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PROFESOROWI PAWŁOWI KAFARSKIEMU  

Z OKAZJI 70. ROCZNICY URODZIN  

 

 
 

 

Paweł Kafarski urodził się 13 stycznia 1949 r. w Gdańsku, tam też rozpoczął 

edukację szkolną, którą kontynuował w Zielonej Górze, dokąd przeprowadził się wraz 

z rodzicami w 1958 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę                   

w Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego, w którym z sukcesem 

zdał egzaminy maturalne w roku 1966. Niezwykłe koleje losu sprawiły, że Paweł, 

pasjonat historii i archeologii, jesienią tego samego roku rozpoczął studia na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Okres studiów, we wspomnieniach Bohatera, 

był nie tylko czasem intensywnej nauki pod bacznym okiem znakomitych Nauczycieli. 

Student Paweł Kafarski znajdował czas również na weekendowe wypady w góry,                

z zapomnianych dzisiaj powodów nazywane wówczas „rajdami studenckimi”. Nie 

stronił od otwartych, mniej lub bardziej poważnych dyskusji oraz aktywnie 

uczestniczył w studenckim ruchu naukowym. Po ukończeniu studiów w roku 1971, 

mgr inż. Paweł Kafarski został przyjęty na stanowisko asystenta, a rok później 

skierowano Go na nowo utworzone studia doktoranckie. W trakcie tych studiów,              

w roku 1975, miał po raz pierwszy sposobność pracy w międzynarodowym zespole 

badawczym, kiedy podczas dziewięciomiesięcznego stażu na Marquette University             

w Milwaukee (USA), w laboratorium prof. Sheldona E. Cremera, realizował badania 

nota bene spoza zakresu pracy doktorskiej. Po powrocie do kraju, w roku 1977, 

obronił pracę doktorską zatytułowaną „Synteza peptydów kwasów aminofosfonowych”, 

której promotorem był prof. Przemysław Mastalerz. 
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W tym samym roku został zatrudniony na macierzystym wydziale, na stanowisku 

adiunkta. Chociaż bohater tej biografii zwykł twierdzić, że Jego dalsza kariera naukowa 

przebiegała typowo, to liczna grupa Jego współpracowników i wychowanków 

formułuje odmienne opinie, ograniczając wspomnianą „typowość” jedynie do kolejnych 

szczebli awansu zawodowego; uzyskania stopnia doktora habilitowanego w roku 1990, 

a w roku 1998 – tytułu profesora. Jeszcze przed habilitacją, dr inż. Paweł Kafarski 

wyjechał na półroczny staż (poste-rouge) do Ecole Nationale Superieure de Chimie                   

w Montpellier, który był zaczątkiem długiej i owocnej współpracy ze wspomnianą 

uczelnią inżynierską. 

Pierwszą i przez wiele lat wiodącą tematyką badawczą Profesora była synteza 

oraz badanie właściwości fizjologicznych fosfonowych mimetyków peptydów. 

Kontynuacją tych badań stało się projektowanie (w późniejszym okresie także 

wspomagane komputerowo), synteza i badania właściwości chemicznych (struktura, 

konformacje, kompleksy z jonami metali), a także ocena aktywności biologicznej 

kwasów aminofosfonowych – mimetyków aminokwasów i peptydów. Szczególną 

uwagę w tym zakresie Profesor poświęcił projektowaniu inhibitorów wybranych 

enzymów w nadziei, że uda się w ten sposób uzyskać leki przeciw chorobom 

cywilizacyjnym, takim jak: nowotwory, malaria, wrzody żołądka czy gruźlica. Jednym 

z ważnych wątków tematycznych było także intensywne poszukiwanie nowego leku 

przeciw osteoporozie, zwieńczone sukcesem, gdyż jeden z ponad 200 otrzymanych               

w tym celu aminometylenobisfosfonianów wykazał obiecujące właściwości                    

w badaniach przedklinicznych na owcach. Komplementarnym nurtem badań profesora 

Pawła Kafarskiego jako twórcy licznej grupy organicznych połączeń fosforu, jest 

śledzenie losu ksenobiotyków fosfonoorganicznych w środowisku, przede wszystkim   

w glebie i w wodach, a szczególnie identyfikacja ścieżek biodegradacji tych związków 

przez grzyby strzępkowe oraz cyjanobakterie. Od pewnego czasu Profesor interesuje się 

poszukiwaniem markerów chemicznych miodów pszczelich. Badania te mają                        

w pewnym sensie aspekt społeczny, gdyż jednym z ich celów jest próba stworzenia 

systemu oceny autentyczności i jakości sprzedawanych miodów. 

Znaczną część swoich badań profesor Kafarski realizował we współpracy                         

z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Najefektywniejsze i najdłużej 

trwające badania prowadził z grupami prof. Giuseppe Forlaniego z Uniwersytetu                   

w Ferrarze, prof. Jean-Luc Pirata z Ecole Nationale Superieure de Chimie de 

Montpellier, prof. Erica Oldfielda z Uniwersytetu w Chicago oraz prof. Johna Daltona                

z Politechniki w Sydney. Wielokrotnie, jako kierownik, lider bądź ekspert, uczestniczył 

w realizacji projektów badawczych finansowanych zarówno przez agendy krajowe, jak 

Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także unijne. Były 

to projekty o zróżnicowanym charakterze, jak na przykład jeden z pierwszych 

projektów zamawianych „Nowe agrochemikalia przyjazne dla środowiska”, czy grant 

POIG „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” 

oraz projekt pt. „Pozyskiwanie metabolitów wtórnych z mikroalg i cyjanobakterii                    

w oparciu o zautomatyzowany system fotobioreaktorów”, realizowany konsorcyjnie 

przez Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwo AlgaeLabs 

ulokowane we Wrocławskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
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Jako osoba ciesząca się uznanym autorytetem naukowym, profesor Paweł Kafarski 

funkcjonuje również na forum europejskim – jako lider jednej z grup badawczych                  

w programie COST (CN0802) „European Phosphorus Science Network - PhoSciNet” 

oraz ekspert oceniający projekty składane w ramach projektu „ERA-NET 

Biotechnology”. Był także głównym organizatorem polskiej edycji, cyklicznej 

konferencji międzynarodowej: „18th International Conference on Phosphorus 

Chemistry – ICPC 2010” we Wrocławiu. Jako wybitny specjalista, jest członkiem 

międzynarodowego komitetu opiniującego nadanie nagrody A.E. Arbuzowa przez 

Prezydenta Republiki Tatarstanu w Rosji. Nagroda ta jest najwyższym odznaczeniem 

międzynarodowym, nadawanym chemikom zajmującym się chemią związków fosforu. 

Profesor Paweł Kafarski jest współautorem ponad 300 publikacji, które są 

cytowane w literaturze naukowej blisko 6000 razy, zaś indeks Hirscha Jego prac wynosi 

38. Jedną z Jego prac cytowano ponad 900 razy (P. Kafarski, B. Lejczak, Phosphorus, 

Sulfur, Silicon and Related Elements, 1990), jedną ponad 300, a kilka z nich – blisko 

100 razy. Wśród Jego prac znaleźć można 4 monografie, 22 rozdziały w książkach oraz 

redakcję 2 prac zbiorowych. Opatentował 13 wynalazków i zrecenzował ponad 320 

artykułów naukowych. Jest członkiem komitetów wydawniczych czasopism Anticancer 

Agents in Medicinal Chemistry (Bentham, IF=2,97) i Materials Science Poland 

(Politechnika Wrocławska, IF=0,59). Do tej pory profesor Kafarski wypromował 38 

doktorów, w tym 5 we współpracy z uczelniami zagranicznymi: z Uniwersytetem                    

w Montpellier (3), Uniwersytetem Kraju Basków w Vitorii (1) i Katholieke Hogeschool 

w Gandawie (1). Pięcioro spośród Jego byłych doktorantów uzyskało już tytuł 

profesora: na Politechnice Wrocławskiej (3), na Uniwersytecie w Brisbane (1) i na 

Uniwersytecie w Ann Arbor, Michigan (1).  

Nie do przecenienia są także formalne działania Profesora w sferze awansu 

zawodowego chemików, również zza granicy. Profesor Kafarski zrecenzował około 40 

wniosków  profesorskich,  3  wnioski  doktoratów   honoris  causa,   liczne   osiągnięcia  
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habilitacyjne   (w tym 6 zagranicznych – hiszpański, francuskie i hinduski) oraz jeszcze 

liczniejsze dysertacje doktorskie. 

