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ABSTRACT 

 

Microbial virulence is the ability of pathogen to penetrate, replicate, 

multiplicate and, as a consequence, damage the cells of the infected organism. In 

recent years, rapid progress in bacterial genome sequencing has led to the discovery 

and characterization of many new virulence factors. One of the many mechanisms 

of bacterial virulence is the activity of bacterial kinases and phosphatases. These 

enzymes phosphorylate and dephosphorylate various amino acid residues in 

proteins, most commonly serine, tyrosine and threonine. Reversible 

phosphorylation and dephosphorylation can control the activity of target proteins, 

either directly, by inducing conformational changes in proteins, or indirectly, by 

regulating protein-protein interactions. Due to the increasing antibiotic resistance, 

new substances that could be used to treat diseases caused by resistant bacterial 

strains are sought. One of the possibilities seems to be the inhibition of bacterial 

tyrosine phosphatases. Phosphorylation of proteins containing tyrosine residues is                 

a key post-translational modification that controls the numerous cellular functions 

in bacteria. So far, many tyrosine phosphatases have been found to be responsible 

for the virulence of various bacterial strains. Many bacterial species use protein 

tyrosine phosphatases activity in host-pathogen interaction, by affecting signalling 

pathways and subsequent induction of the infection process. Many studies are 

devoted to the search for tyrosine phosphatases inhibitors in the context of possible 

support of the current antibacterial treatment. This article presents a review of 

reports on bacterial virulence factors - protein tyrosine phosphatases as potential 

therapeutic targets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: antibiotic resistance, virulence factor, protein tyrosine phosphatases, 

PTPs inhibitors  

Słowa kluczowe: antybiotykooporność, czynniki wirulencji bakterii, białkowe 

fosfatazy tyrozynowe, inhibitory PTPs 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

NDM  – metalo-β-laktamaza New Delhi (ang. New Delhi Metallo-

Beta-Lactamase) 

ATP  – adenozyno-5’-trifosforan (ang. Adenosine-5'- triphospha-

te) 

ESBL  – β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ang. Ex-

tended-Spectrum Beta-Lactamases) 

FAK  – kinaza adhezyjna (ang. Focal Adhesion Kinase) 

IC50  – stężenie inhibitora hamujące w 50% aktywność enzymów 

(ang. Half Maximal Inhibitory Concentration) 

LMW-PTPs  – białkowe fosfatazy tyrozynowe o małej masie cząsteczko-

wej (ang.  Low  Molecular  Weight  Protein  Tyrosine Phos-

phatases) 

MBL  – karbapenemazy (ang. Metallo-Beta-Lactamases) 

MLSB  – oporność  krzyżowa na makrolidy - linkozamidy - strepto-

graminy B (ang. Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B) 

MRSA  – gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (ang. Methicy-

llin-Resistant Staphylococcus Aureus) 

PTKs  – białkowe  fosfatazy  tyrozynowe  (ang.  Protein  Tyrosine 

Phosphatases) 

PTPs  – białkowe   kinazy   tyrozynowe   (ang.  Protein  Tyrosine 

Kinases) 

rRNA  – rybosomalny  kwas  rybonukleinowy (ang. Ribosomal Ri-

bonucleic Acid) 

tRNA  – transportujący kwas rybonukleinowy (ang. Transfer Ribo-

nucleic Acid) 

VRE  – enterokoki  oporne  na  wankomycynę (ang. Vancomycin-

Resistant Enterococcus) 

VRSA  – Staphylococcus  aureus  oporny  na  wankomycynę  (ang. 

Vancomycin-Resistant Staphylococcus Aureus) 
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WPROWADZENIE 

 
Obecnie patogeny bakteryjne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi na 

całym świecie. Zintensyfikowane badania nad patogenezą bakterii w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci znacznie poszerzyły naszą wiedzę na temat mechanizmów procesów 

chorobowych na poziomie molekularnym, mimo to współczesna medycyna nie zawsze 

jest zdolna sobie poradzić ze wszystkimi przypadkami. Zwiększenie szczepów 

opornych na antybiotyki oraz pojawiających się i powracających czynników zakaźnych 

stało się coraz powszechniejsze i stanowi ogromne wyzwanie dla leczenia zakażeń 

powodowanych przez wysoce oporne szczepy bakteryjne [1]. 

Fosforylacja białek zawierających reszty tyrozyny jest kluczową modyfikacją 

potranslacyjną, która odpowiada za kontrolę licznych funkcji komórkowych                           

w bakteriach. Wiele gatunków bakteryjnych wykorzystuje aktywność białkowej 

fosfatazy tyrozynowej w interakcji gospodarz-patogen, poprzez wpływ na szlaki 

sygnalizacyjne a następnie indukcję procesu zakażenia. Charakterystycznym 

zjawiskiem używanym przez niektóre zjadliwe szczepy bakteryjne jest wydzielanie 

czynników zjadliwości do wnętrza zainfekowanych komórek, które umożliwiają 

rozpoczęcie procesu infekcji. Te czynniki zjadliwości obejmują między innymi 

wytwarzane przez bakterie białkowe fosfatazy tyrozynowe, których aktywność jest 

niezbędna dla całkowitej zjadliwości bakteryjnej [2, 3]. 

W niniejszym artykule przedstawiono przegląd doniesień na temat bakteryjnych 

czynników wirulencji - białkowych fosfataz tyrozynowych, jako potencjalnych celi 

terapeutycznych. 

 

 

 

 

1. PROBLEM ANTYBIOTYKOOPORNOŚCI 

 

Bakterie są przyczyną wielu chorób, od niegroźnych zakażeń skóry do 

zagrażającej życiu sepsie [4, 5]. W leczeniu stosuje się antybiotyki - szeroką grupę 

związków o zróżnicowanym mechanizmie działania. Poprzez nadmierne 

stosowanie antybiotyków w powszechnym leczeniu w ostatnich latach nasila się 

problem antybiotykooporności [6]. Bakterie w procesie ewolucji wykształcają 

mechanizmy blokujące lub omijające szlaki działania powszechnie stosowanych 

leków antybakteryjnych. Pojawiły się już szczepy bakterii opornych na wszystkie 

znane antybiotyki – np. K. pneumoniae New Delhi metallo-β-lactamase (NDM) [7]. 
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Tabela 1. Przykłady najczęściej występujących typów antybiotykooporności (na podstawie [8, 9]) 
Table 1. Examples of common types of antibiotic resistance (based on [8, 9]) 

 

TYP ANTYBIOTYKO- 

OPORNOŚCI 
BAKTERIE OPORNOŚĆ NA: MECHANIZM 

MRSA - gronkowiec złocisty 
oporny na metycylinę (ang. 

Methicyllin-Resistant 

Staphylococcus aureus) 

gronkowiec 

złocisty 

wszystkie antybiotyki 

β-laktamowe 
dostępne w Polsce 

Wytwarzanie enzymu 
niszczącego antybiotyk 

-  

β-laktamaz 

VRE - enterokoki oporne na 

wankomycynę (ang. 

Vancomycin-Resistant 
Enterococcus) 

enterokoki 
Wankomycynę, część 

również na 

teikolpainę 

Zmiana miejsca 

wiązania antybiotyku 

MLSB - oporność krzyżowa na 

makrolidy-linkozamidy-

streptograminy B (ang. 
Macrolide-Lincosamide-

Streptogramin B) 

Gronkowce i 
paciorkowce 

makrolidy – 

linkozamidy – 

streptograminy B 

Zmiana miejsca 

wiązania antybiotyku   

w wyniku metylacji 
adeniny na 23S rRNA 

podjednostki 50S 

rybosomu 

ESBL - β-laktamazy o 
rozszerzonym spektrum 

działania (ang. extended-

spectrum beta-lactamases) 

pałeczki 

Gram-ujemne 

Penicyliny i 
cefalosporyny bez 

inhibitorów oraz 

monobaktamy 

Wytwarzanie enzymu 

niszczącego antybiotyk 
-   

β-laktamaz o 

rozszerzonym 
spektrum 

MBL - karbapenemazy  (ang. 

metallo-β-lactamases) 

pałeczki 

Gram-ujemne 

wszystkie β-laktamy 

oprócz 
monobaktamów 

Wytwarzanie enzymu 

niszczącego antybiotyk 
- karbapenemazy 

 

W związku z narastającą antybiotykoopornością poszukiwane są substancje                  

o nowych punktach uchwytu, które mogłyby zostać wykorzystane w leczeniu 

chorób powodowanych przez oporne szczepy bakterii. Jedną z możliwości wydaje 

się być hamowanie bakteryjnych fosfataz tyrozynowych, będących czynnikami 

wirulencji bakterii. 
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2. CZYNNIKI WIRULENCJI BAKTERII 

 

Wirulencja drobnoustrojów jest zdolnością do wniknięcia patogenu, jego 

replikacji, namnażania, a w konsekwencji uszkodzenia tkanek zainfekowanego 

organizmu [10]. Determinantami wirulencji patogenu są dowolne jego cechy 

genetyczne, biochemiczne lub strukturalne, które umożliwiają mu wywołanie 

choroby u gospodarza. W ostatnich latach szybki postęp w sekwencjonowaniu 

genomowym bakterii doprowadził do odkrycia i scharakteryzowania wielu nowych 

czynników wirulencji. Niektóre ze zidentyfikowanych czynników wirulencji 

pomagają bakterii adaptować się fizjologicznie i metabolicznie w nieprzyjaznym 

środowisku, jeszcze inne są wydzielane i przeprowadzają szereg modulacji 

biologicznych i immunologicznych [11]. 

Odpowiedzialne za zjadliwość szczepu są cząsteczki o charakterze 

wydzielniczym, zlokalizowane w błonie komórkowej bądź w cytozolu. Czynniki 

wydzielnicze są ważnymi składnikami, które umożliwiają bakteriom 

zneutralizować efekt wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej gospodarza. 

Czynniki wirulencji związane z błoną wspomagają adhezję bakterii oraz wnikanie 

w głąb zainfekowanej komórki. Czynniki cytozolowe natomiast ułatwiają bakterii 

szybką adaptację w organizmie gospodarza - zmiany metaboliczne, fizjologiczne             

i morfologiczne [12]. Zjadliwość drobnoustrojów determinowana jest przez 

wydzielane białka, takie jak toksyny białkowe i enzymy, a także struktury związane 

z powierzchnią komórki, w tym polisacharydy, lipopolisacharydy i białka błony 

zewnętrznej, które bezpośrednio przyczyniają się do procesów chorobowych. Wiele 

genów kodujących cechy wirulencji jest również pośrednio zaangażowanych             

w patogenezę [1].  

Jednym z wielu mechanizmów wirulencji bakterii jest aktywność kinaz                  

i fosfataz bakteryjnych. Podobnie jak w komórkach eukariotycznych, w bakteriach 

stwierdzono bardzo zróżnicowane rodziny enzymatyczne o tego rodzaju 

aktywności. Enzymy te fosforylują i defosforylują różne reszty aminokwasowe               

w białkach, najczęściej serynę (Ser), treoninę (Thr), tyrozynę (Tyr), histydynę (His) 

i argininę (Arg). Fosforylacja tych specyficznych aminokwasów w białkach jest 

niezbędnym składnikiem wielu szlaków przekazywania sygnałów. W takich 

ścieżkach, oprócz kinaz białkowych i fosfataz, istotną rolę odgrywają również 

fosfoproteiny, które wychwytują inne białka regulatorowe. Odwracalna fosforylacja 

i defosforylacja może kontrolować aktywność białek docelowych, albo 

bezpośrednio, przez indukowanie zmian konformacyjnych w białkach, albo 

pośrednio, przez regulację oddziaływań białko-białko [13]. 
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3. BIAŁKOWE FOSFATAZY TYROZYNOWE  

(PTPs, ANG. PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASES) 

 

Fosforylacja tyrozyny jest kluczowym mechanizmem w licznych funkcjach 

komórkowych w komórkach eukariotycznych, jednakże w bakteriach ta 

modyfikacja białka była w dużej mierze ignorowana do połowy lat 90-tych. Kinazy 

białkowe wykorzystują ATP jako donor fosforanu i fosforylują białka wyłącznie na 

serynie, treoninie lub tyrozynie. Fosforylacja jest enzymatycznie odwracalną 

modyfikacją, w której grupy fosforanowe są usuwane przez fosfatazy białkowe. 

Pierwszy rozstrzygający dowód fosforylacji reszt tyrozyny w białkach bakteryjnych 

nastąpił zaledwie dwadzieścia lat temu. Od tego czasu w różnych bakteriach 

zidentyfikowano wiele kinaz i fosfataz tyrozynowych wykazujących nieoczekiwane 

cechy [14]. 

 

 
Rysunek 1. Schemat skoordynowanej fosforylacji białek zawierających reszty tyrozynowe za pomocą 

kinazy tyrozynowej (PTK) i defosforylacji białek zawierających reszty tyrozynowe za pomocą 

fosfatazy tyrozynowej (PTP) 

Figure 1.     Scheme of coordinated phosphorylation of proteins containing tyrosine residues with tyrosine 

kinase (PTK) and dephosphorylation of tyrosine-containing proteins with tyrosine phosphatase 

(PTP) 

 

Białkowe fosfatazy tyrozynowe występujące w bakteriach należą do dwóch 

głównych rodzin enzymów [15]. Pierwsza rodzina obejmuje klasyczne fosfatazy 

tyrozynowe wykazujące podobieństwo do eukariotycznych, oraz podwójnie 

specyficzne fosfatazy, które oprócz fosfotyrozyny mogą defosforylować białka 

zawierające reszty seryny i/lub treoniny. Druga rodzina dotyczy małych enzymów 

kwasowych, określanych jako białkowe fosfatazy tyrozynowe o niskiej masie 

cząsteczkowej, które występują zarówno w organizmach eukariotycznych, jak                     

i prokariotycznych [16].  
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3.1. MECHANIZM INAKTYWACJI FOSFATAZ PRZEZ UTLENIANIE 

 

Inaktywacja PTPs poprzez utlenienie katalitycznej reszty cysteiny do kwasu 

sulfenowego oraz aktywacja PTPs poprzez redukcję tej formy do anionu 

tiolanowego, jest charakterystycznym mechanizmem regulacji białkowych fosfataz 

tyrozynowych.    
 

 

Rysunek 2. Inaktywacja fosfatazy tyrozynowej może nastąpić poprzez utlenienie katalitycznej reszty 

cysteiny do kwasu sulfenowego, kwasu sulfinowego lub kwasu sulfonowego (na podstawie 

[17]) 

Figure 2.     Tyrosine phosphatase inactivation can be accomplished by oxidation of the catalytic cysteine 

residue to sulfenic acid, sulfinic acid or sulphonic acid (based on [17]) 

 

Katalityczna reszta cysteiny w centrum katalitycznym PTPs występuje                    

w postaci anionu tiolanowego, zaś wrażliwość na utlenienie uwarunkowana jest jej 

niskim pKa (~5,4). Utlenienie katalitycznej cysteiny hamuje zdolność enzymu do 

defosforylacji substratu, obejmujące przeniesienie grupy fosforanowej z substratu 

do katalitycznej cysteiny. W zależności od stopnia utlenienia, reszta cysteiny                  

w centrum aktywnym może przekształcić się w postać kwasu sulfenowego (SOH), 

sulfinowego (SO2H) lub sulfonowego (SO3H) [18] (rysunek 2). Nieaktywna 

utleniona forma katalitycznej reszty cysteiny (kwas sulfenowy) może powrócić do 

aktywnej formy zredukowanej przekształcając kwas sulfenowy do produktu 

przejściowego - sulfenylamidu. Bliska lokalizacja histydyny i reszty cysteiny                    

w białku powoduje polaryzację wiązania amidowego, umożliwiające atak 

nukleofilowy atomu azotu w reszcie seryny na atom siarki utlenionej formy reszty 

cysteiny. Prowadzi to do kondensacji i utworzenia kowalencyjnego wiązania 

pomiędzy atomami siarki i azotu. Sulfenylamid można następnie zredukować do 

postaci aktywnej anionu tiolanowego [19] (rysunek 3).  

Utlenienie reszty cysteiny do kwasu sulfinowego oraz sulfonowego jest 

najczęściej procesem nieodwracalnym. Z tego powodu powstający sulfenylamid 

indukuje zmiany konformacyjne w centrum katalitycznym enzymu, chroniąc resztę 

cysteiny przed nieodwracalną inaktywacją, a także ułatwiając aktywację enzymu 

przez działanie biologicznych czynników redukujących takich jak tioredoksyna czy 

glutation [20]. 
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Rysunek 3. Mechanizm utleniania i redukcji katalitycznej reszty cysteiny oraz powstanie produktu 

przejściowego sulfenylamidu (na podstawie [17]) 

Figure 3.     Mechanism of oxidation and catalytic reduction of the cysteine residue and formation of the 

intermediate product - sulfenylamide (based on [17]) 

 

4. BIAŁKOWE FOSFATAZY TYROZYNOWE JAKO CZYNNIKI 

WIRULENCJI BAKTERII 

 

Przystosowanie bakterii w różnych warunkach środowiskowych jest 

fundamentalnym zagadnieniem fizjologii bakterii. Przetrwanie mikroorganizmów   

w środowisku zależy od ich zdolności do szybkiego reagowania i dostosowywania 

się do stale zmieniających warunków. Adaptacja komórek bakteryjnych jest 

zapewniona przez ich zdolność wykrywania i przekazywania sygnałów 

zewnętrznych oraz wewnętrznych. Kinazy białkowe i ich pokrewne fosfatazy, które 

uczestniczą w transdukcji sygnału przez katalizowanie odwracalnej fosforylacji 

białek, odgrywają istotną rolę w odbieraniu bodźców zewnętrznych. Fosforylacja 

jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnioną i najlepiej scharakteryzowaną 

modyfikacją potranslacyjną, a jej funkcje biologiczne są dobrze udokumentowane 

[21]. 

Dotychczas odkryto wiele fosfataz tyrozynowych, które odpowiedzialne są za 

zjadliwość różnych szczepów bakteryjnych. Przykłady przedstawiono w tabeli 

poniżej (tabela 2), natomiast bardziej szczegółowy opis niektórych 

najniebezpieczniejszych bakterii, które charakteryzuje antybiotykooporność lub też 

leczenie powodowanego przez nie zakażania jest wysoce problematyczne, zostały 

opisane w kolejnych podrozdziałach. 
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Tabela 2. Wybrane fosfatazy różnych klas (PTPs) wraz z odpowiadającymi im kinazami (PTKs) oraz ich funkcja 

 w wirulencji szczepu bakteryjnego (na podstawie [14, 16]) 
Table 2. Selected phosphatases of various classes (PTPs) with corresponding kinases (PTKs) and their function 

 with bacteria virulence (based on [14, 16]) 

 

BAKTERIA PTKs PTPs FUNKCJA 

FOSFATAZY KLASYCZNE 

Salmonella typhi - StpA Niszczenie cytoszkieletu komórki gospodarza 

Salmonella typhimurium - SptP Niszczenie cytoszkieletu komórki gospodarza 

Yersinia 

pseudotuberculosis 
- YopH Udział w procesie infekcji komórki gospodarza 

FOSFATAZY PODWÓJNIE SPECYFICZNE 

Anabaena sp. strain - PTP - 

Nostoc commune - IphP - 

FOSFATAZY O NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ (LMW-PTPs) 

Escherichia coli 

Wzc Wzb 
Produkcja otoczki polisacharydowej i kwasu 

kolaninowego 

Etk Etp Reakcja białek szoku termicznego 

Acinetobacter sp. Ptk Ptp Produkcja emulsanu 

Erwinia amylovora AmsA AmsI Produkcja amyloworanu 

Klebsiella pneumoniae Yco6 Yor5 Produkcja otoczki polisacharydowej 

Pseudomonas aeruginosa - TpbA Tworzenie biofilmu, wiązanie transferryny 
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Pseudomonas solanacearum EpsB EpsP Produkcja egzopolisacharydu I 

Staphylococcus aureus CapB2 PtpA, PtpB Produkcja otoczki polisacharydowej 

Bacillus subtilis PtkA YfkJ, Yw1E Produkcja kwasu tejchuronowego 

Mycobacterium tuberculosis - PtpA, PtpB Udział w procesie infekcji komórki gospodarza 

Streptomyces coelicolor - PtpA Produkcja wtórnych metabolitów 

FOSFATAZY KWASOWE 

Coxiella burnetii - 91K Hamowanie oksydazy NADPH neutrofilii 

FOSFATAZY INNEGO TYPU 

Staphylococcus aureus CapB2 CapC1 Produkcja otoczki polisacharydowej 

Streptococcus thermophilus EpsD EpsB Biosynteza egzopolisacharydu 

Streptococcus agalactiae CpsD CpsB Wydłużanie łańcucha polisacharydowego 

Streptococcus pneumoniae CpsD CpsB Produkcja otoczki polisacharydowej 

Bacillus subtilis 

PTkA PtpZ Produkcja kwasu tejchuronowego 

YwqD YwqE Biosynteza egzopolisacharydu 

 

4.1. PtpA i PtpB Z STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

ORAZ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) to Gram-dodatnia bakteria, która 

może powszechnie występować na skórze i śluzówkach jamy nosa u człowieka 

zwykle nie wywołując żadnych objawów [22].  S.  aureus może jednak powodować  
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szeroki wachlarz dolegliwości, od zakażeń skóry i tkanek miękkich, przez zapalenie 

płuc, zapalenie kości i szpiku, do sepsy [23]. Istnieje również coraz większa grupa 

szczepów gronkowca złocistego, która wytworzyła oporność na dostępne, silne 

antybiotyki – MRSA oporne na β-laktamy, makrolidy i fluorochinolony [24], oraz 

VRSA – oporne na wankomycynę [25].  

Mycobacterium tuberculosis (prątek gruźlicy), czyli czynnik etiologiczny 

gruźlicy, to kwasochłonna bakteria, oporna na wiele czynników środowiskowych 

takich jak: wysuszenie, wysoka i niska temperatura, wysokie i niskie pH. Gruźlicę 

możemy podzielić na postać płucną i pozapłucną. Najczęstsza – płucna objawia się 

głównie długotrwałym kaszlem. Pozapłucna postać dotyka głównie osoby               

z obniżoną odpornością i dotyczy opłucnej, węzłów chłonnych, kości czy układu 

moczowego [26]. Leczenie opiera się na łącznie 6-miesięcznej terapii łączącej                  

4 leki z różnych grup (izoniazyd, ryfampicyna, pyrazynamid i etambutol). Również               

w przypadku prątka gruźlicy występują przypadki trudnych do leczenia szczepów 

opornych na ryfampicynę, wymagające wydłużonej oraz zintensyfikowanej terapii 

[27, 28].  

Bakterie Staphylococcus aureus oraz Mycobacterium tuberculosis wytwarzają 

dwie niskocząsteczkowe fosfatazy tyrozynowe PtpA i PtpB. Badania 

krystalograficzne wykazały podobieństwo sekwencji PtpA i PtpB z rodziną PTPs                

o niskiej masie cząsteczkowej (LMW-PTPs, ang. Low Molecular Weight Protein 

Tyrosine Phosphatases), jednakże różni je topologia. Przede wszystkim motyw                

P-loop w miejscu aktywnym znajduje się w domenie N-końcowej białka,                

w przeciwieństwie do tyrozynowych fosfataz klasycznych oraz o podwójnej 

swoistości, w których pętla ta znajduje się w środku sekwencji. Różnica ta sugeruje, 

że LMW-PTPs ewoluowały oddzielnie od PTPs klasycznych i o podwójnej 

swoistości [29, 30]. 

 

4.2. SptP Z SALMONELLA TYPHIMURIUM 

 

Salmonella typhimurium należy do Gram-ujemnych pałeczek z rodziny 

Salmonella. Jest jednym z czynników etiologicznych salmonellozy [31]. Choroba 

objawia się różnie nasilonym nieżytem żołądkowo-jelitowym. Zazwyczaj ustępuje 

samoistnie, nie wymaga leczenia przyczynowego, jedynie objawowego. 

Antybiotykoterapię opartą na fluorochinolonach lub makrolidach stosuje się tylko               

w ciężkim przebiegu lub zakażeniu pozajelitowym [32]. 

Salmonella typhimurium poprzez oddziaływanie z komórkami gospodarza 

prowadzi do stymulacji szlaków sygnalizacyjnych, prowadząc do wywołania 

różnych odpowiedzi komórkowych, w tym rearanżacji cytoszkieletu, wytwarzania 

cytokin oraz, w niektórych typach komórek, zaprogramowanej śmierci komórki lub 

apoptozy.   Ta    interakcja   jest   w   dużej    mierze    zależna   od   funkcji   białek,  
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zlokalizowanych w pozycji 63 chromosomu Salmonelli. Ten typ systemu 

wydzielania białek zidentyfikowano w wielu bakteriach Gram-ujemnych 

patogennych dla zwierząt i roślin, które mają wspólną zdolność do angażowania 

komórek gospodarza w złożone interakcje. Ogólnie przyjmuje się, że główną 

funkcją tego mechanizmu jest translokacja do komórki gospodarza białek 

bakteryjnych, które mogą następnie stymulować lub zakłócać szlaki przekazywania 

sygnałów przez komórkę gospodarza [21, 33]. 

Fosfataza SptP została zidentyfikowana jako białko efektorowe w Salmonella 

typhimurium. SptP ma modułową organizację strukturalną, która może 

odzwierciedlać obecność różnych domen efektorowych. SptP jest rozmieszczona                 

w domenach modułowych. N-koniec wykazuje podobieństwo sekwencji z dwiema 

innymi toksynami bakteryjnymi wydzielanymi przez funkcjonalnie homologiczne 

układy wydzielnicze typu III, Yersinia YopE i Pseudomonas ExoS. Domena                      

C-końcowa wykazuje natomiast podobieństwo do fosfatazy YopH. Prawdopodobną 

rolą SptP w zakażeniu Salmonellą jest zmiana fizjologii komórek, reorganizacja 

cytoszkieletu, wniknięcie oraz przeżycie w tkankach gospodarza [34-36]. 

 

4.3. YopH Z YERSINIA SP. 

 

Rodzaj Yersinia zawiera trzy gatunki bakterii patogennych dla ludzi. Yersinia 

pestis jest czynnikiem etiologicznym dżumy. Zakażenie Yersinia 

pseudotuberculosis najczęściej objawia się zapaleniem węzłów chłonnych 

krezkowych. Yersinia enterocolitica, która jest odpowiedzialna za szereg zaburzeń 

żołądkowo-jelitowych i zapalenia węzłów chłonnych [37]. 

Yersinia sp. wykorzystuje układ wydzielniczy typu III do translokacji 

efektorów   wirulencji   w   głąb   komórki   gospodarza.   Podczas  infekcji Yersinia  

przemieszcza efektory wirulencji Yop do komórki gospodarza, co prowadzi do 

zahamowania wrodzonej odpowiedzi immunologicznej [38-40]. 

