektroprzędzone włókna z polilaktydu (PLA 3251D, Nature Works) i 

poli(alkoholu winylowego) (PVA, M.W. 500-5000, Alfa Aesar). Mikrostrukturę 

scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (NOVA NANO 

SEM 200). Właściwości fizykochemiczne powierzchni, zwilżalność badano przy pomocy 

goniometru (DSA 25 Kruss). Wykonano także badania biologiczne z użyciem fibroblastów.  

 

 
Rys. 1. Zdjęcie SEM włókien PLA i PVA. 

 

Badanie zostało przeprowadzone w ramach finansowania działalności statutowej Akademii Górniczo-

Hutniczej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (11.11.160.182). 
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Współcześnie synteza środków leczniczych, które mają przede wszystkim leczyć, 

paradoksalnie przebiega w warunkach skrajnie niesprzyjających życiu (warunki 

beztlenowe, podwyższona temperatura i rozpuszczalniki bezwodne). Podejście zmieniło się 

dopiero w 2003 roku wraz z wprowadzeniem chemii bioortogonalnej przez Carolyn Ruth 

Bertozzi.[1] Od tej pory kolba reakcyjna została zastąpiona żywą komórką, a chemik 

dysponując odpowiednimi narzędziami bioortogonalnymi, jest w stanie zaprojektować  

i przeprowadzić reakcję in vivo, nie uszkadzając żywej komórki. Chemia bioortogonalna 

może dać odpowiedź na szereg ambitnych pytań, na przykład możliwość syntezy substancji 

aktywnych wewnątrz organizmu żywego. Wyłącznie od wyobraźni naukowców zależy 

dalszy rozwój chemii bioortogonalnej.   

W swojej prezentacji zaprezentuję metody konstruowania pochodnych 1-oksa-1,3-

butadienów oraz kompatybilnych znaczników fluorescencyjnych stosowanych w mojej 

pracy badawczej jako narzędzia bioortogonalne, umożliwiające badanie biodystrybucji 

paklitakselu w komórkach nowotworowych kostniakomięsaka. [2] 

 

 
 

Rys. 1. Reakcja bioortogonalna obejmuje reagenty (półokrąg i koło), które są wzajemnie 

kompatybilne. Reakcja ta umożliwia obrazowanie interesującego targetu biologicznego 

(romb), dzięki obecności znacznika fluorescencyjnego (gwiazdka). 
{wiesz odstępu – czcionka o rozmiarze 8} 
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Odpowiedź komórkowa jest bardzo ważnym czynnikiem w określeniu biozgodności 

materiału do zastosowań w medycynie. Biokompatybilność materiału określa się poprzez 

wskaźnik przyczepności i proliferacji komórek [1,2]. Doniesienia literaturowe 

potwierdzają, że każdy typ komórki preferuje inne podłoże np. fibroblasty chętniej rosną 

na płaskich podłożach, natomiast osteoblasty preferują bardziej chropowate, porowate 

podłoże [2,3]. Wpływ morfologii podłoża na przyczepność i proliferacje dwóch typów 

komórek: osteoblastów i fibroblastów, został zbadany z wykorzystaniem 

elektroprzędzonych włókien oraz cienkich filmów PHBV [4].  

 

 
Rys. 1. Mikrofotografie SEM, osteoblasty (A, B) i fibroblasty (C, D) po 7. dniu hodowli na włóknach PHBV (A, C) i cienkich filmach (B, D). 

 

Morfologię komórek przedstawiono na mikrofotografiach SEM. Można zauważyć, że 

do włókien przyczepiają się zarówno osteoblasty, jak i fibroblasty. Przestrzenna budowa 

rusztowań 3D umożliwia wzrost komórek zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni włókien 

(rys. 1A, C). Osteoblasty rozprzestrzeniły się na płaskiej folii, ale ich ruch był ograniczony 

ze względu na powierzchnię 2D (ryc. 1B). Fibroblasty natomiast pokrywającą całą 

powierzchnię filmu (ryc. 1D). 

Badanie potwierdziło biozgodność mat i folii PHBV do zastosowań biomedycznych. 

Wyniki wyraźnie wskazywały, że zmiany w topografii rusztowania nie wykazują dużej 

różnicy w przyleganiu i proliferacji komórek. Zarówno włókna PHBV, jak i cienkie 

warstwy wykazują duży potencjał w zakresie przyczepiania się komórek. Pokazaliśmy, że 

morfologia powierzchni nie wpływa znacząco na proliferację komórek, a włókniste 

rusztowania mogą być uniwersalnie wykorzystywane do regeneracji różnych tkanek [4]. 
 

Podziękowania: This study was conducted within "Nanofiber-based sponges for atopic skin treatment" 

project., carried out within the First TEAM programme of the Foundation for Polish Science co-financed by the 

European Union under the European Regional Development Fund, project no POIR.04.04.00-00- 4571/18-00. 
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The knowledge about the transfer of different fatty acids from the location of their 

synthesis to other lipids is still limited. Several enzymes may take part in this process. One 

of these enzymes are acyl-CoA: lysophospholipid acyltransferases (LPLATs) which 

participate in synthesis of storage and membrane lipids and are present in wide range of 

organisms, including bacteria, plant and animals. In forward reaction LPLATs can utilised 

a broad spectrum of lysophospholipids and acyl-CoAs for synthesis a various types of 

phospholipids. Due to their ability to conduct not only forward but also reverse reactions 

they play essential role in remodelling of fatty acid composition by exchanging acyl group 

between phospholipids and acyl-CoA pool.  

The study was conducted on Camelina sativa (false flax or gold of pleasure) - oil seed 

crop - which reveal many unique and essential agronomic and industrial traits such as 

possibility to cultivate on marginal land or high content of linoleic and linolenic acid in its 

oil. What distinguishes false flax from other oilseed crops is a possibility to cultivate it as a 

food stock and utilise as an excellent plant model for biochemistry researches due to high 

similarity to Arabidopsis thaliana. 

Our data show that tested LPLATs enzymes (LPCATs, LPEATs and LPEATs) present 

in developing C.sativa seeds have a huge potential to supply cytosolic pool of acyl-CoA 

with fatty acids derived from different phospholipids and esterifies to CoA via backward 

reactions. Among the analysed enzymes, LPCATs seem to be a major player in this process. 

Beside the determination of LPLATs role in remodelling of phospholipids we determined 

biochemical features of each of analysed enzyme.  
 

Acknowledgments: This research was financially supported by NCN project nr 2017/25/B/NZ3/00721 
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W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się pozyskiwanie materiałów 

otrzymywanych z wykorzystaniem technologii druku 3D. Technologię druku 3D stosuje się 

do celów analitycznych poprzez drukowanie materiałów elektrodowych opartych na kwasie 

polimlekowym (PLA) oraz grafenie. Kwas polimlekowy jest polimerem termoplastycznym 

pochodzenia naturalnego a wytworzone z niego materiały są całkowicie biodegradowalne  

i coraz częściej stosowane są w przemyśle chemicznym i inżynierii biomedycznej[1]. 

Połączenie grafenu z warstwą polimerową PLA powoduje, że otrzymany materiał ma 

bardzo dobre właściwości mechaniczne, posiada lepszą przewodność elektryczną i cieplną 

oraz wyższą odporność na mikropęknięcia[2]. Jednym z głównych wyzwań związanym  

z drukowanymi elektrodami 3D jest mechaniczne i chemiczne usunięcie warstwy polimeru 

PLA  (Rysunek 1) odsłaniając elektroaktywną powierzchnię grafenu[3]. 

W prezentowanych badaniach opracowano nowe metody aktywacji elektrod 

drukowanych na bazie PLA i grafenu na różne sposoby: a) mechaniczne polerowanie 

powierzchni i elektrochemiczna redukcja powierzchniowej warstwy PLA, b) enzymatyczne 

trawienie, c) ablacja laserowa. Otrzymane elektrody scharakteryzowano stosując dwie 

techniki elektrochemiczne: woltamperometrię cykliczną (CV) oraz elektrochemiczną 

spektroskopię impedancyjną (EIS). Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że 

powyższe metody aktywacji przynoszą spodziewane rezultaty. 
 

 
Rys. 1. Odsłonięcie warstwy elektroaktywnej z elektrody drukowanej PLA/Grafen. 
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Kondensacje monooksymów 1 z formaldiminami 2 pochodnymi alkoksyamin, 

prowadzone w lodowatym kwasie octowym, w temperaturze pokojowej, dają odpowiednie 

2-niepodstawione N-tlenki imidazolu 3, zawierające odpowiedni podstawnik alkoksylowy 

przy atomie N(1) pierścienia imidazolu. Następcze O-benzylowanie prowadzi, w zależności 

od rodzaju odczynnika alkilującego 4, do symetrycznych lub niesymetrycznych soli 

alkoksyimidazoliowych 5 z bardzo dobrymi wydajnościami (85-95%) (Schemat 1)[1].  

 
Schemat 1: Synteza soli alkoksyimidazoliowych 5, prekursorów karbenów NHCs. 

 

Sole imidazoliowe 5 zawierające podstawnik R1 = Me, stanowią alkoksylowe analogi 

naturalnie występujących alkaloidów imidazolowych, znanych jako lepidyliny [2].  Zostały 

one zbadane pod kątem ich przewidywanego wpływu na komórki nowotworowe i okazało 

się, że niektóre z nowych analogów wykazują silniejsze działanie cytotoksyczne niż 

naturalne lepideliny [3].  
 

Podziękowanie: Badania sfinasowane w ramach grantu NCN Beethoven-2 (G. Mlostoń: 

grant #2016/23/G/ST5/04115/l 
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba dotykająca coraz więcej ludzi na całym 

świecie. Istnieje wiele metod leczenia, w tym między innymi stosowanie tekstyliów 

nasączonych substancjami nawilżającymi, w tym np. olejami i przykładanych bezpośrednio 

na skórę. Opatrunki tego typu, bazujące na nano i mikro włóknach, mogą zostać 

wytworzone w procesie elektroprzędzenia. Z pośród wielu dostępnych polimerów wybrano 

poli (winylobutyral-ko-winylalkohol-ko-octan winylu) (PVB), który został dobrze 

scharakteryzowany w postaci elektroprzędzonych włókien, ale nie był testowany jako 

biomateriał w formie opatrunku. 

Celem było zweryfikowanie biokompatybilności elektroprzędzonych nano i mikro 

włókien PVB, poprzez wykonanie odpowiednich badań komórkowych z użyciem mysich 

fibroblastów. 

Włókna wytworzono w procesie elektroprzędzenia z kontrolą klimatu (IME 

Technologies). W tym celu sporządzono roztwory PVB o dwóch różnych masach 

molowych. Włókna scharakteryzowano pod względem morfologii przy pomocy 

skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, Merlin Gemini II, ZEISS, Niemcy) oraz 

określono zwilżalność otrzymanych mat. Badania komórkowe przeprowadzono z użyciem 

mysich fibroblastów (NIH 3T3), wykonano test cytotoksyczności (LDH, Roche Diagnostic 

GmbH, USA) oraz proliferacji (MTS, CellTiter 96® AQueous One Solution Cell 

Proliferation Assay, Promega, USA). Morfologię komórek analizowano za pomocą SEM. 

W procesie elektroprzędzenia udało się uzyskać gładkie nano oraz mikro włókna, 

średnica włókien zwiększyła się wraz ze wzrostem masy molowej polimeru.  Oba typy 

włókien wykazują hydrofobowy charakter. Test cytotoksyczności (LDH) oraz proliferacji 

(MTS) wykazały biokompatybilność włókien PVB, co daje możliwość dalszych badań nad 

ich zastosowaniem do wytwarzania opatrunków nadających się do leczenia AZS. 
 

Badania te zostały przeprowadzone w ramach finansowania z projektu First TEAM przyznanego przez Fundacje 

na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr POIR.04.04.00-00- 4571/18-00. 

Badania przeprowadzono dzięki infrastrukturze Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 
Inżynierii Materiałowej. 
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Obecnie najpopularniejszą metodą usuwania jonów ze ścieków stało się stosowanie 

magnetycznych adsorbentów na bazie nanocząstek tlenku żelaza Fe3O4 [1]. Modyfikowane 

powierzchniowo nanocząstki można nazwać strukturami typu core – shell ze względu na 

ich warstwową strukturę, gdzie rdzeń stanowi magnetyczny Fe3O4, natomiast powłokę 

tworzą grupy SiO2. Na tak przygotowanych powierzchniach można dokonać dalszej 

modyfikacji poprzez przyłączenie różnorodnych grup funkcyjnych [2]. 

W przedstawionej pracy dokonano syntezy, charakterystyki oraz zbadania zdolności 

wiążących serii nanocząstek modyfikowanych różną liczbą grup aminowych (Rysunek 1). 

Następnie określono ich kształt, rozmiar oraz potwierdzono obecność powierzchniowych 

grup funkcyjnych opierając się na wynikach badań uzyskanych za pomocą technik 

mikroskopowych SEM i TEM oraz spektroskopowych FT - IR. W kolejnym etapie 

eksperymentu dokonano elektrochemicznego oznaczania jonów metali w wodzie oraz 

zbadano skuteczność wiązania jonów metali przez otrzymane nanokompozyty. Pomiarów 

elektrochemicznych dokonano za pomocą różnicowej woltamperometrii pulsowej DPV 

wykorzystując kapiącą elektrodę rtęciową HDME. 

 
Rys. 1. Schemat budowy badanych nanomateriałów. 

 

Otrzymane wyniki pomiarów elektrochemicznych wskazują na zdolność wiązania 

jonów metali przez wykorzystane nanomateriały. Ponadto niektóre z nanostruktur 

charakteryzują się wysoką selektywnością względem wybranego jonu. 
Projekt został sfinansowany ze środków BMN przyznanych na podstawie decyzji numer 539-T050-B460-20 
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W niniejszym doniesieniu przedstawiamy analizę zmian strukturalnych wywołanych 

przez reakcję izomeryzacji grupy nitrowej przebiegającej pod wpływem światła w 

kryształach nowych kompleksów niklu i miedzi opartych na ligandach chelatowych typu 

(N, N, O). Spektroskopia IR oraz UV-vis pozwoliła określić optymalną długości fali dla 

danego układu, którą to naświetlaliśmy kryształ podczas dalszych eksperymentów. 

Eksperymenty fotokrystalograficzne polegały zaś na naświetlaniu próbki in situ na 

dyfraktometrze przez określony czas, przy jednoczesnym obrocie kryształu, i dalszym 

standardowym pomiarze metodą monokrystalicznej dyfrakcji rentgenowskiej. Z racji 

długiego czasu życia stanów metastabilnych w krysztale, wyznaczyliśmy struktury zarówno 

stanu podstawowego, jak i stanów wzbudzonych. Proces przełączania układów jest zależny 

od długości fali światła, jak również od temperatury. 

Większość zaproponowanych przez nas związków charakteryzuje się stosunkowo dobrą 

stabilnością w warunkach atmosferycznych, a także relatywnie łatwo je zsyntezować. W 

kontekście skutecznego poszukiwania układów przełączalnych pod wpływem światła, 

oprócz stabilności, ceny i prostej ścieżki syntezy, ważne są również wysoka wydajność 

foto-reakcji i jej odwracalność. Przeprowadziliśmy tu analizę porównawczą zarówno 

wpływu ligandów, jak i centrum metalicznego (miedzi i niklu) na interesujące nas 

parametry reakcji izomeryzacji grupy nitrowej. Okazuje się, że niektóre z naszych układów 

wykazują najwyższy stopień konwersji, bliski 100 %, w temperaturze ok. 160 K, a 

wyindukowany stan metastabilny trwały jest do 240 K (podobną temperaturę odwracalności 

układu zaobserwowano jedynie w przypadku układów palladowych Hatcher [1]).  

Niniejsze badania stanowią drogę w kierunku projektowania kontrolowalnych 

materiałów przełączalnych za pomocą światła i temperatury, szczególnie ważnych w 

optoelektronice, optomechanice czy katalizie. 
 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 

2017/25/N/ST4/02440 (PRELUDIUM 13).  
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Biosensor is type of chemical sensor, which is using a biological recognition element 

like enzyme. Biosensors are an example of measuring devices which are being used 

increasingly due to their high sensitivity and selectivity [1]. Their construction uses a 

number of different materials, with different properties and characteristics [2,3]. 

 
Fig. 1. Construction and operation of the Fe3O4/PDA/GOx system. 

  

Herein, in the research, amperometric biosensor platforms were manufactured for glucose 

detection, based on polydopamine-coated magnetic nanoparticles of iron oxide. Then, a 

series of physicochemical analyzes were performed to accurately characterize the systems 

collected. Then, a system was constructed based on a glassy carbon electrode and optimized 

due to the selection of an external mediator. Finally, electrochemical tests were performed 

on glucose model extensions using various electrochemical techniques. In the next stage, 

selectivity for various types of interferents (ascorbic acid, uric acid, other sugars) were 

determined. Such analytical performances confirm that the fabricated biosensor used in this 

work has potential to be applied for development of redox enzyme based biosensors. 
Acknowledgments: This work is financed and prepared as part of research project supported by the National 

Science Center Poland, no. 2017/27/B/ST8/01506. 

 
REFERENCES 

[1] Mohanty S, Kougianos E (2006) Biosensors: a tutorial review. IEEE Potentials 25:35-40. 

[2] Jędrzak A, Rębiś T, Klapiszewski Ł, Zdarta J, Milczarek G., Jesionowski T (2018) Carbon paste electrode 
based on functional GOx/silica-lignin system to prepare an amperometric glucose biosensor. Sens. Actuator B 

256:176–185. 

[3] Wang J (2008) Electrochemical glucose biosensors. Chem Rev. 108:814-825. 
  

mailto:maria.m.kuznowicz@doctorate.put.poznan.pl


32 
 

Synteza hydrazonów hydrazydowych o właściwościach 

luminescencyjnych 
 

Lena Marciniak1, Adam Pieczonka2, Michał Rachwalski2 
 

1Uniwersytet Łódzki, Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii 

Nauk w Łodzi 
2Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, ul. Tamka 12 91-403 Łódź 

 

lena.marciniak@unilodz.eu  

 

Technologia organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) to jedna 

z  najnowszych i prężnie rozwijających się technik w elektronice organicznej. 

Wykorzystuje ona wyjątkowe właściwości małocząsteczkowych związków organicznych. 

Ich istotną cechą jest występowanie efektu emisji indukowanego agregacją cząsteczek 

(AIE). Jego obecność umożliwia silną emisje światła związków organicznych w stanie 

zagregowanym. Innym, ważnym aspektem jest struktura molekuł, umożliwiająca 

odpowiedni przepływ elektronów w cienkich warstwach diod OLED. 

Odpowiednie właściwości posiadają nietestowane wcześniej w tej dziedzinie, 

hydrazony hydrazydowe. Emisja tychże związków organicznych w roztworze jest 

zdecydowanie słabsza, aniżeli w ciele stałym, co wskazuje na obecność efektu AIE. 

Hydrazony hydrazydowe, pochodne hydrazydów kwasów karboksylowych, m.in. kwasu 

salicylowego, posiadają odpowiednią strukturę, która umożliwia zarówno luminescencję 

jak i tworzenie cienkich warstw ciała stałego. Obecność grup hydroksylowych, pozwala na 

tworzenie się wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami, co ma istotny wpływ na 

samoorganizację cząsteczek w warstwach. 

Celem moich badań było otrzymanie małocząsteczkowych związków organicznych, 

wykazujących zdolność luminescencji oraz uzyskanie molekuł, których struktura 

chemiczna pozwoliłaby na wytwarzanie jednolitych, cienkich warstw, a następnie 

wykorzystanie ich w innowacyjnej technologii do produkcji warstw aktywnych w diodach 

OLED. Najważniejszą kwestią do zrealizowania było otrzymanie molekuł o ściśle 

zdefiniowanych właściwościach fizyczno-chemicznych, rozbudowując w odpowiedni 

sposób rdzeń hydrazonowy. 

 

 
Rys. 1. Ogólny schemat syntezy hydrazonów hydrazydowych 
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Nanocząstki tlenków metali i metaloidów stanowią jedną z najważniejszych grup 

nanomateriałów – ze względu na swoje unikatowe właściwości znajdują powszechne 

zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w medycynie, kosmetyce, czy ceramice 

[1]. Od ich makroskopowych odpowiedników odróżnia je większa reaktywność, która 

wzrasta wraz z zmniejszającymi się rozmiarami nanocząstek i wiąże się z wyższą 

aktywnością biologiczną (w tym toksycznością) oraz silniejszymi właściwościami 

(foto)katalitycznymi [2]. Konsekwencją dynamicznego rozwoju nanotechnologii jest 

wzrost narażenia zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego na oddziaływanie 

nanomateriałów wytwarzanych w procesach przemysłowych. Istotne jest zatem 

prowadzenie badań mających na celu ocenę potencjalnego ryzyka stwarzanego przez 

nanomateriały [3]. Tradycyjne metody eksperymentalne generują jednak wysokie koszty, 

a także konieczność wdrożenia pracochłonnych i czasochłonnych procedur analitycznych. 

Ponadto badania tego typu wymagają wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych, co 

wzbudza zastrzeżenia natury etycznej. Z tych względów akty prawne Unii Europejskiej 

w badaniach toksyczności związków chemicznych rekomendują stosowanie metod 

alternatywnych, do których należą m.in. metody komputerowe (in silico) [4]. 

Celem pracy było prześledzenie zależności pomiędzy parametrami fizykochemicznymi 

i strukturalnymi nanometrycznych TiO2, ZnO i SiO2 a ich cytotoksycznością względem 

wybranych linii komórkowych (A549, Caco-2, Caki-1, Calu-3 i Hep3B) z wykorzystaniem 

technik eksploracji danych bez nadzoru – analizy głównych składowych i hierarchicznej 

analizy skupień. Zastosowane metody pozwoliły na identyfikację parametrów, które w 

największym stopniu determinowały cytotoksyczność badanych nanotlenków. 
 

