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ABSTRACT 

 

The main purpose of the presented study was to investigate the influence                   

of chemical factors on the morphology of human hair. Few factors that may occur 

during criminal offenses were selected for testing, including aqueous solutions                  

of hydrochloric acid (HCl), sodium hydroxide (NaOH), lead(II) nitrate (Pb(NO3)2), 

cadmium(II) nitrate (Cd(NO3)2), sodium chloride (NaCl), ethanol (C2H5OH), water 

(H2O). The description of the effects of chosen chemical compounds on hair was 

made mainly on the basis of Scanning Electron Microscopy (SEM). In addition, the 

elemental composition of the hair as an effect of interaction with solution was 

examined and analyzed using an EDX (Energy - Dispersive X-ray) spectrometry. 

Performed tests show the degree of human hair degradation and contamination 

depending on the examined factor and time. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Energy-dispersive X-ray spectroscopy, hair tests, forensic chemistry, 

Scanning electron microscopy 

Słowa kluczowe: badania włosów, chemia kryminalistyczna, skaningowa 

mikroskopia elektronowa,  spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii  
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WPROWADZENIE 

 
W ostatnich latach włosy stały się bardzo popularnym materiałem biologicznym 

wykorzystywanym przez techników kryminalistycznych, jako ważne źródło informacji. 

Włosy mogą być przenoszone pomiędzy ludźmi przez kontakt fizyczny lub obecność w 

otoczeniu. Pozostawienie śladu biologicznego na miejscu zdarzenia łączy podejrzanego 

z ofiarą, a także wiąże osoby z miejscem przestępstwa. Włosy jako cienkie nitkowate 

twory rogowe, odznaczające się wysoką giętkością i sprężystością, a przede wszystkim 

higroskopijnością oraz zdolnością wchłaniania nie tylko gazów, ale również różnych 

substancji chemicznych [1]. W obrazie histologicznym wyróżnia się cztery warstwy 

włosa: rdzeń, korę, powłoczkę włosa oraz mieszek włosa. Każda z tych warstw 

zbudowana jest z różnych typów komórek i pełni swoiste role [1-3]. Włosy zawierają 

liczne związki organiczne i nieorganiczne, dzięki czemu w zdrowym włosie możemy 

znaleźć takie pierwiastki jak: węgiel (C), tlen (O), azot (N), wodór (H), siarkę (S) oraz 

wapń (Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe), miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn). Natomiast 

organicznym budulcem włosów są: keratyna – białko zawierające aminokwasy m.in 

alifatyczne (cysteinę, serynę, lizynę, argininę), aromatyczne (tyrozynę) oraz 

heterocykliczne (tryptofan, prolina). Keratyna odpowiada częściowo za trwałość 

włosów, jak również wpływa na odporność wobec kwasów, zasad i wody. Kolejnym 

składnikiem jest melanina, pigment, który w głównym stopniu odpowiada za barwę 

włosów. Pozostałymi związkami obecnymi we włosach są tłuszcze i węglowodany, 

głównie mowa tu o tzw. sebum, w którego skład wchodzą glicerydy, woski, wolne 

kwasy tłuszczowe, węglowodory, sterole itp. [4-6]. Stężenie występujących związków 

we włosach zależy od płci, koloru włosów, wieku jak również pory roku, stylu życia, 

kosmetyków i spożywanych produktów [7, 8]. Badanie mikroskopowe włosów może 

pomóc w ustaleniu czy włosy były zdrowe, chore lub traktowane sztucznymi 

substancjami (np. farba do włosów). Ponadto istnieje możliwość sprawdzenia, w jaki 

sposób znalazły się one w danym miejscu, czyli, czy zostały usunięte siłą, czy spadły w 

wyniku naturalnego procesu obumierania komórek (w tym włosów). Porównanie znanej 

oraz nieznanej próbki włosów pozwala uzyskać informacje o ich ewentualnych 

podobieństwach i różnicach oraz można ocenić czy pochodzą z tego samego źródła [9]. 

Analiza chemiczna umożliwia stwierdzenie czy, i w jak odległym czasie właściciel 

zażywał leki lub/i niedozwolone używki. Tak skrupulatna analiza jest możliwa, 

ponieważ na odpowiedniej długości włosa gromadzą się pierwiastki, minerały i 

substancje aktywne obecne w organizmie w danej chwili czasu, jak również długo po 

zaprzestaniu ich przyjmowania. Możliwe jest również pozyskanie informacji 

o miejscach, w których dana osoba przebywała, dzięki osadzaniu się lub/i wnikaniu 

związków chemicznych (najczęściej metali ciężkich) ze środowiska [10]. Istnieje kilka 

metod badania śladów kryminalistycznych: optyczne, mechaniczne oraz chemiczne. W 

niniejszej pracy wykorzystano metodę skaningowej mikroskopii elektronowej 

sprzężonej z analizą pierwiastkową SEM/EDX (Scanning Electron Microscopy/ Disper- 
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sive X-ray Spectroscopy) ze względu na możliwość jednoczesnego obrazowania                       

i analizy próbki, czyli poznania jej morfologii i składu chemicznego. Celem badań było 

sprawdzenie wpływu wybranych czynników zewnętrznych w postaci ich wodnych 

roztworów na skład i morfologię włosów ludzkich.  

 

1. METODA 
 

W celu wykonania testów oddziaływania wyselekcjonowanych substancji na 

włosy ludzkie sporządzono następujące wodne roztwory: 0,1 M kwasu solnego 

(HCl, POCH, cz.d.a), 0,1 M wodorotlenku sodu (NaOH, CHEMPUR, cz.d.a),             

0,1 M azotanu ołowiu(II) (Pb(NO3)2, POCH, cz.d.a), 0,1 M azotanu kadmu(II) 

(Cd(NO3)2, POCH, cz.d.a), 0,9% chlorku sodu (NaCl, POCH, cz.d.a), 40% etanol 

(C2H5OH, POCH, cz.d.a) oraz wodę destylowaną (H2O). Do analizy pozyskano 

włosy 23 letniej kobiety – rasy słowiańskiej o naturalnie brązowym kolorze. Włosy 

zostały zalane powyższymi roztworami na okres: jednego tygodnia oraz jednego, 

trzech, i siedmiu miesięcy. Preparaty przechowywane były w temperaturze 

pokojowej w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Po upływie 

odpowiedniego czasu włosy zostały wyjęte z fiolki z roztworem, przełożone do 

probówek i pozostawione na kilka dni do wyschnięcia. Tak przygotowane próbki 

wraz z materiałem referencyjnym obejrzano za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego (INSPEC S50). W celu zobrazowania próbek za pomocą 

mikroskopu elektronowego SEM wysuszone włosy wyjęto z probówek, 

umieszczono na taśmie węglowej przyklejonej do aluminiowych stolików 

przeznaczonych do preparatyki materiałów SEM. Dodatkowo należało próbki 

pokryć cienką (5nm) warstwą złota (Au) uzyskaną za pomocą napylarki (LEICA 

EM ACE200), co umożliwiło lepsze warunki obrazowania i odpowiednią jakość 

zdjęć. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA WYJSCIOWYCH WŁOSÓW LUDZKICH 

 

Otrzymane wyniki SEM i EDX przedstawiono w seriach zależnych od rodzaju 

użytego do moczenia włosów roztworu oraz czasu trwania eksperymentu. Analizy 

porównano z materiałem odniesienia, który zaprezentowano na Rys. 1. 
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Rysunek 1.  Zdjęcie SEM referencyjnych włosów ludzkich (A) – powiększenie 1000x, (B) – powiększenie 

5000x 

Figure 1. SEM photo of reference human hair (A) - 1000x magnification, (B) - 5000x magnification 

 

Zdjęcia (A, B) (Rys. 1) przedstawiają włosy ludzkie odpowiednio w małym   

(A – 1000X) i większym (B – 5000X) powiększeniu. Przy mniejszym zbliżeniu 

widoczna jest większa część włosa, na podstawie czego można potwierdzić jego 

jednorodność oraz ocenić rozkład łusek na znacznie większym obszarze. Zbliżenie 

5000x uwidacznia natomiast szczegóły ich ułożenia. Można zauważyć, że włosy 

ludzkie charakteryzują się dość dużą gęstością znacznie postrzępionych łusek. Na 

całej swojej długości  warstwy łusek ściśle przylegają do rdzenia włosa.  

 

 
 

Rysunek 2.  Widmo EDX wraz ze składem pierwiastkowym referencyjnych włosów ludzkich 

Figure 2. The EDX spectrum together with the element at composition of reference human hair 
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Analiza pierwiastkowa przedstawiona na (Rys. 2) wykazała, iż w dominującej 

większości włosy budują trzy podstawowe pierwiastki tj.: węgiel (C), azot (N) oraz 

tlen (O), co jest zgodne ze składem chemicznym związków organicznych 

wchodzących w strukturę włosów. Ponadto stwierdzono, że wybrane do analizy 

próbki zawierają tylko kilka dodatkowych pierwiastków, których ilość przekracza 

1% wagowy. Wśród nich można wyróżnić: siarkę (S) oraz chlor (Cl), które mogą 

pochodzić z czynników środowiskowych. W próbkach znajdują się także śladowe 

ilości wapnia (Ca).  

 

3. CHARAKTERYSTYKA WŁOSÓW LUDZKICH  

PO PRZECHOWYWANIU ICH W POSZCZEGÓLNYCH 

ROZTWORACH 

 

3.1. WODNY ROZTWÓR KWASU SOLNEGO (HCl) 

 

 
 

Rysunek 3.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze wodnym HCl przez okres: (A) - 1 tygodnia, 

(B) - 1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla porównania włosów 

referencyjnych 

Figure 3. The EDX spectrum together with the element at composition of reference human hair SEM 

images of hair interaction with HCl aqueous solution for a period of: (A) - 1 week, (B) -                       

1 month, (C) - 3 months , (D) - 7 months, with insert in (A) the reference hair for comparison 

 

Na przedstawionych fotografiach (Rys. 3) widzimy jak, szybko i negatywnie 

roztwór 0.1M HCl wpływa na strukturę włosów. Stopień degradacji zależy od czasu  



 

460 M. DOBOSZ, B. KALSKA-SZOSTKO  
   

 

działania tego czynnika. Pierwsze zmiany widoczne są już po tygodniu trwania 

eksperymentu, gdyż ewidentnie łuski odchodzą od rdzenia włosów. Zdjęcie (B) 

uwidacznia pęcherzyki zniszczonego białka keratynowego [6,7]. Na zdjęciach (C                

i D) widoczne jest co raz silniejsze działanie HCl objawiające się intensywniejszym 

złuszczaniem łusek. [11]. 

 

 
 

Rysunek 4.  EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające w wyniku 

moczenia w roztworze wodnym HCl przez okres: (A) – 1 tygodnia, (B) – 1 miesiąca, (C) -                   

3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 4. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the aqueous solution of HCl  for a period of time: (A) - 1 week, (B) - 1 month, 

 (C) - 3 months, (D) - 7 months 

 
Tabela 1. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu wodnego roztworu HCl przez 

 określony czas 

Table 1. Elemental composition of human hair treated by HCl aqueous solution for a specified time 
 

Pierwiastek 
% wagowy ± 0.5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 48.3 50.4 47.9 47.6 

N 17.7 15.6 16.6 18.6 

O 27.0 24.5 27.0 27.8 

S 5.6 7.5 6.4 5.5 

Cl 1.5 2.0 2.1 0.5 
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Na Rys. 4 zestawiono widma EDX zarejestrowane dla wybranych do testu 

włosów moczonych przez odpowiedni okres w roztworze kwasu solnego. Analiza 

porównawcza ich składu pierwiastkowego (Tabela 1) pozwala stwierdzić 

utrzymywanie się podobnego poziomu zawartości węgla (w granicy błędu) bez 

względu na czas trwania eksperymentu. Podobne obserwacje odnoszą się do azotu, 

którego ilość jest porównywalna przez cały okres prowadzenia badań. Zawartość 

tlenu po 1 miesiącu  maleje o 3% po czym ponownie wraca do początkowej 

wartości, co można uznać za błąd statystyczny pomiaru. W próbkach 

identyfikowana jest również siarka. Jej ilość utrzymuje się na podobnym poziomie 

na wszystkich etapach badań. Jedynie niewielki wzrost powyżej 7% można 

stwierdzić po 1 miesiącu moczenia. W analizach zauważamy też obecność chloru 

sięgającą maksymalnie 2%. 

 

3.2.  WODNY ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU (NaOH) 

 

 
 

Rysunek 5.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze wodnym NaOH przez okres: (A) - 1 tygodnia, 

(B) - 1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla porównania włosów 

referencyjnych 

Figure 5. SEM images of hair interaction with NaOH aqueous solution for a period of: (A) - 1 week, (B) - 

1 month, (C) - 3 months , (D) - 7 months, with insert in (A) the reference hair for comparison 

 

Obrazy mikroskopowe SEM (Rys. 5) włosów moczonych w 0.1M roztworze 

NaOH  przez  wybrany  okres przedstawiają stopniowe zmiany w ich strukturze wy- 
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wołane działaniem roztworu na składniki budulcowe. Procesy degradacyjne są 

widoczne już po 1 tygodniu trwania eksperymentu, co ujawniło się jako niemalże 

całkowity zanik łusek. Wybrany roztwór zasadowy po 3 miesiącach moczenia 

doprowadza do całkowitego zniszczenia pierwotnej morfologii włosów. Rdzeń oraz 

kutykula (części włosa leżąca tuż pod łuskami, składająca się z płaskich 

nachodzących na siebie komórek) zostały zniszczone [12]. Działanie tego czynnika 

powyżej 3 miesięcy skutkuje całkowitym rozpadem włosów. Zdjęcia (C-D) (Rys. 5) 

przedstawiają jedynie duże ilości powstałego ługu sodowego z bardzo niewielkimi 

fragmentami wydłużonych obiektów przypominających włosy.  

 

 
 

Rysunek 6.  Widma EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające 

w wyniku moczenia w roztworze wodnym  NaOH przez okres: (A) – 1 tygodnia, (B) –                      

1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 6. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the aqueous solution of NaOH  for a period of time: (A) - 1 week, (B) -                       

1 month, (C) - 3 months, (D) - 7 months 

 

 

 

 

 

 

 



 

WPŁYW CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH  NA STRUKTURĘ I BUDOWĘ WŁOSÓW LUDZKICH 463 
  

 
Tabela 2. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu wodnego roztworu NaOH przez 

 określony czas 

Table 2. Elemental composition of human hair treated by NaOH aqueous solution  for a specified time 
 

Pierwiastek 
% wagowy ± 0,5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 42,2 41,0 43,5 50,0 

N 13,6 12,0 2,6 1,6 

O 27,7 30,1 17,8 32,5 

Na 9,6 6,4 19,3 11,9 

S 1,9 1,1 0,8 0,2 

Cl 3,6 3,6 15,2 3,7 

Ca 1,4 3,3 0,0 0,0 

 

W celu identyfikacji i korelacji obserwowanych zmian morfologicznych 

włosów z ich składem chemicznym, wykonano widma EDX (Rys. 6) dla testowanej 

serii. Analiza ilościowa składu pierwiastkowego (Tabela 2) włosów trzymanych              

w roztworze NaOH wskazuje, że wraz z czasem trwania eksperymentu ilość 

identyfikowanego węgla nieznacznie wzrasta. Poziom azotu zmienia się drastycznie 

od 3 miesiąca, po którym to obserwuje się 10,5% spadek zawartości tego 

pierwiastka. Ilość tlenu waha się w czasie. Po początkowym dość stabilnym okresie 

(do 1 miesiąca wzrost tylko o około 3%) występuje gwałtowny spadek z 30.1% do 

poziomu 17,8%. Po okresie 7 miesięcy trwania eksperymentu jego zawartość 

ponownie wzrasta do 32,5%. Moczenie włosów w NaOH powoduje natomiast 

jednorodny, monotoniczny spadek ilości siarki z 1,9% do 0,2%. W Tabeli 3 można 

również dostrzec zidentyfikowane różne ilości sodu wynikające ze składu roztworu. 

Zarejestrowany jego poziom jest silnie skorelowany z ilością tlenu. Poza 

wymienionymi pierwiastkami w próbkach wykazano obecność niewielkiej ilości 

wapnia. 

 

3.3. WODNY ROZTWÓR AZOTANU OŁOWIU(II) (Pb(NO3)2) 

 

Na podstawie analizy mikroskopowej włosów moczonych w 0.1M roztworze 

Pb(NO3)2 (Rys. 7) można stwierdzić, iż wraz z czasem zmienia się układ łusek, co 

związane jest ze stopniową ich degradacją poprzez złuszczenie się kolejnych 

warstw utworzonych z białek keratynowych [6,7]. Szczególnie dobrze jest to 

zarejestrowane na zdjęciu po 1 miesiącu trwania eksperymentu (B), gdzie widoczna 

jest część złuszczającej się warstwy powierzchniowej. W początkowym okresie 

trwania eksperymentu przylegające do powierzchni łuski we włosach 

niemodyfikowanych delikatnie się odchylają, co umożliwia przenikanie roztworu      

w głąb włosów, a tym samym szybszy proces degradacji [13]. Kolejne zdegradowa- 
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ne warstwy złuszczają się odkrywając coraz głębsze partie włosów. Po okresie                   

3 miesięcy łuski odstają znacznie bardziej i zanika regularne pofałdowanie rdzenia 

włosów. Powierzchnia staje się niejednorodna i postrzępiona, doprowadzając po                

7 miesiącach do zaniku pierwotnej morfologii włosów.  

 

 
 

Rysunek 7.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze wodnym Pb(NO3)2  przez okres:  

(A) - 1 tygodnia, (B) - 1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla 

porównania włosów referencyjnych 

Figure 7. SEM images of hair interaction with Pb(NO3)2 aqueous solution for a period of:  

(A) - 1 week, (B) - 1 month, (C) - 3 months , (D) - 7 months, with insert in (A) the reference 

hair for comparison 

 

Tabela 3. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu wodnego roztworu Pb(NO3)2 przez 

 określony czas 
Table 3. Elemental composition of human hair treated by Pb(NO3)2 aqueous solution for a specified time 

 

Pierwiastek 

% wagowy ± 0.5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 35.4 26.7 36.6 46.6 

N 15.0 11.3 14.4 12.3 

O 24.8 21.0 22.0 20.9 

S 3.2 6.0 5.7 5.2 

Pb 18.6 30.8 17.7 12.8 

Cl 3.1 4.1 3.5 2.0 
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Rysunek 8.  Widma EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające 

w wyniku moczenia w roztworze wodnym Pb(NO3)2 przez okres: (A) -1  tygodnia, (B) –                      

1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 8. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the aqueous solution of Pb(NO3)2  for a period of time: (A) - 1 week, (B) -                   

1 month, (C) - 3 months, (D) - 7 months 

 

Przechowywane w opisanych warunkach (0.1M roztwór Pb(NO3)2) włosy 

poddano analizie za pomocą spektroskopii EDX. Jakościowy skład pierwiastkowy 

włosów przedstawiono na (Rys. 8), natomiast ilościowy w Tabeli 3. Po pierwsze 

obserwuje się niemonotoniczny wzrost zawartości węgla z prawie 36% do 46% 

w okresie od 1 tygodnia do 7 miesięcy z osiągnięciem minimum (27%) po 

1 miesiącu. Ilość azotu zmniejsza się nieznacznie (z 15% do 12%). Maleje również, 

w testowych próbkach, wraz ze wzrostem czasu działania, zawartość tlenu z 25% 

do 20%. Ilość siarki waha się w zakresie 3-6%. Zidentyfikowana ilość ołowiu 

zmienia się znacznie (z 19% do 31%). Po 1 miesiącu jest go niemal dwukrotnie 

więcej w próbce, w porównaniu do okresu 1 tygodnia. Obserwacje takie mogą być 

związane z adsorpcją ołowiu, w powierzchniowych warunkach włosów, która na 

wstępie złuszcza się wraz z kolejnymi warstwami. W testowanych próbkach 

identyfikuje się maksymalnie 4% zawartość chloru. 
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 3.4. WODNY ROZTWÓR AZOTANU KADMU(II) (Cd(NO3)2) 

 

 
 

Rysunek 9.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze wodnym Cd(NO3)2  przez okres: (A) -                      

1 tygodnia, (B) - 1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla porównania 

włosów referencyjnych 

Figure 9. SEM images of hair interaction with Cd(NO3)2  aqueous solution for a period of: (A) - 1 week, 

(B) - 1 month, (C) - 3 months , (D) - 7 months, with insert in (A) the reference hair for 

comparison 

 

Zdjęcia zestawione na (Rys. 9) przedstawiają włosy moczone w roztworze 

wodnym 0.1M Cd(NO3)2. Na obrazie (A) widoczne są licznie występujące grudki, 

które są związane z osadzaniem się azotanu kadmu na ich powierzchni. Początkowo 

ściśle przylegające do powierzchni włosów łuski, odchylają się, w efekcie 

dłuższego czasu działania testowanego roztworu. Stają się one coraz bardziej 

odstające, co prowadzi do rozwarstwienia ich struktury, a to w efekcie powoduje 

łatwiejszy dostęp szkodliwych czynników do wnętrza włosów. Przez cały okres 

trwania eksperymentu krawędzie włosów jednak zachowują regularny kształt. 
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Rysunek 10.  Widma EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające 

w wyniku moczenia  w roztworze wodnym Cd(NO3)2 przez okres: (A) - 1 tygodnia, (B) -                    

1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 10. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the aqueous solution of Cd(NO3)2  for a period of time: (A) - 1 week,  

(B) - 1 month, (C) - 3 months, (D) - 7 months 

 
Tabela 4. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu wonnego roztworu Cd(NO3)2 przez 
 określony czas 

Table 4. Elemental composition of human hair treated by Cd(NO3)2  aqueous solution  for a specified 

 time 
 

Pierwiastek 
% wagowy ± 0,5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 45,6 34,1 48,3 42,2 

N 11,2 13,8 10,3 9,3 

O 25,1 32,0 19,5 21,1 

S 3,7 4,2 4,3 9,6 

Cl 3,8 2,1 8,3 4,2 

Cd 10,7 13,8 9,3 13,6 

 

Na Rys. 10 oraz w Tabeli 4 przedstawiono wyniki analiz wykonanych za 

pomocą spektroskopii EDX. Porównanie danych ilościowych składu włosów 

będących poddanych działaniu roztworu wodnego Cd(NO3)2, pozwala zauważyć, iż 

zawartość  węgla  waha  się  niejednorodnie  w czasie pod wpływem tego czynnika.  
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Najpierw następuje spadek jego zawartości z około 16% do 34%, następnie wzrost 

do 48% i znów spadek do 42%. Ilość azotu po pierwszym miesiącu wzrasta z 11 do 

14%, po czym maleje osiągając poziom niższy w porównaniu do wyjściowego 

(9%). Podobnie jest w przypadku tlenu. Jego zawartość również początkowo 

wzrasta, a następnie maleje poniżej wyjściowej zawartości (odpowiednio: 25%                  

- 32% - 21%). Ilość siarki obecnej we włosach w testowanych warunkach natomiast 

wzrasta niemalże dwukrotnie po 7 miesiącach, w porównaniu do wyjściowej ilości 

(z 4% do 10%). Zauważalne są również wahania procentowe obecnego chloru, 

początkowo jego ilość maleje, po czym wzrasta, a następnie ponownie maleje 

osiągając wartość wyjściową ok. 4%. Poziom kadmu  oscyluje odwrotnie do chloru 

w zakresie od około 9 do 13%.  

 

3.5. WODNY ROZTWÓR CHLORKU SODU (NaCl) 

 

 
 

Rysunek 11.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze wodnym NaCl  przez okres: (A) - 1 tygodnia, 

(B) - 1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla porównania włosów 

referencyjnych 

Figure 11. SEM images of hair interaction with NaCl  aqueous solution for a period of: (A) - 1 week, (B)  - 

1 month, (C) - 3 months , (D)  - 7 months, with insert in (A) the reference hair for comparison 

 

Zdjęcia przedstawione na (Rys. 11), to analiza mikroskopowa SEM włosów 

moczonych w 0.9% roztworze NaCl. Pozwala zauważyć stopniowe zmiany 

morfologii  polegające  na  postępującym odwarstwianiu krawędzi łusek i zanikaniu  
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ich regularności, aż do całkowitej utraty typowych cech. Degradacja nasila się wraz 

ze wzrostem okresu wykonywania eksperymentu. Łuski widoczne na włosach 

moczonych do 1 miesiąca ewidentnie odwarstwiają się i złuszczają z rdzenia, 

zachowując jednak nadal swoją regularność. Po upływie 3 miesięcy ulegają one tak 

zaawansowanej degradacji, że zmienia się całkowicie ich pierwotna 

charakterystyczna morfologia.  

 

 
 

Rysunek 12.  Widma EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające 

w wyniku moczenia w roztworze wodnym NaCl przez okres: (A) – 1 tygodnia, (B) - 1 miesiąca,  

(C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 12. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the aqueous solution of NaCl for a period of time: (A) - 1 week, (B) - 1 month, 

(C) - 3 months, (D) - 7 months 

 

Przedstawione na Rys. 12 wyniki jakościowej analizy składu w połączeniu               

z szacunkami ilościowymi (Tabela 5), pozwalają stwierdzić, że włosy moczone               

w roztworze NaCl utrzymują zawartość węgla na podobnym poziomie przez cały 

okres trwania eksperymentu. Zauważalny jest tylko jego niewielki wzrost po              

1 miesiącu. Podobnie zachodzą zmiany ilości azotu oraz tlenu, gdyż one również 

wykazują zbliżony poziom we wszystkich próbkach bez względu nas czas. Udział 

jonów sodu natomiast monotonicznie maleje, a ilość siarki oscyluje w zakresie 4% - 

8%.  
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Tabela 5. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu wodnego roztworu NaCl przez 
 określony czas 

Table 5. Elemental composition of human hair treated by NaCl aqueous solution for a specified time 
 

Pierwiastek 
% wagowy ± 0,5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 44,98 51,7 46,6 47,8 

N 15,70 13,1 15,2 15,7 

O 25,84 27,4 25,0 27,0 

Na 4,84 2,1 2,4 2,1 

S 4,92 0,6 8,7 5,8 

Cl 3,73 4,0 2,0 1,7 

 

3.6. WODNY ROZTWÓR ETANOLU (C2H5OH) 

 

 
 

Rysunek 13.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze wodnym C2H5OH przez okres: (A) -                         

1 tygodnia, (B) - 1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla porównania 

włosów referencyjnych 

Figure 13. SEM images of hair interaction with C2H5OH aqueous solution for a period of: (A) - 1 week, 

(B)  - 1 month, (C) - 3 months , (D)  - 7 months, with insert in (A) the reference hair for 

comparison 

 

Obrazowanie mikroskopowe SEM włosów moczonych w 40% roztworze 

C2H5OH (Rys. 13), pozwala stwierdzić, iż stopniowo od początku trwania 

eksperymentu  łuski  najpierw  delikatnie,  a później coraz bardziej oddzielają się od  
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rdzenia. Stają się przy tym nieregularne i postrzępione. Wraz z upływem czasu 

krawędzie włosów ulegają postępującej degradacji, rozpulchniają się i strzępią.  

 

 
 

Rysunek 14.  Widma EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające 

w wyniku moczenia w roztworze wodnym C2H5OH przez okres: (A) – 1 tygodnia, (B) –                       

1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 14. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the aqueous solution of C2H5OH for a period of time: (A) - 1 week,  

(B) - 1 month, (C) - 3 months, (D) - 7 months 

 
Tabela 6. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu wodnego roztworu C2H5OH przez 

 określony czas 

Table 6. Elemental composition of human hair treated by C2H5OH aqueous solution for a specified time 
 

Pierwiastek 
% wagowy ± 0,5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 46,8 48,9 45,8 53,1 

N 16,0 15,2 15,5 14,3 

O 26,8 28,3 28,6 27,3 

S 6,8 5,2 6,3 3,7 

Cl 0,6 0,6 1,5 0,3 

Ca 2,9 1,9 2,3 1,3 
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Na Rys. 14 przedstawiono widma EDX włosów moczonych w C2H5OH. 