Jednym z efektorów białek błony zewnętrznej Yersinii sp. jest wysoce aktywna 

białkowa fosfataza tyrozynowa YopH, która jest niezbędnym czynnikiem wirulencji 

bakterii. YopH powoduje deregulację funkcji komórkowych gospodarza oraz 

blokuje fagocytozę. Ponadto YopH poprzez defosforylację kinazy adhezyjnej 

(FAK, ang. Focal Adhesion Kinase) zapobiega adhezji komórek gospodarza                       

i hamuje produkcję reaktywnych form tlenu przez makrofagi. Centrum katalityczne 

YopH zawiera sekwencję aminokwasową wykazującą podobieństwo do 

eukariotycznej białkowej fosfatazy tyrozynowej. W miejscu aktywnym znajduje się 

reszta cysteiny, która jest niezbędna dla katalizy i aktywności enzymatycznej [40]. 
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4.4. TpbA Z PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 

Pseudomonas aeruginosa jest bakterią, która wykazuje dużą różnorodność 

metaboliczną. Występuje w wielu siedliskach biotycznych i abiotycznych, w tym                

w wodzie, glebie i różnych organizmach. U człowieka odpowiedzialna jest za 

oportunistyczne infekcje. Jest przyczyną często groźnych zakażeń u osób                            

z obniżoną z różnych powodów odpornością, chorych na mukowiscydozę oraz 

wentylowanych mechanicznie [41]. Najczęściej powoduje zakażenia układu 

oddechowego, ucha środkowego (tzw. ucho pływaka), układu moczowego 

(zwłaszcza w trakcie długotrwałego cewnikowania).  P. aeruginosa jest oporny na 

większość antybiotyków, szczepy szpitalne często są wrażliwe tylko na bardzo silne 

antybiotyki – aztreonam i kolistynę [37]. 

Wszechstronność tej bakterii jest związana z dużą liczbą białek regulatorowych 

w jego genomie. Ze względu na barierę przepuszczalności błon, Pseudomonas 

aeruginosa uzyskała wysoki poziom lekooporności, co sprawia, że leczenie 

pacjentów zakażonych tym patogenem jest niezwykle trudne. Krytyczne cechy, 

które przyczyniają się do patogenności Pseudomonas aeruginosa, obejmują 

wytwarzanie wielu czynników wirulencji, tworzenie biofilmów i oporność na 

antybiotyki [42, 43]. 

Fosfataza TpbA jest podwójnie specyficzną fosfatazą tyrozynową o wysoce 

zachowanej sekwencji aminokwasowej wśród pozostałych patogenów 

bakteryjnych. TpbA jest odpowiedzialna za regulowanie tworzenia biofilmu przez 

oportunistyczną  Pseudomonas aeruginosa, który przyczynia się do zwiększonej 

patogenności bakterii [43]. Ponadto fosfataza TpbA wiąże na swojej powierzchni 

transferynę i bierze udział w pozyskiwaniu żelaza niezbędnego dla funkcjonowania 

bakterii [44]. 

 

5. INHIBICJA BIAŁKOWYCH FOSFATAZ TYROZYNOWYCH JAKO 

NOWA STRATEGIA TERAPEUTYCZNA 

 

Z uwagi na wielokrotnie wspomniany już problem antybiotykooporności, 

obecnie poszukuje się nowych sposobów walki z trudnymi w leczeniu bakteriami. 

Wiele badań poświęconych jest poszukiwaniom inhibitorów czynników wirulencji      

- fosfataz tyrozynowych, które poprzez ich regulację, mogłyby się stać ciekawą 

możliwością wspomagającą dotychczasowe leczenie. 

Dzięki dotychczas przeprowadzonym badaniom udało się już zaprojektować 

kilka inhibitorów o wysokiej aktywności wobec fosfataz tyrozynowych (tabela 3). 

Poszukiwanie nowych związków, które okazałyby się skuteczne wobec czynników 

wirulencji bakterii stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny oraz mogłoby 

być skuteczną alternatywą dla dotychczas stosowanych antybiotyków. 
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Tabela 3. Struktury inhibitorów białkowych fosfataz tyrozynowych występujących w bakteriach 
Table 3. Structure of protein tyrosine phosphatase inhibitors found in bacteria 

 

STRUKTURA INHIBITORA FOSFATAZA IC50 ŹRÓDŁO 

 

PtpA 

8.4 

± 
0.9 

µM 

[45] 

 

PtpA 

15.0 

± 

4.0 
µM 

[46] 

 

PtpB 

12.0 

± 
2.0 

µM 

[46] 

 

PtpB 

1.9 
± 

0.5 

µM 

[47] 

 

PtpB 

5.4 
± 

0.6 

µM 

[47] 
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PtpB 

440 
± 

50 

nM 

[48] 

 

YopH 

10 
± 

2.0 

nM 

[49] 

 

YopH 

59.5 

± 
6.2 

µM 

[50] 

 

YopH 

79.1 
± 

9.7 

µM 

[50] 

 

YopH 
250 

µM 
[40] 

 

 



 

696 T. KOSTRZEWA, J. STYSZKO, P. PRZYCHODZEŃ, A. KAMM, M. GÓRSKA-PONIKOWSKA, A. KUBAN-JANKOWSKA  
   

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

W odpowiedzi na problem mutacji szczepów bakteryjnych, poprzez który 

wykształcany jest mechanizm oporności na dotychczas stosowane leki, kluczowym 

aspektem aktualnie prowadzonych badań jest poszukiwanie nowych metod terapii.  

Fosforylacja białek zawierających reszty tyrozynowe wydaje się być kluczowym 

narzędziem w regulacji funkcji komórkowych oraz procesów fizjologicznych zarówno   

u komórek eukariotycznych jak i prokariotycznych. W ostatnich latach poczyniono 

imponujące postępy w identyfikacji kinaz białkowych i fosfataz białkowych, które są 

czynnikami wirulencji bakteryjnej. Dzięki poznanym mechanizmom możliwe jest 

zaprojektowanie silnych inhibitorów, potencjalnych leków, które poprzez 

oddziaływanie z miejscami aktywnymi fosfataz tyrozynowych, mogą stanowić zarówno 

sposób leczenia podstawowego jak i uzupełniającego. Pozostaje jeszcze wiele ważnych 

pytań dotyczących, w szczególności, natury efektorów, które włączają i wyłączają 

odpowiednie sieci, oraz kaskady reakcji zachodzących w całym procesie 

fosforylacji/defosforylacji. Istnieje również luka pomiędzy rosnącą liczbą 

zidentyfikowanych kinaz białkowo-tyrozynowych i fosfataz a ilością zaprojektowanych 

lub zidentyfikowanych potencjalnych inhibitorów. Poszukiwanie zatem nowych 

związków   hamujących   fosfatazy   tyrozynowe   wydaje   się,   że   może zaowocować  

powstaniem nowych strategii terapeutycznych, dzięki którym walka ze szczepami 

opornymi na antybiotykoterapię oraz bakteriami trudnymi w leczeniu przyniosłyby 

pozytywny rezultat.  
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ABSTRACT 

 

Among bone tumours, Osteosarcoma (OS), Chondrosarcoma (CS) 

and Fibrosarcoma (FS) are highly metastatic with poor prognostic for survival. 

Standard procedures as surgery resection, radiotherapy and chemotherapy do not 

lead to full recovery or they do not affect metastasis [1˗4]. Nowadays new 

molecular targets to cure cancer are during clinical trials. Clinical trials for OS are 

focused on using monoclonal antibody (dinutuximab) [5], immunotherapy (as using 

GM˗CSF with influence on white blood cells) [6] or compounds acting as VEGFR 

inhibitor or PDGFR inhibitor – to reduce metastasis [7˗9]. Clinical trials for CS are 

targeting the hedgehog pathway, focused on its inhibition [10], inhibition of IDH1/2 

(common mutation in CS leading to hypermethylation) [11] or, as in OS treatment, 

inhibition of metastasis by acting on VEGFR [12]. Beyond new chemotherapy and 

chemotherapy correlated with radiotherapy [13] clinical trials for FS are targeting 

gene fusion NTRK acting through inhibition of tropomyosin kinase receptor [14]. 

This approach to treatment is a novelty on the global scale [15]. 

Nitric oxide (·NO) has many biological functions, e.g.: acting as 

neurotransmitter, reduced aggregation of platelets, acting as EDRF or reducing the 

oxidative stress in tumours [16-18]. Due to the dual nature of ·NO [19] 

anti˗proliferative, pro-apoptotic and cell cycle arrest effect of ·NO were observed 

[20˗25]. It could be a new area to find novel anti-cancer compound. 

One of the molecular targets under the scientists consideration is the activation 

of  nitric oxide synthase (NOS). Górska-Ponikowska et al. [26˗28] focused on 

experiments on OS 143B cells with 2˗methoxyestradiol (2˗ME) treatment, 

potentially novel compound playing the role of n˗NOS activator. The researchers 

reported influence of 2-ME on down-regulation of mitochondrial biogenesis via 

direct influence on n˗NOS level in OS 143B cells. What is more, L˗lactate was 

indicated as potential molecular marker of anticancer therapy of tumours with 

metastasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: osteosarcoma, chondrosarcoma, fibrosarcoma, nitric oxide, 

2˗methoxyestradiol 

Słowa kluczowe: kostniakomięsak, chrzęstniakomięsak, włókniakomięsak, tlenek 

azotu, 2˗metoksyestradiol 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

2-ME  – 2-metoksyestradiol 

COXI  – oksydaza cytochromu c (ang. Cytochrome c oxidase) 

CS  –  chrzęstniakomięsak (łac. Chondrosarcoma) 

EDFR  – śródbłonkowy czynnik rozluźniający, (ang. Endothelium-

derived relaxing factor) 

EMA  – Europejska Agencja  Leków  (ang.  European  Medicines 

Agency) 

e-NOS  – endotelialna syntaza tlenku azotu(II) 

FDA  – Agencja   żywności   i   leków   (ang.   Food   and  Drug 

Administration) 

FS  – włókniakomięsak (łac. Fibrosarcoma) 

GD2  – gangliozyd 

GM-CSF   – czynnik   stymulujący   tworzenie   kolonii granulocytów                    

i  makrofagów, (ang.   Granulocyte - macrophage   colony-

stimulating factor) 

GRIN1  – (ang. Glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1) 

IMRT  – radioterapia z modulowaną intensywnością (ang. intensity 

-modulated radiation therapy) 

i-NOS   – indukowana syntaza tlenku azotu(II)   

MTS  – kolorymetryczny test analizy proliferacji komórek 

NCTxxxxxxxx  – unikalny   kod   identyfikacyjny   przypisywany   badaniu 

klinicznemu  zarejestrowanemu  w Stanach Zjednoczonych, 

np. NCT02484898 (ang. Number of Clinial Trial) 

n˗NOS  – neuronalna syntaza tlenku azotu(II)  

·NO  – tlenek azotu(II) 

NOS  – syntaza tlenku azotu(II) (ang. Nitric Oxide Synthase) 

OS  – miesąk kościopochodny (łac. Osteosarcoma) 

PDGFR  –  receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. 

platelet-derived growth factor receptor) 

PGC-1α  – (ang. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

coactivator 1-alpha)  

SIRT3  – mitochondrialna   sirtuina   3   (ang.    Silent    information 

regulator, sirtuin-3, mitochondrial) 

SRS  – radiochirurgia   stereotaktyczna,    frakcjonowana    radio-

terapia   stereotaktyczna   (ang.   stereotactic  radiosurgery, 

fractionated stereotactic radiotherapy) 

TP53  – gen   TP53   zlokalizowany na chromosomie 17 kodujący 

białko p53 (ang. Tumour protein p53) 

VEGFR  – czynnik wzrostu śródbłonka  naczyniowego,  (ang. vascu-

lar endothelial growth factor)  
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WPROWADZENIE 

 
Wśród nowotworów kości można wyróżnić: mięsaka kościopochodnego 

(Osteosarcoma, OS) chrzęstniakomięsaka (Chondrosarcoma, CS), włókniakomięsaka 

(Fibrosarcoma, FS), mięsaka Ewinga (Ewing’s Sarcoma), chrzęstniaka, guza 

olbrzymiokomórkowego, kostniaka kostninowego, kostniaka i mięsaka. Każdy 

z wymienionych charakteryzuje się odmiennym pochodzeniem i dotyka odmienną 

grupę pacjentów. Tak, jak w przypadku innych nowotworów, rokowania i sposób 

leczenia zależą przede wszystkim od momentu postawienia diagnozy. Chrzęstniak, guz 

olbrzymiokomórkowy, kostniak kostninowy, kostniak oraz mięsak cechują się dobrymi 

rokowaniami na wyleczenie. Stosuje się przede wszystkim leczenie operacyjne                         

i dioterapię. Dla pozostałych nowotworów kości wymagane jest szerokie 

i niestandardowe podejście do leczenia.  

Mięsak kościopochodny (OS) jest nowotworem trudnym w leczeniu i ze średnimi 

rokowaniami na wyleczenie. OS diagnozowany jest w czasie pokwitania (od 10 do 30 

roku życia) oraz w wieku 60-70 lat. Powiązany jest z obciążeniem rodzinnym, a jego 

ulokowanie dotyczy przede wszystkim kości szybkorosnących. Przerzuty występują                  

u 15-20% chorych, w 75% przypadkach do płuc [1]. U dzieci diagnozowany jest, jako 

2% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego. Natomiast patrząc na statystyki pod 

innym kątem, 20% OS występuje w podeszłym wieku w porównaniu do 80% wieku 

dziecięcego [5]. Standardowe leczenie OS opiera się na zastosowaniu chemoterapii 

(doksorubicyna, metotreksat, cisplatyna oraz cisplatyna skojarzona z ifosfamidem)                  

w powiązaniu z leczeniem operacyjnym, jednakże nawet dobrze dobrany cykl 

chemoterapii wiąże się ze średnimi rokowaniami na wyleczenie [2]. Dodatkowo nie jest 

określone podejście do drugiej tury leczenia, szczególnie przerzutów [1]. Intensywne 

badania wiążą rozwój OS z mutacją TP53 i obecnością GD2 na powierzchni komórek 

[29]. 

Drugim najczęściej występującym pierwotnym nowotworem kości jest 

chrzęstniakomięsak (CS) [3]. Jest to nowotwór wieku dojrzałego, diagnozowany 

między 30 a 60 rokiem życia [2]. Rozwija się w miednicy, proksymalnej kości udowej, 

kości ramienia, dystalnej kości udowej i żebrach [3]. Podstawowym leczeniem jest 

operacyjna resekcja oraz radioterapia protonowa [2, 3]. Dla 5-10% przypadków chorych 

rokowania określane są jako złe. CS z natury odporny jest na standardową radioterapię 

oraz chemoterapię, z powodu niskiej frakcji mitotycznej, słabego unaczynienia oraz 

rozbudowanej macierzy szklistej, utrudniającej przenikanie leku [3].  

Włókniakomięsak (FS) jest nowotworem wysoce złośliwym. Daje przerzuty do 

płuc, szpiku, ośrodkowego układu nerwowego. Jest charakterystyczny szczególnie                   

u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz od 15 do 19 roku życia [2]. Włókniakomięsak wieku 

dorosłego jest często nieprawidłowo diagnozowany, jako inne nowotwory tkanek 

miękkich, co opóźnia wprowadzenie prawidłowego leczenia [29]. Pierwszym wyborem 

leczenia jest resekcja chirurgiczna [5]. Stosuje się równolegle radioterapię oraz terapie 

hipertermiczną    i    chemoterapię   [4].   Z   racji   tego,   że   wielokrotnie   nie   można  
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przeprowadzić zabiegu chirurgicznego lub jest on niewystarczający, poszukiwane są 

inne metody leczenia, szczególnie biorące pod uwagę metody uwrażliwiania komórek 

przy równoległym zastosowaniu radioterapii oraz nowe sposoby leczenia 

chemoterapeutykami, zważywszy na często pojawiającą się lekooporność FS (MRD, 

Multidrug Resistance) [4]. 

Trwają poszukiwania skuteczniejszych form terapii. W związku 

z uwarunkowaniem genetycznym i molekularnym bardzo istotne są badania genetyczne 

w celu wyznaczenia kierunku najbardziej efektywnego leczenia oraz  rodzaju 

zastosowanych terapii istotne są zarówno miejsca ulokowania nowotworu, jak i rodzaj 

przerzutów im współtowarzyszących. Badane terapie skupiają się zarówno na 

ograniczeniu rozrostu i przerzutów nowotworu, jak i na pośrednim leczeniu, przez np. 

wzmocnienie układu immunologicznego pacjenta oraz zmniejszeniu skutków 

ubocznych standardowego leczenia. 

 

1. OSTEOSARCOMA BADANIA KLINICZNE 

 
W przypadku leczenia osteosarcoma rozwijane są zarówno nowe podejścia 

radioterapii, jak i chemoterapii oraz leczenie celowane. W bazie badań klinicznych 

znajduje się obecnie 466 skierowanych na osteosarcoma, 114 z nich posiada status 

otwarty (trwające lub w trakcie rekrutacji pacjentów), w tym 57 z rekrutacją 

dzieci [30]. Nowym podejściem do radioterapii jest intensity-modulated radiation 

therapy (IMRT). Pozwala na dostarczenie wysokiej dawki promieniowana 

w okolicę guza, co zmniejsza dawkę promieniowania działającą na okoliczne, 

zdrowe tkanki. Metoda ta jest bardzo przydatna szczególnie przy leczeniu guzów 

w trudno dostępnych miejscach jak np. w kościach biodrowych [5].  

Do leczenia przerzutów OS do płuc lepszym rozwiązaniem wydaje się SRS 

(ang. stereotactic radiosurgery, fractionated stereotactic radiotherapy)
 

[5] 

z zastosowaniem systemu gamma-knife, który w przeciwieństwie do standardowej 

chirurgii pozwala pacjentom szybciej wrócić do zdrowia [1]. Wprowadzane 

są również nowe radioaktywne leki, np. radium-233 (Xofigo) [5]. Jako modyfikacja 

chemoterapii prowadzone są badania nad zastosowaniem cisplatyny w leczeniu 

przerzutów do płuc, wziewną drogą podania. W leczeniu szczególnie opornych 

na chemoterapię form OS rozważa się zastosowanie immunoterapii: immune 

checkpoint inhibitors oraz muramyl tripeptide (MTP, mifamurtide). Jako terapię 

celowaną rozważa się zastosowanie dinutuximab – chimerycznego przeciwciała 

monoklonalnego, oddziałującego z gangliozydem GD2 [5, 31]. Dinutuximab 

(United Therapeutics Corporation), standardowo stosowany jest w terapii nerwiaka 

zarodkowego. Obecnie trwają badania nad zastosowaniem leku w leczeniu OS [5] 

w skojarzeniu z sargramostimem (GM˗CSF), który zwiększa produkcję białych 

krwinek, ułatwiając organizmowi walkę z infekcjami (NCT02484443, sponsor 

National   Cancer   Institute)   [6].  W celu zmniejszenia zdolności tworzenia naczyń  
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krwionośnych przez guz, prowadzone są badania z zastosowaniem sorafenibu [7, 8] 

oraz pazopanibu [9]. Pazopanib wykazuje funkcję inhibitora kinazy tyrozynowej 

receptorów naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGFR)˗1, ˗2, i ˗3, 

inhibitora kinazy tyrozynowej płytkowopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR) ˗α, 

˗β; jak również inhibitora kinazy tyrozynowej receptora czynnika komórek 

macierzystych (c˗KIT). Obecnie stosowany jest w leczeniu raka nerki (rak 

nerkowokomórkowy – RCC) i mięsaka tkanek miękkich (ang. Soft tissue sarcoma, 

STS) [32]. W czerwcu 2018 zakończono badania nad leczeniem OS i OS 

z przerzutami do płuc, z zastosowaniem pazopanibu [33]. Przy początkowej 

rekrutacji do badań klinicznych z pazopanibem OS nie spełnił kryterium włączenia 

do badania. Kolejnym rozważanym podejściem do terapii celowanej jest rozwój 

leków, dla których celem jest białko mTOR (RAD001 ewerolimus, temsirolimus). 

Inne badania skupiają się na rozwoju leków wpływających bezpośrednio 

na osteoklasty [30]. 

 

2. CHONDROSARCOMA BADANIA KLINICZNE 

 

Nowe podejście w leczeniu CS skupia się na rozwoju radioterapii protonowej 

oraz terapii celowanej. W bazie badań klinicznych znajduje się obecnie 

81 skierowanych na chondrosarcoma, 21 z nich z otwartym statusem [11]. 

Zakończone zostało już badania kliniczne NCT01449149 dotyczące radioterapii 

[11]. Podobnie, jak w przypadku OS przeprowadzono badania nad zastosowaniem 

pazopanibu w leczeniu CS i CS przerzutującego [34]. II fazę badań zakończono 

w lutym 2018 (NCT01330966).  

Kolejnym celem w leczeniu CS jest ścieżka sygnalizacyjna hedgehog. Badanie 

NCT1310816 skupia się na zastosowaniu IPI-926, inhibitora ścieżki hedgehog. II 

faza badań klinicznych połączona z badaniem w grupie placebo została zakończona 

[10]. W ponad 50% pierwotnych chondrosarcoma występuje mutacja w IDH1/2. 

Mutacja prowadzi do upośledzenia cyklu Krebsa, prowadząc do hipermetylacji 

DNA i histonów, co prowadzi do ekspresji genów powiązanych z onkogenezą. 

Rozwój inhibitorów IDH jest obiecującym podejściem do leczenia [3]. Obecnie 

trwa wiele badań in vitro oraz in vivo z zastosowaniem różnorodnych pochodnych 

inhibitorów IDH w terapii indywidualnej oraz skojarzonej. Jednym z kandydatów 

jest 5-azacytydyna, związek demetylujący odwracający zahamowanie różnicowania 

komórek mezenchymalnych oraz jego pochodna  decytabina. Kolejnymi                             

z kandydatów jest AG-221 (enasidenib, badanie NCT02273739) oraz AG-120 

(ivosidenib, badanie NCT03744390, NCT3503409), BAY1436032 (badanie 

NCT03127735, NCT02746081), czy AG881 w połączeniu z AG120, stosowane 

również  w  leczeniu  białaczki  i  glejaka,  znajdują  się  obecnie  na  różnym etapie  
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zaawansowania badań nad wykorzystaniem w leczeniu CS: fazy I oraz fazy II 

badań klinicznych [11]. 

Część trwających badań klinicznych skierowana jest jednocześnie na leczenie 

więcej, niż jednego rodzaju nowotworu kości. Takim przykładem jest badanie 

NCT02389244, skupione na nowotworach przerzutujących. Obecnie trwa rekrutacja 

pacjentów powyżej 10 roku życia do II fazy badań. Analizowane będzie działanie 

regorafenibu, skierowanego przeciwko RTK (ang. receptor tyrosine kinase), 

skierowanego przeciw VEGFR2-TIE2. Posiada działanie hamujące przerzutowanie 

[12]. Dotychczas dopuszczony do użycia w leczeniu raka jelita grubego, 

nowotworów przewodu pokarmowego i raka wątrobowokomórkowego [35]. 

 

3. FIBROSARCOMA BADANIA KLINICZNE 

 

W bazie badań klinicznych znajduje się obecnie 100 skierowanych 

na fibrosarcoma, otwartych 27 specyficznie dla dorosłych uczestników oraz 

17 dla dzieci [13]. Stosowane i rozwijane są różne terapie w zależności od rodzaju 

FC. Trwają badania nad zastosowaniem imatinibu w leczeniu przerzutującej 

odmiany FC: dermatofibrosarcoma. W leczeniu FC u osób starszych (65+) 

prowadzone są badania i obserwacje z zastosowaniem: LOXO-195 (NCT03125511) 

– II faza badań klinicznych; doksorubicyny w skorelowanym leczeniu 

z ifosfamidem i radioterapią (NCT02180867, faza II/III), zastosowanie 

gemcytabiny i pazopanibu (NCT01532687). W leczeniu FC u dzieci trwają badania 

nad zastosowaniem larotrectinibu (LOXO˗101), skierowanego przeciwko 

nowotworom z fuzją genów NTRK [13]. LOXO˗101 jest inhibitorem receptorów 

kinazy tropomiozyny (ang. tropomyosin kinase receptors) TrkA, TrkB oraz TrkC. 

Lek został dopuszczony do obrotu przez FDA w 11.2018 [14]. Jest to drugi 

przypadek zatwierdzenia do użycia przez FDA leku, którego działanie oparte jest 

na ukierunkowaniu na marker występujący w wielu typach nowotworów, a nie 

standardowo w miejscu, w którym nowotwór występuje [15]. 

 

4. NOWE KIERUNKI BADAŃ PODSTAWOWYCH 

 

4.1 BIOLOGICZNE ZNACZENIE TLENKU AZOTU(II) 

 

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku odkryto biologiczne 

właściwości tlenku azotu(II) [36]. Murad opublikował informacje na temat 

powstawania ·NO z nitrogliceryny ze skutkiem regulującym przepływ krwi przez 

naczynia krwionośne. Natomiast Furchgott zbadał i opisał zjawisko polegające 

na tym, że nieuszkodzony śródbłonek naczyń krwionośnych uwalnia pod wpływem 

acetylocholiny  czynnik  rozszerzający  naczynia (EDRF).  Ignarro zdefiniował ·NO  

https://en.wikipedia.org/wiki/VEGF_receptors
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jako EDRF. Tlenek azotu(II) posiada wiele funkcji biologicznych. Między innymi 

przyczynia się do rozkurczania mięśni gładkich naczyń krwionośnych, zapobiega 

kumulowaniu się płytek krwi w większe agregaty, wpływa na mechanizmy 

immunologiczne, uaktywnia cyklazę guanylanową, a także pełni rolę 

neurotransmitera [16]. ·NO może uszkodzić układ nerwowy, ponieważ 

w nadmiarze jest toksyczny. Literatura podaje, że ·NO odgrywa ważną rolę 

w plastyczności synaptycznej [37]. Tlenek azotu(II) zmniejsza stres oksydacyjny 

w komórkach nowotworowych, tworząc kompleksy dinitrozylu żelaza [17]. 

Wiązanie żelaza jest głównym celem biologicznym dla ·NO w większości komórek, 

w tym również komórek nowotworowych. 

·NO w wielu związkach kompleksowych metali pełni rolę liganda. Przykładem 

nitrozylowej soli kompleksowej jest nitroprusydek sodu, który składa się z anionu 

kompleksowego i kationów sodu. W skład anionu kompleksowego nitroprusydku 

sodu wchodzi kation żelaza(III), trzy aniony cyjankowe oraz jedna cząsteczka 

tlenku azotu(II) jako ligand. Przykładem związku kompleksowego zawierającego 

·NO jako ligandy jest jednordzeniowy nitrozylowy kompleks miedzi(I) [38]. 