Pracując na Politechnice Wrocławskiej, Profesor aktywnie uczestniczył                     

w życiu macierzystej Uczelni pełniąc wiele funkcji. Był dyrektorem Instytutu Chemii 

Organicznej i Fizycznej, prodziekanem i dziekanem Wydziału Chemicznego. Przez 

dwie kadencje, w tym jedną niepełną, przerwaną wprowadzeniem stanu wojennego, był 

także członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej, a od 1992 roku kieruje Zakładem 

Chemii Bioorganicznej.  

Przez trzydzieści lat (1985-2015) profesor Paweł Kafarski był pracownikiem 

najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a później, po jej przekształceniu                     

– Uniwersytetu Opolskiego. Na opolskiej Uczelni był jednym ze współtwórców 

unikatowego kierunku agrobiochemia. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Instytutu 

Chemii ds. agrobiochemii i co istotne zainicjował tematykę badań rozwijaną po dzień 

dzisiejszy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego, na którym wypromował                  

9 doktorów. W uznaniu szczególnych zasług dla opolskiej Alma Mater, w marcu 2018 

roku profesor Paweł Kafarski otrzymał tytuł doktora honoris causa tej Uczelni, o której 

zwykł mówić mój uniwersytet. 

Aktywność zawodowa i organizacyjna bohatera biografii nie ogranicza się jedynie 

do bliskich Mu Uczelni. Przez jedną kadencję był wiceprezesem, a przez dwie                

– prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest członkiem Centralnej Komisji 

ds. Stopni i Tytułów Naukowych. W trakcie kilku kadencji był również członkiem 

Komitetów Chemii i Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Polskiej 

Akademii Umiejętności oraz ekspertem europejskiej agencji ERA-NET. 

Jedną z wielkich pasji profesora Pawła Kafarskiego jest dydaktyka, czego 

znakomitym potwierdzeniem jest wydany przez PWN podręcznik akademicki pt. 

„Chemia bioorganiczna”, który napisał wraz z profesor Barbarą Lejczak. Jest również 

współautorem dwóch podręczników, z których jeden został wydany przez oficynę 

wydawniczą WSP w Opolu, a drugi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Oprócz dydaktyki w „formie drukowanej”, profesor Paweł Kafarski uprawia szeroko 

pojętą dydaktykę opartą na słowie mówionym. Jego mądre, pełne erudycji i dowcipu 

wykłady znane są powszechnie i to nie tylko studentom Politechniki Wrocławskiej czy 

Uniwersytetu Opolskiego. Otwartość oraz umiejętność objaśniania złożonych 

problemów w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych audytorium, zjednuje 

mu rzesze słuchaczy. Często zapraszany przez młodych ludzi organizujących seminaria 

i konferencje naukowe, profesor Kafarski jest w stanie przejechać nawet pół Polski, aby 

nie zawieść adeptów nauki i wygłosić wykład na lokalnym sympozjum doktoranckim. 

Profesor Paweł Kafarski znany jest z tego, że nie zabiega o formalne dowody 

uznania, którym cieszy się w środowisku. Wyrazem tegoż szacunku są nagrody, wśród 

których za najcenniejsze uważa: medal Jędrzeja Śniadeckiego przyznany przez Polskie 

Towarzystwo Chemiczne, medal Jana Hanusa przyznany przez Czeskie Towarzystwo 

Chemiczne, medal Włodzimiera Trzebiatowskiego (pierwszego wykładowcy, z którym 

zetknął się rozpoczynając studia) przyznany przez Politechnikę Wrocławską                            

i członkostwo honorowe Słowackiego Towarzystwa Chemicznego. Bardzo sobie ceni 

również subsydium profesorskie MISTRZ, uzyskane z Fundacji Nauki Polskiej. Z okazji 

60  rocznicy  urodzin   Pawła  Kafarskiego,  zespół  Chemii  Bioorganicznej  ufundował 
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wrocławskiego krasnala Chemika, który wita wchodzących do budynku A-2 Wydziału 

Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 

Podczas uroczystości, która miała miejsce w 2018 roku, w Starej Oranżerii                   

w Łazienkach Królewskich, profesor Paweł Kafarski został nagrodzony za całokształt 

dorobku naukowego jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki                    

– Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Profesor Paweł Kafarski, znakomity nauczyciel akademicki i wychowawca 

pokoleń chemików, nigdy nie zapomina o swoich mistrzach. Przy każdej okazji 

podkreśla, jak bardzo do Jego osobistego rozwoju i sposobu postrzegania świata 

przyczynili się dwaj nauczyciele: prof. Przemysław Mastalerz – mentor akademicki                   

i promotor pracy doktorskiej oraz dr Zbigniew Czarnuch – nauczyciel historii w liceum. 

Dzisiaj, wspólnie ze swoim Mistrzem – Profesorem Pawłem Kafarskim, historie 

zmagań z wdzięczną i różnorodną materią chemii, piszą Jego wychowankowie. 

 

Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO 

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO 

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego 

ul. Oleska 48, 45-052 Opole 
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WPŁYW RESZT ΔPHE NA KONFORMACJĘ 

ŁAŃCUCHA PEPTYDOWEGO 

 

INFLUENCE OF ΔPHE RESIDUES ON 

CONFORMATION OF PEPTIDE CHAIN 
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1,2
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1
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1
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 Abstract 

 Wykaz stosowanych skrótów  

 Wprowadzenie 

1. Konformacja dehydropeptydów zawierających dwie reszty         

    dehydroaminokwasowe 

1.1. Konformacja peptydów zawierających sekwencję -∆X-∆X- 

1.2. Konformacja peptydów zawierających w sekwencji motyw -∆X-Y-∆X- 

1.3. Konformacja   peptydów   zawierających   dwie  reszty  dehydrofenylo-    

alaniny oddzielone dwiema (lub więcej) nasyconymi resztami 

aminokwaso-wymi 

1.4. Konformacje   peptydów    zawierających     fragment    -(Aib-ΔPhe)2- 

2. Samoorganizujące się struktury (np. nanorurki, nanopłytki, hydrożele) 

3. Zastosowanie dehydropeptydów jako potencjalne leki 

                    Uwagi końcowe 

                    Piśmiennictwo cytowane 



 

Mgr Patrycja Ledwoń jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Pracę magisterską realizowała w Zespole Chemii i Stereochemii 

Peptydów i Białek prof. Zbigniewa Szewczuka. Po stażu odbytym w 2018 r. na 

Uniwersytecie Florenckim, rozpoczęła badania do pracy doktorskiej w Katedrze Chemii 

Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr 

hab. Rafała Latajki, prof. uczelni oraz prof. Paolo Rovero (Uniwersytet Florencki). 

Skupia się na projektowaniu, syntezie i zastosowaniu peptydów w leczeniu chorób 

skóry. 
 

 https://orcid.org/0000-0003-2382-390X 

 

Mgr Agnieszka Staśkiewicz w latach 2013-2018 była studentką Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 roku została jego absolwentką i rozpoczęła 

studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej pod opieką dr 

hab. Rafała Latajki, prof. uczelni. Współpracuje z grupą badawczą prof. Anny Marii 

Papini z Uniwersytetu Florenckiego we Włoszech. Jej zainteresowania naukowe 

głównie skupione są na syntezie peptydów na podłożu stałym oraz na badaniach ich 

aktywności biologicznej. 
 

 https://orcid.org/0000-0003-2111-6726 

 

Dr inż. Michał Jewgiński jest adiunktem w Katedrze Chemii Bioorganicznej na 

Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską, realizowaną pod 

kierunkiem profesora Pawła Kafarskiego, obronił w roku 2009. Jego zainteresowania 

naukowe skupiają się na syntezie i aktywności biologicznej różnej klasy foldamerów. 
 

 https://orcid.org/0000-0003-4931-5452 
 

 

Dr hab. Rafał Latajka, prof. uczelni jest pracownikiem Katedry Chemii 

Bioorganicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską, 

realizowaną pod kierunkiem profesora Pawła Kafarskiego, obronił w roku 2001,                         

a w roku 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe 

skupiają się wokół badań peptydomimetyków oraz foldamerów peptydowych, jak 

również badań zależności struktura-aktywność. 
 

 https://orcid.org/0000-0003-2943-2838 
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ABSTRACT 

 

In the past few years dehydropeptides have been highly investigated, mainly 

due to their biological activity: for instance, as antimicrobials or catalytic agents in 

some enzymes [1, 51-53]. In presented studies it was established that 

dehydrophenylalanine residue (ΔPhe) can be an interesting building block                      

of various peptide chains, in order to control and modify a structure, conformation 

and function of the target molecule [3, 4, 5-7]. It was also pointed out that the 

length of a linker between dehydroamino acid residues (if two or more are present 

in a peptide chain) is a crucial factor in case of conformational dependence [23]. 