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem bazy danych będącej przedmiotem projektu badawczego 

o numerze 646221 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. 
Za wsparcie i cenne rady dziękuję dr Agnieszce Gajewicz-Skrętnej. 

 

LITERATURA 

1.  Rabajczyk, A., Garbala, A. (2013). Toksyczność różnych form nanometali i konsekwencje ich obecności 

w ściekach. [W:] J. Gromadzińska, W. Wąsowicz (red.), Nanocząstki i nanomateriały. 

2.  Fadeel, B. (2018). Nanotoxicology State-of-the-Art and Future Research Needs. 
3.  Lövestam, G., Rauscher, H., Roebben, G., Klüttgen, B., Gibson, N., Putaud, J., Stamm, H. (2010). 

Considerations on a Definition of Nanomaterial for Regulatory Purposes. 

4.  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające. (2006). 



34 
 

Wyznaczenie KIE dla reakcji dekompozycji pochodnych 

benzyloaminy katalizowanych monoaminooksydazy. 
 

Aleksandra Orlef1, Mateusz Brela1  
 

1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii 

Gronostajowa 2, Kraków, 30-387, Polska 

 
aleksandra.orlef@student.uj.edu.pl 

 

W ludzkim mózgu neuroprzekaźniki umożliwiają przekazywanie sygnałów z neuronu 

do komórek docelowych przez synapsy chemiczne. Warto zauważyć, że wiele z tych 

cząsteczek sygnałowych są pochodnymi benzyloaminy (np. dopamina), które tworzą szereg 

amin biogennych [1]. Kontrola poziomu dopaminy w mózgu, a także jej reakcja 

z monoaminooksydazą A (MAO A), ma kluczowe znaczenie w procesach 

neurodegeneracji. Wspomniany wcześniej MOA A jest flawoenzymem (rys.1), który  

katalizuje  reakcję oksydacyjnej deaminacji dla szerokiej gamy amin biogennych do 

odpowiadającym im imin.  

 
Rys. 1. Struktury a)benzylaminy b)flawiny c)kompleksu składające się z MAO A, 

benzylaminy i cząsteczek wody. 
 

Główna cześć badań koncentrowała się na dwuetapowym mechanizmie dekompozycji 

benzylaminy, przeniesieniu protony i reorganizacji struktury elektronowej. W analizowanej 

reakcji, która przebiega zgodnie z mechanizmem SN2, transfer protonu  zachodzi między 

grupą α-CH2 w benzylaminie a atomem N-5 w MAO A[2]. 

Zastosowano metodę QM/MM do badania ścieżki reakcji, która została wyznaczona za 

pomocą techniki „Umbrella sampling”. Dodatkowo, wykonano obliczenia opisujące 

kwantowy ruch protonu (QCP). W tym celu wykorzystano Feynman’owskie ujęcie 

statystycznej mechaniki kwantowej. Kompleks enzymu i aminy, wraz  z rozpuszczalnikiem 

badano na poziomie empirycznego wiązania walencyjnego i pola siłowego OPLSAA. 

Symulacje przeprowadzono w pakiecie Q6[3]. Wartości kinetycznego efektu izotopowego 

(KIE) zostały porównane z eksperymentalnymi danymi [4]. 

Obliczone wartości KIE H/D są w dobrej zgodzie z danymi eksperymentalnymi. 

Dodatkowo wyniki wyjaśniają wpływ grupy metoksylowej w pozycji para- benzyloaminy 

na energię aktywacji rozważanej reakcji SN2, a także wartości KIE. 
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Fosforany są liczną grupą związków chemicznych wykorzystywanych w przemyśle 

jako substancje dielektryczne, nawozy i składniki fajerwerków. Tak szerokie zastosowanie 

jest możliwe przez wzgląd na ich stabilność chemiczną i temperaturową oraz łatwość 

przygotowania i niskie koszty [1]. Z tego względu znalazły również zastosowanie jako 

matryce domieszkowane jonami optycznie aktywnymi, tworząc m.in. luminofory, nano-

termometry optyczne oraz jako fluorescencyjne barwniki [2-4]. 

  W przedstawionych badaniach opracowano syntezę pirofosforanu strontowo-

potasowego, domieszkowanego jonami europu na +3 i +2 stopniu utlenienia. Synteza 

polegająca na roztworzeniu reagentów w wodzie oraz kwasie azotowym z dodatkiem 

mocznika jako paliwa dla reakcji spaleniowej. Tak przygotowana mieszanina jest następnie 

suszona i wypalana w piecu w różnych temperaturach, czasach wygrzewania oraz 

atmosferze.  

Otrzymane w ten sposób materiały poddano badaniom strukturalnym w postaci 

rentgenografii strukturalnej (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz 

strukturalnym poprzez pomiary widma emisji, wzbudzenia, czasów zaniku i tempera-

turowego wygaszania luminescencji.  

Celem badań jest sprawdzenie wpływu warunków syntezy oraz domieszki jonów Eu3+ i 

Eu2+ na właściwości strukturalne i spektroskopowe. Dotychczas, pojawiły się dwa artykuły 

poświęcone właściwościom fizykochemicznym związku K2SrP2O7 [5-6], jednakże były one 

otrzymane za pomocą metody w ciele stałym, domieszkowane tylko jonami Eu3+. 
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Wcześniejsze badania realizowane przez Milczarka i jego współpracowników [1, 2] 

wykazały, iż lignosulfoniany są efektywnymi stabilizatorami nanocząstek metali 

szlachetnych, a także dobrym czynnikiem dyspergującym nanorurki węglowe  

w elektrolitach wodnych. Korzystając z tej wiedzy, podjęto próbę wykorzystania 

odpadowych lignosulfonianów do syntezy nowych materiałów hybrydowych  

o właściwościach elektrokatalitycznych.  

Przedstawione wyniki potwierdzają, że struktury metaliczne w postaci nanocząstek 

adsorbowane są na powierzchni sieci lignosulfonianów, modyfikujących powierzchniowo 

nanorurki węglowe, co zapewnia aktywność elektrochemiczną powstałych elektrod. Cała 

procedura zakłada nie tylko zagospodarowanie odpadów w postaci lignosulfonianów, ale 

także ograniczenie stosowania odczynników chemicznych, w tym szkodliwych  

i toksycznych substancji redukujących.  

 

  
Rys. 1. Zdjęcie mikroskopowe (SEM) materiału elektrodowego na bazie nanorurek 

węglowych dekorowanych strukturami platyny z wykorzystaniem lignosulfonianów. 
  

Wykonana analiza mikroskopowa (SEM, EDS) oraz badania techniką woltamperometrii 

cyklicznej potwierdzają skuteczność proponowanej metody i otwierają drogę do 

opracowania nowoczesnych elektrod zgodnie z ideą „green chemistry”.  
Praca została zrealizowana przy wsparciu finansowym  
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W ostatnich latach przez wzgląd na wyczerpujące się pokłady naturalnych złóż 

mineralnych, tematem badań naukowych stało się wykorzystywanie w maksymalnym 

stopniu związków łatwo dostępnych oraz będących odpadem z dotychczasowych procesów 

przemysłowych. Jednym z głównych obiektów zainteresowań jest produkcja lekkich 

alkenów, gdyż są one niezwykle pożądane w przemyśle chemicznym. Utleniające 

odwodornienie alkanów (ODH) staje się alternatywą dla pozyskiwania olefin metodami 

konwencjonalnymi. Celem prezentowanych badań jest synteza katalizatorów wanadowych 

naniesionych na matrycę fojazytu, ich charakterystyka fizykochemiczna oraz badanie 

aktywności katalitycznej w reakcji ODH propanu. Badanie specjacji aktywnych centrów 

wanadowych ma kluczowe znaczenie dla unikania następczych reakcji spalania produktu 

reakcji ODH do tlenków węgla. Problemem nadal pozostaje rodzaj centrów wanadowych 

biorących udział w badanej reakcji. Czy są to izolowane, pojedyncze centra wanadowe czy 

też polimeryczne łańcuchy V-O-V, a może sam wanad w koordynacji tetraedrycznej czy 

oktaedrycznej. Zeolity, łączą w sobie unikalne cechy teksturalne, kwasowo-zasadowe i 

redoksowe, umożliwiające aktywację alkanów w stosunkowo niskich temperaturach. Stąd 

też zsyntezowano wanadowe katalizatory osadzone na zeolicie o standardowej 

mikroporowatej powierzchni oraz zbadano ich aktywność w reakcji ODH [1].  

 
Rys. 1. Selektywność do C3H6 katalizatorów VxFAUdes 

 
Badania finansowane w ramach projektu NCN, 2016/23/B/ST4/02854. 
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Aminy biogenne są azotowymi związkami organicznymi, powstającymi głównie na 

drodze dekarboksylacji aminokwasów lub poprzez aminację lub transaminację aldehydów 

i ketonów. Wyróżniamy dwa rodzaje amin biogennych - aminy endogenne, które są 

wytwarzane w wielu różnych tkankach w organizmie, przenoszone przez układ krwionośny 

oraz aminy egzogenne bezpośrednio wchłaniane w jelicie. Aminy biogenne są to związki 

biologicznie czynne, obecne we wszystkich organizmach zwierzęcych, roślinnych i 

organizmie człowieka, gdzie powstają w wyniku naturalnych procesów biochemicznych, 

zachodzących na poziomie komórkowym. Pomimo tego przy wysokim spożyciu amin 

biogennych i braku lub zmniejszonej aktywności enzymów metabolizujących poziom ich 

w organizmie człowieka zwiększa się, zagrażając zdrowiu, a nawet życiu [1].  

Tryptamina i fenyloetyloaminy są to aminy biogenne, które powstają przez 

dekarboksylację odpowiednio, tryptofanu i fenyloalaniny. Aminy te w organizmie ludzkim 

pełnią funkcję neuroprzekaźnika, natomiast ich nadmiar objawia się nadciśnieniem 

wywołanym zwężeniem naczyń krwionośnych oraz zwiększonym tętnem. Uważa się, że 

odgrywają rolę w takich chorobach człowieka, jak: schizofrenia, depresja, zespół 

nadpobudliwości czy Parkinsona [2]. 

Rys. 1.  Wzór strukturalny 

fenyloetyloaminy i tryptaminy  

      Elektrochemia cieczowych granic fazowych (ITIES) pozwoliła na zbadanie 

elektrochemicznych właściwości dwóch amin biogennych. Badania prowadzono w 

systemie makroskopowym. Otrzymane wyniki wykazały, że zarówno fenyloetyloaminy jak 

i tryptamina jest substancją elektrochemicznie aktywną na granicy dwóch niemieszających 

się cieczy (woda│1,2-dichloroetan) już przy jej niewielkim stężeniu. 
Podziękowania dla Narodowego Centrum Nauki w Krakowie za sfinansowanie grantu Preludium 15  

nr UMO-2018/29/N/ST4/01054 

 

LITERATURA 

[1] Biogenic amines present in cheese – occurrence and threats, Med. Weter. 2017, 73 (3), 136-143 
[2] Santos, M.H.Silla. "Biogenic amines: their importance in foods". International Journal of Food 

Microbiology. 29 (2–3): 213–231. 

 
 

  



39 
 

Tytaniczna praca w laboratorium, czyli o TiO2 oraz jego 

modyfikacjach badań kilka 
 

Elżbieta Szczepańska1, Paweł Niedziałkowski2, Amanda Kulpa2, Anna Synak3,  

Piotr Bojarski3, Beata Grobelna1 
 

1Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Zespół Chemii i Analityki Kosmetyków, 

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk  
2Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Zespół Chemii Supramolekularnej 

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk  
3Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład 

Biomateriałów i Fizyki Medycznej, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk 

 

elzbieta.szczepanska@phdstud.ug.edu.pl 
 

Ditlenek tytanu występuje w postaci różnych struktur krystalicznych, takich jak: anataz, 

brukit i rutyl. Te dwie ostatnie są szeroko stosowane w produktach komercyjnych. Z kolei 

ze względu na rozmiar jedną z najpopularniejszych obecnie form tego materiału, jest forma 

nano (1-100 nm). Nanocząstki ditlenku tytanu (NPs TiO2), stosowane są przede wszystkim 

jako pigment m.in. ze względu na wysoki współczynnik załamania światła. Stąd znalazły 

one zastosowanie są w farbach, tworzywach sztucznych, czy produktach medycznych i 

kosmetycznych. Ponadto NPs TiO2 wykazują właściwości fotokatalityczne dlatego też 

stosowane są jako środek przeciwbakteryjny i katalizator do oczyszczania powietrza [1]. 

Pomimo wielu zalet NPs TiO2, coraz częściej wskazuje się na ich potencjalną geno- i 

cytotoksyczność [2]. Aby temu zapobiec nanocząstki pokrywa się materiałem obojętnym 

takim jak krzemionka (SiO2). Dodatkowo, aby zwiększyć ich selektywność, modyfikuje się 

je przy użyciu wiązań kowalencyjnych. 

Ze względu na szerokie zastosowanie, a przede wszystkim ciekawe właściwości 

optyczne, dokonano ich syntezy. Otrzymano następujące materiały: TiO2 oraz TiO2@SiO2 

bez rozwiniętej powierzchni oraz z powierzchnią otrzymaną w procesie kalcynowania. 

Materiały scharakteryzowano przy pomocy technik, takich jak: transmisyjna mikroskopia 

elektronowa (TEM), spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), 

analiza termograwimetryczna (TG) oraz spektroskopia fotoelektronów w zakresie 

promieniowania X (XPS). 

W kolejnym etapie badań sfunkcjonalizowano powierzchnie otrzymanych wcześniej 

NPs- grupą aminową, a następnie kowalencyjnie przyłączono fluorofory. Za pomocą 

metody peptydowej określono ilość przyłączonych grup, a następnie określono właściwości 

optyczne zsyntezowanych struktur.  
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Biomasa lignocelulozowa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych odnawialnych 

źródeł energii ze względu na m.in. dostępność na dużą skalę i niski koszt. Rozwój 

technologii wykorzystywania tego surowca skierowana jest głównie na produkcji biopaliw, 

produkcji związków chemicznych i energii. Wśród wysoce-wartościowych związków 

chemicznych otrzymywanych z biomasy wyróżnić można γ-walerolakton (GVL). 

Głównym celem pracy było opracowanie aktywnych, selektywnych i stabilnych 

katalizatorów opartych na metalach nieszlachetnych w reakcji uwodornienia kwasu 

lewulinowego (LA) do GVL. Określono zależność pomiędzy właściwościami 

fizykochemicznymi a aktywnością katalizatorów w badanej reakcji. Zbadano wpływ kilku 

czynników m.in. dodatku metalu szlachetnego, metody preparatyki oraz rodzaju nośnika. 

Właściwości fizykochemiczne katalizatorów zostały określone za pomocą m.in. 

temperaturowo programowanej redukcji, rentgenografii strukturalnej, transmisyjnej i 

skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni z transformacją 

Fouriera, spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu tych jonów, 

rentgenowskiej spektrometrii fotoelektronów.  

Spośród testowanych katalizatorów opartych na metalach nieszlachetnych najbardziej 

obiecującym był katalizator niklowy. W kolejnym etapie zbadano katalizatory Ni z 

dodatkiem niewielkich ilości metali szlachetnych (Pd, Rh, Ag, Ru). Najwyższą aktywność 

uzyskano dla układu Ni-Pd . Dla tego katalizatora zbadano m.in. wpływ metody syntezy, 

rodzaju prekursora, temperatury obróbki oraz optymalny skład na aktywność w badanej 

reakcji. Wykazano, że wysoka temperatura obróbki sprzyja aktywacji metali oraz silnemu 

oddziaływaniu Ni-Pd, które jest czynnikiem determinującym aktywność katalizatorów. 

Prekursor metalu szlachetnego ma duży wpływ na oddziaływanie obu metali tym samym 

na aktywność katalizatora. Obecność chloru na etapie preparatyki pozwoliła na uzyskanie 

niewielkich rozmiarów krystalitów Ni i Pd, ograniczenie oddziaływania metali z nośnikiem, 

poprzez to zwiększenia liczby centrów aktywnych na powierzchni, a w konsekwencji 

zwiększenia aktywności katalitycznej1.  
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 Prawie 50% struktur białkowych zawartych w PDB zawiera jony. W 

niektórych strukturach jony wprowadzono sztucznie, aby umożliwić oznaczanie 

metodą krystalografii rentgenowskiej. Niemniej jednak wiele z nich, zwłaszcza jony 

metali, odgrywa znaczącą rolę biologiczną i bierze udział w wielu zadaniach, między 

innymi: reakcjach enzymatycznych, transdukcji sygnału i ruchu mięśni. Kationy 

metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych są ważne w odpowiedzi komórkowej. 

Ponadto jony mogą stabilizować strukturę białek, a nawet brać aktywny udział w 

procesie ich zwijania. Metody badające oddziaływania jon-białko z wykorzystaniem 

podejść teoretycznych, takie jak wszystkie pola pełnoatomowe (np. AMBER), mają 

znaczną przewagę szybkości nad mechaniką kwantową, ale nie zapewniają 

wystarczającej skali czasu i rozmiarów takich symulacji, zwłaszcza, że większość 

białek wiążących jony to duże podjednostki wielomerowe Z tego powodu 

gruboziarnisty model jest dobrą alternatywą, jednakże nie opracowano jeszcze 

takiego modelu interakcji jonów z białkami i peptydami. UNRES zapewnia ponad 

1000-krotne przyspieszenie symulacji w porównaniu z dynamiką molekularną 

pełnoatomową dzięki wyeliminowaniu szybko poruszających się stopni swobody. W 

tym projekcie rozszerzano gruboziarniste pole siłowe UNRES (United RESidue) o 

funkcje, pozwalające na zbadanie interakcji między białkami a czterema metalami 

alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych, kationów, o znaczeniu biologicznym, tj. 

wapń, magnez, sód i potas. Aby uzyskać elektroobojętność badanych układów, 

wprowadzono aniony chlorkowe, jako przeciwjony. Nowe pole siłowe zostało 

przetestowane z zestawem białek za pomocą znanej trójwymiarowej struktury, która 

zawierała jony metali. 
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Z powodu ciągłego postępu technologicznego zapotrzebowanie na metale stale rośnie. 

Naturalne źródła metali szczególnie platynowców są ograniczone, dlatego poszukuje się 

nowych rozwiązań w celu odzyskania ich z surowców wtórnych [1]. Do głównych źródeł 

wtórych metali szlachetnych zaliczane są katalizatory samochodowe i petrochemiczne oraz 

zużyty sprzęt elektroniczny [2].  

Katalizatory samochodowe stosowane są w celu unieszkodliwienia gazów spalinowych 

do związków obojętnych dla środowiska np. CO2, N2 i H2O. W swojej budowie oprócz 

cennych metali szlachetnych takich jak Pt, Pd czy też Rh, zawierają ogromną ilość metali 

nieszlachetnych, które są podatne na wyługowanie słabszymi odczynnikami, takimi jak 

kwasy karboksylowe [3]. Zastosowanie tych związków pozwala na wstępne oczyszczenie 

katalizatora z metali nieszlachetnych (Al, Fe, Zn, Mg i Ni), a także może zostać uznane za 

sposób wstępnej obróbki przed odzyskiem metali szlachetnych w środowisku bardziej 

agresywnym.  

Zastosowanie metod hydrometalurgicznych w celu odzysku metali ze surowców 

odpadowych jest bardziej korzystne w porównaniu z metodami pirometalurgicznymi, 

ponieważ produkują o wiele mniejszą ilość odpadów i zużywają mniej energii. Dodatkowo 

hydrometalurgia umożliwia odzysk składników z bardzo rozcieńczonych roztworów i 

pozwala na rozdział nie tylko głównych produktów, ale także ubocznych, dlatego z punktu 

widzenia ochrony środowiska jest metodą bardziej ekologiczną [4].  

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu kwasów karboksylowych (kwas 

mlekowy i szczawiowy) na selektywne wydzielenie jonów metali z fazy stałej (katalizator 

samochodowy) do fazy ciekłej, oraz ustalenie optymalnych parametrów procesu. 

Wydzielenie jonów metali odbyło się za pomocą ługowania (ekstrakcji ciało stałe-ciecz). 

Czynnikiem ługującym były kwasy karboksylowe w stężeniach od 0,05-1 M w dwóch 

różnych temperaturach 23 i 70oC. Część eksperymentów była prowadzona z dodatkiem 

utleniacza w postaci 30% H2O2. 
 

Badania były realizowane w ramach projektu MNiSW numer 0912/SBAD/2010. 
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W obecnych czasach dużą część uwagi poświęca się ochronie środowiska. Dąży się do 

tego, aby nowe produkty wprowadzane na rynek nie powodowały negatywnego 

oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, a także na otaczającą nas przyrodę. Taką grupę 

związków stanowią ciecze jonowe (ang. Ionic Liquids, ILs). Są to sole zbudowane  

z kationu i anionu, których temperatura topnienia nie przekracza 100C. Kation ILs jest 

organiczny, natomiast anion może być zarówno organiczny jak i nieorganiczny, co 

umożliwia stworzenie wielu połączeń rzędu 1018. Ciecze jonowe posiadają wiele 

unikatowych właściwości, przez co mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach 

przemysłu, m. in. jako związki powierzchniowo czynne lub rozpuszczalniki. 

Wykorzystanie do produkcji ILs, substratów pochodzenia naturalnego pozwala na 

otrzymanie związków charakteryzujących się przede wszystkim wysoką aktywnością 

biologiczną i często dobrymi właściwościami międzyfazowymi [1, 2].  

Celem niniejszej pracy było określenie aktywności powierzchniowej soli zawierających 

w strukturze kation 4,4-didecylomorfoliniowy.  