Analiza ilościowa składu pierwiastkowego (Tabela 7) pozwala stwierdzić, że ilość 

węgla we wszystkich etapach eksperymentu utrzymuje się na podobnym poziomie  

z lekko oscylującą tendencją wzrostową. Zmiana ta jednak nie przekracza 7% 

wartości bezwzględnej. Zawartość azotu i tlenu utrzymuje się na stałym poziomie. 

Ilość siarki wraz z czasem trwania eksperymentu maleje prawie o połowę. 

Natomiast obecność chloru jest stabilna za wyjątkiem 3 miesiąca trwania 

eksperymentu, kiedy rejestrowany jest jego ponad dwukrotny wzrost. W tym 

przypadku stwierdzono również obecność jonów wapnia, których ilość waha się               

w zakresie 1,3-2,9%. 

 

3.7. WODA DESTYLOWANA (H2O) 

 

 
 

Rysunek 15.  Zdjęcia SEM włosów pozostających w roztworze H2O przez okres: (A) - 1 tygodnia, (B) -                    

1 miesiąca, (C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy, wstawka w (A) dla porównania włosów 

referencyjnych 

Figure 15. SEM images of hair interaction with H2O solution for a period of: (A) - 1 week, (B) - 1 month, 

(C) - 3 months , (D)  - 7 months, with insert in (A) the reference hair for comparison 

 

Porównanie poszczególnych zdjęć SEM włosów moczonych w H2O zebranych 

na Rys. 15 pozwala stwierdzić, że pierwotny nieregularny układ łusek nie zmienia 

się w czasie. Dłuższe moczenie w wodzie powoduje jedynie, że łuski stopniowo 

ulegają odwarstwieniu od rdzenia włosów. Pomimo tego krawędzie nie ulegają des- 
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trukcji i nie obserwuje się zauważalnych zmian w ich morfologii. Po dłuższym 

czasie włosy stają się przez to bardziej szorstkie ze względu na odstające łuski.  

 

 
 

Rysunek 16.  Widma EDX przedstawiające zmiany składu chemicznego włosów ludzkich powstające 

w wyniku moczenia w roztworze H2O przez okres: (A) - 1 tygodnia, (B) – 1 miesiąca,  

(C) - 3 miesięcy, (D) - 7 miesięcy 

Figure 16. EDX spectra representing changes in the chemical composition of human hair resulting from 

interaction with the solution of H2O for a period of time: (A) - 1 week, (B) - 1 month, 

(C) - 3 months, (D) - 7 months 

 
Tabela 7. Skład pierwiastkowy włosów ludzkich poddanych działaniu  H2O przez określony czas 

Table 7. Elemental composition of human hair treated by H2O solution for a specified time 
 

Pierwiastek 
% wagowy ± 0,5 

1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 7 miesięcy 

C 47,0 48,4 49,0 47,5 

N 15,5 14,3 15,3 17,0 

O 28,1 26,5 25,2 29,0 

S 6,4 8,2 7,2 4,8 

Cl 0,6 0,7 1,6 0,5 

Ca 2,3 1,8 1,7 1,1 

 

Wyniki ilościowej analizy składu włosów moczonych w H2O uzyskanych na 

podstawie EDX (Rys. 16), przedstawione zostały w Tabeli 8. Wskazują one, że bez 

względu na czas moczenia, pierwiastki takie jak: węgiel, azot, tlen, utrzymują się na  
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bardzo podobnym poziomie przez cały okres trwania eksperymentu. Niewielką 

tendencję wzrostową do 3 miesiąca wykazuje węgla. Wzrasta również ilość azotu              

i tlenu (po 7 miesiącach moczenia). Ilość siarki fluktuuje w dość stabilnym zakresie 

5-8%, osiągając poziom około 8% po 1 miesiącu trwania eksperymentu i 5% po                

7 miesiącach. We włosach stwierdzono również obecność wapnia oraz chloru 

utrzymującą się na poziomie 1-2%, podobnie jak w przypadku włosów 

referencyjnych. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
W przedstawionych badaniach sprawdzano jaki wpływ mają wybrane czynniki 

zewnętrzne w postaci modelowych roztworów wodnych na morfologię i skład włosów 

ludzkich. Do analizy użyto roztwory: 0,1 M kwasu solnego (HCl), 0,1M wodorotlenku 

sodu (NaOH), 0,1M azotanu ołowiu(II) (Pb(NO3)2), 0,1 M azotanu kadmu(II) 

(Cd(NO3)2), 0,9% chlorku sodu (NaCl), 40% etanolu oraz w wodzie destylowanej. Na 

podstawie przeprowadzonych badań można wysunąć następujące wnioski. 

Włosy wykazują różną podatność na działanie czynników zewnętrznych, która jest 

zależna od czasu trwania eksperymentu i rodzaju substancji czynnej. W pośród 

wybranych substancjach znajdują się takie które, nie powodują większych zmian 

niezależnie od czasu trwania eksperymentu (woda, kwas solny, etanol), prowadzące do 

zniszczenia struktury włosów po dłuższym działaniu (azotan ołowiu(II), azotan 

kadmu(II), chlorek sodu) oraz substancje doprowadzające do całkowitego zniszczenia      

w krótkim czasie (wodorotlenek sodu). 

 Woda nie powoduje bardzo zauważalnych zmian w budowie włosów. Jedynie 

sprawia, że łuski odchylają się od rdzenia, umożliwiając wchłanianie wody do jego 

środka. Wynikiem tego jest wzrost szorstkości włosów. Porównując próbki 

wyjściowe, z tymi poddanymi działaniu wody, widoczne jest wahanie poziomu 

węgla w zależności od czasu trwania eksperymentu. Nastąpił ewidentny spadek 

ilości azotu i tlenu oraz zauważalny jest wzrost poziomu siarki.  

 Kwas solny spowodował destrukcję białek keratynowych oraz otworzenie się łusek. 

Skład pierwiastkowy włosów ludzkich w porównaniu z próbkami wyjściowymi 

różni się niewiele, gdyż obserwuje się tylko lekki spadek zwartości tlenu i wzrost 

ilości siarki.  Stwierdzono wyższy poziom chloru, co jest wynikiem działania 

kwasu solnego.  

 Etanol powoduje powolne zmiany widoczne jako spulchnienie włosów. 

Doprowadza również do utraty regularności i postrzępienia łusek. Skład 

pierwiastkowy jest następujący: ilość węgla i tlenu utrzymuje się na podobnym 

poziomie do wyjściowego, zmniejsza się natomiast poziom azotu oraz wzrasta 

zawartość jonów siarki. We włosach stwierdzono również obecność wapnia.  

 Azotan ołowiu(II) powoduje powolne i stopniowe zmiany w morfologii włosów, co 

szczególnie widoczne jest w deformacji formy łusek. Stają się one niejednorodne,  
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postrzępione, a w części nawet ulegają złuszczeniu. Roztwór ten wpłynął znacznie 

na zmianę składu pierwiastkowego włosów. W porównaniu do poziomu 

wyjściowego, nastąpił spadek zawartości: węgla i tlenu. Siarka, chlor i ołów to 

pierwiastki, których ilość wzrasta wraz z czasem.  We włosach ludzkich widoczny 

jest duży spadek ilości azotu. 

 Azotan kadmu(II) doprowadził do odwarstwienia się łusek od rdzenia, a jego 

dłuższe działanie spowodowało pojawienie się podłużnych spulchnień i utratę 

prawidłowej budowy strukturalnej włosów. Nastąpił spadek zawartości węgla                   

i azotu. Zauważalne jest również zróżnicowanie czasowe poziomu tlenu oraz 

wzrost siarki, chloru i kadmu.  

 Chlorek sodu sprawił, że łuski włosów w trakcie trwania eksperymentu stopniowo 

traciły swoją regularność złuszczając się, aż do utraty pierwotnej formy.                           

W analizowanych próbkach poziom zawartości węgla jest porównywalny do 

wyjściowego. Obserwowany jest natomiast spadek ilości azotu i tlenu oraz wzrost 

zawartości siarki, chloru i sodu. 

 Wodorotlenek sodu ewidentnie doprowadza do degradacji i całkowitego rozpadu 

struktury włosów. Poziom węgla, azotu i siarki maleje, natomiast zawartość tlenu                 

i sodu wzrasta. Zauważalny jest również wysoki poziom chloru. 

Obserwacje takich zmian zawartości pierwiastków wynika z zachodzących reakcji 

pomiędzy związkami budulcowymi włosów, a tymi występującymi w roztworze. 

Wzrost poziomu węgla związany jest np.: z adsorpcją tego pierwiastka z roztworu.                

W przypadku braku węgla w cieczy widać jego spadek, czego powodem może być 

proces spalania tkanki bądź wypłukiwaniem węgla przez inne pierwiastki. Spadek ilości 

tlenu rejestrowany w większości wyników związany jest z zachodzącymi reakcjami, 

związków i rozpoczynającym się procesem spalania i uwalniania tlenu do otoczenia. 

Na miejsce tlenu obecnego we włosach wchodzą pierwiastki zawarte w roztworze m.in. 

chlor, sód, ołów, kadm, dlatego obserwuje się ich wzrastającą obecność w składzie 

pierwiastkowym. W przypadku działania dwóch roztworów (kwasu solnego                         

i wodorotlenku sodu) nastąpił spadek obecności jonów siarki, co świadczy o procesie 

rozpadu wiązań dwusiarczkowych (-S-S-) poprzez spalanie i uwalnianie siarki do 

otocznia [7].  

Przeprowadzone badania pokazują zależność wzrostową destrukcji morfologii                     

i zmiany składu włosów, wynikające z ich oddziaływaniem ze środowiskiem 

zewnętrznym. Potwierdzają również użyteczność wybranych metod badawczych w celu 

sprawdzenia z jakimi substancjami miały kontakt włosy. Takie obserwacje są 

niezmiernie istotne w badaniach kryminalistycznych, ponieważ pozwalają ustalić jakie 

czynniki oddziaływały na włosy i ich właściciela oraz w jakim środowisku przebywały. 

Poznanie natomiast zależności czasowej zachodzących zmian strukturalnych włosów 

umożliwia ustalenie przybliżonego czasu ich oddziaływania z otoczeniem. 
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ABSTRACT 

 

Interest in boron-containing compounds has grown in recent years due to their 

potential medicinal and biochemical applications. Nucleoside boranephosphonates 

are analogues of naturally occurring nucleoside phosphates in which one of the non-

bridging oxygen atom has been replaced by a BH3 group [1]. This modification 

imparts unique biological properties to nucleotides and nucleic acids. DNA and 

RNA fragments containing boranephosphonate internucleotide linkages are 

resistant to various nucleases, stimulate the RNase H activity, and reveal high 

lipophilicity, which significantly enhances their cellular uptake [2]. The hydrolytic 

stability and nuclease resistance make these compounds attractive candidates in 

designing new therapeutics and medicinal diagnostics. Considering these 

characteristics nucleoside boranephosphonates constitute a promising class                       

of nucleotide analogues worth exploring for biological purposes.  

For this reason over the past decades chemists strived to develop efficient 

synthetic strategies for incorporation of the borane group (-BH3) into the phosphate 

moiety of nucleotides and oligonucleotides. This review presents in the first part 

different approaches for the introduction of the boranephosphonate structural motif 

into nucleotides by using phosphoramidite method, H-phosphonate strategy, and by 

employing dedicated boranephosphonylating reagents. Next, recent chemical 

approaches for the preparation of oligonucleoside boranephosphonates are 

presented together with enzymatic methods for the incorporation of the BH3 group 

into DNA and RNA fragments. The last part of this review is dedicated to the 

selected biological properties of nucleoside and oligonucleoside 

boranephosphonate, their interaction with enzymes, potency of these compounds 

for gene suppression, and their possible use as new class of active pharmaceutical 

ingredients (API).  
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

AZT    – 3′-azydo-3′-deoksytymidyna 

B    – heterocykliczna zasada azotowa 

BIBS    – grupa di-tert-butyloizobutylosililowa 

BOMP             – 2-(benzotriazol-1-yloxy)- 1,1-dimetylo-2-pyrrolidin-1-yl- 

      1,3,2-diaza fosfolidynio hexa-fluorofosforan [ang. 2-(ben- 

      zotriazol-1-yloxy)-1,1-dimethyl-2-pyrrolidin-1-yl-1,3,2-di- 

       aza phospholidinium hexa-fluorophosphate] 

BSA   – N,O-bis(trimetylosililo)acetamid 

BSPDE             – fosfodiesteraza ze  śledziony  wołowej  (ang. bovine spleen 

      phosphodiesterase) 

CMPT              – N-(cyjanometylo)pirolidyno triflat 

CN    – grupa 2-cyjanoetylowa 

d4T    – 2′,3′-didehydro-2′,3′-dideoksytymidyna 

DBU     – 1,4-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en 

DCA     – kwas dichlorooctowy 

ddA    – 2′,3′-dideoksyadenozyna 

ddNTP             – 2′,3′-dideoksynukleozydo 5′-trifosforan 

DIPEA     – diizopropyloetyloamina 

DMTr     – grupa 4,4′-dimetoksytrytylowa 

DNA     – kwas deoksyrybonukleinowy 

dNDP    – 2′-deoksynukleozydo 5′-difosforan 

dNMP    – 2′-deoksynukleozydo 5′-fosforan 

dNTP    – 2′-deoksynukleozydo 5′-trifosforan 

iPr    – izopropyloamina 

MNTP             – 1,3-dimetylo-2-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl)-2-pyrrolidino-1- 

      yl-1,3-2-diazafosfolidynio   hexafluorofosforan   [ang.   1,3- 

      dimethyl-2-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-1,3 

      -2-diazaphospholidinium hexafluorophosphate] 

NDP     – nukleozydo 5′-difosforan 

NMP    – nukleozydo 5′-monofosforan 

NTP    – nukleozydo 5′-trifosforan 

PB    – boranofosfonian 

PB-DNA (RNA, siRNA)  – fragmenty DNA, RNA i siRNA zawierające   

      boranofosfonianowe (3′-5′) wiązanie internukleotydowe 

PRO    – grupy blokujące zasady azotowe 

RNA    – kwas rybonukleinowy 

SVPDE            – fosfodiesteraza z jadu węża (ang. snake venom   

      phosphodiesterase) 

TFA    – kwas trifluorooctowy 

TMSCl     – chlorek trimetylosililu 
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WPROWADZENIE 

 
Cząsteczki zawierające w swojej strukturze atom lub atomy boru cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem chemików ze względu na ciekawe właściwości chemiczne 

tych związków oraz ich potencjalne zastosowania w biochemii i medycynie [3-5]. 

Obecnie terapia borowo-neutronowa (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) jest 

jedną z najbardziej rozwiniętych i zaawansowanych technik radiacyjnych, 

wykorzystujących związki boru w walce z niektórymi typami nowotworów [6, 7]. 

Pochodne boru charakteryzują się generalnie niską toksycznością [1, 8], a szereg 

korzystnych właściwości jakie aktywna biologicznie cząsteczka nabywa poprzez 

wprowadzenie atomu boru do jej struktury, jest siłą napędową badań nad chemią tego 

pierwiastka.  

Pochodne nukleozydo boranofosfonianów stanowią  nowy typ analogów 

nukleotydów, w których jeden z niemostkowych atomów tlenu grupy fosforanowej 

został zamieniony funkcją -BH3 [1, 2]. Po raz pierwszy nukleozydo boranofosfoniany 

zostały otrzymane przez A. Sood’a, B. R. Shaw i B.F. Spielvogel’a w latach 90. XX 

wieku [9]. Analogi te, na przestrzeni lat, wzbudzały coraz większe zainteresowanie 

badawcze, przede wszystkim ze względu na ich atrakcyjny biologicznie potencjał. 

Nukleozydo boranofosfoniany wykazują znaczne podobieństwo pod względem 

struktury do naturalnych fosforanów. Grupa boranowa (-BH3), podobnie jak zastąpiony 

przez nią atom tlenu, posiada sześć elektronów walencyjnych, co czyni je 

izoelektronowymi względem siebie. Obecność ujemnego ładunku formalnie 

zlokalizowanego na atomie boru, upodabnia te związki do naturalnych fosforanów oraz 

tiofosforanów [10], a struktura przestrzenna tej grupy czyni ją podobną do funkcji 

metylowej w metylofosfonianach [11] (Schemat 1). Podobieństwa te sprawiły, że 

pochodne tej klasy związków można uznać za cząsteczki mające analogiczną strukturę 

do fosforodiestrów, tiofosforanów czy metylofosfonianów, co jest kluczowe ze względu 

na ich potencjalne zastosowania biologiczne.  

 

 

 
 

 

Schemat 1.  Struktury boranofosfonianów, fosforanów, tiofosforanów i metylofosfonianów 

Scheme 1. Structures of boranephosphonates, phosphates, phosphorothioates and methylphosphonates 

 

 



 

 

Mimo że nukleozydo boranofosfoniany są zwykle dobrze rozpuszczalne w wodzie, 

charakteryzują się znacznie korzystniejszą lipofilowością w porównaniu do naturalnych 

nukleozydo fosforanów [12]. Co więcej, związki te wykazują również wysoką 

odporność na działanie różnych enzymów, np. egzo- i endonukleaz komórkowych [9, 

13]. Zarówno deoksy- jak i rybonukleozydo 5′-(α-P-borano)trifosforany są dobrymi 

substratami dla polimerazy DNA i RNA [13, 14, 15], co umożliwia łatwą inkorporację 

grupy boranofosfonianowej do łańcucha oligonukleotydowego. Pokazano też, że 

obecność grupy α-P-BH3 w antywirusowych analogach boranomono- oraz boranodi-

fosforanów (np. w pochodnych AZT, d4T) polepsza oddziaływanie tych związków                    

z kinazami komórkowymi ułatwiając proces ich dalszej fosforylacji i następnie 

hamowania procesu odwrotnej transkrypcji w komórkach zaatakowanych przez np. HIV 

[16, 17]. Atrakcyjne właściwości biologiczne tych związków dają wiele możliwości ich 

wykorzystania do różnych celów farmakologicznych. W ostatnich dekadach opisane 

wyżej właściwości były podstawą zastosowania nukleozydo boranofosfonianów m.in. 

jako potencjalnych czynników w terapii antysensowej i antygenowej, wyciszania genów 

z wykorzystaniem strategii siRNA (short interfering) [1, 2, 18] jak i przy projektowaniu 

związków mogących hamować proces namnażania wirusów w zainfekowanych 

komórkach w strategii pronukleotydowej.  

 

1. METODY OTRZYMYWANIA NUKLEOZYDO 

BORANOFOSFONIANÓW 

 

1.1. RÓŻNE PODEJŚCIA TWORZENIA WIĄZANIA P-BH3 

 
W literaturze naukowej opisane są trzy główne podejścia syntetyczne 

pozwalające wprowadzać funkcję boranową do części fosforanowej nukleotydu. 

Wykorzystują one powszechnie stosowaną w syntezie oligonukleotydów (i) metodę 

amidofosforynową, (ii) chemię H-fosfonianów, oraz (iii) syntezę z zastosowaniem 

dedykowanych czynników boranofosfonylujących. 

 

1.1.1. Synteza z wykorzystaniem podejścia amidofosforynowego 

 

Metoda amidofosforynowa została użyta w historycznie pierwszej syntezie 

nukleozydo 5′-boranofosfonianu tymidyny [9, 19] (Schemat 2). Wykorzystano                    

w niej w pierwszym etapie kondensację odpowiednio zablokowanej tymidyny (1)                    

z chloroamidofosforynem, aby tak powstała pochodna amidofosforynu (2) mogła 

ulegać dalszej reakcji z czynnikiem boranującym, np. kompleksem boranu                           

z diizopropyloaminą (BH3 • EPIDA) tworząc boranoamidofosfonian (3). Kolejnym 

etapem była reakcja β-eliminacji, w której usuwano grupę 2-cyjanoetylową 

otrzymując boranoamidofosfonian (4), a następnie katalizowane kwasem 

trifluorooctowym (TFA) hydrolityczne odłączenie reszty aminowej. Powstały na tej  
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ścieżce 5′-boranofosfonian tymidyny (5) został wyizolowany chromatograficznie na 

kolumnie jonowymiennej z 52% wydajnością. 

 

 
 

Schemat 2.  Podejście amidofosforynowe w syntezie nukleozydo boranofosfonianów 

Scheme 2. The phosphoramidite approach to the synthesis of nucleoside boranephosphonates 

 

Główną wadą tego podejścia było powstawanie w opisanych warunkach 

reakcyjnych produktu ubocznego – monofosforanu tymidyny, którego usunięcie na 

drodze jonowymiennej chromatografii przysparzało wiele trudności. Według 

autorów produkt uboczny tworzył się w wyniku reakcji utleniania amidofosforynu    

2 (Schemat 2) przez obecny w medium reakcyjnym tlen. Odpowiednie 

przygotowanie rozpuszczalników przed reakcją, czyli ich deoksygenacja, 

podwyższały wydajność reakcji nawet o 20% [18].   

 

Pewną modyfikacją tej metody było podejście, w którym czynnik fosfitylujący 

(6), amidofosforyn z dwiema grupami 2-cyjanoetylowymi był wygenerowany                     

in situ [20] (Schemat 3). Zmiana ta pozwoliła na ominięcie końcowego etapu 

katalizowanej kwasem hydrolizy funkcji amidowej, co zapewniało wyższą 

całkowitą wydajność reakcji i zmniejszało ryzyko powstawania trudnego do 

oddzielenia nukleozydo monofosforanu [20].  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 3.  Zmodyfikowane podejście amidofosforynowe w syntezie nukleozydo boranofosfonianów 

Scheme 3. The modified phosphoramidite approach to the synthesis of nucleoside boranephosphonates 

 

1.1.2. Synteza boranofosfonianów z wykorzystaniem H-fosfonianów 

 

H-Fosfoniany są związkami zawierającymi atom fosforu na III stopniu 

utlenienia, w których jeden z niemostkowych atomów tlenu jest zastąpiony atomem 

wodoru. Chemia H-fosfonianów jest szeroko stosowana w syntezie różnego rodzaju 

pochodnych nukleotydów oraz otwiera wiele możliwości wprowadzania post-

syntetycznych modyfikacji w obrębie grupy fosforanowej łańcucha 

oligonukleotydowego [21, 22]. Bogaty wachlarz możliwości, jaki oferuje ta chemia 

w syntezie pochodnych fosforanów [23], amidofosforanów [24], tiofosforanów [25] 

czy też analogów zawierających wiązanie P-C [26], został wzbogacony o kolejną 

metodę umożliwiającą tworzenie pochodnych boranofosfonianów, czyli związków 

zawierających trwały układu wiązań P-B [27] (Schemat 4). 

 

 

Unikalne właściwości H-fosfonianów pozwalające na łatwe modulowanie ich 

reaktywności, wynikają z faktu ich występowania w roztworze w postaci dwóch 

form tautomerycznych (Schemat 5).  
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Schemat 4.  Niektóre możliwości wprowadzania modyfikacji na atomie fosforu jakie oferuje chemia H-

fosfonianów 

Scheme 4. Some possibilities of introducing modifications at the phosphorus center offered by the H-

phosphonate chemistry 

 

Unikalne właściwości H-fosfonianów pozwalające na łatwe modulowanie ich 

reaktywności, wynikają z faktu ich występowania w roztworze w postaci dwóch 

form tautomerycznych (Schemat 5).  

 

 
 

Schemat 5.  Równowaga tautomeryczna H-fosfonianów 

Scheme 5. A tautomeric equilibrium of H-phosphonates 

 

Pięciowiązalna forma H-fosfonianu P(λ
5
δ

4
), w której centrum fosforowe 

wykazuje charakter elektrofilowy jest w równowadze z jej triskoordynowaną formą 

fosforynową P(λ
3
δ

3
), w której wolna para elektronowa zlokalizowana na atomie 

fosforu nadaje jej nukleofilowy charakter [21]. Te właściwości H-fosfonianów 

zostały wykorzystane przy otrzymywaniu nukleozydo baranofosfonianów, poprzez 

przesunięcie równowagi tautomerycznej w stronę triskoordynowanej formy, 

umożliwiającej wydajną reakcję z czynnikami boranującymi, prowadząc do 

oczekiwanego produktu, boranofosfonianu mono- lub diesteru.  

 



 

 

 Powszechnie stosowane reagenty umożliwiające przekształcenie H-

fosfonianów w formę triskoordynowaną to chlorek trimetylosililu (TMSCl) lub 

N,O-bis(trimetylosililo)acetamid (BSA). Ścieżkę syntetyczną tworzenia nukleozydo 

boranofosfonianów z odpowiednich H-fosfonianów przedstawia Schemat 6.                       

W pierwszym etapie tej reakcji wygenerowana w obecności BSA pochodna 

fosforynowa reaguje z kompleksem boranowym (Me2S•BH3) tworząc disililowy 

nukleozydo boranofosfonian. Grupy sililowe są następnie usuwane pod działaniem 

stężonego roztworu amoniaku. To podejście okazało się być wydajną metodą 

syntezy 2′-, 3′- oraz 5′-nukleozydo boranofosfonianów, które otrzymywano                        

z wydajnościami od 65 do 80% [18]. 

 

 
 

Schemat 6.  Metoda syntezy nukleozydo boranofosfonianów z wykorzystaniem chemii H-fosfonianów 

Scheme 6. A method for the synthesis of nucleoside boranephosphonates using the H-phosphonate 

chemistry 

 

 

 

1.1.3. Synteza boranofosfonianów z wykorzystaniem czynników boranofosfonylujących 

 

Kolejne podejście syntetyczne polegało na użyciu specjalnego czynnika 

boranofosfonylującego, który w reakcji z odpowiednią pochodną nukleozydu 

tworzył nukleozydo boranofosfonian triester. Taka strategia została po raz pierwszy 

zaproponowana w 1997 roku przez T. Imamoto et al. [28], który użył 

tetrametylowy boranopirofosfonian (7) jako czynnik wprowadzający funkcję 

boranofosfonową na wolną grupę 3′-hydroksylową odpowiednio zablokowanej 

tymidyny (Schemat 7).  
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Schemat 7.  Metoda syntezy nukleozydo boranofosfoniano triestrów z wykorzystaniem czynnika 

boranofosfonylującego  

Scheme 7. Synthesis of nucleoside boranephosphonates using a boranephosphonylating reagent 

 

Podejście to pozwalało na syntezę nie tylko pochodnych boranofosfonianów 

zawierających grupę BH3, ale również na wprowadzanie modyfikowanej funkcji 

boranowej, np. połączonej z resztą cyjanową, karboksylową czy karbamylową [29]. 

Niestety finalne przeprowadzenie powstałego boranofosfonianiu triestru                           

w odpowiedni diester lub monoester poprzez usunięcie jednej lub obu grup 

metylowych zachodziło trudno i było czynnikiem limitującym stosowania tej 

ścieżki syntetycznej [18, 28]. 

Innym reagentem wprowadzającym funkcję boranofosfonylową do nukleozydu 

był zaproponowany przez B. R. Shaw et al., 2-(4-nitrofenyl)etylo 

diizopropyloamidoboranofosforyn (8) [18]. Związek ten szybko reagował z wolną 

funkcją hydroksylową odpowiednio zablokowanego nukleozydu w obecności 1H-

tetrazolu dając boranofosfonian diester, z którego grupa 2-(4-nitrofenylo)etylowa 

była usuwana na drodze β-eliminacji z użyciem DBU (1,4-

diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en) (Schemat 8). Czynnik ten okazał się być bardziej 

efektywny w syntezie nukleozydo boranofosfonianów pozwalając na wydajną 

syntezę tych związków. 