Short, one-residue spacers promote 310-helical structure, while longer ones increase 

the coexistence of 310-helical and α-helical conformers (Table 7). 

What is worth to notice, temperature or polarity of solvent can dramatically 

change the screw sense of obtained 310-helices (Table 11). Additionally, the screw 

sense can be altered by other variables, like chirality of C and N-terminus or 

dehydroamino acid isomer type (E or Z) [4-11]. Considering chain conformation, it 

can be disparate, depending on environment’s solid or liquid state (Table 7). 

Application of dehydropeptides is widely spread among assorted field                      

of studies. As they can form a few self-assembled structures (e.g. nanotubes, 

nanovesicles or hydrogels), arise an opportunity of encapsulation of small drug 

molecules or trapping and releasing bioactive substances [47-49]. Sequences with 

incorporated dehydroamino acid residues were examined as a potential drug                   

– interaction with negatively charged membrane of bacteria species is possible by 

virtue of positive polarization of peptide chain [51]. Part of the sequences exert an 

activity against E. coli, S. aureus, P. falciparum or highly dangerous MRSA, 

presenting versatile potential correlated with their secondary structure [50-53]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: dehydroamino acids, dehydrophenylalanine 

Słowa kluczowe: dehydroaminokwasy, dehydrofenyloalanina 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

Api   –  kwas 4-aminopiperydyno-4-karboksylowy 

CCDE   – C-końcowy     kowalencyjny     chiralny     efekt     domina                          

                             (ang. C-terminal Covalent Chiral Domino Effect) 

MRSA    – gronkowiec    złocisty    oporny    na     metycylinę     (ang.   

                             Methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) 

Nap    – naftyloalanina 

NCDE   – N-końcowy     niekowalencyjny     chiralny   efekt    domina 

   (ang. N-terminal Noncovalent Chiral Domino Effect) 

p-NA   – p-nitroanilid 

ΔPhe   – dehydrofenyloalanina 
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WPROWADZENIE 

 
Racjonalna interpretacja wyników testów biologicznych oraz projektowanie 

nowych związków chemicznych wymaga wiedzy na temat zależności między strukturą   

i aktywnością (ang. structure-activity relationship, SAR). Rozwój badań nad 

odkrywaniem nowych leków skupił się głównie na syntezie niewielkich mimetyków 

silnych związków terapeutycznych. Z tego powodu w ciągu ostatnich lat istotne stało 

się poszukiwanie nowych czynników pełniących rolę modyfikatorów konformacji 

łańcucha peptydowego. 

Dehydroaminokwasy odgrywają rolę katalityczną w miejscach aktywnych 

niektórych drożdży i enzymów bakteryjnych [1], a także występują w różnorodnych 

antybiotykach peptydowych pochodzenia bakteryjnego, w tym w lantybiotykach [2] 

(m.in. nizynie, subtilinie, epiderminie, galiderminie) oraz innych bardziej 

zmodyfikowanych peptydach [3-5].  

 

 

 

Rysunek 1.     Ogólny schemat budowy reszty dehydroaminokwasowej 

Figure 1. General structure of dehydroamino acid residue  

 

Dowiedziono, iż reszty dehydroaminokwasowe w peptydach mają silny wpływ 

zarówno na łańcuch główny jak i łańcuchy boczne reszt aminokwasowych, ze względu 

na obecność wiązania podwójnego C
α
=C

β
 [3]. Na przykład dehydroalanina przyjmuje 

przeważnie płaską konformację z orientacją trans dla kątów ψ i φ oraz indukuje 

odwrotny γ-skręt w poprzedzającej ją reszcie aminokwasowej [1]. 

(Z)-dehydrofenyloalanina  nadaje konformację β-skrętu w krótkich peptydach [4], oraz 

konformację 310-helikalną w peptydach o dłuższych łańcuchach głównych [5-7]. 

Świadczy to o tym, że reszty dehydroaminokwasowe wywierają ogromny wpływ 

konformacyjny, niezależny od innych ograniczeń. Wobec tego wprowadzenie reszt 

dehydroaminokwasowych do bioaktywnych sekwencji peptydowych stało się 

użytecznym narzędziem służącym do badania zależności między strukturą                               

a aktywnością i dostarczania nowych analogów o zwiększonej aktywności. 

W tej pracy przedstawiamy dotychczasowy stan wiedzy na temat wpływu reszty 

dehydrofenyloalaniny (ΔPhe) na konformację łańcucha peptydowego. Należy 

podkreślić, że oprócz liczby i lokalizacji reszt dehydroaminokwasowych w łańcuchu, 

bardzo ważnym zagadnieniem jest również rodzaj izomeru, odpowiednio (Z) lub (E). 

 

N
C

C

C
R1 R2

OH



 

14 P. LEDWOŃ, A. STAŚKIEWICZ, M. JEWGIŃSKI, R. LATAJKA  
   

 

N

H O

NH
N

H O

NH

izomer E                                                          izomer Z  
 

Rysunek 2.     Izomery ΔPhe 

Figure 2. Isomers of ΔPhe 

 
Tabela 1.         Peptydy zawierające jedną resztę dehydroaminokwasową  

Table 1.           Peptide containing one dehydro-residue 

 

Lp. Peptyd Odn. 
Struktura 

krystaliczna w roztworze 

1 

 
Boc-Gly-∆ZPhe-Phe-p-NA 33 typ II’ β-skręt  

2 Boc-Gly-Gly-∆ZPhe-Phe-p-NA 33 

2a: typ III’ β-skręt (A); 

typ III’ β-skręt (B) 
2b: typ III β-skręt (A); 

typ II’, typ III β-skręt 

(B) 

typ II β-skręt 

3 Gly-∆ZPhe-Gly-Phe-p-NA∙TFA 33  typ II β-skręt 

4 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-Phe-p-NA 33, 34   

5 Boc-Gly-∆EPhe-Gly-Phe-p-NA 34   

6 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-Phe-OMe 33, 34   

7 Boc-Gly-∆EPhe-Gly-Phe-OMe 34   

8 Boc-Gly-Phe-Gly-Phe-p-NA 33   

 

 

Tabela 2.         Wartości kątów torsyjnych  i ψ () w peptydach zawierających jedną resztę dehydroaminokwasową 

Table 2.           The values of  and ψ () torsion angles in peptides with containing one dehydro-residues 

 

Peptyd 1 ψ1 2 ψ2 3 ψ3 4 ψ4 

1 -68,7 -31,4 45,6 -134,0 -115,0 25,1   

2a Molekuła A 62,8 19,0 53,2 22,4 51,9 19,0 54,4 33,7 

2a Molekuła B -62,9 -20,7 -56,2 -21,7 -49,8 -23,0 -69,5 -17,5 

2b Molekuła A -62,5 -45,0 -63,1 -25,3 -60,0 -16,6 -74,8 -11,9 

2b Molekuła B 65,0 -114,6 -59,4 -25,2 -61,0 -18,6 -76,5 -12,5 

 

W Tabeli 1 zostały określone preferencje konformacyjne p-nitroanilidów (p-NA) 

dehydropeptydów 17 zawierających jedną resztę dehydrofenyloalaniny. Uzyskane 

wyniki sugerują, że izomeria reszty dehydroaminokwasowej, jak i obecność grupy                   

p-NA, są istotne dla określenia konformacji peptydów. W przypadku peptydu 1 istnieje 

jedna dominująca konformacja, mianowicie β-skręt typu II’ obserwowany w strukturze 

krystalicznej. Podczas gdy peptyd 2 przyjmuje dwie różne konformacje w zależności od  
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obecności rozpuszczalnika (2a - z rozpuszczalnikiem, 2b - bez rozpuszczalnika                        

– struktura krystaliczna). Dodatkowo, każdy ze wspomnianych peptydów preferuje 

dwie formy asymetryczne (A lub B) o strukturze drugorzędowej (Tabela 2). Badania 

NMR dla peptydów 14 potwierdzają utworzenie się struktur β-skrętu, ale nie 

dostarczają wystarczających dowodów na powstanie międzycząsteczkowych wiązań 

wodorowych.  