 

 
Rys. 1. Ogólny wzór badanych cieczy jonowych z kationem 4,4-didecylomorfoliniowym. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się, że analizowane ciecze jonowe 

charakteryzują się aktywnością międzyfazową zbliżoną do powszechnie stosowanych 

związków powierzchniowo czynnych.  
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Tioketony arylowe, hetarylowe oraz cykloalifatyczne (R2C=S), jak również tiochalkony 

stanowią unikalną grupę substratów siarkoorganicznych [1]. Przyłączenie atomu siarki do 

wiązania C=S prowadzi do powstania tzw. „tiosulfinów” (S-siarczków tiokarbonylowych), 

które są zaliczane do grupy 1,3-dipoli z centralnym atomem siarki (‘sulfur-centered 1,3-

dipoles’) [2]. W wielu pracach postuluje się, że istnieją one w równowadze z izomery-

cznymi ditiiranami [3]. Jak dotychczas, brak jest doniesień o wydzieleniu trwałych tio-

sulfinów, lecz generowane in situ ulegają dalszej konwersji na drodze (3+2)-cykloaddycji, 

dimeryzacji lub konkurencyjnych 1,3- lub 1,5-dipolarnej elektrocyklizacji (Rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Przykłady konwersji tiosulfinów 3 do heterocykli bogatych w siarkę 4-7. 

 

W kontynuacji prowadzonych badań nad reakcjami przeniesienia siarki, wykazaliśmy, 

że tioketony 1a-d oraz tiochalkony 2a-d reagują z S8 w obecności katalizatorów 

nukleofilowych, tworząc in situ reaktywne tiosulfiny 3a-h ulegające dalszym konwersjom 

prowadzącym do bogatych w siarkę związków heterocyclicznych (tzw. ‘sulfur-rich 

heterocycles’). Zmieniając stosunek molowy siarki [S] do tioketonu 1, możliwe jest 

kontrolowane otrzymanie heterocykli polisiarkowych z odpowiednio, trzema 4, czterema 5 

lub pięcioma 6 atomami S w pierścieniu heterocyklicznym. Z kolei, reakcje z tiochalkonami 

2 prowadzą selektywnie do otrzymania pochodnych 1,2-ditioli 7. 
 

Podziękowania: Badania przeprowadzono w ramach grantu InterChemMed (WND-POWR.03.02.00-00-I029/16-

01) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 
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19F MRI jest nieinwazyjną, nowoczesną metodą diagnozowania zmian  

w organizmie bez konieczności ingerowania w tkankę łączną. Dzięki zastąpieniu protonów 

jądrami fluoru uzyskujemy możliwość wyeliminowania sygnałów tła. Ze względu na brak 

fluoru w organizmie konieczne jest jednak wprowadzenie go przed badaniem w formie 

środka kontrastowego. Obecnie rozwijanymi kontrastami są m.in. fluorowane polimery. 

Dzięki specyficznym właściwościom, takim jak łatwa modyfikowalność, duża zawartość 

równocennych atomów fluoru, możliwość rozpuszczenia w wodzie, a także wykorzystanie 

specyficznych konformacji, w zależności od środowiska, są obiecującą alternatywą dla 

tradycyjnych środków kontrastowych. Potencjalna poprawa czułości i selektywności przy 

użyciu takich substancji daje nadzieję na skuteczniejszą diagnostykę we wcześniejszych 

stadiach rozwoju choroby. Może przyczynić się to również do zwiększenia szansy na 

skuteczne wyleczenie. 

Otrzymano kopolimery o zmiennych proporcjach wchodzących w ich skład 

monomerów: DMAEMA (metakrylan dimetyloaminoetylu) – odpowiadający za 

rozpuszczalność w środowisku wodnym, tFEMA (metakrylan trifluoroetylu) oraz hFiPMA 

(metakrylan heksafluoroiopropylu) – odpowiedzialne za dostarczanie jąder fluoru 19F, a 

także HEMA (metakrylan hydroksyetylu), pozwalający na dalszą funkcjonalizację 

polimeru. Polimery przebadano przy pomocy metody 1H NMR oraz 19F NMR. Stwierdzono 

duży wpływ zawartości tFEMA oraz hFiPMA na uzyskane czasy relaksacji T1 oraz T2 jąder 

fluoru. Wraz ze wzrostem ich zawartości maleją czasy relaksacji. Stwierdzono spadek 

rozpuszczalności wraz ze wzrostem pH, przy czym wzrost zawartości tFEMA oraz hFiPMA 

powoduje konieczność użycia roztworów o odczynie kwasowym. Duża zmiana 

rozpuszczalności otrzymanych polimerów z pH  daje możliwość otrzymania inteligentnych, 

pH-czułych, środków kontrastowych. 
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W ostatnich latach zauważalne jest coraz większe zainteresowanie kompozytami 

polimerowymi posiadającymi w swojej budowie biodegradowalne napełniacze 

lignocelulozowe. Wzrost zainteresowania tymi materiałami spowodowany jest rosnącą 

świadomością ekologiczną konsumentów, wysokim wskaźnikiem wyczerpania zapasów 

ropy naftowej czy możliwością otrzymania kompozytów WPC (ang. Wood-Polymer 

Composites) o ściśle określonych cechach mechanicznych oraz estetycznych. Idealnym 

wypełniaczem matryc polimerowych wydaje się być nanoceluloza, dzięki której istnieje 

możliwość otrzymania bardzo dobrych właściwości wytrzymałościowych, barierowych, 

termicznych czy ognioodpornych układów kompozytowych.  

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu celulozy nanometrycznej o 

określonych właściwościach dyspersyjno-morfologicznych na strukturę nadcząsteczkową 

oraz właściwości mechaniczne otrzymanych nanokompozytów polipropylenowych. 

Pierwszym etapem była próba przeprowadzenia enzymatycznej kontrolowanej modyfikacji 

nanocelulozy wykorzystując enzymy celulolityczne z mikroorganizmów. Kolejno, 

scharakteryzowano nanonapełniacz celulozowy, gdzie określono wydajność reakcji 

hydrolizy enzymatycznej nanocelulozy wykorzystując wysokosprawną chromatografię 

cieczową sprzężoną z detektorem refraktometrycznym. Ponadto, określono strukturę 

nadcząsteczkową napełniaczy za pomocą szerokokątowej dyfrakcji promieniowania 

rentgenowskiego. Następnie, otrzymano kompozyty polipropylenowe z nanonapełniaczami 

wcześniej poddanym kontrolowanej modyfikacji enzymatycznej. Ostatnim etapem, było 

scharakteryzowanie nanokompozytów polipropylenowych poprzez przeprowadzenie 

przemian fazowych stosując różnicową kalorymetrię skaningową, przebadano procesy 

krystalizacji wyznaczając parametry kinetyczne przy użyciu mikroskopii polaryzacyjno-

interferencyjnej oraz wykonano testy wytrzymałościowe materiałów kompozytowych.  

Stwierdzono, że kontrolowana hydroliza nanocelulozy celulazami 

mikroorganizmów jest odpowiedzialna za zauważalne zmiany w morfologii, strukturze 

nadmolekularnej napełniacza oraz w aktywności nukleacyjnej struktur transkrystalicznych. 

Testy wytrzymałościowe nanokompozytów polimerowych wykazały, że modyfikacja 

enzymatyczna nanonapełniacza ma wpływ na końcowe właściwości mechaniczne układów 

kompozytowych.  
Praca została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr grantu 

0912/SBAD/2003 
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Ashwagandha (Withania somnifera) to gatunek z rodziny psiakowatych, znany również 

pod nazwami Żeń-szeń indyjski oraz Wiśnia zimowa. Roślina ta używana jest  

w medycynie ajuwerdyjskiej od ponad 3000 lat. Korzenie Ashwagandhy używane były  

w celach osiągnięcia długowieczności między innymi poprzez zwiększenie odporności  

i zahamowanie procesów starzenia. W niektórych kręgach kulturowych znany był również 

tonik o nazwie Medharasyana który służył zwiększeniu energii i poprawieniu pamięci [1,2]. 

Za właściwości tej rośliny odpowiadają przede wszystkim witanolidy - grupa naturalnie 

występujących kilkukrotnie utlenionych steroidowych laktonów, których podstawę budowy 

stanowi 28-węglowy szkielet ergostanowy. Witanolidy są prekursorami hormonów, które 

mogą zostać przekształcone w fizjologiczne dla człowieka hormony w odpowiedzi na 

potrzeby organizmu.  Wiraferyna A należąca do tej grupy wykazuje właściwości 

antyoksydacyjne, neuroprotekcyjne oraz przeciwzapalne. W korzeniach Ashwagandhy 

znajduje się również Withanozyd IV. W badaniach in vitro oraz in vivo wykazano, iż 

promuje on wzrost aksonów oraz dendrytów, a także synaptogenezę [1,2]. Na tej podstawie 

postanowiono przeprowadzić badania nad poprawą funkcji kognitywnych u ludzi pod 

wpływem regularnego zażywania preparatów z Ashwagandhy [3]. Obiecujące wyniki   

w znaczący sposób wpłynęły na pojawienie się na rynku oraz popularność suplementów 

diety zawierających tę roślinę. 

Prezentacja ma na celu omówienie wyników badań nad właściwościami zdrowotnymi 

Ashwagandhy  oraz wskazuje na ograniczenia w ich interpretacji.  
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Początki pozyskiwania przez człowieka olejków eterycznych z ziół są nieznane. Z 

zapisów historycznych z lat ok. 4500 p.n.e. możemy dowiedzieć się, że aromatyczne olejki 

były cenione i stosowane w Egipcie. [1] Starożytne Indie, Chiny i Egipt znały mieszaniny 

olejków eterycznych rozpuszczanych w tłuszczu, o działaniu przeciwbólowym, 

przeciwzapalnym, dezynfekującym lub uspokajającym. [2] Te lecznicze właściwości 

spowodowały, że człowiek zainteresowany możliwościami jakie dawały olejki, 

opracowywał coraz bardziej wydajne metody ich ekstrakcji z ziół. 

 W referacie omówiono i porównano te metody. Przedstawiono pokrótce ich wady i 

zalety przechodząc od maceracji, przez metodę zwaną enfleurage, dalej destylację z parą 

wodną, ekstrakcję w aparacie Soxhleta, chromatografię cienkowarstwowa TLC, aż do 

ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla. Dłużej zatrzymano się przy tej ostatniej 

metodzie, jako najbardziej wydajnej i najnowocześniejszej, umożliwiającej produkcję 

ekstraktów olejków eterycznych najwyższej jakości. [3] Dlaczego? Dzięki wysokiej 

selektywności procesu w pozyskanym olejku nie znajdujemy zanieczyszczeń ani 

niepożądanych składników. Dwutlenek węgla jest nietoksyczny i niepalny, co powoduje, 

że ekstrakcja jest przyjazna środowisku naturalnemu. Dużą zaletą dwutlenku węgla są jego 

niskie parametry krytyczne (ciśnienie i temperatura) [4], co pozwala na pozyskiwania  

wyciągów roślinnych bez ich degradacji czy utraty ich właściwości, co często zdarza się 

np. przy ekstrakcji parą wodną.  Pozostała po ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla 

masa ziołowa jest nadal wysokocennym surowcem, możliwym do wykorzystania w 

przemyśle spożywczym lub kosmetycznym.  

W pracy omówiono wykorzystanie nowoczesnych ekstraktorów, włącznie z 

przedstawieniem barier, jakie ograniczają ich szerokie zastosowanie.  [5]  
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Qualification of control and measurement equipment, such as pH meters, 

conductivity meters, HPLC systems etc. is one of the basic laboratory activities. Its purpose 

is to check whether the device meets our expectations and works in accordance with the 

guidelines.                                                                                                                           .        

 Verifying and documenting the performance of the each drug component at any 

stage is more important than in any other industry. The qualification process itself is divided 

into several stages, which start from the design stage – DQ to the so-called PQ denoting the 

process qualification of the entire system. 

Not only the devices used to collect specific measurements are eligible, but it also 

covers computerized systems, chemical or biological reagents used in laboratories, etc. 

When it comes to the pharmaceutical industry, which is directly related to our life and 

health, precision is extremely important, and one of its guarantors is the widely understood 

qualification. 

 In this presentation, I will briefly tell you about the qualification processes of the 

control and measurement equipment used in physicochemical, biological and 

microbiological laboratories subject to the GMP regime. 

 

                                     

                                                
 

Rys. 1. Diagram covering the 4  main stages of qualification. 
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Pod koniec grudnia 2019 roku, zidentyfikowano nowego koronawirusa, któremu nadano 

nazwę SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), czynnika 

odpowiadającego za powstawanie zespołu ostrej ciężej niewydolności oddechowej, 

nazwanej COVID-19. W ciągu kilku miesięcy, wskutek wysokiej zaraźliwości, SARS-

CoV-2 w szybkim tempie, rozprzestrzenił się na całym świecie, zyskując miano pandemii. 

Naukowcy i lekarze z całego świata pracują nad wynalezieniem skutecznych leków i 

rozwoju szczepionek przeciwko COVID-19. W naukowych bazach danych można znaleźć 

dziesiątki tysięcy publikacji naukowych, poświęconych SARS-CoV-2 i COVID-19.  

Obecnie, prace naukowe dotyczące terapii COVID-19, skupiają się na dwóch, głównych 

kategoriach.  

Pierwszą z nich, jest funkcja prewencyjna, która dotyczy badań nad potencjalnymi 

szczepionkami [1], a także lekami, takimi jak remdesiwir, czy rybawiryna [2], które biorą 

za cel uniemożliwienie replikacji wirusa, poprzez zahamowanie aktywności polimerazy 

RNA. Do leków pierwszej kategorii zaliczają się również chlorochina i 

hydroksychlorochina [3], których działanie opiera się na uniemożliwieniu wiązania się 

wirusowego białka S, do receptora ACE2 (ang. angiotensin-converting enzyme 2) 

występującego na powierzchni komórek, co zapobiega wniknięciu wirusa do komórki. 

Druga kategoria dotyczy leków, które łagodzą objawów choroby. Jest to możliwe, 

poprzez stosowanie immunomodulatorów, które wyciszają nadaktywność cytokin 

prozapalnych, zapobiegając tym samym niekontrolowanej odpowiedzi immunologicznej, 

będącej najczęściej przyczyną ostrej niewydolności oddechowej, prowadzącej do śmierci 

pacjenta [4]. 

Wystąpienie ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat dostępnych terapii 

przeciwko COVID-19, a także dalszych perspektyw rozwoju badań nad potencjalnymi 

szczepionkami i nowymi lekami. 
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Na przestrzeni ostatnich dekad miał miejsce gwałtowny rozwój technologiczny. 

Wraz z dynamicznym rozwojem nauki i techniki, miało jednak miejsce udoskonalenie tego, 

czym gatunek Homo Sapiens wyróżnia się szczególnie – metodyki prowadzenia 

zorganizowanej walki z innymi ludźmi.  

Składowymi elementami broni chemicznej są bojowe środki trujące (BST) oraz środki 

służące do przenoszenia tych substancji do celu. Historia pokazuje, że najbardziej 

znaczącym celem użycia broni chemicznej jest rażenie siły żywej przeciwnika, czyli 

wykorzystanie bojowych środków trujących bezpośrednio przeciwko nieprzyjacielowi. 

Ten niekonwencjonalny rodzaj broni może spełniać jednak szereg zadań taktycznych - 

utrudniać wykorzystania terenu, uzbrojenia, sprzętu bojowego oraz środków technicznych 

poprzez trwałe skażenie terenu lub „kontrolowaną” degradację środowiska naturalnego. 

Szczególnym przykładem użycia broni chemicznej, który niechlubnie zapisał się 

w historii działań zbrojnych jest użycie m.in. w czasie wojny w Wietnamie przez Armie 

Stanów Zjednoczonych  związków o niepozornej nazwie – tęczowych herbicydów. 

Ich celem była degradacja terenów dżungli oraz pól uprawnych na terenach 

kontrolowanych przez wrogie frakcje. W niedługim czasie zaobserwowano jednak 

znaczący efekt uboczy – silne właściwości mutagenne. [1] 

Niniejsza prezentacja ma za zadanie przybliżyć uczestnikom tematykę współczesnej 

broni chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków stosowanych do niszczenia 

obszarowej degradacji środowiska naturalnego. W czasie wystąpienia zostanie 

przedstawiony zwięzły rys historyczny BST, cele taktyczno-militarne, które muszą spełniać 

środki trujące, ogólny mechanizm działania rozpatrywanych środków oraz trendy 

w rozwoju uzbrojenia chemicznego.  
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Tryboluminescencja to zjawisko fizyczne polegające na emisji światła w skutek 

deformacji substancji krystalicznej na przykład poprzez miażdżenie, ściskanie lub 

kruszenie. 

Tryboluminescencja po raz pierwszy została opisana w 1605 roku przez Francisa 

Bacona na przykładzie kryształów sacharozy [1]. Jednakże tajemnicze emisje światła przed, 

podczas i po dużych trzęsieniach ziemi były obserwowane od wieków, a nawet tysięcy lat 

i można je było zauważyć nie tylko w obszarach epicentralnych, ale także setki kilometrów 

od epicentrum [2]. 

W ostatnich latach zarejestrowano emisje światła podczas trzęsień ziemi w Nowej 

Zelandii (2016 r.) oraz Meksyku (2018 r.) i przybierały one zazwyczaj kolor zielono-

niebieski, rzadziej fioletowy, 

Rys. 1. Emisja światła podczas trzęsienia ziemi widziana nad Wellington w Nowej 

Zelandii [3]. 
  

Pomimo wielu hipotez wyjaśniających emisję światła podczas trzęsień ziemi, jej 

mechanizm nadal nie został w pełni opisany. Na podstawie raportów historycznych 

wywnioskowano, że większość przypadków emisji światła podczas trzęsień ziemi ma 

związek z defektami zazwyczaj powstającymi w szczelinach podczas ekstensji [4], czyli 

odkształceń obiektu geologicznego następujących w skutek naprężeń rozciągających. 

Kluczowa jest także obecność defektów nadtlenkowych w skałach magmowych. 

Podczas wystąpienia zostaną przedstawione krótkie emisje światła z ziemi, które są 

obserwowane, gdy fala sejsmiczna przechodzi przez określone struktury geologiczne. 
  

LITERATURA 

[1] Xie Y.; Li Z.; Chem, 4 (2018): 943-971    

[2] Freund F.; Pure and Applied Geophysics, 176 (2019): 3439-3450  
[3] Źródło: www.rnz.co.nz, dostęp: 20:01, 16.02.2020 r. 

[4] Theriault R.; St-Laurent, F.; Freund F.; Derr, J.; Seismological Research Letters, 85 (2014): 159–17 

 

http://www.rnz.co.nz/


54 
 

“MOF-5” Multifunctional material of the future 
 

Izabela Kurzydym1, Izabela Czekaj1 
 

1Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Institute of Organic 

Chemistry and Technology, Warszawska 24, 31-155 Cracow, Poland 
 

izabela.kurzydym@doktorant.pk.edu.pl 
 

MOF-5 as a structure was synthesized in 1999 [1]. The crystal structure of Metal-organic 

frameworks is made up of interconnected organic linkers and metal clusters, which in MOF-

5 are represented by benzene rings connecting zinc tetrahedrons. Despite its simple 

structure, this MOF generated a lot of interest among scientists from the very beginning due 

to its properties. 
In the last 20 years since MOF-5 was synthesized, many different studies have been 

carried out on the use of MOF-5 as a gas storage structure (e.g. hydrogen, methane or carbon 

dioxide), gas separation, but also as a catalyst [2]. The latest research shows even more 

surprising possibilities of this inconspicuous structure, among others detection of toxic 

substances such as aniline [3], but also as a carrier of drugs that are difficult to deliver to 

the body in a classic way [4] or even as batteries and supercapacitors, which is in line with 

the current trend related to ecological and renewable energy sources [5]. 
Isn't it worth taking a moment to look on this structure and see how many more it is 

hiding from us? 

 
Rys. 1. Diagram showing different possibilities of MOF-5 application. 
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Wirusy chociaż najczęściej budzą negatywne skojarzenia związane z czynnikami 

chorobotwórczymi, to mogą być wykorzystywane do walki z chorobami. Dzięki postępowi 

nauki, wirusy bądź ich fragmenty znajdują zastosowanie w tworzeniu nowych metod 

leczenia poprzez wykorzystanie innowacyjnych technik. [1] 

Niektóre białka wirusa są jak mery, które oddziałując ze sobą mają zdolność do 

spontanicznej agregacji w nanostrukturę. Taką cząsteczkę pozbawioną materiału 

genetycznego wirusa, nazywa się cząsteczką wiruso-podobną. Mają one wiele 

potencjalnych zastosowań w biotechnologii i medycynie np.: do tworzenia szczepionek 

nowej generacji. Takie nanostruktury mogą być także nośnikami molekuł dzięki czemu 

znajdują zastosowanie w terapiach celowanych. [2] 

Obecnie w medycynie wykorzystuje się np.: wirusy onkolityczne w terapiach genowych  

w walce z nowotworami piersi czy czerniaka [3] oraz bakteriofagi, które stanowią 

alternatywę w leczeniu chorób wywołanych antybiotykoopornymi szczepami bakterii [4]. 

Zostały także opracowane komercyjne szczepionki m.in.: przeciw wirusowi HPV, które są 

oparte na cząsteczkach wiruso-podobnych. [5]  

Dalszy rozwój badań nad właściwościami białek budujących wirusy oraz ich 

zdolnościami do spontanicznej agregacji przyczyni się do opracowania nowych terapii oraz 

zastosowania dla wirusów w różnych dziedzinach życia. 
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Nitrony (N-tlenki imin) są związkami powszechnie wykorzystywanymi w chemii 

organicznej jako prekursory do otrzymywania związków heterocyklicznych na drodze 

cykloaddycji. Głównym ich zastosowaniem jest synteza izoksazolidyn, w reakcji  

z acetylenami[1-3]. 

Nitrony same w sobie wykazują aktywność biologiczną. Mogą one pełnić funkcje 

przeciwutleniające wewnątrz komórek. Dzięki tym właściwościom znalazły zastosowanie 

zarówno w przemyśle, jak i medycynie[1-3]. 