 

 

Schemat 8.  Metoda syntezy nukleozydo boranofosfonianów z wykorzystaniem 2-(4-nitrofenylo)etylo 

diizopropyloamidoboranofosforynu jako czynnika boranofosfonylującego  

Scheme 8. Synthesis of nucleoside boranephosphonates using 2-(4-nitrophenyl)ethyl 

diisopropylamidoboranephosphite as a boranephosphonylating agent 



 

 

1.2. INKORPORACJA NUKLEOZYDO BORANOFOSFORANÓW DO ŁAŃCUCHA 

OLIGONUKLEOTYDOWEGO (PB-DNA) 

 

Na przestrzeni ostatnich lat naukowcy prowadzili intensywne prace mające na 

celu opracowanie wydajnej i uniwersalnej metody wprowadzania nukleozydo 

boranofosfonianów do łańcucha oligonukleotydowego (PB-DNA). W tym rozdziale 

krótko przedstawię strategie syntetyczne wprowadzania tego typu modyfikacji. Do 

tej pory zostały zaproponowane metody (i) z użyciem podejścia 

amidofosforynowego, (ii) z wykorzystaniem chemii H-fosfonianów oraz (iii) 

poprzez boranofosfonianotriestry. Oprócz tych metod opisana została również 

ścieżka (iv) wykorzystująca H-boranofosfoniany i niezwykle ważna,                                   

z biologicznego punktu widzenia, (v) metoda pozwalająca na chemiczną syntezę P-

stereozdefiniowanych pochodnych nukleozydo boranofosfonianów z użyciem 

oksazafosfolidynowych pochodnych, jako stereochemiczna alternatywa dla metody 

enzymatycznej [30].  

 

 

1.2.1. Podejście amidofosforynowe 

 

Jak wspomniano wyżej, pochodne nukleozydo boranofosfonianów zostały po 

raz pierwszy zsyntezowane na początku lat 90. XX wielu [9]. Zastosowana 

wówczas metoda amidofosforynowa została zmodyfikowana tak, aby umożliwić 

wprowadzanie nukleozydo boranofosfonianów w strukturę łańcucha 

oligonukleotydowego. Opracowany protokół syntetyczny składał się z etapu 

kondensacji tymidyny z wolną grupą 5′-OH z 5′-O-DMTr-3′-amidofosforynem 

tymidyny w obecności 1H-tetrazolu. Otrzymany w ten sposób triester fosforynowy, 

poddawany był reakcji boranowania kompleksem BH3·Me2S. Na tym etapie 

odblokowaniu ulegała również grupa 5′-O-DMTr. Cykl reakcji kończyło rozłożenie 

nadmiaru kompleksu boranowego i usunięcia blokady metylowej z reszty 

fosfonianowej przez traktowanie całości stężonym, wodnym roztworem amoniaku 

[31] (Schemat 9).  
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Schemat 9.  Włączanie nukleozydo boranofosfonianów do łańcucha oligonukleotydowego wg metody 

amidofosforynowej 

Scheme 9. The incorporation of nucleoside boranephosphonates into an oligonucleotide chain according to 

the phosphoramidite method 

 

Niestety powyższa metoda pozwalała jedynie na syntezę oligonukleozydo 

boranofosfonianów zawierających tyminę, gdyż pozostałe zasady azotowe (adenina, 

guanina, cytozyna), zawierające acylowe grupy ochronne na atomach azotu, ulegały 

redukcji w obecności czynnika boranującego powodując trwałe modyfikacje zasady 

heterocyklicznej (Schemat 10). Metoda ta nie była więc uniwersalna i nie pozwalała 

na syntezę mieszanych sekwencji nukleotydów w łańcuchu oligonukleotydowym 

(PB-DNA) [31]. 

 

 
 

Schemat 10.  Proponowany mechanizm redukcji blokady acylowej na zasadach azotowych 

Scheme 10. The proposed mechanism for the reduction of N-acyl protecting groups in nucleic acid bases 

 

Nowa strategia udoskonalająca amidofosforynowe podejście otrzymywania 

nukleozydo boranofosfonianów została zaproponowana nieco później przez                     

M. Caruthersa et al. [32]. Pozwalała ona na syntezę oligonukleotydów                                 

o mieszanych sekwencjach boranofosfonianowych (PB-DNA) dzięki użyciu blokad 

sililowych [di-tert-butylizobutylsilyl (BIBS)] dla grup aminowych adenozyny, 

cytydyny  i  guanozyny  (Schemat 11). Blokadą grupy 5′-OH nukleozydu w tym po- 



 

 

dejściu był dimetoksytrytyl (DMTr). Taki układ blokad zapobiegał reakcji redukcji 

grup ochronnych na zasadach azotowych, a usuwanie grup DMTr i BIBS przy 

użyciu kwasu trifluorooctowego (TFA) pozwalało na syntezę oligonukleozydów 

boranofosfonianowych z dobrymi wydajnościami [32].  

 

 
 

 

Schemat 11.  Grupa di-tert-butyloizobutylosililowa (BIBS) jako ochrona funkcji aminowych na 

heterocyklicznych zasadach azotowych 

Scheme 11. The di-tert-butylisobutylsilyl group (BIBS) as a protection of the amine functions in 

heterocyclic nitrogen bases 

 

1.2.2. Podejście z wykorzystaniem H-fosfonianów 

 

Pierwszy raz chemia H-fosfonianów została użyta do syntezy oligonukleozydo 

boranofosfonianów w 1997 roku przez Matteucciego et al. [24]. Niedługo po tym 

ukazały się publikacje B. R. Shaw [33]oraz M. Caruthersa [34] opisujące również 

wykorzystanie tego podejścia.  

Synteza ta polegała na kondensacji 3′-H-fosfonianu 5′-O-DMTr tymidyny                    

z komponentem nukleozydowym w obecności czynnika kondensującego BOMP [2-

(benzotriazol-1-yloxy)- 1,1-dimetylo-2-pyrrolidin-1-yl-1,3,2-diaza fosfolidynio 

hexafluorofosforan]. Po usunięciu grupy 5′-O-DMTr z dinukleozydowego H-

fosfonianu, powstały związek był traktowany czynnikiem sililującym. Etap ten 

pozwalał na przeprowadzenie H-fosfonianu w formę triwalentną z wolną parą 

elektronową na atomie fosforu oraz jednoczesne zablokowanie grupy 5′-OH 

tymidyny (Schemat 12). Tak wygenerowana triwalentna forma fosforynowa bardzo 

szybko reagowała z wprowadzonym do mieszaniny reakcyjnej kompleksem 

boranującym tworząc boranofosfonian diester. W ostatnim etapie syntezy amoniak 

usuwał blokady sililowe, co prowadziło do 3′-5′-boranofosfonianu ditymidyny, 

końcowego produktu syntezy. 
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Schemat 12.  Metoda syntezy oligonukleozydo boranofosfonianów z wykorzystaniem nukleozydo H-

fosfonianów z nieblokowaną funkcją aminową  

Scheme 12. Synthesis of oligonucleoside boronephosphonates using nucleoside H-phosphonates with 

unprotected amino functions 

 

Metoda ta nie pozwalała jednak na syntezę mieszanych sekwencji 

oligonukleotydowych również z powodu redukcji N-acylowych funkcji używanych 

do blokowania grup aminowych adenozyny, cytydyny i guanozyny. 

Aby przezwyciężyć te niedogodności została zaproponowana strategia syntezy 

boranofosfonianów bez blokad na heteroaromatycznych zasadach azotowych 

nukleozydo H-fosfonianów. Jako pierwszy tę strategię użył T. Wada et al.                        

w syntezie pochodnych dinukleozydowych boranofosfonianów [35], natomiast                   

w syntezie boranowych oligonukleotydów, tę wersję zaprezentowała B. R. Shaw 

[36] (Schemat 12). 

Metoda ta okazała się być prostym sposobem syntezy oligonukleozydów 

boranofosfonianowych o mieszanych sekwencjach, jednak jej efektywność 

ograniczała się do otrzymywania dość krótkich oligonukleotydów, zawierających 

do 10 jednostek nukleotydowych. Przyczyną tego była najprawdopodobniej 

częściowa niestabilność internukleotydowego wiązania H-fosfonianowego podczas 

kolejnych etapów wydłużania łańcucha oligonukleotydowego [36]. 

 

1.2.3. Metoda boranofosfonianotriestrowa 

 

Kolejne podejście syntetyczne otrzymywania oligonukleozydo 

boranofosfonianów polegało na użyciu nukleozydo boranofosfoniano diestrów  jako  



 

 

jednostek nukleotydowych. Strategia ta miała na celu wyeliminowanie reakcji 

ubocznych jakie generował etap boranowania po każdym cyklu przyłączania 

jednostki nukleotydowej w wydłużającym się łańcuchu DNA. W tym celu T. Wada 

et al. [37, 38] użył do syntezy zablokowane na zasadach azotowych (2-N-

fenylacetyl) jednostki nukleozydo 3′-boranofosfonianów. W tej metodzie 

cząsteczka 5′-O-DMTr-nukleozydo boranofosfoniano diestru była przyłączana do 

nukleotydu z wolną grupą 5′-OH za pomocą MNTP (9) [1,3-dimetylo-2-(3-nitro-

1,2,4-triazol-1-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-1,3-2-diazafosfolidynio hexafluorofosforanu] 

jako czynnika kondensującego. Po każdym etapie przyłączania jednostki 

nukleotydowej, usuwano blokady dimetoksytrytylowe (DMTr) za pomocą kwasu 

dichlorooctowego z dodatkiem Et3SiH służącego do wyłapywania kationu 

trytylowego. W ostatnim etapie usuwano grupę 2-cyjanoetylową z funkcji 

boranofosfonianowej stosując silną zasadę (Schemat 13). 

 

 
 

 
Schemat 13.  Synteza oligonukleozydów boranofosfonianowych z wykorzystaniem metody 

boranofosfonianotriestrowej  

Scheme 13. Synthesis of boranephosphonate oligonucleosides by the using boranephosphotriester approach 

 

1.2.4. Podejście z wykorzystaniem H-boranofosfinianów 

 

Grupa T. Wady zaproponowała podejście syntetyczne wykorzystujące H-

boranofosfiniany, czyli cząsteczki zawierające zarówno wiązanie P-BH3 jak i P-H, 

w syntezie oligonukleozydo boranofosfonianów [39, 40]. H-Boranofosfiniany, 

dzięki obecności wiązania P-H, stanowią wyjątkowo użyteczny materiał wyjściowy 

w syntezie szerokiego  spektrum P-modyfikowanych pochodnych,  np. boranofosfo- 
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nianów, boranoamidofosfoniaów, boranotiofosfonianów czy pochodnych 

diboranofosfonianów (Schemat 14).  

 

 
 

Schemat 14.  Możliwości wprowadzania modyfikacji z wykorzystaniem H-boranofosfinianów  

Scheme 14. Possibilities of introducing modifications using H-boranephosphinates 

 

Boranofosfiniany zostały również użyte w syntezie oligonukleotydów 

modyfikowanych funkcją -BH3. Synteza ta polegała na kondensowaniu nukleozydo 

H-boranofosfinianu z nukleozydem z wolną grupą 5′-OH w obecności MNTP (9) 

jako aktywatora. Powstały w tych warunkach diester H-boranofosfinianu 

poddawany był in situ reakcji utleniania mieszaniną CCl4/H2O w obecności 

diizopropyloetyloaminy (DIPEA), a powstały boranochlorofosfonian, 

hydrolizowano do finalnego dinukleozydo boranofosfonianu za pomocą stężonego, 

wodnego roztworu amoniaku (Schemat 15). Wydajność tej metody sięgała 44% 

przy syntezie łańcuchów składających się do 12 jednostek nukleotydowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 15.  Ścieżka syntetyczna otrzymywania oligonukleozydo boranofosfonianów z wykorzystaniem 

pochodnych H-boranofosfinianów 

Scheme 15. A synthetic approach for the preparation of oligonucleoside boranephosphonates using H-

boranephosphinate derivatives  

 

1.2.5. Stereospecyficzna synteza boranofosfoniano diestrów 

 

Mimo iż metody syntezy pochodnych nukleozydo boranofosfonianów 

ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat, to żadna z zaproponowanych metod nie 

oferowała kontroli stereochemicznej na centrum fosforowym. Ten aspekt jest 

niezwykle ważnym zagadnieniem ze względu na potencjał biologiczny zarówno 

mononukleotydów jak i oligonukleotydów zawierających grupę BH3 przy atomie 

fosforu. Poniżej zostały przedstawione chemiczne oraz enzymatyczne strategie 

stereospecyficznej syntezy tych analogów oligonukleotydów.  

Pierwsze podejście zaproponowane przez T. Wadę zapewniające kontrolę 

stereochemiczną na atomie fosforu boranofosfonianów, polegało na użyciu 

nieblokowanych na zasadach azotowych pochodnych nukleozydo 

oksazafosfolidynowych (10), które były otrzymywane stereoselektywnie                             

z wykorzystaniem enancjomerycznie czystego 1,2-aminoalkoholu [41]. Taki 

monomer był kondensowany z nukleozydem z wolną grupą 5′-OH w obecności 

CMPT [N-(cyjanometylo)pirolidynowego triflatu (11)] jako kwasowego 

aktywatora. Powstały na tej drodze triester fosforynowy o zdefiniowanej 

stereochemii przy atomie fosforu był poddawany reakcji boranowania kompleksem 

BH3 Me2S tworząc boranofosfonian triester. Po usunięciu grupy DMTr (3% DCA, 

Et3SiH),  powstały  dimer  był traktowany DBU w celu usunięcia reszty aminoalko- 
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holu, a następnie odłączony od podłoża pod działaniem stężonego roztworu 

amoniaku (Schemat 16).  

 

 

Schemat 16.  Stereoselektywna metoda syntezy łańcucha oligonukleozydowego boranofosfonianów przy 

użyciu pochodnych oksazafosfolidynowych  

Scheme 16. Stereoselective synthesis of boranephosphonate oligonucleosides via oxazaphospholidine 

intermediates 

 

Niestety metoda ta okazała się efektywna tylko przy syntezie dimerów. Próby 

wydłużania łańcucha oligonukleotydowego kończyły się utratą stereoselektywności, 

co autorzy tłumaczyli epimeryzacją pierścienia oksazafosfolidynowego substratu 

10, katalizowaną grupami aminowymi zasad azotowych [30] (Schemat 17). 

 

 

 
 

Schemat 17.  Proponowany mechanizm epimeryzacji pochodnych oksazafosfolidynowych katalizowany 

grupą aminową heterocyklicznych zasad azotowych  

Scheme 17. A proposed mechanism of the epimerization of oxazaphospholidine derivatives catalyzed by the 

amino group of heterocyclic nucleic bases 

 

 

Kolejnym podejściem syntetycznym otrzymywania stereozdefiniowanego 

łańcucha PB-DNA, zaproponowanym przez tę samą grupę badawczą, było 

wykorzystanie pochodnych nukleozydo  H-fosfonianów  jako  związków  przejścio- 



 

 

wych. Odpowiednią stereochemię na atomie fosforu tych związków zapewniało 

przyłączenie w pierwszym etapie bicyklicznej pochodnej oksazafosfolidyny. Czysty 

stereoizomer nukleozydo 3′-oksazafosfolidyny był kondensowany z nukleozydem 

posiadającym wolną grupą 5′-OH (lub 5′-OH oligonukleotydem) w obecności 

CMPT (11) jako aktywatora. Otrzymana w tym etapie triestrowa pochodna 

fosforynowa ulegała następnie przekształceniu w H-fosfonian diester w reakcji 

eliminacji typu E1 fragmentu pirolidyniowego, która zachodziła z retencją 

konfiguracji na centrum fosforowym [42, 43]. Po tym etapie utworzony H-

fosfonian, ulegał boranowaniu kompleksem BH3· Me2S w obecności czynnika 

sililującego [43, 44] (Schemat 18).  

 

 

Schemat 18.  Stereoselektywna metoda syntezy łańcucha oligonukleozydo boranofosfonianowego                              

z wykorzystaniem chemii H-fosfonianów  

Scheme 18. A stereoselective synthesis of oligonucleoside boranephosphonate chains using the H-

phosphonate chemistry 

 

Metoda ta pozwalała na otrzymywanie oligonukleotydów o długości do 12 

jednostek nukleotydowych o zdefiniowanej stereochemii na centrum fosforowym 

(dla tymidyny) lub tetra-nukleotydowych fragmentów o mieszanej sekwencji zasad. 

Przedstawione wyżej drogi syntezy stereozdefiniowanych łańcuchów PB-DNA 

były opracowane jako alternatywa dla enzymatycznej syntezy tych związków. 

Przeprowadzone badania pokazały, że nukleozydo 5′-α-P boranotrifosforany są 

substratami dla polimerazy DNA i RNA. Enzymy te działają w sposób 

stereospecyficzny, rozpoznając jedynie izomer Rp jako substrat. Enzymatyczna 

reakcja włączania nukleozydo boranofosfonianu do oligonukleotydu zachodzi                     

z   całkowitą   inwersją   konfiguracji   na   atomie   fosforu,  prowadząc do związku                         
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o konfiguracji Sp. Metoda enzymatyczna jest szybkim i wygodnym podejściem 

syntezy oligonukleotydów zawierających funkcję boranową w części fosforanowej 

o zdefiniowanej konfiguracji na atomie fosforu. Niestety metoda ta nie jest 

uniwersalna, ponieważ ogranicza się jedynie do syntezy oligonukleozydo 

boranofosfonianów o konfiguracji Sp wiązania internukleotydowego [45] (vide 

infra). 

 

2. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE POCHODNYCH 

NUKLEOZYDO I OLIGONUKLEOZYDO BORANOFOSFONIANÓW 

 

2.1.  POCHODNE NUKLEOZYDO BORANOFOSFONIANÓW 

 W PROJEKTOWANIU PROLEKÓW ANTY-HIV 

 

Proleki są związkami, które wykazują działanie terapeutyczne dopiero po 

chemicznych lub/i enzymatycznych przekształceniach wewnątrz komórki. 

Pronukleotydy to jeden z przykładów proleków, których zadaniem jest hamowanie 

procesu namnażania wirusa na etapie odwrotnej transkrypcji [46]. Inhibicja tego 

procesu polegała do tej pory na stosowaniu 2′,3′-dideoksynukleozydów (ddN), które 

pod wpływem kinaz komórkowych były fosforylowane kolejno do odpowiednio 

mono-, di- i finalnie do nukleozydo trifosforanu, biorącego bezpośredni udział                   

w reakcji syntezy wirusowego DNA. Włączony w łańcuch tworzącego się 

wirusowego DNA 2′,3′-dideoksynukleozyd blokuje jego elongację hamując 

ostatecznie namnażanie wirusa [46]. 

Problemy w enzymatycznej fosforylacji antywirusowego nukleozydu do 

odpowiedniego mono-, di- i trifosforanu to czynniki ograniczające często jego 

efektywność jako czynnika antywirusowego. Aby je ominąć zaczęto projektować 

pochodne antywirusowych 2′,3′-dideoksynukleozydów w formie odpowiednich 

mono-, di-, oraz trifosforanów. Jednakże wysoka polarność tych związków obniżała 

ich efektywny transport do komórki. W celu przezwyciężenia tej niedogodności 

zaczęto częściowo maskować ładunki ujemne syntezowanych fosforanów poprzez 

przyłączanie odpowiednich lipofilowych grup maskujących, mających ułatwiać 

przejście takich związków przez błony komórkowe. Projektowane według tej 

koncepcji nukleozydo 5′-fosforany są nazwane pronukleotydami [46] (Schemat 19).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schemat 19.  Idea działania pronukleotydów. Aktywacja antywirusowej pochodnej AZTMP w zainfekowanej 

komórce 

Scheme 19. The operating principle of pronucleotides. Activation of an antiviral AZTMP derivative in the 

infected cell 

 

Grupa badawcza C. R. Wagnera zaproponowała syntezę nukleozydo 

monofosforanów, pochodnych AZT (3′-azydo-3′-deoksytymidyny), w których 

połączony z atomem fosforu aminokwas pełnił rolę grupy maskującej (Schemat 20). 

Analogiczne badania były prowadzone również w grupie A. Kraszewskiego, gdzie 

stosowaną grupą maskującą były aryloaminy [47]. Badania biologiczne pokazały, 

że związki takie miały wyższą aktywnością antywirusową i obniżoną toksycznością 

w porównaniu do samego AZT [48]. Obiecujące parametry biologiczne zachęciły 

do dalszych prac nad tą klasą pochodnych i jej poszerzeniem o analogi zawierające 

dodatkową funkcję maskującą w formie grupy boranowej (-BH3), z nadzieją, że 

zwiększy to biodostępność modyfikowanych cząsteczek i polepszy ich właściwości 

biologiczne [49, 50].  

Do tej pory zostały opracowane różne strategie syntetyczne otrzymywania 

nukleozydo amidofosforanów zawierających dodatkowo funkcję boranową (-BH3). 

Badania te były głównym obiektem zainteresowań grupy badawczej B. R. Shaw, 

która zaproponowała różne podejścia syntetyczne (nie opisane tutaj) dla 

pochodnych nukleozydo 5’-α-P-boranomono-, di- i tri-fosforoamidów [18] 

(Schemat 20).  
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Schemat 20.  Wybrane struktury otrzymanych nukleozydo amidofosforanów i ich α-P boranowych 

pochodnych nukleozydo mono-, di- i tri-amidofosforanów 

Scheme 20. Selected structures of the synthesized nucleoside phosphoramidates and their α-P borane 

nucleoside mono-, di- and tri-phosphoramidate derivatives 

 

Przeprowadzone badania pokazały, że obecność grupy BH3 przy α-atomie 

fosforu w analogach AZTDP [17], d4TDP [51] oraz ddADP [52] ułatwia ich dalszą 

fosforylację katalizowaną przez odpowiednie kinazy komórkowe. Utworzone                    

w tym procesie odpowiednie α-P-boranotrifosforany (AZTTP, d4TTP, ddATP)                  

w dalszym etapie ulegały inkorporacji do syntezowanego wirusowego DNA przez 

odwrotną transkryptazę HIV-1 [51, 52]. Wyniki te są bardzo zachęcające w świetle 

możliwości zastosowań nukleozydo boranofosfonianów w badaniach nad nowymi 

analogami pronukleotydowymi. 

 

 

2.2. OLIGONUKLEOZYDO BORANOFOSFONIANY W WYCISZANIU EKSPRESJI 

GENÓW 

 

siRNA (short interfering RNA) są to krótkie fragmenty dwuniciowego RNA, 

które w ostatnich latach były wykorzystywane w badaniach nad nową strategią 

wyciszania ekspresji uszkodzonych genów. Strategia siRNA polega na 

wprowadzeniu do komórek syntetycznego fragmentu RNA, którego zadaniem jest 

wyciszenie ekspresji uszkodzonego genu na poziomie mRNA. Sam proces 

modulowania ekspresji genów, w którego udział zaangażowane są różne enzymy, 

jest dość złożony. Prowadzone badania nad wpływem modyfikacji w strukturze 

siRNA na efektywność wyciszania genów miały na celu przede wszystkim 

poznanie stabilności takich konstruktów w medium komórkowym oraz zbadaniu ich  



 

 

oddziaływania z kompleksem białkowym RISC (RNA-induced silencing complex). 

Kompleks ten, o aktywności nukleazy, odgrywa kluczową rolę w procesie 

wyciszania genów w strategii siRNA. Katalizuje on rozplatanie podwójnej helisy 

siRNA, a powstała pojedyncza nić wraz z kompleksem RISC przyłącza się do 

komplementarnego fragmentu komórkowego mRNA. Tak powstała hybryda 

siRNA:mRNA jest rozcinana przez RISC uniemożliwiając translację mRNA,                        

a w konsekwencji ekspresję informacji genetyczne [53]. Jedną z badanych 

modyfikacji wiązania internuklotydowego w siRNA były boranofosfoniano diestry 

(P-BH3). Przeprowadzone badania pokazały, że wiązanie boranofosfonianowe jest 

odporne na działanie różnych komórkowych nukleaz. Modyfikowane grupą 

boranową jednoniciowe fragmenty siRNA w kompleksie z RISC efektywnie 

rozpoznawały i wiązały się z komplementarną nicią mRNA prowadząc w efekcie 

do jej degradacji [2, 54].  

Pierwsze eksperymenty jakie zostały przeprowadzone tą techniką dotyczyły 

m.in. badania wpływu oligonukleozydo boranofosfonianów tworzących fragment 

siRNA (PB-siRNA) na ekspresję genu EGFP (enhenced green fluorescent protein) 

w komórkach HeLa [14, 15]. Zsyntezowane za pomocą polimerazy T7 RNA 

podwójne oraz pojedyncze nici PB-siRNA wykazywały wyższą efektywność 

wyciszania ekspresji wybranego genu niż dotychczas stosowane analogi 

tiofosforanowe, oraz często nawet wyższą w porównaniu do natywnych siRNA. 

Postulowaną przyczyną podwyższonej wydajności procesu wyciszania ekspresji 

genu jest prawdopodobnie odporność nukleozydo boranofosfonianów na działanie 

nukleaz i przez to zwiększenie trwałości białkowego kompleksu RISC [15], 

niezbędnego w procesie interferencji. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują 

również, że skuteczna degradacja wyciszanego fragmentu mRNA wymaga 

odpowiedniego ułożenia tej nici wraz z komplementarnym fragmentem siRNA                  

w helisę typu A [55]. Tworzenie się właśnie  tego typu helisy jest preferowane 

przez oligonukleozydo boranofosfoniany, co w konsekwencji również może 

wpływać na efektywność procesu wyciszana genu. 

Pochodne nukleozydo boranofosfonianów były również badane w kontekście 

ich wykorzystania w antysensowej strategii wyciszania ekspresji uszkodzonego 

genu. Technika ta polega na tworzeniu się kompleksu między wprowadzonym do 

komórki, modyfikowanym fragmentem DNA (np. PS-DNA, PB-DNA),                              

a komplementarnym mRNA, którego translację chcemy wyciszyć. Powstały 

heterodupleks mRNA:DNA jest rozpoznawana przez RNaze H, która katalizuje 

rozpad nici mRNA w tej hybrydzie, hamując na tym etapie ekspresję informacji 

genetycznej [2, 56]. Przeprowadzone badania pokazały, że oligonukleozydo 

boranofosfoniany (PB-DNA) tworzą kompleksy z komplementarnym fragmentem 

mRNA    w    medium   komórkowym.   Powstałe   na   tej   drodze   heterodupleksy  
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DNA:mRNA są rozpoznawane przez RNazę H, a cały proces zachodzi według 

założonej strategii. Zwiększenie odporności antysensowych oligonukleotydów na 

degradację enzymatyczną (co ma miejsce w przypadku boranofosfonianów) 

podwyższa efektywność terapii antysensowej [2]. 

Opisane powyżej eksperymenty, stały się podstawą do prowadzenia dalszych 

badań nad pochodnymi nukleozydo boranofosfonianów jako potencjalnymi 

czynnikami mogącymi znaleźć zastosowanie w terapii antysensowej i antygenowej 

oraz dla wyciszania ekspresji genów z wykorzystaniem strategii siRNA.  

 

2.3. ODDZIAŁYWANIE NUKLEOZZYDO I OLIGONUKLEOZYDO 

BORANOFOSFONIANÓW Z ENZYMAMI 

 

Stabilność analogów nukleozydo boranofosfonianów wobec enzymów 

komórkowych była głównym czynnikiem decydującym o ich biologicznej 

atrakcyjności. Przeprowadzone badania pokazały, że oligonukleozdo 

boranofosfoniany wykazują wysoką stabilność wiązania internukleotydowego 

wobec różnego typu egzo- i endonukleaz oraz są substratami dla polimeraz DNA                

i RNA, katalizujących proces przyłączania kolejnych jednostek nukleotydowych 

podczas syntezy kwasów nukleinowych [45]. 

 

2.3.1. Oddziaływanie nukleozydo boranofosfonianów z nukleazami 

 

Mimo że wiązanie internukleotydowe pochodnych nukleozydo 

boranofosfonianów jest powszechnie uznawane za odporne na hydrolizę 

katalizowaną nukleazami, to w niektórych przypadkach ta odporność nie jest 

całkowita [13, 45].  