W organizmie tlenek azotu(II) powstaje w cyklu mocznikowym w wyniku 

działania enzymu zwanego syntazą tlenku azotu (NOS). W organizmie ludzkim 

wyróżnia się występowanie neuronalnej NOS (n˗NOS), endotelialnej NOS 

(e˗NOS) oraz indukowanej NOS (i-NOS). Enzym NOS to białko hemowe, które 

zawiera Fe
3+

. NADPH pozwala na redukcję reszty flawinowej w e˗NOS oraz 

na redukcję hemu do postaci e-NOS zawierającej Fe
2+ 

(e˗NOS˗Fe
2+

). Ta postać 

NOS jest odpowiedzialna za utlenienie L-argininy. Tlenek azotu(II) może wiązać 

się do e˗NOS˗Fe
2+

 z utworzeniem kompleksu nieaktywnego. Uwolnienie ·NO 

powoduje ponowną aktywację e-NOS. W podwzgórzu n˗NOS znajduje 

się w przykomorowych neuronach wielkokomórkowych i neuronach 

nadoptycznych, co umożliwia działanie w tylnej przysadce mózgowej. Zaledwie 

około 2% wszystkich neuronów w trzonie i prążkowiu kory mózgowej wytwarzają 

n˗NOS [39]. 

Biorąc pod uwagę rolę n˗NOS w zaburzeniach neurologicznych 

i neurodegeneracyjnych, istnieje silne uzasadnienie dla rozwoju selektywnych 

n˗NOS i inhibitorów NOS, które pozwoliłyby uniknąć szkodliwego wpływu 

na perfuzję mózgową poprzez hamowanie e-NOS. Wśród mechanizmów działania 

inhibitorów NOS znane są następujące rodzaje inhibicji: blokowanie miejsca 

wiązania hemu; blokowanie miejsca wiązania flawin; blokowanie dimeryzacji 

NOS; blokowanie miejsca wiązania L-argininy; blokowanie miejsca wiązania 

tetrahydrobiopteryny (BH4); jednoczesne blokowanie miejsca L-argininy i BH4 

[40]. 

Wykorzystanie danego związku chemicznego, jako inhibitora NOS jest 

warunkowane  jego  selektywnością.  Aby inhibitor został wykorzystany w praktyce  
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jako selektywny dla danej formy NOS in vivo, jego powinowactwo dla danej formy 

NOS musi być od 50 do 100 razy większe niż dla pozostałych. Inhibitory NOS 

mogą wpływać na działanie i aktywność innych enzymów. Hamowanie 

powstawania tlenku azotu(II) może być korzystne terapeutycznie. Nadmierna 

produkcja tlenku azotu(II) jest rozpoznawana we wstrząsie septycznym i wstrząsie 

kardiogennym. W badaniach na zwierzętach dowiedziono, że inhibitory tlenku 

azotu(II) odwracają niedociśnienie w przypadku wstrząsu wywołanego przez 

cytokiny, ciepło lub krwotok [18]. 

 

4.2 DRUGA NATURA TLENKU AZOTU(II) 

 

Znaczenie NOS, więc i pośrednio ·NO, w rozwoju nowotworów jest bardzo 

złożone. Zostało szeroko opisane zarówno jego działanie kancerogenne, jak 

i antynowotworowe, a w świecie naukowym toczy się dyskusja na temat jego 

dualnej natury [19]. Odmienne działanie ·NO może być skorelowane ze stężeniem 

·NO. W niskich stężenia fizjologicznych wpływa na wzrost przeżywalności 

komórek oraz działa proliferacyjnie, podczas gdy w wysokim stężeniu może 

prowadzić do aktywacji immunozależnego działania antynowotworowego. 

W badaniach na komórkach raka piersi (MCF-7) [20] wykazano, że w wysokich 

dawkach (~150-300 nM) prowadzi do fosforylacji p53, w konsekwencji do 

zatrzymania wzrostu lub do apoptozy. U innych [21] pokazano, że komórki PC12  

w niskich stężeniach (<100 nM) pobudzane są do proliferacji, natomiast 

w wysokich (>200 nM) ich wzrost jest zatrzymany. Lizę lub apoptozę komórek 

nowotworowych po inkubacji z ·NO zaobserwowano w badaniach na M-5076 [22], 

indukcję śmierci związaną z wpływem na mitochondria opisano w badaniach na 

komórkach AH70 [23]. Wzmocnienie cytotoksycznego działania komórek NK 

(ang. Natural Killer) zaobserwowano w badaniach z L-argininą, wchodzącą w cykl, 

w którym generowany jest ·NO [24]. Natomiast w badaniach na komórkach NB69 

doprowadzono do zatrzymania cyklu komórkowego poprzez wzmocnienie ścieżki 

supresorowej, a w konsekwencji do zatrzymania proliferacji komórek 

nowotworowych [25]. 

 

4.3 2-METOKSYESTRADIOL JAKO POTENCJALNY AKTYWATOR N˗NOS 

 

Prace zespołu dr hab. Górskiej˗Ponikowskiej wykazały istotny wpływ 

2˗metoksyestradiolu (2˗ME) na zwiększenie poziomu n˗NOS w komórkach 

OS 143B (kostniakomięsaka) i HT22, co prowadziło do śmierci komórkowej [26]. 

Zależność poziomu n˗NOS ze śmiercią komórkową potwierdzono dodatkowo 

poprzez dodanie specyficznego inhibitora n˗NOS (L-NDBA), co zapobiegało 

śmierci w OS 143B [26, 27]. Zastosowanie inhibitora n˗NOS w połączeniu z 2˗ME 

skutkował   zmniejszeniem   lokalnego   stężenia   ·NO,  natomiast po zastosowaniu  
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2˗ME, bez udziału inhibitora n˗NOS, wykazano zwiększenie poziomu ·NO, 

co pośrednio może wskazywać na działanie 2-ME, jako n˗NOS lub aktywatora 

n˗NOS [27]. W dalszych badaniach zaobserwowano wzrost fragmentacji DNA po 

zastosowaniu 2-ME. Inni badacze wykazali, że aktywacja uszkodzeń DNA jest 

ważnym determinantem do zwiększenia wrażliwości komórek nowotworowych na 

chemoterapeutyki [28]. Zespół dr hab. Górskiej-Ponikowskiej potwierdził, że 

zastosowanie 2-ME może uruchamiać mechanizm uwrażliwienia komórek 

rakowych [26].  

2˗ME został również opisany, jako mający wpływ na regulację biogenezy 

mitochondriów w komórkach nowotworowych. Wykazano w badaniach 

na komórkach OS 143B podwyższenie poziomu α˗syntrofiny w komórkach, 

po uprzednim traktowaniu fizjologicznym i farmakologicznym stężeniem 2˗ME. 

Zespół dr hab. Górskiej-Ponikowskiej wykazał, że 2˗ME istotnie hamuje biogenezę 

mitochondriów, w szczególności w przypadku niskich stężeń fizjologicznych 

2˗ME, poprzez regulację białek SIRT3, PGC˗1 α oraz COXI.  Dodatkowo OS 143B 

traktowano 2˗ME w połączniu z L˗mleczanem. Badacze wykazali istotny wpływ 

2˗ME na ekspresję białka α˗syntrofiny oraz PGC˗1α, zaobserwowano 

podwyższenie poziomu α˗syntrofiny w komórkach OS 143B po potraktowaniu 

2˗ME. Przeprowadzone badania wskazują również ważną funkcję 2˗ME, jako 

silnego inhibitora SIRT3. Wyniki badań wskazują również na kancerogenną 

funkcję L˗mleczanu w komórkach  OS 143B. Działanie to spowodowane jest 

indukcją mitochondrialnego szlaku biogenezy. Badacze sugerują, że poziom 

L˗mleczanu może posłużyć jako istotny biomarker w leczeniu raka [41, 42].  

Warto również zauważyć znaczącą rolę deregulacji metabolizmu seryny 

i glicyny jako regulatora metabolicznego wzrostu komórek nowotworowych. 

Dostępne dane wskazują, że zarówno glicyna, jak i D-seryna są koagonistami 

podjednostki receptora N-metylo-D-asparaginianu GRIN1. Przeprowadzono 

badanie z zastosowaniem dwóch linii komórkowych, nowotworów złośliwych: 

kostniakomięsaka 143B oraz raka piersi MCF˗7. W przypadku OS 143B 

zaobserwowano działanie przeciwnowotworowe podczas zastosowania wysokich 

stężeń glicyny oraz D˗seryny. Warto podkreślić, że zwrócono również uwagę na 

indukcję proliferacji oraz migracji komórek OS w przypadku zastosowania 

aminokwasów w niskich stężeniach fizjologicznych. Kancerogenny efekt 

w przypadku glicyny oraz D˗seryny zniwelowany został po zastosowaniu 2-ME. 

Badacze potwierdzają skuteczność 2˗metoksyestradiolu jako fizjologicznej 

cząsteczki przeciwnowotworowej [42, 43].  

Powyższe prace dowodzą, że 2-ME może być traktowany, jako nowa 

potencjalna cząsteczka w walce z nowotworami, w tym źle rokującymi i silnie 

przerzutującymi.  
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PODZIĘKOWANIE 

 
Badania nad przeciwnowotworowym mechanizmem działania 

2˗metoksyestradiolu zostały sfinansowane w ramach projektu Iuventus Plus nr IP 

2015 022074  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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ABSTRACT 

 

In vitro study at the cellular level is an important step in evaluation of 

biological properties of newly developed drugs. In addition, thanks to the use of cell 

cultures, it is possible to study the function of the cells of a specific tissue and to 

mimic the conditions of cell growth or disease state. Standard (conventional) cell 

cultures are most often based on monolayer (two-dimensional, 2D) culture. In such 

culture, the cells adhere to the surface of the bottle/ plate in which they grow. 

Nevertheless, spatial (three-dimensional, 3D) cultures are also increasingly used in 

culture research. However, conventional cell cultures still have a limited ability to 

mimic the natural environment of cell growth. Lab-on-a-chip systems (called Cell-

on-a-chip) are new miniature constructional and methodical solutions useful for in 

vitro cell cultures. Microsystems allow the development of more advanced cell 

models than standard in vitro cultures so far used in biological laboratories. Thanks 

to this, it is possible to study cell functions under conditions that mimic the natural 

environment of cell growth. It should be emphasized, that the microsystems cannot 

completely replace animal testing. Cell-on-a-chip systems can provide alternative 

or complementary solutions / tools for in vivo tests, while ensuring high reliability 

of the obtained results. So far, Lab-on-a-chip systems have been used to assess the 

cytotoxicity of compounds, model intercellular interactions and mimic the function 

of various tissues. 

In this article we describe Cell-on-a-chip systems which can be used as 

advanced models of cell cultures. At the beginning of the manuscript, Cell-on-a-

chip systems and materials used for fabrication microsystems are characterized. 

Next, the microsystems used as platforms for cytotoxicity study are presented.                    

A special attention has been paid to Cell-on-a-chip for spatial cell cultures using: 

spheroids, hydrogels, multilayers and nanoscaffolds. Finally,  

Organ-on-a-chip systems are shortly discussed. Schemes of Cell-on-a-chip system, 

types of cell cultures obtained in microscale are presented in the article. A table 

showing a construction materials is also added. At the end, the article is 

summarized. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Cell-on-a-chip, microsystem, spheroids, hydrogel, cell cultures, 

advanced in vitro model 

Słowa kluczowe: Cell-on-a-chip, mikrosystem, sferoidy, hydrożel, hodowla 

komórek, zaawansowany model in vitro 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

2D  – dwuwymiarowa 

3D  – trójwymiarowa 

CGG  – generator gradientu stężeń 

COC  – cykliczny kopolimer poliolefinowy 

ECM  – macierz pozakomórkowa 

ES  – elektroprzędzenie 

GelMA  – metakryloil żelatyny 

HA  – kwas hialuronowy 

PC  – poliwęglan 

PCL  – polikaprolakton 

PDMS  – poli(dimetylosiloksan)  

PDT  – terapia fotodynamiczna 

PEG  – polietylenoglikol 

PET  – poli(tereftalan etylenu) 

PLLA  – poli-L-laktyd 

PMMA – poli(metakrylan metylu) 

PS  – polistyren 

PU  – poliueretan 

SBS  – rozdmuch roztworu polimeru  
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WPROWADZENIE 

 
Badania in vitro, prowadzone na poziomie komórkowym, stanowią istotny etap 

oceny właściwości biologicznych nowoopracowywanych leków. Ponadto, dzięki 

zastosowaniu hodowli komórkowych możliwe jest badanie funkcji komórek danej 

tkanki, symulując warunki wzrostu komórek czy stanu choroby. Standardowe hodowle 

komórkowe oparte są najczęściej na hodowli w postaci monowarstwy 

(dwuwymiarowej, 2D), gdzie komórki ulegają adhezji do powierzchni naczynia,                     

w którym wzrastają. Niemniej jednak, coraz częściej w badaniach wykorzystywane są 

również hodowle przestrzenne (trójwymiarowe, 3D). Mimo to, w dalszym ciągu 

charakteryzują się one ograniczoną możliwością naśladowania środowiska naturalnego 

wzrostu komórek. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie nowych 

miniaturowych rozwiązań konstrukcyjnych i metodycznych hodowli komórek in vitro 

jakim są miniaturowe systemy Lab-on-a-chip (nazywane Cell-on-a-chip). Tego typu 

systemy umożliwiają opracowanie bardziej zaawansowanych modeli komórkowych od 

standardowych hodowli in vitro, dotychczas stosowanych w laboratoriach 

biologicznych. Dzięki czemu, możliwe jest poznawanie funkcji komórek w warunkach 

naśladujących naturalne środowisko ich wzrostu. Należy jednak podkreślić, że 

mikrosystemy nie mogą w zupełności zastąpić badań prowadzonych na zwierzętach.               

W związku z czym, stanowić one mogą alternatywne bądź uzupełniające 

rozwiązania/narzędzia do testów in vivo, jednocześnie zapewniając wysoką 

wiarygodność uzyskiwanych wyników. Systemy Lab-on-a-chip wykorzystywane są do 

oceny cytotoksyczności związków, modelowania oddziaływań międzykomórkowych                

i naśladowania funkcji różnych tkanek. 

 

 

 

1. SYSTEMY CELL-ON-A-CHIP – KONSTRUKCJA I MATERIAŁY 

 

1.1. CZYM SĄ SYSTEMY CELL-ON-A-CHIP? 

 

Systemy Lab-on-a-chip po raz pierwszy zaprezentowano w literaturze kilka 

dekad temu. Głównie wykorzystywane były one w takich dziedzinach nauki jak 

chemia czy analiza środowiskowa [1]. Z czasem, coraz więcej mikrosystemów 

znajdowało zastosowanie w takich obszarach nauki jak biologia, biotechnologia               

i medycyna. Systemy Lab-on-a-chip definiowane są jako zintegrowane 

mikrolaboratoria na płytce, za pomocą których możliwe jest przeprowadzenie 

kompleksowej i wieloetapowej analizy z zastosowaniem mikrolitrowych objętości 

[2]. Prowadzenie badań w mikroskali z zastosowaniem materiału biologicznego  

(tj. komórek pochodzenia zwierzęcego czy ludzkiego) pozwoliło na rozwój tzw. 

systemów  Cell-on-chip  [3].  W  prostym  tłumaczeniu  możemy  to  rozumieć  jako  
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„komórka na płytce”, czyli prowadzenie hodowli komórek oraz ich analiza                       

w mikrometrowej płytce hodowlanej. Na Rysunku 1 przedstawiono schemat 

systemu typu Cell-on-a-chip oraz jego kluczowe elementy. Mikrosystemy 

zbudowane są z co najmniej dwóch płytek konstrukcyjnych o wymiarach kilku 

centymetrów, trwale ze sobą połączonych. Materiały, z których wykonane są te 

płytki powinny charakteryzować się specyficznymi właściwościami (opisanymi              

w kolejnym podrozdziale). Jedną z najważniejszych właściwości tych materiałów 

jest biokompatybilność. Determinowane jest to faktem, iż systemy Cell-on-a-chip 

stosowane są do pracy z materiałem biologicznym. Minimum jedna płytka 

mikrosystemu posiada w swej strukturze wykonane mikrostruktury o odpowiednio 

zaprojektowanej geometrii [3-5]. Technologia wytwarzania mikrostruktur  

(tj. fotolitografia, mikrofrezowanie, metoda odlewu) zależy od typu materiału                 

z jakiego wykonana jest płytka. Geometria mikrostruktur systemów Cell-on-a-chip 

projektowana jest w taki sposób, aby zapewnić miejsca umieszczania i wzrostu 

komórek (tzw. mikrokomory hodowlane), które odpowiadają dołkom hodowlanym 

w standardowych płytkach. W tych mikrokomorach umieszczany jest badany 

materiał biologiczny (np. pojedyncze komórki, zawiesina komórkowa, czy 

fragmenty tkanki). Ponadto, mikrosystem posiada dodatkową sieć mikrokanałów, 

umożliwiając połączenie mikrokomór między sobą oraz z odpowiednimi otworami 

wlotowymi i wylotowymi mikrosystemu. Mikrokanały służą również do 

wprowadzania komórek do środka mikrosystemu oraz dostarczania substancji 

odżywczych i badanych związków oraz usuwania metabolitów komórkowych [4-6]. 

Wszystkie operacje, związane z hodowlą komórek, analizą ich funkcjonowania oraz 

oceną wpływu egzogennych czynników na stan hodowli komórkowej, prowadzone 

są w przepływie w tzw. warunkach dynamicznych. Do hodowli komórek,                          

w szczególności do uzyskania przestrzennej, trójwymiarowej (3D) hodowli 

komórek stosowane mogą być dodatkowe biomateriały, które integrowane są 

wewnątrz mikrosystemu [4, 7]. Należą do nich np. hydrożele, rusztowania (ang. 

scaffolds) i nanowłókna (omówione szczegółowo w kolejnym podrozdziale). 
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Rysunek 1. Schemat systemu typu Cell-on-a-chip oraz jego kluczowe elementy 

Figure 1.        A scheme of Cell-on-a-chip system and its key elements 

 

Bez wątpienia jednym z najbardziej nasuwających się pytań jest to, dlaczego 

opracowywane są narzędzia typu Lab-on-a-chip i czemu tak naprawdę miałyby one 

służyć? Rozwój systemów Cell-on-a-chip związany jest z poszukiwaniem nowych 

sposobów prowadzenia badań biologicznych in vitro. Hodowle komórkowe, czyli 

utrzymanie żywych komórek i tkanek poza organizmem przez minimum 24 h, 

odgrywają istotną rolę np. w poznawaniu funkcji komórek, badaniach 

toksykologicznych czy w optymalizacji parametrów terapii. Standardowe hodowle 

in vitro to najczęściej dwuwymiarowa (2D) monowarstwa, utworzona przez 

komórki adherentne. Wyizolowanie komórek z ich przestrzennej geometrii 

(panującej   w   warunkach   in   vivo)   pozbawia   je   m.  in.   sygnałów   zewnątrz- 
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komórkowych regulujących strukturę komórek [8]. Dlatego też uznaje się, że 

hodowle komórkowe są uproszczonym modelem biologicznym i w takim modelu 

odpowiedź komórek na działanie czynników zewnętrznych może odbiegać od tych 

obecnych w organizmie żywym. Systemy Cell-on-a-chip służyć mogą jako 

narzędzia, w których uzyskiwane są zaawansowane modele hodowli komórek. Jest 

to między innymi możliwe dzięki zaprojektowaniu sieci mikrokanałów 

odpowiadającym unaczynieniu, zapewnieniu wysokiego stosunku powierzchni do 

objętości, na której rosną komórki (ang. surface to volume (SAV) ratio) oraz niskiej 

efektywnej objętości hodowli (ang. effective culture volume, ECV) [9,10]. Ponadto, 

geometria mikrostruktur oraz zastosowanie dodatkowych biomateriałów umożliwia 

przestrzenne ułożenie i wzrost komórek [4, 7]. W mikroskali, w zaprojektowanych 

mikrokanałach zapewniony jest laminarny przepływ roztworów. Dynamiczne 

warunki hodowli, czyli zastosowanie na każdym etapie badań przepływu m.in. 

składników odżywczych i badanych substancji, odpowiada fizykochemicznemu 

charakterowi mikrośrodowiska in vivo [11].  

Oprócz tego, że zastosowanie systemów Lab-on-a-chip pozwala na 

rozwiązanie problemów związanych z uproszczonym mikrośrodowiskiem hodowli 

in vitro, daje ono również korzyści z ekonomicznego punktu widzenia. 

Miniaturyzacja umożliwia zmniejszenie objętości badanego materiału 

biologicznego oraz reagentów (pożywek hodowlanych, badanych związków) 

stosowanych w trakcie prowadzenia eksperymentów. Dzięki temu ilość powstałych 

odpadów również ulega redukcji. Małe wymiary mikrosystemów pozwalają 

również na oszczędność przestrzeni. Ze względu na szybką wymianę masy i ciepła 

skrócony jest czas prowadzonych eksperymentów. Mikrokanały mogą być 

wykorzystywane jako mikromieszalniki, umożliwiające automatyczne generowanie 

roztworów o różnym stężeniu, tworząc tzw. generatory stężeń. Ponadto, w ostatnich 

latach coraz częściej sterowanie pracą mikrosystemów prowadzone jest zdalnie, za 

pomocą opracowanej do tego aplikacji np. na smartfonie. Taka automatyzacja 

badań przyczynia się do prowadzenia precyzyjnych oznaczeń, zwiększenia 

przepustowości badań jak również zminimalizowania udziału czynnika ludzkiego  

w całym procesie hodowli i analizy komórek. To wszystko wpływa na redukcję 

kosztów, co jest niezmiernie ważne w przypadku bardzo drogich badań 

biologicznych [10-13]. 

Systemy Cell-on-a-chip znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii 

komórkowej. Coraz częściej oparte są one nie na prostej dwuwymiarowej hodowli, 

ale na przestrzennym wzroście badanych komórek. Tym samym, mikrosystemy 

mogą być uznawane za innowacyjne narzędzia, które mogą być stosowane do 

analizy i hodowli komórek różnego typu.  
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1.2. MATERIAŁY STOSOWANE DO WYKONANIA SYSTEMÓW CELL-ON-A-CHIP 

 

Materiały stosowane do wykonania systemów Lab-on-a-chip dedykowanych 

inżynierii komórkowej podzielić można na: (1) materiały konstrukcyjne, stosowane 

do wytworzenia mikrostruktur oraz (2) biomateriały, stosowane do modyfikacji 

powierzchni mikrokanałów czy uzyskania hodowli przestrzennej (3D)                            

w mikrosystemie [4, 14]. Zarówno wybór materiału konstrukcyjnego jak                            

i biomateriału uwarunkowany jest typem badanych komórek oraz przeznaczeniem 

opracowywanego systemu Lab-on-a-chip. Materiały konstrukcyjne przede 

wszystkim powinny umożliwiać wykonanie w nich mikrostruktur. Ponadto, ze 

względu na prowadzenie badań z próbką biologiczną, powinny być 

biokompatybilne oraz umożliwiać wzrost komórek [4, 14]. Tak jak prezentowano  

w poprzednim podrozdziale, systemy Lab-on-a-chip, składają się z minimum 

dwóch płytek. Co najmniej jedna z nich powinna być przepuszczalna dla gazów, 

celem utrzymania odpowiedniego natlenienia komórek umieszczonych wewnątrz 

mikrosystemu. Takie rozwiązanie, eliminuje konieczność integracji mikrosystemów 

z elementem regulującym poziom gazów. Kolejną ważną cechą materiałów jest ich 

transparentność. Dzięki zastosowaniu co najmniej jednego przezroczystego 

materiału możliwe jest prowadzenie obserwacji morfologii i proliferacji komórek  

w czasie rzeczywistym. 

Poli(dimetylosiloksan) (PDMS) oraz szkło są materiałami najczęściej 

wykorzystywanymi do konstrukcji mikrosystemów typu Cell-on-a-chip. Wynika to 

z właściwości tych materiałów. Szkło jest biokompatybilne, przezroczyste, 

hydrofilowe i chemicznie obojętnie. PDMS z kolei jest hydrofobowym 

elastomerem, w którym z dokładnością do kilku mikrometrów możliwe jest 

wykonanie mikrowzoru. Ponadto, jest to materiał przepuszczalny dla gazów [7, 13-

16]. Wybór materiału konstrukcyjnego jest determinowany typem hodowli (2D lub 

3D) jaki chcemy uzyskać w mikroukładzie. W literaturze najczęściej prezentowane 

są mikrosystemy do hodowli 2D komórek, gdzie komórki ulegają adhezji do 

powierzchni, na której wzrastają. W tym celu jako jeden z elementów 

konstrukcyjnych mikrosystemu stosowane jest hydrofilowe szkło. Z kolei, 

hydrofobowy PDMS wykorzystywany jest do uzyskania hodowli przestrzennych 

(np. sferoidów) lub jako element tzw. mikrosystemów hybrydowych, połączonych 

ze szkłem. Stanowi on wtedy materiał przepuszczalny dla gazów [7, 15-17]. 

Zastosowanie w opracowywaniu systemów typu Lab-on-a-chip do hodowli                        

i analizy komórek znajdują również polimery termoplastyczne. Wyróżnić tutaj 

można: poli(metakrylan metylu) (PMMA), poliwęglan (PC), polistyren (PS), 

cykliczny kopolimer poliolefinowy (COC) [4, 14, 18-21]. Typ materiału oraz 

wymiary mikrostruktur wpływaj jaki rodzaj technologii zostanie zastosowany do 

uzyskania mikrostruktur (tabela 1). 
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Tabela 1. Charakterystyka materiałów konstrukcyjnych mikrosystemów 

Table 1. Characterization of constructional materials of the microsystems 
 

Materiał Szkło PDMS PMMA PS PC COC 

Biokompatybilność +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Hydrofobowość – ++ ++ ++ +++ +++ 

Przepuszczalność 

dla gazów 

[cm3·mm/m2 

·day·atm] 

– 52531 5,8 145 92 63,5 

Przezroczystość 

UV/VIS 
+++/+ +++/+++ +++/++ +++/+ +++/+ +++/++ 

Technologia 

mokre 

trawienie 

HF, 

mikroobrób

ka laserowa 

metoda odlewu, 

fotolitografia, 

podwójny odlew 

mikrofrezowanie, 

mikroobróbka laserowa 

wyciskanie na gorąco 

Literatura [4, 7, 13] [15, 16] [18] [20] [19] [21] 

PDMS – poli(dimetylosiloksan), PMMA– poli(metakrylan metylu), PC – poliwęglan, PS – polistyren, COC – 

cykliczny kopolimer poliolefinowy, HF –kwas fluorowodorowy 

 

W wytwarzaniu systemów Cell-on-a-chip dużą rolę odgrywają biomateriały, 

które umieszczane są wewnątrz opracowanych mikrostruktur. Do modyfikacji 

powierzchni mikrowzorów PDMS oraz szkła, stosowane są białka będące 

składnikami macierzy pozakomórkowej (ang. extracellular matrix, ECM) tj.: 

kolagen, fibronektyna, poli-L-lizyna, laminina [15]. Materiały te umożliwiają 

zmianę właściwości powierzchni z hydrofobowej na bardziej hydrofilową, tym 

samym zwiększając adhezję komórek. 