 
Rys. 1. Wybrane metody syntezy i zastosowania nitronów 
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Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) są szeroko rozpowszechnione w środowisku 

naturalnym. Mogą one być syntetyzowane przez wiele różnych gatunków zwierząt, roślin oraz 

drobnoustrojów [1]. Związki te, ze względu na swoje niezwykłe właściwości wykazują wiele 

zastosowań, między innymi jako dezynfektanty. CSA posiadają budowę amfifilową, ich 

strukturze można wyróżnić hydrofilową  główkę oraz hydrofobowy ogonek. Taka budowa 

umożliwia interakcję z błoną komórkową drobnoustrojów [4]. Łańcuch hydrofobowy  

oddziałuje z ujemnie naładowanymi fosfolipidami błony, natomiast inne krótkołańcuchowe 

podstawniki alkilowe mogą wchodzić w reakcję z białkami lub innymi komponentami błon 

biologicznych, przyczyniając się tym samym do śmierci mikroorganizmów [2]. Przemysłowe i 

domowe stosowanie produktów zawierających CSA jest głównym powodem obecności 

tych związków w środowisku. Akumulacja czwartorzędowych związków amonu w 

przyrodzie może powodować wykształcanie się oporności mikroorganizmów na te 

związki.  Takie zjawisko sprawia, że dotychczas znane i powszechnie używane 

CSA wykazują mniej skuteczne działanie, bądź całkowicie tracą swoją funkcję [6]. Dlatego 

cały czas poszukuje się nowych, bardziej złożonych związków opartych na strukturze 

monomerycznych czwartorzędowych soli amoniowych, przykładem takich związków 

mogą być CSA gemini [3]. CSA gemini to związki zbudowane z dwóch monomerów CSA 

zespolone łącznikiem zlokalizowanym pomiędzy hydrofilowymi główkami lub 

hydrofobowymi ogonami [5]. 
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Broadband semiconductor nanomaterials can (under the influence of UV radiation) 

generate reactive electron-hole pairs. The formed species can react with the compounds 

adsorber on the Surface, decomposing organic compounds into CO2 or NOX sinto nitrate 

salts (by photooxidation and photoreduction). The mechanism of photodegradation of 

pollutants is presented in Figure 1. Titanium dioxide (TiO2) is a semiconductor with a band 

gap of 3,2 eV [1] and characterized by photocatalytic properties.  

The research included (i) sythesis of a self-cleaning Surface from plaster and a small 

amount od dispresed TiO2 nanotubes, (ii) study of photoactivity properties by model 

reaction of photodegradation of methyl blue under the influence of sunlight for six months.  

 

 

 
Fig. 1. The mechanism of photodegradation of pollutants.  
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Cisplatin and carboplatin are the most widely used chemotherapeutic agents based on 

platinum [1]. Each of these drugs can treat various tumors including testicular, ovarian, 

head and neck, lung and bladder cancers. Despite of their activity, both agents induce severe 

side-effects such as nephrotoxicity, ototoxicity, cardiotoxicity, neurotoxicity or 

myelotoxicity [1,2].  

Platinum nanoparticles (PtNPs) are noble metal nanoparticles characterized by unique 

physicochemical properties with regard to large surface to mass ratio, high reactivity and 

catalytic activity. What is important, the size of PtNPs has a significant impact on their 

solubility and bioavability [3]. 

The main purpose of our research is to investigate the possible interactions between 

cisplatin or carboplatin, and two different sizes of platinum nanoparticles – 5nm and 50nm, 

and also to study whether these interactions could influence on the biological activity of 

these drugs.  

In this research, we used several biophysical methods: Isothermal Titration Calorimetry 

(ITC) and Dynamic Light Scattering (DLS) – to test direct interaction between studied 

molecules, and Ames mutagenicity assay on Salmonella Typhimurium TA102 strain – to 

study biological activity of  analyzed compounds. 

The obtained ITC results confirmed direct interactions between analyzed drugs and 

PtNPs. However, the DLS results haven’t shown any aggregation of tested compounds. The 

results of Ames mutagenicity assay also confirmed possible influence of analyzed mixtures 

on their biological activity against bacterial cells. 

Taking the results into account, it can be concluded that the interactions between 

cisplatin or carboplatin and platinum nanoparticles exist and may influence on mutagenicity 

of tested agents.  
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Glikozaminoglikany (GAGi) będące długimi, nierozgałęzionymi i ujemnie 

naładowanymi polisacharydy, znajdują się w macierzy zewnątrzkomórkowej, w której 

biorą udział w wielu procesach odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie komórki 

[1]. GAGi pełnią swoją funkcję dzięki oddziaływaniom z różnymi białkami takimi jak 

katepsyny, kolagen, chemokiny i czynniki wzrostu. Jedną z grup białek, z którymi 

oddziałują GAGi są czynniki wzrostu fibroblastów (z ang. Fibroblast Growth Factor, FGF). 

Jest to rodzina składająca się z 18 białek charakteryzujących się zbliżoną strukturą. W 

organizmie ludzkim odpowiedzialne są za procesy regeneracyjne, a także metabolizm i 

homeostazę komórkową. Kompleksy tych białek z GAGami są dokładnie 

scharakteryzowane zarówno przy pomocy metod eksperymentalnych, jak i teoretycznych.  

Celem moich badań było określenie w jaki sposób polarność łańcucha cukrowego 

GAGów może wpływać na oddziaływania z białkiem wiążącym, a także na stabilność 

kompleksu białko-GAG. Polarność GAGów opisuje w jakiej orientacji są wiązane na 

powierzchni białka. Orientację definiuje kierunek GAGa wyznaczany przez jego 

redukcyjny i nieredukcyjny koniec będące odpowiednio początkiem i końcem. 

Przeprowadzone przeze mnie badania stanowią jeden z pierwszych opisów tej tematyki 

przy użyciu metod chemii obliczeniowej. W obliczeniach wykorzystałem dwa kompleksy 

białek z heksamerami GAGów: FGF-1-heparyna (pdb ID: 2AXM) oraz FGF-2-heparyna 

(pdb ID: 1BFC), dla których zdefiniowałem dwie orientacje GAGa: paralelna będąca 

orientacją GAGa obecną w strukturach eksperymentalnych oraz antyparalelna, która została 

otrzymana poprzez obrócenie łańcucha cukrowego GAGa o 180° przy jednoczesnym 

zachowaniu tego samego obszaru wiążącego GAGa na powierzchni białka, co pozwoliło na 

zachowanie oddziaływań z tymi samymi resztami aminokwasowymi. Na koniec 

przeprowadziłem analizy oddziaływań w kompleksach białek FGF-1 oraz FGF-2 z 

heparyną, co pozwoliło określić, czy jest prawdopodobne aby heparyna we wspomnianych 

wcześniej kompleksach mogła być wiązana na powierzchni białka w orientacji 

antyparalelnej. Ponadto, na podstawie otrzymanych wyników zaproponowałem mechanizm 

wiązania GAGa przez białko FGF-1, który uwzględnia problematykę polarności GAGów. 

Wyniki moich badań są zgodne z danymi literaturowymi [2]. 
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Superhalogeny to molekuły o bardzo dużych wartościach powinowactwa 

elektronowego (EA), większych niż 3,6 eV (EA atomu chloru) [1]. W klasycznym ujęciu 

opisuje się je wzorem ogólnym MXk+1 (M symbolizuje atom centralny, otoczony przez 

k+1 ligandów halogenowych X, k oznacza maksymalną wartościowością atomu M). Ze 

względu na swoje właściwości, struktury te tworzą termodynamicznie trwałe i silnie 

związane aniony. Aniony superhalogenowe charakteryzują się bardzo wysoką wertykalną 

energią odrywania elektronu (VDE), w niektórych przypadkach osiągającą wartość 

nawet VDE = 14 eV [2]. Przez lata ich istnienie i właściwości zostały wielokrotnie 

potwierdzone zarówno dzięki badaniom teoretycznym, jak i eksperymentalnym [3].   

Podandy to grupa supramolekularnych, acyklicznych związków, posiadających 

w swojej budowie „ramiona” zawierające heteroatomy odpowiedzialne za ich właściwości 

kompleksotwórcze. Takie związki posiadają zdolność do wyłapywania dodatnich jonów 

i ich transport bez kontaktu ze środowiskiem chemicznym [4].  

Za pomocą metod obliczeniowych zaprojektowaliśmy nowy anion superhalogenowy, 

który może stanowić efektywną pułapkę molekularną dla wybranych jonów metali. 

TMEFA, czyli anion tris(2metoksyetylo)fluoroboranowy, kształtem przypomina podand, 

a oprócz tego zawiera nadmiarowy ładunek ujemny, dzięki któremu jest zdolny wiązać 

kationy, o określonym rozmiarze, we wnęce utworzonej przez trzy ramiona. Energia 

wiązania, charakteryzująca kompleks TMEFA z wybranymi jonami metali, przewyższa 

wartości charakterystyczne dla klasycznych podandów, co daje perspektywę na dalsze 

badania eksperymentalne tego typu pułapek molekularnych [6].  
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Superabsorbujące polimery na bazie biopolimerów (SAP) są syntetyzowane i badane 

jako biodegradowalna alternatywa dla całkowicie syntetycznych SAP, szczególnie tych 

opartych na kwasie akrylowym i jego pochodnych. Służą one głównie do zatrzymywania 

moczu i kału wewnątrz pieluch dla dzieci i osób dorosłych z problemami inkontynencji. 

Z powodu zjawiska globalnego ocieplenia i stale rosnącej ilości śmieci rozpoczęto prace 

nad uzyskaniem w pełni biodegradowalnej pieluchy [1]. Największy problem pod 

względem biodegradacji stanowią syntetyczne superabsorbenty, dlatego podjęto działania 

mające na celu otrzymanie biodegradowalnego superabsorbentu na bazie polimerów 

naturalnych (skrobia) z wykorzystaniem różnych monomerów syntetycznych [2]. 

W pracy skupiono się na chemicznej modyfikacji skrobi (S) i syntezie nowych, 

potencjalnie biodegradowalnych polimerów z użyciem kwasu akrylowego (AA) jako 

monomeru łańcucha bocznego i mediatora sieciowania wraz z N, N’-

metylenobisakrylamidem (MBA). Kopolimeryzację szczepioną zainicjowano azotanem 

cerowo-amonowym (CAN) lub nadsiarczanem potasu (KPS), co prowadzi do różnych 

mechanizmów reakcji. Usieciowane polimery skrobi zsyntetyzowano w trójszyjnym 

reaktorze szklanym zaopatrzonym w płaszcz grzejny, mieszadło, chłodnicę oraz 

doprowadzenie gazu obojętnego. Szczepione kopolimery skrobi wytrącano, filtrowano pod 

zmniejszonym ciśnieniem, suszono i rozdrobniono w młynku nożowym. 

Dla każdego z inicjatorów zastosowano trzy różne drogi syntezy [3-4]. Struktury 

nowych biopochodnych SAP scharakteryzowano za pomocą spektroskopii IR. Wykonano 

pomiary termograwimetryczne w celu zbadania stabilności termicznej, a morfologię próbek 

zbadano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przeprowadzono 

pomiary fizyko-chemiczne, aby scharakteryzować właściwości nowych materiałów, takie 

jak charakterystyka pęcznienia. Zdolności absorpcyjne otrzymanych hydrożeli zostały 

wykonane w wodzie destylowanej i 0,9% roztworze NaCl. 
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Występowanie czwartorzędowych związków amoniowych w środowisku naturalnym, 

w tym i w organizmach żywych, jest dobrze udokumentowane [1]. W warunkach 

laboratoryjnych, najczęściej, otrzymuje się związki poprzez reakcję substytucji 

nukleofilowej pomiędzy trzeciorzędową aminą a halogenkiem alkilu. Możliwe jest również 

otrzymanie czwartorzędowych soli amoniowych (CSA) z odpowiednich pochodnych 

cukrów takich jak bromek per-O-acetylo-α-D-glukopiranozylu [2] czy chlorek 2-acetamido-

3,4,6-tri-O-acetylo-2-deoksy-α-D-glukopiranozylu [3]. 

CSA znalazły zastosowanie, przede wszystkim, jako dodatki do wszelkiego rodzaju 

środków odkażających, ze względu na ich toksyczność względem komórek. Jednak, ta 

właściwość skutkuje niepożądanym oddziaływaniem na organizmy żywe [4]. 

Czwartorzędowe sole amoniowe mogą cechować się genotoksycznością oraz aktywnością 

mutagenną, tym samym mogą prowadzić do rozwoju nowotworów [5]. Właściwości te 

powiązane są z rodzajem aminy użytej podczas syntezy - pochodne pirydyniowe wykazują 

większe wartości tych cech aniżeli pochodne trzeciorzędowych amin alifatycznych [6-7]. 

Odpowiednie związki tetraalkiloamoniowe mogą być stosowane w leczeniu chorób na 

podłożu bakteryjnym, grzybiczym czy wirusowym, na przykład trifluorooctan N-metylo-

N,N,N-trioktyloamoniowy wykazuje zdolność inhibicji integrazy wirusa HIV [8]. Jednakże 

mikroorganizmy, ze względu na długotrwałe stosowanie znanych związków, nabywają na 

nie oporności, dlatego też poszukuje się nowych czwartorzędowych związków 

amoniowych o potencjalnej aktywności biologicznej, cechujących się brakiem aktywności 

mutagennej [9]. 
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Korzystając z metod ab initio zbadano naturę wiązania, powstającego w wyniku oddania 

pary elektronowej ns2 przez atomy ziem alkalicznych (Mg lub Ca) do wolnego orbitalu n’p 

atomu z grupy 13 BH3, AlH3 i GaH3. Ponadto zbadano również układy w których nadmiar 

elektronu jest przyłączany, tworząc odpowiednie aniony molekularne. Chociaż geometrie 

MgBH3, MgAlH3, MgGaH3 i CaBH3 są takie same, jak można by oczekiwać dla cząsteczek 

związanych koordynacyjnie, stwierdzono, że CaAlH3 i CaGaH3 mają bardzo nietypowe 

geometrie, ponieważ ich wiązania Al-H lub Ga-H są skierowane w kierunku atomu Ca,  
a nie przeciwnie, jak ma to miejsce w innych badanych związkach. Stąd jako źródło tych 

niezwykłych geometrii zasugerowano wewnętrzne przyciąganie elektrostatyczne 

Coulomba, między częściowo naładowanym dodatnio centrum Ca i częściowo 

naładowanym ujemnie centrum H.  

Innym nowym odkryciem jest fakt, że powinowactwa elektronowe (EA) wszystkich 

sześciu rodzajów M'-MH3 mieszczą się w zakresie 0,7 do 1,0 eV, co sugeruje jonowe 

struktury elektronowe obojętnych związków, mimo że częściowe ładunki w centrach 

atomów ziem alkalicznych wynoszą zaledwie 0,3 jednostki atomowe. Częściowy ładunek 

dodatni na atomach metali ziem alkalicznych w połączeniu ze znacznymi powinowactwami 

elektronowymi grup BH3, AlH3 i GaH3 (wtedy gdy są zniekształcone z geometrii płaskiej) 

są głównymi przyczynami dużych (EA).   
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Nikotyna to alkaloid zawierający w swej strukturze dwa pierścienie 

heterocykliczne: pirydynowy oraz pirolidynowy. Analogi nikotyny są bardzo 

interesującym przedmiotem badań ze względu na wysoką aktywność biologiczną i 

farmakologiczną [1]. Alkaloidy nikotynowe mają potencjał w leczeniu różnych 

chorób: Alzhaimera, depresji, Parkinsona, zespołu Turetta, mogą pomóc w leczeniu 

uzależnienia od nikotyny, są również stosowane, jako insektycydy [1].  

Omawiane związki otrzymano na drodze [3+2] cykloaddycji odpowiednio 

podstawionych nitronów z 3,3,3-trichloronitropropenem. Zsyntetyzowane 

izoksazolidyny będące formalnie analogami nikotyny aktywowanymi grupą 

nitrową stanowią wszechstronną grupę półproduktów dla szerokiej gamy 

produktów naturalnych 

i farmaceutycznych [2]. Mogą również wykazywać działanie 

przeciwnowotworowe [3], przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, jak również 

przeciwbakteryjne [4].  
 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Synteza analogów nikotyny w reakcjach nitronów z 3,3,3-

trichloronitropropenem. 
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Około 43% odzieży obecnej na rynkach europejskich wykonano z włókien ba-

wełnianych lub ich mieszanek [1]. Dwie grupy barwnych włókien bawełnianych, tj. 

niebieska i popielatoczarna, cieszą się szczególnie dużą popularnością, gdyż wchodzą w 

skład chętnie kupowanych przez klientów wyrobów dżinsowych. Zatem odzież dżinsowa 

jest często przedmiotem badań kryminalistycznych, stanowiąc materiał dowodowy i 

porównawczy w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania [2, 3]. Spośród 

metod wykorzystywanych do analizy wybarwionych włókien bawełnianych preferuje się te 

nieniszczące, jak techniki mikroskopii optycznej, mikrospektrofotometrię w zakresie UV-

Vis (UV-Vis MSP) czy spektrometrię Ramana. Jednak w celu identyfikacji i porównania 

barwników włókienniczych dopuszczalne jest zastosowanie metod niszczących, głównie 

chromatograficznych [4,5]. 

Badany materiał stanowiło 25 par spodni dżinsowych o szerokiej gamie odcieni koloru 

niebieskiego, wykonanych wyłącznie z bawełny lub z jej mieszanek z innymi rodzajami 

włókien. Wyroby te zostały zakupione na rynku konsumenckim, a ich wyboru dokonano z 

wykorzystaniem aktualnych danych statystycznych dotyczących sprzedaży odzieży w 

Polsce. W trakcie badań wykorzystano techniki mikroskopii optycznej w świetle 

przechodzącym białym, mikroskopii fluorescencyjnej oraz UV-Vis MSP.  

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że skuteczność różnicowania niebieskich 

włókien dżinsowych z wykorzystaniem metod nieniszczących nie jest wystarczająca. 

Zastosowanie sekwencji technik pozwoliło na częściową dyskryminację analizowanych 

włókien, co oznacza konieczność użycia metod niszczących na dalszym etapie badań. 
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Główną wadą komercyjnych form użytkowych herbicydów jest konieczność stosowania 

toksycznych środków powierzchniowo czynnych oraz fakt, że powstające mieszanki 

charakteryzują się dużą lotnością herbicydów [1]. Transformacja herbicydów 

w herbicydowe ciecze jonowe (HILs) wydaje się być obiecującą alternatywą, która prawie 

całkowicie zmniejsza lotność otrzymanych związków w wyniku oddziaływań jonowych 

[1,2]. W niniejszych badaniach przekształcono MCPA w ester czwartorzędowy (esterquat), 

który następnie sprzężono z MCPP w postaci anionu. Połączenie MCPA i MCPP jest 

powszechnie stosowane w celu poszerzenia spektrum działania chwastobójczego w 

Wielkiej Brytanii, krajach UE, a także w USA [3]. W ramach niniejszych badań 

opracowano nowe HILs z udziałem esterqatu o długim łańcuchu alkilowym i 

scharakteryzowano je pod względem podstawowych właściwości fizykochemicznych 

(lotność, rozpuszczalność, aktywność powierzchniowa) oraz biologicznych (aktywność 

przeciwdrobnoustrojowa, fitotoksyczność, mineralizacja, biotransformacja). Oceniono 

fitotoksyczność otrzymanych związków wobec chabra bławatka (Centaurea cyanus) jako 

modelowego chwastu oraz kukurydzy (Zea mays) jako rośliny uprawnej. Obecność kationu 

esterquatu przyczyniła się do zadowalającej rozpuszczalności otrzymanych HILs w wodzie 

(wystarczającej na potrzeby rolnictwa), a także w innych nisko polarnych 

rozpuszczalnikach, eliminując tym samym potrzebę dodawania adjuwantów. Dalsze 

doświadczenia wykazały, że esterquat HILs stymulował fazę kiełkowania kukurydzy, przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiej aktywności herbicydowej wobec chwastów.  
Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136. 
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Zróżnicowanie (dywersyfikacja) kierunków dostaw ropy naftowej do Polski postępuje. 

Według danych Eurostatu udział ropy rosyjskiej w całości dostaw ropy naftowej do naszego 

kraju w roku 2018 wyniósł 67,2%, podczas gdy do roku 2014 cały czas utrzymywał się 

powyżej 90%. Obok ropy rosyjskiej, polskie rafinerie przerabiały w roku 2018 ropę  

z Kazachstanu, Arabii Saudyjskiej, USA, Norwegii, Iraku, Iranu, Nigerii i Wielkiej Brytanii 

[1]. 

Pomiędzy gatunkami ropy naftowej pochodzącymi z różnych światowych źródeł 

występują istotne różnice we właściwościach fizykochemicznych i składzie grupowym. 

Powoduje to konieczność odpowiedniego postępowania w celu skutecznego przerobu 

mieszanin różnych gatunków Zasadniczym problemem jest kompatybilność. Pod pojęciem 

tym rozumie się zdolność mieszaniny gatunków ropy do utrzymania asfaltenów 

(najcięższych, wysokoaromatycznych składników grupowych [2]) w postaci kinetycznie 

stabilnej dyspersji. Problem braku kompatybilności rop dotyczy przede wszystkim sytuacji, 

gdy wśród mieszanych rop jedna jest ropą wysokoparafinową (tzw. lekką), zawierającą 

niewielką ilość asfaltenów, zaś druga ropą cięższą o niewielkiej zawartości węglowodorów 

nasyconych (parafin), za to większej zawartości żywic i asfaltenów. Obie te ropy osobno 

mogą być w pełni stabilne i nie wytrącać osadów asfaltenowych, jednak ich zmieszanie 

może skutkować pojawieniem się tychże osadów. Wynika to z destabilizacji dyspersji 

asfaltenów w cięższej ropie przez węglowodory nasycone z lekkiej ropy, co inicjuje ich 

agregację i wytrącanie się osadów [3].  