I tak badania, w których używano boranofosfonian ditymidynowy d[Tp(B)T] 

jako układ modelowy w reakcji z fosfodiesterazą z jadu węża (SVPDE – snake 

venom phosphodiesterase, 3′-egzonukleaza) pokazały, że jedynie stereoizomer Sp- 

d[Tp(B)T] jest rozpoznawany przez ten enzym. Sam proces hydrolizy wiązania 

internukleotydowego dla tego związku był około 330 razy wolniejszy                                

w porównaniu do niemodyfikowanego dinukleozydowego fosforanu d(TpT). Stąd 

pochodne boranofosfonianów można uznać za względnie odporne na działanie tego 

typu nukleaz. Obydwa stereoizomery, Sp oraz Rp d[Tp(B)T], okazały się być 

kompetycyjnymi inhibitorami SVPDE, blokującymi jego naturalną aktywność. 

 W obecności fosfodiesterazy ze śledziony wołowej (BSPDE – bovine spleen 

phosphodiesterase, 5′-egzonukleaza), zachodziła hydroliza obu diastereoizomerów 

d[Tp(B)T]. W przypadku stereoizomeru Sp proces ten był 30, a dla Rp 80 razy 

wolniejszy w porównaniu do niemodyfikowanego dinukleozydo (3′-5′)-fosforanu. 

Żaden z izomerów d[Tp(B)T] nie był substratem dla  niespecyficznej  endonukleazy  



 

 

typu S1, ani dla specyficznej endonukleazy P1 [45], które dokonują cięcia 

jednoniciowego DNA i RNA. 

Analogi rybonukleozydo boranofosfonianów również wykazywały wysoką 

stabilność wobec enzymów nukleolitycznych [57]. Podobnie jak dla 2′-

deoksynukleozydo boranofosfonianów, oddziaływanie odpowiedników 

rybonukleozydowych z tymi enzymami miało charakter stereospecyficzny. 

Przeprowadzone badania pokazały, że również stereoizomer Sp boranofosfonianu 

diurydyny Sp-[Up(B)U] był lepszym substratem dla fosfodiesterazy typu SVPDE 

niż izomer Rp (Sp-izomer t1/2= 80 h vs Rp-izomer t5%= 90 h) [18, 57]. 

Większość badań nad stabilnością wiązania internukleotydowego 

rybonukleozydo boranofosfonianów wobec SVPDE, BSPDE i RNazy A była 

prowadzona na dimerze r(Up(B)A). Hydroliza wiązania internukleotydowego dla 

tego analogu, katalizowana przez SVPDE, była ponad 2000 razy wolniejsza                         

w porównaniu do niemodyfikowanej formy r(UpA). Dlatego można uznać, że 

praktycznie żaden ze stereoizomerów tego związku nie jest substratem dla SVPDE. 

Stabilność diastereoizomerów r[Up(B)A] wobec fosfodiesterazy BSPDE była 

niższa w porównaniu z fosfodiesterazą SVPDE. Enzym ten hydrolizował wiązanie 

fosfodiesterowe w r[Up(B)A]  tylko 4 razy wolniej niż w naturalnym 

dinukleozydowym fosforanie r(UpA). Natomiast obydwa izomery, Sp jak i Rp-

r[Up(B)A], okazały się być substratami dla RNazy A [18]. 

 

2.3.2. Oddziaływanie nukleozydo boranofosfonianów z polimerazą DNA i RNA 

 

Polimeraza to enzym, którego zadaniem jest włączanie jednostek 

nukleotydowych do tworzącego się łańcucha DNA lub RNA. Termostabilne 

odmiany polimerazy DNA są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach 

biologicznych w reakcjach PCR (polimerase chain reaction), pozwalających na 

powielanie wybranej sekwencji DNA. Przeprowadzone badania na różnych 

analogach nukleotydowych pokazały, że pochodne α-P-BH3 nukleozydo 

trifosforanów (dNTPαB [58], NTPαB [59]) są rozpoznawane przez polimerazę 

DNA [13, 45], większość termostabilnych odmian tego enzymu (Taq, Vent, Taq 

FS) oraz polimerazę RNA [13]. Wysoka stabilność termiczna boranotrifosforanów 

dNTPαB oraz boranowanych oligonukleotydów pozwala na ich wykorzystywanie                   

w reakcji PCR. Dzięki temu możliwa jest łatwa i wydajna synteza łańcucha 

oligonukleotydowego całkowicie modyfikowanego grupą boranową (P-BH3) (BP 

DNA oraz BP RNA).   

Oddziaływania dNTPαB i NTPαB z polimerazami DNA i RNA mają charakter 

stereospecyficzny. W obu przypadkach (dNTPαB, NTPαB), jedynie izomer                      

o   konfiguracji   Rp   umożliwia   syntezę stereoregularnej nici BP DNA i BP RNA.  
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Reakcja ta zachodzi z inwersją konfiguracji na atomie fosforu prowadząc do 

oligonukleotydów o konfiguracji Sp-NTPαB internukleotydowego wiązania 

boranofosfonianowego [2] (Schemat 21). 

 

 
 

Schemat 21.  Stereospecyficzna synteza oligonukleozydo boranofosfonianów katalizowana przez polimerazę 

DNA 

Scheme 21. Stereospecific synthesis of oligonucleoside boranephosphonates catalyzed by a DNA 

polymerase 

 

Stereoizomery Rp-dNTPαB i Rp-NTPαB mogą w pełni zastąpić naturalny 

dNTP w reakcji wydłużania startera i reakcji PCR oraz NTP w procesie 

transkrypcji, katalizowanych przez polimerazy DNA i RNA [13]. Polimeraza 

bakteryjna typu T7 RNA umożliwia włączanie boranofosfonianów NTPαB 

zawierających wszystkie podstawowe zasady występujące w kwasach 

nukleinowych i syntezę całkowicie boranowanych fragmentów DNA i RNA [60]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Nukleozydo i oligonukleozydo boranofosfoniany stanowią nowy typ analogów 

kwasów nukleinowych. Ich znaczne podobieństwo pod względem struktury do 

naturalnych kwasów nukleinowych otworzyło szereg możliwości wykorzystania tych 

związków do badań nad nowymi terapeutykami i w diagnostyce medycznej. 

Zwiększona lipofilowość, wyższa odporność hydrolityczna na działania nukleaz, 

aktywowanie RNazy H to właściwości, które stwarzają unikalne możliwości 

wykorzystywania tych związków w badaniach biologicznych. Potencjał nukleozydo 

boranofosfonianów jest szeroko wykorzystywany nie tylko w badaniach biologicznych  

i projektowaniu nowych terapeutyków ale również jako precyzyjnych narzędzi                        

w badaniach mechanizmów reakcji enzymatycznych. Ponadto same boranofosfoniany 

jako  indywidua  chemiczne są ciekawymi obiektami chemicznymi. Do tej pory badania  



 

 

nad tą klasą związków koncentrowały się przede wszystkim na opracowaniu 

efektywnych metod ich syntezy. W ostatnich latach interesującym zagadnieniem stały 

się badania reaktywności samej grupy boranowej nukleozydo boranofosfonianów [61-

63]. Badania nad możliwościami modyfikowania funkcji boranowej mogą otworzyć 

nowe możliwości wykorzystania tych związków dla projektowania grup maskujących 

funkcję fosforanową lub markerów chemicznych w syntezie analogów 

oligonukleotydów, czy tez opracowywaniu nowych farmakoforów i terapeutyków 

bazujących na kwasach nukleinowych.  

 

PODZIĘKOWANIA 

 
Serdecznie dziękuję prof. dr. hab. Jackowi Stawińskiemu za nieocenioną 

pomoc w realizacji wszystkich prac badawczych związanych z moim doktoratem. 

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego Preludium 16, 

2018/31/N/STO/03589, finansowanego ze środków przyznanych przez Narodowe 

Centrum Nauki.  

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 
[1] J.S. Summers, B.R. Shaw, Curr. Med. Chem., 2001, 8, 1147. 

[2] B.R. Shaw, M. Dobrikov, X.I.N. Wang, J. Wan, K. He, J.-L. Lin, P. Li, V. Rait, Z.A. 

Sergueeva, D. Sergueev, Ann. N.Y. Acad. Sci., 2003, 1002, 12. 

[3] Y. Endo, T. Yoshimi, C. Miyaura, Pure Appl. Chem., 2003, 75, 1197. 

[4] W. Yang, X. Gao, B. Wang, Med. Res. Rev., 2003, 23, 346. 

[5] A. Adamczyk-Woźniak, K. Czerwińska, I.D. Madura, A. Matuszewska, A. Sporzyński, 

A. Żubrowska-Zembrzuska, New J. Chem., 2015, 39, 4308. 

[6] R.F. Barth, Z. Zhang, T. Liu, Cancer Commun., 2018, 38, 36. 

[7] S.C. Quah, J. Xiangya Med., 2018, 3, 29. 

[8] T.H. Hall, B.S. Burnham, K.G. Rajendran, S.Y. Chen, A. Sood, B.F. Spielvoge, B.R. 

Shaw, Biomed. Pharmacother., 1993, 47, 79. 

[9] A. Sood, B.R. Shaw, B.F. Spielvogel, J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, 9000. 

[10] L. Wang, S. Jiang, Z. Deng, P.C. Dedon, S. Chen, Microbiol. Rev., 2019, 43, 109. 

[11] P.S. Miller, Non-ionic antisense oligonucleotides, in: J.S. Cohen (Ed.) Oligonucleotides-

Antisense Inhibitors of Gene Expression, The Macmillan Press Itd, New York, 1989. 

[12] P. Li, B.R. Shaw, Chem. Commun., 2002, 2890. 

[13] K.W. Porter, J.D. Briley, B.R. Shaw, Nucleic Acids Res., 1997, 25, 1611. 

[14] A.H. Hall, J. Wan, E.E. Shaughnessy, B. Ramsay Shaw, K.A. Alexander, Nucleic Acids 

Res., 2004, 32, 5991. 

[15] A.H. Hall, J. Wan, A. Spesock, Z. Sergueeva, B.R. Shaw, K.A. Alexander, Nucleic 

Acids Res., 2006, 34, 2773. 

[16] B. Schneider, P. Meyer, S. Sarfati, L. Mulard, C. Guerreiro, J. Boretto, J. Janin, M. 

Veron, D. Deville-Bonne, B. Canard, Nucleos. Nucleot. Nucl. Acids, 2001, 20, 297. 

[17] P. Meyer, B. Schneider, S. Safati, D. Deville-Bonne, C. Guerreiro, J. Boretto, J. Janin, 

M. Veron, B. Canard, EMBO J., 2000, 19, 3520. 

[18] P. Li, Z.A. Sergueeva, M. Dobrikov, B.R. Shaw, Chem. Rev., 2007, 107, 4746. 

 

504                  J. GOŁĘBIEWSKA  
   



 

NUKLEOZYDO I OLIGONUKLEOZYDO BORANOFOSFONIANY 505 
  

 

[19] J. Tomasz, B.R. Shaw, K. Porter, B.F. Spielvogel, A. Sood, Angew. Chem., Int. Ed. 

Engl., 1992, 31, 1373. 

[20] S.I. Khan, M.I. Dobrikov, B.R. Shaw, Nucleos. Nucleot. Nucl. Acids, 2005, 24, 1047. 

[21] J. Stawinski, A. Kraszewski, Acc. Chem. Res., 2002, 35, 952. 

[22] J. Nilsson, M. Bollmark, J. Jankowska, M. Wenska, J. Cieslak, A. Kraszewski,                           

J. Stawinski, Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2002, 177, 1513. 

[23] P.J. Garegg, T. Regberg, J. Stawinski, R. Strömberg, J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 

1987, 1269. 

[24] M.A. Maier, A.P. Guzaev, M. Manoharan, Org. Lett., 2000, 2, 1819. 

[25] J. Stawinski, M. Thelin, J. Org. Chem., 1991. 

[26] T. Szabo, A. Kers, J. Stawinski, Nucleic Acids Res., 1995, 23, 893. 

[27] J. Zhang, T. Terhorst, M.D. Matteucci, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 4957. 

[28] T. Imamoto, E. Nagato, Y. Wada, H. Masuda, K. Yamaguchi, T. Uchimaru, J. Am. 

Chem. Soc., 1997, 119, 9925. 

[29] K. Vyakaranam, G. Rana, B.F. Spielvogel, J.A. Maguire, N.S. Hosmane, Nucleos. 

Nucleot. Nucl. Acids, 2002, 21, 581. 

[30] Y. Nukaga, T. Wada, Chemical Synthesis of Boranophosphate Deoxy-ribonucleotides, 

in:  Synthesis of Therapeutic Oligonucleotides, 2018. 

[31] Z.A. Sergueeva, D.S. Sergueev, B.R. Shaw, Nucleos. Nucleot. Nucl. Acids, 2001, 20, 

941. 

[32] H.B. McCuen, M.S. Noe, A.B. Sierzchala, A.P. Higson, M.H. Caruthers, J. Am. Chem. 

Soc., 2006, 128, 8138. 

[33] D.S. Sergueev, B.R. Shaw, J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 9417. 

[34] A.P. Higson, A.B. Sierzchala, H. Brummel, Z. Zhao, M.H. Caruthers, Tetrahedron Lett., 

1998, 39, 3899. 

[35] T. Wada, Y. Sato, F. Honda, S. Kawahara, M. Sekine, J. Am. Chem. Soc. , 1997, 119, 

12710. 

[36] D.S. Sergueev, Z.A. Sergueeva, B.R. Shaw, Nucleos. Nucleot. Nucl. Acids, 2001, 20, 

789. 

[37] T. Kawanaka, M. Shimizu, N. Shintani, T. Wada, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2008, 18, 

3783. 

[38] M. Shimizu, K. Saigo, T. Wada, J. Org. Chem., 2006, 71, 4262. 

[39] R. Higashida, N. Oka, T. Kawanaka, T. Wada, Chem. Commun., 2009, 2466. 

[40] S. Uehara, S. Hiura, R. Higashida, N. Oka, T. Wada, J. Org. Chem., 2014, 79, 3465. 

[41] T. Wada, Y. Maizuru, M. Shimizu, N. Oka, K. Saigo, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 

16, 3111. 

[42] N. Iwamoto, N. Oka, T. Sato, T. Wada, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2009, 48, 496. 

[43] N. Iwamoto, N. Oka, T. Wada, Tetrahedron Lett., 2012, 53, 4361. 

[44] R.I. Hara, T. Saito, T. Kogure, Y. Hamamura, N. Uchiyama, Y. Nukaga, N. Iwamoto,                    

T. Wada, J. Org. Chem., 2019, 84, 7971. 

[45] H. Li, K. Porter, F. Huang, B.R. Shaw, Nucleic Acids Res., 1995, 23, 4495. 

[46] E. De Clercq, Nat. Rev. Drug Discov., 2002, 1, 13. 

[47] J. Romanowska, M. Sobkowski, A. Szymanska-Michalak, K. Kolodziej, A. Dabrowska, 

A. Lipniacki, A. Piasek, Z.M. Pietrusiewicz, M. Figlerowicz, A. Guranowski, J. Boryski, 

J. Stawinski, A. Kraszewski, J. Med. Chem., 2011, 54, 6482. 

[48] G.W.G. Shu-ling Chang, Peter J. Southern, Carston R. Wagner, J. Med. Chem., 2001, 

44, 223. 

[49] P. Li, B.R. Shaw, Nucleos. Nucleot. Nucl. Acids, 2005, 24, 675. 

[50] P. Li, B.R. Shaw, J. Org. Chem., 2005, 70, 2171. 



 

 

[51] B. Selmi, J. Boretto, S.R. Sarfati, C. Guerreiro, B. Canard, J. Biol. Chem., 2001, 276, 

48466. 

[52] J. Deval, B. Selmi, J. Boretto, M.P. Egloff, C. Guerreiro, S. Sarfati, B. Canard, J. Biol. 

Chem., 2002, 277, 42097. 

[53] G. Meister, T. Tuschl, Nature, 2004, 431, 343. 

[54] A.H.S. Hall, J. Wan, A. Spesock, Z. Sergueeva, B.R. Shaw, K.A. Alexander, Nucleic 

Acids Res., 2006, 34, 2773. 

[55] Y. Chiu, T.M. Rana, Mol. Cell, 2002, 10, 549. 

[56] A.M. Rossor, M.M. Reilly, J.N. Sleigh, Pract. Neurol. , 2018, 18, 126. 

[57] F.-C.Q. Yao-Quan Chen, Yi-Bing Zhang, Tetrahedron Lett., 1995, 36, 745. 

[58] B. Krzyzanowska, H. Kaizhang, A. Hasan, S. B.R, Tetrahedron 1998, 54, 5119. 

[59] K. He, A. Hasan, B. Krzyzanowska, B.R. Shaw, J. Org. Chem., 1998, 63, 5769. 

[60] J. Wan, B.R. Shaw, Nucleos. Nucleot. Nucl. Acids, 2005, 24, 943. 

[61] J. Golebiewska, J. Stawinski, J. Org. Chem., 2020, 85, 4312. 

[62] S. Paul, S. Roy, L. Monfregola, S. Shang, R. Shoemaker, M.H. Caruthers, J. Am. Chem. 

Soc., 2015, 137, 3253. 

[63] J. Golebiewska, M. Rachwalak, T. Jakubowski, J. Romanowska, J. Stawinski, J. Org. 

Chem., 2018, 83, 5496. 

 

Praca wpłynęła do Redakcji 19 marca 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

506                  J. GOŁĘBIEWSKA  
   



                                                                                                                                     2020, 74, 7-8  
 
 
 

 

ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH JAKO 

MODYFIKATORÓW FAZY RUCHOMEJ  

W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ 

 

 

APPLICATION OF IONIC LIQUIDS AS MOBILE 

PHASE MODIFIERS IN LIQUID 

CHROMATORGAPHY 

 

 

Anna Kilanowska, Judyta Zielak,  

Sylwia Studzińska* 
 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii,  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń,  

*e-mail: kowalska@chem.umk.pl 
 
 
 
 
                

    

 
 Abstract  

 Wykaz stosowanych skrótów 

 Wprowadzenie 

 1. Budowa i wybrane właściwości cieczy jonowych 

     1.1. Kierunki zastosowania cieczy jonowych 

 2. Zastosowanie cieczy jonowych jako dodatków do fazy ruchomej w chromato-

     grafii cieczowej 

 3. Zastosowanie cieczy jonowych w analizie oligonukleotydów antysensownych 

     3.1. Oligonukleotydy antysensowne 

     3.2. Chromatograficzne metody oznaczania oligonukleotydów 

     3.3. Zastosowanie cieczy jonowych jako odczynników do tworzenia par 

            jonowych w analizie oligonukleotydów antysensownych  

 Uwagi końcowe 

 Podziękowania 

 Piśmiennictwo cytowane 

 



 

Mgr Anna Kilanowska, z UMK związana od 2012 roku. W 2017 roku uzyskała tytuł 

zawodowy magistra chemii kosmetycznej w Katedrze Chemii Biomateriałów                               

i Kosmetyków. Od 2017 roku realizuje doktorat w Katedrze Chemii Środowiska                        

i Bioanalityki pod opieką dr hab. Sylwii Studzińskiej prof. UMK. Tematyka jej 

zainteresowań dotyczy badań metabolizmu oligonukleotydów antysensownych za 

pomocą chromatografii par jonowych oraz chromatografii oddziaływań hydrofilowych, 

sprzężonych ze spektrometrią mas. Jest współautorką 13 publikacji naukowych 

opublikowanych zarówno w prestiżowych zagranicznych czasopismach z listy JCR jak 

również w polskich czasopismach naukowych, znajdujących się na liście czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

   https://orcid.org/0000-0002-9100-5768 
 

 

 

 

Lic. Judyta Zielak, w 2019 r. ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku chemia 

ogólna, ze specjalnością chemia stosowana. Swoją pracę licencjacką realizowała na 

Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Obecnie jest studentką studiów drugiego stopnia na tym samym 

kierunku. 

  

   https://orcid.org/0000-0002-0685-8222 
 

 

 
 

Dr hab. Sylwia Studzińska, stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 2009 r. za 

pracę nad wpływem cieczy jonowych na środowisko oraz ich chromatograficzną 

analizą. Pracę wykonała w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału 

Chemii, UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Bogusława Buszewskiego. Praca została 

nagrodzona w ogólnopolskim konkursie Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej 

Akademii Nauk za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej w 2010 r. 

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureatka prestiżowego stypendium 

naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych 

naukowców oraz Komisji Analizy Chromatograficznej KChA PAN dla młodych 

pracowników nauki w dziedzinie metod rozdzielania. Od 2014 roku jest adiunktem                 

w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii UMK w Toruniu,               

a w 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Prowadzi badania nad 

chromatograficzną analizą i metabolizmem oligonukleotydów antysensownych                       

w układach in vitro oraz in vivo. 

  

     https://orcid.org/0000-0002-0685-8222 

 

 

508 A. KILANOWSKA, J. ZIELAK, S. STUDZIŃSKA  
   



ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH JAKO MODYFIKATORÓW FAZY RUCHOMEJ  509 
  

 

ABSTRACT 

 

Ionic liquids are molten salts composed of large, asymmetric, organic cations 

(e.g. imidazolium or piperidine) and inorganic anions such as e.g chloride or 

fluoroborate. These compounds are characterized by low melting point, below 

100⁰C, however, they also have other interesting properties including high thermal 

stability, minor vapor pressure or negligible volatility. Moreover, by the appropriate 

selection of the cation and anion building the ionic liquid, it is possible to obtain the 

desired physicochemical properties of these salts. For this reason, ionic liquids are 

applied to the synthesis, catalysis, electrochemical methods, extraction methods, 

etc. Application of these compounds in separation techniques merits special 

attention, especially considering liquid chromatography. Ionic liquids are 

commonly used in this technique as free silanols suppressors, especially regarding 

the analysis of basic compounds. Moreover, the excess amount of ionic liquids ions 

may adsorb on the hydrophobic ligands present at the stationary phase surface, 

which also plays a significant role in the retention of analytes. Besides their 

application as silanols suppressors, these compounds were also used as ion pair 

reagents in the analysis of antisense oligonucleotides, which are short nucleic acid 

fragments with therapeutic potential due to the ability to bind with complementary 

sequences of ribonucleic acid. For this reason, antisense oligonucleotides are used 

in the treatment of several diseases. This article briefly presents structures, 

properties and the application of ionic liquids as mobile phase modifiers for the 

analysis of the wide range of different analytes using liquid chromatography. 

Moreover, a part of this paper was devoted to the analysis of antisense 

oligonucleotides with the use of the different chromatographic techniques, 

including the application of ionic liquids as mobile phase additives in ion pair 

chromatography. 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

[BMIM][Cl]   – chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 

[EMIM][Cl]   – chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy 

[HMIM][Cl]  – chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy 

ASO    – oligonukleotydy antysensowne (ang. antisense   

      oligonucleotides) 

DEA    – dietyloamina  

DIPEA    – N,N-diizopropyloetyloamina 

DMBA    – N,N-dimetylobutyloamina 

FDA    – Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug   

                   Administration) 

GC   – chromatografia gazowa (ang. gas chromatography) 

HA    – heksyloamina 

HILIC    – chromatografia oddziaływań hydrofilowych (ang.   

      hydrophilic interaction liquid chromatography 

HPLC    – wysokosprawna chromatografia cieczowa (ang. high- 

      performance liquid chromatography) 

IEC    – chromatografia jonowymienna (ang. ion exchange   

                                chromatography) 

ILs    – ciecze jonowe, (ang. ionic liquids) 

IP RP HPLC   – chromatografia par jonowych w odwróconym układzie faz  

      (ang. ion pair reversed phase high performance liquid  

      chromatography) 

IPR    – odczynniki do tworzenia par jonowych (ang. ion pair  

      reagents) 

LLE    – ekstrakcja ciecz-ciecz (ang. liquid-liquid extraction) 

LPME    – mikroekstrakcja do fazy ciekłej (ang. liquid-phase   

                   microextraction) 

PA    – propyloamina 

RP HPLC   – wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym  

      układzie faz (ang. reversed phase high-performance liquid  

      chromatography) 

RTIL    – niskotemperaturowe ciecze jonowe (ang. room-temperature 

      ionic liquids) 

SPME    – mikroekstrakcja do fazy stałej (ang. solid-phase   

      microextraction) 

TEA    – trietyloamina 

TLC    – chromatografia cienkowarstwowa (ang. thin layer   

      chromatography) 

TPA    – tripropyloamina 
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WPROWADZENIE 

 
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie badaczy cieczami jonowymi, zwłaszcza 

w kontekście zastosowania tych substancji w szerokim spektrum dziedzin. Wynika to 

przede wszystkim z ich interesujących właściwości fizyko-chemicznych, włączając 

wysoką stabilność termiczną i praktycznie niemierzalną prężność par. Dodatkowo, 

wiele związków organicznych rozpuszcza się w ILs [1]. Co więcej, poprzez odpowiedni 

dobór kationu i anionu budujących ciecz jonową, możliwe jest uzyskanie pożądanych 

właściwości tych substancji. Dzięki tym cechom, ciecze jonowe są obecnie 

wykorzystywane m. in. w syntezie organicznej, katalizie, czy też w technikach 

separacyjnych. Na szczególne zainteresowanie zasługuje zastosowanie tych związków 

jako modyfikatorów fazy ruchomej w chromatografii cieczowej, która jest jedną                      

z kluczowych technik chromatograficznych w analizie związków aktywnych 

biologicznie, takich jak oligonukleotydy [2, 3].   

 
1. BUDOWA I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY JONOWYCH 

 

Ciecze jonowe (ang. ionic liquids, ILs) są solami, których charakterystyczną 

właściwością jest temperatura topnienia poniżej 100⁰C [1]. W przypadku, kiedy 

temperatura topnienia cieczy jonowej nie przekracza temperatury pokojowej, 

wówczas związki te nazywane są niskotemperaturowymi cieczami jonowymi (ang. 

room-temperature ionic liquids, RTIL).  

ILs zbudowane są zazwyczaj z dużych, asymetrycznych kationów 

organicznych oraz nieorganicznych lub organicznych anionów. Kationy, które 

najczęściej wchodzą w skład ILs charakteryzują się niskim stopniem symetrii, co 

powoduje obniżenie energii sieci krystalicznej, prowadząc tym samym do obniżenia 

temperatury topnienia ILs. Ze względu na rodzaj atomu obdarzonego dodatnim 

ładunkiem, związki te można podzielić na amoniowe, fosfoniowe, sulfonowe oraz 

oksoniowe [2, 3]. ILs można także sklasyfikować ze względu na występowanie 

atomu wodoru, połączonego z centralnym atomem azotu, fosforu, siarki lub tlenu. 

Gdy atom wodoru jest obecny, wówczas ciecz jonową klasyfikuje się jako 

protonową, natomiast w przypadku jego braku - aprotonową [4]. Do najczęściej 

opisywanych w literaturze kationów budujących ciecze jonowe należy zaliczyć 

kationy piperydyniowe, pirolidynowe, morfolinowe, imidazoliowe, triazoliowe, 

chinolinowe czy pirydyniowe [1, 2, 5–7]. Proste aniony nieorganiczne budują 

zazwyczaj mniej stabilne ILs, które charakteryzują się wyższą temperaturą 

topnienia. Do tej grupy można zaliczyć aniony halogenkowe (Cl
-
, Br

-
, I

-
), 

siarczanowe, (SO4
-
, HSO4

-
), azotanowe (NO2

-
, NO3

-
), chloranowe, ortofosforanowe, 

mrówczanowe czy octanowe. Bardziej złożone aniony, takie jak 

heksafluorofosforanowe, trifluorometylosuflonianowe czy tetrafluoroboranowe, 

budują zazwyczaj RTILs [1, 3]. Podział cieczy jonowych ze względu na budujące je 



 

 

kationy i aniony zestawiono na rysunku 1. 

