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70-LECIE PROFESORA  
BOGUSŁAWA BUSZEWSKIEGO 

 

 
 

O Profesorze naszym powiedzieć można, że z niejednego pieca chleb jadł przy 
całym pozytywnym znaczeniu tej frazy. Urodzony 28 września 1951 roku we 

Wrocławiu, ukończył w 1969 roku Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Chrobrego w Leżajsku. Studia chemiczne podjął na Wydziale Matematyki, Fizyki                   
i Chemii Uniwersytu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, co zostało uwieńczone 

uzyskaniem tytułu magistra w 1982 roku. Wyniesiona z domu rodzinnego fascynacja 

chemią, a także chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia warsztatu naukowego, stanęły               
u podstaw kolejnego wyzwania jakim była realizacja doktoratu podczas stażu na 

Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Cztery lata poświęcone na 

badania związane z poszukiwaniem nowych sorbentów i rozwiązań metodycznych                             
w chromatografii cieczowej zwieńczone zostały rozprawą doktorską zatytułowaną 

Optimization of packings and columns for HPLC,  na podstawie której słowacka 

uczelnia nadała Mu w 1986 roku stopień doktora. Kontynuacja współpracy ze 

Słowackim Uniwersytetem Technicznym zaowocowała uzyskaniem już w 1992 roku 
stopnia doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Chemically bonded phases                   
in chromatographic analysis. Preparation, properties and applications. Tytuł 

profesora nauk chemicznych uzyskał w 1999 roku. W karierze naukowej Profesora 

Bogusława Buszwskiego można wyróżnić trzy etapy. Pierwszy z nich to tzw. szkoła 

lubelska, gdzie w latach 1982 – 1994 pracował w Zakładzie Chemii Fizycznej (po 

restrukturyzacji jednostka ta nosiła nazwę Zakład Fizyki Chemicznej                                     
i Fizykochemicznych Metod Rozdzielania) Wydziału Chemii UMCS w Lublinie – 
czyli w samym centrum Lubelskiej Szkoły Chromatografii, której prekursorem był 

Profesor Andrzej Waksmundzki, zwany ojcem chromatografii polskiej.  
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Kolejne lata (od 1994 roku) to znacząca zmiana w życiu zarówno zawodowym, jak 

i prywatnym – rodzina Buszewskich przeprowadza się do Torunia, gdzie powierzono 

Profesorowi kierowanie Zakładem Chemii Środowiska i Ekoanalityki (aktualnie 

Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Dzięki pokładom niespożytej energii i świetnym pomysłom 

badawczym przekształcił kierowaną przez siebie jednostkę w prężnie działający                        
i doskonale wyposażony aparaturowo zespół. Od 2010 roku równolegle kieruje 

Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep, 
które jest jedną z czterech głównych grup badawczych nowo utworzonego 
Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.  

Rozwój Profesora jako naukowca jest również konsekwencją licznych staży 

naukowych poza granicami Polski – które sumarycznie stanowią 10 lat Jego życia. Jako 

stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta spędził dwa lata na Uniwersytecie w 

Tübingen. Kolejne staże, już w charakterze  profesora wizytującego miały miejsce na 

wielu uczelniach na cały świecie -  w USA, Japonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, 
Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Australii, Brazylii, Chinach i na 
Tajwanie.  

 

 
Profesor Bogusław Buszewski w laboratoriach – od Lublina do Torunia 

 

Prowadzoną od ponad 45 lat działalność badawczą zawsze cechowała 

interdyscyplinarność obejmująca zgłębianie zagadnień głównie z pogranicza chemii 

fizycznej, analitycznej i medycznej. Można też w niej odnaleźć elementy chemii 

materiałowej, gdzie Profesor podejmował wyzwania związane z syntezą różnych 

sorbentów do technik rozdzielania (chromatografia, ekstrakcja, techniki 
elektromigracyjne).  W tym zakresie niezwykle istotne stało się wyjaśnienie i opisanie 

mechanizmów oddziaływań prowadzących do powstawania połączeń 

supramolekularnych, umożliwiających rozpoznanie chemiczne cząsteczek                                 
z wykorzystaniem fizykochemicznych metod rozdzielania. Badania podstawowe  
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zawsze były impulsem do praktycznych opracowań,  które  po  weryfikacji  można  
zastosować  do  wydzielania,   wzbogacania, rozdzielania i oznaczania szerokiego 
wachlarza biologicznie czynnych indywiduów w skomplikowanych mieszaninach.  

Jednak chemia analityczna to tylko narzędzie pomagające znaleźć odpowiedź na 

pytania co? i ile?. Szeroka wiedza w tej dziedzinie ukierunkowała w ostatnich latach 
zainteresowania naukowe Profesora na badania przebiegające na pograniczu dwóch 

światów - świata zewnętrznego i wewnętrznego (komórki), czyli na zagadnienia 

oscylujące na pograniczu life sciences – life chemistry. Tutaj nastąpiło wkroczenie                   
w techniki -omiczne między innymi metabolomikę, proteomikę, genomikę czy 

lipidomikę. Tematyka badawcza, jaką aktualnie zajmuje się Profesor Buszewski wraz                  
z grupą współpracowników i młodych adeptów nauki (doktorantów) skupia się na 

poszukiwaniu bioanalitów tj. potencjalnych markerów wczesnego wykrywania chorób 

nowotworowych układu oddechowego, pokarmowego i jelita grubego oraz moczowo-
płciowego, wykorzystując do tego celu m.in. nowoopracowane sensory. Stworzony 

przez Niego interdyscyplinarny zespół (chemicy, bioinformatycy, fizjolodzy, 

mikrobiolodzy, wirusolodzy, lekarze-onkolodzy, genetycy i immunolodzy) podejmuje 
wielowątkowe badania związane z następującymi zagadnieniami:  
 projektowanie i synteza selektywnych zminiaturyzowanych układów separacyjnych 

– modułów-kanałów do frakcjonowania w zewnętrznym polu i technik 
elektromigracyjnych (frakcjonowanie) czystych kultur bakterii (mikro-                                 
i nanokolumny, moduły separacyjne, chipy) z detekcją bazującą na promieniowaniu 
laserowym, 

 opracowanie nowych metodyk pobierania próbek powietrza wydychanego i gazów 

jelitowych od pacjentów oraz warunków oznaczania ich lotnych składników, 
 wykorzystanie reaktorów umożliwiających hodowlę komórek bakteryjnych                        

i komórek nowotworowych z jednoczesną możliwością zbierania gazów 

wydzielanych przez nie,  
 opracowanie metodyki wytwarzania czujników i włókien zawierających różnorodne 

grupy funkcyjne w uformowanym, polimerowym filmie o zdefiniowanej strukturze 
porowatej oraz urządzenia do selektywnej sorpcji analitów w wydychanym 

powietrzu (sztuczny nos), 
 wykorzystanie sprzężonych technik separacyjnych połączonych w układy 

hybrydowe do oznaczania lotnych związków organicznych (LZO) wydzielanych 

przez organizmy żywe, 
 opracowanie algorytmu umożliwiającego identyfikację i interpretację profili i map 

potencjalnych kandydatów na markery chorób nowotworowych (chemometria), 
 opracowanie nowej generacji wypełnień z odciśniętą cząsteczką                                    

i magnetosorbentów do selektywnej sorpcji i oznaczania naturalnych                                    
i środowiskowych estrogenów, uznanych za kancerogenne prekursory raka prostaty                     
i trzonu szyjki macicy.   

O dorobku naukowca świadczą przede wszystkim jego publikacje. I chociaż nie 

jest to zapewne właściwe miejsce na tego typu analizy, to bez wątpienia dorobek 

naukowy Profesora Buszewskiego jest imponujący. To około 800 oryginalnych prac 

naukowych,  15  monografii  i  podręczników,  56  polskich  i  zagranicznych  patentów,                    
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z których 38 zostało wdrożonych. Jego prace cytowane były ponad 14 000 razy a indeks 
Hirscha  wynosi  52.  Z ogromną pasją wygłaszane na sympozjach wykłady (ponad 300) 

nie raz zapełniały audytoria i były przyczynkiem do długich dyskusji toczących się                    
w kuluarach w swobodnej atmosferze, często przy lampce wina. Profesor wypromował 

liczne grono doktorów (łącznie 38), z których większość uzyskała już wyższe stopnie 

naukowe. O Jego autorytecie w świecie naukowym świadczą również powołania do 
różnego rodzaju ciał opiniujących: czterokrotnie był członkiem zespołu nominującego 

kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, był recenzentem 6 wniosków                   
o nadanie godności doktora honoris causa, 42 wniosków o tytuł profesora, 43 rozpraw 

habilitacyjnych oraz 94 prac doktorskich (w tym 18 zagranicznych).  
Profesorowi Buszewskiemu powierzano wiele godności, tytułów i funkcji 

honorowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jest doktorem honoris causa 

Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie, Uniwersytetu św. Cyryla                    
i Metodego w Trnawie (Słowacja), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także laureatem licznych nagród 

krajowych i zagranicznych. Przez dwie kadencje był prezesem towarzystwa naukowego 

Societas Humbodtiana Polonorum (2007-2013), Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
(2009-2015), prezydentem European Society for Separation Sciences (2008-2014), 
członkiem prezydium European Chemical Society (EUChemS) (2011-2017). 
Osiągniecia naukowe Profesora Buszewskiego wyróżnione były między innymi przez 

Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz, Prezesa Rady Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej (Nagroda Naukowa w 2009) i Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (2013), jak też Polską Akademię Nauk (Nagroda im. M. Skłodowskiej-Curie, 
2014).  

Do najważniejszych zaszczytów, jakimi został uhonorowany Profesor Bogusław 

Buszewski w ostatnich latach, należą bez wątpienia wybór na członka korespondenta 

Polskiej Akademii Nauk oraz członkostwo zwyczajne Europejskiej Akademii Nauki               
i Sztuki. Ponadto, od 2016 roku jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyróżniony został także m.in.: Złotym Krzyżem 

Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej, Medalem PTChem im. J. Śniadeckiego i Medalem 

PTChem im. prof. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa 

Chemicznego i srebrnymi medalami Mołdawskiej Akademii Nauk oraz Włoskiego 

Towarzystwa Chemicznego, a także nagrodą Złote Karety toruńskiego dziennika 
„Nowości”. Prof. Bogusław Buszewski od 30 lat współpracuje z Wydziałem 

Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zespół 

badawczy Profesora Buszewskiego uczestniczył w realizacji badań nad biopreparatami 

na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA). Był też inicjatorem utworzenia konsorcjum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu. Pod opieką Prof. Buszewskiego wielu młodych pracowników i doktorantów 

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności odbyło staże naukowe i studia 

podyplomowe. Jest członkiem prezydium Division of Environmental Chemistry of the 

European Association of Chemistry (EuChemS) oraz członkiem rad 26 krajowych                    
i  zagranicznych  czasopism  naukowych.  Ponadto,  jest  członkiem  Centralnej Komisji  
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ds. Stopni i Tytułów (z wyboru, druga kadencja) i wice-przewodniczącym Rady 

Doskonałości  Naukowej.  Pełnienie  tych  licznych  zaszczytnych   funkcji   umożliwiło 

Profesorowi  promowanie Polski  i  polskiej  nauki,  a  zwłaszcza   polskiej   chemii,  na  
arenie  międzynarodowej. Przejawem tego była aktywność w pozyskiwaniu dla Polski 

organizacji znaczących międzynarodowych konferencji i sympozjów. 
Fascynacje Profesora dotyczą nie tylko sfery naukowej, to także uwielbienie 

sztuki, muzyki i tańca. I tu szczególne miejsce zajmuje blues oraz pasja i przygoda 
związana z tańcem. To także chęć dzielenia się tą cząstką z innymi poprzez dawanie 
siebie między innymi podczas dobroczynnych akcji (zdjęcie poniżej). Jednym słowem 
to Człowiek Renesansu, łączący ogromne zaangażowanie, entuzjazm i poświęcenie dla 

nauki z rozwijaniem umiejętności, talentów i zdolności w wielu innych dziedzinach.  
 

 
III Marszałkowski Bal Dobroczynny (Fot. Jacek Smarz) 

 

Życzymy Profesorowi długich lat życia w zdrowiu i dalszych sukcesów! 

 

 
 

Renata Gadzała-Kopciuch  
Michał Szumski 
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 Abstract 
 Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 Wprowadzenie 
 1. Techniki  ekstrakcyjne  w  badaniach   nad   przygotowaniem   próbek 

      biologicznych do analizy 
 2. Zastosowanie  technik  separacyjnych  i spektralnych w badaniach nad 
     oznaczaniem leków i związków pochodzenia endogennego 
 3. Techniki woltamperometryczne w analizie materiału klinicznego 
 4. Zastosowanie  opracowanych metod do oznaczania wybranych leków, 

     ich metabolitów i substancji endogennych w płynach ustrojowych  
 Uwagi końcowe                                                       
 Piśmiennictwo cytowane 



 
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska – była przez 20 lat kierownikiem 

Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Opublikowała ponad 

200 artykułów, jest edytorem 4 monografii (Springer, PWN, Malamut)                             
i współautorem 13 książek (PZWL, WNT, Pol. Śl.). Była koordynatorem oficjalnej 
międzynarodowej współpracy naukowej – 10-letniej z King’s College Univ.                        
of London i 5-letniej z Instituto de Investigationes Biomedicals de Barcelona. Była 
koordynatorem trzech projektów z Francją, Hiszpanią i Niemcami. Jest członkiem 
Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN, wcześniej 3 kadencje była vice-
przewodnicząca KChA PAN. Była członkiem Sekcji T09 w KBN, a następnie                        
w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji i członkiem Zespołu Ekspertów w NCN. Była 
kierownikiem pięcioletniego grantu z UE, TESSA-PHARE, 5 grantów zwykłych                  

i 3 promotorskich z KBN i NCN oraz kierownikiem w 3 zadaniach w grantach INNOTECH i BIOSTRATEG 
2. Odznaczona medalami im. W. Kemuli i im. A. Waksmundzkiego za wybitne osiągnięcia z chemii 
analitycznej i metod separacyjnych. Przez dwie kadencje była Przewodniczącą Gliwickiego Oddziału 

PTChem. Wypromowała 19 doktorów, a dwoje jej wychowanków zostało doktorami habilitowanymi. Była 

recenzentem licznych doktoratów, habilitacji i wniosków o tytuł profesora. 

 

   https://orcid.org/0000-0003-1093-5099 
 

 
Dr hab. inż. Sylwia Bajkacz – w 2008 r. otrzymała tytuł magistra inżyniera na 

Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, w 2012 r. stopień doktora chemii                
w tej samej jednostce, a w 2016 r. stopień doktora habilitowanego. 
Zainteresowania badawcze: metody rozdzielania i spektralne dla potrzeb 
diagnostyki medycznej oraz do monitorowania wybranych mikrozanieczyszczeń 

antropogenicznych i produktów ich transformacji w środowisku. Jest autorem 59 
prac z listy JCR. Była kierownikiem trzech projektów badawczych przyznanych 

przez NCN oraz MNiSzW. Otrzymała stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych 

naukowców, nagrodę za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie chemii analitycznej związaną z rozwojem 

technik rozdzielania przyznaną przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, Nagrodę Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego za Osiągnięcie Naukowe oraz inne.  
 

   https://orcid.org/0000-0002-9021-5376 
 
 

Dr inż. Piotr Markowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2004 r., w tej samej jednostce otrzymał stopień 

doktora nauk chemicznych w 2010 r. Jest adiunktem w Katedrze Chemii Nieorganicznej, 
Analitycznej i Elektrochemii tej uczelni. Specjalność – chemia analityczna, elektrochemia. 
 
 
 

     https://orcid.org/0000-0001-6675-5658 
 
 

 
Dr inż. Joanna Płonka (ur. w 1980 r. w Zabrzu) otrzymała tytuł magistra inżyniera 

na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2004. Karierę 

naukową rozpoczęła w Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Śląskiej                        
w Gliwicach, gdzie w roku 2009 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Zakres jej 

zainteresowań obejmuje analizę związków biologicznie czynnych w płynach 

ustrojowych i żywności z wykorzystaniem technik chromatograficznych z różnymi 
detektorami (UV/VIS, DAD, FL, EC, MS) oraz analizę wielopierwiastkową                          
z wykorzystaniem spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej. 

  https://orcid.org/0000-0002-2507-2508 
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ABSTRACT 

 
The developed chromatographic methods (HPLC and UHPLC/UV, DAD, FL, 

ED, MS-MS and GC-MS), for the determination of drugs from different therapeutic 
groups in body fluids, have been presented. Drugs were determined alongside their 
metabolites, in different concentration ranges, usually after a removal of the 
interferences from the biological material matrix. Extraction procedures, like LLE, 
SPE, MEPS, SALLE, USAEME, have been developed for the separation                       
of analytes. 

Methods for the determination of endogenous compounds: L-carnitine,                     
L-arginine and their metabolites, dopamine and its metabolites, and other 
compounds resulting from their metabolism have also been developed. 

Cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry methods for                      
the determination of electrochemically active drugs have also been presented. Such 
methods can be used to verify the results of chromatographic determinations. 

This article presents the results of the research included in 35 publications from 
the JCR list. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: chromatography, voltammetry, drugs, biogenic amines, extraction, 
spectrometry  
Słowa kluczowe: chromatografia, woltamperometria, leki, aminy biogenne, 
ekstrakcja, spektrometria 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
1,3DMU  – (ang. 1,3-dimethyluric acid) kwas 1,3-dimetylomoczowy  
1MX – (ang. 1-methylxanthine) 1-metyloksantyna  
3MT  – (ang. 3-methoxytyramine)  3-metoksytyramina 
3MX  – (ang. 3-methylxanthine)  3-metyloksantyna 
5HIAA  – (ang. 5-hydroxyindoleacetic acid)  kwas 5-hydroksyindo-

looctowy 
5HT  – (ang. 5-hydroxytryptamine)  serotonina 
B1, B2, B3, B6, B12, C  – witaminy 
CA  – (ang. cluster analysis)  analiza skupień  
CAFF  – (ang. caffeine)  kofeina  
CE  – (ang. capillary electrophoresis)  elektroforeza kapilarna 
CV  – (ang. cyclic voltammetry)  woltamperometria cykliczna 
DA  – (ang. dopamine)  dopamina 
DAD  – (ang. diode-array detector)  detektor spektrofotometry-

czny z matrycą diodową 
DE  – (ang. derivatization)  derywatyzacja 
DHPG  – (ang. 3,4-dihydroxyphenylglycol) glikol 3,4-

dihydroksyfenyloetylenowy 
DOMA  – (ang. 3,4-dihydroxymandelic acid)  kwas 3,4-

dihydroksymigdałowy 
DOPAC  – (ang. 3,4-dihydroxyphenylacetic acid)  kwas 3,4-

hydroksyfenylooctowy 
DPV  – (ang. differential pluse voltammetry) woltamperometria 

pulsowa-różnicowa 
E  – (ang. epinephrine)  epinefryna 
ED  – (ang. electrochemical detector)  detektor 

elektrochemiczny 
FL  – (ang. fluorescence detector) detektor fluorescencyjny 
GC  – (ang. gas chromatography) chromatografia gazowa 
GCE  – (ang. glassy carbon electrode)  elektroda z węgla szkli-

stego 
HE  – (ang. enzymatic hydrolysis)  hydroliza enzymatyczna 
HILIC  – (ang. hydrophilic interaction liquid chromatography)  

chromatografia odziaływań hydrofilowych 
HMDE  – (ang. hanging mercury drop electrode)  wisząca kroplowa 

elektroda rtęciowa 
HVA  – (ang. homovanillic acid)  kwas homowanilinowy 
HPLC  – (ang. high performance/pressure liquid chromatography) 

wysokosprawna chromatografia cieczowa 
LC  – (ang. liquid chromatography)  chromatografia cieczowa 
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LLE  – (ang. liquid-liquid extraction)  ekstrakcja ciecz-ciecz 
MEPS  – (ang. microextraction by packed sorbent) mikroekstrakcja 

do upakowanego sorbentu 
MHPG  – (ang. 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol)  glikol 3-

metoksy-4-hydroksyfenylo-etylenowy 
MN – (ang. methanephrine)  metanefryna 
MRM  – (ang. multiple reaction monitoring)  monitorowanie wy-

branych reakcji fragmentacji 
MS/MS  – (ang. tandem mass spectrometry) tandemowy spektrometr 

mas 
MSTFA  – (ang. N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide)  N-

metylo-N-(trimetylosililo) trifluoroacetamid 
MWCNTs  – (ang. multi-walled carbon nanotubes)  wielościenne na-

norurki węglowe 
NE  – (ang. norepinephrine) norepinefryna 
NMN  – (ang. normetanephrine) normetanefryna 
PCA  – (ang. principal component analysis)  analiza czynników 

głównych 
PP  – (ang. protein precipitation)  strącanie białek 
SALLE  – (ang. salting-out assisted liquid-liquid extraction) 

ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz wspomagana wysalaniem 
SPE  – (ang. solid phase extraction)  ekstrakcja do fazy stałej 
SRM  – (ang.  selected reaction monitoring)  monitorowanie 

wybranych reakcji  
THPH  – (ang.  theophylline)  teofilina  
UHPLC  – (ang. ultra high performance/pressure liquid chromate-

graphy)  ultrasprawna chromatografia cieczowa 
USAEME  – (ang. ultrasound-assisted emulsification-microextraction)  

mikroekstrakcja kroplą rozpuszczalnika przez emulgację 

wspomagana ultradźwiękami 
VMA  – (ang.  vanillylmandelic acid ) kwas wanilino migdałowy 
UV  – (ang. ultraviolet ) detektor spektrofotometryczny  



 

 
WPROWADZENIE 

 
Od dawna rosną wymagania odnośnie jakości i rodzaju badań analitycznych                  

w ważnych dziedzinach nauki, związanych ze zdrowiem ludzi. Można zauważyć 
poszukiwania wpływów różnych czynników, w tym stanu środowiska przyrodniczego, 
diety, aktywności fizycznej na komfort i długość życia. 

Widoczny jest ogromny postęp w diagnostyce chorób, szczególnie ich nowych 
rodzajów i odmian o wyjątkowo ciężkim przebiegu i rokowaniu. Wysoka jakość badań 
z obszaru bioanalityki to również ważny wkład badaczy w możliwość zaplanowania                
i wdrażania skutecznych metod terapii i monitorowania jej przebiegu. Dokonując 
oceny stanu wiedzy na świecie nt. udziału chemików analityków w diagnostyce różnych 
schorzeń, w tym również na poziomie komórkowym, widzimy ich ważny wkład we 
współpracy z klinicystami w opracowywaniu zaawansowanych metodologii. Wyniki 
takich badań mogą dostarczyć wielu informacji nt. dysfunkcji organizmu oraz 
pozwalają ocenić bezpieczeństwo sposobu leczenia, na każdym jego etapie. 

Związki pochodzenia endogennego, syntezowane przez organizm zwykle                      
w śladowych ilościach, oraz zażywane leki i tworzące się metabolity niosą 
wielowymiarowe informacje na temat stanu organizmu, zarówno na etapie diagnostyki, 
jak i terapii. Znajomość ich poziomów stężeń może ułatwić podjęcie decyzji                           
o wdrożeniu leczenia, zanim pojawią się wyraźne objawy schorzenia. Pozwala również 
na dobór dawki leku lub zmianę jego rodzaju, oraz na ustalenie parametrów 
farmakokinetycznych dla skutecznej farmakoterapii. 

Rola bioanalityki w wykrywaniu markerów chorób, metabolitów związków egzo-  
i endogennych oraz interakcji między nimi, staje się jeszcze bardziej widoczna                       
w ostatnich latach, szczególnie w światowych programach, dotyczących personalizacji 
terapii. W leczeniu spersonalizowanym, wiedza na temat farmakokinetyki leków i ich 
losów w organizmie pozwala lepiej kontrolować poszczególne etapy leczenia. 

Z uwagi na duże zróżnicowanie budowy oznaczanych związków, występujących 
równocześnie w badanej próbce analitycznej, niskie poziomy ich stężeń oraz 
różnorodność matrycy (płyny ustrojowe, tkanki) należy dążyć do zastosowania 
szerokiego spektrum technik i metod analitycznych. W tego typach analizach stosuje się 
głównie metody separacyjne, np. chromatografię cieczową (LC), chromatografię 
gazową (GC), czy elektroforezę kapilarną (CE) z różnymi detektorami. Rozwijają się 
równolegle metody elektrochemiczne, które bazują na tańszym z reguły 
oprzyrządowaniu. W przypadku trudnych analiz z obszaru bioanalityki, jest wskazane 
stosowanie różnych metod i technik, co pozwala na weryfikację poprawności oznaczeń. 
Dlatego nadal istotne jest poszukiwanie innowacyjnych narzędzi analitycznych, które 
odpowiedzą na wyzwania współczesnej medycyny. 

Badania nad monitorowaniem leków i substancji endogennych w organizmach 
żywych prowadzone są w wielu ośrodkach w kraju, np. w UMK w Toruniu, PW i UW 
w Warszawie, UG, GUM i PG w Gdańsku, UJ w Krakowie, PŁ i UŁ  w  Łodzi,  UMCS 
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w Lublinie, UwB i UMwB w Białymstoku i UO w Opolu. Prace wymienionych 
ośrodków można znaleźć w renomowanych czasopismach naukowych oraz w innych 
wydawnictwach, np. w książkach „Analiza Śladowa”, wyd. Malamut, Warszawa 2013              
i w „Bioanalityka - w nauce i życiu”, wyd. PWN, Warszawa 2020. 

Przedstawiony w publikacji materiał jest wynikiem współpracy Katedry Chemii 
Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z kardiologami 
Uniwersytetów Medycznych w kraju i za granicą.  

 

1. TECHNIKI EKSTRAKCYJNE W BADANIACH NAD 
PRZYGOTOWANIEM PRÓBEK BIOLOGICZNYCH DO ANALIZY 

 
Opracowanie odpowiedniej metody przygotowania próbek biologicznych do 

analizy jest kluczowym etapem każdej procedury analitycznej. W literaturze 

znaleźć można wiele prac poświęconych temu zagadnieniu, jednak pomimo dużej 

wiedzy w tym zakresie, stale rozwijane są nowe, efektywne rozwiązania 

metodyczne do wydzielania leków i ich metabolitów z materiału biologicznego [1-
3].  

Biorąc pod uwagę wymieniony nurt tematyczny, pierwszym etapem 

realizowanych w naszym zespole badań było opracowanie metod izolacji                           
i wzbogacania analitów z próbek moczu oraz osocza, pobranych od pacjentów m.in. 

ze schorzeniami kardiologicznymi. Ze względu na skomplikowany charakter 

matrycy biologicznej, bezpośrednie oznaczanie analitów jest praktycznie 

niemożliwe. Wysokosprawne techniki separacyjne wymagają z reguły usunięcia 

substancji interferujących przed wykonaniem oznaczeń, stąd konieczne było 

usunięcie jak największej ilości potencjalnie przeszkadzających składników. 

Ponadto, poziomy stężeń leków i ich metabolitów w płynach ustrojowych są                     
z reguły niskie, dlatego przed oznaczaniem konieczne było odpowiednie 

wzbogacenie analitu.  
W badaniach do izolacji z moczu oraz z osocza skomplikowanych mieszanin 

związków, o różnych właściwościach fizyko-chemicznych, stosowano techniki 
ekstrakcyjne oparte na mechanizmach sorpcji. W tym celu opracowano dla 
badanych mieszanin związków procedury ekstrakcji do fazy stałej (SPE) [4, 5], 

mikroekstrakcji do upakowanego sorbentu (MEPS) [6-10], mikroekstrakcji kroplą 

rozpuszczalnika przez emulgację wspomaganą ultradźwiękami (USAEME) [11]                    
i ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz wspomaganej wysalaniem (SALLE) [12] (Tabela 
1). W niniejszych pracach prowadzono kompleksowe i systematyczne badania 
wpływu najważniejszych parametrów na efektywność zastosowanych procedur 

ekstrakcyjnych w układzie ciecz–ciało stałe, tj. SPE i MEPS (m.in. rodzaj sorbentu, 

objętość oraz rodzaj rozpuszczalnika stosowanego do elucji, pH i ilość próbki)  oraz 
 



 

 
w układzie ciecz–ciecz, tj. USAEME i SALLE (m.in. rodzaj oraz objętość 

ekstrahentu, rodzaj i ilość soli, pH i objętość próbki, czas ekstrakcji). 
Nowatorstwo, a zarazem trudność opracowanej metodyki, wiązała się                         

z koniecznością równoczesnej izolacji związków o zróżnicowanej polarności                       
z zastosowaniem jednej, optymalnej procedury SPE. Uzyskane wyniki mogą 
stanowić bazę danych przy wstępnym wyborze sorbentów do ekstrakcji zarówno 

farmaceutyków rzadko stosowanych (aliskiren, prasugrel, riwaroksaban), jak                      
i powszechnie stosowanych leków dostępnych bez recepty (np. ibuprofen, 

naproksen) z płynów biologicznych [5].  
Inne badania opisane w pracach [6-10] potwierdzają, że zastosowanie MEPS 

prowadzi do efektywnej ekstrakcji szerokiej grupy leków i ich metabolitów,                   
L-karnityny i jej estrowych pochodnych, do skrócenia i uproszczenia procedury                  
w porównaniu do dotychczas stosowanych technik SPE [13]. Opracowane metody 

oparte na wykorzystywaniu procedury MEPS w połączeniu z szeroko dostępnym 

sposobem detekcji UV lub bardziej selektywnym MS/MS, posiadają duży potencjał 

aplikacyjny w analizie związków biologicznie aktywnych. Cechy tych 

opracowanych procedur sprawiły, iż izolacja analitów stała się bardzo szybka, łatwa 

do przeprowadzenia, ekonomiczna i można ją zaliczyć do nurtu „zielonej chemii”.  
W pracy Magiera i Gülmez [11] zastosowano technikę mikroekstrakcji przez 

emulgację kroplą rozpuszczalnika wspomaganą ultradźwiękami (USAEME) do 

izolacji ibuprofenu i jego metabolitów z próbek moczu. Opracowana procedura 
USAEME jest łatwa do wykorzystania w ekstrakcji i może być alternatywą do 

tradycyjnej ekstrakcji typu ciecz-ciecz (LLE). W pracy [11] zamieszczono tabelę,    
w której porównano opracowaną procedurę mikroekstrakcji oraz oznaczania 

ibuprofenu i jego metabolitów z innymi opisanymi dotychczas w literaturze  
i wykazano, że jest ona konkurencyjna w porównaniu do dotychczas opisanych 

metodyk. 
Kolejną techniką ekstrakcji zastosowaną w prowadzonych badaniach była 

ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz wspomagana wysalaniem (SALLE) [12]. 
Opracowana procedura ekstrakcji pozwoliła na bardzo dobre oczyszczenie matrycy, 

uzyskano również wysoki odzysk wszystkich analitów (wyższy niż 85%), przy 

zachowaniu krótkiego czasu przygotowania próbki. Użycie do ekstrakcji małych 

objętości rozpuszczalnika zdecydowanie zmniejszyło również ilość generowanych 

odpadów.  
W realizowanych badaniach wykorzystano także zalety zastosowania metod 

statystycznych w planowaniu eksperymentu, a mianowicie określenie zależności 

między dobieranymi parametrami ekstrakcji i równoczesnego wpływu 

poszczególnych zmiennych na wynik analizy [6]. W celu selekcji parametrów 

ekstrakcji,  które  w  sposób  istotny  wpływały  na odzysk leków, zastosowano plan  
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eliminacyjny Placketta-Burmana, a otrzymane wyniki poddano analizie czynników 

głównych (PCA) oraz analizie skupień (CA). Badania udowodniły, że planowanie 

doświadczenia z wykorzystaniem metod statystycznych jest doskonałym 

narzędziem ułatwiającym dokonanie właściwego wyboru warunków izolacji 

analitów z próbek rzeczywistych [6]. 
W niektórych przypadkach próbki nie wymagały specjalnego przygotowania, 

wystarczyła jedynie precypitacja składników matrycy za pomocą metanolu lub 

acetonitrylu i wirowanie. W badaniach nad L-argininą i jej metabolitami konieczne 

było przeprowadzenie derywatyzacji analitów. W tych badaniach po oczyszczeniu 
próbki techniką SPE dodawano aldehyd o-ftalowy i kwas merkaptopropioniowy                 
i bez usuwania wyżej wymienionej mieszaniny wprowadzano próbkę bezpośrednio 

do kolumny chromatograficznej [14].  
 

2. ZASTOSOWANIE TECHNIK SEPARACYJNYCH I SPEKTRALNYCH 
W BADANIACH NAD OZNACZANIEM LEKÓW I ZWIĄZKÓW 

POCHODZENIA ENDOGENNEGO 
 

W ramach realizowanych badań do oznaczania leków i związków pochodzenia 

endogennego zastosowano wysokosprawną i ultra-sprawną chromatografię 

cieczową (HPLC/UHPLC) w połączeniu z detektorami: spektrofotometrycznymi 
(UV, DAD), fluorescencyjnym (FL),  amperometrycznym (ED) lub z tandemowym 
spektrometrem mas (MS/MS). W pracy [15] do analizy β-blokerów, izoflawonów              
i ich metabolitów wykorzystano chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią 

mas (GC-MS).  
W Tabeli 1 zestawiono warunki chromatograficzne stosowane do 

oznaczania farmaceutyków z różnych grup terapeutycznych, ich metabolitów 

oraz związków polifenolowych i ich metabolitów, a w Tabeli 2 - wybranych 
związków endogennych. Optymalne warunki rozdzielania chromatograficznego 
dobierano w oparciu na podstawowych informacjach na temat analitów (między 

innymi logP, pKa). W pracach [4-12, 16] opisano  wyniki badań dotyczące wpływu 

rodzaju wypełnienia i temperatury kolumny, składu, natężenia przepływu, pH fazy 

ruchomej oraz programu elucji gradientowej na rozdzielczość analitów. Podstawą 

doboru parametrów było uzyskanie dobrego rozdzielenia, czułości oraz 

powtarzalności, zachowując jednocześnie krótki czas analizy. 
Rozdzielanie chromatograficzne prowadzono głównie z zastosowaniem 

sorbentów o małych cząstkach (sub-2 µm) (Zorbax Rapid Resolution High 

Definition (RRHD) SB-C18 [7, 11, 16] oraz kolumn typu core-shell Poroshell 120 
EC-C18 [5, 6, 8, 9]. W pracach udowodniono wyjątkowo dobre właściwości 

kolumn otrzymanych w technologii opartej na sorbencie core-shell w zastosowaniu 
do  oznaczania leków w próbkach biologicznych. Wypełnienie tej kolumny stanowi  



 

 
stały nieporowaty rdzeń silikonowy o średnicy 1,7 µm, na którym jest osadzona 

porowata warstwa krzemionki o grubości 0,5 µm. Dzięki zastosowaniu tego typu 

wypełnienia kolumny możliwe było wykonywanie analiz w krótszym czasie, 

ograniczając przy tym zużycie drogich i szkodliwych rozpuszczalników 

organicznych. Korzyści, jakie uzyskano po zastosowaniu kolumny Poroshell, 

wynikają z ograniczenia między innymi dyfuzji wirowej i oporu przenoszenia 

masy. Osiągnięto ultra-wysokie sprawności, co wpłynęło z kolei na lepszą czułość 

metod. Na chromatogramach otrzymano wąskie, symetryczne i dobrze rozdzielone 

piki.  
Oprócz tradycyjnych kolumn C18 w badaniach nad rozdzielaniem 

enancjomerów wybranych β-blokerów zastosowano kolumny z wypełnieniem 

enancjoselektywnym [17, 18]. Warunkiem rozdzielenia enancjomerów w układzie 

chromatograficznym jest występowanie oddziaływań enancjoselektywnych. Między 

selektorem, a enancjomerami muszą wystąpić co najmniej trzy oddziaływania,                   
z których jedno powinno zależeć od konfiguracji centrum stereogenicznego 
enancjomeru. Kompleks tworzony za pomocą trzech oddziaływań jest stabilniejszy, 

a silne wiązanie z selektorem wpływa na retencję enancjomeru. W badaniach 

zastosowano chiralną fazę stacjonarną Chiralcel OD-RH. Uzyskano dobre 
rozdzielenie enancjomerów karwedilolu i jego metabolitu                                                 
5’-hydroksyfenylkarwedilolu [17] oraz enancjomerów metoprololu i jego 

metabolitów (α-hydroksymetoprololu, O-desmetylmetoprololu) [18]. Oznaczono je 
w moczu pacjentów leczonych wybranymi β-blokerami.  

W ramach badań określano również wpływ składników fazy ruchomej na 

parametry chromatograficzne. Jako modyfikatory organiczne stosowano zarówno 

acetonitryl [5-9, 11], jak i metanol [16], a główny składnik fazy ruchomej stanowił 

wodny roztwór kwasu mrówkowego [7, 9, 11, 16] lub trifluorooctowego [5, 6, 8]. 
W celu uzyskania odpowiedniego rozdzielenia leków i ich metabolitów 

prowadzono zarówno elucję izokratyczną, jak i gradientową. Zastosowanie elucji 

izokratycznej było możliwe w przypadku rozdzielania leków: riwaroksabanu, 

prasugralu oraz aliskirenu [7]. Dodatkową zaletą metody opisanej w tej publikacji 

był bardzo krótki czas analizy, który wynosi zaledwie 1,5 minuty [7].  
Innym podejściem metodycznym do oznaczania leków z grupy β-blokerów             

i ich metabolitów było zastosowanie kolumn HILIC [12]. Przedmiotem pracy były 

badania podstawowe nad mechanizmem retencji analitów na różnych kolumnach 

HILIC (ZORBAX RRHD Plus Poroshell 120 HILIC, ZORBAX RRHD HILIC 
Plus, ACQUITY UPLC BEH HILIC, Acclaim HILIC-10, Luna HILIC) oraz                  
w różnych warunkach analizy (badano wpływ zawartości acetonitrylu, natężenia 

przepływu   fazy   ruchomej,  temperatury  kolumny,   stężenia   roztworów   octanu   
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i mrówczanu amonu, objętości dozowanej próbki, pH fazy ruchomej, rodzaju 

rozpuszczalnika organicznego) [12]. 
W kolejnych publikacjach opisano wyniki badań nad rozdzieleniem wybranych 

związków endogennych (L-karnityny i jej pochodnych oraz kwasu                                  
α-ketoglutarowego) z zastosowaniem HPLC-MS/MS [4, 10]. Istotnym problemem 
prowadzonych badań opisanych w pracy [4] było uzyskanie retencji L-karnityny                 
i jej acylowej pochodnej w odwróconym układzie faz. Wyniki badań opisane w tej 

pracy skłoniły zespół do dalszej pracy nad udoskonaleniem metody oznaczania 

potencjalnych biomarkerów z zastosowaniem chromatografii oddziaływań 

hydrofilowych (HILIC). Zakres badawczy nad doborem warunków rozdzielania 

chromatograficznego poszerzono o siedem nowych, estrowych pochodnych                      
L-karnityny [10]. Znacząca różnica w polarności L-karnityny i jej estrowych 
pochodnych implikuje dodatkowe trudności w opracowaniu metody ich 

równoczesnego oznaczania. W związku z powyższym przeprowadzono badania nad 

wpływem różnych czynników na selektywność opracowanej procedury                               
z zastosowaniem kolumny Acquity UPLC BEH HILIC [10]. W dobranych 
warunkach chromatograficznych 9 analitów eluowało w czasie krótszym niż                  
2,5 minuty, a otrzymane na chromatogramie piki były symetryczne. Dla wszystkich 

związków współczynnik asymetryczności nie przekraczał 1,05, a uzyskana liczba 

półek była wysoka (rzędu 15000–550000). Poprawność uzyskanych wyników 

wskazuje na dużą potencjalną przydatność metody HILIC do rozdzielania                         
L-karnityny i jej estrowych pochodnych, a użycie spektrometru mas może 

oczywiście rozszerzyć zakres zastosowania opracowanej procedury. Warto 

podkreślić, że opracowana metoda HILIC-MS/MS została po raz pierwszy 

zastosowana do oznaczanie L-karnityny i jej pochodnych w próbkach moczu.  
Związki endogenne, takie jak katecholaminy, indoloaminy i metyloksantyny, 

również rozdzielano i oznaczano z zastosowaniem techniki wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. Z uwagi na charakter chemiczny związków stosowano 

chromatografię w odwróconym układzie faz, połączoną z trzema technikami 

detekcyjnymi: DAD, FL oraz ED [19-24].  
W badaniach farmakokinetycznych tandemowy spektrometr mas jest cennym 

narzędziem do identyfikacji farmaceutyków w próbkach rzeczywistych. W pracach 

[4, 7, 9-11, 16] wykazano, że stanowi on selektywny i czuły detektor, który                         
w połączeniu z technikami chromatograficznymi pozwala na analizę ilościową                   
i jakościową badanych potencjalnych biomarkerów, leków oraz ich metabolitów. 

Aby przeprowadzić miarodajną analizę z zastosowaniem detektora MS/MS, 

konieczne były kompleksowe badania i określenie wpływu wielu zmiennych na 

intensywność sygnału pochodzącego od oznaczanego analitu [4, 7, 9-11, 16]. 
Pojedynczo  dla  każdego  związku  przebadano  parametry   charakterystyczne   dla  



 

 
poszczególnych analitów, natomiast dla oznaczanych mieszanin związków dobrano 

odpowiednie parametry źródła jonów. Praca w trybie MRM lub SRM umożliwiła 

uzyskanie bardzo dobrych wartości stosunku sygnału do szumu (S/N), a tym 

samym uzyskanie niskich granic wykrywalności i oznaczalności związków 

będących przedmiotem powyższych prac.  
Innym ciekawym badaniem wykorzystującym spektrometrię mas było 

wyznaczanie ścieżek metabolizmu wybranych leków: β-blokerów [25] oraz 

leków nowej generacji [26] w układzie in vitro z zastosowaniem systemu ROXYTM. 
Dostosowanie odpowiednich warunków oraz parametrów  eksperymentu, takich jak 

wartość potencjału, pH fazy ruchomej, rodzaj elektrody pracującej oraz temperatury 

reakcji, miało istotny wpływ na symulację metabolizmu oraz na rodzaj powstałych 

pochodnych. Interesujące wyniki otrzymane podczas badań w Katedrze Chemii 

Środowiska i Bioanalityki UMK (dzięki uprzejmości Pana Profesora                                 
B. Buszewskiego) pokazały, że nowoczesny system ROXY sprzężony ze 

spektrometrią mas umożliwia symulację metabolizmu, tworząc jedną                                   
z alternatywnych metod badań in vitro. 
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Tabela 1.  Techniki chromatograficzne w oznaczaniu wybranych leków i ich metabolitów w moczu i osoczu 
Table 1. Chromatographic techniques for the determination of selected drugs and their metabolites in urine and plasma  

 

Anality 
Technika 

oznaczania Faza stacjonarna Faza ruchoma 
Technika 
ekstrakcji LOQ 

Odzysk 
(%) Lit. 

aliskiren, prasugrel, 
riwaroksaban, prednizolon, 

propranolol, ketoprofen, 
nifedypina, naproksen, 
terbinafina, ibuprofen, 
diklofenak, sildenafil, 

acenokumarol 

UHPLC-UV 
Poroshell120 EC-C18 
(100 mm × 3,0 mm;                

2,7 µm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,5 – 1,0 ml/min 

SPE 
(C6H5) 

0,009 – 0,650 µg/ml 85 – 105 [5] 

ibuprofen, ketoprofen, 
diklofenak, aspiryna, 

naproksen, kwas salicylowy 
UHPLC-UV 

Poroshell120 EC-C18 
(100 mm × 3,0 mm;                

2,7  µm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,8 – 1,0 ml/min 

MEPS 
(C18) 

3,21– 48,7 ng/ml 89 – 107 [6] 

riwaroksaban, aliskiren, 
prasugrel 

UHPLC-MS/MS 
Zorbax RRHD SB-C18 

(50 mm × 2,1 mm;  
1,8 µm) 

A: 0,1% kwas mrówkowy 
w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja izokratyczna  

(70:30; v/v) 
Przepływ: 0,8 ml/min 

MEPS 
(C8) 

5,0 pg/ml RIV, ALS 
0,5 pg/ml PRS 

95 – 102 [7] 

milrinon, enalapril, 
karwedilol, spironolakton, 
acenokumarol, tiklopidyna, 

cilazapril,                                     
2-oksotiklopidyna, 

cilazaprilat, kanrenon,                    
5'-hydroksykarwedilol,  
O-desmetylokarwedilol, 

enalaprilat 

UHPLC-UV 
Poroshell120 EC-C18 
(100 mm × 3,0 mm;                

2,7 µm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,3 – 0,7 ml/min 

MEPS 
(C18) 

0,016 – 0,045 µg/ml 70 – 98 [8] 



 

aliskiren, enalapril, 
enalaprilat 

UHPLC-MS/MS 
Poroshell120 EC-C18 
(100 mm × 2,1 mm;                 

2,7 µm) 

A: 0,1% kwas mrówkowy 
w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja gradientowaa  

Przepływ: 0,4 – 0,8 ml/min 

mocz, osocze 
ludzkie 
MEPS 
(C8) 

0,01 ng/ml 75 – 93 [9] 

ibuprofen, 
1-hydroksyibuprofen, 
2-hydroksyibuprofen, 
3-hydroksyibuprofen,  

karboksyibuprofen 

UHPLC-MS/MS 
Zorbax RRHD SB-C18 

(50 mm × 2,1 mm; 
1,8 µm) 

A: 0,1% kwas mrówkowy 
w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja gradientowaa  

Przepływ: 0,5 – 1,0 ml/min 

USAEME 
(1-oktanol) 

0,5 pg/ml 91 – 104 [11] 

metoprolol, karwedilol, 
propranolol, 

O-desmetylometoprolol,  
α-hydroksymetoprolol,                 
5’-hydroksykarwedilol,               
O-desmetylokarwedilol,  
5-hydroksypropranolol 

UHPLC-UV 
Poroshell 120-HILIC 
(100 mm × 3,0 mm;  

2,7 µm) 

A: acetonitryl 
B: 10 mM octan amonu w wodzie 

(pH=7,5) 
Elucja izokratyczna  

(85:15; v/v) 
Przepływ: 0,8 ml/min 

SALLE 
((NH4)2SO4) 

0,1 – 0,2 µg/ml 83 – 104 [12] 

23 związki 
(β-blokery i metabolity, 
flawonoidy i metabolity) 

GC-MS 
P-5-MS  

(30 m × 0.25 mm;  
0,25 µm) 

hel 
Przepływ: 1,2 ml/min 

HE + SPE + DE 
(HE:                            

β-glukuronidaza/ 
sulfataza; 

SPE: Oasis HLB; 
DE: MSTFA) 

1,8 – 23,3 ng/ml 70 – 100 [15] 

sotalol, metoprolol, 
propranolol, karwedilol, 
nifedypina, kaptopryl, 
cilazapril, milrinon, 

tiklopidyna, furosemid, kwas 
acetylosalicylowy, kwas 
salicylowy, ibuprofen, 
naproksen, ketoprofen, 

diklofenak, paracetamol, 
dipyron, mildronat, 

sildenafil, deksametazon, 
karbamazepina, terbinafina 

UHPLC-MS/MS 
Zorbax RRHD SB-C18 

(50 mm × 2,1 mm;  
1,8 µm) 

A: 0,1% kwas mrówkowy 
w wodzie 

B: metanol 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 0,5 – 0,6 ml/min 

PP 
(acetonitryl, 

metanol) 
0,05– 0,6 ng/ml 91 – 109 [16] 



 

enancjomery karwedilolu                
i jego metabolitu                         

(5’-hydroksykarwedilolu) 
HPLC-FL 

CHIRALCEL® OD-RH 
(150 mm × 4,6 mm;  

5 μm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy w 
wodzie + 0,05% dietyloamina w 

wodzie 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,3 – 1,0 ml/min 

PP + SPE 
(PP: metanol, 
acetonitryl; 

SPE: Oasis HLB) 

14,2 – 24,2 ng/ml 79 – 108 [17] 

enancjomery metoprololu                  
i metabolitów                                 

(α-hydroksymetoprololu,               
O-desmetylmetoprololu) 

HPLC-FL 
CHIRALCEL OD-RH 
(150 mm × 4,6 mm,                   

5  µm) 

A: 0,2% dietyloamina w wodzie 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,5 – 0,8 ml/min 

SPE 
(Oasis HLB) 

0,025  µg/ml 68 [18] 

52 związki 
(β-blokery i metabolity, 
flawonoidy i metabolity) 

UHPLC-MS/MS 
Hypersil GOLDTM         

(100 mm × 2,1 mm;                 
1,9 µm) 

A: 0,1% kwas mrówkowy 
w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja gradientowaa  

Przepływ: 0,65 – 0,7 ml/min 

HE 
(β-glukuronidaza/ 

sulfataza) 
0,01 – 40 ng/ml 92 – 103 [27] 

22 związki 
β-blokery i metabolity, 

izoflawony i metabolity, 
UHPLC-UV 

Hypersil GOLDTM                 
(50 mm × 2,1 mm;  

1,9 µm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,3 – 0,8 ml/min 

HE + SPE 
(HE: β-

glukuronidaza/ 
sulfataza; 

SPE: Oasis HLB) 

32,2 – 236 ng/ml 69 – 102 [28] 

sotalol, metoprolol, 
propranolol, karwedilol, 

kwas salicylowy, 
deksametazon, prednizolon, 

ketoprofen, katechina, 
epikatechina, rutyna, 

hesperydyna, 
neohesperydyna, 

kwercetyna, naringenina, 
hesperetyna 

UHPLC-UV 
Chromolith1 Fast 

Gradient Monolithic 
C18e (50 mm × 2 mm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy 
(B) acetonitryl 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 1,5 – 2,5 ml/min 

PP + SPE 
(PP: metanol, 
acetonitryl; 

SPE: SDB + C18) 

0,02 – 0,07 µg/ml 76 – 101 [29] 



 

imipenem, paracetamol, 
dipyron, wankomycyna, 

flukonazol, cefazolin, 
prednizolon, deksametazon, 

furosemid, 
ketoprofen, amikacyna 

HPLC-DAD/FL 
 

LiChroCART® 
Purospher® STAR, 

RP-18e 
(125 mm × 3,0 mm;  

5 μm) 

A: metanol 
B: acetonitryl 

C: 0,05% kwas trifluorooctowy  
w wodzie 

 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 0,65 – 0,75 ml/min 

PP 
(acetonitryl, 

metanol) 
DE 

 
0,03 – 3,75 µg/ml 

96 – 104 [30] 

sildenafil, 
N-desmetylo-sildenafil, 
imipenem, paracetamol, 
dipyron, wankomycyna, 

flukonazol, cefazolin, 
prednizolon, ketoprofen, 

deksametazon, furosemid, 

HPLC-DAD/FL 
 

LiChroCART® 
Purospher® STAR 

(125 mm × 3,0 mm;  
5 μm) 

(A) acetonitryl 
(B) bufor (kwas octowy/octan sodu, 

pH 4,66) 
(C) 0,05% kwas 

trifluorooctowy w wodzie 
 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 1,0 – 1,3 ml/min 

LLE 
(octan etylu: 

dichlorometan: 
chloroform; 

45:30:20; v/v/v) 

0,02 – 3,45 µg/ml 59 – 99 [31] 

sildenafil, enalapril, 
paracetamol, sotalol, 

dipyron, wankomycyna, 
kaptopril, flukonazol, 
cefazolin, metoprolol, 
aspiryna, tiklopidyna, 

prednizolon, propranolol, 
digoksin, furosemid, 

deksametazon, karwedilol, 
ketoprofen, 

nifedypina, terbinafina, 
acenokumarol, 
spironolakton 

DAD 
/ 

FL 
 

LiChroCART® 
Purospher® STAR 

RP-18e 
(250 mm× 4 mm;   

5 µm) 

(A) metanol 
(B) acetonitryl 

(C) 0,05%  kwas trifluorooctowy  
w wodzie 

 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 1,0 – 1,4 ml/min 

PP 
(acetonitryl, 

metanol) 
0,05 – 4,45 µg/ml 94 – 106 [32] 

sotalol, metoprolol,  
α-hydroksymetoprolol, 

paracetamol i jego 
glukuronowe i siarczanowe 

pochodne 

HPLC-DAD/FL 
LiChroCART C18e 
(125 mm × 3 mm;  

5 µm) 

A: 0,05% kwas trifluorooctowy 
(B) acetonitryl 

(C) metanol 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 0,7 – 0,85 ml/min 

PP 
(acetonitryl, 

metanol) 
0,6 – 4,95 µg/ml  [33] 

  



 

Tabela 2.  Techniki chromatograficzne w oznaczaniu wybranych związków endogennych oraz w mieszaninach z lekami i witaminami 
Table 2. Chromatographic techniques for the determination of selected endogenous compounds and in mixtures with drugs and vitamins 
 

Anality 
Technika 

oznaczania Faza stacjonarna Faza ruchoma 
Technika 
ekstrakcji LOQ 

Odzysk 
(%) Lit. 

L-karnityna, 
acetylo-L-karnityna, kwas α-

ketoglutarowy 
HPLC-MS/MS 

Acclaim 120 C8 column 
(150 mm × 4,6 mm; 

3,0 µm) 

A: 0,1% kwas mrówkowy 
w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja izokratyczna  

(97:3; v/v) 
Przepływ: 1,2 ml/min 

SPE 
(żel 

krzemionkowy) 

0,8 ng/ml α-KG 
0,08 ng/ml L-

CAR 
0,04 ng/ml 

acetyl-L-CAR 

86 – 106 [4] 

L-karnityna, acetylokarnityna, 
propionylokarnityna, 
heksanylokarnityna, 
oktanylokarnityna, 
dekanylokarnityna, 
lauronylokarnityna, 

myristonylokarnityna, 
palmitonylokarnityna 

UHPLC-MS/MS 
UPLC BEH HILIC 
(75 mm × 2,1 mm; 

1,7 µm) 

A: 5 mM octan amonu  
w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 0,5 – 1,0 ml/min 

MEPS 
(M1: SCX + C8) 

0,1 ng/ml 70 – 110 [10] 

L-arginina, L-glutamina,  
N-hydroksy-L-arginina,  

L-cytrulina, 
N-monometylo-L-arginina, 

L-homoarginina, asymetryczna 
N,N-dimetylo-L-arginina, 

symetryczna  
N, N-dimetylo-L-arginina,  

L-ornityna, putrescyna, 
agmatyna, spermidyna, 

spermina 

HPLC-FL 

LiChroCART® 
Purospher® STAR 

RP-18e 
(250 mm × 4,0 mm;  

5 µm) 
 

(A) bufor fosforanowy 
(pH=6,88) 

(B) metanol 
(C) acetonitryl 

 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 1,0 – 1,3 ml/min 

SPE 
(Oasis MCX) 

DE 

0,17 – 655 pM /  
20 µl próbki 

82 – 94 [14] 

DA, DOMA, E, HVA, MHPG, 
MN, NMN, 5HT, 5HIAA, 

cefazolin, flukonazol, 
furosemid, metamizol, 

paracetamol 

HPLC-DAD-FL 

LiChroCARD Purospher 
RP18e 

(125 mm × 3,0 mm;  
5 μm) 

A: bufor octanowy (pH=4,66) 
B: metanol 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,5 – 1,0 ml/min 

SPE  
(C18e) 

24 – 300 ng/ml 73 – 100 [19] 

DA, DOMA, E, HVA, MHPG, 
MN, NMN, 5HT, 5HIAA, B1, 

HPLC-DAD-FL 
LiChroCARD Purospher 

RP18e 
A: bufor octanowy (pH=4,66) 

B: metanol 
SPE  

(C18) 
24 – 300 ng/ml 73 – 100 [20] 



 

B2, B3, B6, B12, C (125 mm × 3,0 mm;  
5 μm) 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,5 – 1,0 ml/min 

L-DOPA, DA, DOMA, E, 
HVA, MHPG, MN, NMN, 

5HT, 5HIAA 
HPLC-FL 

LiChroCARD Purospher 
RP18e 

(125 mm × 3,0 mm;  
5 μm) 

A: bufor octanowy (pH=4,66) 
B: metanol 

Elucja gradientowa 
Przepływ: 0,5 – 1,0 ml/min 

PP 24 – 30 ng/ml 71 – 100 [21] 

13DMU, 1MX, 3MX, CAFF, 
THPH, cefazolin, 

deksametazon, furosemid, 
imipenem, paracetamol, 

prednizolon 

HPLC-DAD-FL 

LiChroCARD Purospher 
RP18e 

(125 mm × 3,0 mm;  
5 μm) 

A: 0,05% kwas 
trifluorooctowy w wodzie 

B: acetonitryl 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 0,8 ml/min 

SPE  
(C18) 

50 – 100 ng/ml 75 – 102 [22] 

DA, E, NE, 3MT, MN, NMN, 
VMA, HVA, DOPAC, DHPG, 

MHPG, 5HT, 5HIAA 
HPLC-FL-ED 

2 × Chromolith RP-18e 
(100 mm × 4,6 mm) 

A: bufor octanowy (pH=4,66) 
B: metanol 

Elucja izokratyczna (97:3; 
v/v) 

Przepływ: 0,8 ml/min 

SPE  
(Al2O3) 

0,3 – 30 ng/ml 70 – 93 [23] 

DA, E, NE, 3MT, MN, NMN, 
VMA, HVA, DOPAC, DOMA, 
DHPG, MHPG, 5HT, 5HIAA 

HPLC-FL 
Chromolith RP-18e  
(100 mm × 4,6 mm) 

A: bufor cytrynianowy 
(pH=2,0) 

B: metanol 
Elucja gradientowa 

Przepływ: 0,6 – 0,84 ml/min 

SPE  
(C18e) 

24 – 30 ng/ml 75 – 92 [24] 

 
 



 

WYBRANE METODY SEPARACYJNE I WOLTAMPEROMETRYCZNE  887 
  

 
3. TECHNIKI WOLTAMPEROMETRYCZNE W ANALIZIE 

MATERIAŁU KLINICZNEGO 
 

Metody elektroanalityczne, mimo iż nie wymagają drogiej aparatury oraz 

zapewniają szybkie i dokładne pomiary, są stosowane stosunkowo rzadko                         
w analizie klinicznej. Jedną z przyczyn jest fakt, że tylko niektóre związki 

wykazują aktywność elektrochemiczną, będącą warunkiem uzyskania sygnału                   
w metodach elektroanalitycznych. Ponadto, pozostałości matrycy próbek 

rzeczywistych mogą wykazywać elektroaktywność, co utrudnia analizy. Aby 

zminimalizować wpływ matrycy na otrzymany wynik, próbki moczu oczyszczano 

przez strącanie białek, ekstrakcję do fazy stałej lub ekstrakcję ciecz-ciecz [34-36]. 
W Tabeli 3 zebrano dane dotyczące parametrów oznaczania badanych przez nas 

leków technikami woltamperometrycznymi. 
 

Tabela 3.  Parametry oznaczeń badanych leków technikami woltamperometrycznymi 
Table 3. Parameters of determination of tested drugs by voltammetric techniques 
 

Lp. Analit Technika 
Elektroda 
pracująca 

Elektroda 
odnie-
sienia 

Elektrolit 
Zakres 

potencja-
łów [V] 

Zakres 
oznaczal-

ności 

Przygoto-
wanie  
próbki 

Lit. 

1. 

paracetamol, 
furosemid, 
dipyron, 

cefazolina, 
deksametazon 

DPV 
HMDE, 

grafitowa 
Ag/AgCl 

bufor 
Brittona – 
Robinsona 

pH=2,4 

0,0 – 1,25 
-0,3 − -

1,0 

0,51−66,1 

µM 

PP + SPE + 
LLE 
(PP: 

acetonitryl; 
SPE: NH2; 
LLE: octan 

etylu) 

[34] 

2. 
paracetamol, 
karwedilol, 
sildenafil 

CV, DPV GCE Ag/AgCl 

bufory 
Brittona – 
Robinsona 
o pH=3,26 

i 2,09 

-0,5 – 1,5 
2,5 – 45,0 

µg/ml 

PP + SPE 
(PP: 

acetonitryl; 
SPE: Oasis 

MCX) 

[35] 

3. 
propranolol, 

dwa jego 
metabolity 

CV, DPV 
GCE 

GCE/MW
CNTs 

Ag/AgCl 

bufor 
Brittona – 
Robinsona 

pH=3,0 

-0,5 – 1,5 
3,25·10-6 – 
1,35·10-4 M 

PP + SPE 
(PP: 

acetonitryl; 
SPE: Oasis 

HLB) 

[36] 

4. 
paracetamol, 

dwa jego 
metabolity  

CV GCE Ag/AgCl 

bufory 
Brittona – 
Robinsona 

o pH od 
1,81 do 

7,24 

-0,5 – 1,6 
2,17·10-5 – 
1,65·10-4 M 

roztwory 
modelowe 

[37] 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
4. ZASTOSOWANIE OPRACOWANYCH METOD DO OZNACZANIA 

WYRBNAYCH LEKÓW, ICH METABOLITÓW I SUBSTANCJI 

EDNOGENNYCH W PŁYNACH USTROJOWYCH  
 

W celu monitorowania terapii opisane procedury analityczne zastosowano do 
wykrywania i oznaczania leków oraz ich metabolitów, w płynach ustrojowych 

pacjentów leczonych na oddziałach kardiologicznych i neurologicznych. Badania 

na materiałach biologicznych przeprowadzano po uzyskaniu zgody Komisji 
Bioetycznej.  