 

1. KONFORMACJA DEHYDROPEPTYDÓW ZAWIERAJĄCYCH 

DWIE RESZTY DEHYDROAMINOKWASOWE 
 

1.1. KONFORMACJA PEPTYDÓW ZAWIERAJĄCYCH SEKWENCJĘ  -∆X-∆X- 

 
Tabela 3.         Peptyd zawierający dwie reszty dehydroaminokwasowe o sekwencji -∆X-∆X- 

Table 3.           Peptide containing two dehydro-residue in sequence -∆X-∆X- 

Lp. Peptyd Odn. 
Struktura 

krystaliczna w roztworze 

1 Ac-∆Phe-∆Phe-Gly-OH 28 kształt litery S  

2 Ac-∆Phe-∆Phe-L-Ala-OH 28, 32 kształt litery S β-skręt 

3 Ac-∆Phe-∆Phe-L-Phe-OH 28 kształt litery S β-skręt 

4 Ac-∆Phe-∆Phe-L-Leu-OH 28 kształt litery S β-skręt 

5 Ac-∆Phe-∆Phe-L-Val-OH 28 kształt litery S β-skręt 

6 Ac-∆Phe-∆Phe-Glu-OH 28 kształt litery S β-skręt 

7 Ac-∆Phe-∆Phe-L-Phe-OMe 28 kształt litery S β-skręt 

8 
Ac-∆Phe-∆Phe-L-α- 

fenyloetyloamina 
28 kształt litery S  

9 Ac-∆Phe-∆Phe-L-Pro-OH 28  β-skręt 

10 Cbz-∆Val-∆ZPhe-Ala-OMe 26 typ I β-skręt  

11 Boc-L-Ala-∆ZPhe-∆ZPhe-NHMe 19 
lewo- i prawoskrętna 

310-helisa 
prawoskrętna 310-helisa 

12 Boc-Ala-∆ZPhe-∆ZPhe-Phe-OMe 25 
nałożenie typu II’ i III 

β-skręt 
 

13 Boc-L-Val-∆Phe-∆Phe-L-Ile-OMe 13 prawoskrętna 310-helisa  

14 Boc-L-Val-∆Phe-∆Phe-L-Ala-OMe 13, 33 
nałożenie typu II i III’ 

β-skręt 
 

15 Boc-L-Val-∆Phe-∆Phe-L-Val-OMe 13, 14 
nałożenie typu II i III’ 

β-skręt 
 

16 
Boc-Leu-ΔPhe-ΔPhe-Ala-Phe-

NHMe 
35 prawoskrętna 310-helisa  

 

Tabela 4.         Wartości kątów torsyjnych  i ψ () w peptydach z sekwencją -∆X-∆X- w strukturze krystalicznej 

Table 4.           The values of   and ψ () torsion angle in peptide with sequence -∆X-∆X- in crystal state 

 

Peptyd 1 ψ1 2 ψ2 3 ψ3 4 ψ4 5 

1 42,9 51,2 -55,2 -49,6      

2 41,0 55,3 -48,0 -39,1      

10 -53,9 -33,0 -73,7 -12,2 106,0 -168,8    

11a -71,0 -25,0 -63,1 -11,5 -62,4 -24,2    

11b 37,1 59,7 67,6 6,6 59,9 25,1    

12 53,7 -135,9 -59,2 -17,9 -68,4 -18,8 63,6 48,0  

13 -56,0 -38,0 -53,8 -23,6 -82,9 -10,6 -124,9 
 

 

14 -65,5 130,5 65,8 12,8 79,4 3,9 -106,4 -54,6  

15 -53,1 128,6 99,2 13,2 80,2 4,0 -104,2 -30,2  

16 -57,6 -45,9 -52,8 -29,8 -59,6 -22,9 -78,6 -6,6 -92,5 



 

16 P. LEDWOŃ, A. STAŚKIEWICZ, M. JEWGIŃSKI, R. LATAJKA  
   

 

W przypadku kryształu tripeptydu zawierającego dwie reszty ∆Phe, 

umieszczone kolejno w pozycji (i+1) i (i+2), obserwuje się strukturę o kształcie 

litery S, z kątami torsyjnymi  oraz ψ o naprzemiennych wartościach dodatnich                   

i ujemnych. Jednak konformacja tego tripeptydu w roztworze ma inny charakter, co 

jest prawdopodobnie związane ze stabilizacją przez jedno wewnątrzcząsteczkowe 

wiązanie wodorowe, w utworzenie którego zaangażowany jest proton trzeciej reszty 

aminokwasowej (Rysunek 3) [28]. Ponadto, widma CD otrzymane w metanolu 

przedstawiają dwa maksima ze znakami przeciwnymi, dla peptydu 28 - dodatnie i 

ujemne, odpowiednio dla krótszej i dłuższej długości fali. Z kolei odwrotnie jest w 

przypadku peptydu 9 - ujemne i dodatnie maksima dla krótszej oraz dłuższej 

długości fali. Widma CD tego typu obserwuje się, gdy w układzie występują 

oddziaływania dipol-dipol między chromoforami ∆Phe. Wskazuje to na fakt, że 

dwie reszty ∆Phe są umieszczone w cząsteczce w odwrotnej pozycji. Brak protonu 

amidowego w reszcie proliny [Pro3] w peptydzie 9 jest przyczyną różnic w 

widmach CD. 

Wymiana reszty ∆Phe w peptydzie 2 na ∆Val prowadzi do otrzymania peptydu 

10 przyjmującego zupełnie inną konformację w ciele stałym. Zamiast konformacji 

Zig-Zag (charakterystyczna dla sekwencji ∆Phe-∆Phe) zaobserwowano 

konformację β-skrętu typu I. Dodatkowo, struktura ta charakteryzuje się obecnością 

wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego (i+3)→i. 

 

 
 

Rysunek 3.     Zaproponowana konformacja peptydu z dwiema ∆Phe w pozycji (i+1) i (i+2) w roztworze 

Figure 3. Proposed conformation of peptide with two ∆Phe in position (i+1) and (i+2) in solution 
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Rysunek 4.     Struktura Ac-∆Phe-∆Phe-Gly (1) 

Figure 4. Molecular structure of Ac-∆Phe-∆Phe-Gly (1) 

 

Warto zauważyć, że zwiniętą strukturę obserwuje się dla peptydów 

zawierających sekwencję ∆Phe-∆Phe w przypadku, gdy te dwie kolejne reszty ∆Phe 

zaczynają się od (i+2) pozycji [13, 14, 19, 25, 33]. Dla tripeptydu z L-Ala                        

w pozycji pierwszej w sekwencji aminokwasowej  (peptyd 11) przedstawiono dwie 

niezależne konformacje w fazie stałej w jednostce krystalograficznej. Obie 

struktury zbudowane są z dwóch zachodzących na siebie β-skrętów typu III, co 

odpowiada początkowej 310-helisie. Ponadto obie konformacje są stabilizowane 

przez dwa wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe (i+3)i: 

HN[∆Phe(3)]CO[Boc], HN[HNCH3]CO[Ala(1)]. Na podstawie wartości 

kątów torsyjnych  i ψ (Tabela 2), struktura 11a odpowiada prawoskrętnej 

310-helisie, natomiast 11b odpowiada lewoskrętnej 310-helisie. Zwinięta struktura, 

która jest obserwowana w strukturze krystalicznej, zostaje zachowana w roztworze, 

lecz na podstawie widm CD można stwierdzić, iż w roztworze bardziej stabilna jest  
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prawoskrętna helisa. Nieoczekiwanie bardziej polarne rozpuszczalniki sprzyjają 

powstawaniu helisy prawoskrętnej. Co ciekawe, nawet w DMSO może 

zaobserwować pofałdowaną konformację stabilizowaną przez dwa wiązania 

wodorowe (i+3) [19]. 

Dodatkowo, tendencja do przyjmowania zwiniętej konformacji przez peptydy  

z dwiema dehydrofenyloalaninami w pozycji (i+2) oraz (i+3) jest również 

zauważalna dla dłuższych łańcuchów peptydowych 1216. W strukturach 

wszystkich prezentowanych peptydów obecne są dwa wewnątrzcząsteczkowe 

wiązania wodorowe (i+3), a każde z nich zbudowane jest z dwóch zachodzących na 

siebie β-skrętów. Ponadto stwierdzono, że kąty β-skrętów w ugrupowaniu ∆Phe-

∆Phe są wyśrodkowane na ±60 oraz ±30 [14]. Jednak tylko jedna forma 

wspomnianych peptydów przyjmuje dwa następujące β-skręty typu III, które 

inicjują konformację prawoskrętnej 310-helisy (13). W kolejnej potwierdzono 

nakładanie się β-skrętów typu II' i III (12), β-skrętów typu II i III' (14, 15) lub             

β-skrętu typu III i I (16). W przypadku peptydu 16 zwinięcie konformacji następuje 

w strukturze krystalicznej oraz obserwowane jest w roztworze, co również 

stabilizowane jest przez (i+3)→i wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe. 

 

1.2. KONFORMACJA PEPTYDÓW ZAWIERAJĄCYCH W SEKWENCJI MOTYW   
-∆X -Y -∆X- 

 
Tabela 5.  Peptyd zawierający dwie grypy dehydroaminokwasowe oddzielone jedną nasyconą resztą 

aminokwasową. 