 
 

 
 

 

Rysunek 1.  Schemat przedstawiający podział cieczy jonowych ze względu na budujące je kationy i aniony 

[2, 3] 

Figure 1. Schematic representation of the division of ILs concerning  their building  cations  and anions 

[2, 3] 

 

 

ILs charakteryzują się niską prężnością par, dużą polarnością, stabilnością 

termiczną, wysokim przewodnictwem elektrycznym i niskim napięciem 

powierzchniowym oraz zróżnicowaną lepkością [8].  

Temperatura topnienia IL uzależniona jest od jej struktury i zależy od rozkładu 

ładunku w jonach, dostępności wiązania wodorowego, oddziaływań van der Waalsa 

oraz symetrii jonów [8–10]. Budowa IL wpływa także na ich inne właściwości, np. 

lepkość, która rośnie wraz ze wzrostem długości łańcucha alkilowego w strukturze 

kationu. Parametr ten mieści się w zakresie od 10 do 1000 mPa·s i jest wyższy                    

w porównaniu do tradycyjnie wykorzystywanych rozpuszczalników organicznych 

[11]. Rozpuszczalność ILs w wodzie zależy przede wszystkim od struktury kationu, 

rodzaju anionu oraz temperatury. ILs rozpuszczają niektóre polimery, sole czy 

minerały oraz dobrze mieszają się z wodą oraz rozpuszczalnikami organicznymi                

o średniej do wysokiej wartości stałej dielektrycznej, włączając metanol, acetonitryl 

czy dichlorometan [2]. ILs wykazują ponadto stabilność termiczną, która może 

przekraczać 400⁰C [12]. Kolejną istotną właściwością chemiczną jest ich niska 

prężność par i niewielka lotność. Cechy te są szczególnie ważne zwłaszcza z punktu 

widzenia ich zastosowania jako alternatywnych rozpuszczalników w reakcjach 

chemicznych, czy też wykorzystania ILs jako modyfikatorów fazy ruchomej                      

w chromatografii cieczowej [1]. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo ich 

zastosowania jako rozpuszczalników poprzez redukcję emisji par do środowiska 

naturalnego w porównaniu do tradycyjnie stosowanych rozpuszczalników 

organicznych [13]. W tabeli 1. zestawiono  niektóre właściwości fizykochemiczne 

wybranych ILs. 
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Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne wybranych ILs [10, 14, 15] 

Table 1. Physicochemical properties of selected ILs [10, 14, 15] 
 

Kation Anion Skrót 

Tempera-

tura 

topnienia 

(⁰C) 

Gęstość 

(g/ml) 

Lepkość 

(mPa s) 

1-butylo-3-

metyloimidazoliowy 

tetrafluoroboranowy [BMIM][BF4] -82 1,17 

233 

(30⁰C), 

180 

(25⁰C) 

heksafluorofosforanowy [BMIM][PF6] -8 1,36 
148-450 

(25⁰C) 

trifluorooctanowy [BMIM][TFA] -40 1,21 - 

trifluorometylosulfonianowy [BMIM][TfO] 16 1,29 
90 

(20⁰C) 

bis[(trifluorometylo)sulfonylo]amidowy [BMIM][TF2N] -4 1,43 
52 

(20⁰C) 

bromkowy [BMIM][Br] 60 1,13 
218,9 

(25⁰C) 

1-metylo-3-

metyloimidazoliowy 

chlorkowy 

[MMIM][Cl] 125 - - 

1-etylo-3-

metyloimidazoliowy 
[EMIM][Cl] 84 1,36 - 

1-propylo-3-

metyloimidazoliowy 
[PMIM][Cl] 60 - - 

1-butylo-3-

metyloimidazoliowy 
[BMIM][Cl] 65 1,10 - 

1-heksylo-3-

metyloimidazoliowy 
[HMIM][Cl -75 1,29 - 

1-etylo-3-

metyloimidazoliowy 

tetrafluoroboranowy [EMIM][BF4] 6 1,25 
66 

(25⁰C) 

heksafluorofosforanowy [EMIM][PF6] 58 1,37 
450 

(25⁰C) 

1-heksylo-3-

metyloimidazoliowy 

tetrafluoroboranowy [HMIM][BF4] -82 1,075 
211 

(25⁰C) 

heksafluorofosforanowy [HMIM[PF6] -61 1,304 
800 

(25⁰C) 

 

1.1. KIERUNKI ZASTOSOWAŃ CIECZY JONOWYCH 

 

Największą zaletą ILs jest możliwość niemal dowolnego zaprojektowania ich 

właściwości poprzez odpowiedni dobór kationu i anionu, co spowodowało 

zastosowanie ILs w wielu gałęziach chemii [1, 16]. Substancje te wykorzystywane 

są m.in. w syntezie chemicznej, jako alternatywa dla tradycyjnych 

rozpuszczalników chemicznych; w katalizie; jako elektrolity do ogniw o dużej 

energii; w procesach przetwórstwa biomasy czy jako dodatki do paliw [2, 13, 17–

20].  ILs są także wykorzystywane w technikach ekstrakcyjnych, (włączając 

ekstrakcję ciecz-ciecz - LLE, ang. liquid-liquid extraction, mikroekstrakcję do fazy 

ciekłej -  LPME, ang. liquid-phase microextraction oraz mikroekstrakcję do fazy 

stałej -  SPME, ang. solid-phase microextraction), chromatograficznych (włączając 

chromatografię cienkowarstwową – TLC, ang. thin layer chromatography, 

wysokosprawną chromatografię cieczową – HPLC, ang. high performance liquid 

chromatography, chromatografię gazową - GC, ang. gas chromatography), 

elektromigracyjnych oraz w spektrometrii mas i metodach spektroskopowych.  



 

 

2. ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH JAKO DODATKÓW DO 

FAZY RUCHOMEJ W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ 

 

Pierwsze doniesienia dotyczące zastosowania ILs w technikach separacyjnych 

ILs datowane są na 1959 rok i dotyczą one zastosowania tych substancji jako 

modyfikatorów powierzchni fazy stacjonarnej w GC [21, 22]. Pierwsze 

zastosowanie ILs w HPLC datowane jest natomiast na koniec lat 80 XX wieku [21]. 

Poole i współpracownicy [23] zastosowali wówczas fazę ruchomą składającą się               

z wody i IL, zamiast tradycyjnie stosowanych rozpuszczalników organicznych, 

takich jak metanol czy acetonitryl. Mimo, że uzyskali oni rozdzielenie testowanych 

mieszanin, ciśnienie zwrotne w układzie było bardzo wysokie. Co więcej, ze 

względu na zastosowanie tiocyjanianowej ILs, metalowe elementy uległy korozji, 

przez co porzucono dalsze badania [23].  

ILs znacznie częściej są wykorzystywane jako dodatki do fazy ruchomej w RP 

HPLC. Wynika to w głównej mierze z właściwości akceptorowo-donorowych tych 

substancji, dzięki czemu mają one zdolność do blokowania wolnych silanoli, 

obecnych na powierzchni krzemionkowych faz stacjonarnych, podobnie jak                     

w przypadku powszechnie stosowanych amin [1, 2, 21]. Zarówno rodzaj kationu, 

jak i anionu IL może mieć istotny wpływ na mechanizm retencji związków 

analizowanych za pomocą chromatografii cieczowej. W zależności od 

hydrofobowości jonów (zgodnie z szeregiem liotropowym Hoffmeistera), 

budujących ILs, mogą one w różnym stopniu oddziaływać z powierzchnią fazy 

stacjonarnej [21].  

Powszechnym problemem w analizie związków o charakterze zasadowym za 

pomocą chromatografii cieczowej jest ogonowanie pików, wynikające w głównej 

mierze z oddziaływań polarnych analitów lub analitów obdarzonych dodatnim 

ładunkiem z ujemnie naładowanymi, wolnymi grupami silanolowymi. Wolne grupy 

silanolowe stanowią około 19 % wszystkich grup silanolowych, występujących na 

powierzchni krzemionki. Charakteryzują się one najwyższą zdolnością adsorpcyjną 

w porównaniu do wicynalnych i geminalnych grup silanolowych. Grupy silanolowe 

nadają krzemionce kwasowy charakter, a ich średnia wartość pKa wynosi 7.1. 

Oznacza to, że w zależności od pH fazy ruchomej, grupy silanolowe mogą być 

pozbawione ładunku lub ujemnie naładowane [2]. W celu zredukowania 

niepożądanych oddziaływań  między analitami, a resztkowymi grupami 

silanolowymi, stosowane są dodatki do fazy ruchomej, takie jak aminy, czy też ILs. 

Po dodaniu ILs do fazy ruchomej, jej składniki należy traktować jako oddzielne 

indywidua, w związku z czym tylko kation odpowiedzialny jest za blokowanie 

aktywności wolnych silanoli. Wówczas uzyskiwane piki analitów charakteryzują 

się większą symetrią, a czasy retencji ulegają skróceniu. Wnioskuje się, że                       

w  przypadku  niskich  stężeń  ILs,  oddziałują  one tylko z resztkowymi silanolami, 
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blokując tym samym ich dostęp do analitów. Zwiększanie stężenia ILs w fazie 

ruchomej prowadzi natomiast do adsorpcji kationów ILs na powierzchni 

hydrofobowych łańcuchów alkilowych [2, 24]. Wówczas, w zależności od siły 

adsorpcji kationów i anionów, na powierzchni fazy stacjonarnej tworzy się dodatnio 

lub ujemnie naładowana warstwa elektryczna. Schemat oddziaływań zachodzących 

pomiędzy fazą stacjonarną, a przykładowymi imidazoliowymi kationami IL wraz ze 

wzrostem jej stężenia przedstawiono na rysunku 2.  

 

 
 

Rysunek 2.  Schemat oddziaływań pomiędzy fazą stacjonarną, a kationami cieczy jonowej wraz ze 

zwiększaniem ich stężenia [2, 24, 25] 

Figure 2. Schematic illustration of interactions between the  stationary phase and ILs cations with respect 

to increasing their  concentration [2, 24, 25] 

 

W literaturze można znaleźć wiele prac, które umożliwiają poznanie 

mechanizmów oddziaływań między ILs, fazą stacjonarną i szeroką grupą różnych 

analitów o charakterze zasadowym [6, 9, 24, 26]. Niezależnie od testowanych 

analitów i rodzaju ILs obserwowano analogiczne tendencje. Wraz ze zwiększaniem 

stężenia ILs i długości łańcucha alkilowego w strukturze kationu imidazoliowego, 

obserwowano obniżenie wartości współczynników retencji zarówno amin, puryn, 

nitrozwiązków aromatycznych, alkaloidów, jak i efedryn. Dowiedziono, że                      

w przypadku niższego stężenia ILs, uzyskane tendencje były wynikiem 

współzawodnictwa  analitów  i kationów imidazoliowych o wolne grupy silanolowe  



 

 

wewnątrz oktadecylowej fazy stacjonarnej. Co więcej, zwiększanie stężenia ILs 

prowadziło do jednoczesnej adsorpcji kationów imidazoliowych na powierzchni 

łańcuchów alkilowych fazy stacjonarnej. Adsorpcja była tym silniejsza, im dłuższy 

łańcuch alkilowy w strukturze kationu imidazoliowego [27–31]. Co więcej, He                      

i współpracownicy [28] postulowali, że dodatek ILs do fazy ruchomej powoduje, że 

uzyskiwane piki charakteryzują się większą symetrią w porównaniu do wyników 

uzyskiwanych dla faz ruchomych modyfikowanych aminami. Prawdopodobną 

przyczyną tego efektu były słabsze oddziaływania elektrostatyczne między 

aminami, a wolnymi grupami silanolowymi w porównaniu do ILs. Dodatek ILs do 

fazy ruchomej powodował także zwiększenie efektywności rozdzielenia mieszanin 

różnych analitów (puryn, amin, efedryn, nitrozwiązków aromatycznych),                          

w porównaniu z fazą ruchomą będącą mieszaniną wody i rozpuszczalnika 

organicznego [27–29, 31]. Dotyczy to także substancji o podobnej strukturze, takich 

jak alkaloidy o zbliżonych strukturach (oksymatriny, sofokarpiny, soforydyny                     

i matryny), których rozdzielenie za pomocą fazy ruchomej, w skład której wchodzi  

woda i metanol może być trudne w trybie RP HPLC [30]. Dodatek ILs do fazy 

ruchomej spowodował, że oddziaływania elektrostatyczne między wolnymi 

silanolami, a analitami zostały zredukowane, w konsekwencji prowadząc do 

skrócenia czasów retencji analitów i zwiększenia selektywności układu względem 

badanych mieszanin, poprzez zmianę kinetyki sorpcji i desorpcji analitów [27–31]. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono także, że dodatek ILs nie wpływa 

na zmianę kolejności elucji analitów [31]. Należy także zaznaczyć, że dodatek ILs 

powoduje obniżenie ilości półek teoretycznych o około 20 %, w porównaniu do 

fazy ruchomej składającej się z wody i metanolu. Jednakże, większą ilość półek 

teoretycznych uzyskano dla ILs w porównaniu do trietyloaminy [1]. 

ILs zostały także zastosowane w analizie związków o charakterze kwasowym, 

w przypadku których zaobserwowano obniżenie wartości współczynników retencji 

wraz ze wzrostem stężenia imidazoliowej ILs  [27, 32, 33]. Były to tendencje 

przeciwne do obserwowanych dla faz ruchomych  modyfikowanych dodatkiem 

aminy. Prawdopodobną przyczyną obserwowanych efektów była delokalizacja 

ładunku w kationie imidazoliowym, co wiąże się z niższą stałą asocjacji między 

analitami a ILs, a w konsekwencji mniejszą ilością kationów imidazoliowych 

zaadsorbowanych na powierzchni oktadecylowej fazy stacjonarnej [27, 32]. 

Wówczas oddziaływania elektrostatyczne między ujemnie naładowanymi analitami, 

a dodatnio naładowanymi kationami imidazoliowymi są słabsze. Wpływ na 

obserwowane efekty mogła mieć także bariera steryczna oraz odpychanie 

elektrostatyczne między anionami IL, a analitami [27, 32]. Podobnie jak                              

w przypadku analitów o charakterze zasadowym wykazano, że dodatek ILs 

wpływał na efektywność rozdzielenia testowanych mieszanin poprzez blokowanie 

resztkowych silanoli [27, 32, 33]. Ponadto tworzenie par jonowych pomiędzy ujem- 
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nie naładowanymi analitami, a kationami ILs także determinowało rozdzielenie 

[32]. Mimo tego, ze względu na współistniejące oddziaływania, retencja 

testowanych substancji na powierzchni fazy stacjonarnej była mniejsza [27, 32]. 

Imidazoliowe ILs są najczęściej wykorzystywane do modyfikowania składu 

fazy ruchomej w RP HPLC, jednakże podjęto także próby zastosowania innych 

kationów budujących ILs. Porównano imidazoliowe i pirydyniowe ILs w analizie 

substancji obdarzonych ładunkiem dodatnim oraz anionów [24, 34, 35]. 

Dowiedziono, że w przypadku tych pierwszych, rodzaj zastosowanej IL, nie 

wpłynął bezpośrednio na zmianę wartości współczynników retencji, niemniej 

jednak miał istotny wpływ na wygląd chromatogramów. W przypadku 

pirydyniowej ILs, obserwowano dryft linii bazowej [24]. Rodzaj kationu                         

w strukturze ILs miał zdecydowanie większy wpływ na uzyskiwane tendencje                      

w przypadku analizy różnych anionów [34, 35]. Niezależnie od rodzaju kationu                   

w strukturze zastosowanej ILs, obserwowano zwiększenie wartości 

współczynników retencji analitów wraz z wydłużeniem łańcucha alkilowego                      

w strukturze ILs, co wskazuje na tworzenie się par jonowych między kationami ILs, 

a analizowanymi anionami. Zmiana rodzaju kationu na pirydyniowy powodowała 

dodatkowo znaczące zwiększenie wartości współczynników retencji analitów                     

w związku z  jego większą hydrofobowością w porównaniu z kationem 

imidazoliowym. Mimo uzyskania pełnego rozdzielenia testowanej mieszaniny 

anionów (tiocyjanianu i jodu) w przypadku pirydyniowych ILs, czas retencji był 

długi, a dodatkowo obserwowano wyższe wartości LOD w porównaniu do 

imidazoliowych ILs [35]. Wskazano także, że imidazoliowe ILs są 

odpowiedniejszym modyfikatorem fazy ruchomej ze względu na krótsze czasy 

retencji analitów oraz niższe wartości granicy ich wykrywalności [34, 35] 

Istotny wpływ na retencję analitów ma także rodzaj anionu w strukturze ILs. 

Dowiedziono bowiem, że podobnie jak w przypadku kationów budujących ILs, 

mogą one ulegać adsorpcji na powierzchni oktadecylowej fazy stacjonarnej,                      

w zależności od położenia w szeregu Hoffmeistera [21]. Aniony o charakterze 

chaotropowym (takie jak PF6
-
 czy BF4

-
) silniej adsorbują się na powierzchni 

wypełnienia w porównaniu do anionów o charakterze kosmotropowym (I
-
, Br

-
 czy 

Cl
-
) [21, 36]. Chaotropowe aniony powodują, że uzyskiwane piki analitów                         

o charakterze zasadowym są węższe ze względu na fakt, że w ich obecności 

zjawisko sorpcji i desorpcji analitów są efektywniejsze. Jednakże czasy retencji 

analitów ulegają wydłużeniu, co spowodowane jest zwiększeniem hydrofobowości 

analitów poprzez zmniejszenie ich otoczki hydratacyjnej. Aniony kosmotopowe są 

natomiast silnie uwodnione, przez co nie oddziałują one z analitami                                          

i z powierzchnią oktadecylowej fazy stacjonarnej [37–39].   

ILs są stosowane jako dodatki do fazy ruchomej w analizie wielu analitów                 

o  charakterze  kwasowym  oraz  charakteryzujących  się  dużą polarnością. Do tego  



 

 

typu związków należą m. in. oligonukleotydy antysensowne. Mimo wielu zalet 

zastosowania ILs w chromatografii cieczowej, do głównych wad należy zaliczyć 

ich wysoki koszt, toksyczność oraz brak możliwości zastosowania detekcji MS 

[1,2]. 

 

3. ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH  

W CHROMATOGRAFICZNEJ ANALIZIE 

OLIGONUKLEOTYDÓW ANTYSENSOWNYCH 

 

W literaturze wykazano, że oprócz zdolności ILs do blokowania wolnych grup 

silanolowych, ich nadmiar może adsorbować się na ligandach oktadecylowych, 

podobnie jak w przypadku alkiloamin, które stosowane są powszechnie zarówno do 

blokowania wolnych silanoli, jak i jako odczynniki do tworzenia par jonowych 

(IPR, ang. ion pair reagents) [1, 2, 21, 36]. Co więcej, wykazano zdolność ILs do 

tworzenia par jonowych z analitami obdarzonymi ujemnym ładunkiem [27]. 

Jednakże, oddziaływania te nie były dominujące i obserwowano efekty odwrotne 

niż w przypadku chromatografii par jonowych (IP RP HPLC, ang. ion pair reversed 

phase liquid chromatography). IP RP HPLC jest użyteczną techniką 

chromatograficzną, zwłaszcza w przypadku analiz chromatograficznych polarnych 

substancji obdarzonych ładunkiem, które nie są zatrzymywane na powierzchni 

niepolarnej, oktadecylowej fazy stacjonarnej. Do takich związków należą 

oligonukleotydy antysensowne (ASO, ang. antisense oligonucleotides).  

 

3.1. OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE 

 

Oligonukleotydy są jedno- lub dwuniciowymi fragmentami kwasu 

rybonukleinowego lub deoksyrybonukleinowego, zbudowanymi z kilku do 

kilkunastu nukleotydów.  Jeden nukleotyd jest natomiast zbudowany z cukru                    

z grupy pentoz, reszty kwasu fosforanowego (V) oraz zasady azotowej [40–44].                  

W fizjologicznym pH, grupy fosforanowe budujące szkielet fosforanowo-cukrowy 

oligonukleotydu są obdarzone ładunkiem ujemnym. Zastosowanie 

niemodyfikowanych oligonukleotydów jako środków terapeutycznych jest 

ograniczone ze względu na ich trawienie enzymatyczne przez wewnątrzkomórkowe 

endo- i egzonukleazy oraz potencjalną toksyczność produktów biodegradacji tych 

biomolekuł. Z tego względu konieczna jest chemiczna modyfikacja w obrębie 

grupy fosforanowej, cukru lub zasady azotowej, która zwiększa ich biodostępność                  

i stabilność w matrycach biologicznych. Wówczas związki te nazywane są 

oligonukleotydami antysensownymi (ASO) [37–39] .  

Potencjał terapeutyczny ASO wynika ze zdolności tych związków do wiązania 

się z komplementarną sekwencją DNA lub RNA na zasadzie hybrydyzacji                           

z  udziałem  wiązań  wodorowych,  dzięki  czemu  są  one  zdolne  do zahamowania  
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ekspresji genów [45–47]. Aktualnie dostępnych jest dziewięć leków 

antysensownych,  zaakceptowanych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków  

(ang. Food and Drug Administration, FDA). Antysensowne środki terapeutyczne 

stosowane są m.in. w leczeniu schorzeń neurologicznych i chorób wieńcowych czy 

też w cytomegalowirusowym zapaleniu siatkówki (tabela 2). Aktualnie prowadzone 

są również badania kliniczne w kierunku zastosowania ASO w leczeniu chorób 

nowotworowych [42].  

 
Tabela 2. Oligonukleotydy stosowane w terapii antysensownej, zaakceptowane przez FDA [42, 44, 46, 48] 

Table 2. FDA-approved antisense  oligonucleotides used in antisense  therapy [42, 44, 46, 48] 
 

Nazwa leku 
Długość 

sekwencji 
Modyfikacja 

Droga 

podania 
Choroba 

Fomivirsen 

(Vitravene) 
21 tiofosforanowa 

iniekcja do 

ciała 

szklistego 

cytomegalowirusowe 

zapalenie siatkówki oka 

Macugen 

(Pegaptanib) 
27 

pegylowany, tiofosforanowy 
aptamer z modyfikacją 2’O-

metylową cukru przy każdej 

purynie i 2’O-fluorową przy 
każdej pirymidynie 

iniekcja do 

ciała 

szklistego 

wysiękowe zwyrodnienie 
plamki żółtej 

Kynamro 

(Mipomersen) 
20 tiofosforanowa/2’O-metylowa 

iniekcja 

podskórna 

homozygotyczna 
rodzinna 

hipercholesterolemia 

Eteplirsen 

(Exondys 51) 
30 oligomer morfolinowy 

infuzja 
dożylna 

dystrofia mięśniowa 
Duchenne’a 

Defilbrotide 

(Defitelio) 
50 tiofosforanowa 

infuzja 

dożylna 
choroba żylno-okluzyjna 

Spinraza 

(Nusinersen) 
18 

tiofosforanowa/2’O-

metoksyetylowa 

iniekcja 

dooponowa 

rdzeniowy zanik mięśni 

(SMA) 

Tegsedi 

(Inotersen) 
20 

tiofosforanowa/2’O-

metoksyetylowa 

iniekcja 

podskórna 

polineuropatia 

spowodowana 

dziedziczną amyloidozą 
transtyretynową 



 

 

Onpattro 

(Patisiran) 
21 

2’O-metylowy krótki, interferujący 

kwas rybonukleinowy 

infuzja 

dożylna 

polineuropatia 
spowodowana 

dziedziczną amyloidozą 

transtyretynową 

Givlaari 

(Givosiran) 
21/23 

tiofosforanowy/2’O-MEmetylowy/ 

2’O-fluorowy krótki, interferujący 

kwas rybonukleinowy 

iniekcja 
podskórna 

ostra porfiria wątrobowa 

 

3.2. CHROMATOGRAFICZNE METODY OZNACZANIA OLIGONUKLEOTYDÓW 

 

Zastosowanie oligonukleotydów w terapii antysensownej sprawiło, że istnieje 

konieczność ich analizy, zwłaszcza w kontekście oznaczania i identyfikacji ASO                 

w matrycach biologicznych, takich jak osocze, surowica, mocz czy tkanki. Innym 

ważnym aspektem jest oddzielanie zanieczyszczeń, takich jak ASO o krótszych 

sekwencjach,  powstających w procesie chemicznej syntezy tych związków. 

Aktualnie chromatografia cieczowa jest najpowszechniej stosowana w analizie 

zanieczyszczeń ASO oraz produktów ich metabolizmu [42, 44]. Do 

najpopularniejszych technik chromatograficznych stosowanych w oznaczaniu                     

i identyfikacji oligonukleotydów należą chromatografia oddziaływań 

hydrofilowych (HILIC, ang. hydrophilic interaction liquid chromatography), 

chromatografia jonowymienna (IEC, ang. ion exchange chromatography) oraz IP 

RP HPLC [49–51].  

W analizie ASO za pomocą HILIC istotną zaletą jest możliwość sprzężenia tej 

techniki ze spektrometrią mas ze względu na dużą lotność fazy ruchomej, co                     

w konsekwencji wpływa znacząco na zwiększenie czułości oznaczania tych 

związków [42, 44, 52]. Główną wadą tej techniki w analizie ASO jest natomiast 

ograniczona selektywność rozdzielenia tych związków, przez co tryb HILIC jest 

wykorzystywany w ich analizie zdecydowanie rzadziej niż IEC czy IP RP HPLC 

[53–55]. 

W przypadku analizy ASO za pomocą EIC, największą zaletą jest dobra 

selektywność względem rozdzielenia mieszanin ASO, różniących się zarówno 

liczbą ładunków ujemnych w szkielecie cukrowo-fosforanowym, jak i sekwencją 

nukleotydów. Wadę stanowi natomiast ograniczona kompatybilność ze 

spektrometrią mas ze względu na zastosowanie faz ruchomych, w skład których 

wchodzą roztwory soli nieorganicznych [42, 49,].   

IP RP HPLC stanowi obecnie najpopularniejszą technikę w analizie ASO. Jak 

wspomniano, w tej technice faza ruchoma jest wzbogacona dodatkiem kationowych 

IPR, którymi najczęściej są aminy w mieszaninie z octanami, węglanami                           

i 1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-propanolem (HFIP) [42, 49, 57, 58]. IPR charakteryzują 

się wysoką lotnością, dzięki czemu możliwe jest sprzężenie IP RP HPLC ze 

spektrometrią mas, co znacząco wpływa na zwiększenie czułości analizy ASO. 

Oktadecylowa  faza  stacjonarna  jest  najpowszechniej stosowana  w analizie ASO,  
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niemniej jednak w literaturze można znaleźć prace dotyczące zastosowania innych 

faz stacjonarnych, włączając żel krzemionkowy modyfikowany grupami 

fenylowymi, pentafluorofenylowymi czy też cholesterolowymi [43, 59, 60]. 

Mechanizm retencji w IP RP HPLC obejmuje zmniejszenie wypadkowego ładunku 

ASO poprzez utworzenie pary jonowej z IPR, czego efektem jest zwiększenie 

retencji tych związków. Co więcej, możliwa jest także adsorpcja IPR na 

powierzchni ligandów fazy stacjonarnej, w wyniku czego powstaje dynamiczny 

wymieniacz jonowy. Wówczas ASO mogą oddziaływać także poprzez 

oddziaływania elektrostatyczne z IPR. Istnieje kilka czynników mających istotny 

wpływ na siłę oddziaływań pomiędzy IPR, ASO, a powierzchnią wypełnienia 

kolumny. Zalicza się do nich długość sekwencji ASO, rodzaj zastosowanego IPR 

oraz grup funkcyjnych w strukturze fazy stacjonarnej. Z tego względu istotny jest 

odpowiedni dobór parametrów chromatograficznych w celu uzyskania 

odpowiedniej selektywności rozdzielenia mieszanin ASO [42–44].  