W pracach przedstawiono wyniki otrzymane po analizie próbek biologicznych 

pobranych od osób zażywających niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen, 

paracetamol, naproksen) [5, 6, 11, 16], β-blokery (karwedilol, metoprolol, 
propranolol) [5, 8, 16], nowy lek stosowany w terapii objawowej żylnej choroby 

zatorowo-zakrzepowej (riwaroksaban) [7], lek będący blokerem receptora 

aldosteronowego (spironolakton) [8], oraz lek należący do grupy inhibitorów 

konwertazy angiotensyny (enalapril) [8, 9]. Ponadto, opracowane metody pozwoliły 

na oznaczenie metabolitów propranololu, karwedilolu, tiklopidyny, enalaprilu, 

spironolaktonu, aspiryny, paracetamolu oraz ibuprofenu. Próbki moczu były 

pobierane od pacjentów w różnych odstępach czasu od podania leku [6]. 
Opracowaną procedurę USAEME-UHPLC-MS/MS po raz pierwszy 

zastosowano do oznaczania ibuprofenu i jego czterech metabolitów [11]. Wyniki 

uzyskane podczas monitorowania stężenia leków i ich metabolitów w różnych 

odstępach czasu od doustnego podania leku wykorzystano do określenia profilu 

zmiany stężenia ibuprofenu i jego metabolitów w zależności od czasu [11].  
W innej pracy zidentyfikowano niebadane do tej pory metabolity 

riwaroksabanu [7]. W literaturze tylko w jednej publikacji autorzy podali 
informacje na temat potencjalnych produktów biotransformacji riwaroksabanu, 

które mogą występować w próbkach osocza ludzkiego [38]. Ze względu na brak 

komercyjnie dostępnych wzorców niemożliwe było przeprowadzenie analizy 

ilościowej wykrytych w moczu związków. Dodatkowo w badaniach zastosowano 

program LightsightTM
, który za pomocą specjalnego algorytmu umożliwił 

znalezienie metabolitów oraz znacznie przyspieszył i ułatwił proces profilowania 

powstających pochodnych. Za pomocą tego programu potwierdzono obecność 

wszystkich zidentyfikowanych w trybie MRM metabolitów riwaroksabanu.   
Oprócz leków w próbkach moczu i osocza równocześnie oznaczono także 

związki polifenolowe i ich metabolity, by następnie porównać ich wpływ na zmiany 

stężeń leków po stosowaniu zwykłej diety i po wprowadzeniu dodatkowych 

produktów bogatych w polifenole [15, 27-29]. Przykładowe wyniki analiz próbek 

moczu  na  zawartość  propranololu  i  jego  metabolitu  wskazują,  iż  stężenie  leku                     
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w moczu wzrasta po zastosowaniu diety bogatej w przeciwutleniacze, oraz 
suplementów diety. Ponadto, w moczu pacjentów spożywających duże ilości 

produktów bogatych w polifenole oznaczono mniej metabolitu  
(4-hydroksypropranololu) w porównaniu z próbkami moczu pobranymi od 
pacjentów stosujących zwykłą dietę. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują na 

konieczność monitorowania stężenia β-blokerów w płynach ustrojowych  

pacjentów w przypadku równoczesnego spożywania flawonoidów, gdyż zmienia się 

w sposób istotny metabolizm leków.  
Procedury analityczne, opisane w pracy [4, 10], zastosowano w badaniach nad 

poszukiwaniem potencjalnych markerów chorób kardiologicznych. Wyniki 

otrzymane po analizie próbek pochodzących od pacjentów pozwoliły jednoznacznie 

stwierdzić, że jest możliwe wykorzystanie opracowanej metody UHPLC-MS/MS 
do oznaczania L-karnityny, jej acetylowej pochodnej i kwasu α-ketoglutarowego do 
badań przesiewowych [4]. Co więcej, druga opracowana metoda HILIC-UHPLC-
MS/MS do równoczesnego oznaczania L-karnityny i jej sześciu estrowych 

pochodnych może dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na temat zmian              
w układzie sercowo-naczyniowym [10].  

W leczeniu wielu chorób ważną rolę odgrywają aminy biogenne z grupy 

katecholamin i indoloamin (dopamina, serotonina) oraz metyloksantyny (teofilina, 
teobromina, kofeina). Są one stosowane samodzielnie jako leki, lub w połączeniu              
z innymi substancjami tak, aby wspierać i wzmacniać działanie - np. połączenie 

kofeiny i paracetamolu. Integralną częścią procesu leczenia może być również 

suplementacja witaminowa. Opracowane procedury chromatograficzne umożliwiają 

rozdzielanie i oznaczanie związków endogennych z grup katecholamin, indoloamin, 

metyloksantyn oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie, jak również wybranych 

leków (przeciwbólowych, moczopędnych, antybiotyków) [19-24]. Procedury służą 

nie tylko do oznaczenia związków głównych (dopamina, serotonina, kofeina), lecz 

również ich metabolitów. Wiąże się to z koniecznością posiadania układu dającego 

sygnał analityczny w szerokim zakresie stężeń. Zastosowanie połączenia 

szeregowego dwóch detektorów umożliwiło oznaczanie analitów na różnych 

poziomach stężeń, bez konieczności dodatkowego rozcieńczania/zatężania próbki 

[19, 20, 22-24]. 
Opracowane procedury do wydzielania i oznaczania amin biogennych 

stosowano w przypadku analiz moczu pacjentów po zabiegach 

kardiochirurgicznych i pacjentów będących w trakcie terapii choroby Parkinsona. 

Procedury do oznaczania metyloksantyn, jak również metyloksantyn obok innych 
leków, wykorzystano do analizy moczu pacjentów oddziału intensywnej opieki 

medycznej, chorych na astmę [19-24]. 
 



 

 
W ostatnim czasie nastąpił duży postęp w leczeniu chorych cierpiących na 

nadciśnienie płucne. Wprowadzenie do leczenia NO umożliwiło przeżycie wielu 

chorych z ciężkimi zespołami nadciśnienia płucnego w okresach noworodkowym              
i około operacyjnym. Lek ten jednak, ze względu na istotną toksyczność przy 

długoterminowym stosowaniu, nie znalazł zastosowania u pacjentów                              
z przewlekłym nadciśnieniem płucnym. Wprowadzona do leczenia nadciśnienia 

płucnego L-arginina daje nadzieję na podobny postęp w leczeniu chorych  
z przewlekłym nadciśnieniem płucnym. 

L-arginina wspomaga także wytwarzanie hormonu wzrostu, stymulując rozwój  
i czynność grasicy, stymuluje laktację, oraz przyczynia się do optymalnego 

zwiększenia masy mięśni i kolagenu, dzięki czemu jest chętnie stosowana przez 

kulturystów jako naturalny suplement diety.  
Otrzymane wyniki wskazują, iż przedstawione powyżej rozwiązania 

metodyczne z zastosowaniem technik separacyjnych i spektralnych mogą stanowić 

narzędzie do monitorowania stężeń leków i ich metabolitów oraz związków 

pochodzenia endogennego w próbkach rzeczywistych. Czułość i selektywność 

opracowanych procedur analitycznych otrzymana po odpowiednim doborze 
zarówno parametrów ekstrakcji analitów, jak ich oznaczania, była wystarczająca, 

by w przypadku każdej próbki rzeczywistej móc oznaczyć anality z dobrą precyzją   
i dokładnością. 

Kontrola stężenia leków i ich metabolitów w rzeczywistym czasie leczenia jest 

jedną z najefektywniejszych metod personalizacji terapii, uwzględniającej 

indywidualne cechy pacjenta oraz ewentualne oddziaływania farmaceutyków                      
z innymi związkami. Wielość oznaczanych związków, złożony skład matryc oraz 

wymagane niskie granice oznaczalności powodują stałe zapotrzebowanie                          
w dziedzinie analityki medycznej na odpowiednie procedury analityczne.                        
W literaturze nadal pojawiają się prace z tej tematyki badawczej. Potwierdza to 

fakt, iż rozwój czułych i selektywnych procedur analitycznych stosowanych                      
w oznaczaniu leków i ich metabolitów oraz innych związków biologicznie 

aktywnych jest nadal aktualnym nurtem badawczym [39-41]. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Przedstawione w artykule metody przygotowania próbek biologicznych do badań, 

jak również oznaczeń leków, ich metabolitów lub związków wydzielania wewnętrznego 

mogą ułatwić innym badaczom opracowanie metodologii do badań nad nowymi lekami 

lub przy opracowywaniu procedur w diagnostyce multiparametralnej. Opisane metody 

mogą być w niektórych przypadkach bezpośrednio aplikowane do nowych potrzeb 

terapii, zarówno w zakresie śledzenia metabolizmu leków, jak i badań ich 

farmakokinetyki.   Inne   z   opisanych  metod  będą  wskazówką  w  kwestiach  wyboru  
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metody wydzielania analitów z próbek, doboru odpowiednich sorbentów, typu 

oprzyrządowania lub planowania procedur. 

Dorobek naszego zespołu w przedstawionej tematyce może być zachętą                            

i zaproszeniem do wymiany doświadczeń z badaczami z innych ośrodków 

akademickich, którzy zajmują się bioanalityką i dziedzinami pokrewnymi. 
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(chromatografia i techniki pokrewne, adsorpcja, przygotowanie próbek), spektroskopia i spektrometria, 
chemometria. 
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ABSTRACT 

 
Mass spectroscopy has grown enormously over the past century and its 

variations are used in many fields. One of the methods used to ionize particles is to 
irradiate the sample with laser radiation. This methods are called laser 
desorption/ionization techniques and they have great potential for diagnostic 
applications. Thanks to the so-called soft ionization, direct analysis of a wide 
variety of compound classes can be used for rapid profiling. Lipids are a diverse 
group of metabolites that share a common feature of having a hydrophobic 
fragment. They play an important role in various cellular processes. Changes                   
in lipidome correlate with the symptoms of various diseases. The observation of 
abnormalities in lipid metabolism is especially important in cancers diagnosed                 
in many patients - such as prostate cancer. Monitoring the level of key biomarkers 
in the development of a given disease will allow for an earlier correct diagnosis              
and the use of individual treatment. 

This short review presents the issues of prostate cancer and the applicability               
of laser desorption/ionization techniques to identify lipid biomarkers that can be 
used for rapid identification. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: laser desorption/ionization, lipids, biomarker, prostate cancer 
Słowa kluczowe: laserowa desorpcja/jonizacja, lipidy, biomarker, rak prostaty 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
9-AA  – 9-aminoakrydyna 
CE  – estry cholesterolu 
DAG  – diacyloglicerole 
DHB  – kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy  
DIOS  – desorpcja/jonizacja na krzemie porowatym (ang. desor-

ption/ionization on silicon) 
FA  – kwasy tłuszczowe 
HCCA  – kwas α-cyjano-4-hydroksycynamonowy 
HR-MALDI  – wysokiej  rozdzielczości  laserowa  desorpcja/jonizacja 

wspomagana matrycą 
LDI  – laserowa desorpcja/jonizacja 
MALDI  – laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana matrycą (ang. 

matrix-assisted laser desorption/ionization) 
MTBE  – eter metylo-tert-butylowy 
MTPFPP  – mezo-tetrakis(pentafluorofenylo)porfiryna  
NALDI  – laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana nanostruktu-

rami (ang. nanostructure-assisted laser desorption/ ioniza-
tion) 

PA  – kwas fosfatydowy 
PC  – fosfatydylocholina 
PE  – fosfatydyloetanoloamina 
PI  – fosfatydyloinozytol 
PS  – fosfatydyloseryna 
PL  – fosfolipidów 
PSA  – antygen specyficzny dla prostaty 
SA  – kwas sinapinowy 
SALDI  – laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana powierzchnio-

wo (ang. surface-assisted laser desorption/ionization) 
SELDI  – powierzchniowo wzmocniona laserowa desorpcja/joniza-

cja (ang. surface-enhanced laser desorption/ionization) 
SFA – nasycone kwasy tłuszczowe 
TAG  – triacyloglicerole  
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WPROWADZENIE 

 
Lipidy, to zróżnicowana grupa metabolitów, której cechą wspólną jest posiadanie 

fragmentu hydrofobowego [1]. Na podstawie obecności grup ketoacylowych                               
i izoprenowych lipidy można sklasyfikować na osiem grup: kwasy tłuszczowe (FA), 
glicerolipidy, glicerofosfolipidy, sfingolipidy, lipidy sterolowe, lipidy prenolowe, 
sacharolipidy i poliketydy. Pomimo tej niezwykłej różnorodności, głównym 
składnikiem strukturalnym każdej grupy lipidów są kwasy tłuszczowe [2]. Cząsteczka 
kwasów tłuszczowych zbudowana jest z alifatycznego łańcucha oraz polarnej grupy 
karboksylowej. Poszczególne cząsteczki kwasów tłuszczowych różnią się liczbą 
atomów węgla, a co za tym idzie, długością łańcucha acylowego oraz liczbą                              
i położeniem wiązań wielokrotnych. W odniesieniu do ich struktury, kwasy tłuszczowe 
można sklasyfikować na nasycone (SFA), czyli takie, które nie posiadają podwójnych 
wiązań w węglowodorowych „ogonach” oraz nienasycone  kwasy tłuszczowe, które 
zawierają co najmniej jedno wiązanie podwójne [3]. FA stanowią budulec dla bardziej 
złożonych lipidów, w tym fosfolipidów (PL), które razem z cholesterolem                                   
i sfingolipidami są głównymi składnikami błon komórkowych. Ponadto, ich 
występowanie w komórkach organizmów żywych odpowiada m. in. za magazynowanie 
energii (tłuszcze, oleje), przebieg szlaków metabolicznych (hormony, sterydy, część 
witamin) oraz przenoszenie tlenu/elektronów (hem) [1]. 

 

 
 
Rysunek 1.  Schemat budowy błony komórkowej 
Figure 1. Diagram of the structure of the cell membrane 

 

1. METODY EKSTRAKCJI LIPIDÓW 
 
W  badaniach lipidomicznych, etap przygotowania próbki warunkuje 

poprawność i wiarygodność uzyskanych wyników. Obejmuje ekstrakcję 

metabolitów z matryc biologicznych, dzięki zastosowaniu organicznych                            
i nieorganicznych rozpuszczalników w odpowiednich proporcjach. Układ 

rozpuszczalników powinien ekstrahować lipidy w czystej postaci, bez 

wprowadzania  zanieczyszczeń  innych  niż  o charakterze lipidowym (m. in. cukry,  



 

 
peptydy, aminokwasy), które mogą zostać uwięzione w micelach lipidowych i tym 

samym przeniesione do warstwy organicznej. Ponadto, zastosowana mieszanina 
rozpuszczalników ma na celu oddzielić i dezaktywować wszelkie enzymy 

lipolityczne, które mogłyby doprowadzić do rozkładu lipidów, uzyskanych na 
drodze ekstrakcji. Rozpuszczalniki polarne stosowane są do dysocjacji 
amfipatycznych kompleksów lipidowych z błon komórkowych (takie rodzaje 

lipidów nie rozpuszczają się zwykle w niepolarnych rozpuszczalnikach). Warto 
jednak nadmienić, że zbyt polarny układ rozpuszczalników może zakłócić 

ekstrakcję lipidów niepolarnych lub spowodować reakcję chemiczną z innymi 

klasami lipidów (m.in. z triacyloglicerolami). Odzysk lipidomu przy użyciu 

rozpuszczalników do ekstrakcji typu ciecz-ciecz zależy na ogół od rodzaju 

stosowanej matrycy (np. komórki, osocze, tkanki, materiał roślinny) i skutecznego 
rozdzielenia klas lipidów w warstwie organicznej [3].  

Powszechnie stosowane są trzy metody ekstrakcji: metoda Folcha, Bligh-
Dyer’a i Matyasha. Metoda Folcha została opracowana w 1951 roku w celu 

izolacji lipidów z tkanek  mózgu. Technika ta wykorzystuje dwufazowy układ  

rozpuszczalników składający się z chloroformu/metanolu/wody w stosunku 

objętościowym 8:4:3 (v/v/v) [4]. Pierwszy etap obejmuje ekstrakcję typu ciało 

stałe-ciecz, zaś drugi ekstrakcję typu ciecz-ciecz. Próbka biologiczna jest 

początkowo homogenizowana w jednofazowej mieszaninie chloroform 
/metanol/woda. W drugim etapie dodanie większej ilości wody, powoduje 

spontaniczne utworzenie układu dwufazowego. Wstępnie wyekstrahowana 

mieszanina biomolekuł zostaje podzielona na dwie fazy: pierwszą z nich stanowi 

faza organiczna bogata w substancje organiczne, drugą zaś faza wodna, zawierająca 

inne związki rozpuszczalne w wodzie na przykład: cukry, białka [5]. Metoda Bligh 
& Dyer'a (B&D) wykorzystuje układ rozpuszczalników składający się podobnie 

jak w przypadku metody Folcha z chloroformu, metanolu oraz wody, jednak                    
w stosunku 2:2:1,8 (v/v/v), co redukuje ilość wykorzystywanego chloroformu. 

Metoda ta została opracowana w 1959 roku przez E. G. Bligha i W. J. Dyer'a jako 

szybka procedura izolacji lipidów z mięśni ryb [6]. Dzięki prostocie wykonania, 

obie metody są nadal szeroko stosowane do oznaczania lipidów w biopaliwach, 

laboratoriach szpitalnych, farmaceutycznych czy spożywczych. Jednakże, 

konieczność zastosowania chloroformu, będącego związkiem wysoce toksycznym                  
i kancerogennym, czyni te metody nieodpowiednimi do stosowania na dużą skalę  

[5].  
W 2008 roku opracowana została nowa, alternatywna metoda ekstrakcji 

lipidów- metoda Matyasha, która stanowi udoskonalenie wyżej wspomnianych 

metod [7]. Zastosowanie nietoksycznego eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) 
stanowi alternatywę dla chloroformu. Wykorzystanie  MTBE  jako  rozpuszczalnika  
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jest bezpieczniejsze i umożliwia redukcję stosowania niebezpiecznych substancji 

chemicznych w laboratoriach [8]. Kolejną przewagą MTBE nad chloroformem jest 

jego niższy koszt i wyższa stabilność. Ponadto, jest bardziej polarny, przez co w 

większym stopniu miesza się z wodą bez separacji faz. W konsekwencji faza 

organiczna zawiera więcej wody i tym samym poprawia skuteczność ekstrakcji dla 

poszczególnych klas lipidów o charakterze kwasowym [6]. Stosunek objętościowy 

MTBE/MeOH/H2O dla metody Matyasha wynosi odpowiednio 10:3:2,5 (v/v/v) [9]. 
W metodzie Matyasha, faza organiczna stanowi górną warstwę, dzięki czemu 

ryzyko zanieczyszczenia próbki jest zredukowane [6]. Wykazano, że metodę tą 

cechuje wyższa specyficzność względem Bligh&Dyer czy Folcha. Ponadto, metoda 

Matyasha może zostać wykorzystana do automatycznego profilowania [7]. 
 
 

2. LIPIDY JAKO BIOMARKERY CHORÓB NOWOTWOROWYCH 
 
 

2.1. CHOROBY NOWOTWOROWE 
 

Choroby nowotworowe to grupa chorób obejmujących nieprawidłowy wzrost 

komórek, których podział zachodzi w niekontrolowany sposób, a nowo powstałe 

komórki nie różnicują się w swoiste komórki tkankowe.  Choroby te stanowią, 

drugą co do częstości, przyczynę zgonów na całym świecie. W 2018 roku 

zdiagnozowano raka u 17 milionów ludzi, a 9,6 miliona zmarło w jego wyniku [10]. 
Na proces nowotworzenia wpływają zarówno czynniki genetyczne jak                                
i środowiskowe, a jego rozwój wpływa na funkcjonowanie całego organizmu [11]. 
Początek nowotworu polega na niekontrolowanym wzroście komórek, ich podziale                            
i przenoszeniu z jednego organu do drugiego, dając początek nowym ogniskom 

choroby. Do komórek nowotworowych docierają sygnały, które są przekazywane 

następnie do ich jąder komórkowych w celu aktywacji genów związanych ze 

wzrostem, agresywnością, angiogenezą, przeżywalnością komórek lub proliferacją. 

Pierwszym etapem prowadzącym do przerzutu jest ingerencja nowotworu                        
w komórki śródbłonka. Wykorzystując system krwionośny,  komórki nowotworowe 

migrują po organizmie w celu dotarcia do organu docelowego, gdzie są osadzane na 

błonie podstawnej. Tak osadzone komórki rakowe ulegają wzmożonej proliferacji 

prowadzącej do powstania guza [11]. Błony komórkowe biorą udział we 

wszystkich, wyżej opisanych, procesach. Ich głównym składnikiem są lipidy, 

dlatego też można przypuszczać, że ta grupa związków ma znaczący wpływ na 

rozwój chorób nowotworowych. 
 
 



 

 
2.2. BIOMARKERY CHORÓB NOWOTWOROWYCH 

 

Biomarker to zdefiniowana cecha, która jest mierzona jako wskaźnik 

normalnych procesów biologicznych, procesów patogennych lub odpowiedzi na 

narażenie lub interwencję [14]. Biomarker diagnostyczny umożliwia identyfikację 

lub potwierdzenie występowania danej choroby czy też stanu będącego 

przedmiotem zainteresowania. Jego oznaczenie wykorzystywane jest do 
różnicowania pacjentów ze względu na podtypy danej jednostki chorobowej, jak 

również, do badania reakcji organizmu na zastosowany sposób leczenia. 

Oznaczenie potencjalnego biomarkera,  przy użyciu testu o wysokiej czułości 

analitycznej i swoistości, powinno być łatwe i powtarzalne. Test opracowany na 

bazie wyselekcjonowanego metabolitu bądź panelu związków powinien być 

niezawodny, rzetelny i efektywny [12]. 
Markery mogą być produkowane przez samego guza lub przez inne tkanki, 

jako odpowiedź na obecność nowotworu lub innych, związanych z nim, stanów 

m.in. stan zapalny. Biomarkerami nowotworów mogą być takie indywidua jak: 

DNA, mRNA, białka, lipidy, metabolity, jak również procesy takie jak: apoptoza, 

angiogeneza czy proliferacja  [13]. Jedną z cech charakterystycznych dla komórek 
nowotworowych jest wzmożone zapotrzebowanie na lipidy. Mechanizm 
pozyskiwania lipidów z dodatkowych źródeł może być dwojaki. Pierwszy z nich 
bazuje na nadmiernej ekspresji enzymów przez komórki nowotworowe w celu 

syntezy lipidów de novo, co w ujęciu klinicznym wiąże się z gorszym rokowaniem 

chorych na raka prostaty czy piersi. Drugi zaś, polega na pobieraniu egzogennych 

lipidów przez komórki nowotworowe, co aktywnie stymuluje uwalnianie 

zmagazynowanych lipidów (proces ten nazywany jest lipolizą) [14]. 
Oba mechanizmy prowadzą do zmian profilu jakościowego, jak i ilościowego 

lipidów w organizmie. Pełny profil lipidów w układach biologicznych (komórka, 

tkanka, organizm) nazywany jest lipidomem. Jest on dynamiczny i zależy od wielu 

czynników (wiek, płeć, styl życia, dieta, stan ogólny organizmu, przyjmowane 

farmaceutyki). Analiza lipidomu jest bardzo trudna ze względu na różnorodność 

klas lipidów i ich odmienne właściwości fizykochemiczne [15]. Z drugiej strony, 
lipidy odgrywają ważną rolę w różnych procesach komórkowych, dlatego też, mogą 

stanowić cenne źródło informacji w zakresie patomechanizmu. Nowe podejście 

obejmuje badania korelacji  pomiędzy zmianami w lipidomie a klinicznymi 
objawami choroby, co wskazuje na znaczenie lipidów jako potencjalnych 

biomarkerów raka. Zrozumienie związku pomiędzy chorobą a lipidomem nie tylko 

zapewnia lepszy wgląd w jej patogenezę, ale ma również kluczowe znaczenie dla 

opracowania nowych biomarkerów i strategii terapeutycznych [2]. Lipidomika 
rozwija się wraz z poprawą czułości i precyzji metod analitycznych, 

wykorzystywanych  do  jakościowego  i  ilościowego  profilowania   lipidów.   Tym  
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samym oczekuje się, że coraz więcej ligandów lipidowych może być 

wykorzystywanych w badaniach klinicznych. Analiza lipidomiczna opiera się 

głównie na zastosowaniu chromatografii cieczowej, spektrometrii mas w tym 

laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą (MALDI), które pozwalają na 

analizę lipidów o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych, takich jak 

polaryzacja, rozpuszczalność czy masa cząsteczkowa [16].  
Liczne badania dowiodły, że lipidy mogą służyć jako obiecujący biomarker we 

wczesnym diagnozowaniu i zindywidualizowanym leczeniu nowotworów. Dane 

literaturowe wskazują na wzrost poziomu lipidów wraz z rozwojem nowotworu. Na 

przykład, wykazano podwyższony poziom lizofosfolipidów w raku jajnika [17], 
glicerofosfolipidów w raku wątroby [18], acylokarnityn i glicerofosfolipidów                    
w raku prostaty [19], fosforanu sfingolipidu  w raku jajnika, glejaka czy raku piersi 
[20]. Istnieją także dowody, że metabolizm lipidów jest związany z rakiem jelita 

grubego [21]. Dowiedziono, że rozwój gruczolaka jelita grubego indukuje zmiany 

wysokocząsteczkowych triglicerydów w surowicy. Wyniki badań wskazujące, iż 

lipidy mogą być traktowane jako biomarkery raka, są stopniowo przekładane na 

zastosowania kliniczne. Przykładem mogą być związana z eterem 

fosfatydyloetanoloamina czy fosfatydylocholina. Oba metabolity uznane są za 

swoiste biomarkery raka gruczołu krokowego [22]. Według ostatnich doniesień, 

lipidy mogą być wykorzystane do diagnostyki raka piersi. W tym celu kilka klas 

lipidów jest ekstrahowanych z 1 ml moczu pacjenta [23].  
 

2.3. LIPIDY A RAK PROSTATY 
 

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health 
Organization, WHO) rak gruczołu krokowego jest drugim, najczęściej 

występującym rakiem u mężczyzn, oraz czwartym najczęściej występującym 

rakiem w ogóle [24]. W 2020 roku u ponad 1,4 miliona mężczyzn zdiagnozowano 

raka prostaty, a ponad 375 tysięcy pacjentów zmarło z jego powodu. W przypadku 

Europy zachorowalność na ten rodzaj raka jest najwyższa. Na całym świecie, aż 

33,5% nowych przypadków zdiagnozowano wśród Europejczyków. Od 2015 roku 

liczba zgonów w Europie spadła o 7%,  co niezaprzeczalnie jest zasługą lepszej 

diagnostyki (wczesne wykrycie nowotworu gruczołu krokowego daje nawet 90% 

szans na wyleczenie). Niestety, wyżej wymienione statystyki nie odnoszą się do 

Polski, gdzie w 2020 roku, zarejestrowano ponad 18 tysięcy nowych przypadków               
i ponad 7 tysięcy zgonów. Jest to konsekwencja diagnostyki choroby w jej 

zaawansowanym stadium. 
Najczęściej stosowanym biomarkerem do identyfikacji raka prostaty jest białko 

PSA (z ang. prostate specific antygen), wytwarzane zarówno przez zdrowe jak              
i  rakowe  komórki  gruczołu  krokowego  [25].  PSA  jest  markerem specyficznym 



 

 
tkankowo, jednakże nie nowotworowo. Jest ono kontrowersyjne pod względem 

swojej specyficzności i czułości w różnych populacjach. Diagnostyka bazująca na 

oznaczaniu PSA prowadzi do „nadrozpoznania” raka prostaty u chorych,                           
z ograniczonym potencjałem do progresji choroby. Dlatego też, nadal poszukuje się 

swoistych wskaźników, które umożliwią postawienie trafnej diagnozy. 

Dotychczasowe badania wskazują, że jedną z grup związków, które mogą być 

skutecznymi markerami o znaczeniu klinicznym, są lipidy. Zaburzenia                              
w metabolizmie lipidów zaobserwowano nie tylko podczas etapu nowotworzenia 

ale również podczas progresji choroby.  Dysfunkcja obejmuje zmiany w lipidomie    
i jest spowodowana zwiększoną lipogenezą, wychwytywaniem lipidów                               
i przebudową fosfolipidów [16]. W porównaniu do innych rodzajów nowotworów, 

kwasy tłuszczowe stanowią podstawowy substrat energetyczny dla komórek raka 

prostaty. Jest to odmienne do innych chorób nowotworowych, gdzie podstawowym 

źródłem energii jest glukoza.  
W obrazie klinicznym, konsekwencją tych zaburzeń jest podwyższony poziom, 

zwłaszcza osoczowych kwasów tłuszczowych, m.in. kwasu mirystynowego, kwasu 

α-linolowego i kwasu eikozapentaenowego, co potęguje wzrost ryzyka rozwoju 

złośliwego raka prostaty[22]. Kolejnym metabolitem, którego  obniżony poziom 

wiąże się z rakiem prostaty jest  lizofosfatydylocholina. W przypadku nawrotu raka 

zaobserwowano zmniejszenie całkowitej zawartości wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, omega-3, kwasu sterynowego czy arachidonowego oraz zwiększenie 

całkowitej zawartości mononienasyconych kwasów tłuszczowych i kwasu 

oleinowego [26]. Ponadto, wiele badań sugeruje, iż podwyższony poziom kinazy 

choliny, której zadaniem jest uwalnianie choliny, a także fosfocholina - produkt 
fosforylacji choliny i  prekursor fosfatydylocholiny, mogą stanowić marker wielu 

nowotworów złośliwych, w tym również raka prostaty [27]. 
Na szczególną uwagę zasługuje cholesterol i jego pochodne. Komórki gruczołu 

krokowego są zależne od androgennych hormonów, które biorą udział w syntezie, 

metabolizmie czy w transporcie lipidów.  W procesie produkcji tych hormonów 

istotną rolę odgrywa cholesterol, metabolit, który jest punktem wyjściowym dla 
przemian steroidowych. Badania Li i wsp. (2016 roku) dowiodły, że zarówno 

cholesterol jak i jego estry są potencjalnymi biomarkerami raka prostaty. 

Oznaczenie zestawu wyżej wymienionych analitów umożliwiło rozróżnienie raka 

prostaty od formy indolentnej czy też łagodnego przerostu gruczołu krokowego 
[28]. 
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3. ANALIZA LIPIDÓW TEHCNIKAMI LDI 

 
3.1. KRÓTKI PRZEGLĄD TECHNIK LDI 

 

W ciągu ostatniej dekady zaobserwowano rozwój technik analitycznych,                     
w szczególności spektroskopii mas (MS). Wszystko rozpoczęło się w 1911 roku, 

kiedy to Joseph John Thompson skonstruował pierwszy na świecie spektrometr 

mas. Od tamtego czasu dzięki ciągłemu doskonaleniu, technika ta jest niezwykle 

ceniona ze względu na możliwość identyfikacji związków chemicznych oraz 

precyzyjne określanie ich struktur. Niewątpliwie do rozwoju w tym kierunku, 

przyczyniło się opracowanie łagodnych metod jonizacji, do których możemy 

zaliczyć między innymi techniki laserowej desorpcji/jonizacji (LDI z ang. laser 
desorption/ionization). Metody LDI znalazły zastosowanie w proteomice, 

metabolomice, lipidomice oraz w chemii materiałów i polimerów.  
Mechanizm LDI polega na desorpcji, a następnie jonizacji analizowanej próbki 

przy pomocy impulsu lasera trwającego kilka nanosekund. Znanych jest kilka 

metod jonizacji neutralnej cząsteczki. Wśród nich wyróżnić można: 
- termiczną dysocjację, której towarzyszy powstanie pary kation – anion,  
- oderwanie bądź przyłączenie elektronu,  
- oderwanie lub przyłączenie protonu,  
- przyłączenie kationu [29].  
Istnieje wiele wariacji technik laserowej desorpcji/jonizacji. Najważniejsze                    

z nich opisano poniżej. 
Najczęściej stosowaną techniką jest laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana 

matrycą (MALDI z ang. matrix-assisted laser desorption/ionization). Metoda ta po 
raz pierwszy została wprowadzona w 1988 roku przez Hillenkampanda Karasa                    
i stała się powszechnym narzędziem analitycznym do badania peptydów, białek                  
i innych biomolekuł. W procesie przygotowania próbki anality rozpuszcza się                     
w lotnym rozpuszczalniku, na przykład mieszaninie wody, acetonitrylu i metanolu. 

Następnie, taki roztwór miesza się z matrycą (związek organiczny absorbujący 

promieniowanie z zakresu UV), w taki sposób aby stosunek zawartości próbki do 

matrycy wynosił 1:10000. Sporządzoną mieszaninę umieszcza się później na 

stoliku desorpcyjnym i suszy w celu odparowania rozpuszczalnika i uzyskania 
jednorodnego kryształu badanej substancji z matrycą (Rys. 2). MALDI zalicza się 

do miękkich metod jonizacji, ponieważ w większości przypadków, w wyniku 

jonizacji, nie dochodzi do degradacji badanej substancji oraz niekontrolowanej 
fragmentacji w źródle jonów. 

 Jest to możliwe dzięki zastosowaniu matrycy, która przekształca główną część 

energii cieplnej w energię wibracji wiązań chemicznych, a następnie pochłania ją, 

przez   co   chroni   analit   przed  degradacją  [29, 30].  MALDI  ma  jednak  pewne  



 

 
ograniczania. Ze względu na obecność matrycy, technika ta może być 

wykorzystywana do oznaczania związków o masie cząsteczkowej większej niż 

2000 Da. W przypadku jonów o masie cząsteczkowej mniejszej niż 2000 Da, 

dochodzi do zjawiska tłumienia (supresji) jonów, przez jony matrycy jak i ich 

klastry sodowo -  potasowe, będące w nadmiarze w stosunku do analitu. 
  Brak możliwości analizy związków niskocząsteczkowych spowodował 

opracowanie wielu alternatywnych odmian tej techniki nie wymagających użycia 

matrycy.  
 

 
 
Rysunek 2.  Schemat przeprowadzania analizy za pomocą techniki MALDI 
Figure 2. Diagram of the analysis performing with the use of MALDI technique 

 
Laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana nanostrukturami (NALDI z ang. 

nanostructure-assisted laser desorption/ionization) umożliwia analizę związków 

niskocząsteczkowych poprzez zastosowanie  nanostruktur metali (np. złoto, srebro, 

cynk lub ich tlenki). Mechanizm w NALDI opiera się na zastosowaniu układów 

nanocząsteczkowych, które są dawcami ładunku podczas jonizacji próbki. Proces 
jonizacji nie jest jednoznacznie opisany, jednakże najczęściej przyjmuje się, że jest 

on powiązany z występowaniem powierzchniowego rezonansu plazmonowego [30].  
Kolejną techniką jest laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana 

powierzchniowo (SALDI z ang. surface-assisted laser desorption/ionization),                 
w której pochłaniającą energię lasera przyjęto stosować cienką warstwę cząstek 

węgla aktywnego unieruchomioną na podłożu z aluminium. Warstwa 
powierzchniowa nie zakłóca jednak sygnałów pochodzących od analitu. 

Materiałami skutecznie wykorzystywanymi przez SALDI są między innymi 

materiały nieorganiczne, takie jak grafit, nanorurki węglowe czy proszki 

metaloksydów [31]. 
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Powierzchniowo wzmocniona laserowa desorpcja/jonizacja (SELDI a ang. 

surface-enhanced laser desorption/ionization) polega na wykorzystywaniu 
specjalnie zaprojektowanych macierzy nazywanych ProteinChip, które zawierają 

chemicznie lub biochemicznie modyfikowane powierzchnie. Płytki SELDI 

występują w różnych odmianach, między innymi jako podłoża wykorzystujące 

oddziaływania hydrofobowe, hydrofilowe, jonowe, atomowe czy także 

oddziaływania antygen-przeciwciało, które wchodzą w interakcje z białkami, 

kwasami nukleinowymi lub innymi cząsteczkami o określonych właściwościach 

fizykochemicznych [30]. 
Istnieje również technika wykorzystująca do jonizacji porowaty krzem – 

desorpcja/jonizacja na krzemie porowatym (DIOS z ang. desorption/ionization on 
silicon). W procesie wytrawiania galwanostatycznego powstaje mikrometrowa 
warstwa porowata o architekturze nanokrystalicznej, która po wystawieniu na 
działania promieniowania ultrafioletowego nie dopuszcza do fotoluminescencji. 

DIOS pozwala na bezpośrednią analizę związków o małej masie cząsteczkowej, 

takich jak: cukry, peptydy, glikolipidy, leki [32].  
 

3.2. ANALIZA LIPIDÓW 

 
Przy użyciu technik LDI można oznaczyć różne klasy lipidów, do których 

możemy zaliczyć między innymi: wolne kwasy tłuszczowe, cholesterol i jego estry, 

sfingolipidy, glicerolipidy, di- i triacyloglicerole czy też glikoglicerolipidy.  
Analiza wolnych kwasów tłuszczowych przy użyciu standardowych matryc, 

takich jak DHB (kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy) czy HCCA (kwas α-cyjano-4-
hydroksycynamonowy), może być stosunkowo trudna, ponieważ dochodzi do 

nakładania się sygnałów pochodzących od analitów i zastosowanej matrycy. 
Problem ten jest w szczególności obserwowany, gdy stężenie kwasów 

tłuszczowych występujących w próbce jest niskie [33]. Dlatego też, do analizy 

lipidów stosuje się matryce o wysokiej masie cząsteczkowej jak np. mezo-
tetrakis(pentafluorofenylo)porfiryna (MTPFPP). Matryca ta, dedykowana jest 
oznaczeniom lipidów o masach cząsteczkowych w zakresie 200 – 350 Da.                      
W przypadku MTPFPP,  nie obserwujemy sygnałów pochodzących od matrycy, 

gdy analizy przeprowadzane są w trybie jonizacji dodatniej, w zakresie m/z do 500 
Da. Kolejną matrycą skuteczną do oznaczania kwasów tłuszczowych jest                   
9-aminoakrydyna (9-AA), jednakże jej zastosowanie warunkuje przeprowadzenie 

analiz w trybie jonizacji ujemnej. Kwasy tłuszczowe można również oznaczyć, przy 

użyciu matryc nieorganicznych, takich jak grafit czy porowaty krzem (DIOS) [34]. 
W przypadku tych matryc, system wykazuje jednak dość niską czułość.   

W przypadku glikolipidów (glikoglicerolipidy i glikosfingolipidy), 

diacylogliceroli  (DAG)  i  triacylogliceroli (TAG) powszechnie stosowaną matrycą 



 

 
 jest DHB. Cechą charakterystyczną dla tych związków jest tworzenie 

specyficznych adduktów  z sodem. W przypadku fosfolipidów nie znaleziono do tej 

pory uniwersalnej matrycy. Jej wybór zależy od klasy fosfolipidów będących 

przedmiotem badań. Przy czym, najlepsze wyniki pod względem czułości, 

rozdzielczości i zakresu fragmentacji uzyskano dla kwasu sinapinowego (SA), 
HCCA i DHB. Niemniej jednak, bez względu na zastosowaną matrycę, 

poszczególne klasy fosfolipidów są oznaczane z różną czułością. Przykładowo, 

fosfatydylocholina (PC) jest oznaczana z wysoką czułością przy stężeniu 0,5 pmol 

lub 0,4 ng, zaś do analizy fosfatydyloetanoloaminy (PE) należy zastosować 

wzorzec o znacznie wyższym stężeniu. Z kolei ze względu na ujemny ładunek 

fosfatydyloinozytol (PI), fosfatydyloseryna (PS) i kwas fosfatydowy (PA) są 

wykrywane z jeszcze niższą czułością. Dowodzi to jak trudna jest analiza 
mieszaniny fosfolipidów, ze względu na tłumienie sygnałów pozostałych PL przez 

PC. W takim przypadku niezbędne jest stosowanie co najmniej jednego standardu 

wewnętrznego dla każdej klasy lipidów [35]. Wang i wsp. wskazali na możliwość 

zastosowania tlenku grafenu jako matrycy do badania fosfolipidów [36]. Analiza 
fosfolipidów jest również możliwa dzięki zastosowaniu matryc na bazie cieczy 

jonowych. Wykorzystane przez Li i wsp. pochodnych anilinowych umożliwiło 

analizę fosfolipidów na poziomie pmol/spot. Zastosowanie soli aminowych HCCA 

oraz SA umożliwiło również na identyfikacje i oznaczenie szeregu związków 

niskocząsteczkowych w tym kwasów tłuszczowych oraz fosfolipidów w układzie 

MADLI [37]. 
Kolejnym analitem, trudnym do oznaczenia za pomocą MALDI, jest 

cholesterol.  Jest to konsekwencją nakładania się sygnału pochodzącego od analitu 

z tłem matrycy. Ponadto, technika MALDI dość rzadko jest stosowana do analizy 

cholesterolu, ze względu na niską powtarzalność i relatywnie wysokie koszty 

analizy. Obecnie, na rynku dostępne są zestawy testów enzymatycznych, służących 

do szybkiego oznaczania stężenia cholesterolu i jego estrów (CE). Jednakże, 

preferencyjną metodą dla tych metabolitów jest metoda chromatografii cieczowej 
sprzężonej z spektrometrią mas (HPLC-MS) [35].   

 
3.3. ANALIZA LIPIDÓW  W KONTEKŚCIE RAKA PROSTATY  

Z WYKORZYSTANIEM TEHCNIK LDI 
 

W diagnostyce nowotworów istotną rolę odgrywa analiza parametrów 

nowotworowych w tkankach prostaty i płynach ustrojowych, takich jak krew czy 
mocz. Goto i wsp. przeprowadzili analizę tkanek prostaty przy wykorzystaniu 

techniki MALDI o wysokiej rozdzielczości (HR-MALDI) [38]. Jako matrycę 

wykorzystano półwodną 9-aminoakrydynę. Kluczowym wynikiem badań było  
zidentyfikowanie  dwudziestu  wysoce   ekspresyjnych   fosfolipidów,   z  czego  14 
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 z nich to lizofosfatydyloinozytole i fosfatydyloinozytole, 3 to fosfaty-
dyloetanoloaminy oraz 3 kwasy fosfatydowe na poziomie granicy wykrywalności 

(LOD) nmol-fmol/spot. Autorzy wskazali na kilka z fosfatydyloinozytoli, jako  
potencjalnych markerów komórek raka gruczoły krokowego. W kolejnym 

doświadczeniu ci sami badacze zaproponowali kolejny związek należący do 

lizofosfatydyloinozytoli, którego poziom jest znacznie niższy w tkance raka 

prostaty niż w prawidłowym nabłonku [39].  
Buszewska-Foraja i wsp. dzięki zastosowaniu klasycznych matryc DHB oraz 

HCCA zidentyfikowała, w trybie jonizacji dodatniej MALDI, fosfatydylocholiny, 

lizofosfatydylocholiny, sfingomieliny i fosfatydyloetanoloaminy izolowane                        
z tkanek raka prostaty na poziomie LOD = nmol/spot. Wykazano, związek 

pomiędzy wzmożoną syntezą kwasów tłuszczowych, utlenianiem lipidów oraz 

dysfunkcją  szlaków metabolicznych a procesem nowotworzenia [40].  
Wykorzystanie matryc HCCA, DHB oraz SA w obrazowaniu tkanek                          

w układzie MALDI umożliwiło na wskazanie potencjalnych markerów raka 

prostaty m.in. z grupy fosfatydyloinozytoli, pochodnych siarczanowych 
cholesterolu  na poziomie wykrywalności mmon-pmol/skrawek tkanki [41]. 

W przypadku raka prostaty mocz rozważany jest jako matryca preferencyjna, 

ponieważ jego skład w bezpośredni sposób odzwierciedla zmiany                                         
w funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego. W 2019 roku Ossoliński i wsp. 

dokonali profilowania metabolitów nowotworu prostaty znajdujących się w płynach 

ustrojowych (krew, mocz oraz płyn śródmiąższowy z rdzenia biopsyjnego) 

wykorzystując spektrometryczną technikę laserowej desorpcji/jonizacji 

wspomaganej matrycą [42]. Analizę przeprowadzono przy użyciu 

wysokorozdzielczej LDI, wykorzystując płytki pokryte nanocząsteczkami złota 

(NALDI). Dzięki temu możliwe było uzyskanie LOD rzędu nmol/spot. Wykryto 

łącznie cztery metabolity dla moczu, dwadzieścia dwa metabolity dla surowicy oraz 
dziesięć metabolitów dla rdzenia biopsyjnego, które wykazały zróżnicowanie 

między grupą nowotworową a kontrolną. W przypadku pacjentów cierpiących  na 

raka prostaty zaobserwowano obniżenie stężenia skwalenu i kwasu alfa-
linolenowego w surowicy oraz zmniejszenie intensywności siarczanu cholesterolu                
i podwyższenie poziom triglicerydów w moczu. Ponadto, w porównaniu z grupą 

kontrolną, u chorych zaobserwowano niedobór witaminy D i podwyższoną ilość 

metabolitów witaminy C w surowicy.  
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

W publikacji tej przedstawiono możliwość zastosowania technik laserowej 

desorpcji/jonizacji do identyfikacji biomarkerów lipidowych dla raka prostaty. Techniki 

laserowej desorpcji/jonizacji wykazują ciągle rosnący potencjał aplikacyjny  w  zakresie 



 

 

 jakościowej i ilościowej analizy różnych rodzajów związków chemicznych. Dzięki tak 

zwanej „miękkiej” jonizacji, umożliwiają one bezpośrednia analizę związków 

niskocząsteczkowych i ich metabolitów. Jedną z grup związków o potencjalnych 

właściwościach diagnostycznych stanowią lipidy. Jest to zróżnicowana grupa 

metabolitów, która odgrywa ważną rolę w różnych procesach komórkowych. Zmiany            

w lipidomie korelują się z objawami różnych chorób. Obserwacja nieprawidłowości                

w metabolizmie lipidów jest szczególnie ważna w przypadku nowotworów 

rozpoznawanych u wielu pacjentów - takich jak rak prostaty. Monitorowanie poziomu 

kluczowych biomarkerów w rozwoju danej choroby pozwoli na wcześniejszą 

prawidłową diagnozę i zastosowanie dopasowanego do pacjenta leczenia.  
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ABSTRACT 

 
The odor of human body has facilitated diagnosis for a long time. Sniffing the 

body, breath, urine and even feces became one of the useful methods in ancient 
medicine. For centuries, the sweet smell of the breath was associated with diabetes, 
the fishy smell was associated with liver disease, measles was associated with the 
smell of feathers, typhoid with the smell of fresh bread, and tuberculosis with stale 
beer. Hippocrates also linked the smell of the human body and disease, claiming 
that the smell of a sick person is different from that of a healthy one. He classified 
the characteristic odors of the body into sweet, musty, fishy and rotten. The father 
of chemical analysis of breath was Antonie Lavoisier, who found that carbon 
dioxide is exhaled by guinea pigs. The pioneer of modern breath analysis was Linus 
Pauling, who in 1971 presented the results of breath studies using gas 
chromatography (GC), showing the presence of over 200 substances. Exhaled air 
containing approximately 78% N2, 17% O2, 3% CO2 and up to 6% water vapor. The 
exact concentrations of individual inorganic gases depend on many factors, mainly 
physical exercise, cardiac output, and lung ventilation. A mixture of many volatile 
organic compounds is a much smaller group of substances at concentrations 100 
ppm. The substances in the breath can come from human metabolism and enter into 
the body by inhaled air and food. Volatile organic compounds present in the breath 
that can be divided into different chemical classes e.g. saturated hydrocarbons 
(ethane, pentane, aldehydes), unsaturated hydrocarbons (isoprene), ketones 
(acetone), sulfur-containing compounds (methyl mercaptan, dimethyl sulfide, 
dimethyl disulphide, carbon disulphide, carbonyl sulphide) and containing nitrogen 
(amines). Endogenous substances in the breath can be used to track physiological 
and pathological processes in the body. Chemical analysis of the breath can provide 
information regarding biochemical processes in the organism and human health. 
Compared to many medical diagnostic methods, it is painless, non-invasive                   
and safe. Nowadays, the main purpose of breath analysis is to identify volatile 
organic compounds that can be used as markers of various diseases. Research 
focused on detection of lung cancer based on specific volatile organic compounds 
in the exhaled air is carried out in many laboratories. Rapid and non-invasive 
methods for early detection of lung cancer and chronic obstructive pulmonary 
disease is crucial for early diagnosis. This mini review presents background                     
of breath, briefly describes main volatiles, their biochemical origin as well                      
as potential application of exhaled gases analysis.   
 
 
Keywords: breath analysis, volatile organic compounds, biomarkers, gas 
chromatography/mass spectrometry 
Słowa kluczowe: analiza wydychanego powietrza, lotne związki organiczne, 

biomarkery, chromatografia gazowa/spektrometria mas 



 

 
WPROWADZENIE 

 
Już od starożytności zapach wydzielany przez chorych ułatwiał stawianie 

diagnozy. Wąchanie ciała, oddechu, moczu, a nawet kału stało się jedną z użytecznych 
metod w dawnej medycynie. Chińscy medycy uważali że choroba powoduje zmianę 
naturalnej równowagi w organizmie i doprowadza do  specyficznego zapachu ciała 
ludzkiego oraz jego wydzielin. Przez wieki słodki zapach oddechu był związany                        
z cukrzycą, rybi zapach kojarzono z chorobami wątroby, odra była kojarzona                            
z zapachem ptasich piór, dur brzuszny z wonią świeżego chleba, a gruźlica ze zleżałym 
piwem. Hipokrates również łączył woń ciała ludzkiego i choroby, twierdząc że zapach 
chorego człowieka jest inny od zapachu zdrowej osoby. Klasyfikował charakterystyczne 
zapachy ciała jako słodki, stęchły, rybi lub zgniły. Ojcem chemicznej analizy oddechu 
był Antonie Lavoisier, który stwierdził, że dwutlenek węgla jest wydychany przez 
świnki morskie. Gaz ten miał powstawać w procesie spalania. W 1857 r. Wilhelm 
Petters odkrył obecność acetonu w moczu u pacjentów z cukrzycą. W 1897 r. Nebelthau 
oznaczył w ludzkim oddechu aceton podczas długotrwałego głodu. Inne związki 
odkryte w ludzkim oddechu to m.in. amoniak i etanol. Pionierem nowoczesnej analizy 
oddechu był Linus Pauling, który w 1971 r przedstawił wyniki badań oddechu za 
pomocą chromatografii gazowej (GC) wykazując obecność ponad 200 substancji. 
Odkrycie to zapoczątkowało badania substancji lotnych w oddechu.  

 

1. SKŁAD ODDECHU 
 
Powietrze wydychane przez człowieka zawiera ok. 78% N2, 17% O2, 3 % CO2 

i do 6 % pary wodnej [1]. Dokładne stężenia poszczególnych gazów 

nieorganicznych zależą od wielu czynników, głównie od wysiłku fizycznego, 

pojemności minutowej serca i wentylacji płuc. Znacznie mniejszą ilościowo grupę 

substancji (ok. 100 ppm) stanowi mieszanina wielu lotnych substancji 
organicznych. Obecnie wykryto ponad tysiąc lotnych związków organicznych. 

Substancje znajdujące się w oddechu mogą pochodzić z metabolizmu 

komórkowego oraz dostawać się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem 
oraz pokarmem. W Tab. 1 przedstawiono główne substancje obecne                                  
w wydychanym powietrzu. 

Tabela 1.  Substancje zidentyfikowane w oddechu [2] 
Table 1. Compounds identified in breath [2] 
 

Substancja 
Przybliżony 

poziom 
stężeń 

Azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna, argon  [%] 

Aceton, metan, wodór Zakres ppm 

Izopren, heksan, etan, pentan, etanol, tlenki azotu, amoniak, metyloamina,  sulfid karbonylu, siarczek 
dimetylu, aldehyd octowy 

Zakres ppb 
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2. WĘGLOWODORY 

 
Węglowodory alifatyczne znajdujące się w wydychanym powietrzu pochodzą 

głównie z utleniania kwasów tłuszczowych. W warunkach fizjologicznych istnieje 

równowaga pomiędzy tworzeniem oraz neutralizacją wolnych rodników. 

Reaktywne formy tlenu (RFT) powstające w komórkach mogą doprowadzać do 

utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z wytworzeniem prostych 

alkanów (etan, pentan). Reakcje mogą zachodzić w błonach komórkowych lub 

mitochondriach, a w rezultacie tworzone alkany są uwalniane do krwi i trafiają do 

płuc gdzie są uwalniane do oddechu. Na Rys. 1 przedstawiono powstawanie 

produktów metabolizmu kwasów tłuszczowych. 
 

 
 

Rysunek 1.  Utlenianie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych [2] 
Figure 1. Oxidation of polyunsaturated fatty acids [2] 

 



 

 
Zatem, głównym źródłem etanu i pentanu w oddechu jest metabolizm kwasów 

tłuszczowych omega–3 i omega–6. Podwyższone stężenia etanu i pentanu mogą 

być związane z zaburzeniami komórkowymi procesów oksydacyjno-redukcyjnych. 
Przyczyną mogą być stres oksydacyjny, zaburzenia metaboliczne, uszkodzeniem 
komórek. Podwyższony poziom obu węglowodorów koreluje również z innymi 

wskaźnikami utleniania lipidów, np. dialdehydem malonowym (MDA). Etan                     
i pentan są lipofilne, szybko przenikają do pęcherzyków płucnych, co pozwala 

wykorzystywać je do monitorowania stresu oksydacyjnego. 
Inne węglowodory nasycone, np. C3-C11 mogą również powstawać                           

w rezultacie  procesu peroksydacji lipidów. Jak dotąd nie opisano mechanizmu 

biosyntezy rozgałęzionych węglowodorów w organizmie człowieka. Biosynteza 

tych substancji w wyniku utleniania kwasów tłuszczowych jest wątpliwa, ze 

względu konieczność zapewnienia substratów - odpowiednich wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych o rozgałęzionym łańcuchu [3]. Alkany takie jak propan czy 
butan mogą zostać wytworzone w wyniku utleniania protein lub pochodzić z flory 

jelitowej [4]. Metan obecny w wydychanym powietrzu jest wyłącznie rezultatem 

metabolizmu bakterii w jelitach. 
Jednym z głównych lotnych metabolitów powstających w organizmie 

człowieka jest izopren (2-metylo-1,3-butadien). Substancja ta powstaje jako 
fizjologiczny produkt uboczny podczas biosyntezy cholesterolu (Rys. 2). Izopren 
jest zawsze obecny w ludzkim oddechu, a jego stężenia zmienia się nawet przy 
najmniejszym wysiłku fizycznym oraz zależnie od wieku i płci [5]. 

 
3. KETONY 

 
Aceton, podobnie jak izopren, to główny metabolit w ludzkim oddechu. 

Powstawanie acetonu związane jest z metabolizmem glukozy i procesem lipolizy. 

Związek ten jest produkowany przez hepatocyty w wyniku dekarboksylacji 

acetylooctanu (Rys. 3). Podwyższony poziom acetonu i ciał ketonowych (głównie 

acetooctanu i 3-hydroksymaślanu) we krwi i moczu może pojawiać się u osób                   
z cukrzycą oraz podczas głodówki i w trakcie diety niskowęglowodanowej. 

Substancje ketonowe są produkowane przez organizm wówczas, 
gdy do wytworzenia energii zużywane są tłuszcze zamiast glukozy. Z tego powodu 

acetylo-CoA nie może wejść w cykl kwasów trikarboksylowych ze względu na brak 

szczawiooctanu, który jest wykorzystywany do syntezy glukozy w szlaku 

glikoneogenezy. Ciała ketonowe powstają także w wyniku metabolizmu 

aminokwasów [3]. 
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Rysunek 2.  Biosynteza cholesterolu [2] 
Figure 2. Biosynthesis of cholesterol [2] 



 

 

 
 

Rysunek 3.  Biosynteza acetonu [2] 
Figure 3. Biosynthesis of acetone [2] 

 
4. ALKOHOLE 

 
Obecność alkoholu w oddechu w większości przypadków pochodzi 

z produktów żywnościowych oraz napojów alkoholowych. Alkohole mogą również 

pochodzić z metabolizmu węglowodorów. Źródłem obecności śladowych stężeń 

metanolu i etanolu w wydychanym powietrzu jest flora bakteryjna jelit i jamy 
ustnej. Natomiast 2-propanol przypuszczalnie powstaje jako produkt enzymatycznej 
redukcji acetonu [3].  

 
5. ALDEHYDY 

 
Aldehydy są wytwarzane często podczas procesów fizjologicznych. Krótko 

łańcuchowe aldehydy uważane za substancje cytotoksyczne. Istnieje kilka źródeł 

obecności aldehydów w organizmie. Głównym źródłem aldehydów jest metabolizm 

alkoholi. Aldehyd octowy powstaje podczas metabolizmu etanolu pod wpływem 

dehydrogenazy alkoholowej. W identyczny sposób powstaje formaldehyd po 
spożyciu alkoholu metylowego. Aldehydy ulegają utlenieniu przez dehydrogenazę 

aldehydową (ALDH) do kwasów karboksylowych. Inną drogą powstawania 

aldehydów jest metabolizm z udziałem cytochromu P450. Wodoronadtlenki 

powstające z oksydacji lipidów ulegają stopniowej redukcji jednoelektronowej.                   
W pierwszym etapie powstaje rodnik alkoksylowy, który następnie ulega reakcji                  
z wytworzeniem ketonu lub aldehydu. Cytochrom P450 może być również 

odpowiedzialny za tworzenie aldehydów w procesach metabolizmy substancji 

egzogennych w procesach detoksykacji. Aldehydy mogą dostawać się do 

organizmu wraz z dymem tytoniowym (formaldehyd, etanal, propanal, butanal, 
akroleina,  aldehyd  krotonowy).  Przypuszcza  się,  że  cukry  są  głównym źródłem  
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formaldehydu w dymie papierosowym, natomiast celuloza może być prekursorem 

aldehydu octowego w głównym strumieniu dymu papierosowego [4] . 
 

6. LOTNE ZWIĄZKI SIARKI 
 
Do tej grupy związków można zaliczyć siarczek dimetylu, disiarczek dimetylu, 

merkaptan metylu i etylu. Substancje te są głównie odpowiedzialne za 

charakterystyczną woń oddechu u osób z halitozą. Lotne związki siarki są 

produkowane przez niektóre bakterie zasiedlające jamę ustną co prowadzi do 

objawów halitozy. Obecność podwyższonych stężeń siarczku dimetylu, disiarczek 

dimetylu, merkaptan metylu i siarczku karbonylu obserwuje się u chorych                       
z marskością wątroby. Związki te powstają w wątrobie w wyniku niepełnego 

metabolizmu metioniny w szlaku transaminacji [3,6]. Merkaptany łatwo utleniają 

się do odpowiednich siarczków. U zdrowych osób stężenie związków 

zawierających siarkę we krwi oraz w powietrzu wydychanym występuje na niskim 

poziomie, natomiast zaburzenia czynności wątroby powodują wzrost ich poziomu 

oraz specyficzny zapach.  
 

7. LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE ZAWIERAJĄCE AZOT 
 

Proste aminy alifatyczne (metyloamina, dimetyloamina i trimetyloamina) są 

odpowiedzialne za charakterystyczny zapach oddechu u pacjentów                                       
z niewydolnością nerek o różnym stopniu. Substancje te także mogą być 

zidentyfikowane w powietrzu wydychanym u osób z chorobami nerek oraz 
mocznicą [3]. 