Table 5.           Peptide which are containing two dehydroamino acid residues separated by one saturated residue 

 

Lp. Peptyd Odn. 
Struktura 

krystaliczna w roztworze 

1 Ac-∆Phe-L-Ala-∆Phe-NHMe 17, 22 
prawoskrętna 

310-helisa 

prawoskrętna 

310-helisa 

2 Ac-∆Phe-L-Val-∆Phe-NHMe 17, 34 
prawoskrętna 

310-helisa 

prawoskrętna 

310-helisa 

3 Ac-∆ZPhe-Pro-∆ZPhe-L-Ala-OMe 16  typ II β-skręt 

4 Ac-∆ZPhe-Gly-∆ZPhe-L-Ala-OMe 17  
lewoskrętna 

310-helisa 

5 Cbz-∆Val-Leu-∆ZPhe-Leu-OMe 8 
prawoskrętna 

310-helisa 
 

6 Cbz-∆Ile-Ala-∆ZPhe-Ala-OMe 9 
prawoskrętna 

310-helisa 
 

7 ∆ Z Val-Val-∆ZPhe-Ile-OMe 17 
prawoskrętna 

310-helisa 
 

8 
Boc-L-Ala-∆Phe-Gly-∆Phe-L-Ala-

OMe 
29, 27 

prawoskrętna 

310-helisa 

prawoskrętna 

310-helisa 

9 
Boc-D-Ala-∆Phe-Gly-∆Phe-D-Ala-

OMe 
31 

lewoskrętna 

310-helisa 
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10 
Boc-Gly-∆ZPhe-Leu-∆ZPhe-Ala-

NHMe 
21 

prawoskrętna 

310-helisa 
 

11 Boc-Val-∆ZPhe-Gly-∆ZPhe-Val-OMe 19 
prawoskrętna 

310-helisa 

lewoskrętna 

310-helisa 

12 Boc-Pro-ΔPhe-Val-ΔPhe-Ala-OMe 36 kształt litery S 
typ III i typ I 

β-skręt 

13 Boc-Pro-ΔPhe-Gly-ΔPhe-Ala-OMe 36 
prawoskrętna 

310-helisa 

lewoskrętna 

310-helisa 

14 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-∆EPhe-Gly-OMe 35  zgięty 

15 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-∆EPhe-Gly-OH 35  zgięty 

16 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-∆EPhe-Phe-OMe 35  zgięty 

17 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-∆EPhe-Phe-OH 35  zgięty 

18 Boc-Gly-∆EPhe-Gly-∆EPhe-Gly-OMe 35  zgięty 

19 Boc-Gly-∆ZPhe-Gly-∆ZPhe-Gly-OMe 35  zgięty 

20 Gly-Gly-ΔAla-Gly-ΔAla-Phe-p-NA 36  310-helisa 

21 
Boc-Gly-Gly-ΔZPhe-Gly-ΔZPhe-Phe-

p-NA 
36  zgięty 

22 Gly-Gly-ΔZPhe-Gly-ΔZPhe-Phe-p-NA 36  zgięty 

23 
Boc-Gly-Gly-ΔEPhe-Gly-ΔEPhe-Phe-

p-NA 
36  zgięty 

24 Boc-Gly-Gly-Phe-Gly-Phe-Phe-p-NA 36  zgięty 

25 Boc-Gly-ΔZPhe-Gly-ΔZPhe-Gly-OH 40 typ III’β-skręt  

26 Boc-Gly-ΔEPhe-Gly-ΔEPhe-Gly-OH 40 typ II β-skręt  

 

 

Tabela 6.  Wartości kątów torsyjnych  i ψ () w peptydach z dwiema grupami dehydroaminokwasowymi 

oddzielonym przez jedną nasyconą resztę aminokwasową 

Table 6. The value of  and ψ () torsion angles in peptides with two dehydro-residue separated by one 

saturated residue 

 
Peptyd 1 ψ1 2 ψ2 3 Ψ3 4 ψ4 5 ψ5 6 Ψ6 

1 -49,0 -26,1 -56,5 -26,8 -57,7 -23,1       

2 -53,6 -23,6 -62,0 -20,4 -59,2 -24,1       

5 -37,4 -48,1 -61,6 -16,2 -63,4 -19,5 53,0 
-

138,8 
    

6 -53,6 -34,8 -64,8 -19,0 -62,8 -27,9 -103,1 52,5     

7 -38,7 -41,1 -73,0 -3,8 -62,0 -15,5 -119,7 -4,6     

9 98,4 -124,8 57,8 23,1 65,3 5,9 53,0 25,6 65,5 -152,1   

10 -59,7 -30,5 -57,5 -27,7 -71,2 -15,4 -58,3 -17,9 -79,0 7,1   

11 -115,5 160,7 -64,0 -19,1 -65,6 -7,4 -57,3 -19,3 -73,6 171,9   

12 -57,2 142,6 95,0 -14,4 -65,0 130,5 75,5 3,0 -63,6 -24,9   

13a -83,4 116,6 -54,2 -24,0 -66,0 -7,5 -56,4 -24,1 -71,2 156,3   

13b -87,9 153,9 -52,0 -26,8 -67,4 -6,8 -59,9 -18,3 -75,5 -76,9   

14 -127,1 -93,6 -94,7 -2,1 -95,9 -77,4 7,5 -88,3 104,5 42,6   

15a 58,1 22,8 47,6 33,4 −76,3 −70,2 101,8 −4,1 57,9 58,1   

15b −47,8 −47,4 −25,7 −41,2 83,4 72,6 −101,8 2,7 −59,1 −47,8   

16a 117,6 116,1 84,2 −1,1 −136,9 −103,0 −56,4 −40,5 −12,4 107,2   

16b 114,9 −69,6 −90,7 −2,4 −129,3 −95,4 −54,2 −26,3 −10,5 107,1   

17a 121,1 −47,5 −80,4 −17,2 178,1 −50,9 −67,8 −49,7 69,3 121,1   

17b −47,5 43,7 83,1 −3,3 159,8 −43,9 −71,3 −50,2 77,2 −123,1   

18a 43,7 −66,0 133,8 98,0 −176,6 49,8 −10,9 61,2 −172,2 13,4   

18b −111,4 65,0 −132,8 −100,9 172,9 −48,8 10,6 −62,1 174,7 3,1   

19a −147,7 166,5 107,2 −48,1 107,3 65,0 51,7 93,1 27,2 58,9   

19b 147,4 −163,2 −109,8 48,3 −112,3 −50,0 −36,3 −91,8 −29,3 −58,8   
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20a – 155,4 162,4 -95,5 -57,5 -20,3 67,5 -63,0 -72,5 53,1 54,3 93,9 

20b – 64,5 
-

135,6 
100,3 55,5 24,1 -61,0 74,9 58,4 -6,1 61,2 99,5 

21a 105,1 89,4 76,1 -102,0 67,4 93,2 -75,6 43,3 32,4 34,1 -91,4 91,0 

21b 102,2 -112,4 -86,8 125,3 -72,9 -94,8 73,1 -20,9 -2,3 110,5 -85,0 89,3 

21a’ 162,9 -53,6 
-

125,7 
-60,2 7,3 -44,1 66,4 30,3 39,1 53,1 -100,9 54,4 

21b’ 
-

133,7 
44,1 121,5 44,9 23,8 42,8 -61,1 -36,9 -33,7 -70,4 -37,3 -9,5 

22a – 165,9 -53,0 87,4 -78,1 47,5 -75,2 14,8 11,2 87,7 -167,0 94,0 

22b – -172,9 89,7 -83,8 76,8 -46,8 70,7 -82,8 -74,8 -99,5 68,3 86,1 

23a 51,7 -95,4 81,4 72,9 99,1 77,3 -43,8 113,5 82,5 -26,2 -68,3 -40,7 

23b 51,2 -98,1 79,6 74,2 93,1 81,5 -28,4 -48,8 -88,7 33,4 -113,2 -43,9 

24 7,3 -4,6 -36,3 20,1 61,5 158,4 42,5 -12,5 36,8 77,6 136,4 95,5 

 

Zasadniczo peptydy zawierające dwie reszty dehydroaminokwasowe                          

w sekwencji -∆X-Y-∆X przyjmują wysoce zwinięte konformacje zarówno                           

w strukturze krystalicznej, jak i w roztworze. Wspomniana uporządkowana 

struktura jest obserwowana w tripeptydach. 