Obecnie do najczęściej stosowanych amin w analizie ASO należą N,N-

dimetylobutyloamina (DMBA), heksyloamina (HA), trietyloamina (TEA), 

tripropyloamina (TPA), dietyloamina (DEA), N,N-diizopropyloetyloamina 

(DIPEA) oraz propyloamina (PA) [25, 42, 44, 60]. Struktura IPR w istotny sposób 

wpływa na retencję ASO. W wielu badaniach udowodniono, że wraz                                 

z wydłużeniem łańcucha alkilowego w strukturze IPR rośnie retencja ASO, co 

wiąże się z ich efektywniejszą adsorpcją na ligandach alkilowych fazy stacjonarnej 

[43, 60–62]. IPR zbudowane z rozgałęzionego łańcucha alkilowego mniej 

efektywnie adsorbują się na powierzchni fazy stacjonarnej w porównaniu do IPR,    

w strukturze których występują nierozgałęzione łańcuchy alkilowe.                                   

W konsekwencji prowadzi to do uzyskania niższych wartości współczynników 

retencji ASO [25]. Stężenie IPR jest kolejnym ważnym czynnikiem 

determinującym siłę oddziaływań między IPR, ASO, a fazą stacjonarną. 

Zwiększanie stężenia powoduje zwiększenie wartości współczynników retencji 

ASO, jak również zwiększenie efektywności ich rozdzielenia [60].  

 

3.3. ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH JAKO ODCZYNNIKÓW DO 

TWORZENIA PAR JONOWYCH W ANALIZIE OLIGONUKLEOTYDÓW 

ANTYSENSOWNYCH 

 

Z uwagi na fakt, że IL mogą tworzyć pary jonowe zostały po raz pierwszy                    

(i jak dotychczas jedyny) zastosowane w analizie oligonukleotydów z modyfikacją 

tiofosforanową, 2’-O-metylową oraz 2’-O-metoksyetylową za pomocą IP RP HPLC 

[25]. W badaniach testowano ILs z różną długością podstawnika alkilowego                      

w strukturze kationu imidazoliowego ([EMIM][Cl], [BMIM][Cl], [HMIM][Cl])          

o stężeniach w zakresie od 0,1 do 7 mM. Jako fazy stacjonarne wybrano 

wypełnienie  oktadecylowe,  pentafluorofenylowe oraz oktadecylowe z wbudowaną  



 

 

grupą polarną. W badaniach dowiedziono, że obserwowane efekty są analogiczne 

do tych uzyskiwanych podczas zastosowania tradycyjnych IPR w analizie ASO za 

pomocą IP RP HPLC. Przede wszystkim zwiększanie stężenia ILs w fazie ruchomej 

powodowało wzrost wartości współczynników retencji ASO, ze względu na 

silniejsze oddziaływania elektrostatyczne między kationami IL oraz ASO. Co 

więcej, najwyższe wartości współczynników retencji ASO uzyskano dla IL                       

z najdłuższym podstawnikiem alkilowym w strukturze kationu imidazoliowego, ze 

względu na jego silniejszą adsorpcję na ligandach fazy stacjonarnej [25]. 

Zaobserwowano także, że zwiększanie stężenia ILs wpływa na poprawienie 

efektywności rozdzielenia mieszanin ASO oraz ich syntetycznych metabolitów, 

niezależnie od zastosowanej fazy stacjonarnej. Efekt ten był widoczny zwłaszcza 

dla mieszaniny oligonukleotydów tiofosforanowych, których rozdzielenie do linii 

podstawowej uzyskano w mniej niż 10 minut dla wszystkich testowanych faz 

stacjonarnych. W przypadku mieszaniny oligonukleotydów z modyfikacją 2’-O-

metylową, zadowalające rozdzielenie uzyskano w czasie nieprzekraczającym                    

9 minut dla kolumny oktadecylowej i pentafluorofenylowej [25]. Schematyczne 

przedstawienie oddziaływań pomiędzy ASO, kationem imidazoliowym,                                

a oktadecylową fazą stacjonarną zaprezentowano na rysunku 3. 

 

 
 

 

Rysunek 3.  Schematyczne przedstawienie oddziaływań pomiędzy ASO, kationem, a oktadecylową fazą 

stacjonarną w trybie IP RP HPLC 

Figure 3. A schematic representation of the interactions between ASO,  ILs cation, and octadecyl 

stationary phase in the RP HPLC IP mode 

 

 

522 A. KILANOWSKA, J. ZIELAK, S. STUDZIŃSKA  
   



 

ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH JAKO MODYFIKATORÓW FAZY RUCHOMEJ  523 
  

 

Opracowana metoda chromatograficznego rozdzielania została zastosowana               

w oznaczaniu ilościowym ASO z modyfikacją tiofosforanową w próbkach 

wzbogaconego osocza oraz rozdzielaniu potencjalnych zanieczyszczeń 

powstających w procesie syntezy tych związków. W tym celu zastosowano detekcję 

UV oraz fazę ruchomą, składającą się z metanolu i 10 mM roztworu [HMIM][Cl] 

(program elucji gradientowej: 45–60 % v/v metanolu w 10 minut) oraz kolumnę 

pentafluorofenylową i oktadecylową z wbudowanymi grupami polarnymi. 

Dwuskładnikową mieszaninę rozdzielono w czasie nieprzekraczającym 6 minut. 

Opracowana metoda ilościowego oznaczania ASO we wzbogaconym osoczu 

charakteryzowała się dobrą liniowością w zakresie stężeń od 8 do 20 µM oraz 

wartościami granicy wykrywalności i granicy oznaczalności równymi 1,74 µM                 

i 5,23 µM [25]. Tym samym po raz pierwszy wykazano, że ILs mogą być                            

z powodzeniem stosowane jako IPR w analizie ASO różnych generacji za pomocą 

IP RP HPLC.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
ILs są substancjami o ciągle rosnącym potencjale aplikacyjnym w wielu gałęziach 

chemii, włączając chemię analityczną, farmację, katalizę, syntezę czy też medycynę. Ze 

względu na niską lotność i prężność par, jak również z uwagi na możliwość 

projektowania ich właściwości fizykochemicznych poprzez zmianę struktury, są one              

z powodzeniem wykorzystywane także w technikach separacyjnych, zwłaszcza                     

w chromatografii cieczowej. Dodatek ILs do fazy ruchomej  jest szczególnie użyteczny 

w przypadku analitów o charakterze zasadowym, ze względu na ich możliwe 

oddziaływania z wolnymi grupami silanolowymi, obecnymi na powierzchni faz 

stacjonarnych. Wówczas następuje supresja wolnych silanoli. Niemniej jednak, ze 

względu na możliwość adsorpcji ILs na ligandach alkilowych faz stacjonarnych, 

związki te mogą być z powodzeniem wykorzystane jako IPR w analizie polarnych, 

wielkocząsteczkowych analitów, takich jak  ASO. Ze względu na potencjał 

terapeutyczny tych związków, wymagana jest metoda ich analizy zapewniająca 

odpowiednią selektywność rozdzielenia. Najpopularniejszą techniką ich rozdzielania 

jest chromatografia par jonowych z użyciem amin jako odczynników do tworzenia par 

jonowych. Zamiana tych substancji na ILs pozwala na uzyskanie podobnej 

selektywności rozdzielenia mieszanin ASO, bez konieczności modyfikowania pH fazy 

ruchomej. 

 

PODZIĘKOWANIA 

 
Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego SONATA-BIS 

UMO-2016/22/E/ST4/ 00478, finansowanego ze środków przyznawanych przez 

Narodowe Centrum Nauki. 



 

 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 

[1] A. Berthod, M.J. Ruiz-Ángel, S. Carda-Broch, J. Chromatogr. A., 2018, 1559, 2. 

[2] M. Buszewska-Forajta, M.J. Markuszewski, R. Kaliszan, J. Chromatogr. A., 2018, 1559, 17. 

[3] M. Niemczak, Synteza i właściwości dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych, Praca 

doktorska, Poznań, 2015. 

[4] T.L. Greaves, A. Weerawardena, I. Krodkiewska, C.J. Drummond, J. Phys. Chem. B., 2008, 

112, 896. 

[5] D. Mieszkowski, W.D. Sroka, M.P. Marszałł, J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol., 2015, 38, 

1499.  

[6] S. Calabuig-Hernández, M.C. García-Alvarez-Coque, M.J. Ruiz-Angel, J. Chromatogr. A., 

2016, 1465, 98. 

[7] H. Olivier-Bourbigou, L. Magna, J. Mol. Catal. A Chem., 2002, 182–183, 419.  

[8] F. Endres,  Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 1648.  

[9] S. Carda-Broch, M.C. García-Alvarez-Coque, M.J. Ruiz-Angel, J. Chromatogr. A., 2018, 1559, 

112. 

[10] Y. Polyakova, Y.M. Koo, K.H. Row, Biotechnol. Bioprocess Eng., 2016, 11, 1.  

[11] J.P. Hallett, T. Welton, Chem. Rev. 2011, 111, 3508.  

[12] J.D. Holbrey, R.D. Rogers, Ionic Liquids in Synthesis, Second Edition, WILEY-VCH, 

Weinheim, 2008.  

[13] K. Materna, T. Rzemieniecki, J. Pernak, Chemik, 2016, 70, 471.  

[14] J.F. Liu, G. Bin Jiang, J.Å. Jönsson, TrAC - Trends Anal. Chem., 2005, 24, 20. 

[15] S. Studzińska, Oznaczanie cieczy jonowych w próbkach biologicznych i środowiskowych za 

pomocą łączonych technik chromatograficznych, Praca doktorska, Toruń, 2009. 

[16] H. Tokuda, S. Tsuzuki, M.A.B.H. Susan, K. Hayamizu, M. Watanabe J. Phys. Chem. B., 2006, 

110, 19593. 

[17] N. V. Plechkova, K.R. Seddon, Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 123. 

[18] M. David, Applications of ionic liquids in polymer science and technology, Intech, Rijeka, 

2015. 

[19] J. Nawała, B. Dawidziuk, D. Dziedzic, D. Gordon, S. Popiel, TrAC - Trends Anal. Chem. 2018, 

105, 18. 

[20] R.L. Vekariya, J. Mol. Liq., 2017, 227, 44. 

[21] A. Berthod, M.J. Ruiz-Ángel, S. Carda-Broch, J. Chromatogr. A., 2008, 1184, 6. 

[22] D.W. Barber, C.S.G. Phillips, G.F. Tusa, A. Verdin, J. Chem. Soc., 1959, 18.  

[23] P.H. Shetty, P.J. Youngberg, B.R. Kersten, C.F. Poole, J. Chromatogr. A., 1987, 411, 61.  

[24] W. Zhang, L. He, Y. Gu, X. Liu, S. Jiang, Anal. Lett., 2003, 36, 827. 

[25] A. Kaczmarkiewicz, J. Zielak, Ł. Nuckowski, S. Studzińska, RSC Adv., 2019, 9, 39100. 

[26] A.V. Herrera-Herrera, J. Hernández-Borges, M.Á. Rodríguez-Delgado, Anal. Bioanal. Chem., 

2008, 392, 1439. 

[27] X. Xiaohua, Z. Liang, L. Xia, J. Shengxiang, Anal. Chim. Acta, 2004, 519, 207. 

[28] L.J. He, W.Z. Zhang, B. Wen, X. Liu, S.X. Jiang, Chinese Chem. Lett., 2003, 14, 39. 

[29] J. Zheng, K.H. Row, Am. J. Appl. Sci., 2006, 3, 2160.  

[30] M. Tian, J. Liu, K.H. Row, Molecules, 2009, 14, 2127.  

[31] T. Ahmad, S. Smith, B. Redlinski, C. Utterback, D. Perkins, S. Sharp, A. Heagy, T. Ahmad, 

Adv. Anal. Chem., 2012, 2, 60.  

[32] H. Xialin, P. Jinfeng, H. Yuanjian, Y. Daqiang, L. Jingfu, J. Sep. Sci., 2009, 32, 4126.  

[33] R. Kaliszan, M.P. Marszałł, M.J. Markuszewski, T. Ba czek, J. Pernak, J. Chromatogr. A., 2004, 

1030, 263. 

 

524 A. KILANOWSKA, J. ZIELAK, S. STUDZIŃSKA  
   



 

ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH JAKO MODYFIKATORÓW FAZY RUCHOMEJ  525 
  

 

[34] Y. Zhang, H. Yu, Y. Ma, G. Cui, Anal. Bioanal. Chem., 2018, 410, 7347. 

[35] G. Cui, H. Yu, Y. jie Ma, J. Sep. Sci., 2019, 42, 1733.  

[36] A. Berthod, M.J. Ruiz-Angel, S. Huguet, Anal. Chem., 2005, 77,  4071.  

[37] M. Caban, P. Stepnowski, Anal. Chim. Acta., 2017, 967, 102.  

[38] L. Pan, R. Lobrutto, Y. V. Kazakevich, R. Thompson, J. Chromatogr. A., 2004, 1049, 63. 

[39] X. Wang, P.W. Carr, J. Chromatogr. A., 2007, 1154,165.  

[40] D. Nurzyńska, Współcz. Onkol., 2003, 7, 18. 

[41] S. Studzińska, R. Rola, F. Łobodziński, K. Krzemińska, Wiad. Chem., 2016, 70, 634. 

[42] S. Studzińska, Talanta, 2018, 176, 329.  

[43] A. Kaczmarkiewicz, Ł. Nuckowski, S. Studzińska, Talanta, 2019, 196, 54.  

[44] A. Kaczmarkiewicz, Ł. Nuckowski, S. Studzińska, B. Buszewski, Crit. Rev. Anal. Chem., 2019, 

49, 256. 

[45] A. Sehgal, A. Vaishnaw, K. Fitzgerald, J. Hepatol., 2013, 59, 1354. 

[46] C.A. Stein, D. Castanotto, Mol. Ther., 2017, 25, 1069.  

[47] N.M. Dean, C. Frank Bennett, Oncogene, 2003, 22, 9087.  

[48] A. Goyon, P. Yehl, K. Zhang, J. Pharm. Biomed. Anal., 2020, 182, 113105. 

[49] A.C. McGinnis, B. Chen, M.G. Bartlett, J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 

2012, 883–884, 76.  

[50] M. Biba, J.P. Foley, C.J. Welch, Liquid chromatographic separation of oligonucleotides, Second 

Edition, Elsevier Inc., 2017.  

[51] C.F. Poole, J. Chromatogr. A., 2004, 1037, 49.  

[52] Z.J. Lin, W. Li, G. Dai, J. Pharm. Biomed. Anal., 2007, 44, 330.  

[53] L. Gong, J.S.O. McCullagh, J. Chromatogr. A., 2011, 1218, 5480  

[54] P. Jandera, Anal. Chim. Acta., 2011, 692, 1.  

[55] P.A. Lobue, M. Jora, B. Addepalli, P.A. Limbach, J. Chromatogr. A., 2019, 1595, 39. 

[56] D. Sýkora, F. Svec, J.M.J. Fréchet, J. Chromatogr. A., 1999, 852, 297. 

[57] S. Studzińska, B. Buszewski, J. Sep. Sci., 2015, 38, 2076. 

[58] M. Gilar, K.J. Fountain, Y. Budman. J. Chromatogr. A., 2014, 1245, 65. 

[59] S. Studzińska, K. Krzemińska, M. Szumski, B. Buszewski, Talanta., 2016, 154, 270. 

[60] S. Studzińska, R. Rola, B. Buszewski, J. Pharm. Biomed. Anal., 2017, 138, 146. 

[61] S. Studzińska, B. Buszewski, J. Chromatogr. A., 2018, 1554, 71. 

[62] L. Gong, Rapid Commun. Mass Spectrom., 2015, 29, 2402. 

 

Praca wpłynęła do Redakcji 27 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     2020, 74, 7-8  
 
 
 

 

 

KOFEINA – WŁAŚCIWOŚCI I PRZYKŁADY 

WYKORZYSTANIA 

 

 

CAFFEINE – PROPERTIES AND EXAMPLES OF USE 
 

 

Grzegorz Detlaff*, Justyna Samaszko-Fiertek, 

Janusz Madaj, Barbara Dmochowska 
 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,  
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

*e-mail: gregory.detlaff@gmail.com 
 
 
 
 
                    
 Abstract 

 Wykaz stosowanych skrótów  

 Wprowadzenie 

 1. Budowa kofeiny 

 2. Otrzymywanie kofeiny 

     2.1. Synteza 1,3,7-trimetyloksantyny z uracylu 

     2.2. Biosynteza 

 3. Metabolizowanie kofeiny 

 4. Wykorzystanie 

     4.1. Reakcje z rodnikami 

     4.2. Tworzenie N-heterocyklicznych związków kompleksowych 

 5. Właściwości 

     5.1. Właściwości spektroskopowe 

     5.2. Właściwości antyoksydacyjne 

     5.3. Wpływ kofeiny na cykl komórkowy i komórki nowotworowe 

     5.4. Efekt redukcji zmęczenia 

 6. Statyski dotyczące kofeiny 

     6.1. Zawartość kofeiny w różnych produktach 

     6.2. Przyjmowanie kofeiny zależne od jej źródła  

 Uwagi końcowe 

 Piśmiennictwo cytowane



 
Grzegorz Detlaff w 2019 roku ukończył studia I stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego i tego samego roku rozpoczął studia II stopnia na tym samym kierunku. Swoją 

pierwszą pracę badawczą dotyczącą syntezy i sposobów oczyszczania nowych czwartorzędowych 

soli glukoamoniowych realizuje w Pracowni Chemii Cukrów. 

 

     https://orcid.org/0000-0001-7100-7718 
 

 

 
Dr Justyna Samaszko-Fiertek w roku 2004 ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego w Gdańsku. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w roku 2010. Jest 

adiunktem w Pracowni Chemii Cukrów na Wydziale Chemii UG. Tematyka badawcza: badanie 

mechanizmu oddziaływania wankomycyny ze ścianą komórkową bakterii Gram-dodatnich, 

opracowanie metod syntezy nowych pochodnych antybiotyków glikopeptydowych. 

 

 

   https://orcid.org/0000-0003-0629-9579     

 
 

 

Dr hab. Janusz Madaj, prof. nadzw. UG, ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1989. W tym samym roku podjął pracę w Zakładzie Chemii 

Cukrów UG. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1995. W latach 1997-8 odbył 

staż naukowy w Case Western Reserved University w Cleveland, Ohio USA w grupie profesora 

Vincenta M. Monnier. W roku 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych 

po przedstawieniu rozprawy na temat: „Badania dróg tworzenia i przemian wybranych związków 

cukrowych”. Jego aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na chemii organicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem chemii węglowodanów. Ostatnio swoje prace koncentruje na 

badaniach mechanizmu oddziaływania wankomycyny ze ścianą komórkową bakterii Gram-

dodatnich oraz wpływem na to oddziaływanie fragmentów cukrowych 

 

   https://orcid.org/0000-0002-8775-8951 

 

 

 
 
Dr Barbara Dmochowska w roku 1994 ukończyła studia chemiczne na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. W latach 1999-2000 odbyła staż naukowy w Case Western 

Reserved University w Cleveland, Ohio USA w grupie profesora Vincenta M. Monnier. Jest 

adiunktem w Pracowni Chemii Cukrów na Wydziale Chemii UG. Tematyka badawcza: tworzenie 

czwartorzędowych soli N-D-glikoamoniowych i alditoliloamoniowych z udziałem amin                         

o potencjalnych właściwościach biologicznych. 

 

   https://orcid.org/0000-0002-7760-8482 

 

 

 

528 G. DETLAFF, J. SAMASZKO-FIERTEK, J. MADAJ, B. DMOCHOWSKA  
   



KOFEINA – WŁAŚCIWOŚCI I PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA 529 
  

 

ABSTRACT 

 

1,3,7-trimethyloxanthine commonly known as caffeine is naturally occurring 

alkaloid inter alia in coffee beans. It is acquired mainly in decaffeination of coffee 

process. It can also be synthesized by subsequent chemical reactions from uracil or 

by using enzymatic reaction assuming transfer of methyl group on xanthine 

derivatives by methyltransferase obtained from tea leaves.  

This alkaloid is associated mainly with coffee however it can be also found                   

in tea or chocolate. With increasing age more and more caffeine from coffee and tea 

is consumed. Both drinks are its main source in human diet. 

During metabolite biotransformation caffeine is converted into three main 

products: theobromine (3,7-dimethylxanthine), theophylline (1,3-dimethylxanthine) 

and paraxanthine (1,7-dimethylxanthine). 

Caffeine polycrystals have ability to emit photons in radiative transition during 

phosphorescence at low temperature while its methanol solutions show 

fluorescence at low concentration. 

Caffeine might be used in synthesis of N-heterocyclic complex compound. 

Properly bonded with gold, silver or platinum atom might have many important 

properties. One of the most important properties is the possibility of binding free 

radicals that can cause DNA damage. Other significant properties of caffeine 

include its influence on the cell cycle and multiplication of cancer cells. 1,3,7-

trimethylxanthine is also commonly used to reduce fatigue caused by inhibition                      

of excitatory neurotransmitter emission.  

In this work we have presented interesting examples of the use of caffeine as                  

a substrate in selected chemical syntheses. We have also included selected chemical 

and physical properties. In addition, we presented examples of its impact on the 

human body and consumption statistics based on international reports. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, theobromine, theophylline  

Słowa kluczowe: kofeina, 1,3,7-trimetyloksantyna, teobromina, teofilina  



 

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

Ac   – grupa acetylowa 

DMF   – dimetyloformamid 

DMSO   – dimetylosulfotlenek 

EPR   – spektroskopia    elektronowego    rezonansu    paramagne-

tycznego (ang. electron paramagnetic resonance) 

FBS   – płodowa surowica bydlęca (ang. fetal bovine serum) 

GABA   – kwas γ-aminomasłowy 

HPLC   – wysokosprawna  chromatografia cieczowa (ang. high per-

formance liquid chromatography) 

LTP   – fosforescencja  w  niskiej  temperaturze  (ang. low tempe- 

rature phosphorescence) 

MeOH   – metanol 

NMR   – spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. 

nuclear magnetic resonance) 
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WPROWADZENIE 

 
Kofeina (1,3,7-trimetyloksantyna) należy do grupy alkaloidów purynowych 

i wytwarzana jest przez różne gatunki roślin. Jej spożycie zostało rozpowszechnione 

poprzez napar z palonych ziaren kawowców, które zawierają od 0,6 do 2,8% kofeiny 

[1]. Zależnie od pochodzenia znana jest również jako teina (z liści herbaty), guaranina 

(z guarany) oraz mateina (z yerba mate). Pochodne 3-metyloksantyny (zarówno kofeinę 

jak i teofilinę) uznaje się za analeptyki, czyli środki cucące - wykazujące szybkie, ale 

krótkotrwałe działanie, pobudzające ośrodek oddechowy i układ naczyniowo-ruchowy. 

Dodatkowo wykazują niską toksyczność, co umożliwiło ich zastosowanie w medycynie 

[2].  

Czystą kofeinę pozyskuje się głównie w wyniku dekofeinizacji kawy, 

wykorzystując w tym celu ekstrakcję ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym. 

Alkaloid ten jest produktem odpadowym w produkcji bezkofeinowej kawy. Taki proces 

prowadzi się w  temperaturze 40-80°C i pod ciśnieniem 120-180 atmosfer, a czas 

kontaktu ditlenku węgla z ziarnami wynosi od 5 do 30 godzin [3]. Utrzymywanie 

odpowiednich warunków ma na celu selektywne usunięcie pochodnej ksantyny 

z jednoczesnym zachowaniem wszystkich substancji aromatycznych wewnątrz ziarna. 

Otrzymana, czysta, kofeina posiada słabe właściwości zasadowe, a białe kryształy topią 

się i sublimują w temperaturze 236°C [2].  

 

1. BUDOWA KOFEINY 
 

Kofeina (C8H10N4O2) zbudowana jest z dwóch pierścieni heterocyklicznych. 

W cząsteczce 1,3,7-trimetyloksantyny trzy z czterech atomów azotu połączone są 

z grupami metylowymi, a dwa atomy węgla z atomami tlenu tworzą grupy 

karbonylowe.  

Wykorzystanie metod chemii obliczeniowej umożliwiło określenie rozłożenia 

cząstkowych ładunków na poszczególnych atomach. W przypadku kofeiny 

najbardziej podatnym na atak czynnika elektrofilowego jest atom azotu N-9 [4]. 

 

N1 -    -0,432
C2 -     0,505
N3 -    -0,342
C4 -     0,357
C5 -     0,402
C6 -     0,610
N7 -    -0,033
C8 -     0,170
N9 -    -0,566
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Rysunek 1.  Wzór strukturalny kofeiny i rozkład ładunków cząstkowych 

Figure 1. Structural formula of caffeine and partial charges distribution 



 

 

2. OTRZYMYWANIE KOFEINY 

 
2.1. SYNTEZA 1,3,7-TRIMETYLOKSANTYNY Z URACYLU 

 
W wyniku reakcji N-metylowania, nitrowania, redukcji i cyklizacji uracylu 

otrzymano kofeinę na kilka różnych sposobów. Najlepszą wydajność uzyskano 

wykorzystując jodek metylu w silnie zasadowym roztworze wodorku sodu                        

w dimetylosulfotlenku (Schemat 1.). Tak uzyskaną pochodną poddano kolejnym 

reakcjom, w wyniku których otrzymano 5-amino-1,3-dimetylouracyl, a następnie 

ogrzewano go z kwasem mrówkowym, poddano nitrowaniu i przeprowadzono 

wewnątrzcząsteczkową cyklizacje. Otrzymaną teofilinę, poddano kolejnemu 

metylowaniu w tych samych warunkach w celu otrzymania kofeiny [5]. 
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Schemat 1.  Przebieg syntezy kofeiny z uracylu 

Scheme 1. Caffeine synthesis from uracil 
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2.2. BIOSYNTEZA 

 

Biosynteza wykorzystuje enzymatyczny transfer grup metylowych do 

cząsteczek 3-metyloksantyny lub 7-metyloksantyny tworząc najpierw teobrominę 

(3,7-dimetyloksantynę), a następnie kofeinę. Donorem grupy metylowej może być 

S-adenozylometionina. Metylotransferazę pozyskano z 75-85 dniowych liści 

herbaty i określono jej aktywność enzymatyczną, która wykazała maksimum                    

w 30ºC w 0,5M buforze Tris-HCl o pH=8,4 oraz w 30ºC w 0,5M buforze fosforanu 

potasu o pH=8,0. Zbadane szlaki biosyntezy kofeiny przedstawiono na schemacie            

2 [6].  
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Schemat 2.  Enzymatyczna reakcja metylowania pochodnych ksantyny 

Scheme 2. Enzymatic methylation of xanthine derivatives 

 

 

 

 



 

 

3. METABOLIZOWANIE KOFEINY 

 

Kofeina jest prawie całkowicie metabolizowana w wątrobie, a tylko około 2% 

przyjętej doustnie dawki jest wydalane wraz z moczem. Głównym genem 

odpowiadającym za biotransformację jest gen CYP1A2. Proces ten może zachodzić 

z różną prędkością w zależności od posiadanego genotypu. Kofeina jest całkowicie 

wchłaniana z układu pokarmowego po około 45 minutach od spożycia, 

a największe stężenie we krwi osiąga po 15-120 minutach od spożycia (zależy od 

naturalnego uwarunkowania danego osobnika). Okres półtrwania 1,3,7-

trimetyloksantyny to około 4 godziny, a w wyniku złożonego szlaku 

metabolicznego, w procesie demetylacji powstają trzy główne matebolity: 

paraksantyna (1,7-dimetyloksantyna), teobromina (3,7-dimetyloksantyna) i teofilina 

(1,3-dimetyloksantyna) (Schemat 3.) [7].  
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Schemat 3.  Produkty powstające podczas metabolizowania kofeiny przez żywy organizm 

Scheme 3. Products formed during metabolizing of caffeine by living organism 
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4. WYKORZYSTANIE 

 
4.1. REAKCJE Z RODNIKAMI 

 
Reakcja kofeiny z rodnikami jest analogiczną reakcją do homolitycznego 

podstawienia heteroaromatycznego, co przedstawiono na schemacie 4. Rodnik 

atakujący cząsteczkę kofeiny może być pierwszorzędowy i alifatyczny (np. rodnik 

metylowy) lub drugorzędowy, zawierający wiązania estrowe (np. rodnik malonianu 

dimetylu). Reakcje z trzeciorzędowymi rodnikami dają rezultaty i produkty, które 

są trudne do przewidzenia [8]. 
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Schemat 4.  Rodnikowe reakcje kofeiny 

Scheme 4. Radical caffeine reactions 

 

4.2. TWORZENIE N-HETEROCYKLICZNYCH ZWIĄZKÓW 

KOMPLEKSOWYCH  

 

W reakcji kofeiny z jodkiem metylu w DMF, a następnie w wyniku dalszych 

reakcji tworzy się związek kompleksowy ze srebrem (Schemat 5.) wykazujący 

aktywność biologiczną. Powstały produkt cechuje się aktywnością przeciw 

wybranym bakteriom Gram-dodatnim oraz Gram-ujemnym, a dodatkowo wykazuje 

działanie przeciwgrzybicze oraz przeciwdrobnoustrojowe w stosunku do licznych 

patogenów układu oddechowego opornych na znane antybiotyki z grup penicylin 

i aminoglikozydów. Wstępne badania in vivo wykazały niską toksyczność zarówno 

otrzymanego kompleksu jak i metylowanej kofeiny, co może dawać wskazania do 

wykorzystania otrzymanego związku w terapii zakażeń Burkholderia cepacia [9]. 
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Schemat 5.  Synteza N-heterocyklicznego związku kompleksowego kofeiny 

Scheme 5. Synthesis of N-heterocyclic complex compound of caffeine 

 

Działanie bromkiem platyny w obecności bezwodnego octanu sodu na 

tetrafluoroboran 1,3,7,9-tetrametyloksantyny rozpuszczonej w DMSO 

w temperaturze 100ºC prowadzi do otrzymania osadu, który po krystalizacji 

pozwala uzyskać związek kompleksowy kofeiny z platyną (Schemat 6.) [10]. 
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Schemat 6.  Synteza kompleksu metylowanej kofeiny z platyną 

Scheme 6. Synthesis of complex compound of methylated caffeine with platinium 

 

Możliwe jest również utworzenie kompleksu kofeiny ze złotem (Schemat 7.). 