W celu uzyskania zaawansowanych modeli komórkowych w systemach Lab-

on-a-chip wykorzystywane są biomateriały umożliwiające odzwierciedlenie ECM. 

W tym celu, stosowane są hydrożele: pochodzenia naturalnego (kolagen typu I, 

Matrigel, alginian, kwas hialuronowy (HA)), jak i syntetycznego (polietylenoglikol 

– PEG, Puramatrix, metakryloil żelatyny (GelMA)) [4, 14, 22-26]. Uzyskanie 

hydrożelu opiera się na zmianie (za pomocą czynników zewnętrznych) ciekłej 

formy hydrożelu w żel. Formowanie żelu prowadzone jest pod wpływem różnych 

czynników tj. czynniki chemiczne, promieniowanie ultrafioletowe, temperatura             

i zależne jest od rodzaju materiału. Porównując hydrożele pochodzenia naturalnego 

i   syntetycznego   należy   zauważyć,   że   te   pierwsze   dzięki  zawartym  w  nich  
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substancjom endogennym, odzwierciedlają dokładniej naturalne ECM. Niemniej 

jednak, ten sam hydrożel różnić się może składem. Wpływa to na interpretację 

wyników i trudność w ich porównaniu między sobą. Z kolei, hydrożele syntetyczne 

mają lepsze właściwości mechaniczne, są w pełni nietoksyczne, ale wymagają 

dodatkowych substancji stymulujących prawidłowy wzrost komórek. 

Rozwiązania oparte na polimerowych rusztowaniach (ang. scaffolds) (tj. 

nanowłókna, nanowłókniste rusztowania) są obok hydrożeli coraz częściej 

stosowane w systemach Cell-on-a-chip. Materiały te charakteryzują się takimi 

właściwościami jak: porowatość, wysoki stosunek powierzchni do objętości oraz 

strukturalne podobieństwo do macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Dzięki temu 

wykorzystywane są jako rusztowania do wzrostu komórek i naśladowania 

mikrośrodowiska in vivo. W tym celu znalazły zastosowane takie polimery                       

i kopolimery jak: poliueretan (PU), poli-L-laktyd (PLLA), polikaprolakton (PCL), 

kopolimer L-laktydu i e-kaprolaktonu (P(LLA-CL)), kopolimer kwasu 

polimlekowego i kwasu glikolowego (PLGA) [4, 27-30]. Do uzyskania 

nanostruktur z tych materiałów stosowane są m.in. takie metody jak 

elektroprzędzenie (ang. Electrospinning, ES), rozdmuch roztworu polimeru (ang. 

solution blow spinning, SBS) lub drukowanie 3D. Zastosowana technologia 

wytwarzania nanorusztowań determinowana jest rodzajem materiału oraz 

wymiarami struktur jakie chcemy uzyskać. 

 

2. MIKROSYSTEMY JAKO PLATFORMY DO OCENY 

CYTOTOKSYCZNOŚCI 

 

2.1. OCENA CYTOTOKSYCZNOŚCI A TYP HODOWLI KOMÓRKOWEJ W 

MIKROSKALI 

 

Badania cytotoksyczności związków za pomocą testów in vitro, umożliwiają 

określenie stężenia związku jaki wywołuje toksyczne działanie na wybraną linię 

komórkową (np. oznaczanie LC50). Testy in vitro znajdują ważne zastosowanie 

m.in. w opracowywaniu nowych związków leczniczych czy terapii. Prowadzenie 

testów w systemach Cell-on-a-chip, zawierających ściśle zdefiniowane hodowle 

komórkowe, umożliwi usprawnienie tego typu badań. W przeciwieństwie do 

standardowych hodowli in vitro, gdzie dominują badania z wykorzystaniem 

hodowli komórek w monowarstwie (2D), w mikrosystemach uzyskiwane są różne 

typy hodowli dwu- oraz trójwymiarowych [4, 12-14, 17]. Na Rysunku                              

2 przedstawiono schemat prezentujący typy hodowli, jakie uzyskiwane są                  

w mikroskali, celem zastosowania ich do badania cytotoksyczności różnych 

związków. Oczywistym jest, że głównym typem badań w mikroskali, podobnie jak 

w  standardowych  badaniach,  są  te  wykorzystujące  monowarstwę komórek (2D).  
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Takie mikrosystemy posłużyły m.in.: do badania funkcji i morfologii komórek                  

w warunkach przepływowych, analizy cytotoksyczności związków leczniczych lub 

opracowywanych jako nowe leki, badania skuteczności wybranych terapii  

np. przeciwnowotworowych [4, 12-15, 17]. Prowadzone są również hodowle 2D 

kokultur komórkowych. Warte podkreślenia jest to, że współhodowla komórek 

dwóch typów (np. prawidłowych i nowotworowych) w ściśle zdefiniowanych 

obszarach jest utrudniona w standardowych płytkach wielodołkowych. Dzięki 

zastosowaniu miniaturyzacji możliwe jest zaprojektowanie ściśle sprecyzowanych  

i kontrolowanych miejsc umieszczenia, hodowli, a następnie analizy komórek. Tym 

samym, badany jest wpływ jednego typu komórek na drugi, np. w trakcie 

optymalizacji dawki leków czy procedur terapeutycznych [31]. Ważne miejsce 

zajmują również systemy Lab-on-a-chip, w których analizowane są pojedyncze 

komórki [14]. Hodowla komórek w postaci monowarstwy (2D) jest uproszczoną 

formą naturalnego wzrostu komórek. W celu lepszego odwzorowania warunków in 

vivo poza organizmem żywym, opracowano mikrosystemy, będące 

zaawansowanymi modelami hodowli in vitro, umożliwiające przestrzenne ułożenie 

i wzrost komórek. Do uzyskania trójwymiarowej (3D) hodowli komórek stosowane 

mogą być: wielokomórkowe agregaty i sferoidy, wielowarstwy komórkowe, 

hydrożele czy rusztowania i nanowłókna [22-30, 32, 33]. W tego rodzaju 

hodowlach, komórki łączą się ze sobą tworząc przestrzenne ułożenie, co pozwala na 

uzyskanie m.in. 3D macierzy zewnątrzkomórkowej i interakcji pomiędzy 

komórkami. Zaawansowane modele hodowli in vitro, uzyskiwane                           

w mikrosystemach, posłużyły dotychczas do przeprowadzenia różnego typu badań 

związanych z funkcjonowaniem komórek, oceną cytotoksyczności związków, czy 

modelowaniem stanu choroby. Badano zarówno komórki prawidłowe jak                        

i nowotworowe, pierwotne i ustalone linie komórkowe pobrane z różnych organów. 

Wiele prac poświęconych jest również analizie komórek macierzystych. 

Szczegółowe rozwiązania dla różnych przykładów zaawansowanych hodowli 

komórek w mikrosystemie przedstawiono w kolejnym rozdziale. 

 

 
 

Rysunek 2. Schemat prezentujący typy hodowli uzyskiwanie w mikroskali 

Figure 2.        A scheme of types of cell cultures created in microscale 
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2.2. SYSTEMY LAB-ON-A-CHIP DO HODOWLI SFEROIDÓW 

 

Tworzenie oraz hodowla sferoidów w systemach Cell-on-a-chip jest jedną                  

z głównych metod uzyskiwania zaawansowanych modeli hodowli komórek in vitro. 

Wielokomórkowe sferoidy (ang. Multicellular spheroids, MCS) są agregatami 

komórkowymi o szczególnych właściwościach. Składają się one z trzech części: 

martwiczego rdzenia (w środku sferoidu), komórek w stanie spoczynkowym oraz 

komórek proliferujących (część zewnętrzna sferoidu) [34]. Taka budowa sferoidu 

zapewnia ścisłe interakcje pomiędzy komórkami oraz obecność macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Ponadto, w sferoidzie obecne są gradienty składników 

odżywczych, metabolitów i tlenu pomiędzy zewnętrzną a środkową częścią 

sferoidu. Ze względu na ograniczoną dostępność składników odżywczych oraz 

tlenu do wnętrza sferoidu, uznawane są one za wczesne stadium beznaczyniowego 

guza nowotworowego. W związku z tym, wiele badań opartych na zastosowaniu 

sferoidów dotyczy terapii przeciwnowotworowej. Sferoidy, stosowane                             

w badaniach, pozbawione są naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz 

odpowiedniej ilości tkanki łącznej. W związku z czym należy pamiętać, że stanowią 

one jedynie zaawansowany model komórkowy. 

Tworzenie się sferoidów jest oparte na większym powinowactwie oddziaływań 

komórka-komórka niż komórka - macierz zewnątrzkomórkowa. Tym samym, 

materiał konstrukcyjny mikrosystemów, powinien posiadać właściwości 

hydrofobowe, uniemożliwiające do niego adhezję komórek. Obok tego czynnika, 

istotny wpływ na formowanie sferoidów w systemach Lab-on-a-chip ma typ 

komórek oraz kształt i wielkość mikrodołka hodowlanego, w którym tworzone są 

sferoidy [35-37].  

W badaniach własnych badaliśmy jak parametry takie jak: głębokość 

mikrodołków hodowlanych, prędkość przepływu wprowadzanej zawiesiny 

komórkowej oraz dodanie kolagenu do zawiesiny komórek, wpływa na hodowlę 

sferoidów [35]. Badania prowadzono w mikrosystemie składającym się z sieci 

mikrokanałów i 3x4 macierzy mikrokomór hodowlanych z U-kształtnymi 

mikrodołkami (o głębokości 350 µm lub 500 µm) wykonanych w PDMS. W celu 

zwiększenia hydrofobowości PDMS oraz agregacji komórek powierzchnię PDMS 

zmodyfikowano 0,05% poli(alkoholem winylowym) (PVA). Wykazano, że 

komórki chętniej agregują w głębszych mikrodołkach oraz że komórki prawidłowe 

posiadają większy stopień agregacji od badanych komórek nowotworowych. 

Ponadto, geometria mikrosystemu była zaprojektowana w taki sposób, że                          

w każdym z mikrodołków uzyskiwano pojedynczy sferoid. Daje to możliwość 

długoterminowego badania tego samego sferoidu i oceny odpowiedzi komórek na 

działanie danego czynnika terapeutycznego. Na podstawie tych badań, opracowano 

mikrosystemy  PDMS/PDMS  do  hodowli  sferoidów  w formie mono- i kokultury  
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komórek A549 i MRC5. Te opracowane zaawansowane modele komórkowe 

posłużyły do oceny cytotoksyczności i fotocytotoksyczności związków (tj. kwas                

5-aminolewulinowy i enkapsułowana mezo-tetrafenyloporfiryna) stosowanych                  

w terapii fotodynamicznej (PDT) [32, 35]. Wykazano, że mikrosystemy 

PDMS/PDMS z powodzeniem zastosowane mogą być do uzyskania przestrzennego 

modelu komórek płuc (hodowanych w postaci mono- i kokultury komórek) oraz 

oceny działania terapeutycznego wybranych związków stosowanych w PDT. 

Opracowano również mikrosystem do analizy cytotoksyczności 

chemioterapeutyków, np. cisplatyny [36]. System Lab-on-a-chip został 

zaprojektowany w ten sposób, że możliwe było analizowanie pojedynczych 

sferoidów, złożonych z komórek złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM). 

Ocenę cytotoksyczności dokonywano na podstawie aktywności kaspazy                           

w supernatancie pobranym z mikrosystemu, w którym rosły komórki. Wykazano, 

że badany chemioterapeutyk w warunkach dynamicznych (przepływ badanego 

czynnika), hamuje wzrost komórek dwukrotnie bardziej niż w hodowli statycznej 

(brak przepływu). Związane jest to z ciągłą wymianą substancji odżywczych oraz 

tlenu w prowadzonej hodowli. W mikroskali możliwe jest zastosowanie różnego 

rodzaju elementów konstrukcyjnych zwiększających automatyzację badań, np. 

poprzez tworzenie odpowiednich generatorów gradientu stężeń (CGG) [10]. Takie 

rozwiązanie zaproponowano w mikrosystemie, w którym z powodzeniem 

przeprowadzono hodowlę sferoidów złożonych z komórek raka jelita grubego 

(HCT116) [37]. Przeprowadzono analizę cytotoksyczności irinotekanu, który 

inkubowano z komórkami przez trzy dni. Dzięki zastosowaniu CGG, automatycznie 

uzyskano różne stężenia badanego związku. Wyniki powyższych badań, wnoszą 

istotną wiedzę dotyczącą analizy komórek nowotworowych oraz sposobu 

optymalizacji procedur przeciwnowotworowych.  

Mimo tego, że wielokomórkowe sferoidy są uznawane za wczesny model guza 

nowotworowego, wykorzystywane są one również jako zaawansowane, 

trójwymiarowe modele innych typów komórek, pochodzących z różnych organów 

np. serca, trzustki. Np. opracowano platformę do hodowli i analizy sferoidów 

złożonych z komórek hiPSC-CM oraz elektroprzewodzących nanorurek 

krzemowych [38]. Dzięki takiemu rozwiązaniu, analizowano jak elektryczna 

stymulacja wpływa na proliferację i skurcz komórek tworzących sferoidy. 

 

2.3. MODEL PRZESTRZENNY HODOWLI I ANALIZY KOMÓREK Z 

WYKORZYSTANIEM HYDROŻELI 

 

Zastosowanie hydrożeli jest kolejnym sposobem uzyskania przestrzennego 

ułożenia komórek w mikrosystemach. Samoorganizujące się sferoidy posiadają                  

w  swej  strukturze  rdzeń  nekrotyczny,  gdzie  ograniczony  jest  dostęp  substancji  
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odżywczych oraz tlenu. Uznaje się, że zastosowanie hydrożeli, w których są 

zawieszone komórki, pozwala na równomierne dostarczenie substancji odżywczych 

oraz związków do badanych komórek. Jednocześnie, hydrożele stanowią swojego 

rodzaju macierz zewnątrzkomórkową, strukturalnie podobną do tej występującej                   

w organizmie żywym, zależną od typu hydrożelu. Do hodowli komórek                           

w systemach Lab-on-a-chip stosowano zarówno hydrożele pochodzenia 

naturalnego jak i syntetycznego (wymienione w podrozdziale 1.2) np. kolagen typu 

I, kwas hialuronowy, Matrigel, alginian, GelMA [4, 14, 22-26]. W płynnym 

hydrożelu zawieszane są komórki, a następnie jest on żelowany pod wpływem 

wybranych czynników. W mikrosystemach wypełnionych hydrożelem analizowano 

różne typy komórek, zarówno prawidłowe (np. endotelialne: TIME, HUVEC, 

ECFC, macierzyste: hMSC, iPSC, pierwotne hepatocyty, fibroblasty NIH 3T3, 

komórki nerwowe) jak i nowotworowe (np. piersi MDA-MB-231, BCC, MCF-7, 

krążące CTC). Hodowla przestrzenna tych komórek w mikrosystemach została 

wykorzystana m.in. do analizy: proliferacji i morfologii komórek, cytotoksyczności 

i działania różnych związków jak również modelowania wzrostu określonych 

tkanek czy unaczynienia [4, 22-26, 39]. 

W swoich badaniach podjęliśmy próbę opracowania modelu przestrzennego                 

w mikroskali z zastosowaniem komercyjnie dostępnego hydrożelu peptydowego 

Puramatrix. W tym celu, opracowano mikrosystem (PDMS/szkło) składający się                

z trzech mikrokanałów: głównego, w którym znajdował się hydrożel z komórkami 

oraz mikrokanałów bocznych (oddzielonych od mikrokanału głównego za pomocą 

mikrosłupków) przeznaczonych do wprowadzania substancji odżywczych oraz 

badanych związków [22]. Zaprojektowany mikrosystem z powodzeniem został 

zastosowany do czterodniowej hodowli 3D oraz 2D (wprowadzano komórki bez 

hydrożelu) ludzkich kardiomiocytów (HCM) oraz testów cytotoksyczności 

izoprotenerolu. Zaobserwowano istotne różnice pomiędzy tymi dwoma modelami 

hodowlanymi. Ze względu na to, że zaawansowane modele przepływowe do 

przestrzennej hodowli kardiomiocytów w pewnym stopniu odzwierciedlają warunki 

in vivo, odpowiedź komórek w takim modelu może być bardziej zbliżona do 

rzeczywistej, uzyskiwanej w organizmie. Analiza komórek sercowych, w tym 

kardiomiocytów, w systemach Cell-on-a-chip była podejmowana również przez 

inne zespoły badawcze. Opracowano mikrosystem z PDMS, w którym przez 10 dni 

hodowano mysie kardiomocyty enkapsułowane w hydrożelu chitozanowym [23].                 

Z kolei hydrożel Matrigel wykorzystano do hodowli szczurzych kardiomiocytów                  

i fibroblastów sercowych w systemie typu Lab-on-paper [24]. Opracowano również 

mikrosystem, w którym umieszczono komórki karidomiocytów szczura 

enkapsulowane w GelMA, posłużył on do oceny wpływu adrenaliny na kurczliwość 

komórek [26].  

 



 

730 E. JASTRZĘBSKA  
   

 

Formowanie 3D hodowli komórek w hydrożelu coraz częściej znajduje 

zastosowanie do naśladowania i badania unaczynienia oraz angiogenezy                            

w mikrosystemach. Pauty i in. opracowali mikronaczynie w mikrosystemie 

wykonanym z PDMS [25]. Do mikrokanału wprowadzono hydrożel kolagenu typu 

I, w taki sposób, że uzyskano otwór o średnicy 200 µm. Posłużył on do hodowli 

komórek śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej, w kolejnych godzinach hodowli 

tworząc mikronaczynie. Następnie, badano jak czynnik wzrostu śródbłonka 

naczyniowego -A (VEGF-A) i jego receptor-2 (VEGFR-2) wpływają na 

angiogenezę w opracowanym mikroukładzie. 

 

2.4. INNE TYPY ZAAWANSOWANYCH MODELI HODOWLI KOMÓREK IN VITRO 

 

Kolejnym podejściem uzyskania hodowli przestrzennej w mikrosystemie jest 

tworzenie hodowli wielowarstwowych złożonych z: komórek prawidłowych oraz 

rosnących na nich komórkach nowotworowych. Hodowle wielowarstwowe znaleźć 

mogą szczególne zastosowanie w hodowli i analizie komórek nowotworowych. 

Wynika to z faktu, że wielowarstwowa hodowla komórkowa naśladuje dwa 

najważniejsze elementy budowy tkanki nowotworowej: warstwę podstawną (zręb)   

- złożoną z komórek prawidłowych (np. komórek tkanki łącznej lub fibroblastów) 

oraz warstwę miąższu - złożoną komórek nowotworowych [40]. Komórki tkanki 

łącznej są odpowiedzialne za wytwarzanie ECM, wypełniając przestrzeń między 

komórkami nowotworowymi i stymulują ich podział. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

możliwe jest naśladowanie w systemach Cell-on-a-chip heterogenicznej morfologii 

tkanki nowotworowej. Hodowla wielowarstwowa w mikrosystemach uzyskiwana 

jest poprzez, np. bezpośrednie umieszczenie komórek nowotworowych na warstwie 

komórek prawidłowych czy zastosowanie dodatkowej membrany jako podłoża 

hodowli komórek. W tym celu stosowane mogą być porowate membrany 

pochodzenia syntetycznego np. z poli(tereftalan etylenu) (PET), bądź cienkie 

membrany wykonane z hydrożelu (np. Matrigelu, kolagenu) [33, 41].  

Opracowano mikroukład z PDMS, w którym uzyskano hodowlę 

sześciowarstwową komórek o grubości ok. 100 µm umieszczoną na porowatej 

membranie PET [41]. Membrana umożliwiła równomierne dostarczenie substancji 

odżywczej do komórek. Użyteczność takiego modelu hodowli komórek śródbłonka 

(EMC), badano analizując stężenie tlenu w hodowli oraz żywotność komórek. 

Opracowano również mikrosystem z PDMS, w którym umieszczono membranę                  

z Matrigelu lub kolagenu [33]. Membrany przygotowywano poprzez inkubowanie 

cienkiej warstwy hydrożelu w 37
o
C. Zastosowanie porowatej membrany, imitowało 

działanie błony podstawnej. W wykonanym mikrosystemie analizowano 

proliferację i żywotność komórek hodowanych warstwowo tj: komórki nabłonka  

(BEAS-2b)  z  komórkami  śródbłonka  (HUVEC),   komórki  śródbłonka  
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(HUVEC) z fibroblastami (NHLFs), fibroblasty (NHLFs) z komórkami 

nowotworowymi płuc (A549). Wykazano, że proponowane rozwiązanie                            

z powodzeniem może być stosowane do hodowli wielowarstwowej komórek. 

Mimo tego, że hodowle przestrzenne są zaawansowanym modelem 

hodowlanym, to często komórki nie wykazują regularnego i równoległego ułożenia 

względem siebie. Zastosowanie rusztowań oraz nanowłókien w mikrosystemach 

może być rozwiązaniem tego typu problemu. Wynika to również z faktu, że 

nanowłókna są porowate, mają wysoki stosunek powierzchni do objętości i są 

podobne do ECM [27-29]. Ponadto, ukierunkowany wzrost komórek 

determinowany jest przepływem roztworów (warunki dynamiczne)                                  

w mikrosystemach.  

Systemy Cell-on-a-chip oparte na nanorusztowaniach i nanowłóknach badane 

były pod kątem zastosowania do hodowli i analizy różnego typu komórek np. serca, 

nerwowych, mięśniowych, macierzystych [27-31]. W szczególności znajdują one 

zastosowanie w badaniu komórek macierzystych. Wynika to z faktu, że badane jest 

różnicowanie komórek po działaniu nie tylko warunków przepływowych, ale 

również specyficznej topografii powierzchni, na której rosną komórki. Na przykład, 

w mikrosystemie z PDMS zawierającym mikrokanały wraz z nanorusztowaniem                

z PLGA analizowano różnicowanie hiPSC w kierunku neuronów [27]. Z kolei 

nanowłókna z tego samego biomateriału zintegrowano w trójwarstwowym 

mikrosystemie z PDMS i szkła [28]. Mikrosystem ten posłużył do badania 

różnicowania komórek MSC. Poza tym, w mikrosystemie integrowane są 

nanowłókna, których właściwości fizykochemiczne (np. moduł sprężystości, 

elastyczność) oraz metoda ich wykonania, są tak dobrane, aby odpowiadały one 

właściwościom danej tkanki. Prowadzone są prace nad integracją mikrosystemów               

z nanorusztowaniami oraz nanowłóknami. Niemniej jednak ze względu na brak ich 

przezroczystości, istnieje wiele zagadnień, które należy rozwiązać.  

 

3. NAŚLADOWANIE FUNKCJONOWANIA ORGANÓW W MIKROSKALI 

– SYSTEMY ORGAN-ON-A-CHIP 

 

Rozwój metod pozwalających na otrzymywanie coraz bardziej złożonych 

mikrosystemów, doprowadził do powstania systemów naśladujących działanie 

całych organów ludzkiego ciała. Tego typu mikrosystemy nazywane są systemami 

Organ-on-a-chip [42, 43]. W ostatnich latach, systemy typu Organ-on-a-chip 

uznawane są za narzędzia posiadające ogromy potencjał w kontekście badania 

skuteczności i bezpieczeństwa leków, związków chemicznych czy kosmetyków 

oraz w zastosowaniu ich w medycynie regeneracyjnej. Systemy Organ-on-a-chip są 

zaawansowanymi    modelami    hodowli    komórek   in    vitro,    umożliwiającymi 

naśladowanie  przynajmniej  w  pewnym  stopniu  funkcjonowania danej tkanki czy 
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organu [4, 42, 43]. Jest to możliwe m.in. poprzez zastosowanie hodowli 

przestrzennej komórek, kokultury komórek budujących daną tkankę, zastosowaniu 

czynników egzogennych o takich parametrach jak w warunkach in vivo, symulacji 

unaczynienia. Odpowiednio opracowane systemy tego typu, umożliwiają 

osiągnięcie wyników badań z dużą zgodnością do tych otrzymywanych                                  

w warunkach in vivo. Systemy Organ-on-a-chip stosowane są m.in. do: 

 badania fizjologii i funkcji komórek, 

 opracowywania metod terapeutycznych w fazie choroby danego organu, 

 badanie cytotoksyczności związków stosowanych w leczeniu określonych 

chorób. 

Każda tkanka charakteryzuje się specyficznymi właściwościami 

fizykochemicznymi i biologicznymi. W celu opracowania zaawansowanego modelu 

do hodowli i analizy komórek danego organu, te specyficzne właściwości tkanki są 

modelowane w systemie mikroprzepływowym. Poza parametrami systemów Cell-

on-a-chip, które charakteryzowano w poprzednich rozdziałach tej pracy,                            

w przypadku systemów Organ-on-a-chip ważną rolę odgrywają parametry tj. 

mechaniczna stymulacja i przepływ, specyficzna dla danego organu architektura                  

i funkcjonalność tkanki. Np. niektóre tkanki są poddawane ciągłej stymulacji 

mechanicznej, dlatego też taki czynnik jest symulowany w mikrosystemie.                      