Celem prezentowanej pracy była wstępna analiza kompatybilności trzech gatunków 

ropy naftowej w wybranych układach trójskładnikowych z uwzględnieniem kolejności 

mieszania. Do badań użyto turbidymetrii statycznej, polegającej na pomiarze zmian 

mętności roztworu mieszaniny rop w n-heptanie (1 ml próbki i 24 ml n-heptanu). Badania 

wykonano w dniu przygotowania mieszanin oraz po 1, 7 i 28 dniach. W celu oceny 

kompatybilności zastosowano opracowany przez autora parametr RSIT, definiowany jako 

stosunek odchylenia standardowego z pomiarów zmian mętności w czasie przez godzinę 

do średniej mętności próbki w tym czasie. Stwierdzono odmienne tendencje zmian 

stabilności próbek w zależności od kolejności mieszania. Odnotowano pogorszenie 

kompatybilności badanych gatunków ropy naftowej z upływem czasu. 
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Z doniesień literaturowych[1,2] wynika, że pochodne 3-alkilideno-2,3-

dihydrochinolin-4(1H)-onu 1 charakteryzują się wysoką aktywnością cytotoksyczną, 

co sprawia, że są one obiecującymi kandydatami na nowe leki przeciwnowotworowe. Ich 

aktywność cytotoksyczna wiąże się głównie z obecnością układu α,β-nienasyconego enonu, 

a charakter podstawnika na atomie azotu i atomie węgla C2 oraz podstawników 

w pierścieniu aromatycznym może bardzo istotnie wpływać na ich aktywność[2,3]. Ostatnio 

opisaliśmy syntezę 3-metylideno-1-tosylo-2,3-dihydrochinolin-4(1H)-onów 2, a niektóre 

z otrzymanych związków wykazały wysoką aktywność cytotoksyczną wobec kilku 

nowotworowych linii komórkowych (NALM-6, HL-60, MCF-7)4. 

 

 
Rys. 1. Pochodne 3-alkilideno-2,3-dihydrochinolin-4(1H)-onu. 

 

W niniejszym komunikacie przedstawiamy syntezę różnych 3-dietoksyfosforylo-1-

tosylo-2,3-dihydrochinolin-4(1H)-onów 4 modyfikowanych w pierścieniu aromatycznym. 

Związki te są dogodnymi prekursorami do syntezy 3-metylideno-2,3-dihydrochinolin-

4(1H)-onów 5 przez olefinację Hornera-Wadswortha-Emmonsa (Schemat 1). Otrzymane 

produkty będą testowane pod kątem ich aktywności cytotoksycznej na kilka wybranych 

nowotworowych liniach komórkowych. 
Badania finansowane z projektu „InterChemMed - Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni 

publicznych”, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-

I029/16). 

 
LITERATURA 

[1] N. K. Sangwan, P. M. Kelkar, S. N. Rastogi, et al., Indian J. Chem. B, 1985, 24, 639. 

[2] G. D. C. d’Oliveira, A. F. Moura, M. O. de Moraes, et al., J. Braz. Chem. Soc., 2018, 29, 11, 2308. 
[3] N. S. Karthikeyan, K. I. Sathiyanarayanan, P. G. Aravindan, et al., Med. Chem. Res., 2011, 20, 81. 

[4] J. Koszuk, T. Bartosik, J. Wojciechowski, et al., Chem. Biodiversity, 2018, 15, e1800242. 

 
 

  



71 
 

An efficient DET amperometric biosensor for glucose 

determination 
  

Artur Jędrzak1, Maria Kuznowicz1, Tomasz Rębiś2, Teofil Jesionowski1   
 

1,21Institute of Chemical Technology and Engineering, Faculty of Chemical Technology, Poznan University of 

Technology, Berdychowo 4, PL-60965 Poznan, Poland; 

  
 artur.jedrzak@gmail.com 

  

Development of new hybrid platforms-based biosensors, which would be characterized 

by high sensitivity , selectivity, and stability, is a major challenge in biosensor construction 

[1]. Consequently the designed biosensor should be independent of environmental 

constraints, i.e. pH or temperature [2]. Direct electron transfer between GOx and biosensor 

electrode surface has generated considerable interest in experimental and theoretical 

research over the decades, without mediators' assistance [3].  

 
Fig. 1. Schematic design of biosensors based on GC/MWCNTs/Fe3O4/PDA/β-CD/GOx 

  

Herein, the work present the design, synthesis and optimization of Direct Electron 

Transfer (DET) biosensors with glucose oxidase (as a model enzyme) confined on hybrid 

material Fe3O4/PDA/β-CD/GOx. Numerous electrochemical studies have further confirmed 

the direct transfer of electrons between the active center of the enzyme and the surface of 

the electrodes. In addition, the proposed biodetector present a good selective response to 

glucose additions at a relatively wide concentration range. Several physicochemical and 

biochemical research were carried out. The proposed nanoplatform has interesting 

properties, i.e. increased thermal stability, and excellent adhesion to both inorganic and 

organic materials.  
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Czwartorzędowe sole bis-amoniowe to grupa związków, których właściwości zależą od 

podstawników przy atomie azotu oraz łącznika znajdującego się pomiędzy atomami azotu. 

Sole z długimi podstawnikami alkilowymi znalazły zastosowanie jako środki 

powierzchniowo czynne [1]. Sole te są stosowane głównie jako katalizatory w reakcjach 

chemicznych, nośniki substancji aktywnych leków, środkisubstancje zmiękczające tkaniny, 

składniki detergentów i nawozów sztucznych, dodatki do asfaltu, składniki środków 

ochrony drewna, czy też specjalne substancje wykorzystywane do dezynfekcji.[2] 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych opracowana została wydajna metoda 

syntezy dibromków bis-amoniowych z kation alkilo-1,ω-

bis(dodecylodimatyloamoniowym). Na Rys. 1 przedstawiono schemat reakcji 

otrzymywania. 

 
Rys. 1. Synteza soli bis-amoniowych. 

 

Dla oczyszczonych dibromków dokonano identyfikacji za pomocą protonowego i 

węglowego rezonansu jądrowego i na tej podstawie potwierdzono strukturę kationu. 

Ponadto, dla otrzymanych produktów przeprowadzono badanie rozpuszczalności w 

rozpuszczalnikach organicznych i wyznaczono temperatury topnienia. Potencjalnym 

zastosowaniem syntezowanych związków jest zastosowanie jako surfaktanty nowej 

generacji. 
 

Badania zostały sfinansowane ze środków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (numer grantu 

0912/SBAD/2017). 
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pH is a physicochemical parameter used to determine acidity or alkalinity in an aqueous 

solutions. Depending on the environment of the reaction, chemical compounds behave 

differently. A similar phenomenon can be observed at the electrochemistry of the liquid-

liquid interface. It is the branch of electrochemistry that describes the transfer of ions and 

electrons between two phases: an aqueous and an organic. It is an innovative 

electrochemical method used for substance determination [1]. 

 Phenylethylamine (PEA, Fig.1) is a biogenic amine that occurs in a food. It is a 

monoamine neurotransmitter that develops extensively in the central nervous system. It 

regulates the level of glucose in the blood, which also affects the human appetite. Its rich 

sources can be found, among others in chocolate. However, an excess of this amine can 

cause a variety of health conditions, including death. PEA  is alkaline and it exhibits 

electrochemical activity in an acidic medium. It is related to its pKa = 9.83 [2]. 

This work presents the behavior of PEA in various pH values of Britton-Robinson buffer 

at the polarized liquid-liquid interface. The studies were performed using ion transfer 

voltammetry (ITV) technique. . 

 

 
Fig. 1. The structure of phenylethylamine. 
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Ciecze jonowe to liczna grupa związków złożonych wyłącznie z jonów. Ze względu na 

dużą dowolność modyfikacji połączeń jonów, ilość możliwych do otrzymania cieczy 

jonowych jest ogromna. Fakt ten, w połączeniu z ich właściwościami fizykochemicznymi 

takimi jak niska prężność par i temperatura topnienia oraz wysoka stabilność termiczna, 

sprawia, że związki te cieszą się dużym zainteresowaniem i znajdują liczne zastosowania 

w  wielu dziedzinach. Mogą więc one w łatwy sposób przedostawać się do środowiska 

wodnego czy glebowego jako odpady poprodukcyjne lub też w wyniku niekontrolowanych 

wycieków. Dlatego też niezwykle istotne jest określenie ich wpływu na poszczególne 

komponenty środowiska. Choć istnieją dowody na ich toksyczność, wciąż niewiele jest 

danych na temat ich potencjału do bioakumulacji w organizmach żywych. 

Dlatego też, celem niniejszej pracy jest  ocena powinowactwa wybranych kationów i 

anionów cieczy jonowych do białek krwi. Udowodniono bowiem, iż ocena potencjału do 

bioakumulacji w oparciu o metody in vitro wykorzystujące biomolekuły takie jak białka 

osocza krwi czy lipidy membranowe jest o wiele bardziej wiarygodna niż szacowanie 

bioakumuluacji w oparciu o współczynnik podziału oktanol-woda. Jako białka modelowe 

wybrano albuminę ludzką (HSA) oraz alfa-1- kwaśną glikoproteinę (AGP). Oba białka są 

głównymi składnikami osocza krwi oraz wykazują zdolność do wiązania z szerokim 

spektrum związków. Dodatkowo ich wybór podyktowany był tym, iż posiadają one różne 

właściwości wiążące. HSA wiążę się głównie ze związkami o charakterze kwasowym, 

natomiast AGP preferuje związki neutralne i zasadowe. 

W celu oceny powinowactwa wybranych kationów i anionów cieczy jonowych do 

białka wykorzystano technikę ultrafiltracji oraz komercyjnie dostępne zestawy testowe 

TRANSIL. Frakcja niezwiązana z białkiem poddawana była analizie z wykorzystaniem 

techniki HPLC-DAD. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczano ilość cieczy 

jonowej, która uległa przyłączeniu do białka. 

Dodatkowo zostało ocenione powinowactwo wybranych metabolitów leków do białek 

krwi, ponieważ ich potwierdzona stabilność hydrolityczna wskazuje na wysokie 

prawdopodobieństwo ich obecności w środowisku, a tym samym ryzyko ich bioakumulacji 

w organizmach  żywych. 

Otrzymane wyniki wskazują, iż zarówno niektóre kationy i aniony cieczy jonowych jak 

i metabolity leków wykazują powinowactwo do białka. Dzięki temu mogą one wraz z krwią 

przedostawać się do różnych tkanek i narządów, co może przekładać się na ich potencjał do 

bioakumulacji. Dlatego też konieczne jest prowadzenie dalszych badań mających na celu 

dokładne wyjaśnienie tego co dzieje się z tymi związkami po ich przedostaniu się do 

środowiska, gdyż niewątpliwie nie pozostają one bez wpływu na organizmy żywe. 
 

Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki  
w ramach grantu naukowego nr NCN/2016/23/6/ST5/04245 
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Flokulacja jest jedną z powszechnie stosowanych metod usuwania cząstek 

zanieczyszczeń z wody. Jest to zjawisko tworzenia się agregatów w wyniku adsorpcji 

makrocząsteczek związków polimerowych na powierzchni cząstek fazy stałej, co 

przyspiesza ich sedymentację. 

Substancje wykorzystywane w tym procesie nazywane są flokulantami, wśród których 

najczęściej używane są polimery syntetyczne, takie jak poliakryloamid i jego pochodne. 

Jednak ich stosowanie wiąże się z takimi problemami, jak brak właściwości 

biodegradowalnych oraz możliwość dyspersji w wodzie pozostałości toksycznych 

monomerów, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia [1]. Dlatego naukowcy z całego 

świata poszukują skutecznej metody zastępowania syntetycznych polielektrolitów 

naturalnymi polimerami organicznymi, które są biodegradowalne i nietoksyczne, co 

minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko i wpisuje się w światowy trend 

stosowania ekologicznych metod oczyszczania wody. 

Szczególnie interesujące są związki polisacharydowe, takie jak chitozan lub skrobia. 

Główną zaletą tego typu związków jest ich stosunkowo szeroka dostępność, łatwa 

modyfikacja chemiczna, nietoksyczność oraz wysoka skuteczność w agregacji 

zanieczyszczeń. Dlatego też podjęta została próba potwierdzenia hipotezy badawczej, że 

istnieje możliwość otrzymania nowego flokulantu na bazie biopolimerów, który pozwoli na 

efektywne uzdatnianie wody. 

Poster przedstawia wyniki badań nad oczyszczaniem popłuczyn z filtrów w Stacji 

Uzdatniania Wody w Kutnie przy użyciu nowych flokulantów na bazie chitozanu  

i modyfikowanej skrobi. W badaniach zbadano skuteczność usuwania związków żelaza, 

których wysokie stężenie decyduje głównie o zwiększonym zmętnieniu wody. Uzyskane 

wyniki porównano z wynikami wcześniejszych badań procesu koagulacji/flokulacji 

popłuczyn w Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie przy użyciu popularnych flokulantów 

dostępnych w Polsce. Sformułowane wnioski pozwolą na stworzenie flokulantów 

biopolimerowych wykazujących wysoką skuteczność agregacji koloidalnych cząstek 

żelaza, które są alternatywą dla obecnie stosowanych syntetycznych polielektrolitów. 
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W ciągu ostatnich dziesięcioleci podjęto intensywne wysiłki w celu zaprojektowania 

nowych związków do zwalczania szczepów mikroorganizmów opornych. Stosowane 

związki nie działają a konwencjonalne sposoby podawania mogą nie być wystarczająco 

skuteczne, aby przenieść związek leczniczy w miejsce jego działania. Dlatego też nauka 

dokłada wszelkich starań, aby sprostać zapotrzebowaniu na nowe generacje środków 

przeciwdrobnoustrojowych i leków. Jednym z proponowanych rozwiązań jest strukturalna 

modyfikacja istniejących związków biologicznie czynnych (zastąpienie lub wprowadzenie 

kolejnych podstawników) skutkująca powstaniem nowego związku o właściwościach 

innych niż prekursor. Przy ocenie potencjału biologicznego istotnymi aspektami są 

określenie struktury, form jonowych występujących w roztworze wodnym, właściwości 

kwasowo-zasadowych oraz lipofilowości związku. Wiedza ta pozwala poznać właściwości 

związku, a tym samym umożliwia przewidywanie jego działania w organizmie lub 

środowisku. Jest to również ważne w badaniach nad nowymi produktami syntetycznymi 

pod kątem modyfikacji strukturalnych, które wpłyną na stabilność, charakter oddziaływań, 

właściwości fizykochemiczne, skuteczność czy cel molekularny.  

Związki zawierające pierścień pirazynowy posiadają szeroki zakres aktywności 

biologicznej. Wykazują działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, 

przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze, przeciwutleniające lub przeciwbakteryjne [1]. 

Szczególnie interesującym przykładem pochodnej pirazyny o znanym działaniu  

i praktycznym zastosowaniu jest pirazynamid (PZA), z powodzeniem stosowany  

w pierwszym etapie leczenia gruźlicy [2]. 

W wyniku badań teoretycznych, ustalono trwałe energetycznie konformery oraz 

tautomery 2HP i jej chloropochodnej. Zaproponowany został model równowag 

występujących w roztworze wodnym wraz z wartościami stałych pKa związków w wodzie 

oraz ich lipofilowość i cytotoksyczność. Wyniki uzyskano na podstawie symulacji DFT. 
Obliczenia prowadzone były z użyciem metody B3LYP i M06-2X, bazy funkcyjnej  

6-311+G** oraz modeli rozpuszczalnikowych PCM i SMD. 

 
Badania  zostały sfinansowane z projektu WND-POWR.03.02.00-00I059/16 oraz BMN nr539-T120-B461-20  
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W niniejszej pracy przeanalizowano hydrodynamikę grawitacyjnego spływu cienkiej 

warstewki cieczy po pochyłej powierzchni płyty w reaktorze fotokatalitycznym z 

immobilizowanym filmem katalizatora (TiO2). Na podstawie równania Naviera - Stokesa 

wyznaczono zależności prędkości średniej od parametrów przepływu. W projektowanym 

reaktorze rolę dystrybutora pełni zbiornik ze szczeliną, przez który wypływa ciecz 

bezpośrednio na płytę reaktora. Takie rozwiązanie konstrukcyjne ma zapewnić 

równomierny rozpływ cieczy po całej powierzchni płyty. Do opisu ruchu wypływającej 

cieczy wykorzystano model wypływu cieczy przez mały otwór w ścianie zbiornika, na 

podstawie którego wyznaczono wysokości słupa cieczy w zbiorniku górnym. 

 
Rys. 1. Rysunek projektowy konstrukcji płaskiego reaktora fotokatalitycznego z immoblizowanym 

filmem katalizatora. 
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Doxorubicin (DOX) is an anthracycline antibiotic used as a chemotherapeutic 

agent in the treatment of most types of invasive breast cancer [1]. Despite the effectiveness 

of the drug for many types of cancer, its use is associated with numerous side effects, such 

as neurologic disruptions or cardiotoxicity [2]. Therefore, it is essential to find a precise 

system, which would deliver drug to the targeted cancer cells, making sure that it would not 

reduce the drugs’ anti-tumor activity [3].  

To the solution come metal-based nanoparticles, which recently have been in great 

interest, as they have many special properties. Among them we can distinguish platinum 

nanoparticles (PtNPs) characterized by a high volume-to-surface ratio, small particle size 

and the ability to catalyze the reaction [3].  Due to these features, platinum nanoparticles 

have become the subject of intensive research on their use as nanocarriers for cancer drugs. 

The combination of an anti-cancer drug and platinum nanoparticles may result in enhancing 

their synergistic therapeutic effect, making. In addition, it may have the effect of more 

efficiently delivering the drug to the target site, thereby causing fewer side effects of 

chemotherapy [4,5].   

This work focuses on the modulation of doxorubicin biological activity by 

platinum nanoparticles. There was an investigation that connected possible interaction 

between doxorubicin and 50nm platinum nanoparticles using methods such as fluorescence 

spectroscopy, Dynamic Light Scattering, and Isothermal Titration Calorimetry. The 

mutagenicity of doxorubicin and platinum nanoparticles mixtures was also conducted using 

the Ames mutagenicity assay. The results obtained so far indicate potential interactions 

between Dox-PtNPs and their possible influence on the mutagenic activity of analyzed 

compounds. 
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Kompozyty polimerowe, szczególnie te zawierające odnawialne napełniacze roślinne, 

wzbudzają duże zainteresowanie jednostek naukowych, jak i przemysłowych. 

Charakteryzują się częściową biodegradowalnością, dobrą stabilnością wymiarową, 

odpornością na czynniki zewnętrzne, jak również znakomitymi właściwościami 

mechanicznymi. Ponadto doskonale wpisują się w tzw. „ekotrendy” [1]. Niestety podczas 

ich produkcji napotyka się na problem związany z niską kompatybilnością pomiędzy 

składnikami. Konieczne jest zastosowanie procesu modyfikacji w celu poprawy 

oddziaływań matrycy z napełniaczem. Obecnie wykorzystuje się szereg technik 

modyfikacji o charakterze chemicznym lub fizycznym. Jednakże wprowadzenie 

dodatkowej obróbki podczas otrzymywania materiałów może znacząco wpływać na 

właściwości końcowe kompozytu [2-3].  

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu modyfikacji chemicznej napełniacza 

lignocelulozowego za pomocą innowacyjnej cieczy jonowej na przebieg procesu 

krystalizacji matrycy polipropylenowej. W ramach badań przeprowadzono modyfikację 

drewna oraz otrzymano polimerowe materiały kompozytowe, które  poddano 

charakterystyce fizykochemicznej. Badania obejmowały: szerokokątową dyfrakcję 

promieniowania rentgenowskiego (WAXS), analizę termiczną metodą różnicowej 

kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz badania mikroskopowe w świetle spolaryzowanym 

przy użyciu mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego. Określono wpływ modyfikacji 

na strukturę nadmolekularną modyfikowanego drewna, a także na aktywność nukleacyjną 

napełniaczy lignocelulozowych. 
 

Finansowanie: Praca została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 
grantu 0912/SBAD/2003). 
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W ostatnich latach kokryształy [1] stały się częstym obiektem zainteresowań wielu 

naukowców z różnych dziedzin nauki. Przy odpowiednim doborze składników i warunków 

syntezy możliwe jest otrzymanie struktur o określonych właściwościach fizyko-

chemicznych. 

Związki pochodnych pirazyny wykazują szeroki zakres aktywności biologicznych, np.: 

przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne [2], przeciwdrobnoustrojowe [3]. Natomiast pochodne 

2- merkaptopirazyny znajdują zastosowanie jako nowoczesny środek hamujący rozwój 

nowotworów [4].  

Do tej pory udało nam się otrzymać, poprzez krystalizację z roztworu, strukturę 

disulfidu bis(2-pirazynylu).  

 

 

Rys.1. Wzór strukturalny disulfidu bis(2-pirazynylu).  
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Bakteria Helicobacter Pylori została sklasyfikowana przez Światowa Organizacje 

Zdrowia jako czynnik kancerogenny klasy I. Patogen ten zainfekował prawie połowę 

społeczeństwa na świecie, jednak u zdecydowanej większości tych osób choroba nie 

rozwija się. Zakażenie tą bakterią niesie ze sobą ryzyko takich chorób jak zapalenie żołądka 

typu B, chorobę wrzodową, raka żołądka lub chłoniaka błony śluzowej żołądka [1,4]. Za 

rozwój choroby nowotworowej żołądka odpowiada między innymi proces cięcia  

E-kadheryny, jednego z kluczowych białek odpowiedzialnych za połączenia między 

komórkami nabłonka. Jest ono trawione przez wydzielaną przez bakterie H.pylori proteazę 

(ang. High-temperature requirement A), co prowadzi do rozluźnienia struktury tkanki, 

umożliwiając tym samym jej penetrację przez bakterię. [2,3]. 