W tym celu wykorzystuje się kwas tetrachlorozłotowy(III), który miesza się                         

z kofeiną w stosunku molowym 1:1 (w takim też stosunku następuje wiązanie 

metalu z ligandem) w metanolu i pozostawia na 20 dni. Po takim czasie z roztworu 

wypada żółty osad, który po odsączeniu, przemyciu i osuszeniu daje pożądany 

kompleks [11]. 
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Schemat 7.  Synteza kompleksu kofeiny ze złotem 

Scheme 7. Synthesis of complex compound of caffeine with gold 

 

5. WŁAŚCIWOŚCI 

 
5.1. WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE 

 

W niskich stężeniach (poniżej 1,0 μg/ml), w metanolu kofeina wykazuje 

zdolność do fluorescencji, a maksimum emisji fluorescencji przypada na około 230 

nm. W widmach UV obserwuje się przesunięcie widma emisji względem widma 

absorpcji, która posiada dwa maksima – przy 330 i 340 nm. Natomiast w stężeniu 

10 μg/ml maksimum absorpcji przesuwa się do około 275 nm, a widmo emisji 

pozostaje przy tej samej długości fali światła.  

Kofeina wykazuje również fosforescencję w niskiej temperaturze (LTP). 

Przygotowane, obojętne roztwory metanolanowe ochłodzone do temperatury 85                   

K tworzą polikryształy, które utrzymują czas emisji fosforescencji, związanej 

z przejściem typu π, π*, na poziomie 1,9-2,1 sekundy [12]. 

 

5.2. WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNE 

 

W 1991 roku opublikowano artykuł dotyczący zachowania kofeiny względem 

rodników hydroksylowych. Badania przeprowadzono poprzez rejestrowanie widm 

rezonansu spinowego elektronu. Stwierdzono wówczas, że kofeina skutecznie 

wiąże rodniki hydroksylowe, co przedstawiono na schemacie 8. Autorzy publikacji 

zaznaczyli jednak możliwość istnienia innych mechanizmów tego zjawiska [13]. 
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Schemat 8.  Proponowany mechanizm reakcji kofeiny z rodnikiem hydroksylowym 

Scheme 8. Suggested mechanism of reaction of caffeine with hydroxyl radical 

 

W 1997 roku, w oparciu o badania z wykorzystaniem technik EPR, NMR oraz 

HPLC, zaproponowano inny mechanizm „usuwania” rodników przez ten alkaloid. 

W badaniach określono podatność kofeiny na utlenianie po poddaniu jej działaniu 

rodnika wodorotlenowego oraz anionorodnika siarczanowego(VI) w środowisku 

wodnym. W pierwszy etapie, w reakcji z rodnikiem hydroksylowym następuje 

utworzenie rodnika hydroksylowanej kofeiny, która w wyniku dalszego utleniania 

przekształca się w 8-hydroksy-1,3,7-trimetyloksantynę (Schemat 9.) [14]. 
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Schemat 9.  Proponowany mechanizm reakcji kofeiny z rodnikiem hydroksylowym 

Scheme 9. Suggested new mechanism of reaction of caffeine with hydroxyl radical 

 

5.3. WPŁYW KOFEINY NA CYKL KOMÓRKOWY I KOMÓRKI NOWOTWOROWE 

 

W stężeniu 4 mM kofeina zapobiega zatrzymywaniu komórki w stadium G1 

cyklu komórkowego oraz wpływa na  białka p53 blokując ich ekspresję 

w komórkach białaczki mieloblastycznej po napromieniowaniu komórek 

promieniowaniem gamma, które powoduje uszkodzenia DNA [15]. Stężenia rzędu 

0,25-1 mM prowadzą do zahamowania postępu cyklu komórkowego [16], który 

przedstawiono na schemacie 10, w fazie G0/G1. Poddane działaniu kofeiny 

komórki wykazywały hamowanie proliferacji stymulowanej przez FBS  (płodową 

surowicę  bydlęcą)  w  wyniku zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G0/G1 lub  
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poprzez wywołanie apoptozy spowodowanej wpływem kofeiny na fosforylację 

kinaz białkowych [17].  

 

 
Schemat 10.  Cykl życia komórkowego 

Scheme 10. Cell life cycle 

 

Podstawą wielu terapii antynowotworowych jest podawanie środków 

genotoksycznych, które mają na celu uszkodzenie DNA i śmierć komórki w trakcie 

podziału. Dodatek do chemioterapeutyków substancji odpowiedzialnych za 

uwrażliwianie komórek nowotworowych może skutecznie poprawić wyniki 

uzyskiwane w trakcie leczenia. Przeprowadzone badania in vitro wskazują, 

że kofeina może powodować występowanie radiosensybilizacji komórek, jednak 

wymagane stężenia do obserwowania tego zjawiska są na tyle duże, że nie znajdują 

zastosowania w warunkach klinicznych [18]. 

 

5.4. EFEKT REDUKCJI ZMĘCZENIA 

 

Wywoływane przez kofeinę zmniejszenie zmęczenia i zwiększenie zdolności 

motorycznych wytłumaczyć można działaniem kofeiny jako antagonisty receptorów 

adenozynowych. Obecnie rozpoznano cztery receptory adenozynowe: A1, A2A, A2B 

i A3. W warunkach panujących w  zdrowym organizmie kofeina wykazuje duże 

powinowactwo do receptorów A1 i A2A. To właśnie oddziaływanie kofeiny                         

z receptorem A2A powoduje stymulacje organizmu [19].  

 



 

 

Adenozyna jest regulatorem wydzielania neuroprzekaźników, hamuje 

wydzielanie acetylocholiny, noradrenaliny, dopaminy, glutaminianu, serotoniny                  

i GABA. W efekcie adenozyna hamuje aktywność neuronów poprzez zmniejszenie 

ilości neuroprzekaźników pobudzających [20]. Gdy w organizmie pojawi się 

kofeina wiąże się ona z receptorami adenozynowymi (wiązanie to jest trwalsze niż 

w przypadku wiązania inhibitor adenozynowy-adenozyna) co powoduje, że nie 

występuje efekt hamowania wydzielania neuroprzekaźników. Gdy stężenie kofeiny 

w organizmie zmaleje i cząsteczki oddysocjują od receptorów adenozynowych 

następuje gwałtowne tworzenie wiązań adenozyna-receptor. Towarzyszy temu 

nagłe uczucie zmęczenia związane z pośrednim zahamowaniem aktywności 

neuronów (Schemat 11.) [19]. 

 

 
 

 
Schemat 11.  Tworzenie wiązania receptor adenozynowy-kofeina 

Scheme 11. Formation of adenosine receptor-caffeine bond 

 

 

 

6. STATYSTYKI DOTYCZĄCE KOFEINY 

 

6.1. ZAWARTOŚĆ KOFEINY W RÓŻNYCH PRODUKTACH 

 

Kofeinę można znaleźć nie tylko w kawie, ale również w takich produktach jak 

herbata [21]. Jest też dodawana przez producentów do różnych napoi, takich jak 

Nestea, Pepsi-Cola czy Coca-Cola [23]. Znaczne ilości kofeiny znajdują się 

również w czekoladzie i w różnych produktach spożywczych [22]. Poniżej w tabeli 

1 zestawiono zawartość kofeiny w poszczególnych produktach spożywczych.  
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Tabela 1. Zawartość kofeiny w różnych produktach spożywczych 

Table 1. Caffeine content in various food products 

 

Produkt Zawartość kofeiny Ref. 

Espresso 4190-8177 μg/ml[1] [18] 

Kawa rozpuszczalna 33996  μg/g[2] [19] 

Czarna herbata 165-220 μg/ml[3] [19] 

Zielona herbata 151 μg/ml [19] 

Starbuck Doubleshot 550 μg/ml [20] 

Starbucks Frappucino Waniliowe 227 μg/ml [20] 

Nestea Cool Lemon Iced Tea 32 μg/ml [20] 

RedBull 272 μg/ml [20] 

Coca-Cola Classic 83 μg/ml [20] 

Pepsi 89 μg/ml [20] 

Gorzka czekolada 525 μg/g [19] 

Mleczna czekolada 168 μg/g [19] 

Nestle KitKat 111 μg/g [19] 

[1] zawartość zależna od użytych ziaren, 
[2] zawartość w suchym produkcie, 
[3] zawartość zależna od czasu parzenia. 

 

6.2. PRZYJMOWANIE KOFEINY ZALEŻNE OD JEJ ŹRÓDŁA 

 

 
 

Wykres 1.  Maksymalna średnia dobowa wartość przyjmowanej kofeiny zależnie od źródła jej pochodzenia 

z podziałem na zakresy wiekowe 

Diagram 1. Maximum average daily value of taken caffeine depending on the source by age range 



 

 

Raport z 2015 roku [24] przedstawia zależność przyjmowanej kofeiny od jej 

źródła z podziałem na grupy wiekowe. Zaobserwować można drastyczny wzrost 

ilości przyjmowanej kofeiny z kawy wraz z wiekiem. Podobna sytuacja dzieje się           

w przypadku herbaty. Oba te napoje, jak przedstawiono na wykresie 1, są głównymi 

źródłami kofeiny w diecie przeciętnego człowieka. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Kofeina wykazuje szereg ciekawych właściwości. Jej wpływ na komórki 

nowotworowe i cykl komórkowy może znaleźć zastosowanie w medycynie, kwestią 

czasu jest utworzenie odpowiednich pochodnych cechujących się niską toksycznością                 

i odpowiednią aktywnością biologiczną. 

Pochodne 1,3,7-trimetyloksantyny związane ze srebrem wykazują aktywność przy 

leczeniu bakterii opornych na znane antybiotyki z grup penicylin i aminoglikozydów. 

Istnieje możliwość tworzenia kompleksów z innymi metalami, co daje nadzieję na 

uzyskanie związków cechujących się aktywnością biologiczną. 

Powszechnie stosowana, głównie ze źródeł takich jak kawa i herbata, kofeina 

prowadzi do redukcji zmęczenia poprzez wiązanie się z receptorami adenozynowymi 

pośrednio hamując aktywność neuronów. Dodatkowo, kofeina oddziałuje na organizm 

ludzki poprzez wiązanie wolnych rodników powodujących między innymi uszkodzenia 

DNA. 
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ABSTRACT 

 

Oligonucleotides are short fragments of nucleic acids. They have a growing 

potential in medicine, especially as diagnostic and therapeutic agents. In most cases, 

these compounds are determined in the complex biological matrix. Thus,                         

the sample preparation step is very important in their bioanalysis. Solid-phase 

extraction is a predominant technique in this field. However, presently used for this 

purpose adsorbents have disadvantages. They ensure low extraction effectiveness 

and procedures using them are labor-intensive or time-consuming. 

Ionic liquids, since their discovery, are objects of intensive interest                      

of scientists. Their scientific attractiveness is connected with their unique 

properties. They are used in separation and sample preparation techniques, such as 

liquid-liquid extraction using water-immiscible ionic liquids. This approach was 

also used in the extraction of oligonucleotides. 

Adsorbents modified with ionic-liquids have growing potential in extraction 

techniques. Few types of materials are used, namely carbon, polymers, and silica.         

A common feature of these materials modified with ionic liquids is the ion 

exchange character. Nonetheless, carbon nanomaterials are coated or covalently 

modified with ionic liquids, and they are used mainly for nonpolar compounds. 

Polymer and silica-based adsorbents are used mainly for acidic compounds. 

Polymers are characterized by the highest stability of the presented materials. Due 

to their ion-exchange properties crosslinked poly(ionic liquids) were used also for 

extraction of unmodified and modified oligonucleotides. The optimized procedure 

applying the material with bonded zwitterion ionic liquid gives high recoveries. It is 

concurrent for presently used adsorbents, thus solves problems connected with their 

usage. Moreover, it can be used for biological samples without any pre-purification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: sample preparation, oligonucleotides, ionic liquids, adsorbents 

Słowa kluczowe: przygotowanie próbek, oligonukleotydy, ciecze jonowe, 

adsorbenty 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

GO   – tlenek grafenu (ang. Graphene Oxide) 

IL    – ciecz jonowa (ang. Ionic Liquid) 

IPR    – odczynnik   do   tworzenia   par  jonowych  (ang.  Ion  Pair  

      Reagent) 

LLE    – ekstrakcja ciecz-ciecz (ang. Liquid-Liquid Extraction) 

LNA    – zablokowany kwas nukleinowy (ang. Locked Nucleic Acid)  

MIL   – magnetyczna ciecz jonowa (ang. Magnetic Ionic Liquid) 

siRNA    – mały interferujący RNA (ang. small interfering RNA) 

SPE    – ekstrakcja do fazy stałej (ang. Solid-Phase Extraction) 

SPME    – mikroekstrakcja    do    fazy     stałej    (ang.    Solid    Phase 

      Microextraction) 
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WPROWADZENIE 

 
Oligonukleotydy to biopolimery, będące fragmentami kwasów nukleinowych. 

Mogą występować naturalnie, ale również syntezowane są celem szerokiego 

zastosowania. Związki te są obiektem badań, jako potencjalny czynnik diagnostyczny 

(mikroRNA) czy terapeutyczny (oligonukleotydy antysensowne) [1,2]. 

Oznaczanie oligonukleotydów jest istotnym zadaniem w kontekście badań 

klinicznych i potencjalną metodą diagnostyczną. Najczęściej wykorzystywaną w tym 

celu techniką jest chromatografia cieczowa [3]. Ze względu na to, że są one często 

oznaczane w złożonych matrycach stosowane są różne metody przygotowania próbek. 

Procedura przygotowania próbki powinna ona być możliwie prosta i zapewnić 

maksymalny odzysk analitu. Najpopularniejsze techniki oczyszczania próbek 

oligonukleotydów to strącanie białek, trawienie enzymatyczne, ekstrakcja ciecz-ciecz                

i ekstrakcja do fazy stałej [4]. Stosowane dotychczas metody przygotowania próbek 

posiadają swoje wady, m.in. niskie wartości odzysku, czasochłonność czy niska 

selektywność. Z tego względu koniecznym wydaje się poszukiwanie nowych 

materiałów do ekstrakcji oligonukleotydów do fazy stałej. Obiecującym w tym temacie 

jest zastosowanie adsorbentów ze związanymi na powierzchni cząsteczkami cieczy 

jonowych. 

Ciecze jonowe to substancje w stanie ciekłym składające się wyłącznie z jonów: 

rozbudowanego organicznego kationu oraz nieorganicznego lub organicznego anionu 

[5]. Ze względu na swoją różnorodność ciecze jonowe charakteryzują się niezwykle 

wielorakimi właściwościami. Są one wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki,                

w tym także w chemii analitycznej: technikach separacyjnych czy przygotowaniu 

próbek [6]. 

Adsorbenty modyfikowane cząsteczkami cieczy jonowych łączą zalety stałego 

nośnika i cieczy jonowej. Modyfikowane są takie materiały jak krzemionka, nośniki 

polimerowe, węglowe czy nanocząstki magnetyczne. Ich odpowiedni dobór pozwala na 

uzyskanie dużej pojemności sorpcyjnej, selektywności oraz zastosowanie ich do 

oczyszczania i zatężania analitów ze złożonych próbek [7]. 

 

1. PRZEGLĄD METOD PRZYGOTOWANIA PRÓBEK 

OLIGONUKLEOTYDÓW 

 

Oligonukleotydy zbudowane są z monomerów, zwanych nukleotydami. Na 

pojedynczy oligonukleotyd składa się kilkanaście do kilkudziesięciu tych 

podstawowych jednostek, podczas gdy do budowy jednej nici kwasu nukleinowego 

potrzebnych jest ich kilka miliardów. Nukleotydy to estry fosforanowe 

nukleozydów, które zbudowane są cukru z grupy pentoz (rybozy lub deoksyrybozy) 

oraz zasady azotowej [8]. Podobnie jak w kwasach nukleinowych,                                    

w  oligonukleotydach  monomery  łączą  się  ze  sobą wiązaniem 3’,5’-fosfodiestro- 



 

 

wym. Anion ortofosforanowy łączy się z grupami hydroksylowymi w pozycji 3’ 

jednej pentozy i 5’ drugiej tworząc w ten sposób ujemnie naładowany rdzeń 

fosfocukrowy, do którego przyłączone są zasady azotowe (Rysunek 1) [8]. 

 

 

 
 

Rysunek 1.  Fragment struktury oligonukleotydów i wybrane modyfikacje chemiczne  

Figure 1. Fragment of a structure oligonucleotide and selected chemical modifications  

 

Naturalnie występujące oligonukleotydy pełnią różne funkcje biologiczne. 

Przede wszystkim są prekursorami kwasów nukleinowych i produktami pośrednimi 

ich degradacji. Wpływają na przebieg wielu szlaków reakcji biologicznych. Można 

je także stosować jako startery do sekwencjonowania DNA. Ważną grupą 

naturalnie występujących oligonukleotydów są mikroRNA, które pełnią funkcję 

regulującą i mają istotne znaczenie dla onkogenezy. Są badane pod kątem 

diagnostycznym.  

Naturalnie występujące oligonukleotydy są nietrwałe w układach 

biologicznych. Aby zwiększyć ich chemiczną stabilność syntezuje się 

oligonukleotydy, których struktura jest zmodyfikowana [9]. Mogą być to zmiany              

w obrębie zarówno grupy fosforanowej (np. oligonukleotydy tiofosforanowe), 

cukru (np. 2’-O-metylo DNA) i zasad azotowych (Rysunek 1) [10]. Chemicznie 

zmodyfikowane oligonukleotydy mogą komplementarnie wiązać się ze 

specyficznym fragmentem mRNA i tym samym blokować biosyntezę białek. 

Proces ten został wykorzystany w terapii antysensownej, stosowanej w leczeniu 

m.in. chorób metabolicznych, zapalnych, zakaźnych, neurologicznych                               

i nowotworowych [11]. Poza terapeutycznym wykorzystaniem syntetycznych 

oligonukleotydów, stosowane są one także jako są startery w reakcji łańcuchowej 

polimerazy, sondy oraz mikromacierze [12]. 
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Oznaczanie oligonukleotydów antysensownych, jak i ich metabolitów jest 

niezbędnym elementem badań klinicznych. Pozwalają one ocenić czystość, ale 

także dostarczają informacji o aktywności leku. Oligonukleotydy zwykle oznaczane 

są w złożonych matrycach biologicznych. Przed chromatograficzną analizą 

niezbędne jest ich oczyszczenie [4]. Ekstrakcja analitu z matrycy biologicznej jest 

pierwszym krokiem we wszystkich metodach bioanalitycznych. Etap ten ma na celu 

przede wszystkim usunięcie związków przeszkadzających, ale także zatężenie 

analitu. Najczęściej stosowanymi technikami przygotowania próbek w analizie 

omawianych związków są: strącanie białek, trawienie enzymatyczne, ekstrakcja 

ciecz-ciecz oraz ekstrakcja do fazy stałej [4]. 

Oligonukleotydy wykazują duże powinowactwo do białek. Pozwala to na 

dystrybucję leków antysensownych w organizmie, ale skutecznie utrudnia analizę 

tych związków. Wszystkie stosowane metody ekstrakcji powinny umożliwić 

usunięcie białek z próbki. Najprostszą techniką używaną w tym celu jest strącanie 

białka za pomocą metanolu, octanu amonu lub acetonitrylu [4]. Jest ona stosowana 

do próbek osocza i homogenatów tkanek [13,14]. Uzyskane w tej technice wartości 

odzysku zwykle są niskie, co spowodowane jest niskim stężeniem 

oligonukleotydów i ich współstrącaniem z białkami. Wydajność tej metody zależy 

od wielkości i długości sekwencji oligonukleotydów [15]. 

Rozkład enzymatyczny jest kolejną techniką przygotowania próbek 

oligonukleotydów do analizy. Polega na enzymatycznym rozkładzie białek do 

aminokwasów z udziałem proteinazy K. Technika ta znalazła zastosowanie                       

w oczyszczaniu próbek osocza czy komórek nowotworowych zawierających siRNA 

[16,17]. Rozkład enzymatyczny białek nie jest jednak kompleksową metodą 

oczyszczania próbek oligonukleotydów. Ta technika pozwala usunąć jedynie 

białka. Aby próbkę oczyścić z innych związków należy użyć dodatkowych etapów 

przygotowania próbki [4]. 

Ekstrakcja ciecz-ciecz (ang. LLE, Liquid-Liquid Extraction) jest popularną                   

i szeroko stosowaną techniką przygotowania próbek w chemii analitycznej, także          

w bioanalityce [4]. W przypadku przygotowania próbek oligonukleotydów za 

pomocą LLE stosuje się mieszaninę fenolu i chloroformu z dodatkiem alkoholu 

izoamylowego [4]. Technika ta została z powodzeniem zastosowana do ekstrakcji 

oligonukleotydów z homogenatów różnych tkanek czy osocza różnych gatunków 

zwierząt [4,18,19]. Uzyskiwane wartości odzysków mieszczą się w granicach 80-

95% [4,18,19]. LLE w analizie oligonukleotydów można stosować, jako prostą, 

jednoetapową metodę lub łączyć ją z innymi technikami oczyszczania próbek [4]. 

 

 

 

 



 

 

1.1. EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ 

 

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE, ang. Solid Phase Extraction) jest techniką 

szeroko stosowaną do ekstrakcji, oczyszczania i zatężania oligonukleotydów                      

z próbek biologicznych. Są to polarne, anionowe związki, dlatego też najczęściej 

stosowane są dwa tryby: par jonowych i wymiany jonowej [4].  

W trybie par jonowych stosowane są adsorbenty hydrofobowe, zarówno 

modyfikowana krzemionka, jak i polimery [4, 20–25]. Wykorzystywanymi są: 

Oasis HLB®, SDVB, żel krzemionkowy modyfikowany grupami alkilowymi (C18, 

C8, C2) czy fenylowymi [4, 20–25]. Aby umożliwić adsorpcję oligonukleotydów 

adsorbent poddaje się dynamicznej modyfikacji odczynnikiem do tworzenia par 

jonowych (IPR, ang. Ion-Pair Reagent). Najczęściej jest to sól alkiloaminy, którą 

kondycjonuje się złoże przed naniesieniem na nie próbki. Sprotonowana amina 

adsorbowana jest na powierzchni hydrofobowej fazy stałej tworząc rodzaj 

dynamicznego, słabego wymieniacza jonowego. Może on elektrostatycznie 

oddziaływać z anionowym oligonukleotydem. Jednocześnie, polarny analit                         

z alkiloaminą tworzy parę jonową, która dzięki hydrofobowej grupie alkilowej jest 

zatrzymywana na powierzchni niepolarnego adsorbentu [4]. 

Jako IPR stosowane są m.in. wodorosiarczan tetrabutyloaminy oraz 

mieszaniny 1,1,1,6,6,6-heksafluoroizopropanolu z trietyloaminą, tetrabutyloaminą, 

heksyloaminą i dimetylobutyloaminą [20–22,25]. Długi łańcuch alkiloaminy 

pozwala skutecznie zatrzymać oligonukleotyd, lecz zastosowanie np. heksyloaminy 

może utrudniać późniejszą elucję tego analitu ze złoża [20, 21]. W etapie 

wymywania zaadsorbowanego związku ze złoża stosowane są mieszaniny IPR                   

i rozpuszczalnika organicznego. Na wartości odzysku największy wpływ mają pH 

tego roztworu i duża (50-90%) zawartość procentowa rozpuszczalnika 

organicznego [20–22]. SPE w trybie par jonowych stosowane jest do ekstrakcji 

oligonukleotydów o różnych modyfikacjach chemicznych, m.in. tiofosforanowych 

czy 2’-O-(metoksyetylowych) [4, 20–25]. Technika ta jest stosowana do izolacji                   

i oczyszczania tych związków z próbek osocza, moczu, homogenatów tkanek [4, 

20–25]. Użycie IPR w ekstrakcji oligonukleotydów wydłuża etap przygotowania 

próbek, ze względu na długi czas kondycjonowania złoża. Uzyskiwane wartości 

odzysku zwykle mieszczą się w granicach 65-90%, jednak silnie zależą od 

właściwości adsorbentu i analitu [4, 20–25].  

W trybie wymiany jonowej stosowanej do ekstrakcji oligonukleotydów 

antysensownych wykorzystywane są głównie polimerowe adsorbenty ze 

związanymi grupami obdarzonymi ładunkami dodatnimi. Retencja 

oligonukleotydów jest możliwa dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym między 

tymi grupami, a ujemnie naładowanym łańcuchem fosforocukrowym [4]. 

Stosowane  są  komercyjnie  dostępne  adsorbenty,  takie  jak Clatiry OTX® i Oasis  
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WAX® [4, 26–29]. Anality nanoszone są na złoże w roztworze buforu o niskim pH 

(5,5), które umożliwia ich wiązanie. Do elucji oligonukleotydów z kolumienki 

stosuje się bufory o wysokim pH (9,5) w mieszaninie z rozpuszczalnikiem 

organicznym (acetonitryl i tetrahydrofuran) [4,26–29]. pH roztworu używanego do 

elucji jest czynnikiem krytycznym w uzyskaniu wysokich wartości odzysku [26]. 

SPE w trybie wymiany jonowej stosowany jest do ekstrakcji oligonukleotydów 

antysensowych z próbek biologicznych, takich jak osocze i tkanki małp, szczurów   

i ludzi [4,26–29]. Wartości odzysków dla tych związków mieszczą się z zakresie 

70-80% [26]. Podobnie jak w przypadku trybu par jonowych uzyskanie 

zadowalających wartości odzysku wymaga starannej optymalizacji parametrów 

ekstrakcji. W trybie wymiany jonowej często wykorzystywane są wysokie stężenia 

soli do elucji związków, co może utrudniać analizę otrzymanych próbek. 