 
8. POTENCJALNE WYKORZYSTANIE ANALIZ ODDECHU DO 

CELÓW MEDYCZNYCH 
 

Wydychane powietrze zawiera lotne produkty metabolizmu pochodzące                 
z krwi, które trafiają do płuc i są wydychane z powietrzem. W oddechu obecne są 

również substancje egzogenne wnikające do organizmu z otoczenia wraz                          
z powietrzem i pokarmem. Substancje endogenne w oddechu są produktami 

procesów biochemicznych zachodzących w komórkach. Mogą zostać wykorzystane 

do śledzenia procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących                              
w organizmie. 

Ze względu na fakt, że anality występują na śladowym poziomie stężeń ppm-
ppt (part per million, part per trillion 10-6, 10-9), konieczne jest zastosowanie 
odpowiednich technik analitycznych oraz metod przygotowania próbek. Obecnie 

większość  grup  badawczych  stosuje  przede  wszystkim   chromatografię  gazową 



 

 
 sprzężoną ze spektrometrią mas (GC/MS) [7],  ze względu potencjał 

identyfikacyjny tej techniki. Jednakże, coraz częściej wykorzystuje się 

spektrometrię mas w połączeniu z innymi metodami jonizacji, np. z jonizacją                    
w strumieniu wybranych jonów (SIFT-MS) [8], spektrometrię mas z reakcją 

przeniesienia protonu (PTR-MS) [9] oraz różnego rodzaju sensory [10, 11]. 
Chemiczna analiza oddechu może dostarczyć wielu informacji o procesach 

biochemicznych zachodzących w żywym organizmie i stanie zdrowia człowieka.  
W porównaniu do wielu metod diagnostyki medycznej jest bezbolesna, 
nieinwazyjna i bezpieczna. Głównym celem analizy oddechu jest zidentyfikowanie 

lotnych związków organicznych które mogą być użyte jako markery różnych 

chorób. Większość prowadzonych badań dotyczy wykrywania chorób płuc [12]. 
Próby wykrywania nowotworów płuc w oparciu o specyficzne lotne związki 

organiczne obecne w powietrzu wydychanym są prowadzone w wielu ośrodkach 

[13-16]. Szybkie i nieinwazyjne metody mają szczególne znaczenie do opracowania 

wczesnego, przesiewowego testu do wykrywania nowotworów płuc. Próbuje się 

również wykorzystać badania oddechu do wykrywania przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc [17-19] astmy [20, 21], a także nowotworów piersi [22]. Przegląd 

literatury dotyczący wykorzystania lotnych związków organicznych jako 
potencjalnych biomarkerów nowotworów płuc, astmy i przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc przedstawiono w pracy Ratiu [23].   
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Rozwój współczesnych technik analitycznych, opartych głównie na spektrometrii 

mas i chromatografii gazowej, pozwolił na określenie składu powietrza wydychanego. 

W oddechu zidentyfikowano proste gazy nieorganiczne, które pełnią funkcję ważne 

funkcje fizjologiczne - tlenek węgla oraz tlenki azotu. Substancje te powstają                           

w komórkach układu oddechowego, a w latach 60. XX wieku uważane były za silnie 

toksyczne dla żywych organizmów. Oddzieloną gałąź badań stanowi kondensat 

powietrza wydychanego, w którym zidentyfikowano wiele substancji nielotnych - 

leukotrieny, cytokiny, izoprostany, aminokwasy, oligopeptydy, nitrowane aminokwasy, 

nadtlenek wodoru, itp. [24].   

O ile pobieranie powietrza wydychanego jest łatwe i nieinwazyjne to oznaczanie 

analitów w próbce oddechu stanowi poważne wyzwanie. Związane jest to                             

z transportem, przechowywaniem próbek oddechu oraz ekstrakcją lotnych substancji, 

wzbogacaniem i analizą instrumentalną. Techniki chromatograficzne pozwalają na 

rozdzielanie poszczególnych składników próbki ale jest to proces czasochłonny, który 

wymaga dodatkowo etapu wzbogacania próbki. Rozwój technik PTR - MS, SIFT - MS 

oraz  sensorów  pozwala na analizy próbek oddechu w czasie rzeczywistym. Zaintereso- 
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wanie wykorzystaniem analiz oddechu do celów medycznych wciąż nie słabnie. 

Niestety obecne zastosowanie testów oddechowych w medycynie jest bardzo 

ograniczone. Do najczęściej wykorzystywanych należą kapnometria (monitorowanie 

CO2 w wydychanym powietrzu) stosowana w anestezjologii, analiza tlenków azotu                   

w astmie oraz diagnostyka zakażeń Helicobacter pylori na podstawie 13CO2/
12CO2. 

Jednakże najczęściej wykonywanym testem oddechowym pozostaje nadal oznaczanie 

etanolu w powietrzu wydychanym wśród kierowców. 
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ABSTRACT 

 
The complexity of the structure of heparin anticoagulants requires appropriate 

sample preparation to be able to perform the analysis correctly. This stage of the 
analytical procedure is the most time-consuming and has a key impact on the 
obtained information. Therefore, it is important to improve the current and search 
for new solutions for the preparation of samples of anticoagulants as well as the 
separation and identification of components of such drugs. This paper discusses 
heparin drugs and new research directions and challenges related to the analytics                
of heparin anticoagulants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: separation techniques, liquid chromatography, anticoagulants, heparins, 
LMWHs 
Słowa kluczowe: techniki rozdzielania, chromatografia cieczowa, leki 
przeciwzakrzepowe, heparyny, LMWHs 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
2D-LC – Dwuwymiarowa chromatografia cieczowa (ang. Two-

dimensional Liquid Chromatography) 
CE – Elektroforeza kapilarna (ang. Capillary Electrophoresis)  

Da – Dalton 

HILIC – Chromatografia oddziaływań hydrofilowych (ang. 
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography) 

HPLC – Wysokosprawna chromatografia cieczowa (ang. High 
Performance Liquid Chromatography) 

IEC – Chromatografia jonowymienna (ang. Ion Exchange 
Chromatography) 

IPC – Chromatografia par jonowych (ang. Ion Pair 
Chromatography) 

LC – Chromatografia cieczowa (ang. Liquid Chromatography) 

LMWHs – Niskocząsteczkowe heparyny (ang. Low-Molecular-
Weight Heparins) 

MS – Spektrometria mas (ang. Mass Spectrometry) 

MS/MS – Tandemowa spektrometia mas (ang. Tandem Mass 
Spectrometry) 

MWag – Średnia masa cząsteczkowa (ang. Molecular Weight 
Average) 

NMR – Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 

(ang. Nuclear Magnetic Resonance) 
PAGE – Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym (ang. 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 
SAX – Sorbent z silnym anionowymieniaczem (ang. Strong 

Anion Exchange) 
SEC – Chromatografia wykluczania (ang. Size Exclusion 

Chromatography) 
UFH – Heparyna niefrakcjonowana (ang. Unfractionated 

Heparin) 
ULMWHs – Ultra niskocząsteczkowe heparyny (ang. Ultra-Low-

Molecular-Weight Heparins) 
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WPROWADZENIE 

 
Dynamiczny rozwój cywilizacji ma ogromny wpływ na ludzkie życie. Wzrost 

tempa życia oraz nieracjonalne zmiany jego stylu życia wpływają na pogorszanie się 
stanu zdrowia. Dziś, coraz więcej mówi się o tzw. chorobach cywilizacyjnych. Do tych 
chorób można zaliczyć m.in. choroby układu krążenia, nowotwory czy cukrzycę. Wraz 
z gwałtownym wzrostem częstości występowania wspomnianych chorób, a także 
pojawianiem się innych, wcześniej nieznanych, rośnie zapotrzebowanie na leki.                      
W konsekwencji prowadzi to do konieczności poszukiwania nowych środków 
farmaceutycznych. Jednak wdrożenie nowego leku, który będzie bezpieczny dla 
zdrowia i życia pacjenta, wymaga licznych i czasochłonnych badań m.in. 
farmaceutycznych, toksykologicznych i medycznych. Do badań tych wykorzystuje się 
rozmaite techniki analityczne. Ze względu na konieczność identyfikacji substancji 
aktywnych, czy zanieczyszczeń preparatów farmaceutycznych na niskim poziomie 
stężeń niezbędne staje się poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań analitycznych 
(selektywnych i specyficznych metod) umożliwiających ich oznaczenie. Do takich 
technik należy chromatografia cieczowa - jedna z najczęściej zalecanych przez 
farmakopeę metod rozdzielania, w której bardzo istotny jest dobór odpowiedniej 
kolumny analitycznej i optymalnych warunków prowadzenia procesu tak, by możliwa 
była identyfikacja wszystkich związków w badanej próbce. 

Różnorodność i złożoność struktur chemicznych komponentów leków to punkt 
wyjścia w kierunku opracowywania metodyki analitycznej, której celem jest 
rozdzielenie i identyfikacja oraz ilościowe oznaczenie wszystkich składników badanych 
farmaceutyków. Przykładem takiego leku jest heparyna, która stosowana jest jako lek 
przeciwzakrzepowy w leczeniu m.in. zakrzepicy żył głębokich, zawału mięśnia 
sercowego, dławicy piersiowej, czy zapobieganiu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 
oraz zapobieganiu tworzenia się skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas 
hemodializy i w profilaktyce okołooperacyjnej [1-5]. 

Niniejsza praca podejmuje się dyskusji na temat nowych kierunków badań                         
i wyzwań w analityce leków przeciwzakrzepowych z wykorzystaniem łączonych 
technik chromatograficznych. 

 

1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH LEKÓW O DZIAŁANIU 

PRZECIWZAKRZEPOWYM 
 

1.1. KLASYFIKACJA I MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW 
PRZECIWZAKRZEPOWYCH  

 
Klasyfikacja leków przeciwzakrzepowych oparta jest na miejscu docelowego 

działania danej substancji aktywnej oraz drogi jej aplikacji. Związki wykazujące 

właściwości przeciwzakrzepowe mogą bezpośrednio wpływać na aktywność 

trombiny  (bezpośrednie  inhibitory  trombiny)  lub pośrednio zakłócać jej działanie  



 

 
(pośrednie inhibitory trombiny) poprzez inhibicje m.in. czynnika Xa (czynnik 
Stuarta-Prowera) lub czynnika IXa (czynnik antyhemofilowy B). Leki 
przeciwzakrzepowe podawane są drogą pokarmową (doustnie) lub pozajelitowo. 

Odrębną grupę preparatów przeciwzakrzepowych podawanych doustnie stanowią 

antagoniści witaminy K. Związki te stosowane są w przypadkach długotrwałego 

leczenia, podczas gdy parenteralne preparaty aplikuje się w celu zapobiegania                        
i początkowego leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. 

Proces krzepnięcia krwi zostaje aktywowany w wyniku uwolnienia tzw. 
czynnika tkankowego, wywołanego urazem tkanki lub uszkodzeniem naczyń. 

Uwolniony czynnik tkankowy w obecności jonów wapnia tworzy kompleks                       
z czynnikiem VIIa (prokowertyna), a następnie przekształca czynniki krzepnięcia         
X i IX w ich aktywne formy: Xa oraz IXa. Czynnik Xa przy udziale fosfolipidów 

oraz aktywnego czynnika Va (proakceleryna) powoduje powstanie kompleksu 
protrombinazy, który następnie umiejscowiony na błonie fosfolipidów przekształca 

protrombinę (czynnik II) w jej aktywną formę – trombinę (IIa). Obecność trombiny 

determinuje przekształcenie fibrynogenu w fibrynę stanowiącą sieć włókien 

będących szkieletem skrzepu. Ponadto, trombina wykazuje zdolność do utworzenia 

skrzepu poprzez aktywację płytek krwi oraz receptora śródbłonka, a także 

aktywację czynników VIII (czynnik przeciwhemofilowy A), XI (czynnik 

przeciwhemofilowy C) i XIII (fibrynaza). 
Leki o działaniu przeciwzakrzepowym powodują zakłócenie reakcji 

enzymatycznych zachodzących podczas procesu krzepnięcia krwi. Substancje 

przeciwzakrzepowe wpływają w sposób bezpośredni na zahamowanie aktywności 

trombiny lub pośredni w wyniku oddziaływania m.in. z czynnikiem Xa, kofaktorem 
osoczowym zwanym antytrombiną III [6]. Wśród najczęściej stosowanych leków 

przeciwzakrzepowych, które w sposób pośredni hamują aktywność trombiny 

poprzez wiązanie z antytrombiną III wyróżnić możemy niefrakcjonowaną oraz 

niskocząsteczkową heparynę. Ponadto pośrednią inhibicję trombiny wykazuje 

syntetyczny polisacharyd (fondaparynuks) zdolny do zakłócania działania czynnika 

Xa poprzez zmianę konformacji cząsteczki antytrombiny. Związki z grupy 

antagonistów witaminy K, np. warfaryna, wpływają także pośrednio na 

zahamowanie trombiny, na skutek zakłócenia prawidłowego funkcjonowania 

witamin K, niezbędnej do aktywacji czynników II, VII, IX i X krzepnięcia krwi [6]. 
 

1.2. HEPARYNA I NISKOCZĄSTECZKOWE HEPARYNY 
 

Heparyna to mieszanina siarczanowanych liniowych polisacharydów. Lek ten 

jest pierwszym odkrytym naturalnym biopolimerem. Ze względu na rozkład masy 

cząsteczkowej występuje w trzech postaciach: niefrakcjonowana heparyna (UFH, 

MWavg  ~  15 000  Da),  niskocząsteczkowe heparyny (LMWHs, MWavg ~ 5000 –  
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6000 Da) i ultra niskocząsteczkowe heparyny (ULMWHs, ogólnie MWavg <2000 

Da) [7-8]. Łańcuchy polisacharydowe heparyny składają się z powtarzalnych 

jednostek disacharydowych kwasu uronowego i glukozaminy (GlcN) połączonych 

wiązaniem 1-4 glikozydowym. Kwas uronowy to głównie kwas -L-iduronowy 
(IdoA) i kwas -D-glukuronowy (GlcA). Tak zbudowane disacharydy mogą 

tworzyć różnej długości łańcuchy oligosacharydów. Każdy z disacharydów (Rys. 1) 

może być podstawiony grupami siarczanowymi (S) lub acetylowymi (Ac).  
 

 
 
 

Rysunek 1.  Wzór strukturalny fragmentu disacharydu w UFH oraz LMWHs, gdzie m – liczba sekwencji 
disacharydowych 

Figure 1. Structural formula of the disaccharide fragment in UFH and LMWHs, where m - number                      
of disaccharide sequences 

 
Grupy siarczanowe występują w kwasie uronowym w pozycji 2 (IdoA2S                    

i GlcA2S), a w przypadku glukozaminy reszty występują w pozycji 6 (GlcN6S) 

i/lub 3 (GlcNS). Grupy acetylowe zlokalizowane są w glukozaminie w pozycji                   
3 (GlcNAc). Ponadto, większość grup disacharydowych w glukozaminie może 

posiadać między innymi grupy N-siarczanowane (NS), mniej N-acetylowane 
(GlcNAc) oraz rzadziej 3-O-siarczanowane (GlcNS3S lub GlczNS3S6S). W takiej 
kombinacji podstawników możliwe jest rozróżnienie 48 różnych disacharydów 

wchodzących w skład leków heparynowych [9,10]. Złożoność struktury 

oligosacharydów, która wpływa na zwiększenie biodostępności jest istotną zaletą 

właściwości biologicznych tej grupy farmaceutyków. Tak duża różnorodność 

łańcuchów oligosacharydowych, oprócz oczywistych zalet, generuje jednak pewne 

ograniczenia w analizie chemicznej. Niewątpliwie trudnym wyzwaniem jest 
potwierdzenie struktury tak złożonej grupy leków przeciwzakrzepowych. Dlatego 

też  zadaniem  analityka  jest kompleksowe podejście do problemu badawczego tak, 



 

 
 aby możliwe było poznanie budowy leków o właściwościach 

przeciwzakrzepowych oraz właściwości jakie z tej budowy mogą wynikać (poprzez 

wyznaczenie zależności retencyjnych).    
Heparyna jest pierwszym lekiem przeciwzakrzepowym. Jej odkrycia dokonano 

w roku 1916 na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore [11]. W języku 

łacińskim hepar (z greckiego – hêpar) oznacza „wątrobę”, natomiast przyrostek 

„in” znaczy „pochodzący z”. Wyodrębniona substancja powodowała hamowanie 

krzepnięcia krwi podczas badań przy izolowaniu frakcji z tkanek ssaków. Po 15 

latach od jej odkrycia zastosowana została w leczeniu i profilaktyce zakrzepicy 

żylnej. Przyczyną tak późnego wdrożenia heparyny w leczeniu tych schorzeń były 

trudności z oczyszczaniem leku oraz ujednoliceniem standardów dotyczących 

składu leku (kompozycji farmaceutycznej) [12].  
Problem wpływu rodzaju oligosacharydów na właściwości i jakość 

sprzedawanych leków heparynowych pojawił się w pierwszym dziesięcioleciu XXI 

wieku w Stanach Zjednoczonych [13-15]. W 2008 roku prawie u stu Amerykanów 

stwierdzono śmierć spowodowaną zanieczyszczeniem występującym w tego 

rodzaju lekach. Heparyna farmaceutyczna pozyskiwana jest przez wielu 
producentów w dużych ilościach (tonach) z tkanek świńskich jelit. Część z nich 

heparynę wieprzową izoluje z błony śluzowej jelit, podczas gdy inni pozyskują ją                
z całego jelita. Tak więc sam początkowy proces wyodrębniania heparany ma 

wpływ na zróżnicowanie składu disacharydowego poszczególnych izolatów, które 

w kolejnych etapach wytwarzania leku przenoszone są do końcowego produktu 

farmaceutycznego. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wpływ na jakość jelita ma 

również gatunek świni, dieta, czy środowisko, w którym hodowane są zwierzęta. 

Produkcja heparyny farmaceutycznej jest objęta tajemnicą handlową. Tak duża 

liczba czynników, mających wpływ na ostateczny skład i cechy leku, wymusiły 

konieczność prowadzenia określonych badań kontrolnych, co stanowiło bardzo 
silny impuls do rozwoju istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań 

analitycznych.  
 

2. OTRZYMYWANIE LEKÓW HEPARYNOWYCH 
 

Depolimeryzacja, wykorzystując reakcje chemiczne i enzymatyczne stanowi 

metodę otrzymywania leków wykazujących działanie przeciwzakrzepowe. Jednym 
ze związków otrzymywanych na drodze metod depolimeryzacyjnych jest heparyna 

niskocząsteczkowa (LMWH). Powstaje ona na skutek działania m.in. czynników 

chemicznych lub cięcia enzymatycznego związku macierzystego (wyjściowego), 

którym jest heparyna niefrakcjonowana (Rysunek nr 2) [16]. Metody 
depolimeryzacyjne zostały również zastosowane w celu otrzymania heparyny ultra-
niskocząsteczkowej.  Bemiparyna  stanowiąca pochodną heparyny nie frakcjonowa- 
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nej, powstała na skutek zastosowania depolimeryzacji alkalicznej związku 

macierzystego pobranego z śluzówki jelit trzody chlewnej. Ponadto heparyna 

niefrakcjonowana została wykorzystana do uzyskania ultra-niskocząsteczkowej 

heparyny, będącej obecnie na etapie badań klinicznych. Substancja ta  

otrzymywana jest z wykorzystaniem depolimeryzacji chemicznej w środowisku 

niewodnym [17]. 
Heparyna niskocząsteczkowa była pierwotnie otrzymywana poprzez fizyczne 

rozdzielanie za pomocą ultrafiltracji w bioreaktorze membranowym                                    
z wykorzystaniem białka wiążącego – maltozy, które jednak nie pozwalało na 

zastosowanie powyższej metody w wytwarzaniu LMWH na skalę produkcyjną, ze 

względu na jej niską wydajność. Depolimeryzacja heparyny z wykorzystaniem 

kontrolowanego, chemicznego bądź enzymatycznego procesu stanowi dogodniejszą 

metodę otrzymywania LMWH na dużą skalę. Wpływ wybranej metody na wielkość 

cząsteczek otrzymanej heparyny niskocząsteczkowej zaprezentowano w tabeli 1. 

Powszechnie stosowana depolimeryzacja chemiczna heparyny niefrakcjonowanej, 
pomimo swojego szerokiego zastosowania posiada również liczne ograniczenia, 

wśród których wyróżnić możemy m.in. niską selektywność, obecność produktów 

ubocznych wpływających na zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz 

utrudnioną kontrolę procesu [18].  
Depolimeryzacja enzymatyczna z uwagi na swoje właściwości m.in. wysoką 

selektywność, brak szkodliwych produktów ubocznych oraz łagodne warunki 
prowadzenia procesu, stała się obiektem badań ze względu na jej możliwości w celu 

otrzymywania leków przeciwzakrzepowych, w tym heparyny niskocząsteczkowej 

[16]. 
W ostatnich latach pojawiło się kilka nowatorskich metod depolimeryzacji 

heparyny, wśród których wyróżnić możemy fizykochemiczną oraz fotochemiczną 

depolimeryzację. Powyższe metody posiadają jednak pewne wady, które znacząco 

wpływają na ich ograniczenie m.in. niska selektywność oraz usuwanie podczas 

depolimeryzacji grup siarczanowych, determinujących aktywność biologiczną 

heparyny (m.in. aktywność przeciwzakrzepową) [19, 20].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Rysunek 2.  Metody depolimeryzacji heparyny niefrakcjonowanej wykorzystywane do otrzymywania  
LMWH [8] 

Figure 2. Methods of depolymerization of heparin used for the preparation of LMWHs [8] 

 
 

Tabela 1.  Średnia masa cząsteczkowa wybranych niskocząsteczkowych heparyn w zależności                             
od zastosowanej metody depolimeryzacji 

Table 1. Average molecular weight of selected low molecular weight heparins depending                                      
on the depolymerization method used 

 

LMWH Nazwa handlowa 
Średnia masa 

cząsteczkowa [Da] 
(zakres mas) 

Metoda depolimeryzacji 

Ardeparin 
sodium 

Normiflo 5500-6500 Depolimeryzacja oksydacyjna H2O2 

Certoparin 
sodium 

Sandoparin 3800 Deaminacja azotynem izoamylu 

Dalteparin 
sodium 

Fragmin 
6000 
(5600-6400) 

Deaminacja kwasem azotowym(III) 

Enoxaparin 
sodium 

Lovenox, Clexane, 
Neoparin 

4500 
(3800-5000) 

-eliminacja estru benzylowego 
heparyny w środowisku zasadowym 

Nadroparin 
sodium 

Fraxiparin 
4300 
(3600-5000) 

Deaminacja kwasem azotowym(III) 
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Parnaparin 
sodium 

Fluxum 
5000 
(4000-
6000) 

Depolimeryzacja oksydacyjna 

Reviparin 
sodium 

Clivarin 
3900 
(3000-
4500) 

Deaminacja kwasem azotowym(III) 

Tinzaparin 
sodium 

Innohep, 
Logiparin 

6500 
(5500-
7500) 

Enzymatyczna -eliminacja 

Fondaparinux 
sodium 

Arixtra 1726,77 Synteza enzymatyczna (wieloetapowa) 

Bemiparin 
sodium 

Tibor, Badyket, 
Hepadren 

3600-
3800 

Depolimeryzacja w środowisku alkalicznym                          
z czwartorzędową solą amoniowa 

Semuloparin 
sodium 

- 
2400 
(2000-
3000) 

Depolimeryzacja promowana defosfazenem 

 
3. TECHNIKI ROZDZIELANIA A NOWE KIERUNKI BADAŃ                             

I WYZWANIA W ANALIZIE LEKÓW PRZECIWZAKRZEPOWYCH 
 

Do najczęściej wykorzystywanych metod przygotowania złożonej struktury 

badanych leków należy oczyszczanie, frakcjonowane oraz modyfikacje poprzez 

reakcje enzymatyczne z użyciem heparynaz w celu uzyskania korzystniejszych 

właściwości w kontekście efektywnego przeprowadzenia analizy 
chromatograficznej. W literaturze wykorzystywane są takie techniki separacyjne, 

takie jak: chromatografia jonowymienna (IEC) [21], chromatografia par jonowych 
(IPC) [22], rzadziej chromatografia oddziaływań hydrofilowych (HILIC) [23, 24], 
dwuwymiarowa chromatografia cieczowa (2D-LC) [25], czy elektroforeza 
kapilarna (CE) [26-31]. 

Dotychczasowe osiągnięcia grup badawczych prezentują dwa różne podejścia 

badań: tzw. „odgórne” (ang. top-down) i „oddolne” (ang. bottom-up) [32-34]. 
Celem obu podejść jest analiza strukturalna i kontrola jakości LMWHs 

wytwarzanych różnymi metodami. Podejście „odgórne” koncentruje się na analizie 

nienaruszonych składników LMWHs bez wcześniejszego przygotowania próbki. 

Natomiast strategia „oddolna” wymaga przygotowania próbki między innymi                   
w wyniku procesu depolimeryzacji. 

W przypadku podejścia „odgórnego” leki heparynowe badane są przy użyciu 

przede wszystkim spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) [35-
37], chromatografii  wykluczania (SEC) [38, 39], elektroforezy kapilarnej (CE) [40] 



 

 
 oraz elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE) [41]. Wykorzystanie 

spektroskopii NMR daje możliwość identyfikacji zanieczyszczeń oraz wykazania 

różnic pomiędzy wątpliwymi partiami leku, a próbką referencyjną. Pomimo 

powyższych zalet, ta technika posiada ograniczenia dotyczące możliwości 

wykrywania związków przy niskich poziomach stężeń oraz miligramowych 

ilościach czystej próbki. W przypadku SEC możemy wyznaczyć masę 

cząsteczkową danej LMWHs, określić stopień dyspersyjności oraz wyznaczyć 

mapę oligosacharydową w badanych próbkach. Pozytywnym aspektem SEC jest 

również możliwość stosowania tej techniki do przygotowania próbki na etapie 

frakcjonowania, tak by poszczególne frakcje mogły być poddane kolejnym etapom 

analizy z wykorzystaniem innych technik lub procedur. Technika PAGE jest 
natomiast prosta i szybka, co sprawia, że  można ją z powodzeniem zastosować do 

przesiewowej kontroli podczas produkcji lub monitorowania zanieczyszczeń 

poprzez analizę składu jakościowego frakcji oligosacharydowych badanych leków 

heparynowych. Mimo wielu zalet, wspomniane techniki nie dają możliwości 

poznania w pełni heterogenicznej budowy LMWHs. 
Chcąc poznać strukturę tak złożonej próbki leku przeciwzakrzepowego należy 

odpowiednio ją przygotować. Do tego celu stosuje się strategię „oddolną” analizy 

LMWHs. Próbki leków poddaje się procesowi rozkładu (depolimeryzacji 

enzymatycznej) przy użyciu Heparynaz (I, II, III) [42,43], przy czym Farmakopea 

Amerykańska rekomenduje całkowite trawienie próbki z użyciem tych trzech 

enzymów [44]. Do analizy produktów poddanych cięciu enzymatycznemu 

powszechnie stosowane są łączone techniki separacyjne [45-49]. Ze względu na 

obecność grup siarczanowych w cząsteczce leku heparynowego, a więc na 

anionowy charakter cząsteczki, najczęściej stosowane są techniki separacyjne, 

zwłaszcza chromatografia jonowymienna (IEC) [50].  
IEC to technika, która pozwala na precyzyjną i stosunkowo prostą analizę 

produktów po całkowitej depolimeryzacji enzymatycznej. Po odpowiednim doborze 

fazy stacjonarnej i ruchomej uzyskuje się układ do jakościowej i ilościowej analizy 

podczas rutynowych badań. Dokonując zmian pH, składu buforu, siły elucyjnej, czy 

też temperatury kolumny możliwe jest selektywne rozdzielenie najmniejszych 

fragmentów oligosacharydowych tj. disacharydów oraz tetrasacharydów.  
Chromatografia jonowymienna ma pewne wady, m. in. problematyczne 

wykrywanie nienasyconych disacharydów i oligosacharydów w zakresie pomiaru 
absorpcji promieniowania ultrafioletowego (UV). Niezbędne staje się zatem 

poszukiwanie nowych rozwiązań w celu zminimalizowania lub wyeliminowania 
tych wad. Niemniej jednak IEC jest ciągle stosowana do tego typu analiz. Do tej 
pory większość badań naukowych była skupiona wokół najczęściej stosowanego 

leku  o  nazwie  handlowej  Clexane,  gdzie  substancją  czynną  jest  enoksaparyna.  
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W literaturze nie ma wielu publikacji mówiących o analizie innych LMWHs, 

takich jak np. nadroparyna (nazwa handlowa Fraxiparin), czy dalteparyna (nazwa 
handlowa Fragmin) (Tab. 1). Wynika to z faktu, że enoksaparyna jest 

najpowszechniej występującym i stosowanym antykoagulantem obecnym na rynku. 
W naszych badaniach [51] podjęliśmy próbę potwierdzenia, że testowane leki 

heparynowe pochodzą z tego samego źródła, co referencyjna enoksaparyna. Do 

tego celu posłużono się wyznaczeniem sumy zawartości di- oraz tetrasacharydów 

zawierających grupę 1,6-anhydro na redukującym końcu dla trzech grup leków 

heparynowych. Podejście to dostarczyło informacji o różnicach w składzie 

produktów rozkładu enzymatycznego badanych, nowych potencjalnych 

antykoagulantów. Zawartość di- oraz tetrasacharydów posiadających grupę 1,6-
anhydro mieściła się w zakresie od 18,5 do 22,3%.  

Enoksaparyna jest otrzymywana podczas enzymatycznej reakcji -eliminacji 
estru benzylowego heparyny w środowisku alkalicznym, natomiast nadroparyna 

oraz dalteparyna otrzymywane są za pomocą reakcji chemicznej deaminacji [8]. 

Opracowana przez nas metoda chromatograficzna daje możliwość rozróżnienia 

sposobów otrzymywania niskocząsteczkowych heparyn. Wynika to z obecności 

specyficznych fragmentów cząsteczki obecnych w danej grupie leków.                           
W przypadku enoksaparyny są to grupy 1,6-anhydro, zaś w dalteparynie oraz 

nadroparynie jest to 2,5-anhydro-D-mannitol. Połączenie IEC z detektorem 

spektrofotometrycznym umożliwiło rozdzielenie i identyfikację produktów cięcia 

enzymatycznego dla komercyjnie dostępnych leków. W wyniku cięcia 

enzymatycznego komercyjnie dostępnych leków najczęściej otrzymuje się 

disacharydy. Dzięki temu rozszerzono zastosowanie metodyki o analizę kolejnej 

grupy LMWHs – produktów chemicznej deaminacji. Dodatkową zaletą niniejszej 

metodyki jest również możliwość porównywania leków testowych różnych serii                
z wynikami otrzymanymi dla próbek referencyjnych. Otrzymany rozkład 

procentowy poszczególnych składników stanowi swoistą „mapę cukrową” danego 

leku. Dzięki tej mapie możliwe jest śledzenie procesu produkcyjnego każdego 

rodzaju LMWHs. 
Stosowanym w IEC wypełnieniem jest silny anionowymieniacz (SAX). Należy 

tu jednak zaznaczyć, że kolumny komercyjnie dostępne zawierające silny 

anionowymieniacz szybko tracą sprawność (w czasie ok. 2 tygodni), co przy 

wysokiej ich cenie (ok. 3 tys. zł) może stanowić problem natury ekonomicznej. 
Podstawą przedstawionego kierunku badań było podjęcie próby rozwiązania 

pojawiających się problemów analitycznych, które mają umożliwić uzyskanie 

lepszych rezultatów poprzez wykorzystanie nowych faz stacjonarnych w stosunku 
do tych obecnie stosowanych.  

 



 

 
Od wielu lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem nowego typu 

wypełnień kolumn chromatograficznych. W przypadku najpopularniejszego 

nośnika, jakim jest żel krzemionkowy, do chromatograficznego rozdzielania 

związków biologiczne aktywnych stosowane były fazy takie jak aminopropylowe, 
cholesterolowe, fenylowe, pentafluorofenylowe, czy też fazy stacjonarne                          
o strukturze dendrymerycznej z kationowymi centrami aktywnymi. Biorąc pod 

uwagę anionowy charakter leków heparynowych, szczególne te ostatnie 
wypełnienia zasługują na uwagę. Dane literaturowe pokazują, że tego typu kolumny 

nigdy wcześniej nie były stosowane do analizy LMWHs, dlatego też podjęliśmy się 

badań [52] w tym kierunku.  
Zbadaliśmy między innymi wpływ pH fazy ruchomej (2,5, 3,0 i 3,5)                            

i temperatury (25, 35 i 45°C) na sprawność rozdzielenia produktów enzymatycznej 

depolimeryzacji. Optymalne warunki analizy dla ośmiu disacharydów uzyskano 

przy użyciu fazy ruchomej o pH  3,5 i temperaturze 25°C. Kolumny te mogą                       
z powodzeniem być zastosowane do oznaczenia opisanych substancji w lekach 

heparynowych dostępnych handlowo. Obserwując zmianę wartości 

współczynników retencji w zależności od pH fazy ruchomej (Rys. 3) możemy 

zauważyć, że w przypadku związku IVA retencja rośnie wraz ze wzrostem pH. 

Dla pozostałych siedmiu związków obserwuje się wzrost retencji wraz ze spadkiem 

pH. Świadczy to o wysokiej selektywności kolumn dendrymerycznych                              
w odniesieniu do tego rodzaju substancji. Co więcej, zmniejszenie retencji 

obserwowano przy wyższych wartościach pH i wraz ze zmniejszeniem liczby grup 

siarczanowych w cząsteczce disacharydu. 
Kolumny z wypełnieniem dendrymerycznym z powodzeniem mogą być 

zastosowane do analizy produktów po depolimeryzacji enzymatycznej LMWHs. 

Fazy te charakteryzują się wysoką selektywnością, krótkim czasem analizy (25 

min) oraz wysoką sprawnością, która nie ulega redukcji przez długi okres „życia” 

(5-6 miesięcy). W konsekwencji przekłada się to na mniejsze zużycie fazy 

ruchomej, większą liczbę wykonanych analiz oraz niższe wartości granicy 

wykrywalności (od 0,14 do 0,48 mM). Kolumny dendrymeryczne stanową więc 

wartościową alternatywę w stosunku do zalecanych kolumn dostępnych na rynku. 
Brak możliwości zastosowania spektrometrii mas, spowodowany wysokim 

stopniem zasolenia próbki, jest jednym z ważniejszych argumentów, dla których 

wybiera się alternatywne techniki, a przykładem może być IPC. 

Wykorzystanie układu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej umożliwia 

zastosowanie kolumn o mniejszej średnicy wewnętrznej i  wielkości ziaren sorbentu 

zastosowanego jako fazy stacjonarnej, co zapewnia krótsze czasy analiz oraz 

wyższą rozdzielczość. Co więcej, etap przygotowania próbki jest jednym 
z najważniejszych kroków w całym procesie analitycznym. Jest to „wąskie gardło”  
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całej procedury ze względu na dużą czasochłonność, wysokie koszty, czy też 

potencjalnie największy stopień prawdopodobieństwa pojawienia się błędów 

w trakcie kolejnych etapów obróbki próbki. Dlatego też bardzo ważne jest właściwe 

zaplanowanie tego etapu, gdyż determinuje on rodzaj uzyskanej informacji 

analitycznej.  
 

 
 

Rysunek 3.  Wpływ pH na retencję w zależności od liczby grup siarczanowych 
Figure 3. Effect of pH on retention depending on the number of sulfate groups 

 
 



 

 
W przypadku analizy LMWHs wykorzystuje się głównie depolimeryzację 

enzymatyczną. Jest ona bardzo popularną, prostą, dobrze poznaną i chętnie 

wykorzystywaną metodą przygotowania próbek heparyn do analizy.  Do wad 

można zaliczyć: długi czas prowadzenia procesu depolimeryzacji, bardzo wysokie 
koszty enzymów oraz konieczność oczyszczania próbki z pozostałości enzymów 

poprzez dializę czy wirowanie z zastosowaniem sączków membranowych. Z tego 

względu w przeprowadzonych badaniach [53] wykorzystaliśmy metodykę cięcia 

chemicznego jako tańszej, prostszej i szybszej alternatywy w stosunku do 
depolimeryzacji enzymatycznej.  

 
UWAGI KOŃCOWE 

 
Prace prowadzone nad otrzymywaniem nowych leków i substancji aktywnych 

stosowanych w przemyśle farmaceutycznym i medycynie wymagają poszukiwania 

nowych lub rozwijania obecnie stosowanych technik analitycznych. Niewątpliwie 

dominującą rolę odgrywają techniki chromatograficzne połączone z różnymi sposobami 

detekcji. Przeprowadzona dyskusja w ramach niniejszej pracy potwierdza, że łączone 

techniki chromatograficzne są kluczowym narzędziem w jakościowej analizie LMWHs 

oraz w ilościowym określaniu składowych danego leku. Jest to istotne ze względu na 

konieczność kontroli samego procesu produkcji leków przeciwzakrzepowych (w tym 

czystości produktu, obecności zanieczyszczeń), jak również w opracowywaniu rozwoju 

technologii nowych biopodobnych leków heparynowych. 
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ABSTRACT 

 
The analysis of milk and dairy products is essential during production, quality 

control, and understanding the factors that cause food allergies. Milk is one of many 
examples of biocolloids. Numerous studies show that capillary electrophoresis and 
capillary isoelectric focusing is an excellent tool for this type of analysis.                         
In addition, the coupling of these techniques with other analytical methods such                
as MALDI-TOF MS or ESI-MS enables the improvement of the quality                            
of analyzes, allows the separation of proteins close to the isoelectric point values. 
This short overview summarizes the possibilities of using electromigration 
techniques in the proteomic and microbiological analysis of milk and milk 
products. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: biocolloids, capillary electrophoresis, isoelectric capillary focusing, 
milk proteins 
Słowa kluczowe: biokoloidy, elektroforeza kapilarna, izoelektryczne ogniskowanie 
kapilarne, białka mleka 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

α-LA  – α-laktoalbumina 

β-LG – β-laktoglobulina 

δ – Potencjał zeta 

CA – Elektroforeza kapilarna (ang. Capillary Electrophoresis)  

CIEF – Kapilarne ogniskowanie izoelektryczne (ang. Capillary 

Isoelectric Focusing) 

ESI-MS – Spektrometria mas z jonizacją przez elektrorozpylanie 

(ang. Electrospray Ionization Mass Spectrometry) 

LAB – Bakterie mlekowe (ang. Lactic Acid Bacteria) 

MALDI-TOFMS – Spektrometryczna metoda laserowej jonizacji/desorpcji 

próbki wspomagana matrycą z analizatorem czasu przelotu 

(ang. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization with 

Time-of-Flight Analyzer Mass Spectrometry) 

pI – Punkt izoelektryczny (ang. Isoelectric Point) 
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WPROWADZENIE 

 
Mleko będące surowcem w przetwórstwie mleczarskim musi charakteryzować się 

odpowiednią jakością mikrobiologiczną jak i cytologiczną. Mleko zawiera ponad 100 
różnych białek. Większość z nich dzieli się na trzy frakcje azotowe: kazeiny, które są 
najliczniejsze (78%), białka serwatkowe (17 %) oraz frakcje azotu niebiałkowego (5%). 
Białka mleka obejmują również białka błonowe globulek tłuszczu mleka, tj. ponad 120 
białek stanowiących 1–2% wszystkich białek mleka [1] oraz ponad 70 enzymów                       
i hormonów [2]. Ponadto, kazeiny i białka serwatki są obecne jako co najmniej 50 
zidentyfikowanych wariantów genetycznych, spośród których 12 jest oznaczanych                   
w procedurach analitycznych [3,4]. Mleko zwierając wiele istotnych dla rozwoju 
substancji stanowi podstawę życia młodych ssaków. Z drugiej jednak strony, białka 
mleka stanowią przyczynę dużego odsetku alergii pokarmowych.  

Dzięki ogromnemu postępowi w nauce badania proteomiczne uległy renesansowi. 
Wzrost zainteresowania tą dziedziną nauki spowodowany jest głównie ulepszeniem 
oraz wzrostem czułości stosownych metod analitycznych. Spośród dostępnych metod 
frakcjonowania białek, największą zdolności rozdzielania wykazuje ogniskowanie 
izoelektryczne wykorzystujące różnice w wartościach punktów izoelektrycznych (pI) 
białek. Może być ono stosowane w trybie analitycznym lub preparatywnym 
rozdzielania białek na podstawie ich specyficznych punktów izoelektrycznych. 
Technika ta znajduje również zastosowanie w wielowymiarowej separacji, ponieważ 
jest kompatybilna z wieloma innymi sposobami rozdzielania, w szczególności 
chromatografią żelową czy elektroforezą żelową [5].  

Niniejszy artykuł przedstawia wykorzystanie elektroforezy kapilarnej i jednego                
z jej rodzajów - kapilarnego ogniskowania izoelektrycznego - w analizie mleka oraz 
produktów mlecznych.  

 

1. MLEKO – CHARAKTERYSTYKA PROTEOMICZNA 
 
Mleko stanowi ciekłą wydzielinę gruczołów mlekowych ssaków. Zawiera 80-

90% wody oraz 10-20% suchej masy. Składa się z trzech faz. Pierwszą z nich jest 

faza płynna, w skład której wchodzi laktoza i sole mineralne, drugą jest faza 

koloidalno-białkowa, natomiast trzecią stanowi zemulgowany tłuszcz. Głównymi 

stabilizatorami mieszaniny są fosfolipidy oraz białka mleka zbudowane z frakcji 

kazeiny i białek serwatkowych. Tłuszcze tworzą drobne kuleczki o średnicy 1-22 
mikronów posiadające otoczkę białkową. Triacyloglicerole stanowią około 98% 

wszystkich lipidów mleka, natomiast około 1% to fosfolipidy [6]. Tłuszcz mleka 

krowiego zawiera ponad 500 kwasów tłuszczowych świadczących o jego złożonej 

strukturze, jak również około 2,5% niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, takich jak kwas linolowy [7]. Nielicznie mogą występować także  di-  



 

 
i monoacylogricerole, sterole, wyższe kwasy tłuszczowe, karotenoidy, jak również 

witaminy z grupy B oraz witamina A. Głównym sacharydem występującym                     
w mleku jest laktoza, która umożliwia utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej                 
w przewodzie pokarmowym młodych organizmów. Białka w mleku występują                    
w charakterystycznej postaci miceli, tworzące zole w fazie wodnej mleka [8]. 
 

2. BIOKOLOIDY 
 

Biokoloidy stanowią układy rozproszone, będące stanem pośrednim między 

roztworem rzeczywistym a zawiesinami, zbudowane z cząsteczek o średnicy 1-100 
nm [9]. W odróżnieniu od układów homogennych, układy heterogenne - jakimi są 

biokoloidy - posiadają granice międzyfazowe, w których substancje mieszczące się 

w obrębie granicy faz wykazują inne właściwości w stosunku do cząsteczek 

znajdujących się w fazie objętościowej (głębia roztworu). Badanie właściwości 

układów koloidalnych dowodzą ich termodynamicznej nietrwałości i stabilności 

kinetycznej [10].  
Powierzchnia biokoloidów, nazywana powierzchnią rzeczywistą, stanowi 

układ z warstwami zaabsorbowanymi. Pierwszą jest warstwa chemisorpcyjna 

nieodwracalnie związana z powierzchnią rzeczywistą, natomiast druga powstaje 

wskutek odwracalnej adsorpcji fizycznej. Biokoloidy posiadające ładunek 

powierzchniowy nazywane są micelami (Rys. 1.), a ich stabilność kinetyczna zależy 

od tego ładunku [11]. W układach białkowych ładunek elektryczny uzależniony jest 

od charakteru cząsteczki i otoczenia [12]. Powstawanie ładunku powierzchniowego 

wynika z dysocjacji grup funkcyjnych znajdujących się na powierzchni, transportu 

jonów z powierzchni cząstek oraz zjawiska powierzchniowej adsorpcji jonów [13]. 
Konsekwencją tego jest wzrost ilości przeciwjonów w obrębie powierzchni koloidu 

i formowanie się warstwy adsorpcyjnej. Tworzy się warstwa dyfuzyjna, której 

charakter zależy od rodzaju i stężenia elektrolitu [9]. Udowodniono, że do 

utrzymania stabilności koloidalnej miceli kazeinowych w mleku niezbędne są jony 

wapnia, które równocześnie wpływają na procesy krzepnięcia mleka [14]. 
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Rysunek 1.  Budowa biokoloidu. Zmiana potencjału powierzchniowego w funkcji odległości od powierzchni 

koloidu. Ψ - potencjał powierzchniowy, δ- grubość warstwy Sterna, Ψδ - potencjał rozmytej 

warstwy podwójnej, S - potencjał zeta 
Figure 1. Structure of the biocolloid. Surface potential change as a function of distance from colloid 

surface.Ψ - surface potential, δ- Stern layer thickness, Ψδ - fuzzy double layer potential, S - zeta 
potential 

 
Naładowana cząstka, zawieszona w ciekłym ośrodku, jest otoczona podwójną 

warstwą elektryczną, której właściwości zależą zarówno od medium, jak i od 

właściwości cząstek. Stosując w cieczy pole elektryczne i obserwując migrację 

cząstek w kierunku którejkolwiek z elektrod, można badać ładunki cząstek [15]. 
Jednym z najważniejszych parametrów określających układy koloidalne jest 

potencjał zeta (δ) definiowany jako potencjał elektryczny hydrodynamicznej 

płaszczyzny ścięcia, będącej hipotetycznym obszarem międzyfazowym pomiędzy 

stałym ciekłym poziomem przyległym do powierzchni cząstki oraz względnie 

ciekłym poruszającym się do powierzchni podczas elektroforezy. Potencjał zeta jest 

proporcjonalny do gęstości ładunku na powierzchni koloidu, który z kolei zależy od 

pH. Wynika z tego, że wartość potencjału zeta będzie różna w zależności od pH 

oraz stężenia elektrolitu. Wartość potencjału zeta obliczana jest na podstawowi 

ruchliwości  elektroforetycznej  koloidu.  Standardowe  układy koloidalne warunko- 



 

 
wane przez oddziaływania elektrostatyczne posiadają wartość potencjału zeta                    
w granicach od δ = -30 do δ = +30 mV, co oznacza niestabilność układu [16].                   
O stabilizacji układu świadczy odchylenie wartości potencjału elektrokinetycznego 

poza wymienione wyżej wartości. Wielkość δ waha się od - 200 do 200 mV,                     
w zależności od elektrochemicznego zachowania powierzchni rozdziału cząstek 

[17]. Dzięki istnieniu potencjału zeta możliwe jest tłumaczenie stabilności układów, 

zjawiska agregacji, czy adhezji.  
W badaniach mleczarskich potencjał zeta został wykorzystany jako wskaźnik 

ładunku elektrycznego kuleczek tłuszczu w mleku [18], jak również miceli kazeiny 

[16,19]. Uzyskane wartości potencjału zeta miceli kazeiny przy naturalnym pH 
(6,7) wahają się od −8 mV, określone przez Schmidta i Poll [20], do −22 mV, 

określone przez Philippe i in. [16]. Oczywistym staje się, że technika pomiaru                      
i warunki eksperymentalne mają znaczący wpływ na wyniki prowadzonych analiz. 
Zespół profesora Buszewskiego prowadzi liczne badania dotyczące rozkładu 

ładunku oraz jego wpływu na właściwości fizykochemiczne oraz funkcjonalizację 

powierzchni biokoloidów, np. przez jony metali, w szczególności białek mleka 

takich jak kazeiny [21], laktoferyny [22], laktoglobuliny [23].  
 

3. SKŁADNIKI BIAŁKOWE MLEKA 
 

Świeże, surowe mleko stanowi roztwór koloidalny dzięki białkom 

występującym głównie w postaci kompleksu lub pojedynczych cząsteczek. Białka 

mleka można podzielić na dwie główne grupy: białka kazeinowe (nazywane 

kazeinami) oraz białka serwatkowe (albuminy i globuliny) (Tab. 1.) [24]. 
 
 

Tabela 1.  Główne białka występujące w mleku krowim oraz ich najważniejsze właściwości 
Table 1. The main proteins found in cow's milk and their most important properties 

 

Białka mleka krowiego Masa [kDa] % występowania pI Rodzaje izoform 

kazeina 100-150 tys 75-80  α, β, κ, γ 

α-kazeina (α-s1-kazeina, α-
s2-kazeina 

s1 - 23,00 
s2 - 25,20 

45 4,44 - 4,76 α 

β-kazeina 24,00 35 4,83 - 5,07 β 

κ-kazeina 19,37 15 5,45 - 5,77 κ 

γ-kazeina 7,25 5 5,30 - 5,80 γ 

białka serwatkowe  20-25  LF, TF, PP, LPO 

laktoferyna 76,11 4 8,81 LF 

transferyna 79,00 4 5,20 - 5,60 TF 

proteozo-peptony 34,00 20 5,22 - 5,58 PP 
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laktoperoksydaza 78,00 – 89,00 1 8,63 - 9,80 LPO 

albuminy  61  ALA, BLG, BSA 

α-laktoalbumina 14,17 30 4,20 - 4,50 ALA 

β-laktoglobulina A i B 
A=18,36 
B=18,28 

65 5,13 BLG A i B 

albumina serum  
(surowica krwi) 

66,39 15 4,70 - 4,90 BSA 

globuliny  
(immunoglobuliny) 

 10  IgG, IgM, IgA 

typ G (IgG) 150-170 tys 90 5,50 - 6,80 IgG 

typ M (IgM) 0,9-1 mln 5 7,50 - 8,30 IgM 

typ A (IgA) 300-500 tys 5 7,50 - 8,40 IgA 

 
Kazeina stanowi około 75-80% (v/v) ogólnej ilości białek mleka krowiego                   

i odpowiedzialna jest między innymi za zjawisko pienienia mleka. Proces ten 

polega na koagulacja, czyli przechodzenia z zolu do żelu pod wpływem 

zakwaszenia środowiska. Kazeina występuje w postaci fosfoproteidy oraz 

glikoproteiny. W stanie natywnym występuje w formie miceli o średnicy 50-250 
nm, składających się z podjednostek zawierających różne frakcje kazeinowe. 

Pojedyncza micela zbudowana jest z 300-500 podjednostek połączonych jonami 

wapniowymi, fosforanowymi i cytrynianowymi. Podstawową funkcją kazeiny jest 

wiązanie wapnia i fosforu, tym samym zwiększając ich przyswajalność. Dodatkowo 

wspomaga wchłanianie innych pierwiastków, takich jak cynk czy miedź                           
w przewodzie pokarmowych. Dzięki zdolności wiązania jonów metali, kazeina 

posiada właściwości antyoksydacyjne.  
Drugą grupą białek mlekowych są białka serwatkowe stanowiące bogate                   

i zbilansowane źródło aminokwasów w diecie człowieka. Podobnie jak aktywne 

biologicznie peptydy i aminokwasy uwalniane podczas trawienia, białka 

serwatkowe wykazują znaczne wartości odżywcze. Białka globularne są bardziej 

podatne na działanie enzymów w porównaniu z np. białkami fibrylarnymi oraz 

wykazują określoną aktywność biologiczną.  
Znając zależność pomiędzy strukturą białka, a jego właściwościami  możliwa 

jest modyfikacja jego cech istotnych w przetwarzaniu żywności. Przykładem może 

być enzymatyczna modyfikacja białek serwatkowych celem otrzymania żywności  
o zaplanowanych pożądanych właściwościach, w tym hydrolizatów o ściśle 

określonym składzie peptydowym [25]. Ogromnym atutem poznania składy 

białkowego mleka jest pomoc w leczeniu alergii pokarmowych. U dzieci w wieku 
poniżej 2 lat alergia na mleko krowie jest drugą przyczyną alergii pokarmowych                 
i występuje w przedziale od 2 do 3% [26]. Ponieważ mleko jest głównym 

pokarmem  niemowlęcia,  ta  patologia  jest  znaczącym   problemem  zdrowotnym. 



 

 
Większość białek mleka wiąże się z odpowiedzią alergiczną [27,28], jednak 
badania wykazały, że głównymi alergenami są kazeiny: α-LA i β-LG [29,30]. 

 
4. KAPILARNE OGNISKOWANIE IZOELEKTRYCZNE JAKO 

METODA ROZDZIELANIA BIAŁEK MLEKA 
 

Elektroforeza kapilarna (Capillary Electrophoresis, CE) jest alternatywą dla 

tradycyjnej elektroforezy żelowej w płytkach, ponieważ umożliwia wykonywanie 

automatycznych analiz z bardzo wysoką rozdzielczością i bardzo małym 

zapotrzebowaniem na próbkę i bufor. Kapilarne ogniskowanie izoelektryczne (ang. 
Capillary Isoelectric Focusing, CIEF)jest rodzajem CE, odbywającym się                        
w buforze, w którym wartość pH buforu zmienia się w sposób ciągły, od wartości 

najwyższej przy katodzie do najniższej przy anodzie. Ustalenie się wartości pH 

możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych roztworów buforowych zwanych 

amfolitami. Amfoteryczne substancje takie, jak białka czy peptydy, migrują w polu 

elektrycznym w kierunku elektrod o znaku przeciwnym. Napotykając jednak po 
drodze zmieniające się wartości pH elektrolitu zatrzymują się w miejscu, w którym 

pH = pI. Punkt, w którym dochodzi do przecięcia zera przez potencjał zeta to punkt 

izoelektryczny (ang. Isoelectric Point, pI), oznaczający wartość pH, przy której 

wypadkowy ładunek cząsteczki białka wynosi 0. W punkcie tym białko nie 

wykazuje ruchliwości elektroforetycznej oraz charakteryzuje się najniższą 

rozpuszczalnością, lepkością i ciśnieniem osmotycznym.  
W środowisku o wysokim stężeniu jonów wodorowych (niskie pH) białko 

zyskuje ładunek dodatni, natomiast przy niskim stężeniu jonów wodorowych – 
ładunek ujemny. Cząsteczka migrując w polu elektrycznych powraca do strefy 

pH=pI. Następnie wysokie napięcie zostaje odłączone, a roztwór wypychany jest               
z kapilary przez zastosowanie wysokiego ciśnienia na jednym z jej końców. 

Skutkuje to rozdzieleniem białek na podstawie ich pI, a selektywność rozdzielenia 

związana jest z użytym zestawem amfolitów. Wartość pI może ulec zmianie 

poprzez modyfikacje potranslacyjne białek, takie jak: fosforylacja i defosforylacja.  
 

 
Rysunek 2.  Schemat kapilarnego ogniskowania izoelektrycznego[31] 
Figure 2. Scheme of capillary isoelectric focusing [31] 
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4.1. ZASTOSOWANIE CE I CIEF W ANALIZACH PROTEOMICZNYCH MLEKA 

 
Wiele przeprowadzonych badań wykazało, że CE jest odpowiednią techniką do 

analizy białek mleka krów, owiec i kóz [32,33] oraz peptydów wytwarzanych                   
w wyniku ich proteolizy podczas dojrzewania w produktach mlecznych [34] (Rys. 
3,4). 

 

 
 

Rysunek 3.  Analiza białek serwatkowych. Warunki analizy zachowane według protokołu Beckmana [35]. 
Widoczne trzy sygnały : α-laktoalbumina, β-LG B, β-LG A. Znajduje się tu reszta cukrowa nie 

widoczna w 280nm (widmo 3D – kolor na widmie oznacza ilość związku) 
Figure 3. Analysis of whey proteins. Analysis conditions maintained according to Beckman protocol. 

Three signals visible: α-lactalbumin, β-LG B, β-LG A. There is a sugar residue not visible at 
280nm (3D spectrum - the color in the spectrum indicates the amount of the compound) 

 

Somma i in. opracowali ulepszoną procedurę kapilarnego ogniskowania 

izoelektrycznego do wykrywania i różnicowania produktów hydrolizy β-kazeiny 
bydlęcej i bawolej przez plazminy [36]. W warunkach eksperymentalnych 
skutecznie oddzielono kazeinę γ z obu gatunków. Analiza uzyskanych  

elektroferogramów  sugeruje, że CIEF może stanowić skuteczną alternatywę dla 

tradycyjnej analizy elektroforezy w żelu do podstawowych badań strukturalnych 

lub do zastosowań w ocenie jakości produktów mleczarskich [36]. Poitevina i in. 
opracowali metodę z zastosowaniem „wąskich cięć pH” poprzez frakcjonowanie 

IEF mieszaniny amfolitów nośnikowych w szerokim zakresie pH. Dodanie tak 
przygotowanych amfolitów nośnikowych do dostępnych w handlu mieszanin amfo- 



 

 
litycznych, umożliwiło zwiększenie rozdzielczości przy wybranym pH oraz 
poprawę trudnej separacji lizoform β-LG i α-LA kazeiny o zbliżonych wartościach 

pI [37]. Integracja cIEF z jonizacją przez elektrorozpylanie ESI-MS jest idealna do 
separacji o wysokiej rozdzielczości i pewnej identyfikacji proteoform. Badania 
przeprowadzone przez Lecoeuri i in. dowodzą możliwości wykorzystania metody 

on-line CIEF-ESI/MS do jakościowej i ilościowej analizy białek serwatkowych 

mleka o zbliżonych wartościach Pi [38]. Trimboli i in. prowadzili badania mające 

na celu wykrycie i ilościowe oznaczenie mleka krowiego dodawanego do mleka 

bawolego podczas produkcji. W tym celu wykorzystali krowią α-laktoalbuminię 

jako marker zafałszowania. Metoda elektroforezy kapilarnej wykazała wysoką 

liniowość oraz powtarzalność, co pozwoli na szybką i dokładną identyfikację 

zafałszowań mlekiem krowim [39]. 
 

 
 

Rysunek 4.  Elektroferogram 2D dla białek serwatkowych mleka krowiego uzyskany metodą Beckmana. 

Widoczne cztery sygnały : α-laktoalbumina (ALA) (tR=9,85±0,98 min), laktotransferyna (LTF) 
(tR=11,21±0,86 min), β-LG B (tR=16,12±0,67 min), β-LG A (tR=26,21±0,93 min),. Warunki 
analizy zachowane dla protokołu Beckmana 

Figure 4. 2D electropherogram for cow's milk whey proteins obtained by Beckman's method. Visible four 
entrances: α-lactalbumin (ALA) (tR=9,85±0,98 min), lactotransferrin (LTF) (tR=11,21±0,86 

min), β-LG B (tR=16,12±0,67 min), β-LG A (tR=26,21±0,93 min), Analysis conditions retained 

for Beckman protocol 

 
Połączenie CIEF ze spektrometryczną metodą laserowej jonizacji/desorpcji 

próbki wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu (ang. Matrix-Assisted 
Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry, MALDI-TOF MS) 
jest narzędziem pomocnym w analizie białek. Po kapilarnym ogniskowaniu 
izoelektrycznym próbka zostaje wymyta i zebrana, a następnie analizowana przy 

użyciu MALDI-TOF MS. Crowley i in. przeprowadzając kompleksową analizę 

surowicy ludzkiej za pomocą techniki CIEF-MALDI-TOF MS w trybie off-line 
dowiedli, że zastosowana technika analityczna może stanowić alternatywę dla 

dwuwymiarowej elektroforezy żelowej w badaniu białek [40].  
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Ponadto, zastosowanie CIEF umożliwia separację i oznaczanie 

mikroorganizmów probiotycznych znajdujących się w produktach mlecznych                     
i jednocześnie stanowiących ważną część mikroflory ludzkiej. Szybkie i czułe 

oznaczanie i identyfikacja tych mikroorganizmów ma kluczowe znaczenie dla 

kontroli jakości. Ruzicka i in. w swoich badaniach fermentowanych produktów 

mlecznych, z powodzeniem zastosowali CIEF do rozdzielenia i charakterystyki 
probiotycznych bakterii LAB, takich jak: L. paracasei sp. paracasei,                                 
L. acidifarinae, L. fermentum, L. gasperi, L. helveticus, L. plantarum,                              
L. delbrueckii, L. salivarius, E. durans, E. faecalis i E. faecium na, na podstawie ich 
punktów izoelektrycznych [41]. Odpowiednie dostosowanie warunków separacji 

umożliwiło potwierdzenie tożsamości (identyfikację) i analizę ilościową bakterii                
w próbce z wystarczającą czułością. Dlatego też, CIEF może być skutecznym 

podejściem do szybkiego wykrywania i rozdzielania LAB, nawet bezpośrednio                  
w produktach mlecznych w przyszłości. 