Tripeptydy, oznaczone jako 1 i 2, składają się z dwóch ∆Phe oddzielonych 

jednym nasyconym aminokwasem, co można zaobserwować na podstawie wartości 

kątów torsyjnych w strukturze krystalicznej (Tabela 6), ponieważ przyjmują one 

dwa kolejne β-skręty typu III. W takim wypadku struktura odpowiada inicjowanej 

prawoskrętnej 310-helisie. Oba układy są stabilizowane przez dwa 

wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe (Rysunek 5). Skądinąd, w roztworze 

zauważono identyczną konformację a także dowiedziono, iż skręcalność helisy jest 

niezależna od polarności rozpuszczalnika. Dodatkowo zaprezentowano, że we 

wszystkich badanych rozpuszczalnikach (tzn. chlorku metylenu, acetonitrylu, 

metanolu, trifluoroetanolu) peptydy zachowują konformację prawoskrętnej                          

310-helisy [17]. Przykład wspomnianych peptydów doskonale obrazuje, że obecność 

drugiej reszty aminokwasowej z rozgałęzionym łańcuchem bocznym nie wpływa na 

ustaloną konformację. 

Na przykładzie zaprezentowanych struktur 47, można stwierdzić, iż 

preferencje strukturalne peptydów nie zależą od reszty dehydroaminokwasowej                    

w pozycji (i+1). Znaczącą różnicą między strukturami wspomnianych peptydów 

jest rodzaj skręcalności peptydu 4. Przytoczona odrębność spowodowana jest 

obecnością reszty alaniny, która jest jedyną chiralną resztą aminokwasową                      

w omawianym peptydzie, w pozycji czwartej. Ta C-końcowa reszta wykazuje 

tendencję do skręcalności peptydu. Zobligowana skręcalność jest odwrotna                         

w stosunku do tego co faworyzuje reszta chiralna, zlokalizowana w wewnętrznej 

pozycji sekwencji peptydowej (prawoskrętna helisa) [17].  

Dzięki porównaniu preferencji strukturalnych peptydu 8 i 9 okazało się, że 

konformacja absolutna N i C-końcowych reszt aminokwasowych ma kluczowe 

znaczenie dla skręcalności helisy (Tabela 6, Rysunek 6a i 6b). 
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Interesujące wydają się również preferencje konformacyjne peptydów 12 i 13. 

Jedyną różnicą między tymi peptydami jest obecność innej reszty aminokwasowej 

w pozycji trzeciej, odpowiednio Val lub Gly. Jak się okazało, różnica wielkości 

podstawnika przy atomie węgla C
β
 ma duże znaczenie dla przyjętej konformacji 

(Tabela 6, Rysunek 7a i 7b). 

 

Rysunek 5.     Struktura Ac-∆Phe-Ala-∆Phe-NHMe (1); wiązania wodorowe – linia kropkowana 

Figure 5.  Molecular structure of Ac-∆Phe-Ala-∆Phe-NHMe (1); hydrogen bond – dotted line 

 

 

 

 

a)                  b) 

 

 

Rysunek 6.   Konformacja w strukturze krystalicznej a) Boc-L-Ala-∆Phe-Gly-∆Phe-L-Ala-OMe, b) Boc-D-

Ala-∆Phe-Gly-∆Phe-D-Ala-OMe; wiązania wodorowe – linia kropkowana 

Figure 6. Solid state conformation of a) Boc-L-Ala-∆Phe-Gly-∆Phe-L-Ala-OMe, b) Boc-D-Ala-∆Phe-

Gly-∆Phe-D-Ala-OMe; hydrogen bond – dotted line 
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Rysunek 7.   Struktura krystaliczna a) Boc-Pro-ΔPhe-Val-ΔPhe-Ala-OMe (12), b) Boc-Pro-ΔPhe-Gly-ΔPhe-

Ala-OMe (13); wiązania wodorowe – linia przerywana 

Figure 7. Crystal structure of a) Boc-Pro-ΔPhe-Val-ΔPhe-Ala-OMe (12), b) Boc-Pro-ΔPhe-Gly-ΔPhe-

Ala-OMe (13); hydrogen bonds – dashed line 

 

Interesującą grupę dehydropeptydów stanowią pentapeptydy 1419, 

zawierające dwie reszty dehydrofenyloalaniny w pozycji 2 i 4. Głównymi 

różnicami w ich strukturze drugorzędowej jest struktura C-końcowego 

aminokwasu, jego forma i rodzaj izomeru dehydrofenyloalanina. Otrzymane wyniki 

dla tej grupy związków sugerują przyjęcie zgiętego kształtu cząsteczki i nie 

wskazują na wyraźny związek między strukturą a konformacją. Wartości kątów 

przedstawione w Tabeli 6 są typowe dla drugorzędowej struktury peptydów                  

z dwiema resztami ΔPhe oddzielonymi jedną nasyconą resztą aminokwasową. Co 

więcej, oprócz peptydu 14 (występuje jako pojedynczy konformer), peptydy 1519 

wykazują skłonność do występowania w postaci dwóch różnych konformerów, 

przykładowo, związki 15 i 18 występują w dwóch symetrycznych formach,                      

o odpowiednio niższej i wyższej wartości energii [35]. Podobne wyniki uzyskano 

dla peptydów 2124. Każdy z nich przyjmuje zgiętą konformację, a w roztworze 

mogą występować w postaci dwóch różnych formach. 

Inne preferencje konformacyjne obserwuje się natomiast dla peptydu 20. 

Obecność dwóch reszt ΔAla indukuje konformację 310-helikalną. Badania 

wykazały, że wpływ wolnego N-końca w łańcuchu na konformację całej cząsteczki 

jest nieznaczny [36]. 
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Porównanie peptydów 25 i 26 (różniących się jedynie konfiguracją reszt ΔPhe) 

wskazuje na znaczną rolę rodzaju izomeru (Z lub E) na ułożenie całej molekuły. 

Oba te peptydy posiadają konformację β-skrętu, ale o różnym charakterze [40]. 

 

1.3. KONFORMACJA PEPTYDÓW ZAWIERAJĄCYCH DWIE RESZTY 

DEHYDROFENYLOALANINY ODDZIELONE DWIEMA (LUB WIĘCEJ) 

NASYCONYMI RESZTAMI AMINOKWASOWYMI 

 
Tabela 7.  Peptydy zawierające dwie reszty dehydroaminokwasowe oddzielone dwiema lub więcej nasyconymi 

resztami aminokwasowymi 

Table 7. Peptide containing two dehydro-residues separated by two or more saturated amino acids 
 

 

Dla dehydropeptydów zawierających motyw ∆X-Y-∆X najbardziej preferowaną 

strukturą jest 310-helisa. W przypadku dehydropeptydów zawierających dwie reszty 

dehydrofenyloalaniny oddzielone przez więcej niż jedną nasyconą resztę 

aminokwasową, oprócz 310-helisy obserwuje się również obecność α-helisy. Forma 

ta pojawia się tym częściej, im dłuższa jest sekwencja nasyconych reszt pomiędzy 

resztami dehydroaminokwasów [23]. W konformacji mieszanej występuje zarówno 

wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe typu (i+3)→i , stabilizujące 

konformację 310-helisy, jak również wiązanie typu (i+4)→i obecne w α-helisie 

[52]. Co istotne, zwinięta konformacja obecna w relatywnie niepolarnych 

rozpuszczalnikach (chloroformie) jest destabilizowana przez DMSO - peptyd                  

2 przyjmuje wówczas wydłużony kształt [24].

Lp. Peptyd Odn. 
Struktura 

krystaliczna w roztworze 

1 Boc-L-Ala-∆ZPhe-Aib-L-Ala-∆ZPhe-Aib-OMe 18  
prawoskrętna 310-

helisa 

2 
Boc-L-Phe-∆ZPhe-L-Val-L-Phe-∆ZPhe-L-Val-

OMe 
20, 24 

prawoskrętna 310-

helisa 

mieszanina α- i 310-

helisa (CHCl3); 

wydłużona (DMSO) 

3 Boc-Val-∆Phe-Leu-Phe-Ala-∆Phe-Leu-OMe 15 
mieszanina α- i 310-

helisa 
 

4 
Boc-Gly-∆ZPhe-L-Ala-L-Phe-L-Leu-∆ZPhe-L-

Ala-NHMe 
23  α-helisa 

5 Boc-Gly-ΔEPhe-Phe-Gly-ΔEPhe-Phe-OH 37  zgięta (DMSO) 

6 H2N-Gly-ΔEPhe-Phe-Gly-ΔEPhe-Phe-OH·TFA 37  310-helisa (DMSO) 

7 Boc-Gly-ΔZPhe-Gly-Gly-ΔZPhe-Gly-OMe 37  
nieuporządkowana 

310-helisa (DMSO) 