W niektórych organach (np. sercu) komórki charakteryzują się równoległym 

ułożeniem, dlatego też w mikrosystemach stosowane są dodatkowe materiały (np. 

nanowłókna) i czynniki (np. przepływ) ukierunkowujące wzrost komórek. Wiele 

organów posiada specyficzne biologiczne bariery (np. bariera krew-mózg), dlatego 

też w mikrosystemach wykorzystywane są dodatkowe membrany, biomateriały 

odzwierciedlające tę cechę. W literaturze dotychczas prezentowano systemy 

naśladujące m.in. funkcjonowanie takich organów jak: serce (Heart-on-a-chip), 

płuca (Lung -on -a-chip), wątroba (Liver-on-a-chip), jelito (Intenstine-on-a-chip), 

śledziona (Spleen-on-a-chip), nerka (Kidney-on-a-chip), mózg (Brain-on-a-chip) [4, 

13, 42, 43]. W ostatnich latach, badania prowadzone są w kierunku opracowania 

zaawansowanych modeli hodowli komórek, umożliwiających naśladowanie funkcji 

nie tylko pojedynczych organów, ale połączeń wielu narządów w jednym 

mikrosystemie (tzw. Body-on-a-chip, Human-on-a-chip). Tego typu zaawansowane 

modele hodowli komórek in vitro w połączeniu z analizą materiału biologicznego 

pobranego od pacjenta umożliwiłoby prowadzenie badań w obszarze 

zaawansowanej medycyny spersonalizowanej. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 

Systemy Cell-on-a-chip są innowacyjnymi narzędziami, które wykorzystane mogą 

być do hodowli i badania funkcji komórek różnego typu. Dynamiczny rozwój tej 

dziedziny wynika przede wszystkim z miniaturyzacji hodowli komórkowych i badań               

z materiałem biologicznym. Jednak bez wątpienia, najważniejszym czynnikiem 

wyróżniającym systemy Cell-on-a-chip jest możliwość naśladowania w mikroskali 

warunków naturalnego wzrostu komórek, bardziej niż ma to miejsce w standardowych 

badaniach prowadzonych w makroskali. Opracowywane mikrosystemy stanowią 

zautomatyzowane narzędzia do: oceny cytotoksyczności związków i efektów 

terapeutycznych terapii, modelowania oddziaływań międzykomórkowych                                 

i naśladowania funkcji różnych organów. Zadaniem systemów 

 Cell-on-a-chip jest uzupełnienie bądź w pewnym stopniu zastąpienie badań dotychczas 

prowadzonych w laboratoriach biologicznych. Zaawansowane modele hodowli 

komórek in vitro uzyskane w mikrosystemach stanowią nowe rozwiązania 

konstrukcyjne i metodyczne, które w przyszłości cieszyć się mogą zainteresowaniem 

biologów, diagnostów czy lekarzy. 
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ABSTRACT 

 

Ionic liquids (IL) are defined as compounds consisting only of ions with                  

a melting point below 100°C. [1,2,4]. The first obtained ionic liquid was 

ethylammonium nitrate synthesized in 1914 by Paul Walden as a result of the 

protonation of ethylamine with nitric acid [4]. 

New group of IL are amino acid ionic liquids. They are non-toxic and bio-

renewable ionic liquids of natural origin. The amino acids contain at least two 

functional groups, an amino group and a carboxyl group, which makes them both 

cationic and anionic in the amino acid ionic liquid. Amino acid ionic liquids attract 

more and more attention in the field of catalysis, as solvents in chemical 

transformations and cellulose solvents due to low production costs and their 

biodegradable. Compounds based on imidazolium, phosphonium, ammonium and 

choline ionic liquids found a wide application in biological sciences, modern 

chemistry and materials science [10]. One of their biggest advantages is the ability 

to absorb CO2 (especially their amino acid derivatives), which increases the chance 

of eliminating carbon dioxide from the environment. Amino acid ionic liquids have 

also found application in the field of catalysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: ionic liquids, choline ionic liquids, amino acid ionic liquids 

Słowa kluczowe: ciecze jonowe, cholinowe ciecze jonowe, aminokwasowe ciecze 

jonowe 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

AA  – aminokwas (ang. amino acid) 

AAIL  – aminokwasowe ciecze jonowe (ang. amino acid ionic li-

quids) 

ChoAA-IL – cholinowe ciecze jonowe (ang. choline amino acid ionic 

liquids) 

IL  – ciecze jonowe (ang. ionic liquids) 

TFA – kwas trifluorooctowy (ang. trifluoroaceticc acid) 

TfOH  – kwas trifluorometanosulfonowy (ang. trifluoromethano-

sulfonic acid) 
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WPROWADZENIE 

 
Ciecze jonowe (IL) wzbudzają od wielu lat duże zainteresowanie wśród 

naukowców, ze względu na potencjał jaki za sobą niosą. Szczególnie ważną cechą 

powinna być ich biodegradowalność oraz nietoksyczność. Pochodne IL oparte na 

aminokwasach są pochodzenia naturalnego, co sprawia, że synteza ich powinna 

odznaczać się niskim kosztem. Ciecze jonowe stanowią alternatywę dla powszechnie 

używanych rozpuszczalników. Okazuje się, że znalazły zastosowanie jako substancje 

pomocnicze do wprowadzania słabo rozpuszczalnych leków - zwiększając tym samym 

ich przyswajalność oraz wchłanialność. 

 

 

 

1. CIECZE JONOWE 

 

1.1. WŁAŚCIWOŚCI 

 

Ciecze jonowe definiuje się jako związki o temperaturze topnienia poniżej 

100°C składające się wyłącznie z jonów. Inne określenia stosowane w literaturze 

opisujące ten rodzaj związków to stop jonowy, stopiona sól, ciekły elektrolit, szkło 

jonowe, ciekła sól oraz rozpuszczalnik przyszłości [1]. 

Opisywane związki są polarne, niepalne, nielotne (wykazują niską prężność 

par w temperaturze 25°C), stabilne w kontakcie z wodą oraz na powietrzu, 

nierozpuszczalne (hydrofobowe ciecze jonowe) lub rozpuszczalne w wodzie 

(hydrofilowe ciecze jonowe) [1-3]. Ich temperatura wrzenia osiąga wartości 

powyżej 350°C, dzięki czemu charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną [2]. 

Ciekłe sole przewodzą prąd oraz posiadają dużą pojemność cieplną. Wykazują się 

gęstością powyżej 1 g/cm
3 

[3]. Wykorzystywane są jako rozpuszczalniki dla 

katalizatorów, głównie kompleksów metali przejściowych, związków 

nieorganicznych, związków organicznych (alkoholi, acetonu, chloroformu, octanu 

etylu) oraz enzymów [2-4]. 

Ciekłe elektrolity są dobrym zamiennikiem formaliny, ponieważ utrwalają 

tkanki miękkie. Stosowane są jako konserwanty w papiernictwie. Wykazują 

aktywność wobec grzybów i bakterii [3]. 

Większość cieczy jonowych, ze względu na swoje właściwości (niepalność, 

nielotność), nazywanych jest zielonymi substancjami chemicznymi. Istnieją jednak 

takie, które są łatwopalne oraz toksyczne. Uwalnianie ich do środowiska powoduje 

zanieczyszczenie gleby oraz wody [1]. 
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1.2. BUDOWA I PODZIAŁ 

 

Pierwszą otrzymaną cieczą jonową był azotan etyloamoniowy zsyntetyzowany 

w 1914 roku przez Paula Waldena w wyniku reakcji protonowania etyloaminy 

kwasem azotowym. Temperatura topnienia powstałego produktu wynosiła 12°C 

[3]. 

 

H3C CH2 N+

H

H  NO3
-

H

 
 

 

Rysunek 1. Struktura azotanu etyloamoniowego [3] 

Figure 1.        The structure of ethylammonium nitrate [3] 

 

Ciecze jonowe to sole składające się z organicznego kationu, który ze względu 

na swoją budowę jest duży i niesymetryczny oraz nieorganicznego lub 

organicznego anionu [3]. Możliwość licznych kombinacji kationów [5] i anionów 

[6] sprawia, że są one określane jako „projektowalne chemikalia”. Odpowiednia 

kombinacja dostępnych anionów i kationów może doprowadzić do sformułowania 

ponad 1012 rodzajów cieczy jonowych [1]. 
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Rysunek 2. Popularne kationy cieczy jonowych [5] 

Figure 2.        Popular cations of ionic liquids [5] 
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Rysunek 3. Popularne organiczne i nieorganiczne aniony cieczy jonowych [6] 

Figure 3.        Popular organic and inorganic anions of ionic liquids [6] 
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Ciecze jonowe można podzielić na cztery główne grupy: 

a) protonowe ciecze jonowe, 

b) ciecze jonowe w temperaturze pokojowej, 

c) ciecze jonowe o specjalnych zastosowaniach, 

d) ciecze jonowe wykorzystywane do syntezy selektywnych, ciekłych 

membran i sensorów. 

 

2. AMINOKWASOWE CIECZE JONOWE 

 

2.1. WŁAŚCIWOŚCI 

 

Aminokwasowe ciecze jonowe to nowa grupa nietoksycznych                             

i bioodnawialnych cieczy jonowych. Aminokwasy zawierają co najmniej dwie 

grupy funkcyjne, grupę aminową i grupę karboksylową, co sprawia, że mogą być 

zarówno kationem jak i anionem w aminokwasowej cieczy jonowej (Rys. 4). 

Właściwości ich zależą od grup funkcyjnych w łańcuchach bocznych użytych 

aminokwasów.  

 

 

COO-H3N+

R

X-

kation COO-
H2N

R

COOHH3N+

R

jako kation

jako anion

-aminokwas

 
 

Rysunek 4. Kationowa i anionowa forma aminokwasu [7] 

Figure 4.        Cationic and anionic form of the amino acid [7] 
 

Opisywane związki występują w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej. 

Ich temperatura zeszklenia maleje wraz ze wzrostem długości łańcucha bocznego 

[1]. Temperatura topnienia, zeszklenia oraz lepkość wzrastają wtedy, gdy 

aminokwas zawiera pierścień aromatyczny lub grupę wiążącą proton [8]. 

Charakteryzują się wyższą stabilnością termiczną w porównaniu z powszechnie 

wykorzystywanymi cieczami jonowymi, dzięki międzycząsteczkowej sile 

przyciągania van der Waalsa i międzycząsteczkowym wiązaniom wodorowym. 

Wysoka stabilność termiczna pozwala na ich zastosowanie w reakcjach 

wysokotemperaturowych. Im krótszy łańcuch boczny aminokwasu tym większa 

stabilność termiczna aminokwasowej cieczy jonowej. W wyniku podwyższenia 

temperatury   wykazują   spadek   gęstości,  lepkości, współczynnika ogniotrwałości  
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oraz wzrost przewodności. Wykorzystywane są jako nielotne rozpuszczalniki                     

w wielu reakcjach chemicznych zastępując tradycyjne rozpuszczalniki lotne [1]. 

 

2.2. ZASTOSOWANIE 

 

Aminokwasowe ciecze jonowe przyciągają coraz większą uwagę w dziedzinie 

katalizy, jako rozpuszczalniki w przemianach chemicznych oraz rozpuszczalniki 

celulozy ze względu na niskie koszty produkcji oraz swoje biodegradowalne                       

i nietoksyczne właściwości. Związki oparte na imidazoliowych, fosfoniowych, 

amonowych i cholinowych cieczach jonowych znalazły szerokie zastosowanie                   

w naukach biologicznych, nowoczesnej chemii oraz materiałoznawstwie [1]. 

Związki powstające w wyniku syntezy aminokwasów z cieczami jonowymi 

stanowią rozpuszczalniki dla celulozy, kwasów nukleinowych, węglowodanów, 

dzięki międzycząsteczkowej sile przyciągania van der Waalsa oraz bardzo silnym 

międzycząsteczkowym wiązaniom wodorowym. Umożliwia to łatwe oddziaływanie 

z celulozą i innymi biologicznymi makrocząsteczkami i powoduje ich 

rozpuszczenie. Innym zastosowaniem jest wychwytywanie dwutlenku węgla,                    

w celu ograniczenia emisji CO2 do atmosfery [1]. 

 

 
Rysunek 5. Zastosowania aminokwasowych cieczy jonowych [1] 

Figure 5.        Applications of amino acid ionic liquids [1] 
 

2.3. OTRZYMYWANIE 

 

Synteza aminokwasowych cieczy jonowych została opisana przez dwóch 

chemików:   Kenta   Fukumoto   i   Hiroyuki   Ohno.  Polegała ona na połączeniu 20  
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naturalnych aminokwasów z kationem 1-etylo-3-metyloimidazoliowym [1] (Rys. 

6). 

Powstałe aminokwasowe ciecze jonowe oparte na kationie 1-etylo-3-

metyloimidazoliowym mogły rozpuszczać natywne aminokwasy i były 

rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. Prowadzone nad tym typem 

związków badania wykazały, że właściwości takie jak przewodnictwo jonowe, 

mieszalność w rozpuszczalnikach organicznych oraz temperatura zeszklenia 

zależały od charakteru łańcuchów bocznych aminokwasów. Badane związki 

wykazały zmniejszoną lepkość oraz zachowały swoją chiralność po ich ogrzaniu do 

150°C [1]. 

 

N

N+

CH2

CH3

CH3

 
 

Rysunek 6. Struktura kationu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego [1] 

Figure 6.        Structure of 1-ethyl-3-methylimidazolium cation [1] 
 

2.4. ANIONOWE AMINOKWASY 

 

W 2005 roku udało się otrzymać po raz pierwszy anionowe aminokwasy. 

Dokonał tego Ohno wraz z współpracownikami [8]. Na rysunku 7 A przedstawiona 

została zaproponowana przez nich metoda otrzymywania AAIL. W pierwszym 

etapie miała miejsce zamiana cieczy jonowej w odpowiedni wodorotlenek, poprzez 

wymianę jonową, a następnie neutralizacja z wykorzystaniem aminokwasu                       

w stosunku równomolowym [9]. 
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.
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Rysunek 7. Przykład anionów występujących w cieczach jonowych pochodnych aminokwasowych [15] 

Figure 7.        An example of anions found in ionic amino acid derivative liquids [15] 
 

Kolejna zaproponowana metoda (Rys. 7 B) otrzymywania pochodnych 

aminokwasowych cieczy jonowych była zaprezentowana w 2012 roku przez Liu                 

i współpracowników [13]. Skupili oni swoją uwagę na uzyskaniu cholinowo-

aminokwasowych cieczy jonowych (ChoAA-IL).  ChoAA składa się zasadniczo                   

z czwartorzędowej amoniowej kationocholiny i anionu aminokwasowego 

(NH2CH(R)-COO
−
) [13,16]. Związki tego typu mogą być otrzymane w wyniku 

wymiany jonowej [12] lub przy wykorzystaniu miareczkowania 

potencjometrycznego [14]. Otrzymane pochodne wykazują się różnorodnymi 

właściwościami. Znalazły zastosowanie jako katalizatory w reakcji Knoevenagela, 

a także badano ich zdolność do rozpuszczania biopolimerów takich, jak lignina czy 

celuloza w temperaturze  90°C w stężeniach poniżej 140 mg/g IL. Pochodne 

[Cho][Gly] oraz [Cho][Pro] rozpuszczają ligninę i mogą być wykorzystywane jako 

smary pochodzenia biologicznego, chroniąc stal przed korozją [11,17,18].  

W ostatnich latach prowadzone były prace nad zdolnością aminokwasowych 

cieczy jonowych do wiązania antropogenicznego dwutlenku węgla. W przemyśle 

technologicznym wykorzystywane są wodne roztwory amin [19], które posiadają 

zdolność absorbcji CO2 w sposób odwracalny. Przebadano również nieodnawialne 

ciecze jonowe z funkcjonalizowaną grupą aminową, dla których zdolność absorpcji 

CO2 wyniosła około 0.5 mol/mol, zgodnie z zaproponowanym mechanizmem Rys. 

8 z preferencyjna absorpcja 1:2. W zastosowaniu AAIL dostrzega się możliwość 

poprawy zdolności wiązania CO2. Brennecke wraz z współpracownikami otrzymali 

w swoich badaniach równomolową absorpcję CO2 dla pochodnych proliniano-, 

metionino-fosfoniowych cieczy jonowych. Wiązanie dwutlenku węgla przebiega 

zgodnie z mechanizmem 1 : 1, który jest energetycznie faworyzowany [20]. 

Zgodnie z zaproponowanym mechanizmem powstaje kwas karbaminowy. 

Najlepsze wyniki uzyskane zostały dla pochodnej prolinowej, co mogło być 

spowodowane wystąpieniem międzycząsteczkowych wiązań wodorowych 

stabilizujących powstający kwas. 
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Rysunek 8. Proponowany mechanizm wiązania dwutlenku węgla [15] 

Figure 8.        Proposed carbon dioxide binding mechanism [15] 

 

Grupa badawcza Riisagera w swojej pracy otrzymała ciecze jonowe, które 

zbudowane były z kationu tetraalkiloamoniowego oraz anionu aminokwasowego, 

posiadającego dodatkową grupę aminową w łańcuchu bocznym. Stwierdzono, że 

pochodna [N66614[Lys] posiadała zdolność związania CO2 w temperaturze 

pokojowej 2,1 mol CO2 na 1 mol cieczy jonowej [21]. 

 

2.5. KATIONOWE AMINOKWASY 

 

Reakcja protonowania z wykorzystaniem silnych kwasów stanowi najprostszy 

sposób przekształcania aminokwasów w pochodne kationowe. W jej wyniku 

otrzymanych zostało wiele pochodnych cieczy jonowych (Rys. 9 A). Grupa 

badawcza Zhang przekształciła 20 aminokwasów w IL w reakcji z kwasami m.in. 

HNO3, TFA, HCl, TfOH, HClO4. [22, 23] Przy wykorzystaniu techniki 

potencjometrycznego miareczkowania ustalono, że wartości pKa dla otrzymanych 

pochodnych mieszczą się w przedziale 1,98-2,42, co sprawia, że związki te można 

określić mianem umiarkowanie mocnych kwasów. W celu zmniejszenia zdolności 

wiązania protonu wykorzystane zostały również estry metylowe AA, dzięki czemu 

otrzymane AAIL wykazywały się niższymi temperaturami topnienia.  

Dzięki swoim właściwościom znalazły zastosowanie jako rozpuszczalniki czy 

kwasowe katalizatory. Przykładowo mogą być wykorzystane jako katalizatory                 

w reakcji estryfikacji kwasu walerianowego z etanolem. Metoda ta pozwala na 

otrzymywanie  biopaliw nowej generacji wykazujących się wyższą gęstością niż 

dotąd stosowany etanol czy lakton γ-walerianowy [24]. Jednym                                         

z najskuteczniejszych katalizatorów okazał się [Pro]HSO4. 
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Dużą uwagę poświęca się syntezie protonowych AAIL. Składa się ona z kilku 

etapów, przede wszystkim obejmujących reakcję alkilowania grupy aminowej 

aminokwasu z wykorzystaniem halogenku metylu i etylu w piecu mikrofalowym. 

Rashan i współpracownicy otrzymane związki wykorzystali w reakcji cykloaddycji 

dwutlenku węgla do tlenku styrenu pod ciśnieniem atmosferycznym. (Rys. 9 B) 

[25]. Przykładowo w reakcji estru metylowego histydyny z jodkiem metylu 

zaobserwowano uzyskano IL z 95% wydajnością przy 99% selektywności.                     

W reakcji pośredniej powstawał karbaminian z łańcuchem bocznym imidazolu. 

Ciekawy aspekt wykorzystania aminokwasowych cieczy jonowy stanowi ich 

zastosowanie w syntezie jako rozpuszczalników chiralnych. Przykładem 

wykorzystania pochodnych AAIL jest zastosowanie tego typu związków jako 

donorów do tworzenia związków N-heterocyklicznych (Rys. 9 C) [26]. W reakcji 

Debusa-Radziszewskiego wykorzystane zostały związki imidazoliowe, pochodne 

aminokwasowe, formaldehyd, metyloglioksal lub glioksal. W wyniku 

przeprowadzonej syntezy otrzymane pochodne przekształca się w IL w reakcji                   

z mocnymi kwasami [27]. Możliwe jest również przeprowadzenie dekarboksylacji 

w obecności kwasu octowego w reaktorze przepływowym z utworzeniem N-

podstawionej soli IL imidazolowej. W tego typu syntezach wykorzystywane są                   

z powodzeniem kationy pirydyniowe powstałe w wyniku hydrotermalnej 

dekarboksylacji jonu obojnaczego 3-hydroksypirymidyniowego powstałego                      

w reakcji furfuralu z wybranym aminokwasem [28]. 

 Archetypowym organokatalizatorem jest L-prolina, używana jako chiralny 

anion lub kation związany ze standardowym IL, która szeroko wykorzystywana jest 

m.in. w asymetrycznych reakcjach aldolowych [27]. Wykorzystanie kationu butylo-

imidazolowo-prolinowego wykazuje dużą selektywność syn:anty (99:1) w reakcji 

asymetrycznej addycji Michaela cyklohesanonu do trans-bnitrostyrenu (Rys. 9 D). 
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Rysunek 9. Przykład kationów występujących w cieczach jonowych pochodnych aminokwasowych [15] 

Figure 9.        An example of cations found in liquid ionic amino acid derivatives [16] 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Ciecze jonowe znajdują szerokie zastosowanie zarówno jako katalizatory czy 

rozpuszczalniki w syntezie chemicznej. Niewątpliwie jedną z większych ich zalet jest 

zdolność absorpcji CO2 (szczególności ich aminokwasowych pochodnych), co zwiększa 

szansę eliminacji dwutlenku węgla ze środowiska. Aminokwasowe ciecze jonowe 

znalazły również zastosowanie w dziedzinie katalizy. Pochodne imidazolowe, 

fosfoniowe czy cholinowe AAIL wykorzystywane są w inżynierii materiałowej.  



 

750 J. SAMASZKO-FIERTEK, K. SOWIŃSKA, B. DMOCHOWSKA, R. ŚLUSARZ, J. MADAJ  
   

 

PODZIĘKOWANIA 

 

Praca częściowo finansowana z DS 531-8456-D 501-19. 

 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 

[1] C. Verma, E. Ebenso, Clin. Med. Biochem., 2018, 4(3), 1. 

[2] J. Pernak, Przemysł chemiczny, 2000, 79(5), 150. 

[3] E. Sztank, Rozprawa doktorska, Równowagi fazowe ciecz-ciecz w mieszaninach 

imidazoliowych cieczy jonowych z diolami, 2014.  

[4] J. Pernak, Przemysł Chemiczny, 2003, 82, 521. 

[5] M. Kambic, R. Kalb,
 
T. Tasner, D. Lovrec, Sci.World J., 2014, 2014, 504762. 

[6] S.Y. Yang, F. Cicoira, R. Byrne, F. Benito-Lopez, D. Diamond, R.M. Owens, G.G. Malliaras, 

Chem Commun (Camb). 2010, 46(42), 7972. 

[7] M. Shahrom, C.D. Wilfred, J. Appl. Sci., 2014, 14, 1067. 

[8] H. Ohno, K. Fukumoto, Acc. Chem. Res., 2007, 40, 1122. 

[9] K. Fukumoto, M. Yoshizawa, H. Ohno, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 2398. 

[10] K. Fujimura, T. Ichikawa, M. Yoshio, T. Kato, H. Ohno, Chem. Asian J., 2016, 11, 520. 

[11] D.J. Tao,, Z. Cheng, F.F. Chen, Z.M. Li, N. Hu, X.S. Chen, J. Chem. Eng. Data, 2013, 58, 1542. 

[12] P. Moriel, E.J. Garcia-Suarez, M. Martinez, A.B. Garcia, M.A. Montes-Moran, V. Calvino-

Casilda, M. Banares, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 4877. 

[13] Q.-P. Liu, X.-D. Hou, N. Li, M.-H. Zong, Green Chem., 2012, 14, 304 

[14] S. De Santis, G. Masci, F. Casciotta, R. Caminiti, E. Scarpellini, M. Campetella, L. Gontrani, 

Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 20687. 

[15] S. Kirchhecker, D. Esposito, Curr. Opin. Green Sus. Chem., 2016, 2, 28. 

[16] L. Gontrani, Biophys. Rev., 2018, 10873. 

[17] L. Mu, Y. Shi, X. Guo, T. Ji, L. Chen, R. Yuan, L. Brisbin,, H. Wang, J. Zhu, RSC Adv., 2015, 5, 

66067. 

[18] X. Hou, Q.P. Liu, T.J. Smith, N. Li, M.H. Zong, PLoS One, 2013, 8(3), 1. 

[19] G.T. Rochelle, Science, 2009, 325, 1652. 

[20] B.E. Gurkan, J.C. De La Fuente, E.M. Mindrup, L.E. Ficke, B.F. Goodrich, E.A. Price, W.F. 

Schneider, J.F. Brennecke, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 2116. 

[21] S, Saravanamurugan, A.J. Kunov-Kruse, R. Fehrmann, A. Riisager, ChemSusChem, 2014, 7, 

897. 

[22] L. Zhang,  L. He,  C.B. Hong, S. Qin,  G.H. Tao, Green Chem., 2015, 12, 5154. 

[23] G. Tao, L. He, N. Sun, Y. Kou, Chem. Commun. (Camb.), 2005, 28, 3562. 

[24] L.L. Dong, L. He, G.H. Tao, C. Hu, RSC Adv., 2013, 3, 4806. 

[25] K.R. Roshan, T. Jose, D. Kim, K.A. Cherian, D.W. Park, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 963. 

[26] S. Kirchhecker, M. Antonietti, D. Esposito, Green Chem., 2014, 16, 3705. 

[27] D. Esposito, S. Kirchhecker, M. Antonietti, Chem. Eur. J., 2013, 19, 15097. 

[28] S. Kirchhecker, S. Tröger-Müller, S. Bake, M. Antonietti, A. Taubert, D. Esposit, Green Chem., 

2015, 17, 4151. 

[29] I. Fuchs, N. Fechler, M. Antonietti, Y. Mastai, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 408. 

[30] S. Luo, X. Mi, L. Zhang, S. Liu, HXu, J.P. Cheng, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 3093. 

[31] K. Nobuoka, S. Kitaoka, T. Kojima, Y. Kawano, K. Hirano, M. Tange, S. Obata, Y. Yamamoto, 

T. Harran, Y. Ishikawa, Org. Chem. Int., 2014, 2014, 1.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kambic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalb%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tasner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lovrec%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24526900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3910279/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byrne%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20871879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benito-Lopez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20871879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diamond%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20871879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owens%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20871879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malliaras%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20871879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Electrochemical+transistors+with+ionic+liquids+for+enzymatic+sensing
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ALei%20Zhang
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ALing%20He
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ACheng-Bin%20Hong
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ASong%20Qin
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AGuo-Hong%20Tao


 

AMINOKWASOWE CIECZE JONOWE 751 
  

 

[32] L. González-Mendoza, J. Escorihuela, B. Altava, M.I. Burguete, S.V. Luis, Org. Biomol. Chem., 

2015, 19, 5450. 