 
UWAGI KOŃCOWE 

 
Przedstawione metody elektroforezy kapilarnej są niezwykle istotnym narzędziem 

w analizie mleka oraz produktów mlecznych. Dzięki połączeniu CE i CIFE z innymi 

technikami analitycznymi możliwe jest rozdzielenie białek o podobnych 

właściwościach fizykochemicznych oraz tożsamych wartościach pI. Technika ta 

pozwala nie tylko na analizę i identyfikację białkowych składników mleka, ale także na 

oznaczanie bakterii mlekowych w produktach mlecznych. Potrzebne są jednak dalsze 

badania celem dalszego udoskonalania tych technik.  
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ABSTRACT 

 
The one of the many scientific tasks carried out in Department                                   

of Environmental Chemistry and Bioanalytics is the development of methodologies 
concern antioxidant properties and biological activity of compounds (mainly 
cyclitols, fatty acids, flavonoids, polyphenolic acids and saponins) separated from 
raw plant materials and natural products. Such investigations, in general important 
for human health, was carried out as part of the project entitled: Cultivated plants 
and natural products as a source of biologically active substances assign to the 
production of cosmetic and pharmaceutical products as well as diet supplements, 
attributed by the National Center for Research and Development (2016–2021). 

The aim of the project was to develop a strategy for the comprehensive use                  
of native plant materials and dissemination of valuable herbal plants in various 
industries, with particular emphasis on cosmetics, medical devices, dietary 
supplements, and as livestock feed and a source of biomass. Another important 
aspect was/is the use of the local potential of plant cultivation, taking into account 
the Polish production of plant material (limitation of import). Selected plant 
materials will be both nutritional value and the presence of biologically active 
ingredients, as well as treating the plant biomass as a renewable source of energy. 
The proposed technological solutions are located in the area of "green chemistry", 
an important aspect for the proecology. The plant materials which meet the 
aforementioned criteria and due to the presence of important active ingredients are: 
lucerne (Medicago sativa L.), liquorice (Glycyrrhiza glabra), Lepidium sativum 
and goldenrod (Solidago sp.), buckwheat (Fagopyrum esculentum), fenugreek 
(Trigonella foenum-graecum), rape and kale, lacy phacelia, (Phacelia tanacetifolia 
Benth.) as well as camelina (Camelina sativa L.). An implementation of the 
proposed research project was proceeded in different directions, based on the 
cooperation of research institutions with cosmetics and pharmaceutical industries, 
herbs and beekeepers from across Poland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: biologically active compounds, extraction, analysis of plant extracts 
Słowa kluczowe: związki biologicznie aktywne, ekstrakcja, analiza ekstraktów 

roślinnych 



 

 
WPROWADZENIE 

 
„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem,  

a lekarstwo pożywieniem„ 

Hipokrates z Kos 
(ok. 460‒370 p.n.e.) 

 
Znane od stuleci dobroczynne właściwości warzyw, owoców, ziół i przypraw oraz 

produktów naturalnych, takich jak miód i produkty pszczele, to wciąż bagatelizowany 
przez konsumentów, aspekt naszego życia. Dlatego niesłabnące zainteresowanie 
naukowców tematyką surowców roślinnych i produktów naturalnych, pozwala 
poszerzać wiedzę w tej dziedzinie i uzupełniać wiadomości, które będą służyły 
następnym pokoleniom. Takie wyzwania są codziennością dla Zespołu z Katedry 
Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, UMK w Toruniu. Stąd też                    
w ramach Konsorcjum Plantarum, którego liderem jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, wiodąca uczelnia w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzono 
prace badawcze nad innowacyjnym wykorzystaniem rodzimych surowców roślinnych 
oraz produktów naturalnych, w pozyskiwaniu cennych składników biologicznie 
aktywnych i ich zastosowaniu do produkcji preparatów kosmetycznych, wyrobów 
medycznych i suplementów diety.  

Celem Projektu Plantarum (pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako 
źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów 

kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” okres realizacji 20162021), 
było przygotowanie strategii kompleksowego wykorzystania surowców roślinnych                     
i wartościowych roślin zielarskich, w różnych gałęziach przemysłu, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich jako preparaty kosmetyczne, wyroby 
medyczne, suplementy diety oraz jako karma dla zwierząt hodowlanych i źródło 
biomasy. Realizacja podjętych badań przebiegła wielokierunkowo, w oparciu                           
o współpracę instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, producentów ziół                       
i drobiu oraz pszczelarzy z terenu całej Polski, a w szczególności z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu realizowano czternaście zadań 
z zakresu prac badawczych oraz przygotowania do wdrożenia. Kryterium wyboru 
surowców roślinnych były zarówno wartości odżywcze, występowanie składników 
biologicznie aktywnych, jak i potraktowanie biomasy roślinnej jako źródło energii 
odnawialnej. Oczekiwanym efektem realizowanych zadań było w głównej mierze 
wytworzenie na bazie surowców roślinnych nowych wyrobów medycznych                               
i kosmetycznych oraz suplementu diety, opracowanie innowacyjnych dodatków do 
mieszanek paszowych i nawozów, a także wykorzystanie biomasy roślinnej jako 
materiału energetycznego. Badania nad wyselekcjonowaniem rodzimych surowców 
roślinnych, bogatych w substancje biologicznie aktywne oraz pozyskanie substancji 
biologicznie aktywnych w czystej formie, na drodze wieloetapowych prac  eksperymen- 
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talnych oraz oryginalnej technologii, pozwoliły wykorzystać w sposób praktyczny takie 
grupy związków jak: cyklitole, kwasy tłuszczowe, flawonoidy, kwasy polifenolowe              
i saponiny [1-13]. Badania naukowe polegały na opracowaniu metodyk wyodrębniania 
i pozyskiwania związków biologicznie aktywnych z roślin z rodziny bobowatych 
(lucerna, kozieradka), astrowatych (nawłoć), kapustowatych (rzeżucha, kapusta, 
lnianka, rzepak, brokuł), rdestowatych (gryka) i innych [14-20], co zostanie bardziej 
szczegółowo omówione w dalszej części pracy.  

 

1. SUROWCE ROŚLINNE JAKO ŹRÓDŁO ZWIĄZKÓW 

BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH 

 
Za prozdrowotne działanie preparatów otrzymanych z materiałów roślinnych 

tj. warzyw, owoców, ziół czy innych roślin zielonych odpowiedzialne są zawarte                 
w nich związki biologicznie aktywne, do których należy bardzo wiele grup 

substancji chemicznych. Wpływ związków bioaktywnych na organizmy żywe jest 

złożony, ściśle związany z budową chemiczną oraz obecnością konkretnych grup 

funkcyjnych w strukturze. Wykazano, że związki bioaktywne działają na wolne 

rodniki, które wytwarzane w wyniku przemian metabolicznych powodują poważne 

uszkodzenia tkanek w organizmie żywym, degradują DNA, RNA a ich utlenienie 

jest bezpośrednią przyczyną rozwoju wielu chorób m.in. choroby Alzheimera, 

nowotwory itp. Związki biologicznie aktywne wykazują zdolność do redukowania 
ilości wolnych rodników, co przyczynia się do poprawy stanu zdrowia oraz spadku 

prawdopodobieństwa zachorowalności. W porównaniu do sztucznie syntezowanych 

antyoksydantów, te pochodzenia naturalnego będą zawsze bardziej cenione, gdyż 

ich użycie nie niesie za sobą niepożądanych skutków ubocznych [21-23]. 
Zagadnieniem współczesnej chemii analitycznej budzącym ogromne 

zainteresowanie jest analityka substancji biologicznie aktywnych izolowanych                  
z roślin. Największą grupę związków bioaktywnych w roślinach stanowią 

polifenole - liczna i urozmaicona rodzina związków chemicznych, należących do 

metabolitów wtórnych roślinnych. Ze względu na budowę chemiczną polifenole 

dzielą się zasadniczo na dwie grupy: kwasy fenolowe i flawonoidy. Badania nad 

odziaływaniem polifenoli na organizm ludzki wykazują, iż stanowią one ważne 

czynniki prozdrowotne, wykazujące m. in. działanie przeciwdrobnoustrojowe, 

antynowotworowe, przeciwutleniające i ochronne dla układu kostnego i krążenia.      
Z tego też względu polifenole często nazywane są fitaminami, czyli związkami 

pochodzenia roślinnego o działaniu zbliżonym do witamin. Ich biodostępność                     
i przyswajalność jest większa w przypadku spożywania wraz z pokarmem [24-27].   

Flawonoidy będące kolejną, a zarazem największą grupą polifenoli są 

związkami występującymi naturalnie w roślinach, gdzie spełniają funkcje 

przeciwutleniaczy,  insektycydów, fungicydów i barwników. Wspólnym elementem  



 

 
budowy flawonoidów są dwa aromatyczne pierścienie, pomiędzy które wpasowuje 

się pierścień piranu lub pironu. Różnice w rodzaju grup funkcyjnych przy tych 

pierścieniach są podstawą do podziału flawonoidów (Rys. 1). Flawonoidy wykazują 

szczególnie specyficzne działanie farmakologiczne i witaminopochodne.                        
W przemyśle kosmetycznym wykorzystywane jest głównie ich silne działanie 

przeciwutleniające, w celu przedłużenia trwałości produktów kosmetycznych oraz 

zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry. Oprócz właściwości 

przeciwutleniających, flawonoidy wykazują również działanie przeciwzapalne, 
przeciwalergiczne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. 
Ponadto, związki te są składnikami suplementów diety, stanowią nieodłączny 

element receptur kosmetyków i żywności funkcjonalnej [28-30]. 
 

 

 
Rysunek 1.  Grupy flawonoidów i ich przedstawiciele [1] 
Figure 1. Groups of flavonoids and some examples [1] 
 

Głównym problemem w pozyskiwaniu związków bioaktywnych stanowi ich 

niski poziom w materiale roślinnym, jak również trudności w ekstrakcji. Synteza                
i magazynowanie roślinnych substancji biologicznie aktywnych są procesami 

wieloetapowymi. Zachodzą one zarówno w wewnątrzkomórkowym systemie 

błonowym  komórek  roślinnych,  jak  i  na  terenie  ścian  komórkowych [31]. Stąd, 
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 część związków biologicznie aktywnych jest zlokalizowana wewnątrzkomórkowo, 

a część związana jest za pomocą słabych oddziaływań m.in. hydrofilowych lub 

wiązań wodorowych ze składowymi ścian komórkowych m.in. pektynami, celulozą 

i hemicelulozą. W przypadku flawonoidów są one kowalencyjnie połączone 

wiązaniem glikozydowym z ugrupowaniami cukrowymi poprzez grupę -OH lub 
przez wiązania węgiel-węgiel. W związku z tym trudno jest je wyizolować za 

pomocą konwencjonalnych technik ekstrakcji z zastosowaniem tradycyjnych 
rozpuszczalników [32]. Tradycyjne metody ekstrakcji i oczyszczania mają wiele 

wad, które ograniczają pełne wykorzystanie produktów naturalnych. Są to m.in. 

niska wydajność oraz długi czas ekstrakcji, jak również produkt końcowy często 

zawiera śladowe ilości rozpuszczalników organicznych, które obniżają jakość 

produktu. Dlatego tak ważne jest opracowanie skutecznej i selektywnej metody 

ekstrakcji niekonwencjonalnej związków bioaktywnych. [15, 32-33]. 
Kolejną ważną grupą związków bioaktywnych występujących w roślinach są 

saponiny. Saponiny to naturalne związki z grupy steroidów i triterpenoidów. 

Zaliczane są do grupy glikozydów. Składają się z części bezcukrowej - 
wielopierścieniowego aglikonu pochodzenia izoprenoidalnego (sapogenina)                         
i związanych kowalencyjnie od jednej do kilku cząsteczek cukru (glikonu). Budowę 

saponin przedstawia Rys. 2. Liczba i długość przyłączonych łańcuchów 

sacharydowych determinują zróżnicowanie strukturalne tych związków. Długość 

łańcucha waha się od 1 do 11 reszt cukrowych, przy czym łańcuchy od 2 do 5 reszt 

są najczęściej spotykane. Glikony tworzą glukoza, galaktoza, ramnoza, ksyloza, 

fukoza, arabinoza, rzadziej kwas galakturonowy i glukuronowy. Dodatkowo 
wyróżnia się łańcuchy liniowe, jak i rozgałęzione. Mogą występować dwa lub trzy 

oddzielne łańcuchy cukrowe, stąd też saponiny o jednym łańcuchu nazywa się 

monodesmozydami, o dwóch – bidesmozydami, a o trzech – tridesmozydami. 

 

Rysunek 2.  Wzór strukturalny saponin na przykładzie 3-GlcA-28-GlcA-kwasu medikagenowego [1] 
Figure 2. Structural pattern of saponins and an example 3-GlcA-28-GlcA-medikagenic acid [1] 



 

 
Aglikony (sapogeniny) pochodzą od 30-węglowego 2,3-oksydoskwalenu, 

który jest głównym metabolitem w biosyntezie steroli (Rys. 3). Saponiny 

triterpenoidowe  są syntetyzowane z 2,3-oksydoskwalenu ulegającego cyklizacji do 

aglikonów triterpenowych, które zachowują wszystkie 30 węgli w swojej 

strukturze. Sapogeniny steroidowe pochodzą zaś ze związków pośrednich na szlaku 

przemian fitosteroli. Podczas syntezy steroidowy aglikon traci trzy grupy metylowe 
dając 27-węglowy szkielet. Cykloartenol jest prekursorem biosyntezy steroli                     
u roślin. Cholesterol jest zaś prekursorem do syntezy saponin i glikoalkaloidów 

steroidowych. 

 

 
Rysunek 3.  Biosynteza dwóch rodzajów sapogenin [34] 
Figure 3. Biosynthesis of two types of sapogenins [34] 
 

Saponiny występują głównie (ale nie wyłącznie) w roślinach. Spotykane są 

także u zwierząt morskich. Kumulują się w sposób specyficzny dla danej części 

morfologicznej rośliny, a na ich zawartość wpływają czynniki rozwojowe. 

Wyizolowano różne rodzaje saponin z korzeni, łodyg, kory, liści,  nasion,  owoców,  
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kwiatów oraz z całych roślin. W wielu roślinach są syntetyzowane                                       
i przechowywane głównie w częściach podziemnych. Wpływa to na zróżnicowaną 

syntezę saponin, a także determinuje ich odrębne funkcje biologiczne. Do głównych 

właściwości saponin zalicza się działanie grzybobójcze, przeciwbakteryjne, 

cytotoksyczne, nicieniobójcze, przeciwwirusowe oraz antynowotworowe [14, 35]. 

Duża różnorodność struktur syntetyzowanych naturalnie i szerokie spektrum 

działań biologicznych pozwala zastosować saponiny w przemyśle 

farmaceutycznym (właściwości wykrztuśne i rozszerzające oskrzela, obniżanie 

poziomu cholesterolu), kosmetycznym (zdolność pienienia saponin spowodowana 

jest przez połączenie hydrofobowej sapogeniny i hydrofilowej części cukrowej), 

spożywczym (środki konserwujące, powierzchniowoczynne czy emulgatory), 

rolniczym i przemyśle ogrodniczym w związku z ochroną roślin uprawnych [12, 

34-38]. Saponiny wykazują interesujące działania w zastosowaniach klinicznych                    
i są często oceniane pod kątem potencjalnych nowych terapii (Rys. 4).  

 

Rysunek 4.  Aktywność biologiczna saponin w komórkach zwierzęcych 
Figure 4. Biological activity of saponins in animal cells 

 

2. METODY WYODRĘBNIANIA I OZNACZANIA WYBRANYCH 

ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH 
 

Ekstrakcja i oznaczanie zawiązków biologicznie aktywnych są skomplikowane 

i stanowią wyzwanie ze względu na różnorodność strukturalną wynikającą                          
z występowania grup -OH, -CH3 lub -COOH w strukturze aglikonu. Dodatkowo 
utrudnia  to  liczba, rozmieszczenie i orientacja reszt cukrowych, a także ilość i typy 



 

 
 dołączonych łańcuchów cukrowych. W większości przypadków wspomniane 

anality są związkami nielotnymi, nietrwałymi chemicznie i termicznie. W roślinach 

znajdują się w niskich stężeniach w postaci mieszanin związków podobnych 

strukturalnie i o podobnej polarności, co także znacząco utrudnia ich rozdzielenie. 

Kilka stosowanych metod ekstrakcji i oznaczania przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1.  Stosowane metody ekstrakcji i oznaczania saponin w materiale roślinnym  
Table 1. Applied methods used for the extraction and determination of saponins in plant material 

 

Metody ekstrakcji Metody oznaczania 
maceracja 

ekstrakcja wspomagana ciśnieniem i temperaturą 

ekstrakcja wspomagana mikrofalami 

ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami 

ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym 

ekstrakcja w aparacie Soxhleta 

ekstrakcja pod chłodnicą zwrotną 

HPLC/DAD 

HPLC/UV 

HPLC/ELSD 

GC/FID 

LC/MS 

GC/MS 

 

2.1. EKSTRAKCJA NADKRYTYCZNYM DITLENKIEM WĘGLA 
 

Większość związków biologicznie aktywnych obecnych w roślinie jak                                 
i preparatach z niej otrzymanych, jest wrażliwa na czynniki zewnętrzne takie jak 

temperatura czy pH środowiska. Dlatego, w ramach Projektu Plantarum, 

podejmując próbę efektywnego pozyskania substancji bioaktywnych z materiału 

roślinnego, należało tak dobrać metodę ekstrakcyjną, aby nie powodowała ona 

degradacji naturalnego profilu najważniejszych biokomponentów rośliny. Jedną                 
z takich technik, należących do grupy metod niekonwencjonalnych, 

wykorzystanych w Projekcie, była ekstrakcja czystym ditlenkiem węgla w stanie 

nadkrytycznym (scCO2). Technika ta ze względu na niepolarny charakter scCO2 do 
tej pory znajdowała szerokie zastosowanie w procesie separacji związków 

lipidowych z materiałów roślinnych, o czym świadczy bogactwo krajowych jak                  
i zagranicznych publikacji [1, 12, 13, 15, 17, 21]. W ramach realizacji projektu 
Plantarum rozwinęliśmy tę technikę o ekstrakcję bardziej polarnych związków 

biologicznie aktywnych takich jak związki fenolowe i flawonoidy. Zaletą CO2 jako 
rozpuszczalnika, jest niska wartość jego punktu krytycznego, tj. punktu powyżej 

którego ditlenek węgla przechodzi w stan nadkrytyczny, w którym przyjmuje 

właściwości uśrednione pomiędzy stanem gazowym i ciekłym (Tab. 2): ciśnienie 

krytyczne  -  73,8  bar,  temperatura  krytyczna  -  31,3°C.  Dzięki tak niskim warto- 
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ściom, efektywny proces ekstrakcji może być prowadzony w obszarze niskich oraz 

średnich temperatur, co pozwala na ekstrakcję termolabilnych związków 

bioaktywnych. Dodatkowo ditlenek węgla, jako obojętne medium, nie reaguje                   
z pozyskanymi związkami, dzięki czemu naturalna kompozycja ekstraktu zostaje 

zachowana. Ponadto, CO2 jest przyjazny środowisku (GRAS - Generally Regarded 
As Safe), nie zanieczyszcza produktu końcowego, gdyż w warunkach otoczenia 

przechodzi w stan gazowy, samoistnie opuszczając środowisko procesu. Ditlenek 

węgla powstaje jako produkt uboczny w wielu procesach przemysłowych i może 

być łatwo zawracany do innego cyklu produkcyjnego, jest tani i łatwo dostępny. 
Efektywny proces ekstrakcji, z konkretnym zamierzonym rezultatem,                         

w ramach którego pozyskano między innymi ekstrakty z lucerny siewnej i nawłoci 

olbrzymiej, musiał zostać wcześniej zoptymalizowany. Mechanizm ekstrakcji 

płynem nadkrytycznym jest złożony. Skuteczność ekstrakcji determinowana jest 

przez transport masy substancji ekstrahowanej z powierzchni rośliny, następnie jej 

głębszych warstw, a finalnie z powierzchni kontaktu faz do rozpuszczalnika. Siła 

elucyjna danego rozpuszczalnika, a tym samym jego zdolność do selektywnego 

ekstrahowania materiału roślinnego, zależy od jego gęstości, ta z kolei zależna jest 

od wartości temperatury i ciśnienia procesu. Zmianą parametrów procesu, tj. 

temperatury i ciśnienia można wpłynąć na dyfuzję rozpuszczalnika jak                               
i ekstrahowanych cząstek, lepkość czy napięcie powierzchniowe, które mogą 

znacznie ułatwić przenoszenie masy z materiału roślinnego. Stąd, kluczowe jest 
dobranie parametrów procesu, aby w jak najkrótszym czasie otrzymać najwyższą 

wydajność procesu czy maksymalną zawartość wybranych grup związków 

bioaktywnych przy optymalnych wartościach temperatury oraz ciśnienia.  
Materiałem przeznaczonym do badań procesu ekstrakcji czystym 

nadkrytycznym ditlenkiem węgla była nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea Ait.) 
oraz lucerna siewna (Medicago sativa L.). Nawłoć jest rośliną powszechnie rosnącą 

na terenach naszego kraju, dotychczas nie wykorzystaną gospodarczo w uprawach 
rolnych. Zaletą tej rośliny jest to, że jest ona bogata w związki biologicznie 

aktywne. Wykazano, że ekstrakty z liści nawłoci bogate są w związki fenolowe, 

taniny oraz flawonoidy, dzięki czemu wykazują aktywność antyoksydacyjną oraz 

mikrobiologiczną, przeciw takim bakteriom jak Listeria monocytogenes czy 
Staphylococcus aureus. Dodatkowo ekstrakty otrzymane przy wysokich ciśnieniach 

wykazały wysoką aktywność przeciw Salmonella spp. [40]. Substancjami czynnymi 
zawartymi we wszystkich gatunkach nawłoci są: flawonoidy (kwercetyna, rutyna, 

astragalina), olejki eteryczne, garbniki pirokatechinowe, żywice i śluzy [39, 21-23]. 
Liczne badania dowodzą, ze zawarte związki czynne w liściach, łodygach oraz 

kwiatach nawłoci wykazują działanie przeciwutleniające (antioxidant), przeciw-
bakteryjne  (antimicrobial),  przeciwgrzybiczne (antifungal),  przeciwzapalne (anti- 



 

  
inflammatory), hipotensyjne (antihypertensive), przeciwnowotworowe (antitumor), 
chroniące pracę serca (cardioprotective), hamujące skurcze mięśni (spasmolytic) 
oraz moczopędne (diuretic effects) [40, 41]. Z kolei lucerna siewna jest rośliną 

uznawaną za tanie źródło białka. Poza białkiem bogata jest ona w metabolity 
wtórne takie jak flawonoidy, w tym m.in. medikarpinę, genisteinę czy daidzeinę 

oraz saponiny takie jak hederagenina oraz sojasapogenol. Ponadto, w ekstrakcie 
znajdują się inne grupy związków bioaktywnych: chlorofile, witaminy (C, E, B1, 
B2, B6 oraz B12) czy β-karoten. Dzięki zawartości tych substancji ekstrakty                         
z lucerny wykazują działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne (anti-bacterial), 
owadobójcze (insecticidal) czy nicieniobójcze (nematicidal) [42]. 

Jak wspomniano wcześniej, zaletą płynu nadkrytycznego jest to, że posiada 

właściwości uśrednione, odpowiadające obu stanom skupienia w jakich danym 

rozpuszczalnik może występować naturalnie, w przypadku ditlenku węgla jest to 

gaz oraz ciecz (Tab. 2). Gęstość ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym jest 

zbliżona do gęstości cieczy, dzięki temu ma on wysoką siłę wymywania związków 

z materiału roślinnego. Z drugiej strony jego lepkość i współczynnik dyfuzji 
zbliżone są do parametrów odpowiadających stanowi gazowemu, przez co napięcie 

powierzchniowe jest pomijalnie małe, co z kolei umożliwia szybkie przenikanie 

płynu przez złoże i finalnie skutkuje większą wydajnością procesu osiągniętą                   
w krótszym czasie ekstrakcji [43-45]. 

 
Tabela 2.  Właściwości fizyczne ditlenku węgla w różnych stanach skupienia 
Table 2. Properties of carbon dioxide in different states of aggregation 

 

Parametr 
Właściwości fizyczne CO2 

gaz 
płyn w stanie 

nadkrytycznym 
ciecz 

Gęstość, ƍ (g/cm3) 10-3 0,3 1 

Współczynnik dyfuzji, D (cm2/s) 10-1 10-3 5×10-6 

Lepkość, ƞ (g/cm·s) 10-4 10-4 10-2 

 
Zaletą płynów będących w stanie nadkrytycznym jest ich wysoka 

selektywność. Posiadają zdolność wybiórczego rozpuszczania związków o tej samej 
lotności, ale różnej strukturze chemicznej. Selektywność separacji związków 

zawartych w materiale roślinnym zależy od jego składu, struktury molekularnej, 

właściwości cząstek, a także parametrów ekstrakcji: temperatury, ciśnienia oraz 

właściwości rozpuszczalnika. Selektywność związana jest z rozpuszczalnością, im 

większa rozpuszczalność tym mniejsza selektywność. Jednak w przypadku SFE 

zależność selektywność–rozpuszczalność jest bardziej złożona. Dla 

wielkocząsteczkowych związków, jakimi są związki bioaktywne, selektywność 

rośnie  z  ciśnieniem  w  obszarze  niskich  jego  wartości,  osiągając maksimum, po 
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 czym maleje wraz z dalszym wzrostem ciśnienia. Kluczem do efektywnego 

pozyskania bioaktywnych składników matryc roślinnych jest więc optymalizacja 

warunków procesu, tj. temperatury oraz ciśnienia. 
Ponadto, szybkość przepływu rozpuszczalnika również wpływa na wydajność 

procesu, zbyt duża wartość przepływu może powodować odrywanie się od matrycy 

substancji nierozpuszczalnych w rozpuszczalniku bądź cząstek stałych, co skutkuje 

zawyżeniem wydajności. Jednocześnie obserwuje się rozcieńczenie układu, gdyż 

ilość wyekstrahowanych substancji czynnych przelicza się na zawyżoną masę 

ekstraktu. Stąd, trzecim parametrem optymalizowanym w ramach realizacji badań 

było natężenie przepływu rozpuszczalnika.  
W ramach projektu Plantarum do celów optymalizacji wykorzystano metody 

matematyczno-statystyczne, ze względu na to, iż zapewniają one krótszy czas 

pracy, mniejsze zużycie materiałów roślinnych i rozpuszczalników, a finalnie 

niższy sumaryczny koszt procedury optymalizacyjnej. W przypadku badań 

projektowych wykorzystany został plan Boxa-Behnken’a, gdzie analizowano 

wpływ trzech zmiennych niezależnych tj. temperatury, ciśnienia oraz natężenia 

przepływu ditlenku węgla przez materiał roślinnych, na wybrane kryteria. 

Kompletny plan składał się z 15 eksperymentów w różnych warunkach, gdzie do 
późniejszej interpretacji danych zastosowano metodologię powierzchni odpowiedzi 

oraz analizę wariancji. Tak prowadzona procedura, umożliwiła uzyskanie 

optymalnych wartości parametrów procesu zapewniających maksymalną 

odpowiedź założonego kryterium.  
W ramach realizacji projektu, powodzeniem zakończyła się optymalizacja 

warunków ekstrakcji ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym lucerny oraz 

nawłoci, ze względu na maksymalną wydajność procesu, jak również maksymalną 

zawartość wybranych grup związków biologicznie aktywnych: całkowitą zawartość 

polifenoli oraz flawonoidów, lipidów w tym kwasów tłuszczowych czy chlorofili. 

Potwierdzono między innym, że skład końcowego ekstraktu zależy od warunków 

procesu, jak również to iż z wykorzystaniem metod matematyczno-statystycznych 
możliwe jest przeprowadzenie procesu ekstrakcji, tak aby wzbogacić ekstrakty                   
w wybrane grupy związków bioaktywnych. Jest to szczególnie ważne, z punktu 

widzenia dalszego ich zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym 

czy spożywczym [16-18].   
 

2.2. EKSTRAKCJA WSPOMAGANA ENZYMAMI 

 
Nowoczesna nauka i technologia pomogły przemysłowi spożywczemu, 

kosmetycznemu i innym przemysłom niespożywczym, w poprawie jakości 

produktów poprzez dostarczanie zaawansowanych urządzeń i składników. Aby 

sprostać pojawiającym się wymaganiom, potrzebne są nowe zaawansowane techno- 



 

 
logie ekstrakcji. Ekstrakcja wspomagana enzymami to najnowsze podejście do 

ekstrakcji bioskładników z materiałów roślinnych. Metoda ta wykorzystuje enzymy 

degradujące ściany komórkowe takie jak pektynazy, celulazy, glukanazy oraz 

ksylanazy. Ekstrakcja wspomagana enzymatycznie jest doskonałą alternatywą dla 

konwencjonalnych technik ekstrakcji ze względu na wydajność, łagodne warunki 

prowadzonych procesów, jak również niską toksyczność dla środowiska. Metody 

ekstrakcji z zastosowaniem enzymów zaliczane są do obszaru tzw. „zielonej 

chemii”, ponieważ ograniczają zużycie toksycznych rozpuszczalników oraz energii 
niezbędnej do izolacji związków biologicznie aktywnych [11, 46]. 

Enzymy były używane od setek lat, a dziś ich stosowanie jest prawie 

nieograniczone. Historyczne zastosowania enzymów do produkcji piwa, wina, sera 

i chleba są eleganckimi przykładami przemysłowego wykorzystania ich mocy                     
i selektywności. Enzymy są idealnymi katalizatorami wspomagającymi ekstrakcję, 

modyfikację lub syntezę złożonych bioaktywnych związków pochodzenia 

naturalnego. Ekstrakcja wspomagana enzymami opiera się na zdolności enzymów 

do katalizowania reakcji o wyjątkowej specyficzności, selektywności i zdolności do 

funkcjonowania w łagodnych warunkach przetwarzania. Metoda ta otwiera drogę 

do zastosowania łagodniejszych, mniej toksycznych rozpuszczalników, dzięki 

czemu ekstrakty będą mogły być wykorzystywane na szerszą skalę w przemyśle 

spożywczym i farmaceutycznym. Zastosowane w ramach realizacji projektu 

Plantarum enzymy mają zdolność degradacji lub niszczenia ścian komórkowych, 

umożliwiając w ten sposób lepsze uwalnianie i bardziej wydajną ekstrakcję 

substancji bioaktywnych [47].  
Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej przed ekstrakcją może poprawić 

efektywność ekstrakcji dzięki lepszemu przenoszeniu masy, zmniejszeniu wielkości 

cząstek, zwiększeniu powierzchni kontaktu i poprawie dystrybucji rozpuszczalnika. 

Ponadto, trawienie enzymatyczne surowca skutkuje zmniejszeniem zużycia 

rozpuszczalnika, a także skróceniem czasu ekstrakcji [48-51]. Jednakże, główną 

wadą tej metody jest trudność w doborze odpowiednich warunków reakcji 

enzymatycznej. Skuteczność prowadzonych procesów enzymatycznych zależy                   
w dużej mierze od rodzaju zastosowanego enzymu lub mieszanki enzymów oraz 

doboru optymalnych warunków ich działania (pH, siły jonowej, temperatury). Dla 

przykładu, celulaza jest skutecznym enzymem w ekstrakcji związków fenolowych z 

wytłoczyn winogron. Natomiast preparaty enzymatyczne z celulazą oraz beta 

glukozydazą zastosowane oddzielnie znacząco podnoszą wydajność ekstrakcji 

związków polifenolowych z liści guawy. Z literatury znany jest synergistyczny 

wpływ dwóch preparatów enzymatycznych: jednego wykazującego aktywność 

pektynazy oraz drugiego, wykazującego aktywność celulazy, w ekstrakcji soku 

winogronowego  z   winorośli  lisiej  (Vitis  labrusca  L).   Zastosowana  mieszanina  
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poprawia wydajność pozyskiwania soku winogronowego oraz prowadzi do wzrostu 

zawartości związków polifenolowych [51-53]. 
Koszt enzymu jest jedną z głównych przeszkód na drodze do komercjalizacji 

zastosowania technologii enzymatycznej [11]. Jednakże, znany jest preparat 

wieloenzymatyczny zawierający ksylanazę, beta-glukanazę, celulazę, amylazę                   
i proteazę, który poprawia skuteczność ekstrakcji związków polifenolowych                     
z pozostałości po parzeniu czarnej herbaty oraz ze zmielonego materiału roślinnego 

lucerny siewnej. Preparat ten jest powszechnie stosowany w przemyśle rolnym                   
w celu poprawy strawności pasz dla zwierząt. Jest niedrogi i dostępny w dużych 

ilościach. Z tego powodu można go zastosować na skalę przemysłową w celu 

poprawy wydajności ekstrakcji [11, 46]. 
W dzisiejszych czasach coraz większym zainteresowaniem cieszy się 

sprzężenie techniki ekstrakcji wspomaganej enzymami z innymi 

niekonwencjonalnymi technikami ekstrakcji, które pomagają w uzyskaniu dobrej 

wydajności i jednocześnie wymaganej selektywności, czyniąc proces bardziej 

ekologicznym. Stosowanie enzymów w przemyśle spożywczym                                             
i biotechnologicznym do ekstrakcji jest ekonomicznie efektywne i stanowi postęp        
w nowoczesnych procesach technologicznych [46].  

 
UWAGI KOŃCOWE 

 
Podsumowując, wiedza jaką zgłębiano w trakcie realizacji Projektu Plantarum, 

pozwoliła na wyciągnięcie daleko idących wniosków, dostarczyła nowych informacji                 

o właściwościach ekstraktów pozyskiwanych z roślin i miodu [3, 5, 9, 10, 54, 55],                      

a przede wszystkim otworzyła nowe możliwości wykorzystania składników 

występujących w pozyskanych ekstraktach (związki biologicznie aktywne), w takich 

dziedzinach jak: medycyna, farmacja i kosmetyka (Tab. 3).       

Finalnie w Projekcie, dokonano klasyfikacji wybranych surowców roślinnych, 

wskazano składniki mające wartość odżywczą, określono ich właściwości 

fizykochemiczne i biologiczne. Podjęto próby określenia zależności między sposobem 

uprawy a jakością plonów, z uwzględnieniem hodowli roślin o dedykowanych                           

i zwiększonych zawartościach substancji biologicznie aktywnych. Ważnym etapem 

były badania nad przygotowaniem wyrobu medycznego wspomagającego proces 

leczenia zmian łuszczycowych, gdzie jako substancję czynną zastosowano, należący do 

cyklitoli, D-chiro-inozytol. Na bazie ekstraktu z lucerny opracowano suplement diety 

wspomagający leczenie poważnych chorób cywilizacyjnych tj. dyslipidemii oraz 

miażdżycy. Pozostałości poekstrakcyjne z surowców roślinnych (lucerna, nawłoć), 

wykorzystano w opracowaniu innowacyjnych dodatków do mieszanek paszowych dla 

zwierząt hodowlanych oraz jako dodatek do nawozów mikroelementowych przeznaczo- 



 

 

nych dla rolnictwa. Przetworzona biomasa roślinna, jak to zostało udowodnione, może 

być z powodzeniem wykorzystywana jako materiał wysokoenergetyczny (w postaci 

pelletu), a tym samym jest źródłem energii odnawialnej. 

 
Tabela 3.  Właściwości i możliwości wykorzystania związków biologicznie aktywnych, pochodzenia 

 roślinnego lub wyodrębnionych z ekstraktów z produktów naturalnych; opracowanie własne, 

 częściowo wg [56]   
Table 3. Properties and applications of biologically active compounds from plant origin or extracted 

from natural products; own study, partly according to [56] 

Źródła związków biologicznie aktywnych -  
surowce roślinne i produkty naturalne Obszary działania 

 
Cyklitole, flawonoidy,  

kwasy polifenolowe i saponiny 
występowanie: owoce, warzywa, zioła, przyprawy, miód, 

produkty pszczele, preparaty ziołowe, napary, odwary, octy 

aromatyczne, nalewki (tinktury), maceraty 
 

 
 
 

 

Poprawiają funkcje 

dróg oddechowych 

(klirens śluzowo-
rzęskowy)  

Ułatwiają 

odkrztuszanie  
i łagodzą kaszel 

 

Poprawiają 

przepuszczalność 
naczyń 

 
Wykazują 

właściwości 
przeciwwirusowe 

 

Wykazują 

właściwości 

przeciwzapalne 
 

Zwiększają 

fagocytozę 

 

Poprawiają 

wydolność płuc 

 

Zmiatają wolne 
rodniki (właściwości 

przeciwutleniające) 
 

Pozytywnie 
wpływają na 

mikrobion jelitowy 
 

Poprawiają 

wydolność 

organizmu (krótszy 

czas leczenia 
pacjentów)  
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Wpływają na 

zmniejszenie liczby 
infekcji 

 
Wspomagają 

odporność 
organizmu na 

infekcje bakteryjne          
i wirusowe  

Zmniejszają 

insulinooporność 

 

Poprawiają jakość 
snu 

 
 

Biorąc pod uwagę potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań, w Polsce i na 

świecie prowadzona jest polityka innowacyjności, zmierzająca ku temu, aby rozwój 

gospodarczy był bardziej efektywny poprzez wspieranie nowatorskich rozwiązań 

opracowanych przez naukowców, ale także poprzez właściwe zarządzanie 

przedsiębiorstwami i wprowadzanie nowych technologii. Najbardziej sprawdzoną 

formułą wsparcia innowacyjności jest współpraca ośrodków naukowych                                    

z przedsiębiorstwami. Taka wizja rozwoju dotyczy również położonego w środkowej 

części Polski, województwa kujawsko-pomorskiego (Rys. 5). Istotnym dla rozwoju 

gospodarczego tego województwa jest dobrze rozwinięte rolnictwo, co ma związek                   

z licznymi inwestycjami w przemysł spożywczy. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

umiejscowienie na obszarze całego województwa gospodarstw zajmujących się 

produkcją owoców i warzyw, plantacji ziół i pasiek, które mogą być źródłem 

zaopatrzenia w Polsce i za granicą. Położenie geograficzne sprawia, że krzyżują się tu 

ważne szlaki transportowe, co ułatwia dostęp do rynków i dostawców polskich oraz 

zagranicznych. Dobry jest także dostęp do jednostek medycznych i uzdrowiskowo-

sanatoryjnych. Liczne zabytki, a wśród nich zespół staromiejski Torunia, który został 

wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz walory przyrodnicze, 

stwarzające doskonałe możliwości dla rozwoju turystyki. Kujawsko-pomorskie to także 

tradycje przemysłowe i rozwój takich gałęzi jak: przemysł chemiczny, środków 

transportu, elektroniki, nawozów azotowych i tworzyw sztucznych. Warunki 

środowiskowe sprzyjają również rozwojowi energetyki odnawialnej. Województwo 

kujawsko-pomorskie posiada bogate zaplecze naukowo – badawcze. Istotnym dla 

rozwoju województwa jest obecność wiodących ośrodków naukowych, które  wspierają  

 



 

 

przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu. (m. in. program Zdrowa                  

i bezpieczna żywność). 

 
Rysunek 5.  Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, opracowanie własne 
Figure 5. Kujawsko-Pomeranian Voivodeship development strategy, own study 
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ABSTRACT 

 
Polyphenols are one of the most numerous and ubiquitous groups of secondary 

plant metabolites, and constitute an integral part of both human and animal diets. 
These compounds possess a high spectrum of biological activities, including 
antioxidant, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, neuroprotective                             
and cardioprotective. A lot of preclinical research and epidemiological data 
suggests that plant polyphenols reduce the risks of neurodegenerative diseases, 
cardiovascular disease, osteoporosis or diabetes and can slow the progression                    
of  cancers. These facts sugest that plant polyphenols might act as potential 
chemopreventive and anti-cancer agents. 

However, the levels of polyphenols that appear effective in vitro are often of an 
order of magnitude higher than the concentrations determined in vivo. This                       
is a serious problem, as only a small part of the substance remain available 
following oral administration, due to insufficient gastric residence time, low 
permeability and solubility within the gut. An important element is polyphenols 
instability under conditions encountered in food processing and storage (oxygen, 
temperature, light), or in the gastrointestinal tract (enzymes, pH, other nutrients), all 
of which limit the activity of polyphenolic compounds. Another unfortunate trait                  
of polypheonls is their potential unpleasant taste. In order to overcome these 
drawbacks, various formulation methods have been developed.  

Among them, encapsulation seems to be a promising technique to improve the 
effectiveness and the bioactivity of polyphenols. Moreover, it protects the core 
material from environmental factors. Microcapsules are small particulates that may 
range from submicron to several millimeters in size. Encapsulation methods can be 
classified in three groups: physical, physico-chemical, and chemical. The research 
studies reported in this paper revealed useful strategies to provide remarkable 
protection against harmful factors of polyphenolic compounds, avoiding the loss in 
activity and improving their bioavailability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: polyphenolic compounds, microencapsulation, coacervation, 
polymerisation, spray drying 
Słowa kluczowe: związki polifenolowe, mikrokapsułkowanie, koacerwacja, 

polimeryzacja, suszenie rozpyłowe 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=polymerisation


 

 
WPROWADZENIE 

 
Związki polifenolowe to zróżnicowana grupa wtórnych metabolitów roślinnych. 

Ich wspólną cechą jest obecność jednego lub kilku pierścieni aromatycznych oraz od 
jednej do kilkunastu grup hydroksylowych. Ze względu na budowę tych związków 
możemy wśród nich wyróżnić: proste fenole, kwasy fenolowe, kumaryny, ksantony, 
stilbeny, lignany, antrachinony [1]. Polifenole mogą być koniugowane z cukrami lub 
kwasami organicznymi, a także występować jako polimery lub tworzyć związki                         
z białkami. W roślinach polifenole występują głównie w postaci glikozydowej [2]. 
Zidentyfikowano ponad 8 000 naturalnych struktur tych związków. Większość z nich 
wykazuje korzystną dla zdrowia aktywność biologiczną, wynikającą w dużej mierze                
z potencjału antyoksydacyjnego. Właściwości przeciwutleniające polifenoli warunkuje 
ich budowa chemiczna, a dokładniej obecność grup hydroksylowych. Siła tego działania 
zależy od ich liczby, położenia w pierścieniu i estryfikacji a także obecności innych 
podstawników [3]. Niska biodostępność oraz niestabilność polifenoli w procesie 
trawienia i wchłaniania ogranicza jednak w znacznym stopniu ich działanie biologiczne 
i korzyści zdrowotne. W rzeczywistości tylko niewielka ich część (około 10%) 
przyjmowana doustnie jest wchłaniana. Dzieje się tak z powodu niewystarczającego 
czasu przebywania związków polifenolowych w żołądku oraz  słabej rozpuszczalności 
w wodzie. Dodatkowo, związki te są wrażliwe na warunki fizyczne i chemiczne [4].                
Z tego względu opracowano szeroką gamę metod kapsułkowania polifenoli, które 
umożliwiają polepszenie ich rozpuszczalności w wodzie, chronią je przed 
niekorzystnymi warunkami panującymi w żołądku i uwalniają je w odpowiednich 
miejscach przewodu pokarmowego [5].  

Kapsułkowanie polega na otoczeniu substancji kapsułkowanej ściankami                           
i zamknięciu jej w ten sposób w powstałej strukturze. W przypadku, gdy rozmiary 
kapsułki są mniejsze od 1000 μm mamy do czynienia z mikrokapsułkami [4]. Do 
technik mikrokapsułkowania należą m.in. suszenie rozpyłowe, koacerwacja, 
emulsyfikacja, tworzenie liposomów, miceli, nanocząsteczek, liofilizacja, 
kokrystalizacja [6]. Każda z nich ma swoją specyfikę, mocne i słabe strony związane                
z ochroną i dostarczeniem składników aktywnych, koszt, biodegradowalność                             
i biokompatybilność.  

Powyższa praca przeglądowa skupia się na omówieniu różnych strategii 
stosowanych do mikrokapsułkowania, z uwzględnieniem metod fizycznych, fizyko-
chemicznych oraz chemicznych. 

 

1. AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA ZWIĄZKÓW 

POLIFENOLOWYCH  

Niejednorodna budowa polifenoli jest przyczyną ich zróżnicowanej aktywności 

biologicznej. Wytwarzają je jedynie rośliny, zatem przez człowieka muszą być 

pobierane  wraz  z  pokarmami  roślinnymi.  Związki  te  mają  zdolność   zmiatania  
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wolnych rodników, a mechanizm ich działania antyoksydacyjnego jest 

zróżnicowany. Mogą hamować wytwarzanie reaktywnych form tlenu, poprzez 

inhibicję enzymów biorących udział w ich powstawaniu (np. oksydaza ksantynowa) 

lub wychwytywać i unieczynniać wolne rodniki, które zostały już wytworzone. 

Zapobiegają także peroksydacji lipidów, ponieważ przerywają ciąg reakcji 

wolnorodnikowych i mogą działać ochronnie na inne antyoksydanty (tokoferol, 

kwas askorbinowy). Powodują ponadto podwyższenie aktywności enzymów takich 
jak peroksydaza, dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza glutationowa [7]. 

 Polifenole wykazują aktywność przeciwzapalną, która związana jest m.in.                   
z wpływem na komórki należące do układu odpornościowego organizmu [8]. Ze 

względu na uciążliwe skutki uboczne i często niezadowalający efekt terapeutyczny 

konwencjonalnej farmakoterapii, prowadzone są badania nad możliwością 

włączenia związków polifenolowych do terapii chorób autoimmunologicznych.                 
W świetle wyników badań wydają się one obiecującą alternatywną leczenia 

niektórych chorób, np. takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 

leukodermia, reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza i stwardnienie rozsiane 

[9]. Znane jest dobroczynne działanie polifenoli na układ trawienny, nerwowy,                   
a także sercowo-naczyniowy. Odgrywają one ważną rolę w ochronie przed 

zaburzeniami patologicznymi takimi jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy 

zaburzenia czynności mózgu [10]. Stosowane są także do obniżania poziomu 

cholesterolu, prewencji osteoporozy oraz zmniejszania objawów menopauzy 

[11,12]. Ponadto mogą hamować procesy neurodegeneracyjne, m.in. dzięki 

zdolności hamowania aktywności cholinoesterazy, która jest jedną                                     
z najważniejszych strategii terapeutycznych w chorobie Alzheimera [13]. Obecnie 
trwają badania ich potencjału w kierunku łagodzenia objawów choroby Parkinsona 

[14]. Dane literaturowe wskazują, że polifenole roślinne są skuteczne                                
w zapobieganiu i hamowaniu rozwoju różnego rodzaju nowotworów [1,2,15]. 

Mogą również pozytywnie wpływać na profilaktykę i łagodzenie przebiegu 

cukrzycy. Dzieje się tak, ponieważ mają zdolność modulowania metabolizmu 

węglowodanów i lipidów, obniżania hiperglikemii, dyslipidemii i insulinooporności 

oraz poprawiania metabolizmu tłuszczów. Ponadto związki polifenolowe mogą 

zapobiegać rozwojowi odległych powikłań cukrzycy, w tym neuropatii, nefropatii                
i retinopatii [16]. Ta grupa wtórnych metabolitów roślin zmniejsza także ryzyko 

otyłości. Oprócz aktywności przeciwbakteryjnej związki polifenolowe obdarzone są 

aktywnością przeciwwirusową [2]. Dodatkowo polifenole są skutecznym 

konserwantem żywności, ponieważ wykazują działanie hamujące rozwój bakterii 

powodujących psucie się żywności [17]. 
 
 



 

 
2. METABOLIZM, BIODOSTĘPNOŚĆ I STABILNOŚĆ POLIFENOLI 

A METODY MIKROKAPSUŁKOWANIA 
   
Złożoność strukturalna i polimeryzacja polifenoli wpływa na ich niską 

absorpcję w jelicie cienkim. Ich słaba biodostępność jest głównym problemem przy 

zastosowaniu jako środków terapeutycznych. Niewchłonięte polifenole gromadzą 

się w jelicie grubym wraz z koniugatami żółci i tam są poddawane działaniu 

enzymów mikrobiomu jelitowego, który metabolizuje glikozylowane polifenole do 

związków o niższych masach cząsteczkowych [18]. Biotransformacja polifenoli 

może zachodzić poprzez różne reakcje, w tym hydroksylację, utlenianie, 

dekarboksylację, metylację, izomeryzację, hydratację, dehydrogenację, glikozylację 
itp. [19]. Badania przeprowadzone przez Tao i współpracowników potwierdziły, że 

bakterie jelitowe przekształcają flawonoidy – linarynę i pektolinarynę w ich 

aglikonowe formy, a te z kolei w hydroksylowane, metylowane, acetylowane                        
i uwodornione produkty uboczne [20]. Metylacja flawonoidów może skutkować 

wzrostem ich stabilności metabolicznej w wątrobie, ale także znaczną poprawą ich 

wchłaniania jelitowego, co może znacznie zwiększyć ich biodostępność po podaniu 

doustnym. Wykazano również, że daidzeina, główny izoflawon sojowy, jest 

metabolizowana przez mikroflorę jelitową do equolu, który wykazuje wyższą 

aktywność antyestrogenną, właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe 
niż daidzeina. Opisane powyżej badania sugerują, że to głównie metabolity 

powstałe w wyniku degradacji polifenoli są odpowiedzialne za korzystny wpływ na 

zdrowie człowieka [21]. 
Możliwość zastosowania polifenoli w terapii i profilaktyce wielu chorób 

ograniczają cztery główne problemy:  
1. Słaba rozpuszczalność w wodzie, powodująca niską biodostępność 

(kurkumina, resweratrol, kwercetyna, kwas elagowy); 
2. Niestabilność pod wpływem ekspozycji na światło i skrajne warunki 

pH (resweratrol, kwercetyna lub kwas elagowy); 
3. Słabe wchłanianie z jamy ustnej i dalszych odcinków przewodu 

pokarmowego (z powodu degradacji lub zbyt szybkiego metabolizmu, 
np. galusanu epigallokatechiny (EGCG), kurkumina, resweratrol, 
kwercetyna, kwas elagowy); 

4. Krótki okres półtrwania i szybka eliminacja z organizmu (resweratrol, 
kwas elagowy) [4].  

 
W celu zniwelowania powyższych wad, ochrony i stabilizacji nietrwałych 

składników aktywnych przed rozkładem oraz uniknięcia niepożądanych interakcji 

ze składnikami żywności stosuje się różne techniki kapsułkowania. Generalnie, 
polegają    one   na   otoczeniu    substancji   aktywnej   (rdzenia,   jądra)   ściankami                           
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i zamknięciu jej w ten sposób w powstałej strukturze. Rozmiary cząsteczek 

klasyfikowanych jako mikrokapsułki nie mają ściśle ustalonych granic. Przyjęło się, 

że kapsułki mniejsze niż 1 μm to nanokapsułki, w przedziale 1 µm – 1000 µm to 

mikrokapsułki, natomiast większe niż 1000 μm to makrokapsułki.  
Wybór  techniki kapsułkowania zależy od fizyko-chemicznych właściwości 

substancji leczniczej, właściwości polimeru (otoczki) oraz przeznaczenia 

końcowego produktu. Istnieje duża grupa technik mikrokapsułkowania, wśród 

których wyróżniamy metody fizyczne, fizyko-chemiczne oraz chemiczne [22]. 
 

3. FIZYKO-CHEMICZNE METODY KAPSUŁKOWANIA 
 

3.1. KOACERWACJA 
 
Koacerwacja, czyli rozdział fazowy polega na wydzieleniu ciekłej fazy 

substancji powlekającej z roztworu i zamknięciu w niej cząsteczek substancji 

aktywnej. W pierwszym etapie procesu ma miejsce rozdział faz z wytworzeniem 
kropli koacerwatu. Krople adsorbują się następnie na powierzchni cząstek 

substancji aktywnej, tworząc otoczkę mikrokapsułek. Do rozdzielenia faz dochodzi 

pod wpływem zmiany pH, temperatury, dodatku niezgodnego polimeru lub soli. 

Prosta koacerwacja ma miejsce w układzie zawierającym tylko jeden koloid, 

złożona - gdy jest ich więcej (np. żelatyna i guma arabska) [23].  W drugim 

przypadku, przy pH poniżej punktu izoelektrycznego żelatyna wykazuje ładunek 

dodatni, a guma arabska ujemny. W warunkach niskiego pH przeciwnie 
naładowane cząsteczki przyciągają się. Powstają wtedy nierozpuszczalne 

kompleksy, które wytrącają się w postaci lepkiego roztworu. Okrywa on cząsteczki 
substancji rdzenia zawieszone w wodzie. Otrzymane mikrokapsułki wydziela się 

przez odwirowywanie lub sączenie, przemywa i suszy.  
Koacerwacja może zachodzić w środowisku wodnym lub bezwodnym. 

Podczas procesu przebiegającego w środowisku bezwodnym, substancja 

powlekająca jest zazwyczaj hydrofobowa, a rdzeń może być rozpuszczalny lub 

nierozpuszczalny w wodzie. Koacerwacja wodna stosowana jest do zamykania 
związków nierozpuszczalnych w wodzie i wymaga hydrofilowego koloidu 

powlekającego (np. żelatyna). Mikrokapsułki otrzymane przez koacerwację 

zawierają aż 85-90% rdzenia, który może być uwolniony dzięki działaniu 

czynników chemicznych, ciśnienia lub temperatury [24].  
Xiong i współpracownicy wykazali [25], że kapsułkowanie antocyjanów 

poprzez zastosowanie naturalnych polimerów, takich jak glukan, może zwiększać 

stabilność tej klasy związków. Inni badacze kapsułkowali ekstrakty yerba mate 
(ostrokrzew paragwajski, Ilex paraguariensis A.St.-Hil.), zawierające kwas 

galusowy, stosując dwa różne podejścia:  żelowanie  jonowe  z  alginianem  wapnia 



 

 
 i koacerwację z alginianem wapnia oraz chitozanem [26]. Chitozan zawiera grupy 
polarne, takie jak takie jak -OH i -NH2, natomiast alginian grupy karboksylowe 
zlokalizowane w szkielecie polimerowym. W ten sposób mogą ulegać koacerwacji, 

dzięki obecności przeciwnych ładunków. Kulki alginianu wapnia, z warstwą 

chitozanu i bez niej, zostały przygotowane w celu oceny wpływu metody 

kapsułkowania na ich właściwości mechaniczne i zbadania wpływu matrycy na 

stabilność i uwalnianie polifenoli. Znacznie wyższą zawartość polifenoli (85%) 

uzyskano w mikrokapsułkach alginianowych bez warstwy chitozanu, natomiast 

maksymalne uwalnianie w wodzie w krótszym czasie uzyskano w przypadku 
kapsułek pokrytych chitozanem. Wyniki te potwierdziły znaczny wpływ materiału, 

z którego powstaje otoczka mikrokapsułki, na uwalnianie polifenoli. Podczas 
kolejnego eksperymentu ekstrakt z propolisu był kapsułkowany przez koacerwację 

z użyciem izolowanego białka sojowego i pektyny jako materiałów na otoczkę [27]. 

Technika ta zapewniła ochronę przed degradacją związków fenolowych obecnych 
w wolnym propolisie, gwarantując przez to zachowanie jego aktywności 

biologicznej. 
 

3.2. METODY EMULSYJNE 

 
 Metody emulsyjne są najczęściej stosowanymi i najstarszymi technikami 

otrzymywania mikrokapsułek. Stosowane są w celu zamykania związków 

rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie, a także ochrony substancji 

wrażliwych na działanie czynników zewnętrznych. Techniki emulsyjne 
ukierunkowane są na wytworzenie pojedynczej lub podwójnej emulsji 

niemieszających się cieczy, które zawierają substancję czynną i polimer. Poprzez 

usuwanie rozpuszczalnika wywoływane jest zestalanie polimeru wokół substancji 

leczniczej i utworzenie mikrokapsułki [24].  
Związki polifenolowe wyekstrahowane z wytłoków winogronowych 

(pochodzących z winorośli właściwej, Vitis vinifera L.)  były kapsułkowane                      
w postaci nanoemulsji skomponowanych z oleju słonecznikowego lub palmowego 
oraz kombinacji hydrofilowych i hydrofobowych emulgatorów w celu zatrzymania 

związków słabo rozpuszczalnych w wodzie [28]. Nanokapsułki wytworzono 

stosując homogenizację wysokociśnieniową, a badania stabilności fizyko-
chemicznej prowadzono w różnych temperaturach przez 14 dni. Wyniki wykazały, 

że nanoemulsje na bazie oleju słonecznikowego były bardzo stabilne fizycznie                    
i chemicznie, dzięki czemu uniknięto degradacji polifenolowych składników 

czynnych.  
Polifenole herbaty charakteryzują się niezwykłymi właściwościami 

przeciwutleniającymi i przeciwdrobnoustrojowymi, a ich skuteczność zależy od 

konkretnej   odmiany   herbaty.   Almajano  i  współpracownicy  kapsułkowali  pięć  
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różnych naparów herbaty (czarnej, białej, zielonej, czerwonej i rooibos) 

w emulsjach oleju słonecznikowego w wodzie, niezawierających lub zawierających 

0,2% albuminy z surowicy bydlęcej [29]. Nie stwierdzono niekorzystnych zmian                
w zawartości i aktywności przeciwutleniającej polifenoli podczas długotrwałego 

przechowywania preparatu w stanie suchym w 37ºC.  Ponadto uzyskane wyniki 

wskazały, że emulsje zawierają ekstrakty z zielonej i białej herbaty oraz 0,2% 

albuminy z surowicy bydlęcej były bardziej stabilne podczas przechowywania. Ze 
względu na właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne powstałych 

mikrokapsułek mogą być one rozpatrywane jako naturalny środek konserwujący 

żywność.  
Mikrokapsułkowanie przez chłodzenie emulsji jest techniką opartą na 

rozpuszczaniu lub dyspersji polifenoli roślinnych w stopionym materiale, 

zemulgowanym poprzez ogrzewanie w wyższej temperaturze niż temperatura jego 

topnienia. Otrzymaną emulsję szybko schładza się, przez co następuje utworzenie 

się cząstek stałych. Takie podejście zostało zastosowane w celu 

mikrokapsułkowania flawonoidów, kwercetyny i galusanu epigallokatechiny. 

Zaobserwowano, że dzięki opisanemu procesowi kwercetyna była stabilna przez co 

najmniej 10 tygodni i nie zachodziły w niej procesy utleniania, natomiast 3-galusan 
epigallokatechiny charakteryzował się stabilnością przez ponad 4 tygodnie 

(związek ten rozpuszczony w wodzie ulega 100% degradacji w ciągu zaledwie                   
4 godzin) [30]. 

 
3.3. MICELE I LIPOSOMY 

 
Makrocząsteczkowe związki powierzchniowo czynne występują 

w rozcieńczonych roztworach w postaci pojedynczych cząsteczek. W miarę 

wzrostu stężenia tych substancji wzrasta ilość ich asocjatów. Stężenie, przy którym 

wskutek tworzenia się asocjatów, samorzutnie tworzą się micele i ulegają zmianie 

właściwości fizyczne, nazywa się krytycznym stężeniem powstawania miceli. 

Powyżej tego stężenia, zespół cząsteczek jest formą termodynamicznie trwałą, 

pozostającą w stanie równowagi z pojedynczymi cząsteczkami. Podczas 
rozcieńczania natomiast micele ulegają rozpadowi, a proces ten może przebiegać 

dowolnie często w obydwu kierunkach. Powstawanie miceli jest charakterystyczne 

dla substancji organicznych, których cząsteczki są zbudowane z elementów                         
o odmiennej polarności tzn. części hydrofobowej i hydrofilowej.  Przyczyną 

tworzenia się miceli przez niepolarne cząsteczki w fazie wodnej jest słabe 

oddziaływanie między wodą a niepolarnym łańcuchem obecnym w cząsteczce. 

Polarne grupy miceli są skierowane ku fazie wodnej, natomiast niepolarne łańcuchy 

węglowodorowe tworzą jej wnętrze [31]. 
 



 

 
Liposomy, czyli pęcherzyki lipidowe zbudowane są z jednej lub kilku 

warstewek tłuszczowych. Substancja aktywna może być zamknięta wewnątrz 

wodnej fazy pęcherzyka lub może zostać włączona do struktury lipidowej [6].  

Liposomy występują w organizmach żywych (np. lipoproteiny krwi) oraz są 

produkowane na skalę laboratoryjną i przemysłową. Liposomy sztuczne można 

podzielić na następujące grupy: 
1.  Liposomy z więcej niż jedną warstwą lipidową (wielowarstwowe) 

o rozmiarze w granicach 0,4 - 10 µm;  
2.  Liposomy jednowarstwowe o rozmiarze w granicach 0,01 – 1 µm, a wśród 

nich małe liposomy jednowarstwowe o rozmiarze 0,02 - 0,03 µm oraz duże 

liposomy jednowarstwowe o rozmiarze 0,05 – 1 µm; 
3. Liposomy wielopęcherzykowe o rozmiarze większym od 1 µm [6,31]. 