Celem mojego projektu jest znalezienie substratu dla enzymu HtrA jak również 

aktywatorów tego enzymu, a następnie synteza inhibitora. Aby tego dokonać początkowo 

syntezuję bibliotekę peptydową, w której peptydy służą mi jako małocząsteczkowe 

substraty podczas trawienia przez proteazę HtrAHP, w celu określenia miejsca cięcia 

enzymu oraz określenia warunków jego aktywności. Badania enzymu HtrA 

przeprowadzone na modelu kadheryny typu rCdh1 wykazały, że enzym ten jest specyficzny 

dla fragmentów o sekwencji [VITA]-[VITA]-x-x-D-[DN] przy czym hydroliza następuje 

pomiędzy dwiema hydrofobowymi resztami aminokwasowymi znajdującymi się w  

N-terminalnej części tych sekwencji [3]. 
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Fotokatalityczne generowanie wodoru może stanowić atrakcyjną alternatywę dla 

tradycyjnych metod produkcji tego pierwiastka. Jednym z fotokatalizatorów cieszącym się 

dużym zainteresowaniem jest wolframian bizmutu. Półprzewodnik ten należy do grupy 

warstwowych perovskitów z rodziny Aurivilliusa, charakteryzujący się energią przerwy 

wzbronionej równą 2,70 eV (λ< 450 nm). Jednakże, ograniczenie w zastosowania Bi2WO6 

na szeroką skale wynikają z szybkiej rekombinacji nośników ładunku elektron/dziura. 

Jednym z sposobów spowolnienia rekombinacji fotogenerowanych par e–/h+ oraz 

poprawiania separacji nośników ładunków jest modyfikacja powierzchniowa za pomocą 

kropek kwantowych ze względu na unikatowe właściwości elektro-optyczne.  

W przedstawionych badaniach wykorzystano kropki kwantowe AgInS2. 

W tym odniesieniu, przeprowadzone prace badawcze obejmowały syntezę Bi2WO6 

metodą hydrotermalną, kropek kwantowych AgInS2 metodą typu „hot-injection”,  

a w kolejnym etapie połączenie tychże półprzewodników metodą fizycznego osadzania. 

Hybrydowe fotokatalizatory zostały scharakteryzowane za pomocą spektroskopii 

rozproszonego odbicia (DRS/UV-Vis), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), 

transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) oraz spektroskopii fotoluminescyjnej 

(PL). Aktywność fotokatalityczna otrzymanych próbek została zbadana w reakcji 

fotodegradacji fenolu w fazie wodnej, jak również w reakcji rozkładu wody do wodoru pod 

wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis. 
 

Badania były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/23/B/ST8/03336). 
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Obserwowanemu w ostatnich latach rozwojowi przemysłu towarzyszy stale rosnąca 

liczba nowych, syntetycznych związków chemicznych. Związki te po przedostaniu się do 

środowiska mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nie tylko ze 

względu na mnogość nowych związków chemicznych, ale także czasochłonność i koszty 

badań toksykologicznych, ocena ryzyka każdego z nich tradycyjnymi metodami jest 

praktycznie niemożliwa. Alternatywą dla badań laboratoryjnych są, rekomendowane m.in. 

przez europejski system gospodarowania chemikaliami (rozporządzenie REACH [1]) 

metody komputerowych, w tym metoda ilościowej zależności pomiędzy strukturą 

chemiczną a aktywnością biologiczną, tzw. metoda QSAR (ang. Quantitative Structure 

Activity Relationship). Idea metod QSAR opiera się na założeniu, że strukturalnie podobne 

związki chemiczne charakteryzują się podobną aktywnością biologiczną (np. toksycznością 

ostrą). 

Jedną z ważniejszych grup zanieczyszczeń środowiska są przemysłowe związki 

organiczne powstające między innymi jako uboczne produkty w procesach przemysłowych 

(ang. industrial organic compounds, IOCs). Z uwagi na duże zróżnicowanie strukturalne 

związków zaliczanych do klasy IOCs, celem badania było zweryfikowanie, czy na 

podstawie różnic w budowie i właściwościach fizykochemicznych tych związków można 

wnioskować o różnicach w ich toksyczności ostrej względem rozwielitki.  

Wyniki modelowania QSAR dowiodły, że metody komputerowe mogą stanowić 

uzupełnienie badań eksperymentalnych w zakresie oceny ryzyka chemicznego stwarzanego 

przez związki IOCs, redukując ilość badań laboratoryjnych. Ponadto interpretacja 

opracowanego modelu QSAR udowodniła, ze toksyczność ostra względem rozwielitki 

zakodowana jest w strukturze chemicznej i właściwościach fizykochemicznych 

analizowanych związków organicznych i zależy od parametrów takich jak lipofilowość, 

masa molowa, oraz powierzchnia dostępna dla rozpuszczalnika. 
 

Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki UMO-2016/23/D/NZ7/03973 
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Prawidłowa reakcja układu immunologicznego jest niezbędna do zwalczania infekcji  

w ludzkim organizmie. Za regulację funkcjonowania układu odpornościowego 

odpowiedzialne są między innymi receptory obecne na limfocytach. Ich aktywacja 

następuje w wyniku oddziaływania limfocytów z cząsteczkami prezentującymi antygen. 

Obecnie znanych i scharakteryzowanych jest już wiele receptorów, jednak część         

z nich nadal pozostaje naukową zagadką. Przykładem jest białko CD160 (ang. cluster of 

differentiation 160), będące członkiem nadrodziny immunoglobulin. CD160 jest 

glikoproteiną zakotwiczoną w błonie za pomocą glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). 

Funkcje regulatorowe receptora są złożone. Poprzez wiązanie się z odpowiednimi 

ligandami posiada zdolność do aktywacji lub hamowania odpowiedzi limfocytów T [1]. 

Ekspresja CD160 została wykazana między innymi w ludzkim oku oraz u pacjentów  

z zaburzeniami limfoproliferacyjnymi komórek B. Receptor ten odgrywa również dużą rolę 

w leczeniu napadowej nocnej hemoglobinurii, miażdżycy, malarii, a także chorób 

wirusowych, takich jak HIV, HCV. Pomimo przeprowadzenia licznych badań nadal nie 

określono wszystkich funkcji CD160. Opracowanie skutecznej metody ekspresji  

i oczyszczania ludzkiego CD160 oraz jego charakterystyka jest niezbędna do planowania 

dalszych eksperymentów, które mogą pomóc w zrozumieniu funkcji tego receptora oraz 

pozwolą określić struktury krystaliczne receptora z jego potencjalnymi inhibitorami. 

Ekspresja białka CD160 prowadzona była w trzech różnych systemach ekspresyjnych 

(bakteryjnym, drożdżowym i eukariotycznym). W przypadku białka z bakteryjnego 

systemu ekspresyjnego konieczna była izolacja receptora z frakcji nierozpuszczalnej, co 

wymagało jego rozfałdowania i ponownego refoldingu. Białko, którego ekspresja 

przeprowadzona była w drożdżach P.pastoris zawierała liczne miejsca                              

N- i O-glikozylacji. Ponieważ ponowne fałdowanie białka było procesem czasochłonnym              

i skomplikowanym, a całkowite usunięcie cukrów okazało się niemożliwe podjęto próbę 

ekspresji CD160 w ludzkich embrionalnych komórkach nerki 293 (HEK 293). 
 

 Badania zostały sfinansowane z grantów NCN 2016/21/D/NZ1/02777 oraz BMN 539-T070-B453-20. 
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Biomasa lignocelulozowa jest nieograniczonym źródłem prostych cząsteczek tzw. 

platform molecules, które mogą być zastosowane jako bloki budulcowe do otrzymania 

innych wartościowych przemysłowo związków chemicznych. Jednym z tych obiecujących 

związków jest 2,5-dimetylofuran (DMF), który jak dotąd był otrzymywany głównie  

w wyniku uwodornienia 5-hydroksymetyofurfuralu (HMF) przeprowadzanego przy udziale 

katalizatorów opartych na metalach szlachetnych. Jednak tańsze metale nieszlachetne 

również wykazują aktywność w reakcjach uwodornienia wartościowych związków 

pochodzących z biomasy. 

Schemat 1. Schemat reakcji uwodornienia 5-hydroksymetylofurfuralu. 
 

W przypadku przekształcenia HMF do DMF pojawiają się co najmniej dwie możliwe 

ścieżki reakcyjne prowadząc do wielu produktów uwodornienia (Schemat 1.). Stąd 

kluczowy był dobór katalizatora zapewniającego wysoką selektywność. Jako fazę aktywną 

katalizatora zastosowano nikiel będący alternatywą dla metali szlachetnych, zaś jako nośnik 

tlenek tytanu. W celu zbadania wpływu właściwości nośnika takich jak: wielkość 

powierzchni właściwej, rozmiaru krystalitów oraz stosunku anatazu do rutylu na przebieg 

reakcji przygotowano szereg katalizatorów opartych na różnych tlenkach tytanu. 

Zaobserwowano, że nośniki zawierające rutyl faworyzują ścieżkę reakcji prowadzącą przez 

2,5-bis-hydroksymetylofuran.(BHMF) pozwalając na powstanie produktu redukcji 

pierścienia aromatycznego, zaś nikiel osadzony na  wysokopowierzchniowym anatazie daje 

wysoką wydajność do DMF.  

W następnym etapie do fazy aktywnej wybranego katalizatora niklowego wprowadzono 

drugi metal, aby modulować selektywność układu katalitycznego. Skład fazy metalicznej 

był modyfikowny poprzez dodatek żelaza, ponieważ wpływa ono na dyspersję i 

redukowalność niklu. Otrzymano znaczną poprawę wydajności do DMF (z 10 do 71%). 
 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 



86 
 

O zastosowaniu reakcji Mitsunobu w chemii cukrów 
 

Dominika Skoroszewska1, Henryk Myszka1 

 
1Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

 

dominika.skoroszewska@gmail.com 
 

Reakcja Mitsunobu została opracowana w 1967 r. przez japońskiego naukowca Oyo 

Mitsunobu [1]. Przedstawił on nową metodę otrzymywania estru poprzez kondensację 

alkoholu i kwasu karboksylowego w obecności trifenylofosfiny i azodikarboksylanu 

dietylu. Reakcja Mitsunobu biegnie z utworzeniem produktu pośredniego – betainy, dzięki 

czemu znalazła zastosowanie w syntezie organicznej. Swoją popularność reakcja 

zawdzięcza stereospecyficzności i kompatybilności z dużym zakresem grup funkcyjnych, 

przebiega generalnie w łagodnych i neutralnych warunkach. Jednak wyodrębnienie 

głównego produktu reakcji spośród zużytych i nadmiarowych reagentów przysparza pewne 

trudności [2,3]. 

 
 

Rys. 1. Schemat reakcji Mitsunobu. 
 

Bezpośrednia reakcja pomiędzy alkoholem a czynnikiem nukleofilowym jest nie-

możliwa, ze względu na to, że grupa hydroksylowa jest słabą grupą odchodzącą. Aby 

aktywować grupę hydroksylową w reakcji Mitsunobu należy przeprowadzić ją w sól 

alkoksyfosfoniową poprzez działanie trifenylofosfiną (PPh3) oraz azodikarboksylanem 

dietylu (DEAD) lub diizopropylu (DIAD).                

Dzięki dużej uniwersalności dla wyboru odczynnika o charakterze pronukleofilowym  i 

tym samym produktu reakcji, reakcja Mitsunobu znalazła wiele zastosowań, m.in. w 

syntezie nowych związków zawierających wiązania węgiel-tlen (np. pochodne estrów, 

laktony i etery) czy węgiel-azot (np. aminy, iminy, azydki). Również wykorzystywano ją 

w reakcji estryfikacji nukleozydów i funkcjonalizacji pochodnych węglowodanów [3-5]. 
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Siarkowodór (H2S) był tradycyjnie uważany za wysoce toksyczny gaz. Jednak ostatnie 

badania wykazały, że jest endogennie wytwarzaną cząsteczką sygnalizacyjną o bardzo 

silnych właściwościach cytoprotekcyjnych, które są porównywalne z dwoma innymi 

dobrze znanymi gazotransmiterami: tlenkiem azotu (NO) oraz tlenkiem węgla (CO).  

W tkankach ssaków generowany jest endogennie z L-cysteiny i homocysteiny. Istnieją co 

najmniej trzy enzymy odpowiedzialne za przekształcenie cząsteczek zawierających siarkę 

w H2S: γ-liaza cystationiny (CSA), β-syntaza cystationiny (CBS) oraz siarkotransferaza  

3-merkaptopirogronianowa (3-MST). Stężenie H2S we krwi u ssaków mieści się  

w przedziale 30-100µM. W mózgu natomiast stężenie tego transmitera może wynosić 

nawet 160µM. Dostarczenie egzogenne, jak również enzymatyczne wytwarzanie 

siarkowodoru w komórkach wywołuje szeroki zakres ochronny, w tym rozszerzenie naczyń 

krwionośnych, działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, obniżające metabolizm 

komórkowy w stanach stresu. Wyniki sugerują, że odpowiednie stężenie H2S w organizmie 

może mieć potencjalne właściwości terapeutyczne dla wielu chorób. Z kolei nieprawidłowe 

stężenie tego biotiolu w organizmie człowieka jest związane z różnymi chorobami, takimi 

jak choroba Alzheimera, zespół Downa czy przewlekła choroba nerek [1,2]. 

Tradycyjne metody wykrywania siarkowodoru (techniki kolorymetryczne, 

elektrochemiczne, chromatografia gazowa) często wymagają zniszczenia tkanek. Biorąc 

pod uwagę wysoką reaktywność siarkowodoru w środowiskach biologicznych, metody te 

dają często niespójne wyniki. Oparte na fluorescencji testy mogą być przydatne ze względu 

na wysoką czułość, wrażliwość, selektywność. Istniejące próbniki fluorescencyjne do 

wykrywania obecności tego analitu w systemach komórkowych opierają się m.in. na 

redukcji elektronowych grup: azydkowych, nitrowych, hydroksyaminowych do 

odpowiednich amin bądź rozerwaniu wiązań eterowych, estrowych,  co powoduje 

włączenie fluorescencji [3]. 

Celem pracy jest przedstawienie ścieżki syntezy próbnika opartego na 7-hydroksy- 

4-metylokumarynie i zaprezentowanie uzyskanych wyników.  
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Wykrywanie i oznaczanie ilościowe reaktywnych form tlenu (RFT) w układach 

komórkowych pozostaje ogromnym wyzwaniem. Brak precyzyjnego określenia ich udziału 

w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych powoduje między innymi brak postępu 

w opracowywaniu nowych leków. Kwas chlorowy (I) (HOCl) jest znany jako jeden 

z najważniejszych biologicznie reaktywnych form tlenu, który odgrywa ważną rolę 

w układach odpornościowych [1]. Chociaż HOCl działa głównie w zapobieganiu inwazji 

mikroorganizmów, silne właściwości utleniające oraz niekontrolowany poziom HOCl 

może prowadzić do różnych schorzeń u ludzi, w tym choroby sercowo-naczyniowe, 

neurodegeneracyjne oraz choroby nowotworowe [2]. Ze względu na patofizjologiczne 

znaczenie kwasu podchlorawego konieczne jest opracowanie technik obrazowania HOCl. 

Wśród najpotężniejszych narzędzi do obrazowania sondy fluorescencyjne stały się 

najbardziej atrakcyjne wśród tych metod ze względu na ich wysoką czułość, niski koszt 

i wykrywanie w czasie rzeczywistym [3]. Monitorowanie wewnątrzkomórkowego HOCl 

w celu zbadania jego biologicznej roli jest niezwykle ważne z medycznego punktu 

widzenia. Dlatego też istotne jest opracowanie selektywnych, czułych próbników 

pro-fluorescencyjnych, które mogą dostarczyć ważne informacje o właściwościach 

fizjologicznych i biochemicznych żywych komórek oraz tkanek.  

Celem badań było zaprojektowanie prostej, czułej oraz innowacyjnej sondy do 

selektywnej detekcji kwasu chlorowego (I). Synteza próbnika pro-fluorescencyjnego 

opierała się na jak najbardziej możliwej integracji systemu chromoforu z cząsteczką 

wrażliwą na analit, która będzie odpowiedzialna za selektywną reakcję z nim. Konstrukcja 

nowej sondy ma na celu osiągnięcie zmiany właściwości spektroskopowych po reakcji 

z analitem wykazując maksymalną absorpcję i emisję w widzialnym obszarze. Uzyskana 

sonda charakteryzuje się wysoką czułością, a także krótkim czasem reakcji z analitem. 

Dokonano charakterystyki reaktywności chemicznej próbnika i zbadano właściwości 

spektroskopowe produktów reakcji między próbnikiem a kwasem podchlorawym.  
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Nowoczesne rolnictwo wymaga stosowania różnych środków agrochemicznych w celu 

utrzymania wysokiej wydajności produkcji żywności. Jednakże, wprowadzanie do 

środowiska ksenobiotyków niesie ze sobą problemy związane z ich toksycznością, 

akumulacją w środowisku czy porywaniem cząsteczek pestycydów przez wiatr [1]. 

W konsekwencji, nadmierne globalne używanie środków ochrony roślin stanowi poważne 

zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska. Z tego powodu, rozwój produktów 

o niskiej toksyczności jest kwestią ogromnej wagi. Ponadto, w zgodzie z zasadami zielonej 

chemii, promowane jest wykorzystanie związków pochodzenia naturalnego, które są 

powszechnie dostępne i należą do zasobów odnawialnych [1, 2]. 

Ciecze jonowe pozwalają na syntezę związków chemicznych o podwójnej funkcji, np. 

na połączenie komercyjnych herbicydów z regulatorami wzrostu, fungicydami czy 

surfaktantami [3, 4]. W związku z tym, tropina została zaproponowana jako źródło kationu 

odpowiedzialnego za regulację wzrostu roślin (kation N-alkiltropiniowy), a następnie 

połączona z anionami herbicydowymi (MCPA lub dikambą) [5]. Zsyntetyzowane sole 

wykazały wysoką rozpuszczalność w wodzie oraz właściwości powierzchniowo-czynne, 

bez nadmiernego pienienia. Dalsze badania wykazały właściwości sprzyjające wzrostowi 

roślin uprawnych na przykładzie kukurydzy, przy jednoczesnym wzmocnionym działaniu 

chwastobójczym w stosunku do chabra bławatka. Jednocześnie otrzymane preparaty 

wykazywały wysoką aktywność przeciwbakteryjną wobec typowych bakterii glebowych: 

Pseudomonas putida i Bacillus cereus. Ponadto potwierdzono, że zsyntetyzowane sole nie 

ulegają biodegradacji ze względu na niską podatność kationów na biotransformację. 

Uzyskane wyniki sugerują, że czwartorzędowe sole tropinowe wykazują posiadają 

obiecujące właściwości wspomagające wzrost roślin oraz hamujące rozwój chwastów. 
Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego przez  

Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136. 
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 Ftalany to estrowe pochodne kwasu ftalowego, które znajdują szerokie 

zastosowanie w produkcji materiałów plastikowych. Długołańcuchowe pochodne kwasu 

ftalowego zaliczane są do związków zaburzających gospodarkę hormonalną. Szerokie 

zastosowanie ftalanów w procesach produkcji, szczególnie materiałów syntetycznych czy 

kosmetyków, powoduje ich rozprowadzanie wraz z odpadami poprodukcyjnymi w 

środowisku naturalnym. Proces oczyszczania ścieków z ftalanów może przebiegać między 

innymi przy pomocy roślin makrofitycznych, osadzonych w naturalnych ekosystemach 

bagiennych lub sztucznych zbudowanych przez człowieka, tworząc tym samym 

oczyszczalnie hydroponiczne. Jednak do zastosowania tej technologii na większą skalę, 

konieczne są szczegółowe badania skuteczności procesu eliminacji poszczególnych 

zanieczyszczeń. 

 Celem przeprowadzonych badań była analiza ubytku dwóch estrów kwasu 

ftalowego (ftalanu bis-(2-etyloheksylu) DEHP, ftalanu di-n-octylu DOP) ze ścieków w 

laboratoryjnym układzie hydroponicznego oczyszczania wody oraz ocena migracji 

ftalanów do roślin w uprawie hydroponicznej na przykładzie pieprzycy siewnej (Lepidium 

sativum). Eksperyment trwał 21 dni (14 dni wzrostu i adaptacji rośliny, 7 dni sorpcji 

ftalanów) i był prowadzony w warunkach stałej temperatury. Ekstrakcję ftalanów z próbek 

wodnych przeprowadzono za pomocą SPE (Oasis HLB (300 mg, 6 mL)) natomiast z próbek 

roślinnych ftalany wyodrębniono za pomocą ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami 

(UAE). Analizę końcową prowadzono z wykorzystaniem chromatografii gazowej 

pracującej w układzie GC-MS(SIM). 

 Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że skuteczność eliminacji 

DEHP oraz DOP ze strumienia ścieków w układzie hydroponicznym wynosiła 

odpowiednio 83,15 i 64,84 %. Porównanie wyników zawartości ftalanów w materiale 

roślinnym ze skutecznością ich usuwania ze strumienia ścieków wskazuje, że proces sorpcji 

do roślin odgrywa ważną, ale nie jedyną rolę, w ich usuwaniu podczas oczyszczania 

hydroponicznego. 

 
Badania finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Badań Młodych 

Naukowców BMN 539-T010-B455-20 
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Chemia związków heterocyklicznych zyskuje coraz większe zainteresowanie, ze 

względu na łatwą modyfikację tych związków oraz ich potencjalną aktywność biologiczną. 