 
Praca wpłynęła do Redakcji 28 lipca 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                                                     2019, 73, 11-12  
 
 
 

 

 

ZWIĄZKI WANADU I CHROMU JAKO 

POTENCJALNE INSULINO-MIMETYKI 

WYKORZYSTYWANE W LECZENIU CUKRZYCY  

 

 VANADIUM AND CHROMIUM COMPOUNDS AS THE 

POTENTIAL INSULIN-MIMETICS USED IN THE 

TREATMENT OF DIABETES 

 

Joanna Drzeżdżon*, Jacek Malinowski,  

Dominika Zych, Dagmara Jacewicz 
 

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

*e-mail: joanna.drzezdzon@ug.edu.pl  
 
 
 
                   

 

 Abstract 

 Wykaz stosowanych skrótów 

 Wprowadzenie 

 1. Związki wanadu jako związki biologicznie czynne 

     1.1. Insulino-mimetyczne właściwości związków wanadu 

     1.2. Badanie wpływu związków wanadu na parametry stresu  

     oksydacyjnego 

     1.3. Toksyczność związków wanadu 

 2. Związki chromu(III) jako związki biologicznie czynne 

     2.1. Związki chromu(III) jako składniki odżywcze oraz suplementy 

     diety 

     2.2. Insulino-mimetyczne właściwości związków chromu 

     2.3. Toksyczność związków chromu 

 Uwagi końcowe 

 Podziękowania 

 Piśmiennictwo cytowane 

 

 



 

Dr Joanna Drzeżdżon jest pracownikiem Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii 

UG w 2012 roku, tam również otrzymała w 2017 r. stopień doktora. Jej zainteresowania naukowe 

dotyczą badań fizykochemicznych polikarboksylanowych związków koordynacyjnych jonów 

metali przejściowych oraz zastosowania związków kompleksowych chromu(III) oraz wanadu(IV) 

jako katalizatorów polimeryzacji olefin. Jest współautorką 39 publikacji naukowych                             

w czasopismach z listy filadelfijskiej, 2 zgłoszeń patentowych, 18 rozdziałów w książkach oraz 

74 komunikatów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 
 

 https://orcid.org/0000-0002-9964-3027 

 

Mgr Jacek Malinowski rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie Chemii i Biochemii na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia I stopnia na kierunku Chemia – 

Analityka i Diagnostyka w 2012, następnie ukończył studia II stopnia na kierunku Chemia – 

Analityka i Diagnostyka. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: badanie szybkości reakcji 

związków polikarboksylanowych cynku(II) metodą zatrzymanego przepływu, synteza nowych 

związków koordynacyjnych Cr(III) oraz wanadu(IV) oraz charakterystyka ich właściwości 

fizykochemicznych oraz biologicznych. 
 

 https://orcid.org/0000-0003-2230-4008 

 

Dominika Zych jest studentką I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Chemia, 

specjalność analityka i diagnostyka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Swoje pierwsze prace badawcze dotyczące polikarboksylanowych związków kompleksowych 

chromu(III), realizuje na Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Pracowni Fizykochemii 

Związków Kompleksowych. 
 

 https://orcid.org/ 0000-0001-6031-1327 
 

 
Dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, prof. UG urodziła się 30 września 1976 roku                            

w Bolesławcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała tamże edukację w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. Studiowała na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2001 roku obroniła pracę magisterską.                 

W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego (UG). Pracę doktorską obroniła w 2005 roku, za którą otrzymała nagrodę Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W lipcu 2015 roku uzyskała stopień naukowy 

doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UG. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemii jako 

asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny (od 2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują 

się na chemii związków kompleksowych, kinetyce reakcji oraz na biosensorach molekularnych,               

a w szczególności na ich zastosowaniach do oznaczania tlenku azotu(IV) i tlenku węgla(IV)                  

w materiale biologicznym. Jej dorobek naukowy obejmuje 99 prac naukowych, z czego 84 to 

publikacje wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką ponad 100 

komunikatów naukowych na konferencjach krajowych  i międzynarodowych. 
 

 https://orcid.org/0000-0002-6266-5193 

 

754                  J. DRZEŻDŻON, J. MALINOWSKI, D. ZYCH, D. JACEWICZ  
   



          ZWIĄZKI WANADU I CHROMU JAKO POTENCJALNE INSULINO-MIMETYKI  755 
  

 

ABSTRACT 

 

The report focuses on the antidiabetic, also termed insulin-like, effect of 

various vanadium and chromium derivatives, proposed mechanisms of their 

activity, their use in in vivo and in vitro studies, as well as in diabetic patients, their 

toxicity and effectiveness in controlling clinical signs of diabetes. Studies indicate 

that compounds of vanadium and chromium is necessary for regulation of 

carbohydrate and lipid metabolism mainly due to increasing the number of insulin 

receptors and its activation by phosphorylation. Some authors believe that 

compounds of chromium(III) deficiency can lead to glucose intolerance and 

symptoms of type 2 diabetes. However, due to methodological limitations of many 

clinical studies, the statements of major diabetes associations concerning 

recommendation of various vanadium and chromium derivatives supplementation 

in individuals with diabetes and obesity still remains negative. 

Additional studies are urgently needed to elucidate the mechanism of action of 

chromium and vanadium compounds and its role in the prevention and control of 

diabetes.  
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

BEOV     –  bis(etylomaltolan)oksowanadu(IV)  

BKOV     –  kompleks oksowanadu(IV) z kwasem kojowym 

BMOV     –  bis(maltonian)oksowanadu(IV) 

CrNic     –  nikotynian (niacyna) chromu(III) 

CrPic     –  pikolinian chromu(III) 

DNA     –  kwas deoksyrybonukleinowy 

GPx     –  peroksydaza glutationowa 

GTF     –  czynnik tolerancji glukozy  

HDL    –  lipoproteina o wysokiej gęstości 

IGF-IR    –  receptor insulinopodobny czynnika wzrostu I  

LDL    –  lipoproteina o małej gęstości 

LMWCr    –  niskocząsteczkowa substancja wiążącą chrom zwana  

       chromoduliną 

NAD
+
     –  dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – forma utleniona 

NADH     –  dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – forma   

       zredukowana 

PI3K     –  fosfatydyloinozytol-4,5-bisfosforan 3-kinazy  

PTP-1B    –  białko fosfatazy tyrozynowej 1B  

WHO     –  światowa Organizacja Zdrowia  
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WPROWADZENIE 

 
Współcześnie najważniejszym problemem diabetologicznym jest wzrastająca ilość 

zachorowań na cukrzycę typu 2. Fizjologicznie poziom glukozy we krwi u zdrowych 

osób jest regulowany przez komórki β, które wydzielają insulinę. Niestety u chorych 

występuje zaburzenie wydzielania insuliny, a także obniżenie wrażliwości na działanie 

tego hormonu [1]. W leczeniu cukrzycy oprócz zaleceń dotyczących zdrowego trybu 

życia, właściwego odżywiania się oraz aktywności fizycznej, stosuje się odpowiednie 

leki przeciwcukrzycowe, które mają za zadanie zwiększyć wydzielanie insuliny i nasilić 

jej działanie. Stosuje się też leczenie glukagonem, który fizjologicznie jest wydzielany 

w organizmie w momencie spadku poziomu glukozy we krwi. Innym sposobem 

leczenia jest transplantacja trzustki lub komórek wysp trzustkowych [1].  

Alternatywnym działaniem mającym na celu obniżenie poziomu glukozy we krwi 

jest stosowanie związków chemicznych o działaniu insulino-mimetycznym [2]. Tego 

typu związki naśladują działanie insuliny reagując z odpowiednimi receptorami zgodnie 

z mechanizmem biochemicznym aktywności insuliny. Mimetyki insuliny stosowane są 

nie tylko przez chorych na cukrzycę, ale też przez sportowców, ponieważ wspomagają 

rozrost masy mięśniowej poprzez regulację biosyntezy białek.  

W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono związkom wanadu i chromu 

jako potencjalnym insulino-mimetykom wykorzystywanym w leczeniu cukrzycy.   

 

1. ZWIĄZKI WANADU JAKO ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE 

 

Wanad należy do pierwiastków z grupy metali przejściowych w układzie 

okresowym. Został odkryty w roku 1801 roku przez Andresa Manuela del Rio.                    

Z kolei w 1831 roku wanad otrzymał swoją obecną nazwę, która została nadana 

przez Nilsa Gabriela Sefstroma na cześć skandynawskiej bogini Vanadis. Wanad 

bardzo szybko stał się obiektem zainteresowań wielu naukowców, że względu na 

fakt, iż jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i rozwoju, np. osłonic [3] czy 

kręgowców (myszy, szczurów, kóz) [4, 5]. 

Wanad występuje na różnych stopniach utlenienia (-III, -I, 0, I, II, III, IV, V). 

Najczęściej występującymi i najtrwalszymi związkami są układy na IV stopniu 

utlenienia np. w kationie wanadylu VO
2+

 [6] oraz na V stopniu utlenienia, np.                    

w anionach: VO4
3-

, VO3
-
, HVO4

2-
, H2VO4

-
 [7]. 

W 1899 roku Lyonnet i współpracownicy [8] poczynili pierwsze próby 

zastosowania wanadu, jako leku. Podali oni swoim pacjentom sól metawanadanu 

sodu, która przez kilka miesięcy nie wywoływała objawów chorobowych,                         

a z drugiej strony sól ta powodowała obniżenie poziomu cukru u pacjentów [9].                  

W późniejszych latach Heyliger i współpracownicy [10] zastosowali sól wanadu, 

jako „lek” i przeprowadzili badania modelowe na zwierzętach. Wyniki dowiodły, 

że  związek  ten  obniża   poziom  glukozy  we  krwi  tych  zwierząt.  Badania  te  są  



 

 

kontynuowane do dnia dzisiejszego w zespole McNeilla i jego współpracowników 

[11-14]. Badania prowadzono na zwierzęcych modelach cukrzycy typu I oraz II,               

a także u ludzi. Wyniki badań potwierdziły własności insulino-naśladowcze 

związków wanadu, dostarczyły one cennych informacji na temat modeli 

badawczych, toksyczności tych związków wanadu i mechanizmów ich działania. 

Do tej pory naukowcy poszukują jak najmniej toksycznej i najbardziej skutecznej 

pochodnej wanadu, która podana pacjentom chorym na cukrzycę, mogłaby 

normalizować kliniczne i biochemiczne objawy tej choroby. Cukrzyca jest 

przewlekłą chorobą, gdzie produkowana insulina nie jest prawidłowo wykorzystana 

przez komórki ciała człowieka. Niedobór insuliny prowadzi do zwiększenia 

stężenia glukozy we krwi (hiperglikemię) oraz wydalanie glukozy wraz z moczem. 

Liczba chorych na cukrzycę rośnie. Na świecie według ostatnich badań Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) choruje już 422 mln ludzi, w Polsce według 

najświeższych badań około 2 mln 700 tysięcy.  

Obecnie uważa się, że lepszymi mimetykami insulino-naśladowczymi są 

związki koordynacyjne wanadu z ligandami organicznymi. Obniżają one 

cytotoksyczność, a tym samym w szybszy sposób są wychwytywane przez tkanki. 

Z tego powodu można zastosować mniejszą dawkę tego związku, a tym samym 

otrzymać lepszy efekt terapeutyczny [15]. Na Rysunku 1 zestawiono wzory 

wybranych związków organicznych pochodnych wanadu działających jako związki 

przeciwcukrzycowe, natomiast w Tabeli 1 zebrano dane dotyczące zsyntezowanych 

połączeń koordynacyjnych wanadu działających, jako leki przeciwcukrzycowe na 

przełomie kilkunastu lat. 

 

 

Rysunek 1. Uproszczone wzory związków będących organicznymi pochodnymi wanadu 

Figure 1.         The simplified formulas of compounds that are organic derivatives of vanadium 
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Tabela 1. Wybrane właściwości oraz zastosowania organicznych pochodnych związków wanadu  

Table 1. Selected properties and applications of organic derivatives of vanadium compounds 
 

Związek kompleksowy wanadu Zakres przeprowadzonych badań Odnośnik 

literaturowy 

Bis(maltonian)oksowanadu(IV) 

(BMOV) (1) 

Kompleks oksowanadu(IV) z kwasem 
kojowym (BKOV) (3) 

Naglivan (5)  

 

BMOV i Naglivan to pierwsze 

zsyntezowane związki kompleksowe 

wanadu o właściwościach 
przeciwcukrzycowych. 

Z wyników badań biologicznych wynika, 

że spośród tych 3 związków 
kompleksowych wanadu, najmniej 

toksyczny jest BMOV – jest on 

najczęściej używany w badaniach 

modelowych cukrzycy. BMOV i BKOV 

utrzymują odpowiedni poziom insuliny  

w osoczu. 

[16] 

VO(phen)2 (4) Udowodniono, że związek ten skutecznie 
przeciwdziała powstawaniu guzów na 

ciele człowieka 

[17] 

Bis(szczawiano)oksowanad(IV) Wpływ badanego związku wanadu na 
przebieg cukrzycy u szczurów, którym 

podano streptozotocynę (STZ).  

Cytotoksyczne działanie STZ jest 
związane z wytwarzaniem reaktywnych 

form tlenu (ROS), prowadzące do 

uszkodzeń oksydatywnych. 
 

[18] 

Wanadyle (pochodne organiczne i 

nieorganiczne) 

Przeprowadzono badania in vivo i in vitro 

i na ich podstawie określono właściwości 
insulino-naśladowcze przebadanych 

związków koordynacyjnych wanadu                   

z pochodnymi organicznymi                                 
i nieorganicznymi jako ligandami. Na 

podstawie otrzymanych wyników 

zaproponowano mechanizm działania 
tych jako związków 

przeciwcukrzycowych, a także określono 

ich właściwości toksyczne. 
 

[19] 

Acetyloacetonian wanadylu VO(acac)2 Związek ten wykazuje zbliżone 

właściwości działania do BMOV                         

i BKOV. 

Przeprowadzono badania dotyczące 

przepuszczalności i cytotoksyczności 

wobec komórek linii Caco-2 jak również 
sprawdzono efekty działania tego 

związku na komórki nerki i hepatocytów 

królików z cukrzycą alloksanową. 
Badania dowiodły korzystny wpływ na 

obniżenie poziomu cukru we krwi. 

Porównano również działanie tego 
związku z działaniem melatoniny i N-

acetylocysteiny.  

[20, 21] 

 

 

 



 

 

Bis(biguanidato)oksowanad(IV) 

Bis(N’N’-dimetylobiguanidato) oksowanad(IV) 
 

Są to związki, zwiększające poziom 

insuliny u osób chorych na cukrzycę. 
Przeprowadzono badania na grupie osób, 

którym podawano te związki doustnie, 

dożołądkowo lub dootrzewnowo. Związki 
te wykazują podobne działanie do BMOV 

i BKOV. 

[22] 

Związki kompleksowe wanadu(IV) z laktozą 
lub sacharozą, jako ligandem  

Kompleksy wanadu z disacharydami 
wykazują niższy hamujący wpływa na 

aktywność fosfatazy zasadowej niż 

kompleksy wanadylu z monosacharydami 
jako ligandami. 

[23] 

Siarczan(VI)    Bis(2,2’-bipirydyl)    oksowana-

du(IV) 

Przeprowadzono badania aktywności 

biochemicznej oraz przebadano 

morfologię aparatu Golgiego wątroby                  

z użyciem tego związku na szczurach 

zdrowych i na szczurach z cukrzycą STZ.  

[24] 

Bis(etylomaltolan)oksowanadu(IV) BEOV (2) BEOV podawano dożołądkowo szczurom 
z cukrzycą wrodzoną. Przeprowadzone 

badania pozwoliły na porównanie 

zdolności regulacji poziomu insuliny jak 
również obniżenia ilości cukru we krwi. 

Badania dowiodły, że BEOV okazał się 

być skutecznym związkiem                                  
w przyjmowaniu przez te zwierzęta 

zdecydowanie mniejszej ilości pokarmu. 

[25] 

Na2[VO(glukonian)2]·H2O 
K2[VO(saccharate)2]·4H2O 

Na4[VO(glukonian)2]·2H2O 

K5[VO(saccharate)2]·4H2O 

 

Związki te przebadano pod kątem wpływu 
na proliferacje i różnicowanie linii 

komórek mysich i szczurzych 

[26] 

Bis(pikoliniano)oksowanad(IV) = O(pic)2                    

z VO(N2O2) 

Bis(maltolato)oksowanadu(IV) = BMOV                   
z VO(O4) 

Określono insulino-naśladowczy 

mechanizm działania tych związków na 

adipocytach szczurzych. Porównują 
działanie tych związków z działaniem 

VOSO4. Dzięki przeprowadzonym 

badaniom w pracy pokazano mechanizm 
aktywującego i hamującego działania 

jonów VO2
+ w różnych miejscach 

komórek. 

[27] 

 

Na Rysunku 2 przedstawiono wpływ związków wanadu (np. 

bis(maltonian)oksowanadu(IV)) na poziom glukozy we krwi. Podaż związków 

wanadu zmniejsza poziom glukozy we krwi poprzez syntezy kwasów tłuszczowych 

czy pobudzanie tkanek do akumulacji glikogenu. Dodatkowo dochodzi do 

regeneracji komórek beta trzustki, a to w konsekwencji powoduje wzrost produkcji 

insuliny. 
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Rysunek 2. Wpływ związków wanadu na poziom glukozy we krwi 

Figure 2.         The influence of vanadium compounds on the level of glucose in the blood  

 

1.1. INSULINO-MIMETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW WANADU 

 

Badania naukowe dotyczące związków koordynacyjnych wanadu dowodzą, że 

wiele z nich obniża poziom glukozy we krwi. Zatem, jeżeli związki te obniżają 

poziom glukozy, to oznacza, że muszą działać na zasadzie podobnej do insuliny. 

Cukier wychwytywany jest głównie przez komórki mięśniowe. W związku z tym 

związki wanadu powinny działać na zasadzie podobnej do insuliny, czyli powinny 

przyśpieszać jego transport do komórek mięśniowych, dzięki czemu powinien 

następować wzrost syntezy glikogenu mięśniowego i wątrobowego natomiast 

hamuje ich wewnątrzkomórkową degradację. Związek kompleksowy 

bis(maltolan)oksowanadu(IV) [28] wykazuje właściwości insulino-naśladowcze 

dzięki aktywacji receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-IR). IGF-IR 

hamowany jest przez białko fosfatazy tyrozynowej 1B (PTP-1B), następnie 

dochodzi do inaktywacji zasocjowanych z tym receptorem fosfataz tyrozynowych 

przez związki koordynacyjne zawierające jony wanadu(IV), dzięki czemu następuje 

obniżenie stężenia glukozy we krwi. Aktywacja IGF-IR powoduje aktywację 

fosfatydyloinozytol-4,5-bisfosforan 3-kinazy (PI3K), który jest zależny od 

receptora insulinowego [29, 30]. Podsumowując, związki wanadu mają wpływ na 

sygnalizację wewnątrzkomórkową od receptora insulinowego i od IGF-IR. Oprócz 

tego związki wanadu bezpośrednio inaktywują enzymy glukoneogenezy [31], przez 

co obniżają aktywność tego szlaku w cukrzycy. Ponadto udowodniono, że kation 

wanadylu(IV) w mikromolowych stężeniach hamuje aktywność kinazy białkowej        

A [32], dzięki czemu następuje uwolnienie glukozy z glikogenu w wątrobie                        

i mięśniach.  

 

 



 

 

1.2. BADANIE WPŁYWU ZWIĄZKÓW WANADU NA PARAMETRY STRESU 

OKSYDACYJNEGO 

 

Wanad w związkach koordynacyjnych z ligandami organicznymi występuje 

najczęściej na +4 lub +5 stopniu utlenienia, rzadziej na +3 stopniu utlenienia. Jon 

wanadu(III) przechodząc np. z naczyń krwionośnych do wnętrza komórek                          

w zależności od wielu czynników może zmieniać swój stopień utlenienia, co z kolei 

może wpływać na ogólny status antyoksydacyjny organizmu [33]. 

Jak wskazują najnowsze wyniki badań [34] związki koordynacyjne wanadu 

wpływają na parametry antyoksydacyjne we krwi np. Na[VO(O2)2(bpy)] • 8 H2O 

powodował podwyższenie poziomu mocznika, natomiast podanie tego samego 

związku w grupie zwierząt z dietą zawierającą duże ilości fruktozy spowodował 

obniżenie poziomu kwasu moczowego. Wszystkie badania były wykonywane                   

w stosunku do próbki kontrolnej. Z kolei podanie [VO(Me2bpy)2]SO4 • 2 H2O 

spowodowało obniżenie aktywności peroksydazy glutationowej (GPx) zarówno                  

w grupie zwierząt z dietą znormalizowaną jak i z dietą bogatą we fruktozę. 

Następnie zbadano aktywność katalazy dla Na[VO(O2)2(bpy)] • 8 H2O                                 

i [VO(bpy)2]SO4 • 2 H2O. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że 

aktywność katalazy uległa podwyższeniu w grupie zwierząt z dietą znormalizowaną 

w porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej.  

Przebadano również grupę związków koordynacyjnych wanadu 

(Na[VO(O2)2(2,2’-bpy)] • 8 H2O, Na[VO(O2)2(1,10’-phen)] • 5 H2O oraz 

Na[VO(O2)2(4,4’-Me2-2,2’-bpy)] • 8 H2O, [VO(SO4)(1,10’-phen)] • 2 H2O                        

i [VO(SO4)(2,2’-bpy)] • H2O) , gdzie jon wanadu występował na różnych stopniach 

utlenienia, na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w surowicy szczurów                          

z cukrzycą [34]. Na podstawie uzyskanych w toku badań wyników stwierdzono 

zależność aktywności dysmutazy ponadtlenkowej od stopnia utlenienia wanadu                 

w przebadanych związkach. Im wyższy stopień utlenienia wanadu tym niższa jest 

aktywność dysmutazy ponadtlenkowej. 

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na parametry stresu 

oksydacyjnego jest aktywność katalazy. Pod tym kątem przebadano 2 związki 

wanadu Na[(O2)2(2,2’-bpy)] • 8 H2O i [VO(SO4)(2,2’-bpy)] • H2O [35]. Badania 

prowadzono na grupie zwierząt, którym podawano te związki, a ich wyniki 

interpretowano w odniesieniu do próbki kontrolnej. Dla obu związków wanadu 

zaobserwowano wzrost aktywności tego enzymu dla jąder, śledziony i serca,                     

a spadek dla nerki i trzustki, natomiast najsilniejszy spadek aktywności tego 

enzymu zaobserwowano w wątrobie - około 10 razy. Z kolei w mięśniach, jedynie 

związek Na[VO(O2)2(2,2’-bpy)] • 8 H2O spowodował obniżenie aktywności 

katalazy. 
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Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że związki wanadu                   

z ligandami organicznymi mają wpływ na poszczególne organy zwierzęce, co                         

w konsekwencji przekłada się na parametry stresu oksydacyjnego.  

 

1.3. TOKSYCZNOŚĆ ZWIĄZKÓW WANADU 

 

Związki wanadu w bardzo niskich stężeniach obniżają poziom glukozy we 

krwi (100-300 mg siarczanu wanadylu dziennie). Wynik ten został potwierdzony 

dzięki przeprowadzonym badaniom klinicznym [36]. Z drugiej strony stężenie 30 

µM siarczanu(VI) wanadylu powodowało działanie cytotoksyczne, hamując przy 

tym proliferację komórek nowotworowych i komórek prawidłowych, powodując 

ich apoptozę i nekrozę [37].  

 

2. ZWIĄZKI CHROMU(III), JAKO ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE 

Chrom, stosunkowo niedawno został uznany za biologicznie niezbędny 

pierwiastek śladowy. Pierwsze badania świadczące o metabolicznej roli chromu 

zostały uzyskane przez Mertza i Schwartz'a w 1955 roku. Chrom uważany jest za 

najbardziej kontrowersyjny spośród jonów metali przejściowych pod względem 

aktywności biologicznej. Rosnąca liczba badań nad właściwościami                                    

i zastosowaniem związków chromu obejmuje analizę problemów związanych                     

z metabolizmem jonów chromu(III) i (VI), a co się z tym wiąże ich rolą                           

w organizmie ludzi i zwierząt. Naukowcy skupiają swoją uwagę na zastosowaniach 

związków chromu w naukach biochemicznych, toksykologii czy dziedzinach 

bionieorganicznych. Najbardziej stabilnymi formami występującymi w środowisku 

są chrom(III) i chrom(VI), jednak z uwagi na fakt, że różnią się znacząco 

działaniem toksykologicznym w organizmach żywych, ich właściwości są 

rozpatrywane w odmiennych aspektach. Chrom trójwartościowy uważany jest za 

niezbędny element zarówno w żywieniu zwierząt, jak i żywieniu człowieka. 

Głównym źródłem chromu są suplementy diety, jednak bogatą zawartością tego 

pierwiastka cieszą się drożdże, kasze oraz pełnoziarniste pieczywo, warzywa takie 

jak szpinak oraz chude mięso [38, 39]. 

Chrom jest absorbowany wraz z innymi jonami metali w jelicie poprzez 

transport bierny. Wydajność tego procesu jest bardzo niska, a średnia absorpcja 

wynosi od 0,4% do 2,5% [40]. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały 

zwiększoną absorpcję chromu stosowaną w postaci nikotynianu (1,3%)                               

i pikolinianu (1,1%) w porównaniu do chlorku chromu(III) (0,9%). Wykazano, że 

wchłanianie Cr u ludzi w postaci chlorku chromu(III) jest znacznie niższe (0,1-

0,4%) niż pikolinianu chromu (2,8%), zaś chrom podawany w postaci drożdży 

zapewnia wchłanianie w zakresie 5-10%.  Proces  absorpcji zależy od zawartości Cr  



 

 

w diecie oraz od chemicznej postaci tego pierwiastka i obecności innych 

składników żywności. Organiczne źródła Cr są znacznie lepiej absorbowane niż 

formy nieorganiczne (np. tlenki, chlorki) i prowadzą do zwiększenia stężenia tych 

związków w tkankach. Czynniki obecne w diecie, mogące kontaminować 

przyswajalne formy chromu wykazują znaczący wpływ na ilość Cr absorbowanego 

z przewodu żołądkowo-jelitowego. Skrobia, cukry proste, kwas askorbinowy, kwas 

szczawiowy, kwas nikotynowy, niektóre aminokwasy, kwas acetylosalicylowy 

zwiększają wchłanianie tego pierwiastka, natomiast wysokie stężenia fosforanów, 

wapnia, magnezu, tytanu, cynku, wanadu i żelaza zmniejszają szybkość tego 

procesu. Z uwagi na niską rozpuszczalność w wodzie związków chromu(III), 

wchłaniana jest forma na VI stopniu utleniania, która po procesie absorpcji jest 

przekształcana w nietoksyczny dla organizmu Cr(III). Po wchłonięciu z jelita, 

chrom(III) jest uwalniany do krwioobiegu, gdzie wiąże się z białkami, najczęściej 

transferyną lub występuje w postaci kompleksu GTF. Gdy podaje się ilości chromu 

w nadmiarze, inne składniki białkowe, takie jak albuminy, γ- i β-globuliny                          

i lipoproteiny we krwi mogą również wiązać ten pierwiastek. W badaniach 

wykorzystujących znakowany 
51

Cr wykazano, że dodatek chromu w osoczu wiąże 

się głównie z transferyną, a następnie w mniejszym stopniu z albuminą. Cecha ta 

odróżnia zachowanie chromu w organizmie żywym od pierwiastków: Cu, Se, Zn, 

które wykazują większe powinowactwo do albumin i wiązały się z nimi                              

w pierwszej kolejności. W kompleksie chrom jest transportowany do komórek 

całego organizmu. Jednak akumulacja chromu w poszczególnych organach zależy 

od zdolności przenikania trójwartościowego chromu przez błonę komórkową, 

oddziaływania z makrocząsteczkami, w stosunku do sześciowartościowego chromu. 