Lin i współpracownicy [32] badali wpływ tworzenia miceli i liposomów na 

stabilność chemiczną polifenoli o różnej hydrofobowości. Autooksydację pięciu 

polifenoli (galusan katechiny, katechina, epikatechina, galusan epigallokatechiny                 
i epigallokatechina) obserwowano w trzech różnych roztworach wodnych: 

molekularnym, micelarnym (Tween-20) i liposomalnym  (fosfatydylocholina 
sojowa). W porównaniu z roztworem kontrolnym obecność miceli i liposomów 

zmniejszyła degradację polifenoli z zachowaniem ich struktury, a samoutlenianie 
było najwolniejsze w przypadku liposomów. Najbardziej stabilną formę uzyskały 

polifenole hydrofobowe, które można łatwiej rozpuszczać lub łączyć z micelami                  
i dwuwarstwami lecytyny. 

W innym badaniu, mającym na celu poprawę odporności na utlenianie 

i stabilność polifenoli wyekstrahowanych z herbaty, liposomy przygotowano 

metodą dyspersji ultradźwiękowej [33]. Przechowywano je w zamrażarce lub                     
w temperaturze pokojowej przez 15, 30 i 60 dni. Uzyskane wyniki potwierdziły ich 

dużą stabilność. Zbliżone rezultaty otrzymano w eksperymencie dotyczącym 

resweratrolu zamkniętego w liposomach [34]. 
 

4. CHEMICZNE METODY KAPSUŁKOWANIA - POLIMERYZACJA 
 
Polimeryzacja międzyfazowa polega na wytworzeniu otoczek, co następuje 

dzięki polimeryzacji monomerów na granicy fazy rozpraszającej (woda, etanol, 

glicerol, cykloheksan, chloroform) i rozproszonej (tłuszcze roślinne, zwierzęce                    
i syntetyczne). Obydwie fazy wraz z rozpuszczonym lub zawieszonym związkiem 

aktywnym oraz monomerem otoczkującym (np. wielofunkcyjne izocyjaniany                      
i chlorki kwasów organicznych, octan winylu) miesza się do momentu wytworzenia 

emulsji o/w. Monomery dyfundują między fazę o/w i powstaje nierozpuszczalna               
w   oleju  polimerowa  membrana.  Polimeryzacja  in  situ  zachodzi   natomiast  bez 
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 dodatku reaktywnych czynników. W pierwszej fazie powstaje prepolimer o niskiej 
masie cząsteczkowej, który zwiększa swój rozmiar i osadzając się na materiale 

rdzenia tworzy stałą otoczkę kapsułki [24].  
Kwercetyna została poddana procesowi polimeryzacji z użyciem metakrylanu 

metylu, migliolu 812 i lecytyny jako odpowiednio monomeru, kostabilizatora                       
i środka powierzchniowo czynnego [35]. Odnotowano, że obecność kwercetyny 

wykazywała większą stabilność niż analogiczny preparat zawierający nanosfery.                
W innych badaniach oceniono kapsułkowanie kwercetyny i ZnO przy użyciu 

techniki polimeryzacji. Miało to na celu opracowanie nanocząstek o wysokim 

współczynniku ochrony przeciwsłonecznej i działaniu przeciwutleniającym do 

stosowania w lotionach fotoprotekcyjnych. Do preparatów dodano także oktokrylen 
i olejek z zielonej kawy jako środki stabilizujące. Otrzymano kuliste nanocząstki                 
o jednorodnej wielkości od (169 do 346 nm) i regularnych powierzchniach, które 

pozostawały stabilne przez co najmniej 30 dni. Kwercetyna i olejek z zielonej kawy 
w takiej postaci wykazywały wysoką aktywność przeciwutleniającą. Tak więc 

mikrokapsułkowanie kwercetyny i olejku z zielonej kawy za pomocą ZnO                            
i oktokrylenu w preparatach przeciwsłonecznych może przyczyniać się do wzrostu 
sun protection factor (SPF) in vivo, zwalczania wolnych rodników i zmniejszenie 

szkód spowodowanych promieniowaniem UV [36]. 
 

5. FIZYCZNE METODY KAPSUŁKOWANIA 
 

5.1. SUSZENIE ROZPYŁOWE 

 
Suszenie rozpyłowe jest to najpowszechniej stosowana technika 

mikrokapsułkowania w przemyśle spożywczym [31]. Polega na zdyspergowaniu 

substancji aktywnej w roztworze substancji powlekającej i rozpyleniu powstałej 

dyspersji w gorącej wodzie. Na skutek odparowania rozpuszczalnika polimeru 

powlekającego tworzą się mikrokapsułki. Dyspersja powstaje w wyniku mieszania 

materiału rdzenia z roztworem polimeru, a w razie potrzeby z dodatkiem środka 

powierzchniowo czynnego, który ułatwia dyspergowanie. Istotne, aby materiał 

rdzenia był nierozpuszczalny w materiale otoczki. Najczęściej stosowanymi 

materiałami powlekającymi są skrobia modyfikowana oraz guma arabska [22]. 

Często nośnik dla preparatów polifenoli stanowią maltodekstryny [37]. Parametrem 

decydującym o jakości mikrokapsułek jest temperatura - na wlocie i wylocie 
komory wynosi odpowiednio około 180 i 100°C. W trakcie suszenia jako pierwsza 

odparowuje woda z zewnętrznej powierzchni rozpylonych kropelek. W miarę 

postępu odwodnienia przepuszczalność matrycy polisacharydowej zwiększa się 

bardziej  wobec  polarnej  wody  niż  niepolarnych  np.  składników  aromatycznych 
 



 

 
 [32]. Typowy kształt cząstek suszonych rozpyłowo jest kulisty, o średnim zakresie 

wielkości wynoszącym 10-100 µm [31]. 
Suszenie rozpyłowe jest jednostopniową i nie generującą wysokich kosztów 

metodą kapsułkowania, która umożliwia ciągłą pracę, a uzyskane stabilne cząstki 

charakteryzujące się wysoką jakością. Pomimo tych zalet technika ta ma pewne 

ograniczenia, takie jak niedostateczna ilość dostępnych materiałów powłokowych 

rozpuszczalnych w wodzie oraz fakt relatywnie wysokich temperatur wlotu 
powietrza stosowanych podczas procesu, które mogą prowadzić do degradacji 

związków wrażliwych na wysoką temperaturę [38]. Natomiast istotne jest to, że 
optymalizowana stosowana temperatura może osiągać wartości niższe niż w wielu 

innych metodach otrzymywania mikrokapsułek [39]. 
Mikrokapsułkowaniu rozpyłowemu poddano polifenole obecne w pestkach 

winogron przy użyciu jako nośnika m.in. maltodekstryny czy gumy jadłoszynowej 

pochodzącej z jodłoszynu baziowatego (Prosopis juliflora L.) [40]. Zhang i in. [41] 
w celu mikrokapsułkowania procyjanidyn z tychże pestek wykorzystali mieszaninę 

maltodekstryn (60%) i gumy arabskiej (40%) [41]. Badania przeprowadzone przez 
polskich naukowców wskazują, że mikrokapsułkowane preparaty polifenoli win                
i soków owocowych, otrzymane techniką suszenia rozpyłowego z wykorzystaniem 

odpowiednich maltodekstryn jako nośników, charakteryzują się wysoką 

zawartością polifenoli i antocyjanin oraz znaczną aktywnością antyoksydacyjną,                
a także trwałością [42]. Natomiast przy użyciu suszenia rozpyłowego polifenole 

zawarte w ekstrakcie liści oliwki zostały zamknięte w macierzy chitozanowej [43]. 
Chiou i Langrish [44] wprowadzili błonnik owoców cytrusowych jako środek 

kapsułkujący do suszenia rozpyłowego substancji bioaktywnych 

wyekstrahowanych z ketmii szczawiowej (Hibiscus sabdariffa L.). Głównymi 

związkami bioaktywnymi w ekstrakcie z tej rośliny są polifenole, a dokładniej 

kompleksy antocyjanów. Wyniki wykazały, że naturalne włókna owocowe mogą 

być potencjalnym nośnikiem zastępczym. Ten proces kapsułkowania połączył dwa 

produkty (błonnik owocowy i polifenole), tworząc nowy produkt nutraceutyczny 

[44]. Inna grupa badawcza analizowała wpływ środków wspomagających suszenie 

zawierających koloidalny dwutlenek krzemu (tixosil 333), maltodekstrynę i skrobię 

na suszenie rozpyłowe ekstraktu sojowego. Powstały produkt, do którego dodano 

tixosil 333, wykazywał większą trwałość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą, 

co sugeruje, że właściwy dobór suszących substancji pomocniczych jest ważnym 

krokiem w zagwarantowaniu stabilności i jakości gotowego produktu. Otrzymane 

wyniki wskazały również, że temperatura gazu wlotowego miała istotny wpływ na 

całkowitą zawartość polifenoli, białka i genisteiny w suszonych ekstraktach [45]. 
W celu otrzymywania proszków o lepszych właściwościach rekonstytucyjnych 

oraz  ułatwienia bezpiecznego  usunięcia  wody  resztkowej  z  materiału (mającego 
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 wpływ na jakość produktu) można przeprowadzić proces suszenia 

dwustopniowego. Zastosowanie suszenia dwustopniowego pozwala na obniżenie 

temperatury wylotowej powietrza z suszarki rozpyłowej z około 100 do 80°C, co 

wpływa pozytywnie na zawartość polifenoli. Pierwszy etap suszenia rozpyłowego 

zakończony jest większą zawartością wody niż w tradycyjnym wariancie metody. 

Dalsze dosuszanie oraz chłodzenie następuje w drugim etapie procesu, 

prowadzonym w różnego rodzaju suszarkach fluidyzacyjnych lub 

wibrofluidyzacyjnych, które mogą być zintegrowane z komorą suszarki rozpyłowej 

lub stanowić oddzielne urządzenie. Inne możliwe modyfikacje suszenia 

rozpyłowego to m.in. suszenie powietrzem o obniżonej wilgotności oraz 

rozpyłowo-sublimacyjne [46].  
 

5.2. PROCESY Z UŻYCIEM PŁYNÓW NADKRYTYCZNYCH 

 
Tradycyjne metody kapsułkowania związane są z pewnymi ograniczeniami 

wynikającymi ze stosowania rozpuszczalników organicznych oraz środków 

powierzchniowo czynnych, które mogą powodować powstawanie toksycznych 

pozostałości w produkcie suszonym rozpyłowo. Ponadto, zastosowane parametry 

temperaturowe i pH mogą skutkować ryzykiem degradacji polifenoli. Istnieją 

fizyczne metody stabilizacji związków polifenolowych oparte na procesach                        
z użyciem płynów nadkrytycznych [38], które charakteryzują się lepkością zbliżoną 

do gazów, natomiast gęstością do cieczy, a także wysoką dyfuzyjnością. 

Rozpuszczalność składników w płynie uzależniona jest od ciśnienia i temperatury 

[47]. Dwutlenek węgla jest najczęściej stosowanym płynem nadkrytycznym ze 
względu na niskie parametry krytyczne, które determinują pracę ze związkami 

termolabilnymi, ponadto charakteryzuje się wysoką dyfuzyjnością oraz dużą 

lotnością, która ułatwia jego usuwanie z produktu po zastosowanym procesie.  

Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym jest ekonomiczny, nietoksyczny, 
niepalny i stabilny chemicznie [38]. Zastosowany w procesie mikronizacji 
nadkrytycznej rozpuszczalnik może spełniać funkcję tradycyjnego rozpuszczalnika, 

antyrozpuszczalnika lub współrozpuszczalnika. Metody te różnią się od siebie 

znacząco, od etapu przygotowania próbki aż do uzyskania zakapsułkowanego 

proszku [48]. 
W przypadku stosowania płynu nadkrytycznego jako antyrozpuszczalnika, 

następuje wytrącenie pożądanych związków z konwencjonalnych 

rozpuszczalników. Otrzymany roztwór rozpyla się do komory przez dyszę, 

współbieżnie z nadkrytycznym antyrozpuszczalnikiem  przy umiarkowanym 

ciśnieniu i temperaturze. Następuje zmniejszenie rozpuszczalności określonej 

substancji rozpuszczonej w rozpuszczalniku pierwotnym. Następnie, na skutek 

procesów  zachodzących  pomiędzy  rozpuszczalnikiem  organicznym, a antyrozpu- 



 

 
szczalnikiem, w wyniku krystalizacji tworzą się cząstki o niejednorodnym 
rozkładzie wielkości. Nadmiar rozpuszczalnika organicznego jest usuwany przy 

ciągłym przepływie czystego płynu nadkrytycznego.  
W celu poprawy stabilności polifenoli liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis 

L.) oraz zwiększenia rozpuszczalności w wodzie zastosowano kapsułkowanie 

etanolowego ekstraktu w poloksamerach, osiągając wydajność do 100% i uzyskując 

cząstki o wielkości w zakresie submikronowym [49]. Inna praca badawcza została 

skupiona na kapsułkowaniu związków polifenolowych z zielonej herbaty (Camellia 
sinensis L.) z biodegradowalnym polimerem (poli-ε-kaprolaktonem) w półciągłym 

procesie nadkrytycznym antyrozpuszczalnikiem z użyciem dwutlenku węgla. 

Analizowano wpływ parametrów procesu na kształt otrzymanych cząstek.                        
W wyniku większości eksperymentów uzyskano cząstki kuliste o chropowatych 

powierzchniach, natomiast jedynie niskie stężenia polimeru skutkowały 

otrzymaniem cząstek o płaskich kształtach [38].  
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Polifenole są wtórnymi metabolitami roślinnymi charakteryzującymi się 

niezwykłym działaniem biologicznym. Wymieniona grupa związków wykazuje 

właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, 

przeciwnowotworowe, neuroprotekcyjne i kardioprotekcyjne. Jednak te naturalne 

substancje mają ograniczoną stabilność i rozpuszczalność, co skutkuje ich słabą 

biodostępnością. Również nieprzyjemny smak większości związków fenolowych 

ogranicza ich zastosowanie. W celu wyeliminowania powyższych wad, ochrony                         

i stabilizacji nietrwałych składników aktywnych przed rozkładem oraz uniknięcia 

niepożądanych interakcji ze składnikami żywności stosuje się różne techniki 

kapsułkowania. Generalnie, polegają one na otoczeniu substancji aktywnej (rdzenia, 

jądra) ściankami i zamknięciu jej w ten sposób w powstałej strukturze. Wybór  techniki 

mikrokapsułkowania zależy od fizyko-chemicznych właściwości substancji leczniczej, 

właściwości polimeru (otoczki) oraz przeznaczenia końcowego produktu. Istnieje duża 

grupa technik mikrokapsułkowania, wśród których wyróżniamy metody fizyczne 

(suszenie rozpyłowe, procesy z użyciem płynów nadkrytycznych), fizyko-chemiczne 

(koacerwacja, tworzenie miceli i liposomów, emulsyfikacja) oraz chemiczne 

(polimeryzacja in situ) [22]. 

Nie ma wątpliwości, że postęp w technologii kapsułkowania polifenoli przyczynia 

się do szybszego wzrostu zastosowania tych fitozwiązków, nie tylko jako dodatków do 

żywności czy suplementów diety, ale także jako aktywnych biologicznie 

farmaceutyków, dających nieocenione korzyści dla zdrowia człowieka. 
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ABSTRACT 

 
The work concerns potential applications of stilbene derivatives                                

as preservatives. The structure of stilbene molecule has been known since 1829. 
One of the most known stilbene derivatives is resveratrol. Many of derivatives 
synthesized so far show antimicrobial, estrogenic, antitumor and other effects. 
Stilbene derivatives discussed in this study show activity against 9 different 
microorganisms, i.e. Staphylococcus aureus 209P FDA, Streptococcus faecalis 
ATCC 8040, Bacillus subtilis ATCC 1633, Escherichia coli PZHO 26B6, Klebsiella 
pneumoniae 231, Pseudomonas aeruginosa 5 R1, Candida albicanus PCM 1409 
PZH, Microsporum gypseum K1, Aspergillus fumigates C1.  

The following derivatives were tested: chloride of (E)-N-(o-nitrobenzyl)-2'-
hydroxystilbazole-4, bromide of (E)-N-(p-bromobenzyl)-4’-hydroxystilbazole-4, 
bromide of (E)-N-(m-bromobenzyl)-4'-hydroxystilbazole-4, chloride of (E)-N-(p-
nitrobenzyl)-4'-hydroxystilbazole-4, bromide of (E)-N-(o-bromobenzyl)-2'-
hydroxystilbazole-4, chloride of (E)-N-(p-chlorobenzyl)-4’-hydroxystilbazole-4.                
In order to determine of short- and long-term stability of six stilbene derivatives 
mentioned, tests were carried out using three matrices, i.e. surface water, 
wastewater and distilled water. Due to possible changes in time, the content of the 
analyzed derivatives was determined as standard in four time intervals, i.e. after                 
1 hour, 7 days, 28 days and 12 months. In the research, the isotachophoresis 
technique was used. The lowest concentrations of the analyzed derivatives were 
found in wastewater. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: preservatives, stability, heterocyclic stilbene derivatives, stilbazoles 
Słowa kluczowe: konserwanty, stabilność, heterocykliczne pochodne stilbenu, 

stilbazole 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
DES – dietylostilbestrol (ang. diethylstilbestrole) 
EC50  – stężenie skuteczne (ang. effective concentration) 
EDC  – związki zakłócające działanie endokrynne (ang. 

endocrine-disrupting compounds) 
ER – receptory  wewnątrzkomórkowe  (ang.  estrogen  receptor               

α i β) 
FIC  – ilościowy współczynnik inhibitora środka 

konserwującego  (ang. Fractional Inhibitory Index) 
MBC  – najmniejsze  stężenie   bakteriobójcze   (ang.   Minimum 

Bactericidal Concentration) 
MIC  – minimalne stężenie  inhibitora  (ang.  Minimal  Inhibitory 

Concentration) 
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WPROWADZENIE 

 
Struktura cząsteczki stilbenu została po raz pierwszy opisana w 1829 roku przez  

A. Laurenta. Od tego czasu zsyntetyzowano wiele różnych pochodnych stilbenu 
stwierdzając, że niektóre z nich wykazują wyraźne działanie przeciwdrobnoustrojowe, 
estrogenne, przeciwnowotworowe i inne [1]. Badania nad właściwościami pochodnych 
stilbenów rozpoczęto od stwierdzenia aktywności antybiotycznej wobec bakterii                        
i grzybów. Wykazały je naturalne pochodne stilbenu pochodzące z różnych gatunków 
roślin [1]. Przykładem jest resweratrol naturalnie występujący w roślinach, który 
wykazuje działanie zarówno na bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne, przy czym 
zakres działania przeciwbakteryjnego jest znacznie szerszy w stosunku do bakterii 
Gram-dodatnich. Potwierdzają to liczne badania opisane w literaturze [2‒7]. Te różnice 
mogą być tłumaczone poprzez fakt, iż bakterie Gram-ujemne są bardziej 
skomplikowane pod względem budowy i składu chemicznego [8].  

Wartości minimalnego stężenia inhibitora (MIC, ang. Minimal Inhibitory 
Concentration) dla badanych przez Paulo i współpracowników bakterii Gram-dodatnich 
mieściły się w przedziale 50-200 µg/ml, natomiast dla bakterii Gram-ujemnych były 
wyższe od 400 µg/ml. Jednak ze względu na słabą rozpuszczalność resweratrolu                      
w wodzie, nie uzyskuje się stężeń wyższych niż 400 µg/ml [8].  

Omawiane heterocykliczne pochodne stilbenu wykazują szerokie spektrum 
aktywności biologicznej, a szczególnie przeciwdrobnoustrojowej i mogą znaleźć 
zastosowanie jako konserwanty leków. Poza tym charakteryzuje je wysoka trwałość                   
i dobra rozpuszczalność w wodzie, dlatego też bardzo ważne wydają się badania ich 
stabilności krótko- i długoterminowej w roztworach wodnych. 

 
1. AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA POCHODNYCH STILBENU  

 
Resweratrol i jego naturalne pochodne wykazują jedynie umiarkowane 

działanie przeciwbakteryjne. Niemniej jednak struktura resweratrolu służy do 

dalszej syntezy pochodnych o działaniu przeciwbakteryjnym [9]. Działanie 

przeciwbakteryjne określone na podstawie wielkości strefy zahamowania 
w metodzie krążkowo dyfuzyjnej (ang. agar diffusion test), niektórych pochodnych 

stilbenu jest porównywalne z szeroko stosowanymi w praktyce klinicznej 

antybiotykami, takimi jak: streptomycyna, tetracyklina, kanamycyna oraz 
ampicylina.  

W działaniu przeciwbakteryjnym kluczowe jest występowanie grupy 

hydroksylowej w pierścieniu A pochodnych stilbenu (pochodne 2-hydroksylowe, 3-
hydroksylowe, 4-hydroksylowe). Jeżeli w pierścieniu A nie występuje podstawnik 

hydroksylowy, wówczas w celu uzyskania działania przeciwdrobnoustrojowego 

niezbędne są podstawniki 2',5'- dihydroksylowe w pierścieniu B (rys. 1).  
 



 

 

 
 

 
Rysunek 1.  Struktura chemiczna resweratrolu 
Figure 1. Chemical structure of resveratrol 

 
Wpływ grup hydroksylowych na działanie przeciwbakteryjne nie wydaje się 

niczym zaskakującym, gdyż fenol uważany jest za jeden z podstawowych środków 

przeciwbakteryjnych [9]. Pochodne zawierające podstawniki fluorkowe (F, I, Br) 

wykazują jeszcze większe działanie przeciwbakteryjne. Fakt ten, tłumaczy się 

raczej zmianą współczynnika podziału i zwiększoną przepuszczalnością błony 

komórkowej względem pochodnych fluorkowych niż jako bezpośredni efekt 

obecności samych podstawników [10, 11].  
Trans-resweratrol jest naturalnie występującą pochodną stilbenów wykazującą 

działanie przeciwgrzybiczne przeciwko takim grzybom jak: Clodosporium 
cuccumerinum, Pyricularia oryzae, Plasmopara viticola, Botrytis cinerea oraz 
Sphaeropsis sapinea. Podczas działania przeciwgrzybicznego resweratrol i niektóre 

jego analogi hamują enzym tyrozynazę występujący u grzybów [12, 13]. Niektóre 

pochodne posiadające w swojej budowie grupy metoksylowe wykazują działanie 

przeciwgrzybiczne [9]. Pterostilben jako dimetylowa pochodna resweratrolu 
posiada 5-razy silniejsze właściwości przeciwgrzybiczne in vitro niż resweratrol. 

Wskazuje to na fakt, iż metylacja gryp hydroksylowych może być istotna dla 

uzyskania działania bójczego pochodnych fenolowych. Takie właściwości 

metylowych pochodnych hydroksystilbenów mogą być związane z większymi 

możliwościami penetracji przez lipofilną błonę komórkową grzybów w porównaniu 

z bardziej hydrofilnym resweratrolem [14].  
Pochodne stilbenu mogą też wzmacniać działanie antybiotyków. Po raz 

pierwszy właściwości synergistyczne stilbenów i antybiotyków opisali Kumar 

i współpracownicy w 2012 roku [2]. Badaniom in vitro poddali dwie pochodne 
stilbenu: trans-3,5,4’-trihydroksystilben oraz 3,5-dihydroksy-4-izopropylo-trans-
stilben i wykazali, że w połączeniu z ciprofloksacyną lub cefotaksymem dają efekt 

synergizmu farmakologicznego. W badaniach zastosowali następujące szczepy 

bakteryjne: Gram-dodatnie – Bacillus subtilis MTCC 2756, Staphylococcus aureus 
MTCC 902 oraz  Gram  ujemne  –  Escherichia  coli  MTCC  2622  i  Pseudomonas 
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 aeruginosa MTCC 2642. W wyniku połączenia stilbenu z antybiotykiem uzyskano 
większe działanie przeciwbakteryjne niż suma działań każdego z osobna, co daje 

możliwość obniżenia dawek a tym samym zmniejszenia efektów toksycznych                      
i opóźnienia rozwinięcia się oporności bakterii na dany antybiotyk [2, 15, 16]. 
Stosowanie niektórych antybiotyków może prowadzić do rozwoju organizmów 

wielolekoopornych. Obecnie standardem w praktyce klinicznej jest stosowanie 
kombinacji kilku antybiotyków o różnych mechanizmach działania w celu 

zapobieżenia rozwojowi oporności oraz polepszenia wyniku terapii [17, 18]. 
Zanim nowe połączenia leków zostaną podane człowiekowi to muszą zostać 

poddane testom in vitro w celu określenia ich aktywności oraz ewentualnej 

toksyczności. W przypadku nowych pochodnych stilbenów przed zastosowaniem 
ich jako środków przeciwbakteryjnych należy określić jakim interakcjom będą 

podlegać w połączeniu z powszechnie stosowanymi antybiotykami. Stąd też 

potrzebne są dalsze badania kliniczne na zwierzętach i ludziach, aby jednoznacznie 
stwierdzić, że połączenie tych pochodnych z innymi substancjami leczniczymi 
będzie bezpieczne. Pomimo, że niektóre interakcje są możliwe do przewidzenia to 

brakuje na nie dowodów klinicznych. Jedną z pochodnych jest trans-3,5,4’-
trihydroksystilben, który wykazuje aktywność przeciwbakteryjną na wszystkie 

badane bakterie, zaś w połączeniu z ciprofloksacyną i cefotaksymem - synergizm 
działania. Z kolei 3,5-dihydroksy-4-izopropylo-trans-stilben jest aktywny tylko na 
bakterie Gram-dodatnie. W przypadku ostatniej pochodnej zaobserwowano 
synergizm działania w połączeniu z ciprofloksacyną, natomiast z cefotaksymem - 
działanie addytywne [2]. Synergizm działania wspomnianych pochodnych: trans-
3,5,4’-trihydroksystilbenu oraz 3,5-dihydroksy-4-izopropylo-trans-stilbenu wraz                 
z ciprofloksacyną i cefotaksymem może stanowić poparcie hipotezy, że 

biologicznie aktywne pochodne stilbenu na zasadzie adjuwanta (wspomagacza) 
mogą uczestniczyć w terapii przeciwbakteryjnej.  

 
2. DZIAŁANIE ESTROGENNE 

 
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się związkom, które poza 

wywoływaniem określonych efektów w organizmie oraz zdolnością do 

biokumulacji zdolne są do łączenia się z receptorami estrogenowymi. Wiele z nich 
jest substancjami pochodzenia naturalnego, ale niektóre stanowią też związki 

syntetyczne wytwarzane przez przemysł chemiczny. Takie związki nazywane są 

endokrynnie aktywnymi modulatorami hormonalnymi lub związkami 

zakłócającymi działanie endokrynne (EDCs, ang. endocrine-disrupting compounds) 
[19].  

 



 

 
Hormony płciowe (zwane także steroidami płciowymi) są grupą lipofilnych 

cząsteczek syntetyzowanych z cholesterolu w gonadach, korze nadnerczy lub 

powstających przez przekształcenie z innych hormonów płciowych w komórkach 

wielu tkanek organizmu (np. wątrobie czy tkance tłuszczowej). Do grupy tej są 

zaliczane androgeny, estrogeny i progestageny. Mimo, iż zwyczajowo są dzielone 

na „hormony żeńskie” (estrogeny i progesteron) oraz „hormony męskie” 

(androgeny), przedstawiciele tych dwóch grup występują fizjologicznie u obu płci 

jedynie w różnych stężeniach i pełnią odmienne role. Po wniknięciu do komórki, 

hormony płciowe działają przez związanie ze swoistymi receptorami 

wewnątrzkomórkowymi (ER, ang. estrogen receptor α i β) będącymi jednocześnie 

czynnikami transkrypcyjnymi. Po związaniu z ligandem aktywowane receptory 

ujawniają działanie wzmacniające bądź wyciszające ekspresję genów docelowych 

w następstwie czego ujawniają się biologiczne efekty ich działania.  
Działanie aktywnych kompleksów hormon-receptor może się odbywać także 

pośrednio przez oddziaływanie z innymi czynnikami transkrypcyjnymi lub przez 
włączenie w wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne [20]. Powinowactwo ERα 
i ERβ jest odmienne wobec różnych ligandów. W przypadku receptorów 

estrogenowych ten sam ligand raz może być agonistą a innym razem antagonistą               
w zależności od tego, czy łączy się z ERα czy ERβ. Zależy to również od tego, do 

którego promotora genu przyłącza się ER [21].  
Modulacja transkrypcji genów przez estrogeny nazywana „genomowym” 

działaniem estrogenów w odróżnieniu od „niegenomowego” mechanizmu działania 

charakteryzuje się szybką odpowiedzią po ekspozycji na hormon (w przeciągu kilku 

sekund czy minut) i prowadzi do posttranslacyjnych modyfikacji białek 

sygnałowych. Za niegenomowe działanie estrogenów odpowiada receptor 

estrogenowy zlokalizowany w błonie komórkowej. W niegenomowym, zwanym 
inaczej nietranskrypcyjnym działaniu estrogenów nie jest wymagane wiązanie się 

ER z DNA i synteza mRNA określonych genów [21].  
Działanie estrogenów środowiskowych polega przede wszystkim na interakcji 

z receptorem estrogenowym, ale nie tylko [22, 23]. Almstrup i współ. [17] 

wykazali, że związki te mogą wpływać na komórki również drogą inną niż 

przyłączenie do ER. Opisali oni działanie izoflawonów na aromatazę cytochromu 

P450, enzymu odpowiedzialnego za konwertowanie androgenów do estrogenów. 

Reakcja aromatyzacji testosteronu odpowiada za produkcję estrogenów w innych 

tkankach niż gruczoły płciowe i jest głównym szklakiem wytwarzania estrogenów       
u mężczyzn i kobiet po menopauzie. Fitoestrogeny w śladowych ilościach hamują 

aktywność enzymu (działają jak antyestrogeny), natomiast w dużych stężeniach 

działają jak typowe estrogeny [23].  
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Przedstawicielem stilbenów należącym do fitoestrogenów jest resweratrol. 

Związek ten konkuruje z estradiolem w celu związania się z ludzkim receptorem 
estrogenowym. Ponadto aktywuje on ekspresję genów reporterowych reagujących 

na estrogeny w wielu ludzkich liniach komórkowych. Poza tym, w pełni aktywuje 
ekspresję endogennych genów regulowanych estrem estrogenu i indukuje 

proliferację komórek raka piersi T47D. Resweratrol wykazuje większą maksymalną 

aktywność transkrypcyjną niż estradiol, ale ten super agonizm nie był obserwowany 

we wszystkich typach komórek. Na przykład resweratrol powodował 2-4 razy 
większą aktywację plazmidów reporterowych niż estradiol w komórkach raka piersi 

MCF-7, ale z kolei mniejszą w komórkach raka jajnika BG-1. Te specyficzne dla 
typu komórki efekty resweratrolu przypominają dobrze znane działanie dla tkanek               
i dla danego gatunku jakie wykazuje tamoksyfen (lek hormonalny stosowany                    
w leczeniu nowotworu piersi i endometrium) [16]. Mogą one działać jak agonista 

receptora estrogenowego w niektórych tkankach, takich jak macica oraz jako 
antagonista estrogenu w piersi. Medialne stężenie skuteczne (EC50, ang. effective 
concentration) dla stymulacji estrogenowej przez resweratrol występuje                         
w podobnych stężeniach do tych, które są wymagane w opisywanych działaniach 

przeciwzapalnych, przeciwpłytkowych i antynowotworowych [17]. 
Zarówno stilben, jak i jego tlenek nie posiadają właściwości estrogenowych 

dopiero w wyniku metabolizmu pod wpływem enzymów mikrosomalnych wątroby 

powstają pochodne wykazujące silne działanie [18]. Sanoh i współ. [19] zbadali,                
iż system enzymów mikrosomalnych wątroby u szczura i człowieka (CYP 1A1/2) 

metabolizuje trans-stilbeny do pochodnej 4-hydroksylowej (trans-4-
hydroksystilben), która wykazuje działanie estrogenne. Natomiast cis-stilbeny nie 
są aktywowane metabolicznie przez układ enzymów mikrosomalnych wątroby do 

aktywnych pochodnych hydroksylowych i nie posiadają działania 

proestrogenowego [18, 19].  
Grupa hydroksylowa w pierścieniu A fenylowym stilbenu jest niezbędna do 

wystąpienia działania estrogennego [19, 20]. Grupy: 4-nitro- i 4-amino- również 

przyczyniają się do takiego działania. Lipofilne ugrupowanie przyłączone do grupy 

fenylowej jest konieczne dla maksymalnego działania pochodnych stilbenu, zaś 

hydroksylowe ugrupowanie w pozycji 4' zwiększa działanie estrogenowe 

pochodnych 4-hydroksylowych stilbenu. Bardzo silne działanie estrogenowe 

wykazuje: dietylostilbestrol (DES) oraz 4,4'-dihydroksy-α-metylostilben                          
w porównaniu z 4,4'-dihydroksystilbenem. Wskazuje to na fakt, że podstawniki 
lipofilne w łańcuchu winylowym wzmacniają dodatkowo działanie estrogenne 

pochodnych stilbenu. DES jest najbardziej popularną pochodną stilbenu 

zastosowaną w medycynie do leczenia raka prostaty, raka piersi oraz u kobiet                   
w   ciąży   zagrożonych   przedwczesnym    porodem.     Na    tle    hydroksylowych   



 

 
pochodnych stilbenu, resweratrol wykazuje słabsze działanie estrogenne. 

Prawdopodobnie jest to związane z obecnością dwóch podstawników 

hydroksylowych w pozycji 3' i 5' w pierścieniu B fenylowym [19].  
 

3. ŚRODKI KONSERWUJĄCE W LEKACH 
 
Związki konserwujące wywodzą się z grupy substancji o działaniu 

przeciwbakteryjnym i są stosowane w dezynfekcji, antyseptyce, w niektórych 

przypadkach chemioterapii, itp. Pod względem chemicznym należą one do różnych 

grup i różny jest ich zakres działania. Te związki, które są najczęściej stosowane 

należą do fenoli, alkoholi, kwasów organicznych, biguanidów, organicznych 

związków rtęciowych i czwartorzędowych zasad amoniowych [24]. W stężeniach 

stosowanych do konserwacji leków związki te pełnią podstawowe zadania                         
i głównie uniemożliwią rozwój lub zabijają drobnoustroje [25]. Pierwsze z tych 

działań ma charakter bakteriostatyczny i dotyczy najczęściej leków, w których nie 

wymaga się jałowości. Głównie chodzi tu o zahamowanie wzrostu i rozmnażania 

drobnoustrojów obecnych w leku nieużywanym lub dostających się do niego                   
w czasie stosowania. Ten typ konserwacji dotyczy leków podawanych doustnie                  
w postaci płynnej oraz niektórych zewnętrznie. Natomiast działanie bakteriobójcze 

ma na celu szybkie zniszczenie wszystkich drobnoustrojów, które mogłyby się 

dostać w czasie jego stosowania. Ten rodzaj konserwacji dotyczy leków pierwotnie 

jałowych, a więc głównie do iniekcji leków do oczu oraz niektórych postaci leków 
do stosowania zewnętrznego.  

Do elementów łączących zagadnienia konserwacji różnych postaci i rodzajów 

leków należy zaliczyć [25]: 

 Cechy związku: rozpuszczalność w leku w wymaganym do konserwacji 

stężeniu, właściwości lipofilne i hydrofobowe, zgodność z większością leków 

danej grupy, brak zapachu, smaku, barwy oraz aktywność i trwałość                            
w środowisku o różnym pH i temperaturze. 

 Działanie na drobnoustroje: działanie w małych stężeniach na liczne 

drobnoustroje bądź szczególna skuteczność w pożądanym kierunku, szybkie 

działanie przeciwbakteryjne, trudność wytworzenia form opornych. 

 Działanie na organizm człowieka: brak działania toksycznego, alergizującego                 
i drażniącego. 
Efekt przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny środków konserwujących jest 

zróżnicowany i zależy od stężenia tego środka, jego budowy, pH rozpuszczalnika 

oraz rodzaju mikroorganizmu [26]. Do chwili obecnej nie znaleziono idealnego 
związku chemicznego, który w pełni odpowiadałby wszystkim tym wymaganiom, 

bowiem każdy  ze  stosowanych  ma  pewne  ograniczenia  [24,  27].  W  niektórych 
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 przypadkach, aby zwiększyć wydajność środków konserwujących, stosuje się ich 

połączenia wykazujące synergizm działania. Zastosowanie połączeń pozwala 

obniżyć stężenia poszczególnych konserwantów [26]. Ilościowo zjawisko to można 

określić za pomocą współczynnika FIC (ang. Fractional Inhibitory Index). Wartość 

FIC dla mieszaniny dwóch środków konserwujących równa się sumie FIC A i FIC 

B. Wartości FIC poszczególnych substancji określa się poprzez iloraz wartości 

minimalnego stężenia hamującego substancji A w mieszaninie do wartości 

minimalnego stężenia hamującego środka konserwującego zastosowanego 

pojedynczo [28, 29]. Wartość FIC poniżej 0,5 wskazuje synergizm, w przedziale 
0,5-1 addycję, zaś powyżej 1 antagonizm. Synergizm występuje przy mniejszym 

zużyciu środka konserwującego zastosowanego w połączeniu niż jest wymagane                 
w celu osiągnięcia tego samego efektu, który wywierał środek konserwujący 

zastosowany pojedynczo [30, 31].  
Stosowanie substancji konserwujących w lekach regulowane jest przepisami 

prawnymi [28]. Spośród różnych metod stosowanych w badaniu oceniającym 

skuteczność działania związków konserwujących należy wymienić określanie 

najmniejszych stężeń hamujących wzrost drobnoustrojów – bakteriostatycznych, 
czyli najmniejsze stężenie inhibitora oraz bakteriobójczych, czyli najmniejsze 
stężenie bakteriobójcze (MBC, ang. Minimum Bactericidal Concentration). 
Badanie to ma charakter orientacyjny i używa się go do analizy wstępnej.                         
Za najbardziej wiarygodny test uważa się badanie przeżywalności drobnoustrojów 

w czasie po ich sztucznym wprowadzeniu do środowiska preparatu leczniczego, 

czyli tzw. test konserwacji (ang. challenge test). Badanie przeprowadza się zgodnie 

z aktualną Farmakopeą Europejską bądź Polską (FP) [29, 32].  
Wymagania dotyczące parametrów oceniających skuteczność środków 

konserwujących wg FP XII 2020 r. dla preparatów pozajelitowych i do oczu 

przedstawiono w tabeli 1 [29]. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej 

wyrażana jest jako logarytm redukcji liczby zdolnych do życia drobnoustrojów                    
w czasie 28 dni w stosunku do wartości uzyskanej dla poziomu zanieczyszczenia 

wyjściowego. Właściwości konserwujące są odpowiednie, jeżeli w warunkach 

badania po określonym czasie i w określonej temperaturze w zanieczyszczonym 

drobnoustrojami testowymi preparacie następuje znaczący spadek lub nie dochodzi 

do wzrostu liczby żywych komórek drobnoustrojów (jtk – jednostki tworzące 

kolonie) po 28 dniach [29, 33, 34]. 
Wymagania odnośnie drobnoustrojów testowych, warunki przeprowadzenia 

testu oraz kryteria skuteczności zależą od kategorii produktu. Organizmy testowe 

rekomendowane przez wszystkie farmakopee (amerykańską, europejską, japońską) 

zawierają [31-34]: 

 Gram-dodatnie ziarniaki, Staphylococcus aureus; 



 

 

 Gram-ujemne pałeczki, Pseudomonas aeruginosa; 

 Grzyby i pleśnie, Aspergillus niger; 

 Drożdże, Candida albicans. 
 

Tabela 1.  Wymagane kryteria skuteczności środków konserwujących wg FP XII 
Table 1. The effective performance criteria for preservatives according to FP XII 
 

Drobnoustroje Kryterium 
Log redukcji 
6h 24h 7 dni 14 dni 28 dni 

Bakterie 
A 2 3 - ‒ BW 
B ‒ 1 3 ‒ BN 

Grzyby 
A ‒ ‒ 2 ‒ BN 
B ‒ ‒ ‒ 1 BN 

BW ‒ brak wzrostu zdolnych do życia drobnoustrojów, BN ‒ liczba drobnoustrojów nie zwiększa się. 

 
Dodatkowo Farmakopea Amerykańska oraz Farmakopea Europejska zalecają 

użycie szczepów Escherichia coli. Lista organizmów testowych może się dowolnie 

wydłużyć w zależności od potrzeb i właściwości samego produktu. Poza tymi 

testami w ocenie działania związków konserwujących analizowane jest narastanie 

oporności oraz trwałości substancji w czasie. Badania te są traktowane jako testy 

dopełniające [30, 34].  
 
4. PROBLEMY PRZY WYBORZE IDEALNEGO KONSERWANTU 
 
W doborze odpowiedniego środka konserwującego dany lek często ważna jest 

nie tylko jego aktywność przeciwdrobnoustrojowa, ale również jego właściwości 

smakowe, zapachowe oraz chemiczna i fizyczna kompatybilność z substancją 

aktywną i substancjami pomocniczymi. W debacie publicznej często kwestionuje 

się potrzebę użycia środka konserwującego [26]. Muzułmańscy duchowni w Kano 

(Nigeria) twierdzili (bez żadnych dowodów naukowych), że wielodawkowa 

szczepionka z konserwantem przeciwko Polio zalecana przez WHO zawiera 
estrogeny wywołujące bezpłodność u mężczyzn. Szczepionka została wycofana 

z tego regionu w przeciągu 12 miesięcy. W konsekwencji epidemia Polio w tym 
regionie objęła 792 ofiary [33]. 

Jednym z problemów stosowania konserwantów są ich możliwe działania 

niepożądane. Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne środków 

konserwujących wynikają z ich powinowactwa do różnych punktów uchwytu 

w komórce mikroorganizmu, takich jak: ściana komórkowa, błona 

cytoplazmatyczna czy cytoplazma. W zależności od stężenia środki konserwujące 

mogą zmieniać swój punkt uchwytu często obejmując jednocześnie kilka 

mechanizmów w komórce makroorganizmu. Środki konserwujące wykazują tylko 

w   ograniczonym   stopniu   działanie   przeciwwirusowe.   Cytotoksyczność    tych  
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związków może wpływać również na komórki ssaków. Dlatego poziom zawartości 

tych związków powinien być jak najniższy [24].  
Środki konserwujące mogą wpływać na naturalną florę bakteryjną występującą 

w przewodzie pokarmowym [28]. W preparatach biologicznych fenol ciągle 

odgrywa główną rolę jako środek konserwujący. Jednak coraz rzadziej stosowany 

jest w konserwacji preparatów doustnych i o działaniu zewnętrznym [33]. Z kolei 

bronopol nie jest zalecany w preparatach powierzchniowych i ocznych z powodu 
obaw przed działaniem uczulającym formaldehydu [26]. Środki konserwujące                    
z grupy alkoholi są generalnie uważane za bezpieczne. Wyjątek stanowi alkohol 

benzylowy, który nie powinien występować w preparatach dla noworodków z niską 

wagą urodzeniową ze względu na możliwość wystawienia zespołu wstrząsu 

toksycznego (ang. a fatal toxic syndrome) [35, 36]. Podobnie kwasy karboksylowe 
(np. benzoesowy) mogą podrażniać żołądek, skórę, oczy oraz błonę śluzową [37, 

38]. W niektórych przypadkach działania niepożądane można zmniejszyć poprzez 

zastosowanie połączenia środków konserwujących wykazujących synergizm 

działania.  
Do najbardziej znanych metalicznych czynników bakteriobójczych zalicza się 

miedź i jej stopy oraz związki rtęci. Stopy miedzi posiadają naturalne właściwości 

zabijające szeroką gamę mikroorganizmów. Spośród związków rtęci silnie 

bakteriobójcze okazały się połączenia organiczne. Organiczne związki rtęci działają 

silniej na bakterie Gram-dodatnie niż Gram-ujemne i stosunkowo silnie na grzyby. 
Są one nie tylko aktywniejsze, ale mniej toksyczne i drażniące, bowiem zawierają 

trudno uwalniający się jon rtęci. Jako środki konserwujące w lekach stosowane są 

połączenia arylowe rtęci (tiomersal, nitromersol, merbromin, mercurobutol), które 

lepiej penetrują do błony śluzowej niż sole nieorganiczne. Zastosowano je m.in.                  
w szczepionkach, w lekach dermatologicznych stosowanych w schorzeniach skóry     
i błon śluzowych, w płynie do soczewek kontaktowych, w preparatach na 

hemoroidy oraz w kosmetykach [39, 40]. 
Tiomersal, czyli 2-(etylortęciomerkapto)salicylan sodu jako środek 

konserwujący zastosowano po raz pierwszy w szczepionkach dla dzieci w 1930 
roku. Zawartość wagowa etylortęci w tiomersalu wynosi 50%. Ze względu na 

możliwość wystąpienia skumulowanych dawek rtęci w szczepionkach dla 

niemowląt do 6 miesiąca życia, Europejska Agencja ds. Oceny Leków oraz 

Brytyjski Komitet ds. Bezpieczeństwa Leków zalecili stosowanie szczepionek bez 

tiomersalu jako środka zapobiegawczego [41]. 
Organiczne związki rtęci są powszechnie znanymi czynnikami wywołującymi 

alergiczne zapalenie skóry, wysypkę [42], odnotowano nawet przypadek 

złuszczającego zapalenia skóry [43]. Poza tym mogą również wywoływać reakcje 

nadwrażliwości   [44,   45],  w  tym  ataki  astmy   u   pacjentów,   którzy  otrzymali 



 

 
szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B [46]. Reakcje 

alergiczne mogą powstawać na drodze immunizacji po wcześniejszym podaniu 

szczepionki bądź wykonaniu próby tuberkulinowej zawierającej tiomersal jako 

środek konserwujący [47, 48]. Przeprowadzone badania wykazały, że tuberkulina 

może pełnić rolę adjuwanta (wspomagacza) w procesie tworzenia się uczulenia na 

tiomersal [48]. U pacjentów zaliczonych do grupy uczulonych nie wykazano, aby 

wywołane działania niepożądane związane z immunizacją stanowiły poważne 

ryzyko i przeciwwskazanie do zastosowania szczepionki zawierającej ten środek 

konswerwujący. Wiele reakcji alergicznych zaobserwowanych w skórnych testach 

płatkowych z użyciem 0,1% tiomersalu jest prawdopodobnie spowodowanych 

drażniącym charakterem tego związku [49]. Zestawienie najczęściej stosowanych 

środków konserwujących do konserwacji leków przedstawiono w tabeli 2 [49]. 
 

Tabela 2.  Zestawienie środków konserwujących 
Table 2. List of preservatives 

 
Nazwa środka 
konserwującego 

Stężenie [%] Postać leku 

 
Tiomersal 

0,001 - 0,01%  
0,0005% - 0,01% 

Szczepionki,  
Roztwory testowe, preparaty do podawania 
miejscowego (kremy), krople do oczu, uszu, 
roztwory do mycia soczewek kontaktowych 

Parabeny 0,065 - 0,15% 
do 0,5% 

Leki oczne  
Maści, leki doustne 

Chlorek 
benzalkoniowy 

do 0,02% [50] Leki i preparaty do oczu, 
Leki parenteralne 

Chlorheksydyna do 0,1% 
do 0,05% [51] 

Leki na skórę 
Leki do oczu 

 
Uwzględnione w tabeli 2 parabeny jako środki konserwujące obecnie przez 

wielu producentów są nieco rzadziej stosowane do konserwacji leków z powodu 
prowadzonych badań i dyskusji na temat ich szkodliwości. Natomiast w przypadku 
stosowania tiomersalu wielokrotnie odnotowywano zgagę oraz zatrucia rtęcią                    
(i boranem) [52]. 

 
5. BADANIA STABILNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI 

IZOTACHOFOREZY 
 
Biorąc pod uwagę aktywność biologiczną stilbenów i ich pochodnych oraz 

szerokie możliwości zastosowań, istnieje konieczność opracowywania szybkich              
i uniwersalnych metod analizy tych substancji w próbkach o zróżnicowanym                     
i złożonym składzie matrycy. Każda procedura analityczna składa się z kilku 

etapów i każdy z nich jest bardzo ważny, aby popełniane błędy analityczne były jak 

najmniejsze.  Istnieją  procedury  analityczne  bardziej i mniej złożone w zależności  
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od rodzaju matrycy i charakteru analizowanych substancji chemicznych.                            
W związku z tym, tylko prawidłowe określenie warunków analizy będzie 

decydowało o jej skuteczności.  
Do określenia stabilności krótko- i długoterminowej analizowanych 

pochodnych stilbenu oraz przeprowadzenia badań z wykorzystaniem techniki 

izotachoforezy zastosowano roztwory wodne poniższych związków (rys. 2). 
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Rysunek 3.  Struktury pochodnych stilbenu: a) chlorku (E)-N-(p-chlorobenzylo)-4’-hydroksystilbazolu-4 
(A2), b) chlorku (E)-N-(p-nitrobenzylo)-4’-hydroksystilbazolu-4 (A7), c) chlorku (E)-N-(o-
nitrobenzylo)-2’-hydroksystilbazolu-4 (A8), d) bromku (E)-N-(o-bromobenzylo)-4’-
hydroksystilbazolu-4 (A4), e) bromku (E)-N-(o-bromobenzylo)-2’-hydroksystilbazolu-4 (A6), 
f) bromku (E)-N-(p-bromobenzylo)-4’-hydroksystilbazolu-4 (A1) 

Figure 2. Chemical structures of stilbene derivatives: a) chloride of (E)-N-(p-chlorobenzyl)-4’-
hydroxystilbazole-4 (A2), b) chloride of (E)-N-(p-nitrobenzyl)-4'-hydroxystilbazole-4 (A7), c) 
chloride of (E)-N-(o-nitrobenzyl)-2'-hydroxystilbazole-4 (A8), d) bromide of (E)-N-(o-
bromobenzyl)-4'-hydroxystilbazole-4 (A4), e) bromide of (E)-N-(o-bromobenzyl)-2'-
hydroxystilbazole-4 (A6), f) bromide of (E)-N-(p-bromobenzyl)-4’-hydroxystilbazole-4 (A1) 

 
Wszystkie poddane badaniom pochodne wykazywały aktywność biologiczną                 

i były bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Ich właściwości 

antymikrobiologiczne oraz minimalne stężenie inhibitora przedstawiono w tabeli                 
3 [53‒55].  

Badania dotyczące określenia stabilności krótko- i długoterminowej 

prowadzono z wykorzystaniem trzech matryc, tj.: ścieków, wody powierzchniowej 

oraz wody destylowanej. Z powodu możliwych zmian w czasie zawartości 

analizowanych pochodnych określano standardowo w czterech odstępach 

czasowych, tj.: po 1 godzinie, 7 dniach, 28 dniach oraz 12 miesiącach. W każdym 

terminie badaniom poddano po 5 próbek wody destylowanej, wody 

powierzchniowej  oraz  ścieków.  Wszystkie  przeznaczone  do  ekstrakcji  roztwory 



 

  
wody destylowanej, powierzchniowej oraz ścieków przechowywano                         
w butelkach plastikowych w zależności od pory roku w temperaturze 20-32ºC. 

 
Tabela 3.  Właściwości antymikrobiologiczne pochodnych stilbenu 
Table 3. Antimicrobial properties of stilbene derivatives 

  
Pochodna stilbenu Minimalne stężenie inhibitora [g/ml] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(A1) 5 500 500 100 1000 1000 >500 >500 >500 
(A2) 100 100 500 100 500 1000 >500 >500 >500 
(A4) 7,5 500 100 100 1000 1000 >500 >500 >500 
(A6) 100 500 500 500 1000 1000 >500 >500 >500 
(A7) 100 1000 1000 1000 1000 1000 >500 >500 >500 
(A8) 100 1000 500 1000 1000 1000 >500 >500 >500 
1– Staphylococcus aureus 209P FDA, 2– Streptococcus faecalis ATCC 8040, 3– Bacillus subtilis ATCC 1633, 
4– Escherichia coli PZHO 26B6, 5– Klebsiella pneumoniae 231, 6– Pseudomonas aeruginosa 5 R1, 7– 
Candida albicanus PCM 1409 PZH, 8– Microsporum gypseum K1, 9– Aspergillus fumigatus C1. 

 
Badania dotyczące określenia stabilności krótko- i długoterminowej 

prowadzono z wykorzystaniem trzech matryc, tj.: ścieków, wody powierzchniowej 

oraz wody destylowanej. Z powodu możliwych zmian w czasie zawartości 

analizowanych pochodnych określano standardowo w czterech odstępach 

czasowych, tj.: po 1 godzinie, 7 dniach, 28 dniach oraz 12 miesiącach. W każdym 

terminie badaniom poddano po 5 próbek wody destylowanej, wody 

powierzchniowej oraz ścieków. Wszystkie przeznaczone do ekstrakcji roztwory 

wody destylowanej, powierzchniowej oraz ścieków przechowywano w butelkach 
plastikowych w zależności od pory roku w temperaturze 20-32ºC. 

Przygotowanie próbki jest zarazem pierwszym i najważniejszym etapem 

każdej analizy. Prowadząc badania stabilności pochodnych stilbenu wykazano, że 

największymi odzyskami charakteryzowała się kolumna ekstrakcyjna 

z wypełnieniem naftylopropylowym (rys. 3). Stąd też proces ekstrakcji 

analizowanych pochodnych z poszczególnych próbek prowadzono 

z wykorzystaniem kolumny z fazą naftylopropylową [56].  
 

 
 

Rysunek 3.  Struktura naftylopropylowej fazy stacjonarnej 
Figure 3. Structure of naphthylpropyl stationary phase 
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Do określenia stabilności krótko- i długoterminowej zastosowano technikę 

izotachoforezy. Z kolei jako elektrolit kończący zastosowano w postaci roztworu 

wodnego 4,4'-bis{1-[(N,N-dimetylo)aminiometylo]spirobi(1-sila-2,5-dioksacyklo-
pentan-3-on)at} (rys. 4). Elektrolit ten był z powodzeniem stosowany do wielu 
analiz izotachoforetycznych [57-59]. 
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Rysunek 4.  Wzór strukturalny ES-silanatu zastosowanego jako elektrolit kończący 
Figure 4. Structure of ES-silanate used as terminal electrolyte 

 
Efekty badań stabilności krótko- i długoterminowej pochodnych stilbenu 

przedstawiono w tabeli 5. Analizując uzyskane wyniki łatwo zauważyć, że 

najwyższe średnie zawartości analizowanych pochodnych stilbenu uzyskiwano                  
w wodzie destylowanej. 

 
Tabela 4.  Średnie zawartości analizowanych pochodnych stilbenu w próbkach wody destylowanej, wody 

powierzchniowej i ścieków po 1 godzinie, 7 dniach, 28 dniach i 12 miesiącach (SD ≤ 5%) 
Table 4. Mean content values of the analyzed stilbene derivatives in the distilled, surface and waste 

water samples after 1 hour, 7 days, 28 days and 12 months (SD ≤ 5%) 

 
 

Czas 
 

Matryca 
Wartość średnia, µg/cm3 

A1 A2 A4 A6 A7 A8 

 
1 h 

woda destylowana 893,8 881,9 903,1 886,4 921,9 917,4 

woda powierzchniowa 888,1 883,4 887,9 882,7 918,0 913,6 

ścieki 871,9 876,4 879,1 878,3 913,4 909,0 

 
7 dni 

woda destylowana 884,5 887,1 881,7 882,6 911,9 903,5 

woda powierzchniowa 873,1 870,2 863,8 874,5 902,5 875,1 
ścieki 860,7 864,8 861,0 860,1 864,9 860,6 

 
28 dni 

woda destylowana 795,2 788,1 794,1 786,9 790,0 807,6 

woda powierzchniowa 789,1 787,5 786,5 791,0 795,8 781,5 
ścieki 781,6 780,3 780,2 783,3 777,8 763,5 

 
1rok 

woda destylowana 715,3 703,7 705,0 713,4 695,1 721,2 

woda powierzchniowa 690,1 687,8 681,1 678,9 679,3 645,5 
ścieki 686,2 679,7 696,8 686,7 701,2 680,7 



 

 
Podsumowując można stwierdzić, że otrzymane wyniki wskazują na dobrą 

stabilność analizowanych pochodnych stilbenu w całym badanym przedziale 

czasowym, niezależnie od rodzaju zastosowanej matrycy. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Badania stabilności rozszerzają możliwości zastosowań biologicznie aktywnych 

pochodnych stilbenu i prowadzą do coraz lepszego poznania tej grupy związków. 

Opisywane w pracy pochodne charakteryzowały się dobrą stabilnością krótko-                         
i długoterminową. Opracowywanie nowych możliwości zastosowań pochodnych 

stilbenu rozszerza listę dostępnych substancji o właściwościach fungistatycznych                  
i fungitoksycznych z możliwością wykorzystania ich w różnych gałęziach przemysłu 

oraz w ochronie środowiska. Korzyścią stosowania tychże pochodnych może być 

również fakt, że nie wykazują one negatywnego wpływu na zdrowie człowieka                      
i środowisko naturalne. Dodatkowo aktywność antybakteryjna i antygrzybiczna tego 

typu związków, jak i możliwość stosowania ich jako konserwanty to nowe obszary 

zastosowań tej klasy związków. 

 
PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 
[1] B. Olas, Antyoksydanty obecne w diecie w walce z miażdżycą. Kosmos. Probl. Nauk Biol. 

2003, 52, 249. 
[2] N.S. Kumar, J.V. Siji, B. Nambisan, C. Mohandas, World J. Microbiol. Biotech. 2012, 3143. 
[3] M.M.Y. Chan, Biochem. Pharmacol. 2002, 99. 
[4] G.B. Mahady, S.L. Pendland, Am. J. Gastroenterol. 2000, 95, 1849. 
[5] B. Shan, J.D. Brooks, Y.Z. Cai, H. Corke, Food Chem. 2008, 109, 530. 
[6] J.J. Docherty, M.M. Fu, M. Tsai, J. Antimicrob. Chemother. 2001, 47, 243. 
[7] W.B. Wang, H.C. Lai, P.R. Hsueh, R.Y. Chiou, S.J. Liaw, J. Med. Microbiol. 2006, 55, 1313. 
[8] L. Paulo, E. Gallardo, S. Ferreira, F. Domingues, World J. Microbiol. Biotechnol. 2010, 26, 

1533. 
[9] S. Albert, R. Horbach, H.B. Deising, B. Siewert, R. Csuk, Bioorg. Med. Chem. 2011, 5155. 

[10] P. Jeandet, A.C. Douillet-Breuil, R. Bessis, S. Debord, M. Sbaghi, J. Agric. Food. Chem. 2002, 
50, 2731. 

[11] S.N. Aslam, P.C. Stevenson, T. Kokubun, D.R. Hall, Microbiol. Res. 2009, 164, 191. 
[12] E. Kato, Y. Tokunaga, F.J. Sakan, J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 2544. 
[13] N.H. Shin, S.Y. Ryu, E.J. Choi, S.H. Kang, I.M. Chang, K.R. Min, Y. Kim, Biochem. Biophys. 

Res. Commum. 1998, 243, 801. 
[14] S.K. Seppnen, L. Syrj, K. von Weissenberg, T.H. Teeri, A. Paajanen, Plant Cell Rep. 2004, 22, 

584. 
[15] J. Chong, A. Poutaraud, P. Hugueney, Plant Sci. 2009, 177, 143. 
[16] G. Adwan, M. Mhanna, Middle- East J. Sci. Res. 2008, 3, 134. 
[17] K. Almstrup, M.F. Fernandez, J.H. Petersen, N. Olea, N.E. Skakkebaek, H. Leffers, Environ. 

Health Perspec. 2002, 110, 743. 
[18] B.D. Gehm, J.M. McAndrews, P.Y. Chien, J.L. Jameson, PNAS. 1997, 94, 14138.  
[19] S. Sanoh, K. Sugihara, S. Kitamura, S. Ohta, J. Health Sci. 2003, 49, 359. 