Izoksazoliny, pięcioczłonowe heterocykle, mogą być stosowane jako prekursory wielu 

reakcji chemicznych prowadzących do otrzymania związków organicznych tj. β-

hydroxyketonów, oksymów, czy nitryli. 1-3 Ponadto, izoksazoliny wykazują właściwości 

farmakologiczne, głównie w kierunku zwalczania bakterii  

i wirusów. Mogą być także stosowane jako środki przeciwzapalne lub przeciwbólowe. 4-5  

W ramach niniejszej pracy analizowano regioselektywność reakcji [3+2] cykloaddycji 

(32CA) między N-tlenkiem benzonitrylu, a serią 4-R-podstawionych analogów  

β-nitrostyrenu, przy użyciu nowatorskiej teorii molekularnej gęstości elektronowej 

(MEDT). Analiza MEDT globalnych właściwości elektronowych addentów wykazała, że 

N-tlenek benzonitrylu można sklasyfikować jako czynnik nukleofilowy, podczas gdy 

badane 4-R-podstawione analogi β-nitrostyrenu pełnią rolę elektrofili. Obliczenia DFT 

również wykazały, że bardziej faworyzowaną ścieżką reakcji jest tworzenie się 4-nitro-

podstawionych Δ2-izoksazolin. 
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Rys. 1. Lokalne oddziaływanie 32CA między N-tlenkiem benzonitrylu, a serią  

4-R-podstawionych analogów β-nitrostyrenu. 
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Proton transfer is one of the most important chemical reactions in chemistry. Excited-

state intramolecular proton transfer (ESIPT) is one of the proton transfer reactions that can 

be initiated by photo excitation. In recent years, ESIPT has received increasing attention 

because of its practical applications in various systems such as in photostabilizers, laser 

dyes, light emitting materials for electroluminescent devices, molecular switches 

fluorescence sensors, and particularly in biological systems. In fact, the ESIPT process 

occurs via the pre-existing intramolecular hydrogen bond. In the S0 state, two π-conjugated 

groups can be connected via a hydrogen bond, and the form could be called the enol form. 

Based on the photoexcitation, the ESIPT occurs in the S1 state forming a phototautomer 

keto structure.  

Salicyladazine (SA) has some unique properties that two salicylaldimine groups are 

connected via the N–N single bond rather than the normal C–C bond. In addition, the double 

intramolecular hydrogen bonds of SA molecules can lead to the ESIPT proces (Fig.1). 

 

 
Fig.1 Schematic-representation-of-the-excited-state-intramolecular-proton-transfer-

ESIPT for SA 
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Związki pochodzenia biologicznego wykazują wiele niezwykłych cech, zachowując 

przy tym pełną biodegradowalność i biokompatybilność. Te właściwości powodują, że 

coraz częściej zastępują one bardziej toksyczne, syntetyczne substancje w różnych 

dziedzinach. Dobrym przykładem jest zastosowanie biomateriałów w laserach 

barwnikowych [1].  

Jednym z kluczowych barwników roślinnych jest chlorofil A. Uczestniczy on  

w procesie fotosyntezy, a także wykazuje silną fluorescencję z dobrą wydajnością 

kwantową (ok. 30%) [2]. Dzięki tym właściwościom można go zastosować w postaci 

roztworu jako ośrodek czynny w uzyskiwaniu akcji laserowej. Niski próg laserowy pozwala 

uzyskać emisję już po dostarczeniu 8 μJ·mm-2. Emisja laserowa zależy także od energii 

doprowadzanej do układu. Przy niewielkich gęstościach emituje pasmo przy 730 nm, 

natomiast przy większych dominuje pasmo przy 680 nm [3]. 

 
Rys. 1. Wzór strukturalny chlorofilu A. 

  

Powszechna dostępność chlorofilu czyni go idealnym związkiem w celu tworzenia 

nowych, biokompatybilnych, biodegradowalnych i emitujących światło laserowe układów. 
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 “Speedball” czyli zjawisko przyjmowania dwóch środków odurzających 

jednocześnie. Najczęściej była to heroiną wraz z kokainą. Na skutek jednoczesnego 

przyjmowania obu substancji, dana osoba była podatna na infekcje wirusowe bądź 

grzybicze, organizm był też oporny na leczenie[1]. Przystosowanie organizmu do 

“speedballa”  było spowodowane synergistycznym podwyższeniem 

pozakomórkowych stężeń dopaminy w jądrach półleżących[1]. Leczenie 

uzależnienia “podwójnego” było ogromnym wyzwaniem, gdyż wiązało się z 

szeregiem niebezpiecznych konsekwencji. Podczas wielu badań wykazano, że d-

amfetamina i metadon powodują pozytywne skutki w organizmie osoby 

uzależnionej[2]. 
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[2] Mello, N., Negus, S. Wpływ kombinacji d- amfetaminy i buprenorfiny na samo-podawanie Speedball 
(kokaina + heroina) przez małpy Rhesus. Neuropsychopharmacol 32, 1985–1994 (2007) 

 

 
  

mailto:sparksfly@interia.pl


96 
 

Obiektywne spojrzenie na narkotyki 
 

Konrad Barnowski1 

 
1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii  

Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 

 
konrad.barnowski@student.uj.edu.pl 

 

Wykorzystanie chemii syntetycznej nie jest konieczne, by być „na haju”, ponieważ 

w naturze istnieje ogrom związków oddziałujących na ludzką psychikę. Na wiele wieków 

przed naszą erą ludzkość hodowała rośliny, które zawierały substancje psychoaktywne. Nie 

można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy były uprawiane ze względu na ich działanie, 

wszak konopie to bardzo dobry materiał włókienniczy, a makówki były uważane za 

„niszczycielki smutku”. Opium, owoc areki i liście koki były stosowane przez naszych 

nieświadomych przodków jako pożywne składniki potraw czy wszechstronny lek, 

zwalczający zimno i zmęczenie. [1]. Na marginesie można dodać, że amfetamina- 

syntetyczny środek psychoaktywny- pierwotnie nie była wykorzystywana jako narkotyk- 

była lekiem przeciw astmie, depresji i narkolepsji. [2] 

Heroina, kokaina, amfetamina i marihuana to jedne z najpopularniejszych narkotyków. 

Ich historia jest równie fascynująca jak działanie na organizm człowieka. Większość z nich 

(poza amfetaminą) ma pochodzenie roślinne- marihuana to wysuszone liście konopi 

indyjskich, heroina to poddane chemicznej obróbce makowe opium, a kokaina to związek 

wyekstrahowany z krasnodrzewu pospolitego. [3] Niemałe znaczenie w nazwaniu 

narkotyku daną nazwą ma jego czystość i stężenie środka psychoaktywnego. Dlatego 

właśnie THC (psychoaktywny kannabinoid, zawarty w niektórych odmianach konopii) 

może występować jako popularna „marycha” lub jako haszysz- żywica krzaka konopi, która 

ma znacznie silniejsze działanie. [4] Kokaina zawiera właściwie 45-50% czystej kokainy, 

reszta to dodatki, takie jak cukier. Kokaina, z której usunięto większość zanieczyszczeń, 

zawierająca 85-95% czystej kokainy, nazywana jest crackiem. [5] 

Mechanizm działania narkotyków jest różny, ale nierozerwalnie związany z układem 

nerwowym. Kokaina i amfetamina wiążą się z tymi samymi transporterami monoamin- 

białek odpowiedzialnych za wchłanianie zwrotne neuroprzekaźników ze szczeliny 

synaptycznej do neurony presynaptycznego- kokaina jest ich inhibitorem, a amfetamina- 

substratem. Heroina to silnie lipofilowa i bardzo łatwo przenikająca barierę krew-mózg 

pochodna morfiny, będąca ligandem receptorów opioidowych. THC z kolei jest jednym 

z kanabinoidów- agonistów receptora kanabinoidowego. [6] 
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Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC) to technika polegająca na pomiarze 

efektów cieplnych procesów zachodzących podczas miareczkowania prowadzonego 

w warunkach izotermiczno- izobarycznych. W kalorymetrze znajdują się dwie celki – jedna 

wypełniona wodą, druga analitem. Za pomocą strzykawki o wyprofilowanej końcówce, 

zapewniającej stałe mieszanie się reagentów, dodawany jest do badanej substancji titrant. 

Czujnik temperatury, umieszczony między celkami, wysyła sygnał do elementów 

grzewczych kalorymetru, które odpowiedzialne są za utrzymywanie jednakowej 

temperatury obu celek podczas pomiaru [1,2].  

Na podstawie wyników miareczkowania kalorymetrycznego (ITC) bezpośrednio można 

wyznaczyć stechiometrię powstającego połączenia, stałą trwałości kompleksu oraz zmianę 

entalpii reakcji ΔH. Pozostałe funkcje stanu – zmianę entalpii swobodnej ΔG oraz zmianę 

entropii ΔS, wyznacza się pośrednio z podstawowych zależności termodynamicznych. 

Znajomość tych parametrów pozwala na zrozumienie charakteru reakcji, a co za tym idzie 

– określenie czynników wpływających na trwałość powstających połączeń.  

Podczas komunikatu przedstawione zostaną podstawy metody izotermicznej 

kalorymetrii miareczkowej, budowa i zasada działania kalorymetru oraz takie aspekty 

praktyczne metody, jak przygotowanie próbek do pomiaru.  
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Klatki białkowe (ang. protein cages) to samoorganizujące się, trójwymiarowe struktury. 

Składają się z powtarzalnych białkowych bloków budulcowych (jednego lub kilku 

rodzajów monomerów). Struktury te są szeroko rozpowszechnione w naturze i pełnią wiele 

funkcji, m.in. osłaniają materiał genetyczny wirusów jako kapsydy oraz pełnią funkcje 

transportowe [1]. 

Naturalne klatki białkowe składają się z podjednostek oddziałujących ze sobą 

niekowalencyjnie, m.in. poprzez wiązania wodorowe, oddziaływania hydrofobowe czy też 

oddziaływania typu π-π. Zainspirowały one badaczy do stworzenia sztucznych klatek 

potencjalnie służących m.in. jako szczepionki, nanoreaktory, materiały katalityczne czy 

systemy dostarczania leków. Obecnie w laboratoriach wykorzystuje się dwa podejścia 

formowania klatek: za pomocą oddziaływań białko-białko oraz za pomocą koordynowania 

metalu [2]. 

W przybliżonym przypadku montaż i demontaż klatek białkowych kontrolowany był za 

pomocą drugiego z wymienionych podejść – koordynacji metalu. Dodatek trifenylofosfiny 

złota(I) do cysteino-podstawionych pierścieni białkowych wywołał ich samoorganizację. 

Badania przeprowadzone za pomocą mikroskopu krioelektronowego udowodniły, że 

podjednostki struktury łączą się ze sobą za pomocą klamr S-AuI-S i występują w dwóch 

chiralnych formach. W rezultacie uzyskano monodyspersyjne struktury o masach 

większych niż 2 MDa, wykazujące wysoką wytrzymałość chemiczną i termiczną [3]. 
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Gwałtowny wzrost urbanizacji, znaczny postęp w przemyśle i intensywna działalność 

człowieka, które powodują wzrost poziomu naszego życia, niosą za sobą również wiele 

zagrożeń. Do głównych należą ogromne ilości zanieczyszczeń za równo w powietrzu jak i 

w wodzie. Z tego powodu ekolodzy oraz naukowcy opracowują innowacyjne metody walki 

z problemem. Koncepcje te muszą umożliwiać zwalczanie stale narastających 

zanieczyszczeń a jednocześnie nie powinny niekorzystnie wpływać na środowisko.  Do 

takich metod można sklasyfikować pogłębione techniki utleniania: termohydrolizę 

zanieczyszczeń w wodzie nadkrytycznej, ozonolizę w układach O3/UV, O3/H2O2, utlenianie 

zanieczyszczeń w wodzie w warunkach nadkrytycznych i podkrytycznych oraz utlenianie 

fotokatalityczne w układzie TiO2/UV. Techniki te w porównaniu z klasycznymi 

metodami(które jedynie oddzielają zanieczyszczenia) pozwalają całkowicie 

zmineralizować zanieczyszczenia i pozbyć się szkodliwych substancji[1] 

 

 

Rys. 1. Reakcje zachodzące podczas degradacji zanieczyszczeń w obecności 

fotokatalizatora, na podstawie [2].  
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Celem pracy był przegląd literatury w zakresie specyficznych właściwości węgla 

cząsteczkowego, które umożliwiiły powstanie i rozwój życia na ziemi. Węgiel można 

określić jako jeden z podstawowych pierwiastków chemicznych znajdujących się w 

organizmach żywych. Ogólny skład biomasy biosfery to ok. 550 gigaton węgla [1]. W 

pierwszej części pracy przedstawiono charakterystykę węgla jako pierwiastka chemicznego 

oraz opisano jego podstawowe fizyczne i chemiczne właściwości. Zilustrowano 

biochemiczny cykl węgla na ziemi i opisano jego zastosowanie. Różne modele obiegu 

węgla są wykorzystywane między innymi do wyznaczania warunków klimatycznych na 

ziemi w przeszłości [4, 7]. Następnie dokonano analizy określonych własności węgla, w 

szczególności tych, dzięki którym możliwy jest rozwój życia. Badanie historii biosfery 

Ziemi wskazuje, iż niektóre procesy metaboliczne takie jak fotosynteza zachodzą pośrednio 

dzięki organicznym formom węgla. Między innymi żelazo niezbędne do fotosyntezy jest 

biodostepne tylko w formie związanej w związku organicznym czyli związku węgla [2, 6]. 

Opisano izomery węgla a także podstawowe grupy funkcyjne występujące w związkach 

organicznych. W dalszej części pracy zaprezentowano niektóre z najważniejszych 

związków chemicznych, w których obecny jest węgiel takie jak skrobia. Opisano rolę jaką 

odgrywa w nich węgiel oraz ich znaczenie biologiczne dla organizmów żywych [5, 6, 7]. 

Biochemia Ziemi oparta jest w głównej mierze na węglu. Okazuje się, iż węgiel może być 

jednym z głównych pierwiastków chemicznych nie tylko na ziemi, ale przypuszczalnie też 

na innych planetach [3]. 
  

Słowa kluczowe: węgiel cząsteczkowy, chemia, biochemia, życie. 
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Lucyferazy są ogólną nazwą enzymów katalizujących reakcje utleniania lucyferyn,  

czyli pigmentów zdolnych do emisji światła – bioluminescencji. Występują w organizmach 

żywych tj. robaczki świętojańskie, ryby czy bakterie. Bakteryjne lucyferazy zasadniczo 

różnią się od innych ze względu na obecność zredukowanego mononukleotydu flawiny  

i długich łańcuchów aldehydowych.  

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie intensywności emitowanego 

światła, powstającego w wyniku reakcji bakteryjnych lucyferaz z aldehydami o różnej 

długości łańcucha oraz porównanie z ich nienasyconymi analogami, 

 w celu poszerzenia spektrum potencjalnych substratów.   
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Do diagnostyki nowotworów i wielu innych chorób stosuje się pasaż wszelakich metod. 

Istnieją wśród nich te szczególne – uniwersalne. Jedną z takich metod jest cytometria 

przepływowa. Jest to główna metoda w diagnostyce i obserwacji przebiegu ostrych i 

przewlekłych białaczek. Przydatna również przy obserwacji przebiegu i badaniu 

nowotworów kości, głowy, szyi, a w tym chłoniaków.  

Inną gałęzią w medycynie, w której cytometria przepływowa ma ważny udział, jest 

transplantologia. Wielokrotnie już, dzięki tej technice badania komórek, udało się ustalić, 

czy organizm biorcy posiada przeciwciała przeciw antygenom dawcy, czy ich nie posiada.  

Z czego wynika taka duża gama zastosowań tej metody? Na czym ona polega?  
Otóż komórki z pobranej próbki przepuszcza się strumieniem przez układ hydrauliczny 

cytometru (stąd przepływowa) i naświetla/wzbudza się je za pomocą lasera. 

 

 

Za strumieniem komórek znajdują się detektory 

zarówno rozproszenia, jak i załamania, absorpcji, czy 

fluorescencji, jakie dokonały się na komórkach badanej 

tkanki. Wynikiem tych działań jest otrzymanie 

histogramu, z którego można wyczytać informacje o ilości,  

czy zagęszczeniu danego białka/lipidu/kwasu 

nukleinowego na powierzchni komórki  

oraz w jej wnętrzu. Badanie konkretnych białek/enzymów itd. 

jest możliwe dzięki zastosowaniu całej bazy fluorochromów, które mogą przyłączać się do 

danego białka, czy reagować tylko z nim i zobrazowywać je dla cytometru przepływowego. 

Uzyskane wyniki można porównywać z wynikami z baz danych dla normy w 

organizmie i stwierdzać chorobę, czy badać jej przebieg. 

Technika cytometri przepływowej znalazła również swoje miejsce w badaniach 

podziałów komórkowych, czy w genetyce. 
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W ciągu ostatnich dziesięcioleci występowanie mikroskładników w środowisku 

wodnym stało się tematem ogólnoświatowego zainteresowania. 

Mikropolutanty, zwane również powstającymi zanieczyszczeniami, składają się z 

ogromnej ilość substancji między innymi farmaceutyków, produktów do higieny osobistej, 

hormonów steroidowych i agrochemikaliów. Substancje te są powszechnie obecne w 

wodzie w niskich stężeniach. Każda substancja ma swoją formę i różny mechanizm 

działania, co niestety komplikuje ich wykrywanie oraz analizę, jak również usuwanie ich  z 

wody pitnej i oczyszczalni  ścieków. Kolejną bardzo ważną kwestią jest brak 

maksymalnych dopuszczalnych stężeń tych związków, a w rezultacie brak lub bardzo 

niewiele środków ostrożności. Adsorpcja jest jedną z najlepszych alternatyw dla usuwania 

zanieczyszczeń organicznych. Uważa się tak ze względu na niski koszt, prostotę konstrukcji 

i łatwość obsługi.  W odniesieniu do oczyszczania wody lub ścieków zachodzi interakcja 

między ciałem stałym a zanieczyszczeniem, takim jak cząsteczki farmaceutyczne. 

Zanieczyszczenie nazywane jest adsorbatem, a ciało stałe adsorbentem. Stosowanie tanich 

adsorbentów do usuwania głównych środków farmaceutycznych znajdujących się w 

wodach powierzchniowych koncentruję się zasadniczo na odpadach rolno-przemysłowych 

jako prekursorów. Przy tworzeniu tanich adsorbentów należy jednak pamiętać o ważnych 

aspektach. Są to między innymi oceny rzeczywistej przydatności w uzdatnianiu wody i 

ścieków, zdolność do recyklingu i koszty produkcji.  
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Wraz z coraz szybszym rozwojem cywilizacji, stosowanych technologii i wielu gałęzi 

przemysłu, znacząco zwiększyło się zużycie energii. Z początku wykorzystywane źródła 

kopalne, takie jak węgiel czy gaz ziemny w stosunkowo krótkim czasie doprowadziły do  

nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Rozpoczęto więc poszukiwania 

alternatywnego, „zielonego” źródła energii. Dzięki wcześniejszym obserwacjom 

naukowców, w roku 1954 przedstawiono pierwsze ogniwo fotowoltaiczne. Przed 

badaczami pojawiło się kolejne wyzwanie – zwiększyć wydajność początkowo 

stosowanych ogniw krzemowych, czyniąc energię słoneczną bardziej konkurencyjną,  

w stosunku do elektrowni węglowych. 

Badania uczonych dowiodły, jak ogromny potencjał tkwi w materiałach o strukturze 

perowskitu. Dzięki zastosowaniu organiczno-nieorganicznych faz, takich jak CH3NH3PbI3 

czy CsSnI3, możliwe jest już osiągnięcie ~30% wydajności nowych ogniw, co stanowi duży 

postęp, w porównaniu do 6% wydajności początkowo stosowanych ogniw krzemowych.  

 

 
Rys. 1. Struktura perowskitu CaTiO3 [1] 

{ 

Perowskity stanowią grupę związków o wzorze ogólnym ABX3, gdzie A i B są 

metalami, a X jest atomem tlenu lub wybranym fluorowcem. Wykazują interesujące 

właściwości zarówno chemiczne jak i elektryczne oraz duży potencjał aplikacyjny. 

Syntezowane są m.in. metodami  hydrotermalną, mechanochemiczną, sonochemiczną czy 

w wysokotemperaturowych reakcjach w stanie stałym [2]. Z powodzeniem również są 

wykorzystywane jako katalizatory, diody, lasery, a obecnie implementowane są jako 

materiały tworzące panele słoneczne [3] 
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Materiały piezoelektryczne znajdują coraz więcej zastosowań ze względu na 

właściwość jaką się charakteryzują: przekształcania energii mechanicznej w elektryczną. 

Odkształcenie materiału powoduje powstanie wewnętrznego pola elektrycznego, tzw. 

efektu piezoelektrycznego prostego. Wykorzystanie zjawiska pozwala na zastosowanie 

tego rodzaju związków np. w elementach elektronicznych, transformatorach, zapalniczkach 

i wagach, sterownikach, i sondach USG.  

Obecnie popularną grupą materiałów piezoelektrycznych są kompozyty, które poza 

wymienionymi wyżej zastosowaniami mogą być wykorzystywane w nowych 

rozwiązaniach technologicznych, m. in. w branży tekstylnej.  

 

 
 

Rys. 1. Zdjęcie SEM sprasowanej warstwy piezoelektrycznej  
 

Przygotowana analiza będzie opierała się na wynikach badań, które przeprowadzone 

były w celu zoptymalizowania parametrów wydajnościowych skonstruowanego materiału.  
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Vincent van Gogh – holenderski malarz tworzący w nurcie postimpresjonistycznym. 

Autor niezwykłych dzieł, które wywarły ogromny wpływ na sztukę XX w. Za życia nie 

doczekał się sławy i uznania na jakie zasługiwał. Przedwcześnie zmarł w wieku zaledwie 

37 lat. Prawdopodobnie cierpiał na napady lękowe i zaburzenia psychiczne, które 

niejednokrotnie wywierały wpływ na jego twórczość. 

Van Gogh używał bardzo intensywnych barw. Ze względu na to, że wiódł życie w 

ubóstwie, musiał nieraz stosować tańsze zamienniki drogich pigmentów. Wykorzystywane 

przez niego farby pozyskiwano głównie z naturalnie występujących minerałów, 

organicznych związków barwnych i poprzez proste syntezy nieorganiczne. 
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Aspartam od pewnego czasu jest substancją, która budzi społeczny niepokój.  