8 Boc-Gly-ΔZPhe-Phe-Gly-ΔZPhe-Phe-OMe 37  Zig-Zag (DMSO) 

9 Boc-Gly-ΔAla-Gly-Gly-ΔAla-Gly-OMe 37  
charakterystyczna 

(DMSO) 

10 Boc-Gly-ΔEPhe-Gly-Gly-ΔEPhe-Gly-OMe 37  wydłużona (DMSO) 

11 
Ac-Gly-Ala-∆Phe-Ile-Val-∆Phe-Ile-Val-∆Phe-

Ala-Gly-NH2 
38 310-helisa  

12 
Boc-Val-∆Phe-Phe-Ala-Phe-∆Phe-Phe-Leu-Ala-

∆Phe-Gly-OMe 
38 

mieszanina α- i 310-

helisa 
 

13 
Ac-Gly-Ala-ΔPhe-Leu-Gly-ΔPhe-Leu-Gly-

ΔPhe-Ala-Gly-NH2 
42 

prawo- i 

lewoskrętna 310-

helisa 

prawoskrętna 310-

helisa 



 

 

Tabela 8.  Wartości kątów torsyjnych  i ψ (
o
) w peptydach zawierających dwie reszty dehydroaminokwasowe oddzielone dwiema lub więcej nasyconymi resztami aminokwasowymi 

Table 8. The values of  and ψ (
o
) torsion angles in peptides with containing two dehydro-residues separated by two or more saturated amino acids 

 

Peptyd 1 ψ1 2 ψ2 3 ψ3 4 ψ4 5 Ψ5 6 ψ6 7 ψ7         

2 77 41 -46 -24 -63 -19 -67 -8 -61 -26 -122 26           

3 -53 -40 -54 -31 -75 -40 -63 -23 -84 -9,5 96 -4 -63 -39         

5a 48 -105 -0.2 83 -137 134 46 54 63 59 -41            

5b 74 173 -17 90 -120 134 -64.5 -70 64 61 -34            

6a – 158 -80 73 166 76 67 56 41 48.5 -50            

6b – -21 0.5 83.5 176 69 -46 -69 41 55 -37            

7 -18 -15 9 0.1 11 9.5 -0.3 49 -44.5 -41 22 -28           

8 107 -102 106 52 152 -55 127 108 51 64 -21 13.5           

9a -38 -64 -142 -111 -57 -34 155 106 34 59 -56 69           

9b 38 63 142 111 57 34 155 -106 -34.5 -58 57 -49           

10 -10 63 15 -79 -31 81 -4 2 33 -62 17 -6           

12a -96 150 57 30 56 13 51 25 56 19 56 19 52 28 54 23 50 23 53 38 -70 174 

12b 94 -163 -71 -5 -52 -18 -63 -13 -55 -21 -52 -21 -65 -13 -57 -20 -50 -21 -67 -21 75 -168 
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Peptydy 510 z resztami dehydrofenyloalaninowymi wykazują interesujące 

preferencje konformacyjne. Mają one zbliżoną sekwencję, ale każdy z nich 

przyjmuje inną strukturę drugorzędową, zależnie od rodzaju rozpuszczalnika 

(Tabela 9). Konformacja uporządkowana występuje głównie w przypadku 

peptydów rozpuszczonych w chloroformie [37]. 

Rola ΔPhe w łańcuchu peptydowym jest zauważalna w przypadku peptydu 11. 

Wprowadzenie reszt dehydroaminokwasów indukuje konformację 310-helikalną 

nawet gdy w sekwencji obecne są reszty aminokwasowe narzucające konformację 

β-kartki (Val, Ile). Peptyd 12 przyjmuje natomiast mieszaną strukturę 

310- i α-helikalną ze względu na obecność łącznika między resztami ΔPhe                         

o długości trzech reszt aminokwasowych [38]. 

 W krystalicznej strukturze peptydu 12 współwystępują dwie konformacje, 

lewo- i prawoskrętna 310-helisa, usytuowane antyrównolegle (konformery a i b). 

Analiza widm CD wskazuje jednak na dominujący udział prawoskrętnej 310-helisy 

obecnej w roztworze. Uporządkowana struktura peptydu jest konsekwencją 

obecności reszty glicyny we fragmencie GXXG - to ułożenie reszt Gly odpowiada 

za formowanie zamka glicynowego, w którym obserwuje się wiązania wodorowe 

C
α
-H···O. Dodatkowo, peptyd ten zdolny jest do samoorganizacji i przypomina 

budową helisy transmembranowe. 

 

1.4. KONFORMACJE PEPTYDÓW ZAWIERAJĄCYCH FRAGMENT  

-(Aib-ΔPhe)2- 

 
Tabela 9.  Lista peptydów zawierających ugrupowanie -(Aib-ΔPhe)2- 

Table 9. List of peptides containing -(Aib-ΔPhe)2- motif 

 

Lp. Peptyd Odn. 
Struktura 

krystaliczna w roztworze 

1 Boc-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 11 
lewoskrętna 

310-helisa 

lewoskrętna 

310-helisa 

2 Boc-Pro-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 11 
lewoskrętna 

310-helisa 

lewoskrętna 

310-helisa 

3 Boc-(Aib-∆ZPhe)2-L-Leu-OMe 28  
lewoskrętna 

310-helisa 

4 Boc-L-Leu-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 28, 29  
lewoskrętna 

310-helisa 

5 Boc-L-Leu-(Aib-∆ZPhe)2-L-Leu-OMe 29  
lewoskrętna 

310-helisa 

6 Boc-D-Leu-(Aib-∆ZPhe)2-L-Leu-OMe 29  

310-helisa 

(skręcalność 

zależna od 

rozpuszczalnika) 

7 Boc-D-Leu-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 29  
prawoskrętna 

310-helisa 
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8 Boc-Ala-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 30  
lewoskrętna 

310-helisa 

9 Boc-Val-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 30  
lewoskrętna 

310-helisa 

10 Boc-Phe-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 30  
lewoskrętna 

310-helisa 

11 Boc-Nap-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 30  
lewoskrętna 

310-helisa 

12 Boc-Aib-Leu-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 10, 12  

310-helisa 
(skręcalność 

zależna od 

rozpuszczalnika) 

13 Boc-Aib-Ala-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 10  

310-helisa 

(skręcalność 

zależna od 
rozpuszczalnika) 

14 Boc-Aib-Val-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 10  

310-helisa 

(skręcalność 
zależna od 

rozpuszczalnika) 

15 Boc-Aib-Phe-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 10  

310-helisa 
(skręcalność 

zależna od 

rozpuszczalnika) 

16 Boc-Aib-Nap-(Aib-∆ZPhe)2-Aib-OMe 10  

310-helisa 

(skręcalność 

zależna od 
rozpuszczalnika) 

17 
H-β-Ala-∆ZPhe-Aib-∆ZPhe-Api-Aib2-Api-

Aib2-OMe 
39  310-helisa (DMSO) 

18 Boc-Aib-∆ZPhe-L-Val-NH-Bn 41  310-helisa 

19 Boc-Aib-∆ZPhe-(Aib)1-L-Val-NH-Bn 41  310-helisa 

20 Boc-Aib-∆ZPhe-(Aib)2-L-Val-NH-Bn 41 
310-helisa 

(prawoskrętna) 
310-helisa 

(prawoskrętna) 

21 Boc-Aib-∆ZPhe-(Aib)3-L-Val-NH-Bn 41 
310-helisa 

(prawoskrętna) 

310-helisa 

(prawoskrętna) 

22 H-Aib-(ΔZPhe-Aib)4-OMe 43  
310-helisa 

(prawoskrętna) 

23 H-β-Ala-(ΔZPhe-Aib)4-OMe 43   

24 H-Gly-(ΔZPhe-Aib)4-OMe 43   

25 H-N-metyloGly-(ΔZPhe-Aib)4-OMe 43   

26 H-(Aib-ΔZPhe)4-L-Leu-OCH3 43  
310-helisa 

(lewoskrętna) 

25 H-(Aib-ΔZPhe)4-L-Leu2-OCH3 43  
310-helisa 

(prawoskrętna) 

26 H-(Aib-ΔZPhe)2-L-Leu-(ΔZPhe-Aib)2-OMe 43  
310-helisa 

(prawoskrętna) 

27 H-(Aib-ΔZPhe)2-L-Phe-(ΔZPhe-Aib)2-OMe 43  
310-helisa 

(prawoskrętna) 

28 
H-β-Ala-ΔZPhe-Aib-ΔZPhe-L-Leu-(ΔZPhe-

Aib)2-OMe 
43  

310-helisa 

(prawoskrętna) 

29 
H-β-Ala-ΔZPhe-Aib-ΔZPhe-L-Phe-(ΔZPhe-

Aib)2-OMe 
43, 44  

310-helisa (prawo- 

i lewoskrętna) 