1014 M. KLUSKA  
   



 

STABILNOŚĆ BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH HETEROCYKLICZNYCH POCHODNYCH STILBENU 1015 
  

 
[20] H. Fang, W. Tong, L.M. Shi, R. Blair, R. Perkins, W. Branham, B.S. Hass, Q. Xie, S.L. Dial, 

C.L. Moland, D.M. Sheehan, Chem. Res. Toxicol. 2001, 14, 280. 
[21] A. Bogusz, Ocena wpływu wybranych roslin leczniczych na poziom transkrypcji genów CYP 

3A1, CYP2D2 w badaniach in vivo. Rozprawa Doktorska. 2010. 
[22] B. Piver, F. Berthou, Y. Dreano, D. Lucas, Toxicol. Lett. 2001, 125, 83. 
[23] M. Wierzchowski, Z. Dutkiewicz, A. Gielara-Korzańska, A. Korzański, A. Teubert, A. Teżyk, 

T. Stefański, W. Baer-Dubowska, R. Mikstacka, Chem. Biol. Drug Des. 2017, 90, 1226. 
[24] D.P. Elder, Am. Pharm. Rev. 2012, 13, 6. 
[25] D. Stanojevic, Bulgar. J. Aqricul. Sci. 2009, 15, 307. 
[26] D.P. Elder, P.J. Crowley, Antimicrobial preservatives part three: chalenges facing preservative 

systems. www.americanpharmaceutical-review.com. 2020.  
[27] M.J. Hall, R.F. Middleton, D. Westmacott, J. Antimicrob. Chem. 1983, 11, 5, 427. 
[28] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków konserwujących, słodzących, barwników 

i przeciwutleniaczy, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych. Dz.U. 2003 nr 19, 
poz. 169. 

[29] Farmakopea Polska, wyd. XII, 2020. 
[30] Z. Muszyński, M. Ratajczak, Konserwacja przeciwdrobnoustrojowa leków. www.ptfarm.pl. 

2020.  
[31] United States Pharmacopeia, general chapter antimicrobial effectiveness testing. Rockville: 

2015. USP 34‒NF29. 
[32] European Directorate for Quality of Medicines. European Pharmacopeia 5.1.3. Efficacy of 

Antimicrobial Preservation. Strasbourg, France 2020. 
[33] F. Walsh, Muslim fear hamper drive to eradicate polio. The observer. 2005. 
[34] F.M. Penha, E.B. Rodrigues, M. Maia, B.A. Furlani, C. Regatieri, G.B. Melo, Ophthalmic Res. 

2010, 44, 205. 
[35] E. Cahill, Benzyl alcohol monograph [in:] R.C. Rowe, P.J. Sheskey, P.J. Weller. Handbook of 

Pharmaceutical Excipients, Fift Edition. Pharmaceutical Press, 2006, 9‒71. 
[36] Anon. Benzyl alkohol may be toxic to newborns. FDA Drug. Bull. 1982, 12, 10. 
[37] C.E. Downward, L.I. Roberts, L.I.J.D. Morrow, Clin. Pharm. Ther. 1995, 57, 441. 
[38] P.J. Weller, Benzoic acid monigraph [in:] R.C. Rowe, P.J. Sheskey, P.J. Weller. Handbook of 

Pharmaceutical Excipients, Fifth Edition. Pharmaceutical Press, 2006, 66‒68. 
[39] J.K. Aronson, Meyler's Side effects of Drugs. 2016, 844. 
[40] L. Barregard, D. Rekić, M. Horvat, L. Elmberg, T. Lundh, O. Zachrisson, Toxicol. Sci. 2011, 

120, 499. 
[41] S. Esposito, N. Principi, G. Cornaglia, Clin. Microbiol. Inf. 2014, 20, 25. 
[42] G.A. Vena, C. Foti, M. Grandolfo, G. Angelini, Contact Dermatitis. 1994, 214. 
[43] M. Unni, Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 1994, 60, 56. 
[44] J. Matsumoto, M. Natsuaki, Skin. Res. 1997, 39, 48. 
[45] L. Kaherva, Eur. J. Derm. 1994, 4, 359. 
[46] G. Lohiya, West. J. Med. 1987, 147, 341. 
[47] H. Moller, Acta Derm. Venereol. 1977, 57, 509. 
[48] W. Aberer, Contact Dermatitis. 1991, 24, 6. 
[49] D. L'Allemand, J. Pediatr. 1983, 102, 935. 
[50] The expert panel of the American College of Toxicology. Final report on the safety assessment 

of benzethonium chloride and methylbenzethonium chloride. J. Am. Coll. Toxicol. 1985, 4, 65. 
[51] R.T. Guest, Handbook of Pharmaceutical Excipients. 5th Edition. Pharmaceutical Press, 2006. 
[52] J. Rohyans, J. Pediatr. 2009, 104, 311. 
[53] E. Wyrzykiewicz, W. Prukała, Il Farmaco 1995, 50, 779. 

 



 

 
[54] D. Prukała, W. Prukała, K. Małkiewicz, M. Szymalska, E. Witkowska-Krajewska, M. Kluska,    

J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol. 2010, 33, 761. 
[55] D. Prukała, W. Prukała, M. Szymalska, E. Witkowska-Krajewska, M. Kluska, J. Liq. 

Chromatogr. Rel. Technol. 2010, 33, 248. 
[56] R. Gadzała-Kopciuch, M. Kluska, M. Wełniak, B. Buszewski, Mater. Chem. Physics, 2005, 89, 

228. 
[57] J. Jabłońska, M. Kluska, N. Erchak, J. Sep. Science, 2020, 43, 3399. 
[58] M. Kluska, J. Jabłońska, W. Prukała, S. Popiel, Pol. J. Environ. Stud., 2021, 30, 1647. 
[59] J. Jabłońska, M. Kluska, Bull. Environ. Cont. Toxicol., 2020, 105, 626. 

 
Praca wpłynęła do Redakcji 3 maja 2021 r. 

 

 
 

 

1016 M. KLUSKA  
   



                                                                                                                                     2021, 75, 7-8  
 
 
 
 

OZNACZANIE ZWIĄZKÓW FOSFORU                             

W MATRYCACH ROŚLINNYCH 
 

 

DETERMINATION OF PHOSPHORUS COMPOUNDS   
IN PLANT TISSUES 

 

 

Beata Żyszka-Haberecht, Dorota Wieczorek,  
Jacek Lipok* 

 
  

Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski,  
ul. Oleska 48,  
45-052 Opole 

*e-mail: jacek.lipok@uni.opole.pl 
 

 
 
                    
 
 Abstract 
 Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 Wprowadzenie 
 1. Fosfor jako kluczowy pierwiastek biogenny w roślinach 
 2. Przegląd metod oznaczania fosforu w roślinach   
     2.1. Oznaczenie całkowitej zawartości fosforu (Pc) w roślinach 
     2.2. Jednoczesne  oznaczanie  organicznych  i  nieorganicznych  
     związków fosforu w roślinach  z  wykorzystaniem  spektro- 
     skopii magnetycznego rezonansu jądrowego NMR  
 Uwagi końcowe   

 Podziękowania                                                     
 Piśmiennictwo cytowane 
 



 
Dr Beata Żyszka-Haberecht, w roku 2013 ukończyła studia na kierunku chemia (specjalność: chemia 

biologiczna) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała                 
w 2019 roku. Obecnie pracuje w Katedrze Farmacji i Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego. Realizowane przez nią badania naukowe związane są z analizą przemian związków fosforowych 
w komórkach organizmów żywych. Szczególnym jej zainteresowaniem cieszą się biotransformacje 

naturalnych bioaktywnych związków przez cyjanobakterie. 
 

 

   https://orcid.org/0000-0002-3232-8815 
 

 
Dr Dorota Wieczorek, w roku 2007 ukończyła studia na kierunku chemia (specjalność agrobiochemia) na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Stopień doktora nauk chemicznych 
uzyskała w 2012 roku. W latach 2012 – 2019 pracowała w Opolskim Laboratorium Badań Strukturalnych. 

Obecnie pracuje w Katedrze Farmacji i Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. 
Realizowane przez nią badania naukowe związane są z oceną aktywności biologicznej związków 

chemicznych oraz analizą przemian związków fosforu w komórkach organizmów żywych. 
 

   https://orcid.org/0000-0001-9028-9765 
 
 
 

 
Prof. dr hab. Jacek Lipok, jest absolwentem specjalności Agrobiochemia, prowadzonej na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zainteresowanie naturalnymi                        
i syntetycznymi związkami chemicznymi, jako regulatorami aktywności owadów, zaowocowało obroną 

rozprawy doktorskiej. W późniejszym okresie podjął badania nad przemianami ksenobiotyków 

fosforoorganicznych w ekosystemach, koncentrując się na opracowaniu procedur umożliwiających śledzenie 

biotransformacji tych związków przez mikroorganizmy. Aktualne zainteresowania naukowe Autora związane 

są z oceną aktywności biologicznej naturalnych i syntetycznych związków chemicznych, ukierunkowaną 
biosyntezą modulatorów metabolizmu o działaniu prozdrowotnym oraz z analizą przemian chemicznych 

katalizowanych przez organizmy, z wykorzystaniem metod spektroskopowych. 
 

     https://orcid.org/0000-0002-8567-5351 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1018 B. ŻYSZKA-HABERECHT, D. WIECZOREK, J. LIPOK  
   



OZNACZANIE ZWIĄZKÓW FOSFORU W MATRYCACH ROŚLINNYCH 1019 
  

 
ABSTRACT 

 
The variety of the chemical forms of phosphorus compounds occurring in plant 

tissues, accompanied by the complexity of the chemical composition of plants                 
as the analytical matrices, are the reasons why there is no one, the best answer, how 
those individual substances may be determined qualitatively and quantitatively. 
Interestingly, if the subject of determination is the total phosphorus content, the 
spectrum of effective methods and techniques seems to be impressive. However,             
in case of spectrophotometric measurements and classical variants of absorption 
(FAAS) or emission (ICP-AES/ ICP-OES) spectrometry techniques, it is necessary 
at first to isolate various phosphorus forms from the matrix, and then to mineralize 
them prior determination. The development of combined methods e.g. ETV-ICP-
AES or HR-ETAAS, does allow the isolation of the phosphorus analyte and its 
detection in a kind of “one step” analytical procedure, directly in plant tissues. 
Similar benefits, while maintaining the sensitivity of determinations, are brought     
by the use of XRF, SIMS or nanoSIMS  - more expensive techniques of imaging 
the presence of phosphorus in biological matrices. In turn, the application of nuclear 
magnetic resonance spectroscopy, especially the 31P NMR technique is thought                
to be the most universal approach. Using this technique and being aware of higher 
limit of detection, it is possible to determine various plant phosphorus compounds 
qualitatively and quantitatively, at the same time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: phosphorus, plant tissues, determination, analytical methods, NMR 
Słowa kluczowe: fosfor, tkanki roślinne, oznaczanie, metody analityczne, NMR 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
ETAAS – atomowa  spektrometria  absorpcyjna  z  atomizacją ele-

ktrotermiczną  (ang.  electrothermal   atomic  absorption 
spectrometry) 

ETV  – elektrotermiczne   odparowanie   (ang.   electrothermal 
vaporization) 

FAAS – atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w pło-
mieniu (ang. flame atomic absorption spectrometry) 

H2PO4
- – jony diwodorofosforanowe 

HPO4
2- – jony wodorofosforanowe 

HR-ETAAS – wysokorozdzielcza   spektrometria   absorpcji   atomowej                
z atomizacją elektrotermiczną  w  wariancie  aparaturowym 
ze źródłem promieniowania ciągłego (ang. high-resolution 
continuum source electrothermal  atomic  absorption  spe-
ctrometry) 

ICP-AES/ICP-OES – spektrometria emisji atomowej  lub  spektrometria  emisji 
optycznej (ang. inductively coupled plasma atomic emission 
spectrometry  or  inductively  coupled  plasma  optical  emi-
ssion spectrometry) 

ICP-MS – spektrometria mas z plazmą indukcyjnie  sprzężoną  (ang. 
inductively coupled plasma mass spectrometry) 

InsP6 – heksafosforan inozytolu, kwas fitynowy 
LS-FAAS – klasyczna płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomo-

wa z liniowym źródłem promieniowania (ang.  line  source 
flame atomic absorption spectrometry) 

NMR – spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. 

nuclear magnetic resonance spectroscopy) 
1H NMR – spektroskopia protonowego jądrowego rezonansu magne-

tycznego 
31P NMR – spektroskopia fosforowego jądrowego rezonansu magne-

tycznego 
Pc – fosfor całkowity 
Pi – jony ortofosforanowe 
SIMS – spektroskopia mas jonów wtórnych (ang. secondary ion 

mass spectrometry) 
XRF – rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna (ang. X-ray 

fluorescence) 
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WPROWADZENIE 
 

Spośród wszystkich pierwiastków występujących w przyrodzie, jedynie 
kilkanaście uznaje się za niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Na 
podstawie zapotrzebowania oraz zawartości w roślinach, pierwiastki te zostały 
podzielone na makroelementy (węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, potas, wapń, magnez                   
i siarka) i mikroelementy (np. żelazo, mangan, cynk i miedź) [1]. Mimo że wszystkie 
składniki pokarmowe są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu fizjologicznego 
roślin, jedną z ważniejszych funkcji w tym zakresie przypisuje się fosforowi [2, 3].  

 

1. FOSFOR JAKO KLUCZOWY PIERWIASTEK BIOGENNY                           
W ROŚLINACH 

 
Fosfor, obok azotu oraz potasu, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych 

pierwiastków w tkankach roślinnych pobieranym z podłoża. Podstawowym, 

naturalnym źródłem fosforu nieorganicznego w glebie są minerały, z których 

najważniejsze to apatyty i fosforyty [4]. Apatyty są powszechnymi minerałami 

fosforowymi, występującymi w większości typów skał, zaś fosforyty są skałami 

osadowymi tworzącymi się w wyniku wytrącania fosforanu wapnia z wody 

morskiej [5]. Nieorganiczne fosforany obecne w glebie charakteryzują się zwykle 

niską rozpuszczalnością w wodzie i dużą zdolnością sorpcji [6]. Głównymi 

organicznymi formami fosforu w glebie są pochodne estrowe kwasu 

ortofosforowego: kwasy fitynowe, fosfolipidy i kwasy nukleinowe, będące 

produktami rozkładu martwych organizmów [7]. Fosfor obecny w strukturze tych 
substancji może zostać uwolniony w postaci jonów fosforanowych (V), w procesie 

enzymatycznej hydrolizy przy udziale fosfataz. Intensywność tego procesu zależy 

od składu granulometrycznego gleby, wilgotności, temperatury, odczynu oraz 
stosunku węgla organicznego do fosforu [5]. Mimo, że całkowita zawartość fosforu 

w glebach może być wysoka, często tylko niewielka ilość tego pierwiastka jest 

przyswajana przez rośliny. Dzieje się tak dlatego, że fosfor jest pobierany przez 

system korzeniowy roślin jedynie w postaci jonów H2PO4
- i HPO4

2-, obecnych                   
w roztworze glebowym [4]. 

Niezależnie od odmiennego zapotrzebowania roślin poszczególnych gatunków, 

zawartość fosforu w tkankach tych organizmów wynosi od 0,05 do 0,5% suchej 

masy [8]. Fosfor występuje w komórkach roślinnych w formie nieorganicznej oraz 

organicznej. Formę nieorganiczną stanowią w przeważającej większości jony 

ortofosforanowe, określane jako Pi, a także piro- i polifosforany [9, 10].                            
Pi występujące w komórkach dzieli się na dwie fizjologicznie odmienne grupy. 

Pierwszą reprezentują formy nieorganiczne znajdujące się w cytoplazmie, które 

stanowią  aktywną  metabolicznie  pulę  Pi,  natomiast  drugą grupę, będącą swoistą  



 

 
rezerwą tego pierwiastka, tworzą połączenia Pi magazynowane w wakuolach [9]. 
Zwykle, przy wystarczającej podaży fosforu,  85–95% komórkowego Pi znajduje 

się w wakuolach, a tylko 5–15% tworzy pulę cytoplazmatyczną [11]. 
Związki fosforoorganiczne występujące w organizmach żywych to                            

w większości organiczne estry kwasu fosforowego (V), w których grupa 

fosforanowa jest połączona z częścią organiczną wiązaniem węgiel-tlen-fosfor                  
C-O-P. Wśród tych substancji wymienia się pochodne tłuszczów (tzw. fosfolipidy), 

sacharydów (fosforany cukrów) oraz białek, a także nukleotydy i kwasy nukleinowe 

[12]. Fosfolipidy to klasa tłuszczów, których budowa opiera się na szkielecie 
glicerolowym, do którego, prócz grup acylowych kwasów tłuszczowych 

przyłączona jest reszta kwasu fosforowego V (ortofosforowego). Podstawową klasą 

fosfolipidów są kwasy fosfatydowe z jedną grupą fosforanową związaną z trzecim 

atomem węgla glicerolu. Modyfikacja grupy fosforanowej poprzez dołączenie 

choliny, seryny, etanoloaminy, inozytolu lub glicerolu prowadzi do powstania 
strukturalnych pochodnych fosfolipidów, nazywanych odpowiednio: 

fosfatydylocholiną, fosfatydyloseryną, fosfatydyloetanoloaminą, fosfatydylo-
inozytolem lub fosfatydyloglicerolem [13]. Fosfolipidy są nie tylko ważnymi 

składnikami budulcowymi błon komórkowych, ale także uczestniczą m.in.                         
w transporcie błonowym, transdukcji sygnałów oraz formowaniu cytoszkieletu 

komórki [14]. Związki te odpowiadają za prawidłowe działanie hormonów roślin, 

rozwój oraz formowanie się systemu korzeniowego, tkanki naczyniowej i pyłku 

roślinnego [15]. Kolejną ważną grupą estrów fosforanowych występujących                       
w komórkach roślin są fosforany cukrów, będące przede wszystkim metabolitami 

pośrednimi różnych procesów biochemicznych. Niektóre z tych połączeń np. 

trehalozo-6-fosforan (T6P), pełnią rolę cząsteczek sygnałowych oraz są niezbędne 

do prowadzenia stabilnej gospodarki cukrowej roślin [16]. Szczególnym, przez 

wzgląd na pełnioną funkcję, ufosforylowanym cukrem jest heksafosforan inozytolu 

(InsP6), znany również jako kwas fitynowy. Substancja ta przede wszystkim 

stanowi formę zapasową fosforu w roślinach, a także odgrywa istotną rolę                        
w metabolizmie podstawowym komórek,  m.in. uczestniczy w procesach naprawy                
i rekombinacji DNA, w eksporcie mRNA do cytoplazmy, w regulacji struktury 
chromatyny oraz w utrzymaniu odporności komórki przeciw patogenom [17, 18]. 
W nasionach, InsP6 występuje w postaci soli potasu, magnezu, wapnia, manganu, 

żelaza i cynku. Szacuje się, że w zależności od gatunku rośliny zawartość fosforu                    
w formie pochodnych fitynowych wynosi od 50% do 85% całkowitej zawartości 

tego pierwiastka w roślinach [19]. 
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Rysunek 1.  Schemat występowania i translokacji różnych form fosforu w glebie i roślinie 
Figure 1. Diagram of the occurrence and translocation of various forms of phosphorus in soil and plant 

 
Istotne, a często kluczowe dla metabolizmu roślin funkcje pochodnych fosforu 

sprawiają, że oznaczanie tych substancji jest jednym z ważniejszych zagadnień 

analitycznych. Różnorodność chemicznych połączeń fosforu występujących                     
w komórkach roślin oraz złożoność strukturalna i chemiczna tkanek roślinnych jako 

matryc analitycznych (Rys.1) powodują, iż nie ma prostej odpowiedzi na pytanie                  
o najlepszą metodę jakościowego i ilościowego oznaczania poszczególnych 

substancji. W niniejszej pracy staramy się wskazać, które metody i procedury 

analityczne mogą być efektywnie stosowane do oznaczania poszczególnych form 

fosforu obecnych w tkankach i komórkach roślinnych, w zależności od celu 

oznaczenia, struktury tych substancji oraz lokalizacji w roślinach. 



 

 
2. PRZEGLĄD METOD OZNACZANIA FOSFORU W ROSLINACH 

 
W literaturze można znaleźć wiele przykładów zastosowań różnych metod                   

i technik analitycznych do oznaczenia związków fosforu występujących                            
w materiale roślinnym. Szczególną pozycję zajmują najpowszechniej stosowane 

metody spektrofotometryczne, które w wielu przypadkach są jednak 

niewystarczające do rozróżnienia i identyfikacji nieorganicznych oraz organicznych 

form fosforu (P). Dlatego też, od ponad dekady obserwuje się wzmożone 

zainteresowanie opracowaniem i efektywnym zastosowaniem metod 
spektroskopowych, chromatograficznych i elektroforetycznych do oznaczania 
fosforu w tkankach roślin [20]. Efekty tych poszukiwań różnią się zależnie od tego 

czy celem było oznaczenie całkowitej zawartości fosforu, rozróżnienie form 

nieorganicznych od organicznych, czy oznaczenie konkretnej substancji w danym 
zakresie stężeń. 

 
2.1. OZNACZANIE CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI FOSFORU (Pc)                                     

W ROŚLINACH 
 

Całkowita zawartość fosforu (Pc) w próbce materiału roślinnego jest sumą 

zawartości wszystkich obecnych tam związków zawierających fosfor. Jak 

wspomniano wcześniej, fosfor występuje w roślinach w formie połączeń 

organicznych oraz w postaci związków nieorganicznych [21].  
Ustalenie zawartości Pc w roślinach jest przedmiotem wielu opracowań, 

których wyniki wskazują, że wielkość ta mieści się w zakresie od kilku do 

kilkunastu mg P na g suchej masy tkanki roślinnej. Ponadto stwierdzono, że około 

75% (10%) całkowitego fosforu w dojrzałych nasionach występuje w formie 

kwasu fitynowego lub fitynianu [22], podczas gdy ortofosforany są dominującymi 

formami fosforu w innych częściach roślin, takich jak: korzenie, pędy, liście, osłony 

nasion [23]. 
Poczynając od metod uznanych za tradycyjne, ale wciąż efektywne, Pc oznacza 

się metodami spektrofotometrycznymi, z wykorzystaniem kolorymetrii. Procedury 

tego rodzaju oznaczeń są stosunkowo szybkie i nie wymagają skomplikowanej 

aparatury, ani prowadzenia procesu derywatyzacji. Jednak ze względu na 

możliwość interferencji wielu czynników wpływających na wyniki tego typu 

pomiarów, optymalną próbką do analizy jest taka, która zawiera oczyszczoną 

substancję fosforową, bądź też skład chemiczny (jakościowy) takiej próbki jest 

dokładnie znany. Wymienione cechy ograniczają zakres stosowania tych technik 

oceny zawartości fosforu w układach biologicznych, do nielicznych przypadków. 

Metody kolorymetryczne używane do oznaczeń fosforu opierają się głównie na 

reakcji jonów ortofosforanowych z molibdenianem amonu w środowisku kwaśnym.  
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W wyniku tej reakcji powstaje kompleks fosforomolibdenowy o żółtym 

zabarwieniu, który w kolejnym etapie jest przekształcany, np. przy użyciu chlorku 

cyny lub zieleni malachitowej, do innej formy barwnej, oznaczanej 
spektrofotometrycznie. Fosforomolibdenian w obecności chlorku cyny ulega 

redukcji do intensywnie niebiesko zabarwionego błękitu molibdenowego, zaś 

zmiana zabarwienia na zielononiebieską w obecności zieleni malachitowej jest 

wynikiem elektrostatycznego wiązania się barwnika z kompleksem [24]. 
 

 
 

Rysunek 2.  Nieorganiczne i organiczne formy fosforu obecne w roślinach, tworzące pulę fosforu 

całkowitego 
Figure 2. Inorganic and organic forms of phosphorus present in plants forming the total phosphorous pool 

 
Reakcja z błękitem molibdenowym przebiega dwuetapowo. W pierwszym 

etapie następuje reakcja jonów ortofosforanowych i jonów molibdenianowych                   
w kwaśnym roztworze, w wyniku której powstaje żółty kompleks 

fosforomolibdenianowy, natomiast drugi etap obejmuje redukcję molibdenu                       
w kompleksie, w wyniku czego powstaje produkt o intensywnie niebieskim 
zabarwieniu. Wszystkie metody z błękitem molibdenowym są zwykle stosowane                  
w roztworze wodnym i wymagają mocnego kwasu, źródła molibdenianu (Mo(VI)) 
oraz reduktora. Kwas askorbinowy jest najczęściej stosowanym reduktorem,                     
a antymon jest używany do katalizowania redukcji molibdenu przez kwas 

askorbinowy.  Ponieważ  reakcja  przebiega  niemal   stechiometrycznie,  zawartość  



 

 
fosforu ustala się na podstawie spektrofotometrycznego pomiaru absorbancji 

powstałego kompleksu, przy długości fali 880 nm [24].  
 

PO4
3-
 12 MoO4

2- 27H+  H3PO4(MoO3)12  12H2O 

H3PMo(VI)12O40    reduktor  [H4PMo(VI)8Mo(V)4O40]
3- 

 
Rysunek 3.  Tworzenie kompleksu fosforomolibdenowego 
Figure 3. Forming of a phosphomolybdenum complex 

 
Jedną z najbardziej czułych spektrofotometrycznych metod oznaczania 

fosforanów jest metoda kolorymetryczna z zielenią malachitową, zwana również 

mikro-metodą, ponieważ pozwala na wykrywanie nawet nanomolowych stężeń 

fosforu w próbkach. Amina aromatyczna - pochodna trytylu, zwyczajowo 
nazywana zielenią malachitową, w obecności molibdenianu amonu reaguje 

stechiometrycznie z jonami fosforanowymi tworząc barwny kompleks 

charakteryzujący się maksymalną absorpcją przy długości fali równej 660 nm [25]. 

Podobnie jak w przypadku oznaczenia z wykorzystaniem błękitu molibdenowego, 

zawartość fosforu ustala się na podstawie wartości absorbancji utworzonego 

kompleksu. Mimo podobieństw co do  natury procesu oraz sekwencji działań, 

obydwie wspomniane procedury oznaczeń cechuje pewna specyfika. Metoda 
błękitu molibdenowego może być zautomatyzowana, a pomiar prowadzony także  
w strumieniu przepływającego analitu. Sprzyja temu fakt, że krzywa kalibracyjna 

wykazuje prostoliniowość w szerokim zakresie stężeń; 0,004–1,2 mg Pi L-1,                       
a pojawienie się zabarwienia jest niezależne od temperatury [26]. Niemniej 

procedura ta uważana jest za proces czasochłonny i generujący powstanie 

niepożądanych odpadów, ponieważ niektóre odczynniki są zbyt krótko stabilne                   
w temperaturze pokojowej i muszą być sukcesywnie wymieniane. Z kolei                         
w odniesieniu do procedury, w której wykorzystuje się zieleń malachitową 

stwierdzono, iż wartości absorbancji zachowują charakter liniowy w zakresie 

0,007–0,6 mg Pi L-1
, a samo oznaczenie cechuje prostota i stabilność używanych 

odczynników [27]. Obydwie procedury można zaadoptować do oznaczania 

fosforanów w próbkach o małych objętościach i niskim stężeniu Pi, zachowując 

dokładność oznaczeń w zakresie nanogramów (od 0,3 do 8 ng Pi na próbkę). 

Ograniczeniem obu wymienionych metod jest oznaczenie Pi wyodrębnionego 

wcześniej z matrycy – przygotowanie takich próbek jest czasochłonne, a ustalenie 

stężenia tylko jednej formy fosforu jest niełatwe. Niemniej jednak czułość tych 

metod i ich powtarzalność sprawiają, że można je wykorzystać w sytuacji kiedy 

dysponuje się relatywnie niewielką ilością materiału badawczego [28].  
Ze względu na występowanie szeregu interferencji przy oznaczaniu                         

P  metodami  kolorymetrycznymi, a także ograniczoną stabilność substancji reduku- 
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jących [20], efektywną alternatywą dla metod spektrofotometrycznych opartych na 
pomiarze absorbancji powstających barwnych kompleksów fosforu są współczesne 

metody spektrometryczne. Wśród metod spektrometrycznych stosowanych do 

oznaczeń fosforu najczęściej wymienia się: atomową spektrometrię absorpcyjną                
z atomizacją w płomieniu FAAS (ang. flame atomic absorption spectrometry), 
atomową spektrometrię absorpcyjną z atomizacją elektrotermiczną ETAAS (ang. 

electrothermal atomic absorption spectrometry), spektrometrię emisji atomowej lub 

spektrometrię emisji optycznej ICP-AES/ICP-OES (ang. inductively coupled 
plasma atomic emission spectrometry or inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry) oraz spektrometrię mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną 

ICP-MS (ang. inductively coupled plasma mass spectrometry) [29]. Niezależnie od 

zastosowanej techniki oznaczania, analiza badanego materiału musi być 

poprzedzona procesem mineralizacji próbki, którego celem jest przekształcenie 

wszystkich obecnych w próbce form fosforu, do postaci ortofosforanów. Podczas 

mineralizacji prowadzonej na drodze chemicznego utleniania np. ogrzewania 
mikrofalowego z dodatkiem silnych kwasów, substancje organiczne rozkładają się 

do prostych związków nieorganicznych.  
Rozwój metod spektrometrycznych, którego rezultatem jest opracowanie 

wariantu ICP-OES/ ICP-AES sprawił, że aktualnie najpowszechniej używa się 

techniki ICP wykorzystującej wzbudzanie atomów tworzących cząsteczki za 

pomocą palnika plazmowego by analizować emitowane promieniowanie 

elektromagnetyczne, charakterystyczne dla danego pierwiastka. Emitowane 
promieniowanie niesie informację jakościową (specyficzna długość fali), jak                      
i ilościową (intensywność promieniowania) [8]. Technikę ICP-OES charakteryzuje 
prostota pomiaru, mała czasochłonność oraz szeroki zakres prostoliniowości 

krzywej wzorcowej. Ponadto technika ta umożliwia jednoczesne oznaczenie 

większości makro- i mikroelementów zawartych w roślinie. Granice wykrywalności 

osiągane metodą ICP-OES są niskie, co pozwala na oznaczenie fosforu na poziomie 

g L-1 w materiale roślinnym. Jednakże granica wykrywalności tej techniki może 

różnić się w zależności od obecności innych substancji w próbce. Zwiększenie 

temperatury plazmy może poprawić jonizację i wrażliwość na P, ale w zamian 

rośnie również poziom szumów [20, 28]. Dążąc do przezwyciężenia trudności 

analitycznych, do praktyki laboratoryjnej wprowadza się metody stanowiące 

kombinację metod wyodrębniania analitu i instrumentalnego oznaczania. 
Przykładowo, dekadę temu Masson [30] zaproponował bezpośrednią analizę 

fosforu w stałych próbkach roślinnych za pomocą techniki elektrotermicznego 

odparowania próbki (ETV) (ang. electrothermal vaporization) sprzężonej z ICP-
AES. Zastosowanie techniki ETV do oznaczania P w próbkach roślinnych 
umożliwia wyeliminowanie efektów matrycowych, a także wygodną  analizę  nawet  



 

 
niewielkich ilości materiału. ETV-ICP-AES to szybka, niedroga i niezawodna 
technika instrumentalna, a dokładne oznaczenie ilościowe można łatwo 

przeprowadzić za pomocą wodnych roztworów wzorcowych [30]. Wykorzystując 

elektrotermiczne odparowanie próbki możliwe jest również ustalanie zawartości 

fosforu za pomocą spektrometrii mas, z wykorzystaniem techniki ICP-MS, gdzie 
detekcja pierwiastków opiera się na porównaniu wartości stosunku ich masy do 

ładunku. Metoda ICP-MS jest jednak rzadziej stosowana do oznaczania 
całkowitego fosforu w roślinach mimo, że wykazuje niższy limit oznaczalności tego 
pierwiastka niż ICP-OES [30]. 

Inną techniką spektrometrii atomowej użyteczną do oznaczania fosforu                    
w roślinach jest klasyczna płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa                     
z liniowym źródłem promieniowania (LS-FAAS) (ang. line source flame atomic 
absorption spectrometry). Jednak ze względu na ograniczenia AAS - niska 
dokładność i czułość, możliwość analizy tylko jednego pierwiastka podczas 

jednego pomiaru oraz wąski zakres liniowości dla krzywej wzorcowej, techniki 

emisyjne (ICP) są zdecydowanie częściej wybierane do oznaczania zawartości 

fosforu w tkankach roślinnych [31]. Nie oznacza to jednak, że zarzucono 

stosowanie spektrometrii atomowej w oznaczaniu zawartości fosforu. Przykładem 

jest wysokorozdzielcza spektrometria absorpcji atomowej z atomizacją 

elektrotermiczną w wariancie aparaturowym ze źródłem promieniowania ciągłego 

(HR-ETAAS) (ang. high-resolution continuum source electrothermal atomic 
absorption spectrometry). Dzięki odpowiedniemu doborowi modyfikatora 

chemicznego i programu temperaturowego, technika ta umożliwia bezpośrednie 

oznaczenie fosforu w tkankach roślinnych poprzez monitorowanie zarówno 

atomowej, jak i cząsteczkowej absorpcji promieniowania w pobliżu linii fosforu 

213.618 nm. Zaletami tej metody są: wysoka przepustowość próbek, dobra czułość, 

wystarczająca precyzja oraz prosta kalibracja za pomocą wodnych roztworów 

wzorcowych [32]. 
Ze względu na wspomniane, typowe problemy opisywanych technik 

spektroskopii atomowej, w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie 
metodami obrazowania obecności fosforu w tkankach i komórkach roślin. Wśród 

tych metod warto wymienić rentgenowską spektroskopię fluorescencyjną (XRF) 

(ang. X-ray fluorescence) i spektroskopię mas jonów wtórnych (SIMS) (ang. 

secondary ion mass spectrometry). Obie te techniki opierają się na bombardowaniu 

powierzchni próbki fotonami lub wiązką jonów pierwotnych. Zaletami technik XRF 

i SIMS są: wysoka rozdzielczość (poziom subkomórkowy), możliwość 

obrazowania kilku pierwiastków jednocześnie oraz rozróżnienia różnych izotopów 

pierwiastków. Spektrometry XRF działają na zasadzie wybicia elektronów 

zlokalizowanych na wewnętrznych powłokach elektronowych poprzez naświetlanie  
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próbki promieniowaniem X, na skutek czego następuje zapełnianie powstałych 

dziur przez elektrony z wyższych powłok, czemu towarzyszy wtórna emisja 

promieniowania rentgenowskiego o energii charakterystycznej dla danego 
pierwiastka [33]. Penetrujące zdolności promieni rentgenowskich pozwalają 

również na ustalenie rozmieszczenia pierwiastka w tkankach odwodnionych, oraz 

na trójwymiarowe odwzorowanie wewnętrznej struktury nasion [34]. W kilku 
pracach wykazano przydatność spektrometrów XRF do określenia składu 

pierwiastkowego roślin, w tym oznaczenia fosforu [35,36], podkreślając, że XRF 

zapewnia szybką, bezpieczną, nieniszczącą i potencjalnie bardziej precyzyjną 

analizę zawartości P w matrycach roślinnych. Mimo niezaprzeczalnych zalet, XRF 

nie jest rutynowo stosowany do analizy elementarnej roślin, głównie ze względu na 

kosztowne oprzyrządowanie, w porównaniu ze sprzętem zwykle używanym do 

analizy pierwiastkowej. Ponadto wiele analizatorów XRF wymaga stosunkowo 
dużych (od 1 do 10 g) ilości materiału roślinnego [33]. 

W technice SIMS wykorzystuje się pomiar wtórnej emisji jonowej, będącej 

wynikiem bombardowania powierzchni próbki, umieszczonej w warunkach 

próżniowych, wiązką jonów pierwotnych, w przypadku oznaczeń fosforu - wiązką 

kationów cezu (Cs
+). Podczas tego procesu, atomy warstwy przypowierzchniowej 

próbki są rozpylane, a emitowane cząstki wtórne są analizowane za pomocą 

spektrometru mas, w celu określenia składu chemicznego badanego materiału. 

Możliwość wykrycia licznych form jonowych z tego samego analizowanego 

obszaru pozwala na względną kwantyfikację (analizę jakościową, identyfikację) 

pierwiastków, w tym 
31

P, ale nie pozwala na rozróżnienie P nieorganicznego wśród 

wykrytych form tego pierwiastka. Najnowsze osiągnięcie techniki SIMS - 
spektrometria mas jonów wtórnych w skali nano (NanoSIMS), łączące wysoką 

czułość z wysoką rozdzielczością przestrzenną - pomimo wad, takich jak wymóg 

wysokiej próżni, pozwala wykazać, że P jest zlokalizowany w komórkach roślin                  
w formie fosforu nieorganicznego oraz połączeń organicznych jak DNA, RNA, 
fosfolipidy i fosforylowane białka. Połączenia te zidentyfikowano w takich 

tkankach roślinnych jak nasiona [37], liście [38] i korzenie [39,40].  
Różnorodność metod oznaczania całkowitej zawartości fosforu w roślinach 

podkreśla ich zestawienie w Tabeli 1, w którym wskazano słabe i mocne strony 

poszczególnych rozwiązań. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabela 1.  Zestawienie metod analitycznych stosowanych do oznaczania fosforu ogólnego w roślinach, ze 

wskazaniem ich zalet oraz wad  
Table 1. List of analytical methods, with their pros and cons, used to determination of total phosphorus 

in plants 
 

Metoda Zalety Wady 
Oznaczenia 
kolorymetryczne 

  

metoda błękitu 

molibdenowego 

- wyższy zakres odpowiedzi liniowej (aż 

do 13 M Pi) niż w teście zieleni 

malachitowej (aż do6M Pi) 
- możliwość automatyzacji - całkowite zniszczenie próbki 

- niemożliwe rozróżnienie między 
różnymi pulami fosforanów (np. 

ortofosforan, wodorofosforan) test zieleni 
malachitowej 

- łatwość wdrożenia 
- stabilność odczynników 
- pięć razy bardziej czuły niż metoda 

błękitu molibdenowego 
- możliwe skalowanie w dół (zakres 

detekcji od 0.3 do 8 ng Pi) 

ICP-AES/ ICP-OES 
and ICP-MS 

- oznaczenie P i innych pierwiastków 

podczas jednej analizy 

- całkowite zniszczenie próbki 
- niemożliwe rozróżnienie różnych 

metabolitów P 

FAAS/ HR-CS FAAS 

- stosunkowo niskie koszty analizy 
- dobra wydajność analityczna 
- HR-CS FAAS poprawia czułość                         
i wykrywalność 
 

- całkowite zniszczenie próbki 
- ograniczona czułość 
- zdolność do pomiaru tylko jednego 

pierwiastka podczas jednej analizy 
- ograniczona liniowość 

HR-CS ETAAS 

- wysoka przepustowość próbek, dobra 

czułość, wystarczająca precyzja, oraz 

prosta kalibracja za pomocą wodnych 
roztworów wzorcowych 

- całkowite zniszczenie próbki 
- analiza jednopierwiastkowa 

XRF 

- wysoka czułość 
- kompatybilność z pomiarami                            
w temperaturze i ciśnieniu otoczenia 
-możliwość kolokalizacji P z innymi 

elementami 

- względna kwantyfikacja 
- niemożliwe rozróżnienie różnych 

metabolitów zawierających P 
- trudne przygotowanie próbki 

SIMS/ nanoSIMS 

- wysoka czułość 
- obrazowanie P w różnych przedziałach 

komórki 
- możliwość kolokalizacji P z innymi 

elementami 
- rozróżnienie pomiędzy izotopami 
- nanoSIMS jest w stanie osiągnąć wysoką 
rozdzielczość przestrzenną (<50 nm) przy 

zachowaniu doskonałej czułości 

- względna kwantyfikacja 
- niemożliwe rozróżnienie różnych 

metabolitów zawierających P 
- trudne przygotowanie próbki 

 
2.2. JEDNOCZESNE OZNACZANIE ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 

ZWIĄZKÓW FOSFORU W ROŚLINACH Z WYKORZYSTANIEM 

SPEKTROSKOPII MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO NMR 
 

Spektroskopia NMR (ang. nuclear magnetic resonance spectroscopy) to 
wszechstronna metoda badawcza, która pozwala na jednoczesną analizę jakościową 

i ilościową, różnorodnych związków organicznych. Od kilkudziesięciu lat, jedno-                  
i dwuwymiarowe techniki NMR z powodzeniem stosuje się do analizy składu 

chemicznego próbek różnego pochodzenia, w tym próbek materiału roślinnego 

[30]. 
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Spektroskopia NMR to rodzaj spektroskopii absorpcyjnej, w której bada się 

oddziaływania oscylującego pola magnetycznego z układem jąder atomów 

znajdujących się w stałym, zewnętrznym i jednorodnym polu magnetycznym                  
o dużym natężeniu. W odpowiednich warunkach, jądra atomowe o określonych 

właściwościach magnetycznych, umieszczone w polu magnetycznym pochłaniają 

fale elektromagnetyczne o częstotliwości promieniowania radiowego,                              
a maksymalna absorpcja następuje wówczas gdy częstotliwość promieniowania jest 

równa częstotliwości charakterystycznej dla danego jądra. W spektroskopii NMR 

podstawowe znaczenie mają jądra atomowe, charakteryzujące się niezerowym 

momentem magnetycznym (tzw. spinem). Pierwiastki, których jądra wykazują takie 

właściwości to m.in. powszechnie występujący w przyrodzie izotop wodoru                     
1
H (naturalna zawartość 99.985%) oraz fosforu 

31P (100.000% w przyrodzie),                  
a także izotop węgla 

13C oraz azotu 15
N, których naturalna zawartość w środowisku 

jest dużo mniejsza i wynosi 1.108% dla 
13C i 0,370% dla 15N. Odmienne 

właściwości magnetyczne jąder różnych atomów umożliwiają identyfikację 

pierwiastków chemicznych, a subtelne zmiany pola magnetycznego spowodowane 

oddziaływaniem elektronów otaczających jądra z silnym zewnętrznym polem 

magnetycznym, pomagają w identyfikacji struktur związków chemicznych 

obecnych w badanej próbce. Już dwadzieścia lat temu spektroskopia NMR służyła 

do analizy profilu metabolicznego roślin, umożliwiając oznaczanie zarówno 

metabolitów pierwotnych, takich jak aminokwasy, cukry, jak i metabolitów 

wtórnych, np. flawonoidów, terpenów i alkaloidów [41]. 
Szczególnie użytecznym narzędziem badań zawartości różnych form fosforu               

w matrycach biologicznych, także w tkankach roślin, okazała się technika
31P NMR, 

której zastosowanie umożliwia rejestrowanie przejść między magnetycznymi 

poziomami energetycznymi jąder atomów jedynego naturalnego izotopu fosforu – 
31

P. Uzyskane w wyniku pomiarów widma  31P NMR dostarczają istotnych 

informacji o strukturze związków zawierających fosfor, gdyż spektroskopia                         
o odpowiednio dużej rozdzielczości rejestruje nawet niewielkie oddziaływania 

magnetyczne jąder fosforu z sąsiadującymi atomami [42]. Wartość spinu jądra                 
31

P wynosi ½ co sprawia, że widma fosforowe są stosunkowo łatwo rejestrowane, 

szczególnie gdy w trakcie pomiaru stosuje się techniki impulsowe w połączeniu                   
z różnorodnymi działaniami zwiększającymi czułość detekcji, jak np. duża liczba 

powtórzeń, zwiększone stężenie próbki, czy zastosowanie szerokopasmowego 

odsprzęgania oddziaływań z protonami. Jako substancję wzorcową przesunięcia 

chemicznego w eksperymentach 31P NMR zwykle stosuje się 85% kwas                 
fosforowy (V) (H3PO4). Ponieważ połączenia chemiczne fosforu występujące                   
w matrycach biologicznych są zdecydowanie mniej różnorodne, niż ogół  substancji  

 



 

 
organicznych zawierających  izotop  1H  wodoru,  widma  fosforowe  takich   
próbek  są  znacznie prostsze w interpretacji niż widma 1H NMR. Ponadto zakres 
przesunięć chemicznych, w którym obserwowane są linie rezonansowe fosforu jest 

stosunkowo szeroki co sprawia, że sygnały fosforu włączonego w struktury różnych 

cząsteczek, rzadziej posiadają tą samą wartość przesunięcia chemicznego. 

Identyfikacja sygnałów widm 
31

P NMR opiera się głównie na porównaniu                         
z sygnałami wzorców mierzonych w identycznych warunkach fizyko-chemicznych 
oraz z dostępnymi danymi literaturowymi [43-45]. 

Podkreślając zalety spektroskopii NMR, w tym techniki 
31P NMR wspomina 

się, że jest to metoda całkowicie nieinwazyjna - podczas analizy próbka nie ulega 

zniszczeniu, dająca powtarzalne wyniki pomiarów, i co niezwykle istotne nie 

wymagająca zazwyczaj złożonych procedur przygotowania próbek. Udowodniono 

także, że efektywne pomiary można prowadzić w ekstraktach roślinnych,                           
w zawiesinach komórek, w rozdrobnionych tkankach, a nawet w całych roślinach 

[41, 46]. Wśród wad tej metody najczęściej wymienia się stosunkowo niską czułość 

znaczeń oraz podatność na zakłócenia wynikającą z niejednorodności próbki oraz 

obecności jonów paramagnetycznych [42]. 
 

2.3.1. Oznaczanie związków fosforu w materiale roślinnym przy użyciu 

techniki 31P NMR 
 

Pierwsze wzmianki o zastosowaniu techniki 31
P NMR w analizie materiału 

roślinnego dotyczą możliwości wykorzystania tej techniki do oznaczenia 

ilościowego, a także odróżnienia jonów ortofosforanowych (Pi) występujących                   
w cytoplazmie od identycznych jonów występujących w wakuolach [47].  

Nieco później, ta sama technika została zastosowana m.in. do badań nasion                    
in vivo, a także do badań przemian związków fosforowych w ekstraktach 

pozyskanych z organów roślin przeróżnych gatunków, znajdujących się w różnych 

stadiach rozwojowych. Spektroskopia 31
P NMR została wykorzystana także do 

porównania frakcji związków fosforu znajdujących się  w wodnych, kwasowych                     
i organicznych ekstraktach z nasion Phaseolus vulgaris [48]. Porównano 

efektywność odmiennych procedur ekstrakcji przy użyciu etanolu, metanolu, 
chloroformu, kwasu trichlorooctowego, kwasu nadchlorowego, kwasu solnego, 
wody oraz wodnego roztworu HEPES, jako ekstrahentów. Uzyskane wyniki 

wskazały, że do ustalenia składu fosforomu (ogółu form fosforu występujących                  
w matrycy) nasion roślin, konieczne jest zastosowanie minimum czterech typów 

ekstrahentów: wody, wodnych roztworów kwasów, wodnych roztworów zasad oraz 

rozpuszczalników organicznych. Dążenie do ograniczenia używania 

rozpuszczalników o tak różnych cechach doprowadziło do stwierdzenia, że 

zastosowanie  wodnego  roztworu  NaOH – EDTA jako ekstrahenta, stwarza możli- 
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wość oznaczenia relatywnie szerokiego spektrum związków fosforu w ekstraktach       
z tkanek roślin [45].  

Przez wzgląd  na użyteczność NaOH – EDTA do wyodrębniania zarówno 

nieorganicznych, jak i organicznych połączeń fosforu z różnych matryc, ekstrahent 

ten jest obecnie najczęściej wybierany do oznaczeń różnych form fosforu w toku 

jednego pomiaru techniką 
31P NMR [45]. Chociaż spektroskopia 

31P NMR jest od 
lat szeroko stosowana do jednoczesnej identyfikacji i oznaczania ilościowego 

różnorodnych chemicznych połączeń fosforu, to druga dekada XXI wieku wydaje 
się czasem wzmożonych badań wykorzystujących tę technikę do oceny zawartości 

różnorodnych związków fosforu w tkankach roślin. W Tabeli 2 zestawiono 

przykładowe informacje dotyczące zastosowania tej techniki w analizie próbek 

roślinnych. Badaniom pod kątem zawartości różnych form P zostały poddane m.in. 

zboża (np. jęczmień zwyczajny, owies zwyczajny), rośliny warzywne (np. groch 

zwyczajny, fenkuł włoski), ozdobne (np. hiacyntowiec zwyczajny) i egzotyczne 

(np. bananowiec zwyczajny, kauczukowiec brazylijski). Związki fosforu 

lokalizowano w takich częściach rośliny jak: nasiona, korzeń, kłącza, łodyga, liście, 

kwiaty. Przy użyciu 
31P NMR identyfikowano przede wszystkim takie formy P, jak:  

Pi, fosforany cukrów (głównie fityniany), glicerofosforan, kwasy nukleinowe.  
 



 

Tabela 2.  Przykładowe  informacje dotyczące zastosowania techniki  31P NMR w analizie próbek roślinnych 
Table 2. Exemplary information on the application of 31P NMR technique in analysis of plant  materials 
 

Nazwa Cześć rośliny 

Forma fosforu 

Ekstrahent Lit. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Bananowiec zwyczajny (Musa sp.) Pseudo –kłodzina ● ●          ●  NaOH-EDTA [49] 

Soja zwyczajna (Glycine max) Liście    ●       ●    Bufor (Sorbitol/Hepes) [47] 

Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) 

Łodyga ● ●  ● ●      ●   

NaOH-EDTA [50] Plewy ●   ● ●      ●   

Nasiona ●   ● ●         

Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris L.) 
 

Liścienie 
 

●  ● ● ●   ● ● ● ●  ● Wodny r-r HEPES 

[48] 

●  ● ● ●    ● ● ●  ● Wrząca woda 

  ● ●  ● ●  ●    ● Etanol 

●  ● ● ●         Kwas trichlorooctowy 

●  ● ● ●   ●      Kwas 
trichlorooctowy/eter 

●  ● ● ●   ●      HCl 

●  ● ● ●   ●      HClO4 

      ● ●     ● Chloroform-metanol 

Łodyga  ● ●   ●      ●   

NaOH-EDTA [50] Osłony nasion ● ●   ●      ●   

Nasiona ●   ● ●      ●   

 
 



 

Hiacyntowiec zwyczajny 
 (Hyacinthoides non-scripta) 

 

Korzeń  ●    ●     ●  ●  

NaOH-EDTA [21] 

Cebula  ●   ● ●     ●    

Nasiona  ● ●  ● ●     ●  ● ● 

Głąbik               

Liście  ●    ●     ●  ● ● 

Kwiaty               

Orlica pospolita (Pteridium aquilinum L.) 

Kłącze ●           ●  

NaOH-EDTA [21] Łodyga  ●    ●     ●  ●  

Liście ●    ●     ●  ● ● 

Kakaowiec właściwy (Theobroma cacao) 
Łuski strąków,  

Liście 
● ●          ●  

NaOH-EDTA [49] 

Kmin rzymski (Cuminum cyminum) Nasiona  ● ●  ● ●       ●  NaOH-EDTA [51] 

Fenkuł włoski (Foeniculum vulgare) Nasiona  ● ●  ● ●       ●  NaOH-EDTA [51] 

Len zwyczajny (Linum usitatissimum) Nasiona  ● ●  ● ●       ●  NaOH-EDTA [51] 

Gorczyca biała (Sinapis alba L.) Nasiona  ● ●  ● ●       ● ● NaOH-EDTA [51] 

Owies zwyczajny (Avena sativa) 

Łodyga ● ●   ●      ●   

NaOH-EDTA [50] Plewy ●   ● ●      ●   

Nasiona  ●   ● ●         

Groch zwyczajny (Pisum sativum L.) 

Łodyga ● ●   ●      ●   

NaOH-EDTA [50] Osłony nasion ●    ●      ●   

Nasiona ●   ● ●      ●   



 

Mak (Papaver sp) Nasiona ● ●  ● ●       ● ● NaOH-EDTA [51] 

Kauczukowiec brazylijski (Hevea brasiliensis) Liście  ● ●          ●  NaOH-EDTA [49] 

Żyto zwyczajne (Secale cereale) 

Łodyga ● ●   ●      ●   

NaOH-EDTA [50] Plewy ●    ●      ●   

Nasiona  ●   ● ●         

Sezam indyjski (Sesamum indicum) 
 

Nasiona  ● ●  ● ●       ● ● NaOH-EDTA [51] 

Nasiona  ●   ●          HClO4-EDTA [52] 

* (1) Pi, (2) Pirofosforany, (3) Fosforany cukrów,  (4) Fityniny, (5) Glicerofosforan, (6) Lizofosfatydylocholina, (7) Fosfatydyloinozytol, (8) Fosfocholina, (9) Fosfatydylocholina, (10) 
Fosforylowane nukleotydy, (11) RNA, (12) Inne monoestry fosforanowe, (13) Fosfodiestry (PE) 

  



 

OZNACZANIE ZWIĄZKÓW FOSFORU W MATRYCACH ROŚLINNYCH 1037 
  

 
UWAGI KOŃCOWE 

 
Różnorodność chemicznych połączeń fosforu występujących w tkankach roślin,               

w połączeniu ze złożonym składem chemicznym roślin jako matryc analitycznych 

powodują, iż nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jedną, 

najlepszą metodę jakościowego i ilościowego oznaczania poszczególnych substancji. 

Można natomiast wskazać, że jeżeli przedmiotem oznaczeń jest ogólna zawartość 

fosforu – wachlarz efektywnych metod i technik przedstawia się imponująco (Tabela 1). 

Jednak w przypadku pomiarów spektrofotometrycznych oraz klasycznych wariantów 

metod spektrometrycznych absorbcyjnych (FAAS) lub emisyjnych (ICP-AES/ICP-

OES), niezbędne jest najpierw wyodrębnienie chemicznych połączeń fosforu z matrycy, 

a następnie mineralizacja tych form przed oznaczeniem. Rozwój metod 

kombinowanych np. ETV-ICP-AES lub HR-ETAAS pozwalających na wyodrębnienie 

analitu, wzbudzenie atomów oznaczanego pierwiastka i jego detekcję w jednej 

procedurze analitycznej, uprościł i przyspieszył ustalanie zawartości fosforu 

bezpośrednio w tkankach roślin. Podobne korzyści, z zachowaniem czułości oznaczeń, 

przynosi stosowanie bardziej kosztownych metod obrazowania obecności fosforu: XRF, 

SIMS, nanoSIMS, w matrycy biologicznej. Jednak dopiero zastosowanie spektroskopii 

magnetycznego rezonansu jądrowego, szczególnie techniki 
31

P NMR pozwoliło, mimo 

mniejszej czułości, na jednoczesne oznaczanie jakościowe i ilościowe różnych form 

fosforu występujących w tkankach roślin.  
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ABSTRACT 

 
In 1964, J.C. Bailat Jr. was one of the first scientists who use coordination 

polymers in his research. He established the rules of structure and the composition 
of compounds containing metal ions and organic ligands connected by coordination 
bonds to form layered or chain structures. He compared inorganic compounds 
belonging to polymeric species with organic polymers.  

The term Metal Organic Frameworks (MOF) was first used in the publication 
by O. M. Yaghia. Crystalline, microporous structures contain rigid organic ligands 
(used interchangeably: organic building blocks) that bind metal ions. This is called 
reticular synthesis. MOF surface area values usually range from 1000 to 10000 
m2/g-1, thus exceeding the area values of traditional porous materials such as 
zeolites and carbons. Metal Organic Frameworks create porous three-dimensional 
structures, unlike coordination polymers. Inorganic minerals from the 
aluminosilicate group are used in the widespread heterogeneous catalysis and 
processes such as: adsorption and ion exchange, while compared to Metal Organic 
Frameworks, shows a lower potential than zeolites, moreover, the design of 
structures is less precise and rational due to the lack of shape, size and control 
functionalization of pores. To date, MOF are the most diverse and most numerous 
class of porous materials. All aspects have made them ideal structures for storing 
fuels such as hydrogen and methane. They are perfect for catalytic reactions and are 
good materials for capturing pollutants, e.g. CO2. 

The number of publications on coordination polymers (CP), Metal Organic 
Frameworks (MOF) or a group of hybrid compounds (organic-inorganic) increased 
tenfold at the turn of 2005, which proves the growing interest in this field by 
scientists around the world. 

MOF diversity in terms of structure, size, geometry, functionality and 
flexibility of MOF has led to the study of over 20,000 different MOF’s over the 
past decade. The search for new materials consists of combining molecular building 
blocks with the desired physicochemical properties. To produce a solid, porous 
material that can be used in the construction of a "molecular scaffold", rigid organic 
moieties, which are described in the literature as rods, must be combined with 
multi-core, inelastic inorganic clusters that act as joints (also called SBU secondary 
building units). By design, multi-core cluster nodes are able to impart 
thermodynamic stability through strong covalent bonds and mechanical stability 
due to coordination bonds that can stabilize the position of metals in the molecule. 
This property contrasts with those of the unstable single coordination polymers. 
The size and most importantly the chemical environment of the resulting voids are 
determined by the length and functions of the organic unit. Therefore, adjusting the 
appropriate properties of the material is made by appropriate selection of the 
starting materials. 

 



 
The isoretical method made it possible to use MOF structures with large pores 

(98 Å and low densities (0.13 g/cm3). This method involves changing the size and 
nature of Metal Organic Frameworks without changing the topology of their 
substrate. Thanks to this, it was possible to include large molecules such as 
vitamins (e.g. B12) or proteins (e.g. green fluorescence protein) into their structure 
and use the pores as reaction vessels. The thermal and chemical stability of many 
MOFs has made them amenable to functionalization by post-synthetic covalent 
organic complexes with metals. These properties make it possible to significantly 
improve gas storage in MOF structures and have led to their extensive research into 
the catalysis of organic reactions, activation of small molecules such as hydrogen, 
methane and water, gas separation, biomedical imaging and conductivity. 
Currently, methods of producing nanocrystals and MOF super crystals for their 
incorporation into specialized devices are being developed. Crystalline structures of 
MOF’s are formed by creating strong bonds between inorganic and organic units. 
Careful selection of MOF components produces crystals of giant porosity, high 
thermal and chemical stability. These features allow the interior of the MOF to be 
chemically altered to separate and store gases. The uniqueness of MOF materials is 
that they are the only solids to modify and increase the particle size without 
changing the substrate topology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: coordination polymers, Metal Organic Frameworks, cadmium(II) 
compounds, zinc(II) compounds 
Słowa kluczowe: polimery koordynacyjne, sieci metaliczno-organiczne, związki 

kadmu(II), związki cynku(II) 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
1,3-BDC  – Anion kwasu 1,3-benzenodikarboksylowanego 
1,4-BDC  – Anion kwasu 1,4-benzenodikarboksylowanego 
4-PTZ  – 5-(4-pirydylo)tetrazolan 
BET  – Procedura określania powierzchni właściwej ciał stałych 

za pomocą analizy izoterm adsorpcji  
BIME  – 1,2-bis(imidazo-1′-yl)etan 
BIX  – 1,4-bis(metylo-1-yl-imidazol)benzen  
BPB  – 1,4-Di(1H-pyrazol-4-yl)benzen 
BPY  – 4,4′-bipirydyna 
BTB  – Anion kwasu 1,3,5-tri(4-karboksyfenylo)-benzenowego  
BTX  – 1,4-bis(metylo-1-yl-triazol)benzen 
Cd-PDA  –  Związek typu MOF składający się z klastra kadmu(II)                   

i anionu  9-fenylokarbozylo-3,6-dikarboksylanowego 
CH3O-H2IP  – Kwas 5-metoksyizoftalowy 
CH3O-IP  – Anion 5-metoksyizoftalowy 
CP  – Polimery koordynacyjne (ang. Coordination Polymers) 
DABCO  – 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan 
DEF  – Dietyloformamid 
DMA  – N,N-dimetyloacetamid  
DMF  –  Dimetyloformamid 
H2BDC  – Kwas 1,4-benzenodikarboksylowy (Kwas tereftalowy) 
H2PDA  – Kwas 9-fenylokarbazolo-3,6-dikarboksylowy  
H3BTC  – Kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy 
H3TMA  – Kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy 
ILCT  – Intrligandowy transferu ładunku (z ang. Intraligand 

Charge-Transfer) 
INS  – Spektroskopia nieelastycznego rozpraszania neutronów     

(z ang. Inelastic Neutron Scattering Spectroscopy)  
IRMOF  – Izoretikularny związek metaloorganiczny typu MOF (ang. 

IsoReticular Metal-Organic Framework) 
MIL  – Materiały z Instytutu Lavoisiera (ang. Materials from 

Institut Lavoisier) 
MOF  – Sieci metaliczno-organiczne (z ang. Metal Organic 

Frameworks) 
MOF-177, Zn4O(BTB)2  – Związek typu MOF składający się z klastra cynku(II) oraz 

jonów kwasu 1,3,5-tri(4-karboksyfenylo)benzenowego 
MOF-5, Zn4O(BDC)3  – związek typu MOF składający się z klastra cynku(II) oraz 

jonów kwasu tereftalowego 
p-NA  – Para-nitroanilina 
SBU  – Drugorzędowe Jednostki Budulcowe   
SSE  – Elektrolit w stanie stałym  
SXRD  – Synchrotronowa dyfrakcja rentgenowska (z ang. 