Najwyższe stężenia występują w wątrobie, nerkach i śledzionie, podczas gdy nieco 

niższe poziomy obserwuje się w sercu, mięśniach, trzustce, płucach, kościach                      

i mózgu. Wykazano, że niektóre tkanki, takie jak kości, jądra i najądrza, są zdolne 

do przechowywania Cr w sposób długotrwały. Ponad 80% Cr jest usuwane                           

z organizmu w postaci moczu, natomiast pozostała część tego pierwiastka jest 

wydalana z kałem i potem. U ludzi, spożycie dużych ilości cukru, wyczerpujące 

ćwiczenia fizyczne, a także ciąża prowadzą do zwiększonego wydalania Cr                         

z moczem.  

Prowadzono liczne badania w celu dokładnego zrozumienia mechanizmów 

chemicznych, dzięki którym Cr(III) działa jako suplement diety oraz środek mający 

znaczenie w leczeniu cukrzycy i chorób pokrewnych. A także rozważano rolę 

Cr(III) jako niezbędnego mikroelementu, tym samym drogi działania                              

i rozprzestrzeniania poszczególnych jego form w komórkach organicznych [40, 41]. 

Chrom na najwyższym stopniu utlenienia Cr(VI) jest dobrze znanym czynnikiem 

rakotwórczym  oraz  silnym  czynnikiem  mutagennym  i  cytotoksycznym. Ogólnie  
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przyjęty proces działania Cr(VI) w postaci chromianu (Rysunek 3, nr 13) (CrO4
2-

) 

obejmuje jego efektywny wychwyt przez komórki za pośrednictwem kanałów 

anionowych i kolejne reakcje z wewnątrzkomórkowymi reduktorami, np. 

glutationem, askorbinianem, cysteiną lub NADH. Reakcje redukcji prowadzą do 

wysoce reaktywnych i potencjalnie szkodliwych dla DNA produktów pośrednich,   

w tym Cr(V) (Rysunek 3, nr 9 i 1) i Cr(IV) (Rysunek 3, nr 12) oraz rodników 

organicznych. Ostatecznie w wyniku procesu redukcji jest generowany biologicznie 

trójwartościowy chrom (Rysunek 3, nr 10).  

Badania dostarczają informacji, że sześciowartościowy chrom nie wykazuje 

zdolności do tworzenia kompleksów z DNA, RNA, białkami, a także lipidami 

będącymi integralną częścią każdej komórki. Reakcje z wymienionymi 

makromolekułami możemy obserwować dla chromu trójwartościowego, w wyniku 

których powstają związki koordynacyjne z Cr(III) zawierające NAD
+
, kwasy 

nukleinowe, peptydy i aminokwasy. Możliwość tworzenia stabilnych wiązań w tego 

typu związkach zapewnia obecność grupy fosforanowej DNA obdarzonej 

ładunkiem ujemnym. Z tego względu kationowa forma Cr
3+

 zawarta w chlorkach 

lub azotanach(V) może oddziaływać elektrostatycznie z DNA [40, 41]. Takie 

addukty, które są wysoce stabilne, silnie wpływają na szereg funkcji organizmu tj. 

niszczą proces transkrypcji poprzez wzmożoną syntezę RNA, a także hamują 

działanie enzymów (polimerazy) niezbędnych do jej prawidłowego zajścia. 

Zaburzenia aktywności polimerazy DNA oraz innych enzymów mogą wynikać                   

z zastąpienia jonów magnezu oraz żelaza(III) przez jony Cr
3+

. Ponadto powstałe 

produkty przejściowe oraz reaktywne formy tlenu (stres oksydacyjny) wpływają 

negatywnie na układ odpornościowy, hamując jego właściwe działanie związane                

z obroną przed patogenami i zwalczaniem czynników nowotworowych. Powstałe 

uszkodzenia takie jak: naruszenie struktury błony komórkowej, DNA obecnego                

w jądrze komórkowym i mitochondrium zaburzają prawidłowe funkcjonowanie 

składników komórki, a także jej oddziaływanie ze środowiskiem zewnętrznym. 

Choć sześciowartościowy chrom uważany jest za szczególnie niebezpieczny dla 

organizmów żywych w porównaniu z trójwartościową formą tego pierwiastka, to 

obie formy mogą ulegać licznym przemianom redoks, powodując przesunięcia 

równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej (Rysunek 3.). Analizą tego problemu 

zajęli się De Flora i współpracownicy, którzy w latach 90 ubiegłego wieku                        

w swojej pracy przedstawili mutagenne i genotoksyczne działanie chromu. Na 

podstawie badań potwierdzili, że możliwość wystąpienia efektów toksycznego 

działania chromu(III), podobnych do tych  wywołanych przez Cr(VI) obserwowana 

jest, gdy użyte w testach in - vitro stężenie jest ponad 1000 razy większe niż 

stężenie Cr(VI).  

 



 

 

 

 

Rysunek 3. Typowe reakcje wymiany ligandów i reakcje redoks kompleksów Cr(III) w układzie 

biologicznym [41] 

Figure 3. Typical substitution reactions of ligands and redox reactions of Cr(III) complexes in the 

biological system [41] 

 

Ten pierwiastek śladowy bierze udział w metabolizmie węglowodanów, 

lipidów i białek, głównie poprzez zwiększenie wydajności insuliny. Niedobór 

chromu wpływa negatywnie na utrzymanie prawidłowej tolerancji glukozy                        

i zdrowych profili lipidowych. Sugestia, że dostarczenie chromu wraz                      

z pożywieniem jest generalnie niskie, wzbudziła zainteresowanie wielu badaczy               

w  odniesieniu    do    korzystnych   skutków    suplementacji   Cr   w   zaburzeniach  
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metabolicznych, takich jak cukrzyca i otyłość, a także chorobach pokrewnych. Pod 

koniec lat pięćdziesiątych wyniki badań Schwarza i Mertza pokazały, że karmienie 

szczurów dietą opartą na drożdżach Torula, spowodowało podwyższenie tolerancji 

glukozy, a autorzy zidentyfikowali Cr
3+

 jako integralną część białka uznanego za 

czynnik tolerancji glukozy (GTF ang. Glukose Tolerance Factor). Opisany 

kompleks zidentyfikowano jako organiczny kompleks chromu(III) z kwasem 

nikotynowym (niacyna) i glutationem (Rysunek 4.) [42]. 

 

  

Rysunek 4. Czynnik tolerancji glukozy GTF 

Figure 4. Glucose tolerance factor GTF 

 

Przedstawiona struktura nie była pewna, a liczne badania w celu ustalenia 

chemicznej natury GTF doprowadziły do próby wyizolowania i scharakteryzowania 

naturalnej substancji aktywnej zawierającej Cr(III). Yamamoto i współpracownicy 

przedstawili niskocząsteczkową substancję wiążącą chrom (LMWCr ang. low 

molecular weight chromium binding substance) zwaną chromoduliną (przez 

analogię z białkiem wiążącym Ca(II)-kalmoduliną). Substancja ta została 

zidentyfikowana i opisana jako mały (ok. 1,5 kDa) peptyd, selektywnie wiążący 

jony Cr(III). Zgodnie z proponowanym mechanizmem, LMWCr w nieaktywnej 

postaci zwanej apochromoduliną, jest obecny w cytoplazmie i jądrze komórek 

wrażliwych na insulinę. Po związaniu insuliny następuje aktywacja receptora 

transferyny, co dalej prowadzi do transportu kompleksu transferyna-chrom do 

komórki. Po związaniu czterech atomów chromu cząsteczka chromoduliny 

przekształca się w biologicznie czynną holochromodulinę, która wiąże się                         

z  podjednostką  receptora  insuliny,  uprzednio  aktywowaną  przez  ten hormon, co  



 

 

powoduje aktywację receptorowej kinazy tyrozynowej i amplifikację sygnału 

insuliny. Proces warunkuje prawidłowe utrzymanie poziomu glukozy oraz jej 

metabolizm w tkankach narządów [40, 41]. 

Jedną z nowych koncepcji działania Cr zaproponowali Pattar                                        

i współpracownicy, którzy sformułowali hipotezę, że jony chromu(III) wpływają na 

płynność błony, a tym samym regulują pobieranie glukozy przez komórki. Efekt ten 

był związany ze zmniejszoną zawartością cholesterolu w błonie komórkowej, która 

jest uważana za czynnik obniżający transport glukozy, kontrolowany przez receptor 

insuliny. Wyniki badania Raja i współpracowników wykazały zdolność Cr do 

interakcji i modyfikacji struktury dwuwarstwy lipidowej [42].  

 

2.1. ZWIĄZKI CHROMU(III) JAKO SKŁADNIKI ODZYWCZE ORAZ SUPLEMENTY 

DIETY 

 

Dokonując analizy suplementów diety dostępnych na rynku, szczególnym 

zainteresowaniem cieszą się preparaty będące pochodnymi związków 

nieorganicznych np. pikolinianu chromu(III) lub zawierające dodatkowo różne 

formy aminokwasów i niacynę.  Wśród stosowanych preparatów znane są również 

suplementy oparte na chlorku chromu(III), wzbogacone innymi minerałami, a także 

witaminami [43].  

Omawiane suplementy diety coraz częściej polecane są przez lekarzy, 

dietetyków, a także sięgają po nie osoby zmagające się z otyłością, 

insulinoopornością, cukrzycą typu 2, chorobami sercowo-naczyniowymi, a także 

zespołem policystycznych jajników [43].  

Analizując badania dotyczące suplementacji Cr
3+

 u osób zdrowych nie 

obserwujemy stałej zależności między suplementacją, a gospodarką 

węglowodanową i lipidową. W Tabeli 2 przedstawione zostały efekty, jakie niesie 

zażywanie suplementów takich jak: CrPic, CrNic, CrCl3. Widoczny jest wpływ na 

stężenie we krwi glukozy, insuliny, triglicerydów oraz cholesterolu LDL i HDL, 

jednak nie jest on taki sam w każdym przypadku. Badania porównawcze dotyczą 

grupy osób chorych na cukrzycę typu 2.  Szacuje się, że ponad 120 milionów ludzi 

na całym świecie cierpi na cukrzycę, z czego około 16 milionów w Stanach 

Zjednoczonych. Cukrzyca typu 2 nazywana jest insulino-zależną lub cukrzyca 

dorosłych. W przeciwieństwie do młodzieńczej cukrzycy, która jest chorobą 

autoimmunologiczną, cukrzyca typu 2 wynika z insulinooporności, organizm 

produkuje i uwalnia zazwyczaj insulinę, jednak sygnał insuliny nie jest prawidłowo 

przesyłany do komórek. Z czasem jednak dochodzi do rozpadu komórek beta 

trzustki, co prowadzi do zmniejszenia produkcji insuliny. Otyłość jest czynnikiem 

ryzyka cukrzycy u osób dorosłych, a ryzyko wystąpienia tego zespołu wzrasta wraz 

z  wiekiem.  W   związku   z   tym  każdy  mechanizm,  za  pomocą  którego  można  
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stymulować przekazywanie sygnału przez insulinę, ma potencjalną wartość                        

w leczeniu objawów cukrzycy typu 2. Wyniki zawarte w tabeli pozwalają 

stwierdzić, że dieta bogata w chrom może dawać pozytywne efekty. W większości 

przypadków widoczne jest obniżenie insuliny oraz glukozy na czczo, a także wzrost 

wrażliwości na insulinę. Poziom HbA1c (hemoglobiny glikowanej) również ulega 

obniżeniu, to znaczy, że białko hemoglobiny A w mniejszym stopniu łączy się                       

z glukozą obecną we krwi, a hemoglobina może pełnić swoją pierwotną funkcję, 

czyli transportować tlen. Wpływ chromu(III) na profil lipidowy, czyli obniżenie 

poziomu całkowitego cholesterolu, widoczny jest przy suplementacji CrPic w ilości 

1000 μg/dzień. Zmniejszenie masy ciała i tkanki tłuszczowej, a więc możliwe 

zapobieganie otyłości związane jest z obniżeniem poziomu wolnych kwasów 

tłuszczowych, gdy prowadzono suplementacje przez 24 tygodnie CrPic w ilości 

1000 μg/dzień [44]. Suplementacja, a w efekcie jej wpływ na organizm jest 

powiązana z trybem życia człowieka. Zaczynając od diety i specyfiki pracy, gdzie 

praca fizyczna i umysłowa będą warunkowały innych charakter metabolizmu 

węglowodanów, a tym samym dawały w badaniach różny wynik stężenia glukozy 

lub aktywności insuliny. Poziom rozwoju choroby oraz stosowane leki mogą 

powodować przyspieszanie lub hamowanie metabolizmu zażywanych 

suplementów. Każdy z aspektów ma wpływ na działanie chromu. Schemat 

metabolizmu suplementów chromu widoczny jest na Rysunku 3. 

 

Tabela 2. Analiza badań suplementacji diety chromem z wykorzystaniem różnych preparatów farmaceutycznych 

 [44] 

Table 2. The analysis of the studies on dietary supplementation with chromium using various pharmaceutical 

 preparations [44] 
 

Związek i dawka Cr3+ 
(μg/dzień) 

Czas 
trwania 

badania 

(tyg.) 

Wpływ na 
gospodarkę 

węglowodanową 

Wpływ na 
gospodarkę 

lipidową 

Wpływ na masę 
i budowę ciała 

Osoby zdrowe 

CrCl3 150 12 Brak zmian Brak zmian  

CrPic 
CrNic 

400    Obniżenie masy 
ciała 

CrPic 200,400 72,90   Obniżenie masy 

ciała i tkanki 
tłuszczowej 

CrPic 1000 13 Obniżenie insuliny Obniżenie 

całkowitego 

cholesterolu, LDL 

Brak zmian 

CrCl3 200 8 Obniżenie glukozy Wzrost HDL, 

obniżenie 

trójglicerydów 

Brak zmian 

 



 

 

Osoby chore na cukrzycę typu 2 

CrPic 200 16 Obniżenie HbA1c, 
insuliny na czczo 

Brak zmian  

CrPic 1000  Obniżenie HbA1c, 

glukozy i insuliny 

na czczo 

Obniżenie 

całkowitego 

cholesterolu 

 

CrPic 400 12 Obniżenie HbA1c, 

glukozy i insuliny 

na czczo 

Brak zmian  

CrCl3 400 16 Obniżanie HbA1c, 
glukozy i insuliny 

na czczo 

Brak zmian Brak zmian 

CrPic 1000 24 Wzrost 
wrażliwości na 

insulinę 

Obniżenie 
wolnych kwasów 

tłuszczowych 

Obniżenie masy 
ciała i tkanki 

tłuszczowej 

CrPic 500 24 Brak zmian Brak zmian  

CrPic 1000  Brak zmian Brak zmian Brak zmian 

 

Związki chromu(III) dostarczane przez suplementy diety obecne na rynku 

wykazują stosunkowo niski stopień toksyczności po spożyciu. Badania na 

zwierzętach i ludziach sugerują, że długoterminowe dawkowanie 200 μg/dzień                

i krótkoterminowe spożycie (kilka miesięcy) od 200 do 1000 μg/dzień są 

bezpieczne i nie powodują efektów toksykologicznych. Przyjmowanie 

suplementów, które zapewniają duże ilości chromu (>200 g/dobę) dla większości 

ludzi, nie jest uzasadnione, ponieważ większość zdrowych osób nie reaguje na 

suplementację chromem, w tym wykazując utratę wagi i poprawę składu ciała.  

Toksykologiczne działanie chromu zawartego w analizowanych suplementach 

było badane przez naukowców. Stwierdzono odmienny wpływ każdego ze 

związków, gdy podawana dawka znacznie przekraczała zalecane dzienne spożycie. 

Preparaty nieorganiczne zawierające chlorek chromu(III) uważane są za najgorzej 

przyswajalne, jednak ich dawka nie wywołuje mutagennych skutków w komórkach 

organicznych. Najczęściej stosowanym związkiem organicznym jest Cr(pic)3. Jest 

to najprostsza forma kompleksu chromu z anionem pikolinianowym (Rysunek 5) 

[44]. 
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Rysunek 5. Uproszczony wzór Cr(pic)3 

Figure 5. The simplified formula of Cr(pic)3 

 

Jest on najlepiej przyswajalną formą, która zapewnia dystrybucje chromu                    

w naszym organizmie. Ma szereg zastosowań, które zostały przedstawione                     

w poprzednich rozdziałach pracy. Zauważono, że podczas metabolizmu CrPic 

produkowane są reaktywne formy tlenu, które wywołują stres oksydacyjny,                         

a chrom tworzy kompleksy z DNA prowadząc do jego uszkodzenia. 

Niekontrolowane dawki suplementu sprawiają, że dostarczany Cr(III) przybiera 

postać rakotwórczą, wywołując szereg skutków ubocznych, takich jak: 

powstawanie pęcherzy skórnych, hemolizę, anemię, obrzęki tkanek, dysfunkcje 

wątroby, uszkodzenia komórek neuronowych, anormalność chromosomalną. 

Kompleksy chromu(III) zawierające niacynę, według naukowców nie wywołują 

mutagennych zmian w organizmie. Niacyna sama w sobie wykazuje szczególne 

właściwości np. uczestniczy w syntezie hormonów: insuliny, tyroksyny, kortyzolu, 

zmniejsza stężenie cholesterolu LDL, a także wpływa na układ odpornościowy. 

Właściwości te w połączeniu z ogólną biodostępnością powodują, że może być 

stosowana jako skuteczny zamiennik dla pikolinianu chromu(III). 

 

2.2. INSULINO-MIMETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW CHROMU 

 

Insulino-mimetyki są to związki chemiczne regulujące stężenie glukozy we 

krwi. Działanie mimetyków insuliny ma na celu zwiększenie wrażliwości komórek 

na insulinę. Związki o działaniu insulino-mimetycznym są często stosowane przez 

sportowców, ponieważ zwiększają wydajność anaboliczną insuliny. Powodują jak 

najwydajniejsze wykorzystanie glukozy przez mięśnie. Znane są związki 

chromu(III), które pełnią rolę suplementów diety, regulując poziom cukru we krwi, 

np.  pikolinian  chromu(III).  Jednak  oprócz  związków  powszechnie znanych jako  



 

 

suplementy diety zawierające aniony pikolinianowe, w literaturze zostały opisane 

też inne związki zawierające pochodne pikoliny. Związek kompleksowy 

chromu(III) z trzema cząsteczkami kwasu 1-hydroksy-2-pirydyno-6-

karboksylowego posiada właściwości insulino-mimetyczne [45]. Ten związek 

kompleksowy obniża poziom glukozy w ciągu 5 godzin w osoczu krwi o 40% [46]. 

Binarny kompleks chromu(III) z anionem cytrynianowym również pełni rolę 

mimetyku insuliny. Jednak kompleks ten wykazuje słabsze działanie na metabolizm 

węglowodanów niż sama insulina. Właściwości biologiczne kompleksu chromu(III) 

z anionem cytrynianowym zostały przetestowane na adipocytach [44]. Kolejnym 

przykładem związku chromu(III) o działaniu insulino-mimetycznym jest 

[Cr3O(OCOCH2CH3)6(OH2)3]
+ 

[47].  

 

2.3. TOKSYCZNOŚĆ ZWIĄZKÓW CHROMU 

 

W życiu codziennym organizm może być narażony na działanie związków 

chemicznych zawierających chrom na różnych stopniach utlenienia, występujących 

w zanieczyszczonej wodzie, glebie lub powietrzu. Toksyczność związków chromu 

jest determinowana przez stopień utlenienia chromu w związku chemicznym. 

Chrom występujący na +6 stopniu utlenienia wykazuje właściwości toksyczne                   

i rakotwórcze. Związki chromu(VI) przedostają się do organizmu różnymi drogami: 

przez skórę, drogą oddechową i pokarmową [48]. Narażenie na wdychanie 

związków chromu(VI) powoduje podrażnienie układu oddechowego, które objawia 

się dusznością, łzawieniem oraz wyciekiem z nosa. Natomiast związki chromu(VI) 

dobrze rozpuszczalne w wodzie powodują zapalenie skóry oraz owrzodzenia. 

Kontakt skórny z 1% roztworem wodnym stężonego kwasu chromowego(VI) 

powoduje niewydolność nerek i poparzenia [49]. Literatura podaje, że u osób 

narażonych zawodowo na działanie związków chromu(VI) przy stężeniu nawet 

poniżej 0,01 mg/m
3
, występuje perforacja przegrody nosowej, a także 

zaobserwowano podrażnienie błony śluzowej nosa [50]. Spożycie sporej dawki 

chromianu(VI) sodu powoduje zapaść sercowo-naczyniową a nawet zgon [51]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Cukrzyca jest obecnie chorobą, która dotyka znaczącą część populacji na całym 

świecie. Znanych jest wiele związków wanadu oraz chromu, które pełnią rolę 

mimetyków insuliny. Jednakże często efekt terapeutyczny tych związków jest bardzo 

wąski, ponieważ np.  w niskich stężeniach związki wanadu działają efektywnie 

obniżając poziom glukozy we krwi, natomiast w wyższych stężeniach działają 

toksycznie na organizm. Dodatkowo w hiperglikemii powstają w nadmiarze rodniki 

powodując  miejscowy  stres  oksydacyjny.  Z  tego powodu współcześnie poszukuje się  
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nowych związków chemicznych, które mogłyby pełnić role mimetyków insuliny, 

posiadałyby właściwości antyoksydacyjne, nie powodowałyby niepożądanych efektów 

ubocznych a ich działanie byłoby bezpieczne dla organizmu. 
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Sylwetka Prof. Piotra Stepnowskiego – tegorocznego laureata 

Medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego za wybitne osiągnięcia w 

zakresie chemii analitycznej 

 

Fot. Piotr Bieńkowski  

 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. 

Po ukończeniu w 1990 roku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gdyni, rozpoczął 

studia wyższe na nowo utworzonym kierunku ochrona środowiska na 

Uniwersytecie Gdańskim. W 1995 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopnie naukowe doktora (w 1999 

roku) i doktora habilitowanego (w 2005 roku) uzyskał na Wydziale Chemii UG. 

Tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Obecnie, jest zatrudniony na 

stanowisku profesora w UG, gdzie od 12 lat kieruje Katedrą Analizy Środowiska. 

W latach 2012–2016 był Dziekanem Wydziału Chemii, a od 2016 roku pełni 

funkcję Prorektora ds. Nauki UG. 

Profesor Stepnowski jest uznanym światowym autorytetem w zakresie badań               

i ochrony środowiska. Dzięki prowadzonym przez niego pracom przewidziano 

negatywne skutki środowiskowe niektórych nowosyntezowanych substancji 

przemysłowych (m.in. cieczy jonowych). W ostatnich latach badania Profesora 

skupiają się na wykrywaniu i ocenie skutków występowania pozostałości 

farmaceutyków w środowisku naturalnym. Jego pionierskie badania w tym zakresie  
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dowiodły obecności tych substancji nie tylko  w ściekach komunalnych ale także             

w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, czy w wybranych  wodach 

głębinowych województwa pomorskiego. Badania prowadzone w zespole Profesora 

Stepnowskiego wprowadziły także do kanonu literatury światowej szereg nowych 

informacji na temat efektów biologicznych oraz toksyczności i ekotoksyczności 

substancji leczniczych obecnych w środowisku. 

Liczbowy dorobek naukowy Profesora Stepnowskiego liczy ponad 200 

oryginalnych i przeglądowych artykułów naukowych, opublikowanych                            

w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Prace te cytowane były ponad 

6500 razy a wartość Indeksu Hirscha, służący ustaleniu znaczenia całego dorobku 

danego autora, wynosi 44. Profesor Piotr Stepnowski jest ponadto redaktorem                

9 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników 

akademickich w zakresie technik separacyjnych, monitoringu środowiska oraz 

nomenklatury chemicznej i ekologicznej w języku angielskim. Kandydat wygłosił 

również ponad 60 gościnnych wykładów na konferencjach międzynarodowych oraz 

w uczelniach zagranicznych.  

Profesor Piotr Stepnowski był opiekunem ponad 60 prac magisterskich oraz 

promotorem 14 zakończonych doktoratów. Obecnie kolejnych 6 przewodów 

doktorskich pod jego opieką jest toku.  

Profesor Piotr Stepnowski stworzył młodą, dynamicznie rozwijającą się szkołę 

naukową nowoczesnej środowiskowej analityki chemicznej, przy czym prace 

kierowanego przez niego zespołu mają charakter zarówno badań podstawowych, jak               

i użytkowy.  

Osiągnięcia Profesora Piotra Stepnowskiego cieszą się uznaniem krajowym                 

i międzynarodowym, czego dowodzi nie tylko bogaty dorobek naukowy, ale                 

i kierowanie oraz uczestnictwo w realizacji ponad 30 projektów naukowych 

finansowanych z obu krajowych centrów naukowych (NCN i NCBiR), funduszy 

programów ramowych UE i programów operacyjnych. W 2016 roku Europejskie 

Towarzystwo Nauk Chemicznych i Molekularnych EuCheMS (największa europejska 

organizacja naukowa) powierzyło Profesorowi Piotrowi Stepnowskiemu funkcję 

wiceprzewodniczącego     sekcji     zielonej    chemii    (Division    Green    Chemistry),                              
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a  środowisko polskich analityków powierzyło mu  w drodze wyboru  stanowisko 

wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN.  

Był wyróżniony dwiema nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

Medalem Wiktora Kemuli PTChem i KChA PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie 

chemii analitycznej  

Nagrodą Naukową im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych                   

i ścisłych, Nagrodą „Sopocka Muza” w dziedzinie nauki, Tytułem Ambasadora 

Kongresów Polskich, kilkunastoma nagrodami Rektora UG za osiągnięcia naukowe               

i organizacyjne, czterema nagrodami Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

za cykl publikacji naukowych opublikowanych wspólnie z pracownikami GUMed, 

Medalem Nicolaus Copernicus Thorunensis nadanym przez Rektora UMK w Toruniu 

oraz Nagrodą indywidualną za działalność na rzecz ochrony środowiska 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Profesor Stepnowski jest autorem 57 recenzji wniosków profesorskich, habilitacyjnych 

i o nadanie stopnia doktora.   