SPE może być stosowana jako pojedyncza technika przygotowania próbki, 

jednak częściej jest jednym z etapów złożonych procedur. Bez wstępnego 

oczyszczenia za pomocą rozkładu enzymatycznego czy LLE mieszaniną 

fenol/chloroform uzyskiwane są niskie wartości odzysku lub ektrakcja jest 

niemożliwa. Kluczowym jest odpowiedni dobór adsorbentu, ponieważ od jego 

właściwości i właściwości analitu zależy efektywność ekstrakcji. Ponadto bez 

optymalizacji, wartości odzysku są niskie. Wadą obu trybów ekstrakcji są używane 

odczynniki. IPR wydłużają czas przeprowadzenia etapu przygotowania próbki,            

a tryb wymiany jonowej wykorzystuje często wysokie stężenia soli. Należy 

poszukiwać nowych materiałów, które można wykorzystać w ekstrakcji 

oligonukleotydów. Ze względu na swoje właściwości przydatnym w tym celu może 

okazać się zastosowanie adsorbentów ze związanymi cząsteczkami cieczy 

jonowych. 

 

2. CIECZE JONOWE 

 

Ciecze jonowe (ILs, ang. Ionic Liquids,) to związki organiczne, które 

charakteryzują się budową jonową, jednak niektóre definicje podają dodatkowo 

zakres temperaturowy, w której substancja musi mieć postać ciekłą, żeby być 

uznana za ciecz jonową, np. poniżej 100 °C, ale nie jest to konieczne. ILs, których 

temperatura topnienia wynosi mniej niż 30 °C nazywane są niskotemperaturowymi 

cieczami jonowymi (RTIL, ang. Room-Temperature Ionic Liquids) [30]. 

Różnorodność budowy jonów stosowanych w syntezie ILs pozwala na 

utworzenie wielu kombinacji kation-anion. Szacuje się, że można utworzyć aż 10
18

 

różnych ILs. Praktycznie nieograniczone możliwości i wielki potencjał badawczy 

są jednymi z powodów intensywnego zainteresowania naukowców tymi 

substancjami [5]. Innym, równie ważnym powodem są niezwykłe właściwości 

cieczy jonowych. Każde połączenie dwóch różnych jonów w IL powoduje otrzyma- 



 

 

nie produktu o innych właściwościach. Dzięki temu można stworzyć substancję                   

o pożądanych cechach [5].  

 

2.1. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI 

 

ILs to obojętne pary jonowe składające się z rozbudowanego                              

i niesymetrycznego kationu organicznego i anionu, zwykle o niewielkich 

rozmiarach. Kation w swojej strukturze zawiera atomu azotu, fosforu, siarki lub 

tlenu. Dodatni ładunek cząsteczki jest spowodowany obecnością czwartorzędowego 

atomu azotu lub fosforu. Istnieją również sulfoniowe i oksoniowe ILs, w których 

ładunek dodatni znajduje się na trzeciorzędowym atomie siarki lub tlenu [5]. Do 

syntezy najczęściej wykorzystywanych ILs stosuje się głównie heterocykliczne 

kationy: N,N’-dialkiloimidazoilowy i N-alkilopirydyniowy.  

ILs charakteryzują się niskimi wartościami prężności par. Ponieważ nie 

emitują toksycznych par do środowiska i są dobrymi rozpuszczalnikami dla 

związków organicznych, coraz częściej zastępują klasyczne rozpuszczalniki 

organiczne [5]. 

Większość z ILs posiada niską temperaturę topnienia. Wartość ta zależy m.in. 

od rozkładu ładunku w jonach, symetrii jonów i możliwości tworzenia wiązań 

wodorowych [31]. Niskie wartości temperatur topnienia i wysokie wartości 

temperatur rozkładu ILs są przyczyną szerokiego zakresu temperatur, w którym ILs 

pozostają cieczami. Żaden klasyczny rozpuszczalnik nie jest cieczą w tak dużym 

zakresie temperatur, jak ILs. Rozpuszczalność tych związków w wodzie lub 

rozpuszczalnikach organicznych jest silnie skorelowana z ich temperaturami 

topnienia [32]. 

ILs są uznawane za rozpuszczalniki polarne. Właściwość ta dla popularnych, 

dialkiloimidazoliowych ILs jest zbliżona do niższych alkoholi. Rośnie ona wraz ze 

skróceniem podstawionych łańcuchów alkilowych oraz zmniejszaniem rozmiarów 

anionu [33,34]. Ze względu na budowę jonową ILs mogą przewodzić prąd 

elektryczny. Stosowane są jako elektrolity i modyfikatory elektrochemiczne. Zakres 

przewodnictwa cieczy jonowych waha się od 0,1 do 20 mS [33]. 

Gęstość ILs zależy przede wszystkim od długości łańcucha alkilowego 

kationu. Im więcej atomów węgla znajduje się w łańcuchu alkilowym, tym niższa 

jest gęstość. Dla RTIL gęstość zwykle jest wyższa niż gęstość wody i wynosi około 

1,0-1,6 g·cm
-3

 [33]. Lepkość  RTIL jest natomiast wyższa niż lepkość wody                          

i również prawie dwa razy większa niż lepkość rozpuszczalników organicznych. Jej 

wartości zbliżone są do wartości charakteryzujących oleje [33]. Omawiana grupa 

związków należy do nielotnych i niepalnych. Jednak zapaleniu mogą ulegać 

produkty ich rozkładu, np. pochodne imidazolu [33, 35]. 
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2.2.  ZASTOSOWANIE W EKSTRAKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH 

 

Ciecze jonowe dzięki różnym, nietypowym właściwościom znalazły 

zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, m.in. farmacji, biotechnologii, ekstrakcji 

rozpuszczalnikiem, elektrochemii, syntezie organicznej, katalizie, a także                          

w technikach separacyjnych i przygotowaniu próbek [5,36]. Można je stosować 

jako modyfikatory powierzchni chromatograficznych faz stacjonarnych, dodatki do 

fazy ruchomej lub elektroosmotyczne modyfikatory przepływu. Powleka się nimi 

także ściany kapilary w elektroforezie kapilarnej i micelarnej chromatografii 

elektrokinetycznej [36,37]. Stosowane są w LLE prostych kationów 

nieorganicznych, ale także wielu związków organicznych i biocząsteczek. Wśród 

nich znajdują się kwasy nukleinowe i syntetyczne oligonukleotydy. 

Wang i współpracownicy [38] do ekstrakcji DNA za pomocą LLE 

wykorzystali heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, który słabo 

miesza się z wodą. W trakcie ekstrakcji prawdopodobnie powstają addukty 

pomiędzy grupami fosforanowymi kwasu nukleinowego, a kationem 1-butylo-3-

metyloimidazoliowym i w tej postaci cząsteczka ekstrahowana jest do fazy 

organicznej. Pomimo prostoty i dużej wydajności ekstrakcji DNA do IL, nadal 

występują problemy z odzyskaniem analitu z fazy organicznej [38]. 

Anderson i współpracownicy [39] do ekstrakcji syntetycznych 

oligonukleotydów, podwójnych nici DNA i DNA łososia zastosowali magnetyczne 

ciecze jonowe (MIL, ang. Magnetic Ionic Liquids). MIL to grupa związków, które 

poza właściwościami klasycznych ILs wykazuje silne oddziaływanie z polem 

magnetycznym. Autorzy zastosowali dwie techniki ekstrakcji [37]. Pierwsza 

polegała na zawieszeniu kropli MIL na pręcie magnetycznym, a druga na 

wytrząsaniu próbki z MIL i umieszczeniu próbki w polu magnetycznym w celu 

separacji faz. Wydajność ekstrakcji zależała od rodzaju MIL i analitu, co pozwala 

na dostosowywanie MIL do potrzeb ekstrakcji danej cząsteczki DNA i zwiększenie 

jej selektywności. Oligonukleotydy odzyskiwano przez rozpuszczenie MIL                      

w roztworze octanu potasu i oczyszczenie na sorbencie krzemionkowym,                           

a następnie strącenie oligonukleotydów etanolem. Wartość odzysku DNA łososia 

wynosiła 57 ± 6% [39]. 

Duża lepkość ILs może znacznie utrudniać separację faz w LLE. Zastosowanie 

MIL ułatwia ten proces, jednak nadal dużym problemem pozostaje częściowa 

rozpuszczalność IL, która utrudnia a nawet uniemożliwia analizę 

oligonukleotydów. Rozwiązaniem może być zastosowanie SPE z użyciem 

adsorbentów ze związanymi cząsteczkami ILs.    

 

 

 



 

 

3. SYNTEZA I ZASTOSOWANIE ADSORBENTÓW ZE ZWIĄZANYMI 

CZĄSTECZKAMI CIECZY JONOWYCH 

 

Wiele badań koncentruje się na kowalencyjnym unieruchomieniu ILs na 

powierzchni różnych typów adsorbentów. W ten sposób przestają być one cieczą, 

ale zachowują wiele charakterystycznych właściwości [40]. Materiały 

modyfikowane ILs, takie jak krzemionka, nośniki polimerowe, nanocząsteczki 

magnetyczne lub nanorurki węglowe od lat z powodzeniem są stosowane do 

ekstrakcji różnych związków chemicznych [41]. 

 

3.1.  ADSORBENTY WĘGLOWE 

 

W technikach ekstrakcyjnych zastosowanie znalazły różne rodzaje materiałów 

węglowych: fullereny, nanorurki węglowe, nanowłókna, nanorogi i grafen [42]. 

Materiały te, funkcjonalizowane ILs, wykorzystywane są do ekstrakcji różnych 

związków: pochodnych benzenu i fenolu [43–45],  ftalanów [46], barwników 

[47,48], tiochromanonów [49], herbicydów [50], steroidów i β-blokerów [51]. 

Najczęściej są to próbki środowiskowe [43–45,50,51], ale także żywności [47], 

polimerów [46] i biologiczne [48,49]. Wartości odzysku analitów przy użyciu 

materiałów węglowych modyfikowanych ILs zależą głównie od polarności 

związków i są wyższe dla związków bardziej polarnych. Zwykle mieszczą się                 

w granicach 80-100%. Są to wartości porównywalne, lub nawet wyższe niż te 

uzyskiwane przy zastosowaniu innych adsorbentów [46, 47, 51]. 

Niezmodyfikowane adsorbenty węglowe nie posiadają grup funkcyjnych na 

powierzchni i ich modyfikacja może polegać jedynie na niekowalencyjnej adsorpcji 

IL na powierzchni [41]. Testowano wpływ struktury kationów IL, którymi 

pokrywano nanorurki węglowe na wartości odzysków [45].  Użyto trzech 

popularnych związków: heksafluorfosforan butylo-, heksylo- i oktyloimidazoliowy. 

Najniższe wartości odzysku uzyskano dla IL z najdłuższym łańcuchem alkilowym. 

Jego długość może mieć niekorzystny wpływ na zdolność przenoszenia masy. 

Najlepsze wyniki uzyskano dla ILs z łańcuchem butylowym [47]. 

 Dużo większe możliwości modyfikacji dają materiały węglowe 

modyfikowane, takie jak tlenek grafenu (GO, ang. Graphene Oxide). Umożliwiają 

one kowalencyjne przyłączenie ILs do powierzchni.  Przykładowo, powierzchnia 

GO została zmodyfikowana przez reakcję amidowania, zachodzącą pomiędzy 

grupami aminowymi IL, a grupami karboksylowymi GO (Rysunek 2). Shi                           

i współpracownicy [46] porównali wpływ kationu IL i przeciwjonu na wartości 

odzysków analitów (ftalanów). GO modyfikowany był bromkami                                        

i bis(trifluorometylosulfonylo)imidkami 1-aminoetylo-3-metyloimidazoliowymi                   

i 1-aminopropylo-3-metyloimidazoliwymi. Zarówno przeciwjon jak i długość 

łańcucha   alkilowego   miały   wpływ   na  wydajność  ekstrakcji.  Dłuższy  łańcuch                     
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i większy, bardziej hydrofobowy anion pozwalały uzyskać mniejsze wartości 

odzysku [46]. Tendencje są podobne do tych zaobserwowanych przy 

niekowalencyjnej modyfikacji materiałów węglowych, zatem są niezależne od 

sposobu modyfikacji [46,50]. Omawiane adsorbenty charakteryzują się ponad 

dziewięciokrotnie większą pojemnością sorpcyjną niż niezmodyfikowany GO. 

Zastosowanie ich do przygotowania próbek pozwoliło na zwiększenie czułości 

metody analitycznej względem dotychczas prezentowanych w literaturze wyników 

[46]. 

 

 
 

 

Rysunek 2.  Sposób modyfikacji powierzchni tlenku grafenu cieczami jonowymi (na podstawie [46])  

Figure 2. Modification of the graphene oxide surface with ionic liquids (based on [46]). 

 

Materiały węglowe modyfikowane ILs charakteryzuje wiele zalet. Poza 

wysokimi wartościami odzysku umożliwiają uproszczenie procedur ekstrakcji                     

i skrócenie jej czasu. Niestety, materiały te mogą być podatne na destabilizację 

struktury i zmianę właściwości mechanicznych.  

 

3.2. ADSORBENTY POLIMEROWE 

 

Materiały polimerowe mają kilka zalet, które mogą je wyróżniać wobec innych 

materiałów stosowanych w SPE. Charakteryzują się większą gęstością pokrycia 

grupami funkcyjnymi i szerszym zakresem stabilności w zależności od pH                     

w porównaniu z adsorbentami syntezowanymi na bazie krzemionki. Ich 

właściwości mogą być polepszone dzięki ich modyfikowaniu cząsteczkami ILs.  

Polimerowe adsorbenty z wbudowanymi ILs mogą być syntezowane na dwa 

sposoby (Rysunek 3). Pierwszy to modyfikacja powierzchni polimeru (Rysunek 

3A), drugi to polimeryzacja polimeryzowalnej IL (Rysunek 3B). 



 

 

 
 

Rysunek 3.  Sposoby syntezy polimerowych adsorbentów z wbudowanymi cząsteczkami cieczy jonowych 

(na podstawie [52, 53]) 

Figure 3. Methods of synthesis of polymeric adsorbents with embedded particles of ionic liquid (based on 

[52, 53]) 

 

Polimerowe adsorbenty ze związanymi ILs są stosowane do ekstrakcji prostych 

anionów nieorganicznych [54–56], ale także wielu związków organicznych, m.in. 

farmaceutyków [53], związków endokrynnie czynnych [52], związków naturalnych 

[57, 58], czy estrów [59]. Najczęściej adsorbenty te wykorzystywane są do 

ekstrakcji z próbek wodnych [52–56], ale także produktów spożywczych [56–59] 

czy matryc biologicznych [52]. Polimery z wbudowanymi cząsteczkami ILs 

upakowywane są do klasycznych kolumienek SPE [53,57,58], ale także pokrywane 

są nimi włókna SPME [52, 59], wirujące masy sorpcyjne [54] i nanocząstki 

magnetyczne [55, 56]. 

W strukturze tych adsorbentów istnieje ładunek dodatni, dlatego w przypadku 

ekstrakcji anionów retencja opiera się na oddziaływaniach elektrostatycznych. Do 

elucji analitów stosowany jest odczynnik o dużej sile elucyjnej dla trybu wymiany 

jonowej, np. roztwór HNO3 lub NaOH [54–56]. Wartości odzysku z polimerowych 

adsorbentów modyfikowanych ILs zależą od kwasowych właściwości 

ekstrahowanych związków. Związki zasadowe są zwykle eluowane w etapie 

przemywania złoża, a kwasowe (pKa<5) są ekstrahowane z wysokimi wartościami 

odzysku (50-100%) [53]. 
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W przypadku ekstrakcji związków organicznych niejonowych retencja jest 

możliwa dzięki oddziaływaniom π i hydrofobowym [52]. W takich przypadkach do 

elucji konieczne jest zastosowanie rozpuszczalników organicznych [52, 57, 60]. Wu  

i współpracownicy [52] uzyskali wartości odzysku związków endokrynnie 

czynnych z próbek wody i moczu ludzkiego w granicach od 70,6% do 119%. 

Uzyskane wartości były większe niż te uzyskane z zastosowaniem krzemionki 

modyfikowanej grupami oktadecylowymi (C18) czy grafitowanego węgla [52]. 

Podobne wyniki uzyskali Tian i współpracownicy [57] dla kofeiny i teofiliny.    

Zastosowanie polimerowych adsorbentów ze związanymi cząsteczkami ILs do 

ekstrakcji ma  wiele zalet. Procedury są proste. Materiały te zapewniają wysokie 

wartości odzysku i powtarzalność,  efektywną ekstrakcję związków kwasowych, ale 

także hydrofobowych. Mogą być wykorzystywane wielokrotnie, a uzyskiwane 

wartości odzysków są porównywalne lub wyższe z adsorbentami komercyjnie 

dostępnymi [53, 57, 58].  

 

3.2. ADSORBENTY KRZEMIONKOWE 

 

Krzemionka jest modyfikowana ILs w różnych celach, m.in. do  zastosowania 

w technikach separacyjnych i ekstrakcji [40, 61, 62]. Synteza omawianych 

adsorbentów może odbywać się na dwa sposoby (Rysunek 4). W pierwszej 

metodzie otrzymywany jest alkoksysilan ze związaną cząsteczką IL, którym to 

następnie modyfikowana jest powierzchnia aktywowanej krzemionki (Rysunek 

4A). W innym podejściu najpierw powierzchnia adsorbentu modyfikowana jest 

alkoksysilanem, który później modyfikowany jest do postaci IL (Rysunek 4B). 

 
 

Rysunek 4.  Dwa sposoby modyfikacji powierzchni krzemionki metyloimidazoliową cieczą jonową (na 

postawie [63, 64]) 

Figure 4. Two ways to modify the silica surface with methylimidazolium ionic liquid (based on [63, 64]) 



 

 

Zakres stosowania adsorbentów krzemionkowych modyfikowanych ILs 

obejmuje związki naturalne [60,65–68], herbicydy [63], kwasy organiczne, amidy, 

aldehydy i estry [64,69,70]. Używane są do ekstrakcji głównie z materiałów 

roślinnych [60,65–68], ale także próbek wód i gleb [63] czy aerozolu 

atmosferycznego [69].  

Adsorpcja wymienionych związków opiera się głównie na oddziaływaniach 

elektrostatycznych. Podobnie do polimerowych adsorbentów, krzemionka 

modyfikowana ILs znajduje zastosowanie w ekstrakcji związków kwasowych. 

Vidal i współpracownicy [69] przetestowali możliwość ekstrakcji grupy związków, 

wśród których oprócz kwasów organicznych były aldehydy i aminy. Wartości 

odzysków związków zasadowych i obojętnych były niskie, zwykle poniżej 30% 

[69]. Do elucji analitów kwasowych stosowane są zwykle roztwory kwasów 

(solnego lub octowego) z dodatkiem rozpuszczalników organicznych (metanolu lub 

acetonitrylu). Wartości odzysków są wysokie, powyżej 80% [60, 63–65, 69]. Co 

ciekawe, w wielu przypadkach parametr ten jest wyższy niż w przypadku 

zastosowania C18 [60, 63, 66]. Na wartość odzysku analitu może mieć wpływ kilka 

czynników. Jednym z nich jest rodzaj przeciwjonu. ILs z anionem chlorkowym są 

stosowane do związków polarnych [60, 65–68]. Zmiana przeciwjonu zmienia 

hydrofobowość adsorbentu, tym samym zmieniają się jego zdolności adsorpcyjne. 

Zastąpienie anionu chlorkowego anionem pentafluorofosforowym lub 

tetrafluoroboranowym umożliwia efektywną ekstrakcję związków mniej polarnych 

[63, 70]. 

Poza przeciwjonem na ekstrakcję może mieć wpływ struktura IL. Row                            

i współpracownicy [64] otrzymali trzy adsorbenty: krzemionkę modyfikowaną 

imidazolem, 1-metyloimidazolem i 2-etylo-4-metyloimidazolem. Zwiększenie 

ilości grup metylowych przyłączonych do pierścienia imidazoliowego zwiększało 

hydrofobowość adsorbentu i zawadę steryczną, a tym samym zmniejszało jego 

pojemność sorpcyjną [64]. Vidal i współpracownicy [69] z kolei porównują 

podobne adsorbenty, ale zamiast modyfikacji 2-etylo-4-metyloimidazolem 

zastosowali 3-(propylo-3-sulfonowo)imidazol.   Wydłużanie łańcucha alkilowego 

powodowało niewielki wzrost wartości odzysku analitów kwasowych. Najwyższe 

wartości uzyskano dla ostatniego adsorbentu. Ponadto  grupa sulfonowa w jego 

strukturze pozwoliła na znaczące zwiększenie wartości odzysków w przypadku 

analitów o charakterze zasadowym. 

Krzemionka modyfikowana ILs może mieć szerokie zastosowanie                                

i niewątpliwie jest konkurencyjna wobec dotychczas stosowanych adsorbentów. 

Uzyskiwane są wysokie wartości odzysku i dobra odtwarzalność. Możliwa jest 

ekstrakcja z różnych matryc. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach 

wynikających z użycia nośnika krzemionkowego, choćby węższy zakres pH niż                

w przypadku polimerów.  
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3.4. ZASTOSOWANIE ADSORBENTÓW ZE ZWIĄZANYMI CZĄSTECZKAMI 

CIECZY JONOWYCH DO EKSTRAKCJI OLIGONUKLEOTYDÓW 

 

Adsorbenty modyfikowane ILs zostały w ostatnim czasie po raz pierwszy 

zastosowane także do ekstrakcji niemodyfikowanych i modyfikowanych 

oligonukleotydów [71]. Testowano trzy usieciowane poli(ciecze jonowe) (Rysunek 

5), otrzymane w reakcji wolnorodnikowej polimeryzacji cieczy jonowych z grupą 

winylową i diwinylobenzenu. Dwie z nich były homologicznymi alkilopochodnymi 

imidazolu (Rysunek 5A, 5B), a trzecia w swojej strukturze posiadała grupę 

imidazoliową i karboksylową (Rysnuek 5C). Oligonukleotydy adsorbowane były na 

powierzchni tych nośników z roztworów o niskim pH = 4. Możliwe jest to przede 

wszystkim dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu dodatnio naładowanego 

pierścienia imidazoliowego i ujemnie naładowanego łańcucha fosforo-cukrowego 

analitu. Możliwe są także oddziaływania typu π, np. między pierścieniami 

aromatycznymi adsorbentu i zasad azotowych. 

 

 
 

Rysunek 5.  Struktury adsorbentów wykorzystywanych od ekstrakcji oligonukleotydów 

Figure 5. The structures of the adsorbents used for the extraction of oligonucleotides 

 

 

 



 

 

Doboru rozpuszczalnika do elucji dokonano przez przetestowanie wpływu 

różnych parametrów na wartość odzysku analitu. Parametrami tymi były: rodzaj 

soli nieorganicznej i organicznej, rodzaj rozpuszczalnika organicznego, stężenie                 

i pH soli [71]. Dla adsorbentów ze związanymi alkiloimidazoliowymi ILs (Rysunek 

5A, 5B) elucja możliwa była przy zastosowaniu wysokiego stężenia soli 

nieorganicznej (NaClO4) w buforze o pH = 8,0 i 50% v/v dodatku metanolu.  

W końcowej procedurze ekstrakcji zastosowano jednak poli(2-(1-

winyloimidazoliumylo)octan-co-diwinylobenzen (Rysunek 5C). Jego wypadkowy 

ładunek powierzchniowy zależny jest od pH dzięki związanej grupie 

karboksylowej. W wysokim pH ładunek pierścieni imidazoliowych jest 

neutralizowany, a ładunek przypowierzchniowy staje się ujemny. Umożliwia to 

elektrostatyczne odpychanie analitu od adsorbentu i skuteczną desorpcję. Elucja 

oligonukleotydów roztworem 5 mM roztworu octanu amonu o pH = 9,5                   

w mieszaninie z metanolem w stosunku 50/50 v/v, pozwoliła na uzyskanie wartości 

odzysku wyższej niż 90% dla oligonukleotydów tiofosforanowych i z modyfikacją 

2’-O-metoksylową [71]. Dla modyfikacji 2’-O-(metoksyetoksylowej) i LNA 

wartości te były niższe, odpowiednio ok. 70 i 60%. Procedurę z powodzeniem 

zastosowano również w przygotowaniu próbek wzbogaconego oligonukleotydami 

2’-O-metoksylowymi osocza ludzkiego. Uzyskane wartości odzysku związku 

macierzystego i dwóch syntetycznych metabolitów mieściły się w zakresie 80-84%.  

Co warte podkreślenia, procedura nie wymagała wcześniejszego 

przygotowania próbki za pomocą LLE mieszaniną fenol/chloroform czy rozkładu 

enzymatycznego białek. Mimo to charakteryzowała się wysokimi wartościami 

odzysku i odtwarzalnością [71]. W przeciwieństwie do trybu par jonowych nie 

wymagała długiego czasu kondycjonowania złoża. Zastosowanie adsorbentu, 

którego ładunek przypowierzchniowy jest zależny od pH pozwoliło na skuteczną 

desorpcję oligonukleotydów roztworami soli organicznych o niskim stężeniu. Jest 

to przeciwieństwo do trybu wymiany jonowej, gdzie zwykle konieczne jest 

zastosowanie wysokiego stężenia nieorganicznych soli. Reasumując opracowana 

metoda ekstrakcji ma wiele zalet w porównaniu do stosowanych dotychczas i może 

być z powodzeniem stosowana w rutynowym przygotowaniu próbek 

oligonukleotydów. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Rosnące znaczenie terapeutyczne i diagnostyczne oligonukleotydów wiąże się                  

z rozwojem ich analityki, a jednocześnie opracowywaniem nowych metod 

przygotowania próbek. Adsorbenty stosowane dotychczas w ekstrakcji tych związków 

mają wady, które mogą utrudniać ich zastosowanie w praktyce laboratoryjnej. 

Prezentowane w literaturze wyniki badań sugerują, że obiecującym podejściem                

w tej tematyce może być LLE z zastosowaniem ILs, jednak niemożliwe jest wykorzys- 
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tanie jej do oczyszczania próbek oligonukleotydów przed analizą chromatograficzną. 

Możliwe jest natomiast zastosowanie adsorbentów, które cząsteczki ILs mają związane 

na powierzchni. Adsorbenty takie z powodzeniem zostały zastosowane w przypadku 

różnych analitów, pozwalając na uzyskanie wysokich wartości odzysku, często wyższe 

niż z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych materiałów.  

Wyniki najnowszych badań pokazują, że SPE z wykorzystaniem usieciowanych 

poli(cieczy jonowych) może być konkurencyjna względem dotychczas stosowanych                

w przygotowaniu próbek oligonukleotydów metod. Możliwe jest uzyskanie wysokich 

wartości odzysku, odtwarzalności, a jednocześnie nie wymagane jest łączenie tej 

techniki z innymi, wstępnie oczyszczającymi próbkę. 
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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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EuChemS obchodzi 50 lat 
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About Chemistry Europe 

 
Founded in 1995, Chemistry Europe is an association of 16 chemical societies from 

15 European countries, representing over 75,000 chemists. It publishes a family of high-

quality scholarly chemistry journals, covering a very broad range of disciplines. 

Its mission is to evaluate, publish, disseminate, and amplify the scientific excellence                

of chemistry researchers from around the globe in high-quality publications. It supports its 

members at every stage of their careers as they strive to solve the challenges that impact 

humankind. In all its work, Chemistry Europe values integrity, openness, diversity, 

cooperation, and freedom of thought. 
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Polecamy najnowsze wydanie biuletynu informacyjnego Chemistry 

Europe Newsletter 

 
 

Polecamy najnowsze wydanie biuletynu informacyjnego Chemistry Europe 

Newsletter: https://www.chemistryviews.org/view/chemistryeurope_nl21.html 

 

Zachęcamy również do subskrypcji tego biuletynu poprzez 

ChemistryViews.org:  https://www.chemistryviews.org/view/0/registration.html 

 

 

 

https://www.chemistryviews.org/view/chemistryeurope_nl21.html
https://ptchem.pl/pl/news/general-news/%C2%A0https:/www.chemistryviews.org/view/0/registration.html


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. 
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