Synchrotron X-ray diffraction) 
TGA  – Analiza termograwimetryczna 

 
 



 

 
WPROWADZENIE 

 
W 1964 roku J.C Bailat Jr wykorzystał w swoich badaniach polimery 

koordynacyjne. Ustalił zasady budowy oraz skład, w który wchodzą jony metali                       
i organiczne ligandy połączone wiązaniami koordynacyjnymi tworząc warstwowe bądź 
łańcuchowe struktury [1]. 

W ostatniej dekadzie wzrosła liczba publikacji naukowych dotyczących syntezy 
materiałów typu MOF zwanych sieciami metaliczno-organicznymi. Struktury te są 
skonstruowane poprzez łączenie nieelastycznych klastrów nieorganicznych, które 
działają jak stawy (zwane również drugorzędowymi jednostkami budulcowymi (z ang. 
SBU - Secondary Building Units), z linkerami organicznymi, połączone wiązaniami 
koordynacyjnymi. Ich powierzchnia zwykle mieści się w zakresie od 1000 do 10000 
m2/g-1, tym samym przewyższając wartości pól powierzchni właściwych, tradycyjnych 
materiałów porowatych, takich jak zeolity [2]. Z założenia wielordzeniowe węzły 
klastra, są w stanie nadać stabilność termodynamiczną związkom typu MOF, poprzez 
silne wiązania kowalencyjne oraz stabilność mechaniczną dzięki wiązaniom 
koordynacyjnym, które mogą stabilizować położenie metali w cząsteczce. Ta 
właściwość kontrastuje z właściwościami niestabilnych pojedynczych polimerów 
koordynacyjnych. Rozmiar i co najważniejsze środowisko chemiczne powstałych 
pustych przestrzeni są określane przez długość i funkcje jednostki organicznej.                       
W związku z tym, dostosowanie odpowiednich właściwości materiału jest dokonywane 
poprzez odpowiedni wybór materiałów wyjściowych [3]. Do tworzenia otwartych, 
porowatych przestrzeni wykorzystywana jest synteza siatkowa. Tworzenie struktur jest 
wyjątkowe ze względu na różnorodność, z jaką SBU i ligandy organiczne mogą być 
łączone ze sobą. Pozwala to na uzyskiwanie ciekawych właściwości fizykochemicznych 
oraz wykorzystywanie sieci metaliczno-organicznych w magazynowaniu gazów, 
separacji, reakcjach katalitycznych, obrazowaniu biomedycznym, w akumulatorach 
litowo-jonowych, ogniwach słonecznych a w szczególności w technologii energetycznej 
np. w produkcji ogniw paliwowych czy superkondensatorów (rysunek 1). Szerokie 
zastosowanie uczyniły je przedmiotami szeroko zakrojonych badań oraz sprawiły, że są 
produkowane na skalę przemysłową [1-3].  

Dzięki zmianom rozmiaru i charakteru sieci metaliczno-organicznych możliwa 
była synteza struktur z dużymi porami (98 Å) i małymi gęstościami (0,13 g/cm3). 
Główną zaletą metody izoretycznej jest stała topologia podłoża, co pozwala na addycje 
dużych cząsteczek takich jak witaminy (np. B12) czy białka (np. białko zielonej 
fluorescencji) i wykorzystanie porów jako naczyń reakcyjnych, co wyróżnia je na tle 
innych struktur [4].  

Wzrasta również zainteresowanie urządzeniami do magazynowania energii, 
generowanej przez zielone źródła, jest to spowodowane poszukiwaniem tańszych 
rozwiązań, dłuższą autonomią, miniaturyzacją przenośnych urządzeń oraz coraz 
większym popytem na samochody hybrydowe i elektryczne. Superkondensatory, zwane  
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również elektrochemicznymi kondensatorami, mogą magazynować dużą ilość energii              
i przenosić dużą moc w bardzo krótkim okresie dlatego przewiduje się, że będą 
najlepszymi rozwiązaniami w technologii przenośnych urządzeń elektronicznych czy 
pojazdów hybrydowych [5,6].  
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Rysunek 1.  Wpływ SBU na strukturę, właściwości fizykochemiczne i zastosowania MOF [7] 
Figure 1. The influence of SBU on authorities, physicochemical properties and applications of MOF [7] 

 
1. STRUKTURY I METODY OTRZYMYWANIA POLIMERÓW 

KOORDYNAYCJNYCH KADMU(II) I CYNKU(II) 
 

1.1. STRUKTURY I OTRZYMYWANIE POLIMERÓW 

KOORDYNAYCJNYCH KADMU(II) 
 

Polimery koordynacyjne na początku XXI wieku wzbudziły duże 

zainteresowanie naukowców. Możliwość licznych modyfikacji strukturalnych jakie 

można było uzyskać łącząc ze sobą różne ligandy organiczne i jony metali 

uzyskując w ten sposób związki chemiczne o optymalnych właściwościach 

fizykochemicznych (rysunek 2). 
 



 

 

 
 
 
 

Rysunek 2.  Tworzenie polimerów koordynacyjnych [1] 
Figure 2. Formation of coordination polymers [1] 

 
Kilka bardzo interesujących przykładów brył koordynacyjnych opartych na 

strukturach cyklicznych uzyskano stosując ligandy pomostowe zawierające                      
N-donorowe atomy, takie jak: 4,4’-bipirydynę i pirazynę [8-10]. Wykorzystywano                  
w analogiczny sposób wielofunkcyjne ligandy zawierające O-donorowe atomy, 
takie jak aniony polikarboksylanowe.  Jako element budulcowy do syntezy 
niektórych z nich użyto, TMA wykazujący zdolności do tworzenia struktur 

koordynacyjnych o różnych rozmiarach i kształtach oraz wykazujące silne emisje 

fluorescencyjne. W 2002 roku otrzymano trzy nowe kompleksy polimerów 

koordynacyjnych kadmu(II): Cd3TMA2 • 13 H2O (1), Cd3TMA2 • DABACO                    
• 2 H2O (2), Cd3HTMA3 • 8 H2O (3). Wszystkie wyżej wymienione polimery 

koordynacyjne otrzymywane zostały w reakcji hydrotermalnej. Związek 

C18H32O25Cd3 (1) krystalizuje w jednoskośnej grupie przestrzennej C2/c, 

C24H22N2O14Cd3 (2) krystalizuje w jednoskośnej grupie przestrzennej P2(1)/c,                    
a C27H28O26Cd3 (3) w trygonalnej P31c. Jony Cd(II) skoordynowane są                             
z organicznym ligandem TMA, w sposób dwukleszczowy - zsyntezowany związek 

Cd3TMA2 • 13 H2O (1) tworzy struktury w kształcie litery T. Struktura Cd3TMA2                    

• DABCO • 2 H2O (2) przypomina gęstą siatkę, natomiast Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) 
podobna jest do porowatej struktury plastra miodu. Te trzy kompleksy wykazują 

silną emisję fluorescencyjną pasma przy długości fali = 355 nm dla (1), 437 nm 
dla (2) i 353 nm dla (3) w temperaturze pokojowej. Wszystkie syntezy zostały 

przeprowadzone w stalowym autoklawie wykonanym ze stali nierdzewnej 
pokrytym poli(tetrafluoroetylenem). Kompleks (1) został zsyntetyzowany 

hydrotermalnie w wyniku reakcji dihydratu octanu kadmu, kwasu 1,3,5-
benzenotrikarboksylowego, tereftalanu sodu i wody w stosunku molowym 3: 1: 2: 
278. Substratami zastosowanymi do syntezy związku (2) były: dihydrat octanu 

kadmu, kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy,  1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan  i  woda  
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w stosunku molowym 3: 1: 2: 278. Reakcja przeprowadzana była w 200°C przez                  
4 dni. Produkt (3) zsyntezowano poprzez zmieszanie dihydratu octanu kadmu(II), 
kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego, heksametylenotetraaminy i wody                       
w stosunku molowym 3: 1: 2: 278. Wybrane dane krystalograficzne i strukturalne 
kompleksów (1-3) przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1.  Wybrane dane krystaliczne i strukturalne związków Cd3TMA2 • 13 H2O (1), Cd3TMA2                                     

• DABCO • 2 H2O (2), Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) [11] 
Table 1. Selected crystal and structure data of compounds Cd3TMA2 • 13 H2O (1), Cd3TMA2 • DABCO                 

• 2 H2O (2), Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) [11] 

 
Wzór strukturalny  Cd3TMA2 • 13 H2O Cd3TMA2 • DABCO                     

• 2 H2O 
Cd3HTMA3 • 8 H2O 

Wzór empiryczny  C18H32O25Cd3  C24H22N2O14Cd3  C27H28O26Cd3  

Masa cząsteczkowa [u] 985,64 899,64 1105,69 

Grupa przestrzenna  C2/c P2(1)/c P31c 

a, Å 18,985(2) 10,1323(2) 15,7547(3) 
b, Å 7,3872(6) 19,5669(5) 15,7547(3) 
c, Å 20,432(2) 13,15880(10) 7,93160(10) 
Z 4 4 2 
Ρcalcd g•cm-3 2,303 2,422 2,154 
T, K 293  293 293 

 
Podstawową jednostką budującą strukturę krystaliczną (1) (rysunek 3) są dwa 

jony kadmu(II) (Cd1, Cd2) które są połączone z ligandami TMA. Centrum 

koordynacji stanowi Cd1 skoordynowane przez pięć wiązań. Trzy z nich, 

zawdzięcza się atomom tlenu pochodzącym od cząsteczek wody (O7, O7b, O8), 
natomiast dwa pozostałe pochodzą od grup karboksylanowych liganda (O3, O3b). 
Drugie centrum aktywne stanowi Cd2 skoordynowany przez siedem wiązań, w tym 

trzy z nich pochodzą od atomów tlenu z cząsteczek wody (O10, O11, O12), a cztery 
pozostałe (O1 i O2, O5a i O6a) od dwóch różnych grup karboksylanowych ligandów 

dwukleszczowych TMA (rysunek 3). Pozostała cząsteczka wody znajduje się                   
w odizolowanej formie i nie jest połączona z polimerem koordynacyjnym. W ten 

sposób każda podstawowa jednostka budująca strukturę krystaliczną jest połączona 

z innymi, tworząc podjednostkę molekularną w kształcie litery T- co jest 
wyjątkowym i rzadkim zjawiskiem. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Rysunek 3.  Sfera koordynacyjna Cd1 i Cd2 w Cd3TMA2 • 13 H2O (1) [11] 
Figure 3. Coordination spheres Cd1 and Cd2 in Cd3TMA2 • 13 H2O (1) [11] 

 
W przypadku kompleksu (2), ligand TMA łączy się z jonami Cd(II) na dwa 

sposoby. Z jednej strony pełni rolę dwukleszczowego liganda, a z drugiej strony 
wykorzystuje do tworzenia wiązania wszystkie trzy grupy karboksylowe liganda 

TMA, w związku z tym możemy go zakwalifikować również do ligandów 

trójkleszczowych (rysunek 4). Każdy kation Cd(II) posiada zniekształconą 

ośmiościenną geometrię koordynacyjną. W kompleksie (2) występuje 

trójpierścieniowy rdzeń Cd3O, który przypomina strukturę zniekształconego 

trójkąta. Odległość między Cd1 a Cd2 wynosi 3,475 Å, między Cd1 a Cd3 3,704 Å,                 
a między Cd2 a Cd3 4,072 Å. Atom Cd1 jest skoordynowany przez sześć atomów 

tlenu. Podobna sytuacja występuje z drugim i trzecim centrum aktywnym, z tą 

różnicą, że w drugim atom centralny-Cd2 jest skoordynowany przez sześć wiązań                 
a jednym z nich jest atom azotu (N1) pochodzący z DABCO (rysunek 5). W ten 
sposób, podstawowa jednostka molekularna, która zbudowana jest z ligandów TMA 

i trzech centrów aktywnych Cd(II) (Cd1, Cd2 i Cd3), tworzy krystaliczną strukturę 

przypominającą gęstą siatkę o wymiarach ok. 8 x 8 Å. 
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Rysunek 4.  Różne możliwości łączenia liganda TMA z atomami metalu A) chelatujący podwójnie 

dwukleszczowo i w sposób niezidytyfikowany; B) mostkujący podwójnie dwukleszczowo                    
i chelatujący dwukleszczowo; C) chelatujący w sposób niezidetyfikowany; mostkujący w 

sposób niezidetyfikowany i mostukący dwukleszczowo; D) chelatujący dwukleszczowo, 

mostkujący dwukleszczowo i mostkujący w sposób niezidentyfikowany [11] 
Figure 4. Different possibilities of combining the TMA ligand with metal atoms A) chelating bis-

bidentate and chelating bidentate; B) chelating/bridging bis-bidentate and chelating bidentate; 
C) unidentate, bridging unidentate, and bidentate; D) chelating bidentate, chelating/bridging 
bidentate and unidentate [11] 

 
 

 
 
 

Rysunek 5.  Struktura przestrzenna DABCO [12] 
Figure 5. DABCO spatial structure [12] 
 
 



 

 
Rysunek 6 przedstawia strukturę związku Cd3HTMA3 • 8 H2O (3), w której 

każdy ligand TMA wykazuje różne powinowactwo koordynacyjne. W pierwszym 

centrum aktywnym Cd(I) połączone jest z czterema różnymi ligandami TMA, przez 

sześć atomów tlenu należących do czterech różnych grup karboksylowych TMA. 

Geometria koordynacyjna ukazuje trójwymiarowy porowaty polimer 

koordynacyjny przypominający plaster miodu o wymiarach 8 x 8 Å [11]. 
 

 
 
 

Rysunek 6.  Struktura koordynacyjna Cd1 w Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) [11] 
Figure 6. Coordination structure of Cd1 in Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) [11] 

 
Kolejnymi polimerami kordynacyjnymi na bazie kadmu(II) wartymi uwagi są 

Cd3(OH)2-Cl2(4-PTZ)2) (4) oraz Cd(4-PTZ)2(H2O)2 (5). Należy podkreślić, że 
synteza opiera się na mechanizmie Sharplessa-Demko, w którym główną rolę 

odgrywają pięciopodstawione 
1H-tetrazole. Zmieszaniu ulegają: azydek sodu                       

i bromek cynku(II) w stosunku molowym 1:1. Cały proces prowadzony jest                      
w temperaturze 170°C (Schemat 1) [13-15]. 
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Schemat 1.  Synteza według mechanizmu Sharpless-Demko [15] 
Scheme 1. Synthesis according to the Sharpless-Demko’s mechanism [15] 
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Rola cynku w mechanizmie Sharplessa-Demko nie jest do końca znana, ale 

uznaje się, że produktem pośrednim w reakcji PhCN, ZnBr2 i NaN3 jest 
(PhCN4)2Zn. Reakcja Sharplessa-Demko została zastosowana w celu wytworzenia 

struktur, które mogą pozwolić wyjaśnić otrzymywanie produktów przejściowych. 

W związku z tym, syntezie hydrotermalnej poddano CdCl2 z 4-cyjanopirydyną                    
i NaN3 w wodzie (Schemat 2).  

 

 

 
 

Schemat 2.  Modyfikowana jonami Cd2+ synteza według mechanizmu Sharpless-Demko [15] 
Scheme 2. Modified synthesis with Cd2+ ions according to the Sharpless-Demko’s mechanism [15] 

 
W wyniku tych reakcji, otrzymuje się 5-(4-pirydylo) tetrazol (4-H-PTZ), 

ponieważ Cd 
2+ 

to także kwas Lewisa, to w tej reakcji zastępuje jony Zn
2+.  Ponadto 

okazało się, że produkt pośredni przy użyciu jonów kadmu(II) jest inny niż                      
w przypadku zastosowania jonów cynku(II). Wynika to z różnicy wielkości 

promieni jonowych.  
Reakcja CdCl2 z 4-cyjanopirydyną w obecności NaN3 i wody w warunkach 

hydrotermalnych prowadzi do powstania Cd3(OH)2Cl2(4-PTZ)2 (5), podczas gdy 
Cd(4-PTZ)2(H2O)2 (5) jest uzyskany przez zmieszanie ze sobą 4-H-PTZ, CdCl2                   
i H2O. Różnice w składzie między (4) a (5) są spowodowane różnym pH roztworów 

reakcyjnych. W roztworze (4) początkowe pH wynosi ok. 6,5 a końcowe pH 

roztworu 5,8. W reakcji (5) początkowe pH wynosi 4,0, podczas gdy końcowe ok. 

3,5. Bardziej zasadowe pH zawdzięczyć można zastosowaniu NaN3. W dodatku 
związek (4) zawiera nie tylko PTZ, który pełni rolę trójdonorowego liganda, ale 

występują również jony wodorotlenkowe i chlorkowe. Istnieją dwa centra aktywne 

Cd(II), a ich geometrie strukturalne można najlepiej opisać jako zniekształcony 

ośmiościan. Każdy jon Cd(II), atom chloru i jony wodorotlenkowe tworzą  

kwadratowy układ planarny podczas gdy pozostałe wiązania w pozycji trans są 

zajęte przez atomy azotu pochodzące z dwóch ligandów 4-PTZ. Każdy jon 

wodorotlenkowy i chlorkowy jest związany z atomami Cd(II), tworząc centrum 

aktywne  o  następującej  strukturze:  [Cd3(OH)2Cl2]
2+.  Ligandy  4-PTZ łączą się ze 

sobą, tworząc trójwymiarową warstwową strukturę. Centra aktywne oddzielone są 

od ligandów organicznych o ok 10,7 Å.  
 



 

 
Jak wspominano wcześniej, budowa związku (4) jest zupełnie inna od (5). 

Geometrię strukturalną związku (5) można opisać jako zniekształcony ośmiościan. 

Polimer koordynacyjny (5) utworzony został poprzez połączenie czterech 

mostkujących ligandów 4-PTZ i dwóch cząsteczek wody z centrum aktywnym,                     
w którym znajduje się Cd(II). Dwie grupy trans-pirydylowe i dwie grupy trans-
tetrazolowe są donorami par elektronowych pochodzących od atomów azotu, które 

tworzą kwadratowy planarny układ wokół każdego centrum Cd(II). Pozostałe 

wiązania w pozycjach trans, zajmowane są przez cząsteczki wody [14,15].   
 

1.2. STRUKTURY I OTRZYMYWANIE POLIMERÓW KOORDYNAYCJNYCH 

CYNKU(II) 
 
Polimeryczne kompleksy Zn(II), wykazują właściwości fotoluminescencyjne               

i nieliniowe właściwości optyczne (NLO), posiadają również solidne i stabilne 

termicznie konstrukcje o porowatym charakterze. Wzrost porowatości odpowiada 

za zwiększanie właściwości sorpcyjnych cząsteczki. Zn
2+ jako jon metalu z grupy 

d10 odgrywa szczególną rolę w budowie polimerów koordynacyjnych i ich struktur 

sieciowych. Można wyróżnić kilka typów polimerów koordynacyjnych biorąc pod 

wzgląd ich topologię: a) struktura liniowa; b) struktura zygzakowata; c) konstrukcja 

drabiny; d) siatka kwadratowa i rombowa; e) ceglana ściana [16]. Sferyczna 

konfiguracja d10 
wiąże się z elastyczną koordynacją powodując różne geometrie 

kompleksów cynku(II). Możemy wyróżnić struktury od czworościennej, 

trygonalnej bipiramidalnej, kwadratowej piramidalnej do ośmiościennej. Ponadto, 
ze względu na labilność jony cynku(II) tworzą wiązania koordynacyjne w sposób 

odwracalny, co umożliwia jonom metali i ligandom zmieniać konfigurację podczas 

procesu polimeryzacji, aby uzyskać wysoce uporządkowane struktury sieciowe.                
W konsekwencji polimery koordynacyjne cynku(II) mogą występować w różnych 

geometriach. Konstrukcja liganda ma ogromny wpływ na topologię polimeru 

koordynacyjnego, jest to czynnik determinujący strukturę (rysunek 7).  
Pierwotne polimery koordynacyjne na bazie cynku(II) były liniowymi, 

sztywnymi połączeniami jonów cynku(II) z ligandami takimi jak: cyjanek, pirazyna 

lub 4,4’-bipirydyna. Z upływem lat rosło zainteresowanie polimerami 

koordynacyjnymi, a ich budowa zmieniała się poprzez wymianę ligandów na takie 

jak: pirymidyna, C(CN)3, 2,4,6-tris(4-pirydylo)-1,3,5-triazyna, jak również na 

dwukleszczowe ligandy, w których atomy donorowe są oddzielone od siebie. 

Najprostszy ligand uznawany za przydatny dwuatomowy blok budulcowy to jon 
cyjankowy. W Zn(CN)2 tetraedryczne centra jonów metali są połączone przez 

grupy -CN solidną, diamentoidalną siecią strukturalną posiadającą  duże wnęki,  

pomimo niewielkich rozmiarów jednostek pomostowych.  
 

1054 K. POBŁOCKI, J. DRZEŻDŻON, D. JACEWICZ  
   



 

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POLIMERÓW KOORDYNACYJNYCH  1055 
  

 
1D 

                           
A                                                                         B 

 
2D 

              
C                                                          D 

 

                                    
                                    E                                                               F 

 
 

Rysunek 7.  Wybrane topologiczne typy polimerów koordynacyjnych 1D: A) struktura liniowa; B) struktura 

zygzakowata; 2D: C) konstrukcja drabiny; D) siatka kwadratowa i rombowa, E) ceglana ściana 

F) plaster miodu [1,16] 
Figure 7. Some topological types of 1D coordination polymers: A) linear structure; B) zig-zag structure; 

2D: C) ladder structure; D) square and diamond mesh, E) brick wall F) honeycomb [1,16] 

 
Polimerami koordynacyjnymi na bazie cynku(II) wartymi uwagi są Zn(4,4’-

BPY)(N3)2 (6) i [Zn4O(1,3-BDC)3(4,4-BPY)] (7). Struktura Zn(II) – BPY – Zn(II)               
w związku (6) jest połączona przez jony azydkowe tworzące dwuwymiarową sieć. 

Centra aktywne Zn(II) są podwójnie skoordynowane przez aniony azydkowe. 

Mostkowanie zachodzi dzięki występowaniu wiązań kowalencyjnych                                 
i wodorowych. W związku (7), ligandy 1,3-BDC łączą centra koordynacyjne Zn4O 
w struktury przypominające drabiny, które są ze sobą połączone przez organiczne 

ugrupowania 4,4’-BPY w dwuwymiarową siatkową strukturę. Polimery oparte na 

takich klastrach są stabilne termicznie do 400°C, nierozpuszczalne w polarnych                      
i niepolarnych rozpuszczalnikach i wykazują intensywną niebieską 

fotoluminescencję (λmax = 432 i 453 nm). 
Odkryto również, że istotny wpływ na strukturę przestrzenną i właściwości 

fizykochemiczne   ma   rozpuszczalnik.   W   wyniku   addycji   C6H5Cl  i  DMF  do  
 



 

 
[Zn4O(1,4-BDC)3] uzyskuje się [Zn4O(1,4-BDC)3] • 8 DMF • C6H5Cl, dzięki 

czemu zwiększona jest porowatość struktury, co jest bardzo pożądane, ponieważ 

zwiększa się zdolność absorpcji polimeru koordynacyjnego. Z kolei addycja 

metanolu do [Zn3(1,4-BDC)3(CH3OH)4] sprawiła, że wszystkie centra aktywne 

cynku(II) pochodzące od [Zn3(1,4-BDC)3(CH3OH)4] • 2 CH3OH posiadają 

oktaedryczne sfery koordynacyjne. Centralny jon Zn(II) jest otoczony przez sześć 

grup karboksylowych, z którymi wiążą się pozostałe dwa jony Zn(II), podczas gdy 

pozostała przestrzeń koordynacyjna jest zajęta przez cząsteczki metanolu. Jak                   
w przypadku poprzednich konstrukcji opartych na 1,4-BDC, polimery 
koordynacyjne generują porowatą, trójwymiarową sieć z porami o rozmiarach 

około 7 Å. Po usunięciu cząsteczek metanolu i krystalizacji, okazuje się, że związek 

jest stabilny termicznie do 335°C [16].  
Trwałości i porowatości polimerów koordynacyjnych nie uzyskuje się tylko 

poprzez dodanie odpowiedniego rozpuszczalnika, istotną kwestią jest zastosowanie 

aromatycznych, sztywnych di- i trikarboksylanowych ligandów, które zostały 

uznane za odpowiednie do konstrukcji polimerycznych kompleksów. Cechuje je: 

wysoka trwałość i porowatość oraz wyjątkowe właściwości adsorpcyjne. 

Aromatyczne polikarboksylany nadają konstrukcji wysoki stopień sztywności.                 
W takich związkach aniony karboksylanowe działają jako ligandy dwu lub 

trójkleszczowe i tworzą klastry, które nazywane są drugorzędowymi jednostkami 

budulcowymi (SBU) (rysunek 8). W zależności od geometrii klastra SBU można 

uzyskać różne struktury przestrzenne np. czworościenny, oktaedryczny, trygonalny 
pryzmatyczny lub pięciokątny węzeł do tworzenia rozbudowanych struktur. 
Pionierskim przykładem struktury polimeru koordynacyjnego zbudowanego z SBU 

jest [Zn(1,4-BDC)(H2O)] • DMF. Jednostki klastra są połączone w dwuwymiarową 

mikroporowatą, siatkową strukturę. Sąsiadujące warstwy są układane równolegle                
i łączone za pomocą wiązań wodorowych dzięki występowaniu cząsteczek wody                       
i tlenu pochodzących od ugrupowań karboksylanowych. W ten sposób uzyskuje się 

duże średnice kanałów o wielkości 5 Å [16-20]. 
W 2012 roku został opracowany nowy projekt syntezy polimerów 

koordynacyjnych cynku(II): [Zn(CH3O-IP)(BIME)0,5] (8), [Zn(CH3O-IP)(BTX)]                   
• 2 H2O (9) i [Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10), który był bardzo interesujący dla 
naukowców nie tylko ze względu na zróżnicowanie strukturalne związków ale 

także ich potencjalne zastosowania w adsorpcji molekularnej, procesów separacji, 

magazynowania gazów, wymianie jonowej, katalizie czy technologii czujników. 

Można stwierdzić, że kluczem do osiągnięcia optymalnej konstrukcji to subtelne 

zmiany koordynacyjnych centrów metali i ligandów organicznych. W celu zbadania 

wpływu elastyczności ligandów na architekturę polimerów koordynacyjnych, 

zostały wybrane trzy elastyczne ligandy do skonstruowania polimerów 

koordynacyjnych na bazie cynku(II). 
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1,4-BDCH2       4,4-ABDCH2                  TBDCH2                           1,4-NDCH2                2,6-NDCH2 

 
 

                           
1,3-BDCH2                            BTCH3                              1,4-CBDCH2                      1,4-BrBDCH2 

                                                         

 

               
MTBH4                                                                                                  BTBH3 

 

                                                                    
 
TPDCH2                                         BPDCH2                           HPDCH2                                          PDCH2 

 
Rysunek 8.  Przedstawiciele związków chemicznych SBU [4,16] 
Figure 8. Representatives of SBU’s chemicals [4,16] 

                 
Syntezę i izolację związków 8-10 przeprowadzono poprzez reakcję soli Zn(II) 

z CH3O–H2ip ,wraz z wprowadzeniem różnych pomocniczych ko-ligandów takich 

jak: BIME, BTX, BIX, (Schemat 3) [21]. Różnorodność struktur 8-10  można  zaw- 



 

 
dzięczyć między innymi wolnej parze elektronowej pochodzącej od atom azotu ko-
liganda [22-26]. 

 
 

Schemat 3.  Synteza polimerów koordynacyjnych cynku(II): [Zn(CH3O-IP)(BIME)0,5] (8), [Zn(CH3O-
IP)(BTX)] • 2 H2O (9), [Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10) [21] 

Scheme 3. Synthesis of zinc (II) coordination polymers): [Zn(CH3O-IP)(BIME)0,5] (8), [Zn(CH3O-
IP)(BTX)] • 2 H2O (9), [Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10) [21] 

 
Związek (8) zawiera rozszerzoną wielowarstwową, trójwymiarową sieć opartą 

na dwuwymiarowych strukturach koordynacyjnych (2D). Asymetryczna struktura 
(8) składa się z jednego jonu cynku(II), jednego CH3O-IP i 1/2 liganda BIME. 
Wiązanie między Zn1-O2 wynosi 2,4743 Å. Centralny jon Zn(II) posiada 

nieuporządkowaną tetraedryczną sferę koordynacyjną, w której jeden atom azotu 

liganda BIME i trzy atomy tlenu pochodzących od trzech ligandów CH3O-IP 
koordynują z jonem centralnym. Sąsiednie centra Zn(II) są połączone przez CH3O-
IP w celu utworzenia podwójnych łańcuchów polimerowych w przestrzeni 

jednowymiarowej, który jest dalej wydłużany przez kolejno połączone cząsteczki 

BIME, co w konsekwencji doprowadziło do tworzenia się dwuwymiarowych 

struktur. Co ciekawe, badania pokazały, że wszystkie warstwy kryształów 2D 

układają się wzdłuż struktury krystalicznej, we wzór ABAB.  
Struktura (9) przedstawia nowy typ związku. [Zn(CH3O-IP)(BTX)] • 2 H2O 

został zsyntetyzowany w podobny sposób jak polimer koordynacyjny (8), z tą 

różnicą, że BIME zostało zastąpione przez BTX. Każda asymetryczna jednostka 

zawiera dwa atomy cynku(II), dwa ligandy CH3O-IP i BTX, oraz jedną cząsteczkę 

wody. Tak jak w przypadku (8), centralny atom Zn(II) jest również tetraedryczny               
i skoordynowany z dwoma atomami azotu, dwoma ligandami BTX i dwoma 
atomami tlenu pochodzącymi z dwóch ligandów CH3O-IP tworząc ZnO2N2. 
Ugrupowanie  karboksylanowe  liganda  CH3O-IP  wykazuje koordynację jednokle- 
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szczową. Atomy Zn(II) poprzez łączenie z  CH3O-IP i BTX tworzą pofałdowane 

warstwy 2D, które zawiera dwa rodzaje okien o wymiarach 10,132 x 14,462 Å
2            

i 10,132 x 14,590 Å
2
. Co ciekawe, para takich warstw wzajemnie się przenika 

tworząc sieć 2D. Ta unikalna konstrukcja wywodząca się ze splątania czterech 

sąsiednich dwuwymiarowych warstw ostatecznie tworzy strukturę 3D.  
Inna mocno pofałdowana struktura (10) została zsyntetyzowana w podobny 

sposób, jak (8) z wyjątkiem tego, że BIME zostało zastąpione przez BIX. 

Asymetryczna jednostka kompleksu (10) składa się z dwóch atomów Zn(II), dwóch 

ligandów CH3O-IP i dwóch ligandów BIX. Zarówno centra Zn1, jak i Zn2 
przyjmują nieco zniekształconą geometrię czworościenną, koordynowane są przez 

dwa atomy azotu i dwa podwójne ligandy. CH3O-IP w związku (10) działa jak 

ligand jednokleszczowy łączący dwa jony Zn(II), dzięki czemu możliwe jest 

stworzenie warstwy 2D. W każdej warstwie znajdują się prostokątne puste 

przestrzenie o wymiarach 10,203 x 14,043 Å
2 i 10,203 x 14,132 Å

2
. Ich równoległe 

ułożenie pozwala na regularną budowę typu ABAB, co w konsekwencji skutkuje 

utworzeniem trójwymiarowej geometrii przestrzennej [21-26].  
 

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POLIMERÓW 

KOORDYNAYCJNYCH KADMU(II) I CYNKU(II) 
 

2.1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POLIMERÓW 

KOORDYNAYCJNYCH KADMU(II) 
 
Cd3TMA2 • 13 H2O (1) jest niestabilny termicznie. Analiza TGA związku (1) 

pokazuje utratę masy od 246°C. Usuwanie wody utrzymuje się do 419°C, dając 

łącznie około 23,7% utraty masy, odpowiadająca trzynastu cząsteczkom H2O na 
jednostkę związku (1). Całkowity rozkład (1) jest zakończony przy 530°C. Sugeruje 

to, że ligandy będące cząsteczkami wody są stabilniejsze i silniej skoordynowane. 

Podobna sytuacja występuje w kompleksie Cd3TMA2 • DABCO • 2 H2O (2), 
usuwanie wody rozpoczyna się od 81°C do ok. 427°C, co daje całkowitą utratę 

wagi ok. 16,0%, odpowiadające utracie dwóch cząsteczek H2O i DABCO na 
jednostkę (2). Całkowicie kompleks (2) rozkłada się w około 561°C, co wskazuje 

na słabsze wiązanie koordynacyjne z cząsteczkami wody niż w związku (1). 

Natomiast analiza TGA Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) wskazuje na utratę masy od ok. 

83°C do 110 °C. Całkowita utrata masy wynosi ok. 13,1%, co odpowiada stracie               
8 cząsteczek H2O na jednostkę (3). Kolejna utrata wagi zaczyna się od ok. 425°C 

do 532°C [8]. Wyniki analizy TGA zebrano w tabeli 2.  
Topologia struktury polimerów koordynacyjnych zbudowanych z jonów metali 

i liganda TMA, jest zależna od poziomu deprotonacji H3TMA. Istotną kwestią są 

wartości pH reagentów oraz różnice pomiędzy nimi. Kolejność wartości pH dla 

reagentów rozpuszczonych w wodzie jest następująca:  



 

 
DABCO (11,0) > heksametylenotetraamina (9,1) > Na2-TP (6,1). Naukowcy 
twierdzą, że wpływ zasadowości na deprotonację H3TMA, wynika z zmiennej sfery 
koordynacyjnej atomów Cd(II), czego efektem są różne struktury przestrzenne. 

 
Tabela 2.  Analiza TGA polimerów koordynacyjnych zwierające jony kadmu(II): Cd3TMA2 • 13 H2O (1) 

Cd3MA2 • DABCO • 2 H2O (2) Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) [11] 
Table 2. TGA analysis of coordination polymers containing cadmium(II) ions: Cd3TMA2 • 13 H2O (1) 

Cd3MA2 • DABCO • 2 H2O (2) Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) [11] 

 

Związek 
Zakres temperaturowy utraty 

masy [°C] 
Łączna utrata 

masy [%] 
Zakończenie 
rozkładu [°C] 

Cd3TMA2 • 13 H2O (1) 246-419 23,7 530 
Cd3TMA• DABCO                          

• 2 H2O (2) 
81-427 16 561 

Cd3HTMA3 • 8 H2O (3) 83-110 i 425-532 13,1 532 

 
Warto zwrócić uwagę na właściwości fluorescencyjne wyżej wymienionych 

polimerów koordynacyjnych. Widma emisyjne kompleksów (1-3) w stanie stałym 

w temperaturze pokojowej wykazują intensywną emisje występującą przy =355 

nm dla (1), =437 nm dla (2) oraz =353 nm dla (3). Pasma emisji przenoszenia 
(LMCT z ang. ligand-metal charge transfer) przypisuje się oddziaływaniom 

pomiędzy cząsteczkami ligand-metal. Co ciekawe, efekt batochromowy występuje 

tylko w przypadku kompleksu (2). Może to być związane z efektem rezonansowym 
pomiędzy DABCO, TMA a centrum aktywnym - Cd3O. Te obserwacje sugerują, że 

kompleks (2) będzie doskonałym kandydatem na materiał fotoaktywny [11].  
Ostatnim polimerem koordynacyjnym na bazie kadmu(II), wykazujący 

ciekawe właściwość fotoluminescencyjne, o których wspomnieliśmy wcześniej jest 

Cd3(OH)2Cl2(4-PTZ)2 (4). Związek (4) wykazuje silne pasmo absorpcji przy =390 
nm, które można przypisać do wewnątrzligandowej emisji fluorescencyjnej. 

Podobne, ale słabsze pasmo absorbcji zauważalne jest przy =353 nm, który można 

przypisać ligandowi organicznemu - PTZ. Zaś, stosunkowo słabe pasmo absorbcji 

przy =470 nm może oznaczać zjawisko fosforescencji. Do tej pory nie poznano 

polimeru koordynacyjnego wykazującego zarówno fluorescencję, jak i emisję 

fosforyzującą. Zatem związek (4), jako trójwymiarowy, warstwowy polimer 

koordynacyjny jest atrakcyjnym kandydatem do użycia jako materiał 

fluorescencyjny i fosforyzujący. Dodatkowo, jest nierozpuszczalny w etanolu, 

chloroformie, octanie etylu, acetonie, benzenie oraz wodzie [15]. 
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2.2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POLIMERÓW 

KOORDYNACYJNYCH CYNKU(II) 
 

Stabilność termiczna i właściwości fluorescencyjne to cechy, które 

charakteryzują [Zn(CH3O-IP)(BIME)0,5] (8), [Zn(CH3O-IP)(BTX)] • 2 H2O (9)                     
i [Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10). Polimery koordynacyjne cynku(II) były poddane 

analizie TGA, aby zbadać ich termiczną stabilność. Eksperymenty przeprowadzono 

na próbkach składających się z wielu pojedynczych kryształów w atmosferze N2. 
Krzywa TGA dla trzech kompleksów sugerowała utratę wagi do 81,40% (8), 

85,69% (9), 80,52% (10), w następującym zakresie temperatur: 280– 700℃ (8), 

300–620℃ (9), 260–700℃ (10), odpowiadają składnikom CH3O-IP i różnym                   
N-ko-ligandom. Wyniki analizy TGA zebrano w tabeli 3. 

 
Tabela 3.  Analiza TGA polimerów koordynacyjnych zawierające jony kadmu(II): [Zn(CH3O-

IP)(BIME)0,5] (8), [Zn(CH3O-IP)(BTX)] • 2 H2O (9), [Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10) [21] 
Table 3. TGA analysis of coordination polymers containing cadmium (II) ions: [Zn(CH3O-IP)(BIME)0,5] 

(8), [Zn(CH3O-IP)(BTX)] • 2 H2O (9), [Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10) [21] 

 

Związek Zakres temperaturowy utraty masy [°C] Łączna utrata masy [%] 

[Zn(CH3O-IP)(BIME)0,5] (8) 280-700 18,6 
[Zn(CH3O-IP)(BTX)] • 2 H2O (9) 70-130 i 300–620 14,31 

[Zn(CH3O-IP)(BIX)]2 (10) 260–700 19,48 

 
Związki luminescencyjne cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, 

ponieważ ich zastosowanie w czujnikach chemicznych, fotochemii                                     
i wyświetlaczach elektroluminescencyjnych zwiększa swoją popularność. 
Naukowcy badając polimery koordynacyjne na bazie cynku(II) (8-10) pod 
względem ich fotoluminescencyjnych właściwości w stanie stałym i w temperaturze 

pokojowej, odnotowali pasmo absorbcji =320 dla (8) nm, =327 nm dla (9) oraz 

=325 nm dla (10).  W porównaniu z wynikami pomiarów wolnych ligandów 

dikarboksylanowych maksima emisyjne kompleksów (8–10) zmieniły się                          
i wykazują zmiany w kolorze niebieskim lub czerwonym. Jest to spowodowane 

kombinacją kilku czynników takich jak: zmianą orbitala molekularnego                          
z najwyższego na najniższy czy energią orbitalną deprotonowanych anionów 

CH3O-IP. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na emisję fotoluminescencyjną są: 

przejścia ładunku między ligandami a metalowymi centrami, wspólny udział                    
w przejściu wewnątrzligandowym czy przeniesieniu ładunku przejścia między 

skoordynowanymi ligandami a centrami metalowymi. Jednakże, jony Zn(II) trudno 

się utleniają lub redukują, dlatego też pasma te należy przypisać do 

wewnątrzligandowej emisji fluorescencyjnej  i efektu deprotonowego ligandów 

dikarboksylanowych [21,27,28].  



 

 
3. SIECI METALICZNO-ORGANICZNE TYPU MOF                      

KADMU(II) I CYNKU(II) 
 

3.1. STRUKTURY I METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW TYPU                  
MOF KADMU(II) 

 
Możemy wyróżnić jedno-, dwu- lub trójwymiarowe sieci metaliczno-

organiczne (rysunek 9). Pojęcie wymiarowości jest określane przez centra aktywne. 

W jednowymiarowej strukturze jon metalu jest skoordynowany z dwoma 
ligandami, które tworzą „łańcuch”. W sieciach metaliczno-organicznych 2D 
wiązanie koordynacyjne metal-ligand rozszerza się w dwóch kierunkach, natomiast 

jony metali o wyższej liczbie koordynacyjnej mogą tworzyć struktury 

trójwymiarowe.  
 

 
 

Rysunek 9.  Wielowymiarowe sieci metaloorganicznych MOF 1D, 2D i 3D (M - jony metali; D - grupy 
donorowe liganda; S – wolna przestrzeń między ligandami) [1] 

Figure 9. Multidimensional networks of organometallic MOF1D, 2D and 3D (M - metal ions; D - ligand 
donor groups; S - distance between ligands) [1] 

       
Przykładem wartym uwagi jest materiał zbudowany z sieci 

metaloorganicznych zawierający jony kadmu(II) – Cd-PDA, który wykazał silne 

właściwości luminescencyjne. Do jego syntezy użyto substratów takich jak: 

Cd(NO3)2 • 4 H2O oraz H2PDA czyli kwas 9-fenlyokarbozyl-3,6-dikarboksylowy. 
Wyniki analizy elementarnej przedstawione zostały w tabeli 4.  

Tabela 4. przedstawia zawartości procentowe pierwiastków uzyskane na 

podstawie analizy elementarnej (AE) i obliczeń teoretycznych (T) w związku Cd-
PDA. 

Cd – PDA (rysunek 10) ma stabilną strukturę zbudowaną z sieci o wymiarach 

7,13 × 10,59 × 2 Å. Krystalizuje w grupie przestrzennej P2(1)/n. Struktura zawiera, 

dwa jony kadmu i dwa aniony PDA2-
, które pełnią rolę liganda. Cd-PDA zawiera 

również  cztery  cząsteczki wody skoordynowane z centrum aktywnym, trzy cząste- 
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czki DMA oraz jedną nieskoordynowaną cząsteczkę wody. Pierwszy jon kadmu 

Cd1 połączony jest z siedmioma atomami tlenu tworząc trygonalną strukturę 

przestrzenną.  Zaś  struktura  przestrzenna drugiego jonu kadmu stanowi 
zniekształconą tetraedryczną geometrię. Cd2 jest połączony przez cztery atomu 

tlenu. Cd1 i Cd2 są skoordynowane przez grupy karboksylanowe tworzące 

nieorganiczną jednostkę budulcową Cd2(CO2)4. Długość wiązania między Cd1                    
a Cd2 wynosi 4,412 Å. Dwie cząsteczki PDA

2- łączą dwie nieorganiczne jednostki 

budulcowe Cd2(CO2)4, tworząc w ten sposób struktury dwułańcuchowe.  

Trójwymiarową strukturę całego związku zapewnia połączenie CH-π, którego 

długość wynosi 3,2 Å. Wiązanie skoordynowane jest między najbliższymi 

sąsiednimi ligandami PDA. W strukturze przestrzennej Cd-PDA istnieje również 

prostokątna sieć o wymiarach około 7,13 × 10,59 × 2 Å, która jest wypełniona 

wolnymi cząsteczkami DMA [29-31].  
 

Tabela 4.  Wyniki analizy elementarnej zsyntezowanego związku Cd-PDA [29] 
Table 4. Results of the elemental analysis of the synthesized Cd-PDA compound [29] 

 

Związek 
Cd-PDA 

Zawartość procentowa [%] 
%C %H %S %N 

AE T AE T AE T AE T 

51,33 51,42 4,72 4,74 0,00 0,00 5,76 5,78 

 

      
 

Rysunek 10.  Wzór uproszczony Cd – PDA [29] 
Figure 10. Simplified formula Cd – PDA [29] 

 
3.2. STRUKTURY I METODY OTRZYMYWNAIA MATERIAŁÓW TYPU                  

MOF CYNKU(II) 
 
Duży postęp w chemii metaloorganicznej nastąpił w 1999 roku, gdy 

wykorzystując krystalografię rentgenowską naukowcy określili strukturę 

pierwszego  zsyntezowanego  materiału  typu  MOF   (rysunek   11).   Za   pierwszy 



 

 
 związek charakteryzujący się dużą wytrzymałością i porowatością uważany jest 

MOF-5. W swojej strukturze posiada Zn4O(CO2)6, o oktaedrycznej strukturze 
przestrzennej. Pomiar sorpcji gazu w MOF-5 wykazał porowatość 61%                            
i powierzchnię 2320 m

2/g-1 
[2,16,32]. Te wartości są zasadniczo wyższe niż te dla 

zeolitów i węgla aktywnego. Do przygotowania MOF o jeszcze większej 

powierzchni i porowatości wymagane było zwiększenie przestrzeni magazynowania 

(w przeliczeniu na wagę materiału). W związku z tym, użyto dłuższych 

organicznych ligandów zapewniając tym samym: większą przestrzeń do 

przechowywania i większą liczbę miejsc adsorpcyjnych. Dodatkowo, ważnym 

elementem było zachowanie odpowiedniej średnicy porów (poniżej 2 nm). W 2004 

otrzymano MOF-177, czyli Zn4O(BTB)2, przy który odnotowano największą 

powierzchnię wynoszącą 3780 m
2/g-1 i porowatości sięgającej 83%. W 2010 roku 

naukowcy zsyntezowali nowe sieci metaloorganiczne zawierające jony cyku(II). 

Powierzchnia została podwojona przez MOF-200, czyli Zn4O(BBC)2 o powierzchni 
4530 m2/g-1 i porowatości 90% oraz MOF-210, czyli (Zn4O)3(BTE)4(BPDC)3                     
o powierzchni 6240 m2/g-1 i porowatości 89% [16,32].  

 

 
Rysunek 11.  Uproszczony schemat budowy związków typu MOF [33,34] 
Figure 11. A simplified diagram of the structure of MOF compounds [33,34] 

 
Grupa badawcza Profesora Huanga specjalizuje się w syntezie i modyfikacjach 

struktur typu MOF. Badania dotyczą struktur metaliczno-organicznych 
modyfikowanych kwasem 1,3,5-benzenotrikarboksylowym z jonami cynku(II). Zn-
BTC zsyntetyzowano wykorzystując technikę dyfuzyjną i metodę termiczną. 

Wiązanie między BTC i Zn(II) nadaje sieci metaloorganicznej wysoki poziom 

stabilność chemicznej i pożądaną trwałość [32,35,36]. Huang nie skupił się tylko na 

jednym związku typu MOF, ale na trzech. Pierwszym związkiem był Zn-BTC MOF 
zwany również BIT-101. Druga struktura została nazwana przez niego BIT-102,               
a trzecia BIT-103. Synteza (schemat 4) przebiegła pomyślnie, ponieważ uzyskano 

bardzo wysoką wydajność (blisko 100%) syntezując BIT-102 i BIT-103 w procesie 
cykloaddycji CO2 do cyklicznych węglanów w warunkach wolnych od 

halogenków,    kokatalizatorów   i   innych   dodatków   zwiększających  wydajność 
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i szybkość reakcji. Warto podkreślić, że wiele zgłoszonych do tej pory MOF nie jest 

katalitycznie aktywnych ze względu na stopień nasycenia ich centrów aktywnych, 

dlatego umiejętne dobieranie ligandów i jonów metali do syntezy sieci metaliczno-
organicznych jest bardzo ważne, aby osiągnąć pożądane działanie i właściwości 

fizykochemiczne bez dodatkowych kokatalizatorów. Ponadto struktury MOF,                   
o których mowa mogą być w pełni poddane recyklingowi i ponownie użyte bez 

utraty aktywności [36].  
 

 
 
    

Schemat 4.  Syntetyczny szlak BIT-101, BIT-102 i BIT-103 [36] 
Scheme 4. Synthetic pathway of BIT-101, BIT-102 and BIT-103 [36] 

 
 Ponadto wiele ostatnich prac dowiodło, że organiczne linkery w MOF można 

łatwo zastąpić innymi ligandami uzyskując różną funkcjonalność, zastosowanie czy 

właściwości fizykochemiczne [38-40]. Naukowcy zastępowali na przykład grupy 

karboksylanowe BTC ugrupowaniami bardziej elektroujemnymi co wiązało się                 
z tworzeniem silniejszych wiązań kowalencyjnych i wyższą stabilnością 

termodynamiczną. Profesor Huang wraz z zespołem użyli organicznych ligandów               
o podobnej strukturze do liganda wyjściowego - kwasu 1,3,5-
benzenotrikarboksylowego zamieniając tylko jedną grupę karboksylową w BIT-102 
na grupę aminową, a w BIT-103 na grupę nitrową. Uzyskano bezbarwne kryształy 

w BIT-101 i BIT-103 oraz czerwono-brązowe kryształy w BIT- 102. Za pomocą 

badania SXRD określono, że BIT-101 posiada sześcienną grupę przestrzenną 

zwaną P213, w której jony Zn(II) są skoordynowane przez cząsteczki BTC. Każda 

podstawowa, asymetryczna jednostka BIT-101 składa się z jednego 

czworościennego i jednego oktaedrycznego centrum Zn(II).  Tworząc w ten sposób 

trójkątne  i czworokątne pory. Jednakże, te dwa rodzaje porów są stosunkowo małe,  



 

 
ponieważ wynoszą 7,46 Å, co wpływa na niekorzystną dyfuzję reagentów                          
i produktów. 

BIT-102 posiada zaś sześcienną grupę przestrzenną  Pm3m i jest złożona                   
z dimerycznych jednostek trikarboksylanu cynku  i jednostek 
tetrakarboksylanowych z krótkim wiązaniem Zn-Zn, odległość międzyjądrowa 
wynosi odpowiednio 3,52 Å i 3,00 Å. Dimeryczna jednostka  trikarboksylanu 

cynku(II) zawiera dwa tetraedryczne centra aktywne Zn(II) i każde takie 

czworościenne centrum jest połączone z kolejnymi trzema cząsteczkami BTC                  
w pozycji ekwatorialnej do karboksylanowego atomu tlenu, podczas gdy                          
w pozycjach aksjalnych znajduje się atom tlenu pochodzący od cząsteczki wody. 

Podobnej, dimerycznej budowy jest 40 jednostek tetrakarboksylanu cynku(II) 
składającego się z dwóch piramidalnych centrów aktywnych Zn(II) i każdy z nich 

jest połączony ze sobą przez cztery karboksylanowe atomy tlenu BTC w pozycji 

ekwatorialnej, podczas gdy pozycji aksjalnej znajduje się atom tlenu pochodzący od 

cząsteczki wody, tak jak w przypadku trikarboksylanu cynku(II). Jedna dimeryczna 
jednostka tetrakarboksylanu cynku(II) jest połączona z ośmioma dimerycznymi 

jednostkami trikarboksylanu cynku(II), i każdy z ośmiu dimerycznych 

trikarboksylanu cynku(II)  jest połączony z jedną jednostka tetrakarboksylanu 
tworząc dużą klatkę (ang. Cage) o wymiarach: 13,60 Å x 7,45 Å × 9,61 Å. 

Struktura BIT- 103 jest podobna do blokowej struktury BIT-102, poważnym 

elementem różniącym te dwie struktury jest to, że w BIT-102 woda, która 

przyłączona jest koordynacyjnie do czworościanu zastąpiona jest jonem 

azotanowym(V), dając rzadkie oktaedryczne centrum koordynacji Zn(II) [36].  
Innym związkiem typu MOF zawierającym jony cynku(II) jest Zn4O(BDC)3 

(rysunek 12)  jest to dobrze znany literaturowo związek sieci metaliczno-
organicznych, w których w centrum aktywnym znajduje oksometal. Czworościenne 

struktury Zn4 są połączone przez liniowe wiązanie z kwasem 1,4-
benzenodikarboksylowym [35]. Uzyskuje się w ten sposób sześcienną, solidną, 

wysoce porowatą strukturę o jednakowej wielkości i strukturze wewnętrznej. 

Synteza jest możliwa dzięki zastosowaniu substratów takich jak Zn(NO3)2 • 6 H2O           
i H2BDC  w stosunku molowym 3: 1. Rdzeń klastra składa się z pojedynczego 

atomu tlenu związanego z czterema jonami cynku(II), tworząc regularny 

czworościan Zn4O. Każda krawędź czworościanu jest ograniczona przez grupę CO2 

pochodzącą od liganda BDC, tworząc klaster Zn4O(CO2)6 [35,37].  Sieci 
metaloorganiczne zbudowane z Zn4O(BDC)3 tworzą idealne platformy absorbujące 

gazy, ponieważ są łącznikami odizolowanymi od siebie oraz nie występują w nich 

zawady przestrzenne, które uniemożliwiałyby efektywną absorbcje gazu [6]. 

Badania Kayego i Stevena są interesujące, ponieważ desolwatowane kryształy 

należą do jednych z najmniejszych odnotowanych do tej pory, sieci metaliczno-
organicznych,  a ich gęstość wynosi 0,59 g/cm

3
. Wymiary średnicy porów syntezo- 
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wanego związku wynoszą około 10 Å i uważane są za optymalne dla 

przechowywania wodoru w temperaturze 77 K. W trakcie tych badań 

zaobserwowano rozkład Zn4O(BDC)3 w wilgotnym powietrzu. Po szeregu analiz 
naukowcy doszli do wniosku, że rozkład związku metaloorganicznego zawdzięczyć 

można wodzie pochodzącej z atmosfery. Inne kluczowe cechy materiału 

magazynującego wodór to szybki czas syntezy i wprowadzanie gazów do wnętrza 

porów oraz możliwość recyklingu [35-37].  
 

 
 

Rysunek 12.  Struktura przestrzenna Zn4O(BDC)3 
Figure 12. Spatial structure of Zn4O(BDC)3 

 

Doniesienia literaturowe z ostatnich lat pokazują, że ligandy na bazie 

pirazolanów mogą być z powodzeniem wykorzystane do syntezy wysoce 

wytrzymałych sieci metaliczno-organicznych. Związkiem typu MOF na bazie 

cynku(II) oraz ligandów pirazolanowych jest Zn(BPB). Układ krystalograficzny 

tego związku jest czworokątny, natomiast grupa przestrzenna w której krystalizuje 

Zn(BPB) to P42/mmc. Każda asymetryczna jednostka zawiera jeden jon Zn(II)                    
i jedną cząsteczkę BPB. Łańcuchy dalej łączą się ze sobą, tworząc trójwymiarową 

strukturę z kwadratowymi otwartymi przestrzeniami o krawędziach 13,2 Å.                     
W tabeli 5 przedstawiono zdolność adsorpcji gazów i par materiałów przez związek 

Zn(BPB) [41,42].  
 

Tabela 5.  Zdolności adsorpcji gazów i par materiałów przez związek Zn(BPB) [41] 
Table 5. Summary of Gas and Vapor Adsorption Capacities of Zn(BPB) [41] 

 

Związek 
BET 

[m2/g-1] 
N2 

[mmol•g-1] 

Ar 
[mmol•g-1] 

CO2 

[mmol•g-1] 
CH4 

[mmol•g-1] 
Benzen 

[mmol•g-1] 
Zn(BPB) 2200 22,5 22,7 9,1 2,4 3,8 

 



 

 
4. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW TYPU MOF                                    

KADMU(II) I CYNKU(II) 
 

4.1. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW TYPU MOF KADMU(II) 

 
Wraz ze wzrostem liczby ludności i industrializacją, zanieczyszczenie 

środowiska substancjami organicznymi stało się przytłaczającym problemem całego 

świata. Jak skutecznie wykryć lub wyeliminować zanieczyszczenia? To pytanie 

stanowi wielkie wyzwanie dla ekologów i osób zajmujących się ochroną 

środowiska. P-ntroanilina (p-NA) znalazła zastosowanie w syntezie szerokiej gamy 

produktów chemicznych, w tym różnych barwników azowych, farmaceutyków, 

tworzyw sztucznych, leków czy fotosensybilizatorów [43,44]. P-nitroanilina 
stanowi zagrożenie dla środowiska, może powodować zatrucia, wypryski, zapalenia 

i zaczerwienienia skóry, dlatego stosuje się różne nowoczesne techniki 

instrumentalne do wykrycia tej nitropochodnej np. spektrometrię ruchliwości 

jonów, dyspersyjne promieniowanie rentgenowskie i wysokosprawną 

chromatografie cieczową (HPLC). Jednak te tradycyjne metody mają ograniczone 

działanie ze względu na zbyt złożoną obróbkę wstępną i wysokie koszty 

prowadzenia reakcji. Ponadto, duży problem stanowi selektywność oznaczania                 
p-NA ponieważ posiada dwa izomery geometryczne (orto i meta-nitroanilinę). 

Oprócz podobnej budowy substancje te wykazują zbliżone właściwości fizyczne, 

np. gęstość ładunku, dlatego kluczową kwestią było opracowanie łatwych do 

zastosowania związków, które wykazują wysoką czułość w oznaczaniu p-NA. Sieci 
metaliczno-organiczne okazały się być obiecującym przedmiotem badań, ze 

względu na zdolność do rozpoznawania jonów, możliwości projektowania ich 

struktury, dostosowywania ich właściwości fizykochemicznych do aktualnych 

potrzeb badań, krótki czas prowadzenia reakcji, wyjątkową czułość i operatywność. 

Do tej pory materiałom typu MOF znacznie więcej uwagi poświęcono w kontekście 

fotokatalizy wykorzystując barwniki do zmniejszenia zanieczyszczeń ścieków, ze 

względu na duże powierzchnie międzyfazowe, krótką odległość dyfuzji dziur 

elektronowych oraz kontrolę struktury sieci metaloorganicznej. Udowodniono, że 

do degradacji zanieczyszczeń organicznych zawierających p-NA, wymagane jest 
posiadanie materiałów fotoaktywnych takich jak kwas 9-fenylokarbazolo-3,6-
dikarboksylowy (H2PDA), stosowany jako łącznik oraz skuteczny luminescencyjny 
i fotoadsorbujący katalizator. Stąd naukowcy stworzyli fotoaktywną strukturę 

metaloorganiczną CD-PDA, zawierającą elektrony π i wykazującą właściwości 

fluorescencyjne. Cd-PDA został wykorzystany jako czujniki do wykrywania para-
nitroaniliny, stanowi jeden z najbardziej wydajnych porowatych czujników 

materiałów metaloorganicznych. Cd-PDA posiada wiele zalet takich jak: wysoka 
aktywność katalityczna, stabilność termiczna i dostępność. Na dobre właściwości 

luminescencyjne  związku  Cd-PDA  oraz  wysoką selektywność wykrywania przez  
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niego p-NA wpływa użycie jonu metalu z bloku d oraz sprzężonego z nim liganda 

organicznego, który wykazuje silne właściwości fotoaktywne i fluorescencyjne. 
Sieć metaloorganiczna zbudowana z cząsteczek Cd-PDA wykazała absorpcję 

promieniowania UV-Vis przy 326 nm, co w literaturze przypisywane jest przejściu 

elektronów pi (π−π*) z ugrupowania 9-fenylokarbazolu. Jeszcze dokładniej, można 

go przypisać do intraligandowego transferu ładunku (ILCT) liganda H2PDA. 
Potwierdzeniem jest podobna emisja podczas badania właściwości absorpcyjnych 

kwasu 9-fenylokarbazylo-3,6-dikarboksylowego. Aby zbadać potencjalne 

zastosowanie CD-PDA w wykrywaniu p-nitroaniliny (p-NA), zastosowano 
fluoroscencyjne miareczkowanie potencjometryczne, wykonywane poprzez 
stopniowe dodawanie p-NA do zawiesiny Cd-PDA w etanolu. Po dodaniu 0,125 
mM p-NA do związku typu MOF, intensywność fluorescencji spadła do 96%. Nie 

zarejestrowano zmiany kształtu widm emisyjnych. Ponadto, wykazano doskonałą 

zależność liniową między intensywnością emisji a stężeniami p-NA od 0 do 10 μM, 

co sugeruje, że stężenie Cd-PDA jest również przydatne do określenia ilościowego 

p-NA. W związku z tym granica wykrywalności Cd-PDA względem p-NA ustala 
się na poziomie 25 nM czyli poniżej 3,5 ppb. Wynik ten pokazał doskonałą 

skuteczność wykrywania p-NA pośród innych izomerów nitroaniliny, dzięki czemu 

możliwa jest jego identyfikacja. W związku z tym, że struktury izomerów 

nitroaniliny różnią się tylko położeniem podstawników -NH2 i -NO2 może to 

oznaczać, że nie tylko czynnik elektronowy jest odpowiedzialny za fluorescencję. 