Poza karierą akademicką Profesor Stepnowski pełnił i pełni ważne funkcje                

w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z tematyką ochrony 

środowiska. W latach 2010 – 2016 był członkiem Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. latach 2005 

– 2008 był Prezesem Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. 

W latach 2005 – 2015 pełnił rolę Sekretarza Rady Naukowej Pomorskiego Centrum 

Badań i Technologii Środowiska. Był również inicjatorem powstania i pierwszym 

dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. Od 2009 roku 

pełni rolę prezesa Zarządu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery 

Aglomeracji Gdańskiej monitorującej jakość powietrza w Trójmieście. Był także 

przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint 

Programming Research) Unii Europejskiej (2010-2012). W latach 2007-2010 był 

przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2011 

roku jest członkiem Rady Konsultacyjnej Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Pomorskiego.  
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Fot. Sylwester Ciszek  

 

Jego najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, 

architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie oraz 

nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego. Profesor 

Stepnowski jest żonaty i ojcem dwójki dzieci. 
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Nowy Redaktor Naczelny czasopisma „Wiadomości Chemiczne” - 

prof. dr hab. Piotr J. Chmielewski 

 

Nowo mianowany redaktor naczelny Wiadomości 

Chemicznych, prof. Piotr J. Chmielewski od początku swej 

działalności zawodowej związany jest z Uniwersytetem 

Wrocławskim, gdzie skończył studia na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii (1980), doktoryzował się (1985) 

i habilitował (1997) i którego jest profesorem (od 2000 r.). 

Tytuł profesorski uzyskał w roku 2005. Zainteresowania naukowe prof. 

Chmielewskiego ewoluowały od chemii koordynacyjnej metali przejściowych            

z ligandami organicznymi do chemii metaloorganicznej i czysto organicznej.                  

W okresie doktoranckim oraz na stażu podoktorskim (1988-1990, prof. Daryle H. 

Busch, Ohio State University, Columbus oraz University of Kansas, Lawrence) 

zajmował się związkami kobaltu z zasadami Schiffa i związkami 

makrocyklicznymi (cyklideny oraz makrocykliczne pochodne glioksymu, struktura, 

chemia supramolekularna, analiza EPR).  Od roku 1989 datuje się współpraca                   

z prof. C. Lechosławem Latos-Grażyńskim w ramach zespołu badawczego Chemii 

Porfiryn i Metaloporfiryn w Instytucie Chemii, a następnie na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem badań prof. Chmielewskiego były 

heteroporfiryny, ich właściwości koordynacyjne, spektroskopowe (NMR, EPR)                  

i redoksowe. Część tych badań prowadzona było we współpracy z prof. Alanem 

Balchem i prof. Marilyn Olmstead (University of California, Davis). Prof. 

Chmielewski należy do współodkrywców (1993) tzw. odwróconej porfiryny (NCP). 

Wszechstronne badania NCP stały się głównym polem jego aktywności naukowej 

prowadząc do odkrycia wielu interesujących pochodnych o charakterze 

monomerów oraz oligomerów, wykazujących niezwykłe właściwości 

stereochemiczne i redoksowe.  W roku 2006 rozpoczął bardzo owocną i trwającą do 

tej pory współpracę z prof. Xiaofangiem Li (Chińska Akademia Nauk, Pekin oraz 

Uniwersytet Prowincji Hunan, Xiangtan). Współpraca ta obejmuje zagadnienia 

związane   z   chemią   organiczną  i  stereochemią  pochodnych  NCP  oraz  innych  
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aromatycznych i antyaromatycznych związków makrocyklicznych. Epizodycznie 

współpracuje również z prof. Sijbrenem Otto (Uniwersytet Groningen), prof. Latos-

Grażyńskim i dr. hab. Miłoszem Pawlickim (Uniwersytet Wrocławski). 

Systematyczną, trwającą już ok. siedmiu lat współpracę nawiązał natomiast z grupą 

prowadzoną przez prof. Marcina Stępnia na macierzystym Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem zainteresowań i współpracy są chemia 

i stereochemia oraz chemia supramolekularna układów makrocylicznych, a także 

chemia redoks węglowodorów aromatycznych o niestandardowej strukturze                       

i nanografenów, w tym organicznych układów o wysokim ładunku i spinie.  Prof. 

Piotr Chmielewski jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji                            

w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej o sumarycznym IF ok. 500, które 

były cytowane ponad 3000 razy, h = 33. 

 

 

 

 

ChemPlusChem: Wybór czytelników 2019 

 

Sprawdź najnowszą specjalną kolekcję ChemPlusChem, zawierającą artykuły                  

z 2017 i 2018 r., które były najbardziej cytowane, najczęściej pobierane                              

i najpopularniejsze w mediach społecznościowych. Wszystkie artykuły z tej 

kolekcji będą dostępne bezpłatnie do końca 2019 roku. 

Link do najnowszej kolekcji specjalnej: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)2192-6506.Readers-Choice 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)2192-6506.Readers-Choice
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Polskie Towarzystwo Chemiczne uczestniczyć będzie w realizacji 

projektu pod tytułem „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora 

Chemicznego” 

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne uczestniczyć będzie w realizacji projektu 

pod tytułem „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego” (numer 

wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.02.12.00-

00-SR13/18), zgłoszonego w ramach naboru prowadzonego przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POWR.02.12.00-IP-09-00-006/18,                       

w ramach Osi Priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji; Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach 

kwalifikacyjno-zawodowych.  

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster 

Chemiczny „Zielona Chemia”, partnerami – Polskie Towarzystwo Chemiczne 

oraz EUROKREATOR T&C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt 

został pozytywnie oceniony oraz zakwalifikowany do finansowania. Całkowita 

rekomendowana kwota finansowania projektu wynosi 1 974 722,40 zł.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności                        

i kompetencji pracowników oraz kandydatów do pracy do potrzeb zgłaszanych 

przez pracodawców w sektorze chemicznym, poprzez powołanie i funkcjonowanie 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Chemicznego. W skład Sektorowej 

Rady wejdą przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji edukacji formalnej i poza-

formalnej oraz instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów 

społecznych. Rada stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń 

identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców 

oraz kreowania rozwiązań na rzecz ich zaspokojenia. Projekt realizowany będzie                   

w latach 2019-2022. Spotkanie inauguracyjne partnerów projektu odbędzie się                   

1 października 2019 w Szczecinie. 
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24. doroczne posiedzenie ChemPubSoc Europe 

 

 

Równolegle z obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz 

obradami 62 Zjazdu PTChem, w dniach 1-3 września 2019 roku, w Warszawie, 

odbyło się 24 doroczne posiedzenie ChemPubSoc Europe (CPSE). W tegorocznym 

spotkaniu współwłaścicieli czołowych, europejskich czasopism chemicznych 

uczestniczyło piętnaścioro przedstawicieli narodowych towarzystw chemicznych 

oraz ośmioro edytorów i menadżerów zarządzających tymi czasopismami                           

z ramienia wydawnictwa Wiley-VCH. 

 

European Technical Coatings Congress 

 

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org) 

odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020 w Auditorium Maximum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kongres organizowany jest od 70 lat               

w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce. 

Prezentacje w trakcie Kongresu dotyczyć będą najnowszych osiągnięć naukowych               

i technicznych dla farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych. 



786              INFORMACJE  
   

 

 

 



              INFORMACJE      787 
   

 

Tytuł (z podtytułem) Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe 

oraz sprzężone 

Autor/ Redaktor Marek Szklarczyk 

Format   B5  

Rodzaj oprawy  miękka 

Liczba stron 104 

ISBN 978-83-01-20794-6 

Data wydania 10.09.2019 r.  

Cena 49 zł 

EPUB/MOBI – TAK 

IBUK – TAK 

Kategoria i podkategoria: Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Inne » 

Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone 

Słowa kluczowe: techniki mikroskopii chemicznej, wielowymiarowe techniki 

chromatograficzne, techniki sprzężone  

 

Opis: 

Kompendium wiedzy o nowoczesnych technikach analitycznych zawiera 

informacje na temat technik obrazowania chemicznego, czyli tzw. technik 

mikroskopii chemicznej.  

 

Informacja o autorze/ redaktorze:  

Prof. dr hab. Marek Szklarczyk, Laboratorium Elektrochemii, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Warszawski 

 

Notka na IV okładkę: 

Książka poświęcona jest najnowszym technikom obrazowania chemicznego, czyli 

mikroskopii chemicznej, analitycznym technikom wielowymiarowym oraz 

technikom sprzężonym dla których aparatura jest obecnie dostępna na rynku 

analitycznym. 

 



788              INFORMACJE  
   

 

W książce przedstawione są w zwięzły sposób podstawy teoretyczne 

omawianych technik oraz sposób działania aparatury pomiarowej, a następnie 

przedstawione są możliwości zastosowań danej metody z podaniem konkretnych 

przykładów. Taki układ książki zapewnia szybkie zapoznanie się z możliwościami 

przedstawionych metod i wybranie metody pozwalającej na zweryfikowanie 

własnych hipotez badawczych, czy też zapewnienie wyboru odpowiedniej techniki 

do kontroli procesów produkcyjnych jak i analiz środowiskowych.  

Publikacja skierowana jest do personelu laboratoriów analitycznych, studentów 

i osób przygotowujących wykłady na wydziałach chemii, biologii, fizyki                        

i wydziałach materiałowych jak i wszystkich osób pragnących zapoznać się                       

z najnowszymi technikami analitycznymi. 
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Recenzja skryptu 

Chemia organiczna. Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami 

 

Autorzy: Marcin Kaźmierczak, Tomasz Cytlak, Katarzyna Koroniak-Szajn, Henryk 

Koroniak 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA 

ISBN 978-83-01-20603-1 

 

Zbiór zadań "Chemia organiczna. Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami" jest 

pracą zbiorową pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Henryk Koroniak wraz z dr Katarzyną Koroniak-

Szejn, Tomaszem Cytlakiem i Marcinem Kaźmierczakiem opracowali testy 

przygotowujące do egzaminu z chemii organicznej bazując na rzeczywistych 

arkuszach egzaminacyjnych. Wszyscy wymienieni autorzy mają bogate 

doświadczenie dydaktyczne, które skutecznie wykorzystali przy pisaniu 

prezentowanego zbioru zadań, a nie bez znaczenia jest również fakt, że konstruując 

pytania czerpali inspirację z wielu współczesnych, uznanych na świecie 

podręczników chemii organicznej. Książka ma 210 stron i zawiera 10 testów                    

z których każdy składa się z 10 zadań. Publikacja jest przygotowana w sposób 

przejrzysty, a rozwiązania problemów wyjaśnione bardzo klarownie: krótko, ale 

precyzyjnie. Książka nie jest jednak przeznaczona dla osób rozpoczynających 

swoją przygodę z chemią organiczną – pytania w niej zawarte pomagają sprawdzić 

wiedzę już zdobytą i ugruntowaną. Nie znajdziemy tu prostych pytań 

podstawowych, ale zagadnienia pozwalające sprawdzić, czy potrafimy zdobytą 

wiedzę wykorzystać do rozwiązania np. problemów dotyczących mechanizmów lub 

odpowiedzieć na pytanie "dlaczego?" Książka jest adresowana do studentów 

pierwszych trzech lat studiów chemicznych na uczelniach akademickich, jednak 

również studenci drugiego stopnia, także ci ze specjalizacji "chemia organiczna" 

znajdą w niej dla siebie sporo ciekawych zadań. 

 Jak przy każdej tego rodzaju publikacji pewne elementy mogłyby zostać 

przedstawione   inaczej  bądź   zostać   dodane.   We   wstępie   do   testów   brakuje  
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wytłumaczenia, jaką konwencję zapisu mechanizmów stosują autorzy. O ile dla 

studentów Wydziału Chemii UAM, uczęszczających na prowadzony tam wykład                  

z chemii organicznej, może to być oczywiste, o tyle dla studentów innych uczelni, 

zwłaszcza mniej biegłych w chemii organicznej, zapisywanie tylko wybranych par 

elektronowych, niezbędnych do przedstawienia mechanizmu, może wprowadzać              

w błąd i utrwalać niepoprawne skojarzenia. Konsekwentne rysowanie wszystkich 

wolnych par elektronowych np. tlenu byłoby z korzyścią dla efektu dydaktycznego 

i stanowiło lepsze rozwiązanie niż stosowane w książce przedstawianie tlenu tylko 

z jedną, znaczącą parą. Idealnym uzupełnieniem zbioru testów byłby spis zagadnień 

powiązanych z konkretnymi zadaniami. Zdaję sobie sprawę, że przygotowanie go 

byłoby bardzo czasochłonne, ale z punktu widzenia osoby poszukującej zadań 

dotyczących konkretnego zagadnienia (np. problemów stereochemicznych) byłby 

nieocenioną pomocą. 

 Na naszym rynku wydawniczym odczuwalny jest niedosyt pozycji 

książkowych w języku polskim poświęconych chemii organicznej, zwłaszcza 

zbiorów zadań na zaawansowanym poziomie. Tym bardziej cieszy pojawienie się 

"Testów egzaminacyjnych z rozwiązaniami" opracowanych przez zespół profesora 

Koroniaka. Książka będzie doskonałą pomocą zarówno dla nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia z chemii organicznej, jak i dla studentów 

pragnących poszerzyć i utrwalić swoją dotychczasową wiedzę. 

 

           dr Natasza Sprutta 

           Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
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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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CEM Corporation wraz z Selwa-lab prezentują wydajną i łatwą 

syntezę chemiczną z zastosowaniem reaktorów mikrofalowych 

 

Synteza mikrofalowa stanowi przełom w chemii syntetycznej i przeszła dużą 

przemianę w postrzeganiu jej przez społeczność naukową. Wydajniejsza                         

w porównaniu do ogrzewania konwencjonalnego synteza mikrofalowa, pozwala 

chemikom na szybki rozwój nowych technologii, testowanie nowych teorii   

i opracowywanie nowych procesów.  Zamiast spędzać godziny lub nawet dni na 

syntezie jednego związku, chemicy mogą teraz przeprowadzić tę samą reakcję                 

w ciągu kilku minut. W połączeniu z szybko rozwijającą się bazą aplikacji, syntezę 

mikrofalową można skutecznie zastosować do dowolnego schematu reakcji, 

zwiększając jej szybkość, wydajność oraz czystość finalnych produktów syntezy.  

Ponadto synteza mikrofalowa stwarza zupełnie nowe możliwości przeprowadzania 

przemian chemicznych, mikrofale mogą przenosić energię bezpośrednio do 

cząsteczek, posiadających moment dipolowy, bądź jonów  

i bezpośrednio je aktywować. Dzięki czemu promowane są transformacje, które nie 

są możliwe na drodze ogrzewania konwekcyjnego. Mikrofale pozwalają także na 

szybsze prowadzenie reakcji w niskich temperaturach. CEM Corporation wraz                 

z Selwa sp. z o.o. od lat pomaga chemikom poszerzać bazy aplikacji poprzez 

projektowanie oraz dystrybucje gamy elastycznych i łatwych w obsłudze 

syntezatorów mikrofalowych, które zwiększają bezpieczeństwo pracy oraz 

gwarantują powtarzalność wyników, poprzez dokładną kontorolę  

i monitorowanie temperatury, ciśnienia, czasu oraz intensywności mieszania 

reagentów. Obecnie w dziedzinie nauk przyrodniczych, chemii kombinatorycznej                

i ogólnej syntezy chemicznej organicznej DISCOVER to rewolucjny system 

opracowany specjalnie na potrzeby syntezy chemicznej. 

Wszystkie systemy z rodziny CEM Discover 

są zbudowane na platformie Discover. Discover 

ma unikalną jednomodową konstrukcję wnęki, 

która skupia energię mikrofalową  

z     maksymalną    wydajnością,    niezależnie   od  
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fizycznych właściwości reakcji. Wnęka samoistnie dostraja się do właściwości 

dielektrycznych reakcji oraz zmieniającej się objetości próbki. Discover to jedyny 

jednomodowy system syntezy mikrofalowej, który może przeprowadzać reakcje 

zarówno pod ciśnieniem, jak w otwartym naczyniu.  

System pracuje z fiolkami ciśnieniowymi                       

o objętościach 10, 35 i 80 ml oraz z standardowymi 

szklanymi naczyniami laboratoryjnymi do objętości  

125 ml. Discover to jedyny system, który  oferuje 

opatentowaną technologię, która umożliwia 

chłodzenie mieszaniny reakcyjnej w tym samym 

czasie, gdy jest do niej doprowadzana energia 

mikrofalowa. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie 

większej ilości energii do reakcji bez degradacji 

produktu. Linia systemów do syntezy mikrofalowej 

Discover jest jedyną rodziną przyrządów, które oferują tak zaawansowane funkcje, 

jak opcja kamery do obserwacji reakcji in situ, autosampler, który rozróżnia 

rozmiary fiolek bez dodatkowego programowania i wiele innych. Jest to system 

modułowy, który może być używany w różnych konfiguracjach, w zależności od 

potrzeb syntetycznych.  

Ukierunkowana technologia mikrofalowa CEM umożliwia syntezę w ściśle 

określonych i powtarzalnych warunkach w największej komorze mikrofalowej na 

świecie! Standardowe szklane pojemniki, takie jak na przykład kolby okrągłodenne 

o objętości do 125 ml mogą być używane bez ograniczeń.  
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W układzie otwartym można stosować zestawy z chłodnicą zwrotną lub 

wkraplaczem, co finalnnie umożliwia: 

• Optymalizację reakcji – np zwiększanie skali syntezy, zmiana objętości 

reakcji  

• Możliwe dodawanie odczynników i usuwanie produktów 

Oprócz warunków reakcji pod ciśnieniem atmosferycznym, w układzie 

otwartym, Discover pozwala na przeprowadzanie reakcji w fiolkach ciśnieniowych 

w podwyższonych temperaturach. Uszczelnianie odbywa się za pomocą przegrody 

z teflonu, którą można przebić w celu pobrania próbek lub dodania reagentów. 

Reakcje ciśnieniowe powyżej temperatury wrzenia pozwalają na: 

• osiąganie dotychczas nieosiągalnych energii aktywacji ze względu  

na  drastyczny wzrost temperatury 

• wybór alternatywnych rozpuszczalników 

• możliwe użycie rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia 

Discover wyposażony jest w  czujniki temperatury oraz mechanizmy 

kontrolne, które zapewniają bezpieczne, powtarzalne i kontrolowane reakcje. 

Istotnymi parametrami reakcji są monitorowanie ciśnienia i temperatury w czasie 

rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe zakończenie reakcji 

przez spontaniczne chłodzenie. Zapobiega to niepożądanym reakcjom ubocznym               

i zazwyczaj pozwala na usunięcie próbki już po 2 minutach. Spontaniczne 

chłodzenie następuje przez wprowadzenie sprężonego powietrza do komory 

mikrofalowej.  

Przykłady reakcji chemicznych wspomaganych promieniowaniem 

mikrofalowym: 

- Nukleofilowa substytucja aromatyczna 

Związki przedstawione poniżej otrzymano przez nukleofilowe podstawienie 

aromatyczne (SNAr). Zaczynając od aromatycznego łańcucha głównego, osiem 

różnych amin dało odpowiednie heterocykliczne związki docelowe.  

W warunkach mikrofalowych reakcje trwały 90 minut, podczas gdy w warunkach 

klasycznych na zakończenie reakcji trzeba czekać dwa dni.  
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- O-alkilowanie fenoli 

Fenole poddano reakcji z różnymi bromkami alkilu w serii eksperymentów na 

fazie stałej. W klasycznych warunkach reakcje te trwają od jednego do 7 dni.  

W systemie Discover te same reakcje można przeprowadzać w ciągu zaledwie 30 

minut. Podobnie do opisanej powyżej reakcji SNAr uzyskano także wyższe 

wydajności produktów. 
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- synteza Biginelli dihydropirymidyny  

Przy konwencjonalnym ogrzewaniu reakcje te trwają do 24 godzin, ale z niską 

wydajnością. W systemie Discover ta sama reakcja trwa zaledwie 5 minut,  

a wydajność mieści się w przedziale od 60 do 90%.  

 

Oczywiście są to tylko wybrane przykłady reakcji, które mogą być 

wspomagane promieniowaniem mikrofalowym. Analiza sekwencji i struktury 

białek to kolejna ciekawa aplikacja systemu Discover. Także synteza peptydów jest 

znacznie szybsza w warunkach mikrofalowych niż w warunkach 

konwencjonalnych. Technologia mikrofalowa przyspiesza także hydrolizę białka. 

Także tutaj zastosowanie technologii mikrofalowej zapewnia ogromne korzyści: 

- hydroliza białek, 

która jest wpomagana 

promieniowaniem mikro-

falowym trwa zaledwie 15 

minut i daje porówny-

walne wyniki z hydrolizą 

konwekcjonalną, która 

trwa 12 godzin.  

- uzyskuje się 

większą wydajność 

hydrolizy. Szczególnie w przypadku białek hydrofobowych. 
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Wpływ energii mikrofalowej na reakcje organiczne lub biochemiczne ma wiele 

różnych zalet. Oprócz lepszych wyników i krótszych czasów reakcji należy wziąć 

pod uwagę aspekt prostej i bezpiecznej obsługi. To razem stymuluje szybki rozwój 

technologii a co za tym idzie nowych aplikacji. Opracowano szeroką gamę 

akcesoriów dla podstawowej jednostki Discover jako platformy urządzeń dla 

rodziny syntezatorów mikrofalowych, które umożliwiją przeprowadzanie 

wszystkich rodzajów reakcji, takich jak reakcje 

wysokotemperaturowe/wysokociśnieniowe, reakcje niskotemperaturowe, reakcje 

uwodorniania, reakcje z dopływem gazu, reakcje pod ciśnieniem atmosferycznym, 

syntezy związków naturalnych, syntezy nanomateriałów  

i peptydów, hydrolizy, radiochemia. Wszystko to zapewnia laboratoriom 

badawczym pełną elastyczność bez konieczności ciągłej przebudowy reaktorów 

mikrofalowych. 
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Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy is one of the most powerful 

characterization tools available to synthetic chemists.  Shortly after it was 

introduced commercially in the market in the 1960s, spectrometer technology was 

rapidly dominated by superconducting magnet.  This technology allowed for rapid 

advancements in both field homogeneity, magnet stability and resolution, by 

moving to stronger and stronger magnetic field strengths (200 MHz-1.2 GHz).  By 

moving to higher field strength, users have benefited from both improved resolution 

and sensitivity.  However, the high capital cost, and the high operating expenditures 

associated with weekly to monthly cryogen fills have left this powerful technique 

largely located in the laboratories of experts, in large institutions and excluded from 

many potential industrial applications. 

In 2013 there was a renaissance of permanent magnet technology with the 

release of 40-60MHz permanent magnet-based technology.  Unlike the permanent 

magnet technology that started the field of nuclear magnet resonance, these 

instruments were largely based on permanent magnet technology configure in 

hybrid Halbach configurations, thus allowing smaller, safer magnets with little to 

no stray-field.  Nanalysis Corp. began developing a platform in 2009 and started 

selling a portable all-in-one 60 MHz benchtop NMR spectrometer in 2013.  Their 

flagship product, a proton only NMReady-60e was shortly thereafter by the 

multinuclear NMReady-60PRO, capable of observing heteronuclear (including 
7
Li, 

11
B, 

13
C, 

19
F, 

31
P) spectra (figure 1).   

 

 

Figure 1: Nanalysis’ NMReady-60e and NMReady-60PRO been selling commercially since 

2013. 
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These instruments have provided tremendous value in a number of applications 

including, academic teaching, a supplementary tool for high-field NMR for small 

and medium size enterprises (SMEs), for online reaction monitoring and in the 

development of automated analyzers in industry (e.g., pharmaceutical QA/QC, oil 

and gas, polymers, cannabinoid detection and quantification).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Nanalysis’ 100e and 100PRO benchtop NMR spectrometers announced in August 

2019, to be shipping commercially in 2020. 

 

In 2019 Nanalysis announced the release of the market-leading 100 MHz 

benchtop NMR spectrometer, unparalleled as the strongest benchtop NMR 

Spectrometer in the field, providing 25% more peak separating than the nearest 

competitor.  This spectrometer, available in 100e (proton only) and 100PRO 

(multinuclear) configurations (figure 2) was launched to meet the market need for 

improved performance metrics, in both sensitivity and resolution, relative to the 

existing instruments on the field.   

An example of the field strength on proton NMR spectra is depicted in figure 

3.  There are three main things to note.  First, as the field strength increases, the 

peaks appear to become narrower due to the decrease in peak dispersion.  For an 

NMR spectrum collected as a free induction decay (FID), a Fourier transform is 

performed to turn the time domain signal into the frequency domain in Hz.  To 

compare between field strengths this is normalized to the size of the external field 

strength  in  which  the  sample  was  observed.   A  peak  with  a  full  width  at half  
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maximum (FWHM) of 0.6 Hz will be 0.015 ppm wide at 40 MHz and only 0.006 

ppm wide at 100 MHz.  Second, the peaks become more resolved.  This is best 

evidenced by the ibuprofen methine resonance centered around 2ppm, which 

becomes a fully resolved septet at 100 MHz, as expected for coupling to the two 

neighbouring methyl groups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Predicted 40-80 MHz 1H NMR spectra of ibuprofen in CDCl3. 

 

Finally, the sensitivity of the NMR experiment is dependent upon a number of 

factors including the external field strength Bo (equation 1).    

 [1] 

Where n = number of nuclei in the resonance 

  e = gyromagnetic ratio of excited nuclei 

  e – gyromagnetic ratio of detected nuclei 
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 Bo – applied magnetic field strength (T) 

 t – experiment run time  

If all of factors were kept the same except for the strength of the external 

magnetic field, the relative signal to noise ratio of a 60 MHz instrument would be 

17
 
times lower than a 400 MHz, and only 8 times lower for a 100 MHz.  

To account for the need for affordable, accessible and automatable NMR 

technology to address the growing and diverse SME chemical synthesis market 

(including biotechnology, pharmaceuticals, agrochemicals, petrochemicals, 

materials, cosmetic and personal care, flavour and fragrances) and, we identified the 

100 MHz instrument as an excellent tool with which to provide improved 

performance required for these synthetic methods.  Additionally, by pairing this 

powerful instrument with a growing number of software tools, including principle 

component analysis (PCA), Quantum-mechanical (QM) modelling, Complete 

Reduction to Amplitude and Frequency Table (CRAFT), we anticipate the rapid 

growth of research analysis and quality analysis/quality assurance applications. 
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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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