Bezpieczeństwo na temat jego stosowania było i  jest przedmiotem wielu badań naukowych. 

Z chemicznego punktu widzenia ester metylowy L-asparagino-L-fenyloalaniny. Na co 

dzień znamy go jako słodzik, oznaczony  symbolem E951, nie zawierający cukru, 

dodawany do produktów “0 kalorii” oraz “light”. Kontrowersje na temat jego 

szkodliwości budzi nawiązanie do jego budowy oraz rozpadu na trzy toksyczne 

komponenty, takie jak metanol, fenyloalanina oraz kwas asparginowy.[1] Dwa ostatnie 

występujące  w produktach białkowych aminokwasy, mimo iż przyjmowane w formie 

naturalnej są zupełnie bezpiecznie. to w formie syntetycznej uważa się, że są w stanie 

przenikać w zbyt dużych ilościach do układu nerwowego, a w związku z tym, 

uszkadzać go. Swoją popularność zyskał jako wzmacniacz smaku i aromatu oraz 

dodatek o wyjątkowej niekłopotliwości.[2] 

W moim wystąpieniu postaram się pokazać czym charakteryzuje się sam związek, 

czy faktycznie powinniśmy go unikać oraz jakie wywiera działanie na organizm. 
 

 
Rys 1.  Wzór strukturalny aspartamu. 
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Maszyny molekularne to układy operujące w skali nanometrycznej. Mogą mieć 

pochodzenie zarówno naturalne, jaki i syntetyczne. Przyjmuje się, że maszyny, pracujące 

w skali molekularnej są z reguły dużo bardziej wydajne od swoich makroskopowych 

odpowiedników [1].  

Rozwój nanotechnologii pozwala naukowcom na tworzenie coraz bardziej 

skomplikowanych maszyn molekularnych. Najprostszym przykładem maszyny 

molekularnej są konstrukcje znane jako katenany i rotaksany których układy stanowią dwie 

niepowiązane chemicznie cząsteczki; nanozawory, które mogą znaleźć zastosowanie w 

transporcie substancji takich jak leki [2]. Innym, bardziej zaawansowanym przykładem są 

struktury znane jako  nanosamochody, składające się  z cząsteczek, które stanowią swoiste 

„podwozia”, czy „koła”. 

  

 
Rys. 1. Nanosamochód z „kołami” stanowionymi przez C-60 fulereny 
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Już od czasów starożytnych cenione są surowce pochodzenia naturalnego, które 

stanowią bogate źródło substancji biologicznie czynnych. W ciągu ostatnich kilku lat 

obserwuje się rosnącą popularność tzw. „kosmetyków naturalnych”, rezygnując  

z kosmetyków zawierających dużą ilość konserwantów oraz syntetycznych substancji 

zapachowych, które mogą działać drażniąco lub uczulać.   

Olej arganowy to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych substancji 

pochodzenia naturalnego. Znany jest przede wszystkim ze swoich właściwości 

nawilżających, wygładzająco-zmiękczających oraz przeciwstarzeniowych i chroniących 

skórę przed działaniem wolnych rodników. Znajduje zastosowanie w kosmetykach  

do pielęgnacji cery trądzikowej oraz cery dojrzałej z oznakami starzenia [1]. 

Olej kokosowy jest wszechstronnym surowcem kosmetycznym, stosowanym nie tylko 

w pielęgnacji cery, ale także włosów. Chroni przeciw czynnikami drażniącymi  

i wywołującymi reakcje alergiczne. Znajduje zastosowanie w kosmetykach do skóry 

przesuszonej i atopowej, poprzez wiązanie wody w głębszych warstwach skóry. Wykazuje 

również działanie przeciwgrzybicze oraz cechuje się wysokim wskaźnikiem ochrony 

przeciwsłonecznej SPF [2]. 

Z kolei w pielęgnacji cery naczyniowej najlepiej sprawdzą się kosmetyki zawierające 

olejek różany. Jest on źródłem związków biologiczne czynnych, takich jak polifenole, które 

wykazują działanie przeciwzapalne, oraz kwas askorbinowy, który wykazuje działanie 

przeciwrodnikowe, zapobiegając starzeniu się skóry. Działa on także rozjaśniająco  

na przebarwienia i piegi oraz wspomaga proces wytwarzania kolagenu, co wzmacnia 

sprężystość skóry [3]. 

Wymienione powyżej oleje to tylko niektóre z całej palety naturalnych surowców 

kosmetycznych, których stosowanie w codziennej pielęgnacji pomaga nam zadbać  

o zdrową kondycję naszej cery. 
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Skopolamina (hioscyna) jest substancją z grupy alkaloidów tropanowych, występującą 

w roślinach psiankowatych m.in.: pokrzyku wilczej jagodzie (Atropa beladonna), bieluniu 

dziędzierzawie (Datura stramonium) oraz lulku czarnym (Hyoscyamus niger).  

Od starożytności stosowana była jako środek znieczulający przy zabiegach chirurgicznych, 

a także w leczeniu stanów zapalnych, chorób reumatycznych i dolegliwościach ze strony 

układu pokarmowego. Ponadto substancję wykorzystywano do sporządzania 

halucynogennych wywarów takich jak „eliksir miłości” oraz „maści czarownic” [1].  

Halucynogenne właściwości skopolaminy związane są z jej antagonistycznym 

działaniem na cholinergiczne receptory muskarynowe w ośrodkowym układzie nerwowym 

[2]. Efekty zażycia substancji w wysokich dawkach obejmują: euforię, halucynacje 

wzrokowe i słuchowe, amnezję, złudzenia oraz uczucie dezorientacji [3].  Ze względu na 

fakt, iż po zażyciu substancji odurzona osoba wykazuje podatność na sugestie, w latach  

50. i 60. XX skopolamina stosowana była jako „serum prawdy”. Aktualnie właściwość ta 

wykorzystywana jest przez oprawców w celu obezwładniania ofiar przestępstwa [1].  

Medyczne zastosowanie hioscyny obejmuje doraźne leczenie zaburzeń ze strony układu 

pokarmowego (działanie rozkurczowe) oraz zwalczanie dolegliwości choroby 

lokomocyjnej [4]. Trwają badania nad możliwością stosowania substancji m.in. w chorobie 

Alzheimera oraz chorobie Parkinsona [1]. 
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Radioterapia jest jedną z głównych metod leczenia nowotworów, w której wykorzystuje 

się promieniowanie jonizujące. Głównym celem molekularnym radioterapii jest 

uszkodzenie DNA, które w przypadku braku naprawy prowadzi do śmierci komórki. 

Promieniowanie jonizujące może oddziaływać z DNA na dwa sposoby – w sposób 

bezpośredni (wzbudzenie/jonizacja DNA) lub pośredni (procesy wolnorodnikowe 

wywołane przez radiolizę wody obecnej w komórkach), przy czym udział efektów 

pośrednich znacznie przewyższa udział działania bezpośredniego. W powstawaniu 

uszkodzeń kluczową rolę odgrywają reaktywne formy tlenu, dlatego niska zawartość tego 

pierwiastka w guzach litych może prowadzić do niskiej skuteczności radioterapii. Innymi 

czynnikami, które ograniczają efektywność tej metody są zbyt szybka proliferacja komórek 

nowotworowych oraz radiooporność. Aby zwiększyć skuteczność napromieniania, 

jednocześnie nie wywołując dodatkowych powikłań, stosuje się radiosensybilizatory [1].  

Radiosensybilizatory są związkami uwrażliwiającymi DNA komórek nowotworowych 

na cytotoksyczne działanie promieniowania jonizującego. Substancje te mogą m.in. pełnić 

funkcję inhibitorów enzymów naprawiających uszkodzenia DNA, neutralizować działanie 

związków radioprotekcyjnych lub dzięki dużemu powinowactwu elektronowemu 

odgrywać, podobną do tlenu, rolę w powstawaniu wolnych rodników. Zastosowanie 

radiosensybilizatorów może prowadzić m.in. do przebiegania reakcji addycji, eliminacji 

oraz procesu sieciowania, a w efekcie końcowym do rozerwania jednej lub dwóch nici DNA 

i śmierci komórek nowotworowych [2]. 
 

LITERATURA 

[1] E. M. Zeman, E. C. Schreiber, J. E. Tepper (2014) Basics of Radiation Therapy, Abeloff’s Clinical Oncology 

27: 393-422  
[2] H. Wang, X. Mu, H. He, X. Zhang (2018) Cancer Radiosensitizers, Trends in Pharmacological Sciences Vol. 

39, No. 1, 24-41  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



112 
 

Smak bioróżnorodności – wpływ procesów fermentacji na 

właściwości organoleptyczne wyrobów piekarskich 
 

Michał Pająk1 

 
1Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

 
mpajak_99@wp.pl 

 

Zakwas piekarski ma długą tradycję w produkcji pieczywa, której nieodłączną 

częścią jest poddanie mieszaniny wody i mąki procesom fermentacji. Przy jego wyrobie 

wykorzystywany jest potencjał społeczności bakterii mlekowych Lactobacillus oraz 

żyjących z nimi w symbiozie drożdży, których metabolity pozwalają wyrobom piekarskim 

wyrosnąć, jednocześnie nadając im charakterystyczny aromat[1].  

Na posterze przedstawiony zostanie wpływ wybranych szczepów 

mikroorganizmów na zapach oraz potencjalnie smak pieczywa. Skład powstałych lotnych 

związków organicznych niewątpliwie zależy od mikroflory zakwasu[2]. Dokonany w tym 

zakresie przegląd literatury pozwoli na wyróżnienie związków nadających wyrobom 

pożądane właściwości organoleptyczne oraz określenie wkładu zakwasu w ostateczny 

aromat wypieku.  

Zidentyfikowanie stopnia, w jakim bioróżnorodność mikrośrodowiska wpływa na 

to, jakie gatunki obecne są w zakwasie może pomóc w głębszym zrozumieniu korelacji 

między smakiem fermentowanych produktów a obecnością różnych drobnoustrojów[3]. 

Wzrost świadomości ułatwi standaryzowanie procesów, wpływając pozytywnie zarówno 

na jakość pieczywa produkowanego na skalę przemysłowa, jak i tego, wypiekanego przez 

mniejsze firmy. 
 

Serdeczne podziękowania Pani dr inż. Grażynie Gałęzowskiej, Adiunktowi, Zakładu Toksykologii Środowiska 
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Trudno dziś, w XXI wieku, wyobrazić sobie świat bez tworzyw sztucznych, czy 

syntetycznych polimerów organicznych. Tworzywa sztuczne, potocznie określane jako 

plastiki, stanowią najbardziej wszechstronny i innowacyjny materiał wykorzystywany do 

produkcji przedmiotów codziennego użytku. Szerokie zastosowanie plastiku stało 

głównym powodem zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami z tworzyw 

sztucznych. Plastik w warunkach naturalnych może rozkładać się nawet 1000 lat. Problem 

plastikowych odpadów zalegających w środowisku stał się impulsem do podjęcia badań 

nad poszukiwaniem innowacyjnych technologii utylizacji tworzyw sztucznych. 

Technologie te obejmują między innymi biodegradację plastiku, czyli proces przebiegający 

pod wpływem żywych organizmów, w wyniku którego dochodzi do degradacji 

syntetycznych polimerów stanowiących główny składnik tradycyjnych tworzyw 

sztucznych. 

Podczas wystąpienia przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat degradacji tworzyw 

sztucznych z udziałem Gram-ujemnych, tlenowych bakterii z gatunku Ideonella sakaiensis 

[1], które potrafią rozłożyć politereftalan etylenu (PET) – syntetyczny polimer niezbędny 

do produkcji m.in. plastikowych butelek. Bakterie te są zdolne do przekształcenia plastiku 

w przyswajalne dla nich źródło węgla i energię. Charakterystyka obejmuje również opis 

mechanizmu działania enzymów hydrolitycznych wydzielanych przez mikroorganizmy: 

PET-azy i MHET-azy, które są zaangażowane w cały proces [2]. 
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Celem pracy był przegląd literatury w zakresie interakcji chemicznych  

i biochemicznych niektórych składników żywności. Większość składników i surowców 

żywnościowych jest reaktywnych chemicznie bądź zawiera specyficzne aktywne 

chemicznie grupy funkcyjne. Aby lepiej zrozumieć zjawisko interakcji składników 

żywności przedstawiono podstawowe struktury składników żywności [4, 5, 6]. Następnie 

opisano najważniejsze czynniki, które wpływają na kinetykę interakcji składników. Do 

najważniejszych opisanych interakcji należą interakcje wpływające na barwę i zapach takie 

jak reakcje hydrolizy, utleniania czy reakcje pirolityczne. Przedstawiono interakcje, które 

wpływają na reologiczne właściwości żywności a także takie, które zmieniają wartość 

biologiczną substancji [5]. W dalszej części opisano powstawanie związków toksycznych 

wskutek interakcji chemicznych [1, 5]. Przedstawiono interakcje żywności z lekami i ich 

wpływ na wchłanianie substancji, zmianę właściwości i skuteczności leku. Interakcje 

między żywnością a ziołami mogą prowadzić do utraty skuteczności terapeutycznej lub 

toksycznego działania leków [1, 5]. Na przykład, badania wykazały zmniejszenie 

biodostępności merkaptopuryny, gdy jest ona przyjmowana jednocześnie z substancjami 

zawierającymi oksydazę ksantynową (np. mleko krowie); zwiększona toksyczność 

felodypiny i sakwinawiru  z sokiem winogronowym; zwiększona biodostępność 

felodypiny, cyzaprydu z czerwonym winem i zmniejszona biodostępność feksofenadyny z 

jabłkiem [1]. Ginkgo biloba powodował krwawienie w połączeniu z warfaryną lub kwasem 

acetylosalicylowm, podwyższał ciśnienie krwi w połączeniu z diuretykiem tiazydowym, a 

nawet powodował śpiączkę w połączeniu z trazodonem. Żeń-szeń obniżał stężenie alkoholu 

(etanolu) i warfaryny we krwi i wywoływał manię stosowany jednocześnie z fenelzyną [3]. 

Istnieją specyficzne interakcje między żywnością a genomem i mikrobiotą organizmu [2]. 

 

Słowa kluczowe: składniki żywności, chemia, biochemia, interakcje. 
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Starzenie się skóry to złożony, wieloczynnikowy proces, na który wpływ mają czynniki 

genetyczne, środowiskowe, mechaniczne i społeczno – ekonomiczne [1]. Jest związany ze 

zmniejszoną produkcją kolagenu i elastyny, mniejszym poziomem kwasu hialuronowego 

i odwodnieniem skóry. Charakteryzuje się powstawaniem zmarszczek, utratą blasku, 

jędrności i elastyczności skóry, szczególnie pod wpływem promieniowana ultrafioletowego 

[2]. Coraz częściej wybieramy kosmetyki zawierające substancje naturalne, roślinne ze 

względu na większą świadomość szkodliwości składników chemicznych. 

 Retinol (witamina A) zapobiega uszkodzeniom słonecznym, przyspiesza regenerację 

skóry, chroni ją przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem UV oraz wzmacnia układ 

odpornościowy [3]. Stosowany systematycznie wpływa na zwiększenie wytwarzania 

elastyny i kolagenu, przez co skóra staje się coraz bardziej jędrna, elastyczna oraz 

nawilżona. Kosmetyki z retinolem są dość silne - powodują niepożądane skutki uboczne 

w postaci rumienia, świądu, pieczenia oraz mogą przyczyniać się do uwrażliwienia skóry 

[3], [4]. 

 

 
Rys. 1. Wzór strukturalny bakuchiolu. 

 

Bakuchiol występuje głównie w nasionach indyjskiej rośliny Psoralea 

corylifolia (Babchi). Jest związkiem fitochemicznym oraz funkcjonalnym analogiem 

retinoidów, który przy stosowaniu miejscowym wykazuje działanie przeciwstarzeniowe 

poprzez regulację ekspresji genów i białek zaangażowanych w proces starzenia się skóry. 

Znacznie poprawia linie i zmarszczki, pigmentację, elastyczność, jędrność bez działań 

niepożądanych zwykle występujących przy leczeniu retinolem [4], [1]. 

Ze względu na swoje właściwości bakuchiol jest obiecującą roślinną alternatywą dla 

retinolu, ponieważ występuje coraz częściej jako składnik kosmetyków do pielęgnacji 

skóry. 
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Nitryliminy (amidy nitrylowe) należą do grupy 1,3-dipoli typu allenowego. Związki te 

nie występują w postaci indywiduum chemicznego, lecz generowane są „in situ”.  

Do syntezy nitrylimin najczęściej stosuje się hydrazony, bądź ich pochodne.  

Nitryliminy posiadają aktywność biologiczną. Między innymi są stosowane do jako 

czujniki fluorescencyjne. Służą także do monitorowania zmian konformacyjnych białek.  

Głównym zastosowaniem nitrylimim jest [3+2] cykloaddycja z zastosowaniem 

pochodnych etylenu. W wyniku tej reakcji tworzą się Δ2-pirazoliny (dihydropirazole), które 

znalazły szerokie zastosowanie jako leki przeciwzapalne, przeciwbólowe  

i przeciwgorączkowe. 

 

 
 

Rys. 1. Synteza 2-oksiranylo-4,5-dihydropirazoli na drodze [3+2] cykloaddycji 
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Oleje roślinne są nietoksyczne, biodegradowalne oraz przyjazne dla środowiska, a 

w niektórych zastosowaniach mogą okazać się bardziej opłacalne w porównaniu z olejami 

naftowymi [1]. Występujące w olejach roślinnych kwasy tłuszczowe posiadają wiązania 

nienasycone, które w wyniku różnych reakcji mogą ulegać modyfikacjom. Najczęściej 

stosowaną metodą modyfikacji jest epoksydacja, która polega na przyłączeniu tlenu do 

wiązań nienasyconych (C=C) występujących w kwasach tłuszczowych [2]. W skali 

przemysłowej  epoksydowanie olejów odbywa się w obecności nadkwasu karboksylowego 

(mrówkowego oraz octowego), otrzymanego in situ w reakcji kwasu karboksylowego z 30-

proc. nadtlenku wodoru w obecności silnie kwasowego katalizatora jakim jest kwas 

mineralny (H2SO4). Nieodzowny w reakcji kwas mineralny ogranicza osiąganie wysokich 

selektywności, ponieważ pogłębia powstawanie produktów ubocznych w wyniku otwarcia 

pierścienia epoksydowego [3]. Zastosowanie katalizatora heterogenicznego, jako 

alternatywy dla rozpuszczonego kwasu mineralnego, może pozwolić na ograniczenie 

reakcji ubocznych. Na szczególną uwagę zasługują naturalne zeolity. Są to porowate 

glinokrzemiany o krystalicznej strukturze zawierającej system kanałów i komór, którym 

zawdzięczają swoje wyjątkowe właściwości. Wśród nich można rozróżnić zdolności 

jonowymienne, adsorpcyjne, molekularno-sitowe oraz katalityczne [4].  

Turco i inni zastosowali zeolit H-Y w reakcji epoksydacji oleju sojowego 

nadkwasem mrówkowym powstającym in situ w wyniku reakcji kwasu mrówkowego z 

nadtlenkiem wodoru. Wykazali, że zeolit H-Y jest aktywny w tworzeniu nadkwasu 

mrówkowego. Zaleta zastosowania zeolitu związana jest z niewielkimi porami, które nie są 

dostępne dla dużych cząsteczek triglicerydów, podczas gdy te same pory są dostępne dla 

fazy wodnej. Centra kwasowe zeolitu sprzyjają tworzeniu się nadkwasu, który rozpuszcza 

się w oleju, a następnie epoksyduje wiązania podwójne. Dzięki temu zapobiega to 

tworzeniu się reakcji ubocznych otwierania pierścienia oksiranowego. Zastosowanie 

zeolitu spowodowało prawie całkowitą konwersję wiązań podwójnych (96%) oraz 

selektywność 82% [1].  
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CNA (sprzężone nitroalkeny) są ważnymi komponentami w chemii organicznej, 

powszechnie stosowanymi w syntezie związków heterocyklicznych. Między innymi CNA 

biorą udział w reakcjach [3+2] cykloaddycji. I tak, w wyniku reakcji CNA  

z winylokarbenami tworzą się pochodne cyklopentenu, które znalazły szerokie 

zastosowanie w medycynie, między innymi w leczeniu padaczki, a także wykazują 

działanie przeciwhistaminowe i sedatywne[1-2]. 

CNA same w sobie są związkami aktywnymi biologicznie. Przykładem takiego związku 

może być  (E)-1-(9-antraceno)-2-nitroeten, który wykazuje właściwości 

przeciwnowotworowe i z powodzeniem może być stosowany między innymi w leczeniu 

chłoniaka Burkitta, który to stanowi poważny problem w krajach równikowych[3]. 

 

 

 
 

Rys. 1. Reakcja otrzymywania pochodnej cyklopentenu na drodze [3+2] cykloaddycji  

2,3-butadienianu etylu z analogami β-nitrostyrenu. 
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Statystyka o sympozjum 

 
W I Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym uczestniczyło 97  
- w tym studentów (50) i doktorantów (45) oraz młodych naukowców (2) 
z dwudziestu jeden ośrodków naukowych z całej Polski. Podczas Sympozjum 
prelegenci przedstawili 38 komunikatów ustnych oraz 59 komunikatów 
posterowych.  

 
 
Nagrodzone komunikaty:  
 
Komunikat ustny (badania własne) ”Strategie zwiększania porowatości 
membran do zastosowań medycznych” Pani Ewy Dzierzkowskiej z Akademii 
Górniczo-Hutniczej; 
 
Komunikat ustny (temat popularno-naukowy) „Tęczowe herbicydy – 
militarne zastosowanie środków roślinobójczych” – Pana Adama Kabańskiego 
z Politechniki Wrocławskiej; 
 
Komunikat posterowy „.Smak bioróżnorodności – wpływ procesów 
fermentacji na właściwości organoleptyczne wyrobów piekarskich”- Pana 
Michała Pająka z Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 