Należy wspomnieć o dodatkowym silnym oddziaływaniu supramolekularnym jakim 
jest wiązanie wodorowe występujące między Cd-PDA a cząsteczką p-NA. Istnieje 
tu wysoka zależność między fluorescencją a wiązaniami wodorowymi możliwymi 

dzięki posiadaniu grup aminowych w p-nitroanilinie. Ponadto, Cd-PDA cechuje 
duża wydajność fotokatalityczna dla fotodegradacji błękitu metylenowego (MB)              
w obojętnym środowisku wodnym, przy stałej szybkości pierwszego rzędu. 

Dodatkowym pozytywnym aspektem jest możliwość ponownego użycia przez co 

najmniej pięć razy, bez zmniejszania jego aktywności katalitycznej. Wrażliwe 

właściwości sensoryczne i doskonałe właściwości fotokatalityczne sprawiają, że 

materiały typu MOF oparte na Cd-PDA są dobrymi kandydatami zarówno na 

materiały wykrywające zanieczyszczenia, jak i heterogeniczne fotokatalizatory 
[29].  

 
4.2. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW TYPU MOF CYNKU(II) 
 

Ciekawe zastosowanie praktyczne wykazują sieci metaliczno-organicznych na 
bazie Zn-BTC wobec pestycydów z próbek wody. Związek typu MOF na bazie 

cynku(II) był stosowany w dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej kilku 

aromatycznych  pestycydów  z  różnych   próbek   ścieków.   Badania   właściwości 



 

 
 adsorpcyjnych Zn-BTC dla analitów organicznych mają kluczowe znaczenie dla 

zaobserwowania ich potencjału, biorąc pod uwagę obecność pierścieni fenylowych 

znajdujących się w czterech pestycydach takich jak: Avermectin, Pyridaben, 

Dursban, Carbofuran. Jako analit modelowy wybrano Fenvalerate i Triadimefon. 
Cztery wyżej wymienione pestycydy to związki o strukturze koniugatu π-π                         
i posiadające silne powinowactwo do Zn-BTC ze względu na liczne pierścienie 

aromatyczne. Udowodniono, że ilość zaadsorbowanych cząsteczek pestycydów 

wzrastała wraz ze wzrostem sprzężonych wiązań podwójnych w pierścieniu 

aromatycznym, pokazuje to znaczącą rolę wiązania π-π oraz liczne interakcje z nim 

związane. Wyniki pokazują, że Zn-BTC ma właściwości pozwalające usunąć 

śladowe ilości pestycydów. Aby zademonstrować przydatność badanego Zn-BTC, 
sprawdzono właściwości tego związku z zanieczyszczonymi próbkami wody 

pochodzącymi z różnych aglomeracji chińskich w tym rzek, ścieków i wody 

kranowej. W wodzie pochodzącej z ścieków przemysłowych wykryto sześć 

pestycydów w ilości od 37,3 do 16,5 μg·L
−1

, w wodzie kranowej nie było 

pestycydów natomiast w ściekach bytowych odkryto pięć pestycydów w przedziale 

od 13,4 do 33,7 μg·L
−1. Różnice w wynikach są efektem kumulacji 

niebezpiecznych pestycydów w różnych miejscach pobierania próbek. Ujawniono 

tutaj tendencje, która pokazuje, że pestycydy niepolarne są bardziej skłonne do 

absorbowania przez sieci metaloorganiczne, przez występowanie materii 

organicznej, takiej jak próchnica i mikroorganizmy. Reasumując, zastosowanie                
Zn-BTC jako adsorbentu, okazało się sukcesem ze względu na: wysoką czułość, 

nietypowe właściwości adsorpcyjne, dobrą odtwarzalność i wyjątkową 

selektywność. Można się spodziewać, że cynkowe połączenia z sieciami 
metaloorganicznymi będą obiecującymi kandydatami do separacji zanieczyszczeń 

środowiska [32].  
Drugim, ciekawym zastosowaniem materiałów typu MOF cynku(II) są baterie 

cynkowo-jonowe. Ze względu na niski poziom bezpieczeństwa i wysokie koszty 
wytwarzania akumulatorów litowo-jonowych potrzebne są alternatywne 

rozwiązania w technologii magazynowania energii, które będzie można 

wykorzystać w produkcji urządzeń przenośnych i mobilnych. Wśród różnych 

kandydatów wyróżnia się baterie cynkowo-jonowe (ZIB), które są uważane za 

najbardziej atrakcyjny wybór ze względu na metaliczny cynk występujący                         
w naturalnych ilościach, nietoksyczność, niskie koszty produkcji oraz 

bezpieczeństwo. Kolejnym aspektem wpływającym na atrakcyjność wprowadzenia 
baterii cynkowo-jonowych jest to, że anoda cynkowa ma niski potencjał redoks (-
0,76 V) i jej pojemność objętościowa jest prawie trzy razy większa niż litu, ze 

względu na przejście z 0 na +2 stopień utlenienia cynku (Zn
0/Zn2+). Jedynym 

problem, aby wdrożyć patent do praktycznego zastosowania to tworzenie się osadu 

na anodzie cynkowej, która niesie za sobą ryzyko zwarcia i awarii  całego  urządze- 
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nia. W celu poprawienia wydajności baterii, zastosowano elektrolit 

półprzewodnikowy w stanie stałym (SSE), który został zaprojektowany na bazie 

modyfikowanej sieci metaloorganicznej (MOF) [45]. Było to przełomowe 

rozwiązanie, ponieważ poprzednie pomysły oparte na wprowadzeniu soli TFSI czy 
CaCO3 zakończyły się niepowodzeniem. ZnMOF-808 słynie ze stabilności 

mechanicznej i elektrochemicznej, potwierdzono również silne działanie 

galwanizacji cynku powodując powstawanie jednorodnej i gładkiej warstwy na 

anodzie cynkowej. Wprowadzenie SSE ma wiele zalet, takich jak wysokie 
przewodnictwo jonowe, brak problemów z wyciekami toksycznych cieczy 

organicznych, niska palność, nielotność oraz stabilność mechaniczna i termiczna. 

Pozwoliło to na osiągnięcie tak dużych objętości i gęstości energii, aby jedno 
ładowanie baterii w pojeździe elektrycznym starczyło na przejechanie ponad 800 

kilometrów. Pomimo obiecujących zalet, nadal istnieją pewne ograniczenia, które 

utrudniają przejście SSE z badań akademickich do produkcji na dużą skalę, jednak 

wielu producentów samochodów jak Toyota, BMW, Honda i Hyundai spodziewa 

się zintegrowania tego nowatorskiego rozwiązania z urządzeniami i ich 

komercjalizacji w wyniku czego pojazdy elektryczne zasilane bateriami cynkowo-
jonowymi pojawią się prawdopodobnie w 2025 roku [45-48].  

Oprócz zastosowania związków typu MOF cynku(II)  w bateriach cynkowo-
jonowych, magazynowaniu wodoru czy absorbentach, warto też podkreślić 

znaczącą rolę w środkach przeciwbakteryjnych. Związki przeciwdrobnoustrojowe 

znalazły zastosowanie w dziedzinach, takich jak: medycyna np. w sprzęcie 

biomedycznym oraz spożywczym np. opakowania do przechowywania żywności 

czy sprzęcie do oczyszczania wody. Jednak problem z takimi materiałami polega na 

tym, że nie wykazują odporności na komórki drobnoustrojów, które trwale 
przylegają do powierzchni urządzeń, co powoduje zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne i zwiększa częstość chorób przenoszonych przez zepsutą 

żywność i infekcje szpitalne. Na przykład bakterie takie jak Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Salmonella enterica, Bacillus subtilis i Acinetobacter baumannii 
wykazują silną tendencję do tworzenia biofilmu i są wysoce odporne na środki 

dezynfekujące. Związki typu MOF posiadają wyjątkowe zalety w porównaniu                     
z konwencjonalnymi materiałami porowatymi, takie jak zeolity i węgiel aktywny,  
w tym wysoko specyficzną powierzchnię, regulowane pory i porowate 

powierzchnie. Naukowcy w ostatnim czasie opracowali sposób przygotowania 

MOF opartego na jonach Ag+
, które wykazały działanie przeciwbakteryjne wobec 

gram-ujemnych i gram-dodatnich bakterii. Wykazali również, że nanocząsteczki 

ZnO są nietoksyczne, fotoutleniające, fotokatalizujące, i nie podrażniają skóry. 

Restrepo i jego grupa badawcza dowiedli, że struktury Zn-MOF w połączeniu                    
z benzoesanem hydrazyny wykazują silne działanie przeciwbakteryjne w stosunku 

do  gram-dodatnich  bakterii  Staphylococcus  aureus   z   powodu   kontrolowanego  



 

 
uwalniania liganda. Ponadto udowodniono pozytywne działanie nanostruktur Zn-
MOF osobno i w połączeniu z antybiotykami, takimi jak ampicylina i kanamycyna 

przeciwko bakteriom takim jak Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus lentus i antybiotyki Listeria monocytogenes [49].  
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Złożoność związków typu MOF, badano i analizowano na przestrzeni lat pod 

względem wpływu różnych czynników na ich: strukturę, właściwości fizykochemiczne 

oraz praktyczne zastosowanie. Zarówno złożoność, jak i niejednorodność MOF 

pozwalają na dalsze poszerzanie wiedzy z zakresu konstrukcji nowych struktur sieci 
metaloorganicznych. Kontrolowanie przestrzennego rozmieszczenia ligandów 

organicznych i jonów metali może prowadzić do powstania wielu materiałów                         
o specyficznych właściwościach fizykochemicznych, wykonujących ważne funkcje 

takie jak: magazynowanie alternatywnych, zielonych źródeł energii, absorbancja, 

wykrywanie zanieczyszczeń czy fotokataliza heterogeniczna. Układy przestrzenne 

można osiągnąć poprzez integrację wielu SBU z jonami metali bezpośrednio lub 

metodami postsyntetycznymi. Wprowadzenie SBU oznacza punkt zwrotny w rozwoju 
chemii MOF, związki te będą odgrywać kluczową rolę w rozwoju polimerów 

koordynacyjnych i sieci metaloorganicznych. aby uzyskać dostęp do nowych struktur, 

właściwości i zastosowań [2,50,51].  
 

PODZIĘKOWANIE 
 

J. Drzeżdżon dziękuje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Stypendysta 

korzystający ze wsparcia finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 
  

[1] A.Y. Robin,  K.M. Fromm, Coord. Chem., 2006, 250, 2127. 
[2] N.L. Rossi, Science, 2003, 300, 1127. 
[3] D. Zych, J. Drzeżdżon, L. Chmurzyński, D. Jacewicz, Wiad. Chem., 2019, 73, 401. 
[4] H. Furukawa, Science, 2013, 341, 6149. 
[5] J.L.C. Rowsell, Micropor. Mesopor. Mater., 2004, 73, 3.  
[6] J. Yang, J. Mater. Chem., 2014, 2, 19005. 
[7] M.J., Kalmutzki, N., Hanikel, O.M. Yaghi, Sci. Adv., 2018, 4, 9180. 
[8] M.L. Clark, P.L. Cheung, ACS Catal., 2018, 8, 2021. 
[9] J.N. Miller, J.K. McCusker, Chem. Sci., 2020, 11, 5191. 

[10] N.I. Regenauer, S. Settele, E. Bill, Inorg. Chem., 2020, 59, 2604. 
[11] D. Jing-Cao, Inorg. Chem.., 2002, 41, 1391. 
[12] T.N. Pashirova, Inter. J. Pharm., 2020, 575, 118953. 
[13] R.J. Herr, Bioorg. Med. Chem., 2002, 10, 3379. 
[14] Z.P. Demko, K.B. Sharpless, J. Org. Chem., 2001, 66, 7945. 
[15] X. Xue, Inorg. Chem., 2002, 41, 6544. 
[16] A. Erxleben,  Coord. Chem. Rev., 2003, 246, 203. 

1072 K. POBŁOCKI, J. DRZEŻDŻON, D. JACEWICZ  
   



 

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POLIMERÓW KOORDYNACYJNYCH  1073 
  

 
[17] M.R. Ryzhikov, S.G. Kozlova, Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21, 1197. 
[18] J. Ha, J.H. Lee, H.R. Moon, Inorg. Chem. Front., 2020, 7, 12. 
[19] H. Xu, S. Sommer, Chem. Eur. J., 2019, 25, 2051. 
[20] X.L. Lv, L. Feng, K.Y. Wang, L.H. Xie, T. He, W. Wu, H.C. Zhou, Angew. Chem. Int. Ed., 

2020, 60, 2053. 
[21] Q. Jian-Hua, CrystEngComm., 2012, 14, 2891. 
[22] C. Jiang, Q. Luo, CrystEngComm., 2020., 22, 587. 
[23] P.K. Yaman., M. Arıcı, H. Erer, J. Mol. Struct., 2021, 1229, 129499. 
[24] F. Tian, N. Shen, S.C. Chen, Z. Anorg. Allg. Chem., 2019, 645, 57. 
[25] X. Xue, Y. Liu, Q. Liu, X. Wang, W. Li, J. Cluster Sci., 2019, 30, 777. 
[26] Y. Zhang, V.A. Blatov, Polyhedron., 2018, 155, 223. 
[27] R. Diana, B. Panunzi, Molecules, 2020, 25, 4984. 
[28] A. Patil, S. Salunke-Gawali, Inorg. Chim. Acta, 2018, 482, 99. 
[29] P. Wu, Y. Liu, Y. Li, J. Mat. Chem. A., 2016, 4, 16349. 
[30] Y. Bai, B. Zhang, L. Chen, Nanosc. Res. Lett., 2018, 13, 1. 
[31] M. Weston, A.D. Tjandra, R. Chandrawati, Polymer Chem., 2020, 11, 166. 
[32] W. Xuemei, Microchim. Acta., 2017, 184, 3681. 
[33] C. Singh, S. Mukhopadhyay, I. Hod, Nano Conver., 2021, 8, 1. 
[34] V. Borovkov, Front. Chem., 2015, 3, 50. 
[35] K. Schröck, Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, 10, 4732. 
[36] H. Xianqiang, Chem. Commun., 2014, 50, 2624. 
[37] S. Kaye, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 14176. 
[38] P. Deria, J.E. Mondloch, O. Karagiaridi, W. Bury, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 5896. 
[39] F.A.A. Paz, J. Klinowski, S.M. Vilela, J.P. Tome, J.A. Cavaleiro, J. Rocha, Chem. Soc.  Rev., 

2012, 41, 1088. 
[40] S. Mandal, S. Natarajan, P. Mani, A. Pankajakshan,. Adv. Funct. Mat., 2020, 2006291. 
[41] S. Galli, N. Masciocchi, V. Colombo, A. Maspero, G, Palmisano, F.J. Lopez-Garzon, M. 

Domingo-Garcia, I. Fernandez-Morales, E. Barea, Chem. Mater., 2010, 22, 1664. 
[42] V. Colombo, C. Montoro, A. Maspero, G. Palmisano, N. Masciocchi. J. Am. Chem. Soc., 2012, 

134, 12830. 
[43] M. Malakootian, M. Pournamdari, A. Asadipour, H. Mahdizadeh, Kor. J. Chem. Eng., 2019, 36, 

217. 
[44] X. Lu, Y. Yang, Y. Zeng, L. Li, X. Wu, Biosens. Bioelectron., 2018, 99, 47. 
[45] W. Ziqi, Nano Energy., 2019, 56, 92. 
[46] Ch. Zhen, K. Guk-Tae, W. Zeli, B. Dominic, Nano Energy, 2019, 64, 103986.  
[47] R. Baldwin, Car and Driver, 2020. 
[48] K. Taehoon, S. Wentao, S. Dae-Yong, J. Mater. Chem. A., 2019, 7, 2942. 
[49] F. Akbarzadeh, Heliyon, 2020, 6, 3231. 
[50] O.M. Yaghi, L. Guangming, L. Hailian, Nature, 1995, 378, 703. 
[51] A.W. Augustyniak, A.M. Trzeciak, Wiad. Chem., 2019, 73, 221. 

 
   Praca wpłynęła do Redakcji 23 maja 2021 r. 

 
 
 
 

 
 



 

 



                                                                                                                                     2021, 75, 7-8  
 
 
 
 

PROPOZYCJE INNOWACYJNYCH SORBENTÓW  
W PRZYGOTOWANIU PRÓBEK 

BIOLOGICZNYCH 
 

 

PROPOSALS OF INNOVATIVE SORBENTS 
IN THE PREPARATION OF BIOLOGICAL SAMPLES 

 

Martyna Pajewska-Szmyt1-3*,  
Renata Gadzała-Kopciuch1,2*

, Bogusław Buszewski
1,2 

 
   1Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 7, 87-100 Toruń 
2 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, Wileńska 4, 87-100 Toruń
 

3 Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 
Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań 
*e-mail: mpszmyt@amu.edu.pl, rgadz@umk.pl 

 
 
                    
 
 Abstract 

 Wprowadzenie 
 1. Etap przygotowania próbki 
 2. Synteza i aplikacja nowych sorbentów 
 3. Inne rozwiązania 
     3.1. Unieruchomienie cieczy jonowej na stałym nośniku  
     3.2. Dendrymery – „drzewa analityczne”  
     3.3. Szkielety metaloorganiczne 
 Uwagi końcowe      
 Podziękowania  

 Piśmiennictwo cytowane 
 
 
 



 
Dr Martyna Pajewska-Szmyt uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 r. Pracę doktorską pt. „Wpływ zanieczyszczeń 

środowiskowych na jakość mleka matki. Opracowanie innowacyjnych sorbentów i kropek 
kwantowych jako narzędzie analityczne w przygotowaniu próbek” zrealizowała w Katedrze 

Chemii Środowiska i Bioanalityki pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Gadzały-Kopciuch. 
Obecnie  jest pracownikiem Centrum  Zaawansowanych Technologii UAM (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Jest autorką m.in. siedmiu publikacji o zasięgu międzynarodowym 

oraz dwóch rozdziałów w monografiach naukowych. Zainteresowania naukowe skupia głównie 

na badaniach związanych z poszukiwaniem nowych rozwiązań w przygotowaniu próbek  oraz opracowywaniu 

nowych metod oznaczeń ksenoestrogenów i związków biologicznie aktywnych w próbkach środowiskowych oraz 

biologicznych. 

 https://orcid.org/0000-0003-2308-2750 
 
 

 
Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch - w 1989 roku ukończyła Technikum Chemiczne                   
w Zespole Szkół Chemicznych im. Karola Olszewskiego w Lublinie. W tym samym roku podjęła 

studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a po pięciu 

latach uzyskała tytuł magistra chemii. Od 1994 roku związana jest z Katedrą Chemii Środowiska 

i Bioanalityki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 roku 
uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla 
wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej (2000). Stopień doktora 

habilitowanego otrzymała w 2009 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. "Analizy 
związków biologicznie aktywnych za pomocą łączonych technik chromatograficznych". Główne zainteresowania 

naukowe prof. Gadzały-Kopciuch dotyczyły syntezy, modyfikacji powierzchni nowych sorbentów oraz ich 

zastosowania w chromatografii cieczowej i ekstrakcji do fazy stałej w badaniach biomedycznych i farmaceutycznych. 

Była kierownikiem i głównym wykonawcą projektów krajowych finansowanych przez NCN, Ministerstwo Nauki                  
i Szkolnictwa Wyższego oraz ramach Funduszy Europejskich (Projekt w ramach VPR UE). Pełni funkcje 

przewodniczącej toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członka (sekretarza) Komitetu Chemii 

Analitycznej przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk oraz prodziekana ds. 
ekonomicznych i rozwoju na Wydziale Chemii. Prof. Gadzała-Kopciuch jest autorem i współautorem ponad 73 
publikacji w recenzowanych międzynarodowych czasopismach oraz pełni rolę recenzenta w czasopismach 

naukowych. Nowe kierunki badań naukowych obejmują opracowywanie selektywnych sorbentów, takich jak 

magnetyczne polimery z odciśnięta cząsteczką oraz materiały sorpcyjne funkcjonalizowane cieczami jonowymi, do 

ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe z przeznaczaniem do izolowania ksenobiotyków z próbek biologicznych. 

https://orcid.org/0000-0002-1434-2824 
 
 

 
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. ukończył 

studia chemiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, które ukończył                     
w roku 1982. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora na Słowackim Uniwersytecie 
Technicznym w Bratysławie za rozprawę pt. Optimization of perkings and columns for HPLC. 

Na tej samej uczelni, w 1992 roku obronił pracę habilitacyjną zatytułowaną. W 1999 roku 

uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Od 1994 roku jest kierownikiem Katedry Chemii 

Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 

2010 roku jest kierownikiem Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych Interdyscyplinarnego Centrum 
Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Był prezesem Societas Humboldtiana Polonorum (2007-2013), 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2010-2015), prezesem Central European Group for Separation Sciences 
(CEGSS) (2010-2019) oraz prezesem European Society of Separation Sciences (EuSSS). Obecnie jest 
przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2016). Odbył stypendium naukowe Fundacji Humboldta 

na Uniwersytecie w Tübingen i Uniwersytecie w Kent. W 2019 został członkiem prestiżowej organizacji 

Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA) oraz zastępcą 

przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej. Jego specjalnościami jest chemia analityczna, fizykochemia 

powierzchni i adsorpcja, chemia środowiska, przygotowanie próbek, chromatografia, techniki separacyjne, 

metabolika, analiza śladowa, spektrometria. Jest autorem lub współautorem ca. 600 publikacji naukowych z listy 

JCR, które były cytowane przez innych autorów ponad 12 000 razy, indeks Hirscha jego dorobku ma wartość h=50.  

https://orcid.org/0000-0002-5482-7500 

1076 M. PAJEWSKA-SZMYT, R. GADZAŁA-KOPCIUCH, B. BUSZEWSKI  
   



PROPOZYCJE INNOWACYJNYCH SORBENTÓW W PRZYGOTOWANIU PRÓBEK BIOLOGICZNYCH 1077 
  

 
ABSTRACT 

 
The sample preparation stage is a critical step in the whole analytical procedure 

as it often determines the efficiency of the process. What is particularly noticeable 
in the area of biological samples. Blood, milk, urine, saliva or tissue are only few 
examples of complicated biological matrix, that require a optimization of sample 
pre-treatment method for particular analytes. For these purpose, the aim                            
of following chapter was to characterized  main problems with sample preparation 
method as well as  highlighted some innovative ways how to improve sample 
preparation stage. Attention was particularly focused on the use of dispersive solid 
phase extraction (dSPE), which has achieved high growth in interest in recent years, 
mainly due to the simplicity and rapidity of performance. This method is not only 
used with commercially available sorbents, but also provides a basis for trying                  
to apply new analytical tools for separation of analytes from matrix. Following                 
the trends of nanotechnology and within the rules of green analytical chemistry, 
scientists are facing the challenges of determining and identifying compounds from 
various chemical groups. Frequently targeting analytes at trace concentration levels 
as well biological samples. In addition, attention is also focused on reagents 
reduction and shorter analysis time but also in terms of minimization of sample 
volume, which should to be collected. Herein the chapter presented describes 
exemplary new proposals in sorbents such as molecularly imprinted polymers 
(MIPs), supported ionic liquids (ILs), dendrimers and metal–organic framework 
(MOFs). In addition, it also looked at the potential use of magnetic nanoparticles as 
carriers. New sorbents in sample preparation together with modern instrumental 
techniques therefore allow the development of a procedure that will be 
characterized by high selectivity and specificity. 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: sample preparation method, dispersive solid phase extraction, biological 
sample, molecularly imprinted polymers 
Słowa kluczowe: metody przygotowania próbki, dyspersyjna ekstrakcja do fazy 

stałej, próbki biologiczne, polimery z odciśniętą cząsteczką 



 

 
WPROWADZENIE 

 
Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technik instrumentalnych pozwala 

dziś pogłębiać dotychczasową wiedzę w szerokim zakresie nauk „omicznych”. 
Metabolomika, proteomika czy lipidomika stanowią punkt wyjścia do poszukiwania 
różnych korelacji uzyskanych wyników, a także biomarkerów na poziomie 
molekularnym. Szybki rozwój technik separacyjnych, a także spektrometrii mas 
pozwala na nowe spojrzenie nauki na wyniki dotychczas prowadzonych badań, ale 
także na odkrycie nowych zjawisk czy procesów [1,2]. Bez wątpienia wyposażenie 
laboratorium w tak nowoczesne narzędzia instrumentalne stanowi dużą wartością 
dodaną i daje możliwości prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. 
Jednakże, nie od dziś wiadomo, iż mimo tak zaawansowanej technologii, praca                        
z próbkami rzeczywistymi rządzi się swoimi prawami. Chcąc identyfikować składnik 
śladowy, niezbędne jest opracowanie metody przygotowania próbki  
i jej przeprowadzenie, które w przypadku próbek wodnych często ogranicza się do 
wirowania i/lub filtrowania, natomiast próbki biologiczne wymagają znacznie większej 
uwagi [1]. Do próbek biologicznych możemy zaliczyć krew, osocze, mocz, tkanki oraz 
mleko. Charakterystykę takich próbek pod kątem analitycznym, często zaczyna się od 
sformułowania, że są to próbki o wysoce heterogennym składzie matrycy. Oznacza to, 
że oprócz konkretnego analitu w próbce obecne są substancje zarówno pochodzenia 
endogennego, jak i egzogennego, których obecność w ekstrakcie może znacząco 
wpłynąć na końcowy wynik analizy. Analit często występujący na poziomie stężeń 
śladowych może wykazywać tendencję do wiązania się z białkami czy tłuszczami, co 
wpływa na podwyższenie tzw. efektu matrycy poprzez tłumienie czy wzmocnienie 
sygnału. Dlatego też kluczowe staje się ich wyeliminowanie z matrycy poprzez 
zastosowanie odpowiedniej metody przygotowania próbki. W związku z powyższym                
w procesie opracowywania procedury analitycznej dla próbek biologicznych, 
kluczowym i tzw. „wąskim gardłem” całej metodyki, jest etap właściwego 
przygotowania próbki. Dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie dają bardzo szeroki 
wachlarz możliwości ze względu na różnorodność metod przygotowania. Spotkać 
można się również często z gotowymi aplikacjami zaproponowanymi przez 
producentów. Jednakże jednym z celów chemii analitycznej jest nie tylko pogłębianie 
wiedzy z zakresu „omiki”, ale również propozycja nowych narzędzi analitycznych, tj. 
selektywnych i specyficznych sorbentów, które posłużą właśnie do uzyskiwania tych 
informacji. Prowadzenie tego typu badań pozwala na wprowadzenie nowych informacji, 
zarówno z zakresu syntezy i właściwości proponowanych sorbentów, a także na 
sprawdzenie ich przydatności poprzez aplikacje do próbek rzeczywistych. Ponadto, 
nowe rozwiązania w zakresie przygotowania próbki są również często związane  
z wprowadzaniem do laboratorium zasad zielonej chemii analitycznej [3], co również 
stanowi dziś pożądany sposób prowadzenia prac badawczych.  
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1. ETAPY PRZYGOTOWANIA PRÓBKI 
 
Końcowe oznaczenie nawet przy zastosowaniu wysoce zaawansowanych 

technologii, może być obciążone nawet 60% błędem, przy zastosowaniu 

niewłaściwej metody przygotowania próbki. Podczas projektowania tego etapu 

należy zadać sobie szereg pytań: 1) czym charakteryzuje się analit bądź grupa 

oznaczanych związków? 2) z jaką matrycą pracujemy? 3) na jakim poziomie stężeń 

może występować w próbce badany związek? czy 4) jaką techniką instrumentalną 

będzie identyfikowany? W dalszym etapie planując nową metodę należy skupić się 

na zaproponowaniu metody, która nie będzie wymagała zużycia dużych ilości 

rozpuszczalników organicznych (redukcja często toksycznych odczynników), 

będzie charakteryzować się prostotą oraz szybkością wykonania przy zapewnieniu 

wysokiej specyficzności i powtarzalności. Przede wszystkim powinna umożliwić 

usunięcie z ekstraktu wszelkich substancji zakłócających, przy zachowaniu 

wysokiego i powtarzalnego odzysku analitu [4].  Powszechnie stosowane ekstrakcje 
ciecz-ciecz (LLE), ekstrakcja cieczą w aparacie Soxhleta czy ekstrakcja ciecz-ciało 

stałe (SPE), stanowią solidny fundament dzisiejszych procedur analitycznych, ale 

także podstawę do wprowadzania modyfikacji, chociażby poprzez zastosowanie 

nowych rozpuszczalników oraz  wprowadzenie nowych sorbentów. Jednym                      
z założeń ekstrakcji do fazy stałej (SPE) była redukcja zużywanych 

rozpuszczalników, podobne jak w przypadku ekstrakcji ciecz-ciecz, a także 

zmniejszenie czasochłonności tej metody. Ekstrakcja do fazy stałej stała się jednym 

z kluczowych etapów podczas przygotowywania próbek zarówno środowiskowych, 

jak i biologicznych [5,6]. Komercyjnie dostępny jest szeroki wybór sorbentów do 

SPE [7]. Wśród powszechnie wykorzystywanych faz można wyróżnić modyfikację 

żelu krzemionkowego ligandami oktadecylowymi (C18), fenylowymi (Ph), 
cyjanopropylowymi (CN), czy aminopropylowymi (NH2) [8,9]. Nie tylko dobór 

sorbentu ale także rozpuszczalnika do przemywania i elucji jest kluczowe. Podczas 

tych rozważań warto wziąć pod uwagę chociażby pKa analitu, co daje nam m.in. 
informację o retencji poszczególnych związków na fazie stałej. Do elucji związków 

zasadowych można użyć roztworów z dodatkiem np. zasady amonowej, gdzie dla 

związków kwaśnych wykorzystuje się zakwaszonego kwasem mrówkowym bądź 

octowym roztworu [8]. Warto również wspomnieć o ostatnim etapie, często 

niezbędnym w przypadku próbek biologicznych tj. filtracji. Zastosowanie filtrów 

strzykawkach pozwala na usunięcie z ekstraktów współekstrahowanych substancji z 

analitem np. białek, tłuszczy czy stałych cząstek. Jednakże materiał z jakiego jest 

wykonany filtr powinien być kompatybilny z ekstraktem tj. hydrofobowy czy 

hydrofilowy, a także warto jest również sprawdzić czy stosując dany filtr nie 

następuje starta analitu.  
 



 

 
W ostatnich latach analitycy korzystają również z dyspersyjnej ekstrakcji do 

fazy stałej (dSPE). W tym przypadku niewątpliwe dużą zaletą jest brak 

konieczności posiadania wyposażenia takiego jak np. komora do SPE. Sorbent, 

wykorzystuje się w postaci „sypkiego” proszku, który dodawany jest bezpośrednio 

do próbki bądź próbka nanoszona jest na sorbent. Dyspersyjna ekstrakcja pozwala 
również na redukcję wykorzystywanych odczynników, a także nie wymaga użycia 

dużych objętości badanej próbki [4,10]. W związku z czym, często propozycja 

aplikacji nowych sorbentów bazuje na przeprowadzaniu ekstrakcji                                
z wykorzystaniem dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej, czego również 

odzwierciedleniem jest rosnący trend w liczbie publikowanych badań, gdzie m.in. 

wykorzystano dSPE do przygotowania próbki (Rys. 1). Jednakże, głównym 

czynnikiem wpływającym na efektywność ekstrakcji jest sama matryca. Rezultaty 

w postaci odzysku mogą znacząco różnić się w przypadku zastosowania 

identycznej procedury do roztworów wzorcowych i rzeczywistych próbek, 

zwłaszcza biologicznych. 
 

 
 

Rysunek 1.  Liczba publikacji według bazy Scopus dotycząca dSPE - wyszukiwanie „dispersive solid phase 

extraction” (dn. 12.04.2021) 
Figure 1. Number of publications according to Scopus database concerning dSPE - search "dispersive 

solid phase extraction" (dated 12.04.2021) 

 
2. SYNTEZA I APLIKACJA NOWYCH SORBENTÓW 

 
Obecnie, jedną z głównych propozycji nowych sorbentów jest projektowanie 

materiałów w skali nano. Nanocząstki, charakteryzują się zazwyczaj rozmiarem                  
w zakresie  od 1 do 100 nm, a dwa najczęściej wykorzystywane materiały bazują na  
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nanomateriałach silikonowych oraz nanocząstkach magnetycznych, które stanowią 

podstawę do prowadzenia różnych modyfikacji, w zależności od potrzeb 

analitycznych [11].  
Nanocząstki magnetyczne w ostatnich latach z powodzeniem zajmują wysokie 

miejsce w analityce chemicznej jako nowe narzędzia analityczne w dyspersyjnej 
ekstrakcji do fazy stałej. Związane jest to głównie z ich właściwościami 

magnetycznymi, co przyczynia się często do uproszczenia i skrócenia czasu 

przygotowania próbki, dzięki możliwości oddzielenia sorbentu od roztworu za 

pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. W metodzie tej zazwyczaj etapy takie 
jak odwirowanie czy filtracja mogą zostać pominięte [12,13]. Nanocząstki 

magnetyczne najczęściej syntetyzowane są z soli żelaza(II) oraz żelaza(III),                             
a następnie są otoczkowane odpowiednim materiałem w celu uniknięcia tworzenia 

przez nie aglomeratów. 
W zależności od potrzeb analitycznych modyfikacja nanocząstek może 

przybierać różne formy. Jednakże w związku z tym, że w syntezie nowych 

sorbentów najczęściej przyjmuje się strategię dążącą do uzyskania sorbentu wysoce 

selektywnego i specyficznego, niewątpliwe do takich materiałów można zaliczyć 

polimery z odciśniętą cząsteczką [14].  
Idea pojawienia się takich sorbentów jest wynikiem przeniesienia mechanizmu 

odziaływania przeciwciało-antygen. Sorbent zbudowany jest z matrycy 
polimerowej ze sferyczną wnęką wytworzoną przez grupy funkcyjne, a analit 

„wpasowuje” się w nią zarówno chemiczne, jak i sferycznie [15,16]. Dzięki temu 

otrzymywany sorbent może być dedykowany do konkretnego analitu lub grupy 
związków, ponieważ pomiędzy analitem a sorbentem zachodzi oddziaływanie 

supramolekularne [17,18]. Sama procedura syntezy MIPu (eng. molecularly 
imprinted polymers, polimer z odciśniętą cząsteczką), wymaga precyzyjnie 

zaplanowanego planu, poczynając od doboru odpowiednich odczynników tj.: 

szablonu czyli cząsteczki użytej do „odciśnięcia”, monomeru funkcyjnego                          
i sieciującego oraz inicjatora czy rozpuszczalnika porotwórczego. Polimer                           
z odciśniętą cząsteczką naniesiony na nanocząstki magnetyczne stanowi 

innowacyjne podejście w przygotowaniu próbki [19,20]. Możliwe jest uzyskanie 

selektywnych i specyficznych odziaływań z analitem wraz z usprawnieniem tego 

etapu poprzez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego do oddzielenia 
sorbentu - magnetycznego polimeru z odciśniętą cząsteczką (MMIP) od matrycy. 

Sukcesy w aplikacji MMIP w ekstrakcji analitów z roztworów wzorcowych oraz 

matryc wodnych stanowiły zielone światło do ich zastosowania dla próbek                          
o skomplikowanym składzie matrycy – próbek biologicznych, gdzie niestety 

zazwyczaj nieuniknione jest przeprowadzenie wstępnej obróbki matrycy przed 
zastosowaniem  nowego  sorbentu  (Tabela  1).   W   zależności  od  analizy,  często 



 

 
 niezbędne staje się usunięcie z próbki białek, tłuszczy czy innych związków, które 

docelowo nie są pożądane w ekstrakcie, a mogą przyczyniać się do blokowania 

miejsca aktywnego na sorbencie, czy też nasilenia się efektu matrycy przy 

końcowym oznaczaniu. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że 

komercyjne zastosowanie MMIP do próbek biologicznych nadal nie jest 

powszechne, między innymi ze względu na wcześniej przedstawione uwagi, ale 

również ze względu na to, że sam proces syntezy i związany z nim efekt odciskania, 
nie jest na tyle precyzyjny, a miejsca aktywne na powierzchni polimeru mogą 

charakteryzować się heterogennością i nierównomiernym rozmieszczeniem.                    
W związku z czym synteza przeprowadzona na większą skalę, wiąże się z wysokim 
ryzkiem otrzymania nieheterogennego sorbentu [21]. Na przełomie ostatnich lat, 

można zaobserwować niezwykle duże zainteresowanie naukowców tym tematem, 

co ma odzwierciedlenie w prowadzonych przez nich pracach badawczych. MIPy 
jako sorbenty mogą być z powodzeniem stosowane do badania próbek 

biologicznych (Rys. 2). Przykładowe aplikacje oraz procedury zostały zestawione    
w tabeli 1. Jak można zauważyć sorbenty te głównie stosowane są do próbek moczu 

oraz krwi, co może również wynikać z łatwości ich pozyskania. Niewielką część 

stanowią próbki takie jak tkanka czy ślina, ze względu na problem związany ze 

zbiórką wystarczającej objętości próbki.  
 
 

 
 

 
 
Rysunek 2.  Zastosowanie polimerów z odciśniętą cząsteczką do próbek biologicznych. Na podstawie bazy 

Scopus z dnia 12.04.2021 r. 
Figure 2. Application of molecularly imprinted polymers to biological samples. Based on Scopus 

database as of 12.04.2021.  
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Tabela 1.  Przykłady zastosowania polimerów z odciśniętą cząsteczką w przygotowaniu próbek 

biologicznych 
Table 1. Examples of the use of molecularly imprinted polymers in biological sample preparation 

 

Matryca Analit 
Sorbent (odczynniki 

wykorzystane do syntezy) 
Procedura 

Odzysk 
SD 

Lit. 

Tkanka 
ludzka 

Zearalenon 
i pochodna 

 

MIP 
(CDHB/1-ALPP/TRIM) 

 Ekstrakcja wspomagana 
ultradźwiękami (ACN/H2O, 

 Wzbogacanie, 
 Rozcieńczenie wodą (1:5 v/v), 
 Filtrowanie, 
 Naniesienie na sorbent (MIP), 
 Przemycie H2O, elucja ACN. 

95-98% 
poniżej 

3% 
[22] 

Tkanka 
ryby Benzokaina 

MIP 
(BZC/MAA/EGDMA) 

 

 Homogenizacja ultradźwiękami  
w ACN, 

 Odwirowanie i przefiltrowanie 
ekstraktu, 

 Naniesienie na sorbent, 
 Elucja MeOH/CH3COOH (8/2 

v/v) 

89-92 % 
poniżej 

3% 
[23] 

Osocze 
ludzkie 

Benzokaina 

 Dodanie osocza do roztworu 
siarczanu amonu, 

 Mieszanie 5 min, odwirowanie 
oraz przefiltrownie, 

 Naniesienie na sorbent, 
 Elucja MeOH/CH3COOH (8/2 

v/v) 

89-92% 
poniżej 

3,5% 
[23] 

Mocz 
Karbamaze-

pina 
MMIP 

(OBZ/4-VP/MAA) 

 Mocz – doprowadzenie do pH = 
9 za pomocą buforu BR

*, 
 Dodanie sorbentu, wytrząsanie 

przez 30 min, 
 Oddzielenie od roztworu 

sorbentu za pomocą 

zewnętrznego pola 

magnetycznego i przemycie go 
wodą, 

 Elucja CBZ*
mieszaniną 

EtOH/CH3COOH, 
 Odparowanie do sucha, 

rozpuszczenie pozostałości  
w MeOH. 

88-91 % 
poniżej 

4.5% 
[24] 

Mocz 
Zearalenon 
 i pochodne 

MIP 
(CDHB/1-ALPP/TRIM) 

 Rozpuszczenie zliofilizowanego 
moczu w H2O 

 Dodanie buforu octanowego o 
pH=4,8, 

 Wytrząsanie 1 min, odwirowanie 
i rozcieńczenie w PBS

*, 
 Naniesienie na sorbent, 
 Elucja ACN (1% CH3COOH) 

94-98 % 
poniżej              

2 % 
[25] 

Mleko 
ludzkie 

Parabeny 
MMIP 

(E2/MAA/ 
EGDMA) 

 Mleka rozcieńczono H2O, 
 Wytrząsanie przez 10 min, 
 Umieszczenie próbki w lodzie w 

celu wytrącenia białek, 
 Wirowanie próbki, 
 Naniesienie na sorbent, 
 Elucja MeOH/CH3COOH (9/1 

v/v) 

62-91 % 
poniżej  

3 % 
[26] 

 



 

 
*PBS – buforowana fosforanem sól fizjologiczna, CBZ – carbamazepine, BR- bufor Brittona Robinsona,  
OBZ-Okskarbazepina,  CDHB - 2,4-dihydroksybenzoesan cyklododekanylu, ALLP – allylpiperazyna, TRIM - 
Trimetakrylan trimetylolopropanu, MAA - kwas metakrylowy, 4-VP – 4-winylopirydyna, E2- 17β-estradiol, 
EGDMA- Dimetakrylan glikolu etylenowego. 

 
3. INNE ROZWIĄZANIA 

 
3.1. UNIERUCHOMIENIE CIECZY JONOWEJ NA STAŁYM NOŚNIKU 
 

Ciecze jonowe (ILs), czyli cząsteczki składające się z organicznego kationu, 

np. imidazolu oraz najczęściej nieorganicznego anionu, traktowane są jako zielone 

rozpuszczalniki i znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach chemii, również w 

chemii analitycznej, nie tylko jako dodatek do faz ruchomych, ale także jako 

medium reakcji, jak również w technikach ekstrakcyjnych. Ciecze jonowe znane są 

również jako „zaprojektowane rozpuszczalniki”, szeroki wachlarz kombinacji 
kationu i anionu daje możliwości otrzymania cieczy w zależności od pożądanego 

charakteru [27]. Ciecze jonowe mają szereg fizykochemicznych właściwości, dzięki 

którym możliwe jest uzyskanie pomiędzy nimi a analitem różnych oddziaływań,  

chociażby π-π, elektrostatycznych, czy też hydrofobowych, co wpłynęło na ich 
zastosowanie w analityce związków aromatycznych oraz niepolarnych [28]. 

Ponadto, zastosowanie rozwiązania poprzez unieruchomienie cieczy jonowej na 

stałym nośniku pozwala na zachowanie ich pożądanych właściwości,  
a jednocześnie eliminuje ich ciekły stan, dzięki czemu stają się kompatybilne  
z technikami instrumentalnymi (np. znacznie zmniejszają ryzyko dostania się 

cieczy jonowej do układu chromatograficznego). Przykładem zastosowania tego 

typu sorbentu jest ekstrakcja kwasów tłuszczowych omega-3 oraz omega-6, tj. kwas 
dokozaheksaenowego (DHA), eikozapentaenowego (EPA) oraz arachidonowego 
(AA) z mleka kobiecego, gdzie efektywność metody przy zastosowaniu dSPE                    
z nowym sorbentem (unieruchomiona na krzemionce ciecz jonowa – 
tetrafluoroboran metyloimidazoliowy) cechowała się efektywnością ekstrakcji na 

poziomie 67,4 do 78,1% (RSD <5,8%) W przypadku takiego układu faza 

stacjonarna i analit do elucji użyto mieszaniny rozpuszczalników ACN oraz heksen, 

gdzie kluczowe było uzyskanie oddziaływań π-π [29]. 
 

3.2. DENDRYMERY – „DRZEWA ANALITYCZNE” 
 

Do modyfikacji rdzenia w formie żelu krzemionkowego czy nanocząstki 

magnetycznej mogą zostać wykorzystane cząstki o różnej wielkości, nawet te 

należące do makro. Makrocząsteczkami są tzw. dendrymery, które swoim kształtem 

przypominają rozgałęzione drzewa. Ogólnie struktura takiego sorbentu może zostać 

opisana za pomocą trzech elementów, tj. wspomnianego wcześniej rdzenia, powłoki  
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wewnętrznej oraz składających się  na warstwę zewnętrzną grup funkcyjnych. Sama 

synteza tego typu struktur charakteryzuje się lepszą odtwarzalnością oraz 

homogennością niż reakcje otrzymywania polimerów [30]. Generalnie krok po 

kroku przyłączane są do rdzenia kolejne grupy, tworząc tym samym tzw. pierwszą 

generację dendrymeryczną, która z kolei może być dalej rozszerzana, aż po 

specyficzne grupy funkcyjne znajdujące się w zewnętrznej warstwie [30]. Sorbenty 

takie już znalazły zastosowanie w ekstrakcji związków zarówno organicznych 

[31,32], jak i nieorganicznych, chociażby metali [33] np. rtęci [34], kadmu [35], 

mogą być stosowane zarówno w tradycyjnym SPE jak i dSPE, a także jako fazy 

stacjonarne w chromatografii cieczowej [36–38]. Różnorodność w aplikacji 

dendrymerycznych sorbentów wynika m.in. z szerokiego wachlarzu możliwości ich 

modyfikacji w zależności od charakteru chemicznego analitu. Ponadto 

unieruchomienie „gałęzi dendrymerycznych” przyczynia się do zwiększenia 

selektywności adsorbentu, dla konkretnej grupy analitów, natomiast do elucji 

analitów można w zależności od charakteru chemicznego związków wykorzystać 

rozpuszczalniki organiczne czy też roztwory kwasów nieorganicznych (np. dla 

metali).  
 

3.3. SZKIELETY METALOORGANICZNE 
 

W ekstrakcji analitów, w szczególności biomakrocząsteczek, wykorzystywane 

są również szkielety metaloorganiczne (MOF ang. Metal Organic Framework). 
MOFy są wysoko porowatymi hybrydowymi materiałami, składającymi się                         
z klasterów metali oraz ligandów organicznych. Trójwymiarowa struktura MOF 

oprócz zdefiniowanej porowatej formy cechuje się również m.in. wysoką 

stabilnością termiczną czy ultra wysoką powierzchnią właściwą [39], a także 

łatwością w funkcjonalizacji powierzchni. Z powodzeniem mogą być stosowane 
również do ekstrakcji (SPE czy dSPE) zarówno hydrofobowych, jak i polarnych 

związków, a także jonów metali poprzez oddziaływania hydrofobowe, a także π-π 

[40–42]. Znalazły one szczególne zastosowanie w przypadku protein [43], ale 

również dla znacznie mniejszych cząsteczek, jak np. nikotyna ekstrahowana                        
z próbek śliny czy moczu [44] czy hormonów [45]. Ponadto, MOFy można 

wykorzystać również jako modyfikatory nanocząstek magnetycznych [46]. Tak jak 

w poprzednich przypadkach rozpuszczalnik wybrany do elucji związany jest m.in.  
z charakterem chemicznym analitu, jednakże w przypadku cytowanych badań do 

desorpcji analitów wykorzystano np. di- czy trichlorometan. 
 
 
 
 



 

 
UWAGI KOŃCOWE 

 
W ostatnich latach można zaobserwować szybko rozwijający się trend stosowania 

nowych sorbentów w przygotowaniu próbek. Wynika to niewątpliwe z potrzeby 

przeprowadzenia badań w różnorodnych próbkach biologicznych z jednoczesnym 

nakierowaniem analiz na ekstrakcje wybranych i często obecnych na niskim poziomie 

stężeń analitów. Wyzwaniem chemii analitycznej jest niewątpliwie opracowywanie 

nowych procedur z nowymi metodami przygotowania próbek – nowe narzędzia 

analityczne, ale także praca z zgodnie z zasadami zielonej chemii analitycznej. Nowe 

sorbenty w badaniach komercyjnych nadal rzadko są stosowane, co może wynikać m.in.  

z niepowtarzalności, a także kosztów samej syntezy. Jednakże również efektywność 

ekstrakcji może być znacznie inna w roztworach wzorcowych niż w próbkach 

biologicznych, co stanowi „wąskie gardło” ich potencjalnej aplikacji. W związku                     

z powyższym oprócz ulepszania/propozycji nowych rozwiązań należy również skupić 

się na syntezie w skali preparatywnej oraz nad komercjalizacją istniejących już metod. 

Selektywność i specyficzność, to to do czego się dąży przy nowych analitycznych 

pomysłach. Uwaga skupiona jest na konkretnych analitach, dlatego też w tak szybkim 

tempie rozwinęła się technologia odciskania molekularnego. Zarówno modyfikacje 

polimerami, jak i cieczami jonowymi, dendrymerami oraz MOF’ami, wyznaczają dziś 

drogi rozwoju tej dziedziny i bez wątpienia są solidną podstawą do dalszego rozwoju 

technik przygotowania próbek.  
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Praca powstała w wyniku realizacji projektu OPUS 15 2018/29/B/ST4/01681); 

Narodowe Centrum Nauki (Kraków, Polska) nt.: Multikompleksowa ocena profilu 

cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za 

pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu 

ludzi, działających w branży sprzętu laboratoryjnego               

i aparatury naukowo-badawczej produkowanej przez 

światowych liderów. 

Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa               

w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie 

z Państwa potrzebami.  

Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę 

dokładnie do Państwa potrzeb. 

Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania 

łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany 

będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania 

dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu. 

Z naszymi partnerami zawarliśmy umowy na zasadach wyłączności                                       

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego                  

i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski. 

Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia 

warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone 

systemy zarządzania jakością ISO 9000. 
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 Rejestracja na Zjazd PTChem rozpoczęta, zapraszamy!  

 
Szanowni Państwo, 

Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego został przesunięty o rok i odbędzie się w dniach 13-16 września 2021 roku. 

Mimo zaawansowanych przygotowań musieliśmy porzucić myśl o zorganizowaniu 

tradycyjnego Zjazdu PTChem w Łodzi i podjąć zupełnie nowe wyzwanie jakim jest 

organizacja Zjazdu hybrydowego. Mamy nadzieję, że ta forma spotkania pozwoli na 

dzielenie się najnowszymi osiągnięciami naukowymi w jeszcze szerszym gronie niż 

dotychczas. Czerpiąc z tradycji i dorobku poprzednich zjazdów, zaprosiliśmy do 

wygłoszenia wykładów plenarnych laureatów medali i wyróżnień PTChem. Ponieważ w 

roku ubiegłym Zjazd się nie odbył, będziemy gościć podwójną liczbę laureatów, wykłady 

plenarne wygłoszą laureaci z 2019 oraz z 2020 roku. Wykłady te odbędą się stacjonarnie na 

Wydziale Filologicznym UŁ z udziałem wyłącznie wykładowców, Prezydium Zarządu 

Głównego PTChem oraz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. 

Obrady w 15 sekcjach naukowych (w tym Forum Młodych), prowadzone przez 

najlepszych polskich uczonych, będą stanowić esencję organizowanego Zjazdu. Wydarzenie 

to pozwoli nie tylko zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie 

chemii i nauk pokrewnych, ale również zdobyć nowe doświadczenia związane                               

z przepływem myśli naukowej, z wykorzystaniem nowych technologii. Ta część Zjazdu 

wraz z sesją plakatową będą realizowane on-line i dostępne dla wszystkich uczestników 

Zjazdu. 

W 2020 roku minęło 100 lat od założenia Oddziału Łódzkiego PTChem, dlatego nie 

zabraknie w trakcie Zjazdu uroczystości jubileuszowych, podkreślających osiągnięcia 

środowiska chemicznego w Łodzi. Pragniemy także przybliżyć Państwu nasze miasto 

poprzez wydarzenia kulturalne on-line. 
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Gorąco zapraszamy do udziału w 63. Zjeździe Naukowym PTChem, mamy nadzieję, 

że obecne trudności otworzą nasze środowisko na nowe sposoby komunikacji i wymiany 

myśli naukowej, a także zachęcą Państwa do odwiedzenia w przyszłości Łodzi - miasta, 

które skrywa wiele tajemnic. 

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na 63. Zjazd PTChem, dostępna na stronie 

internetowej Zjazdu: https://zjazd.ptchem.pl/. Zapraszamy do udziału! 

 
Komitet Organizacyjny 

 
 
 

Jerzy Klimczak redaktorem naczelnym miesięcznika                  

Przemysł Chemiczny 

Miło nam poinformować, że Jerzy KLIMCZAK z dniem   1 maja 

2021 r. objął obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika 

„Przemysł Chemiczny” w Wydawnictwie Czasopism i Książek 

Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. 

Jerzy Klimczak jest prezesem Zarządu Głównego SITPChem                 

w kadencji 2018–2022. Jest absolwentem Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszic w Krakowie, gdzie uzyskał 

stopień magistra inżyniera na Wydziale Zarządzania                                

i Marketingu, z którym współpracuje do dzisiaj jako wykładowca studiów podyplomowych. 

Zawodowo jest doświadczonym praktykiem biznesu. Od 16 lat pełni funkcje zarządzające 

jako: dyrektor handlowy/rozwoju/operacyjny/naczelny/generalny oraz jako prezes spółki. 

Zdobywał doświadczenie w dużych polskich przedsiębiorstwach, koncernach 

międzynarodowych, a także firmach w branży chemicznej: Polifarb Cieszyn SA, Polifarb 

Cieszyn-Wrocław SA, SigmaKalon, Lakma Strefa, MOKATE Czech, Agrecol, Madonis, 

Pollena-Savona. Jerzy Klimczak jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 

członkiem rady programowej czasopisma „Chemik” (dyrektor generalny), dotychczas był 

także członkiem rady programowej „Przemysłu Chemicznego”. Jest również członkiem 

Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych                        

i Barwników oraz członkiem Prezydium Komitetu Chemii PAN. 

https://zjazd.ptchem.pl/
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Sekcja Chemii Biologicznej 

Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Głównego została utworzona Sekcja 

Chemii Biologicznej. W środę, 30 czerwca odbyło się w trybie online pierwsze zebranie 

członków sekcji, którzy dokonali wyboru Zarządu: 

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, 

Sekretarz: dr inż. Wioletta Rut, Politechnika Wrocławska 

Zarządowi Sekcji serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Zapraszamy 

również wszystkie osoby zainteresowane działaniem w ramach Sekcji do kontaktu z Panem 

Przewodniczącym. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 
REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH 

W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE” 
 

 
1. Informacje ogólne 
 
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły 
przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne wartościowe materiały                              
o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach 
doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, 
przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat 
uczonych oraz jednostek naukowych/firm chemicznych lub pokrewnych chemii; 
materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych. 

 
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości 

Chemicznych”, gdzie publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie 
poświęcone ważnym i aktualnym problemom współczesnej chemii. Autorzy, którzy 
chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się z Redakcją,                   
a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór 
artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat 
przygotowywanej pracy – tytuł przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę 
stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie posiada środków na 
finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od 
sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji 
kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 

 
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak                  

i elektronicznej. Wersja elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie. 
 
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical 

Abstracts, Polska Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, 
Index Copernicus, Baza ARIANTA. 

 
 
2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac 
 
• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego 

czasopisma. 
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku 

zamieszczania rysunków, tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w 
innych czasopismach lub publikacjach zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich 
przedruk. 



 

 
• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana 

gdzie indziej. 
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer 

telefonu oraz adresy poczty tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek 
sprawnego przebiegu opracowania redakcyjnego tekstu. 

• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach 
przyjętych do druku Redakcja ma prawo dokonywania niezbędnej korekty. 

• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, 
wydawca nabywa ogólnych praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym 
prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Tytułem 
powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria. 

• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa 
czy odpowiadają randze i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały 
przygotowane zgodnie z formalnymi wymogami MNiSW oraz Redakcji. 

• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane 
przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w broszurze informacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216
_MNISW_broszura_210x210.pdf. 

• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny. 
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji 

stwierdził, że nie należy przyjąć do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii 
recenzentów mogą być powtórnie przesłane do czasopisma. W takim przypadku 
praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną procedurę 
recenzowania. 

• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś 
wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako 
współautor lub też nie został wymieniony w podziękowaniu zamieszczonym                      
w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub też w ogóle nie 
miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności 
naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad 
etyki obowiązującej w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem 
jednostek zatrudniających autorów. 

• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych 
recenzentów, jednak ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje 
Redakcja. 

 
3. Koszty 
 
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. 

Tak jest w przypadku tzw. stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą 
rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata w wysokości około 50 zł. 
Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów 
lub przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. 



 

Niezależnie od rodzaju pracy opłata pobierana jest również za strony drukowane                 
w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku). 

 
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od 

wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. 
Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy. 

 
W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja 

nie posiada środków na finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów 
druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 

 
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku 
 
4.1. Wymagania merytoryczne 
 
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, 

z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy 
zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa 
oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące 
napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych. 

 
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu 
 
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz 

forma kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest 
wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją). 

• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, 
nie powinny przekraczać 25 stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz 
drukowane będą w wersji czarno białej. 

• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, 
czcionką Times New Roman, 12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm 
marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy stosować numerację 
cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy 
działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, 
Podziękowanie, Piśmiennictwo cytowane. 

Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu (w 
całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu 
piśmiennictwa cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy 
stosować odsyłaczy hipertekstowych). 

• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty 
muszą być wyjaśnione, oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu 
SI, pozycje cytowanej literatury należy oznaczać numerami umieszczonymi w 
nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów [1, 5, 7] (dla prac 1, 
5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7). 

 



 

• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów 
prac cudzych, w opisach (polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną 
informację. 

• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są 
przygotowane w edytorze Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych 
rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich umieszczenie (zob. Pliki jakie należy 
przekazać do Redakcji). 

• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno: 
–  tytuł  pracy  w  języku  polskim  (Times  New  Roman,  14  p,  pogrubiony, 
WERSALIKI), i angielskim (Times New Roman, 14 p, WERSALIKI), 
– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, 

pogrubione), 
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem 

ośrodka i adresem e-mail autora korespondującego (Times New Roman, 10,5, 
kursywa), 

– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału: 
 

Abstract 
 
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 
 
Wprowadzenie 
 
1. Tytul rozdziału 
 
1.1. Tytuł podrozdziału itp. 
 
Uwagi końcowe 
 
Podziękowanie 
 
Piśmiennictwo cytowane 
 

•  Kolejne strony pracy powinny zawierać: 
 

–  notki  o  autorach  pracy  wraz  z  tytułami  naukowymi  (można  dołączyć 
osobno pliki z fotografiami autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do 
Redakcji), 

– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków 
ze spacjami) z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do 
tabel, rysunków zamieszczonych w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz 
słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej z bazy haseł przedmiotowych 
podawane w języku angielskim i polskim, 

– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub 
akronimów nie jest konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty 
wyjaśniamy w tekście przy pierwszym użyciu. Angielskie skróty należy podać                   



 

i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne prace zamieszczone                   
w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI 

– selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitor), 

– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści. 
 
• Tabele, rysunki, fotografie 
 
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz 

dodatkowo (po zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) 
dołączone w postaci osobnych plików zapisanych w formacie pdf, doc, jpg, tiff. 

Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do 
zrozumienia treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, 
należy je numerować cyframi arabskimi oraz podać tytuł (polski/angielski, nad 
tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p). 

 
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych                          

w formacie tif, jpg lub podobnym, każdą zapisać w oddzielnym pliku o 
rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 

 
• Piśmiennictwo cytowane 
 
Piśmiennictwo  należy  zestawić  numerycznie  według  kolejności  cytowania  

w tekście, należy cytować wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób 
precyzyjny. 

W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać 
kolejno następujące elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót 
tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi normami, rok wydania, numer wolumenu 
zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony cytowanej pracy, np. 

 
[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473. 
 
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3. 
 
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i 

nazwisko autora (autorów), tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok 
wydania, np. 

 
[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004. 
 
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999 
 
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: 

inicjały imion i nazwisko autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, 
[dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki dostępu, np. 

 



 

[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05- 
 
20]. Dostępny w Internecie: http://www........... 
 
 
4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji 
 
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny 

merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z 
wymaganiami Redakcji. 

 
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag 

Recenzenta oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej 
postaci: 

 
• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji; 
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy 

(każda notka do 150 wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy 
oraz inne ważne informacje o autorze); 

• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny 
wskazywać autora, którego zdjęcie dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest 
jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie); 

• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa 
kluczowe, podpisy pod rysunki, tabele, schematy (wszystko w obu wersjach 
językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również oddzielne pliki z rysunkami, 
schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie). 

 
Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą 

przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek 
stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i 
jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania. 

 
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi 

stronami prosimy o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe 
Brak tej czynność będzie skutkował czarno-białym wydrukiem wersji papierowej. 
W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na czarno-białe, 
prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków. 

 
Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list 
intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za 
zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji. 

 
Redakcja „Wiadomości Chemicznych” 
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