30 H-(Aib-ΔZPhe)4-Aib-OMe 45   
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Tabela 10.  Wartości kątów torsyjnych  i ψ () w peptydach z motywem -(Aib-ΔPhe)2- 

Table 10. The values of  and ψ () torsion angles in peptide with motif -(Aib-ΔPhe)2- 

 
Peptyd 1 Ψ1 2 ψ2 3 ψ3 4 ψ4 5 ψ5 6 ψ6 

1 54,9 36,3 47,8 20,7 53,1 27,6 56,3 32,4 -52,4 -52,2   

2 -44,0 131,0 57,0 28,0 50,0 22,0 50,0 34,0 58,0 24,0 -53,0 -48,0 

20 −58.1 −43.9 −60.2 −19.4 −54.0 −32.9 −72.6 −1.8 −100.0 7.4 - - 

21 −55.0 −34.4 −55.9 −19.6 −50.4 −34.6 −54.2 −33.4 −56.0 −34.1 −123.0 −10.2 

 

 

Tabela 11.  Skręcalność 310-helisy dla peptydów zawierających motyw -(Aib-ΔPhe)2- w zależności od polarności 

zastosowanego rozpuszczalnika 

Table 11. Screw sense of 310-helix for peptides containing -(Aib-ΔPhe)2- motif depends on solvent polarity 

 

Rozpuszczalnik 

 

 

 

 

Peptyd 

chloroform acetonitryl THF metanol 

6 mieszanina 50:50 prawoskrętna prawoskrętna prawoskrętna 

12 prawoskrętna - lewoskrętna lewoskrętna 

13 prawoskrętna prawoskrętna prawoskrętna - 

14 prawoskrętna prawoskrętna prawoskrętna lewoskrętna 

15 prawoskrętna lewoskrętna lewoskrętna - 

16 prawoskrętna lewoskrętna lewoskrętna - 

 

Można zaobserwować, że wszystkie peptydy zawierające 

fragment -(Aib-ΔPhe)2- przyjmują wysoce uporządkowaną konformację 310-helisy, 

zarówno w krysztale jak i w roztworze (Tabela 9). Każda z nich zawiera 

wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe typu (i+3)i, stabilizujące powstałą 

strukturę. Skręcalność helisy zależy jednak od wielu czynników m. in. rodzaju 

chiralnej reszty aminokwasowej, jej pozycji w łańcuchu peptydowym, rodzaju 

rozpuszczalnika czy temperatury (Tabela 11). Biorąc pod uwagę dostępne dane 

źródłowe, wpływ powyższych zmiennych można podsumować następująco [10, 

29]: 

 jeśli reszta znajdująca się na C-końcu achiralnego fragmentu ma 

 konfigurację L, peptyd przyjmuje strukturę lewoskrętną (3); 

 jeśli reszta znajdująca się na N-końcu achiralnego fragmentu ma 

 konfigurację L, peptyd przyjmuje strukturę lewoskrętną niezależnie od 

 polarności rozpuszczalnika (2, 4, 8, 9, 10, 11); 

 jeśli reszty znajdujące się zarówno na C oraz na N-końcu achiralnego frag-

 mentu mają konfigurację L, peptyd przyjmuje strukturę lewoskrętną (5); 

 dla ustalenia skręcalności achiralnego fragmentu, najlepiej zwrócić uwagę 

 na resztę aminokwasową z N-końca (4, 5, 6, 7); 
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 jeśli reszta o konfiguracji L znajduje się na drugiej pozycji od N-końca                  

 w sekwencji łańcucha peptydowego, to w zależności od jej rodzaju wzrasta 

 prawdopodobieństwo przyjęcia struktury prawoskrętnej (wedle szeregu 

 Val>Leu~Ala>Phe>Nap) [4]; 

 w niskich temperaturach preferowana jest struktura lewoskrętna [4]. 

 

Peptyd 17 z łańcuchem bocznym sieciowanym resztami Api (Peptide 17 with 

the side-chain cross-linking between Api) preferuje konformację 310-helikalną na       

N-końcowym fragmencie (H-β-Ala-∆
Z
Phe-Aib) i one-handed helisę w achiralnym 

łańcuchu peptydowym. Takie sieciowanie łańcucha bocznego stabilizuje 

preferowaną przez peptyd strukturę [39]. 

Możliwe jest kontrolowanie skręcalności peptydów zawierających w swej 

strukturze pierwszorzędowej fragment Boc-Aib-∆
Z
Phe-(Aib)n- (1821) poprzez 

wprowadzenie chiralnej reszty aminokwasowej, np. L-Val, na C-końcu [41]. 

Zmiany helikalności dzięki NCDE (N-końcowy niekowalencyjny chiralny efekt 

domina (ang. N-terminal Noncovalent Chiral Domino Effect) oraz CCDE                     

(C-końcowy kowalencyjny chiralny efekt domina (ang. C-terminal Covalent Chiral 

Domino Effect) widoczne są na przykładzie peptydów 2227. Właściwości 

konformacyjne peptydów 2225 są przejawem działania czynnika zewnętrznego                

w postaci NCDE, 26 i 27 – CCDE oraz NCDE [43]. 

 

2. SAMOORGANIZUJĄCE SIĘ STRUKTURY (NP. NANORURKI, 

NANOPŁYTKI, HYDROŻELE) 
 

W poprzednich latach peptydy zawierające α, β-dehydrofenyloalaninę były 

badane jako potencjalne nośniki leków. Dipeptydy takie jak H-Glu-ΔPhe-OH                  

i H-Lys-ΔPhe-OH mają zdolność do samoorganizacji w nanopłytki i potrafią 

zamykać w swym wnętrzu małe cząsteczki [48]. Podobne właściwości H-Phe-

ΔPhe-OH pozwalają na formowanie hydrożelu, który zamyka i uwalnia bioaktywne 

związki w zależności od wartości pH i stężenia soli [46]. Dodatkowo, peptydy te 

biorą udział w formowaniu nanorurek. Przeprowadzone badania dowiodły, że 

wprowadzenie reszty dehydrofenyloalaniny w miejscu jej nasyconego 

odpowiednika prowadzi do podwyższenia odporności na degradację enzymatyczną 

oraz wspomaga formowanie rurek o jednolitym kształcie i średnicy. Badania CD 

pokazują, że dipeptyd ten przyjmuje konformację β-skrętu. Podejrzewa się, że ta 

struktura drugorzędowa odpowiada ze podwyższoną stabilność nanorurek [47, 49]. 
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3. ZASTOSOWANIE DEHYDROPEPTYDÓW JAKO 

POTENCJALNE LEKI 

 

W ostatnim czasie peptydy z resztami dehydroaminokwasów były badane pod 

kątem posiadania potencjalnych właściwości leczniczych. Interesującymi 

przykładami peptydów o właściwościach bakteriobójczych są te przedstawione 

przez Chauhana i współpracowników. 

 
Tabela 12.  Oznaczenia peptydów przedstawionych w pracach Chauhana i współautorów 

Table 12. Names of peptides presented in the papers of Chauhan and co-authors 

 

Symbol Sekwencja łańcucha peptydowego 

VS1 Ac-K-A-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-V-K-NH2 

VSL1 Ac-ΔF-K-A-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-V-K-NH2 

VSL2 Ac-A-ΔF-K-A-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-V-K-NH2 

VSL3 Ac-K-A-ΔF-K-A-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-V-K-NH2 

VS2 Ac-K-W-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-V-K-NH2 

VS3 Ac-K-W-ΔF-W-K-ΔF-W-K-ΔF-V-K-NH2 

VS4 Ac-K-W-ΔF-W-K-ΔF-W-K-ΔF-W-K-NH2 

VA1 Ac-K-W-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-A-K-NH2 

VA2 Ac-K-A-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-A-K-NH2 

VA3 Ac-K-W-ΔF-W-K-ΔF-A-K-ΔF-A-K-NH2 

VSD1 Ac-K-A-ΔF-W-K-ΔF-V-K-ΔF-V-K-NH-K-NH-K-V-ΔF-K-V-ΔF-K-W-ΔF-A-K-Ac 

 

Peptydy mające 310- oraz α-helikalną konformację, przyjętą dzięki 

wprowadzeniu reszty ΔPhe, zdolne są do interakcji z ujemnie naładowaną błoną 

bakterii, ze względu na dodatnio spolaryzowany łańcuch peptydowy (peptyd VS1) 

[51]. 

 
 

Rysunek 8.   Schemat przedstawiający podział polarnych i apolarnych powierzchni 310-helikalno-kołowych 

konfiguracji VS1 

Figure 8. Scheme of the segregation of hydrophilic and hydrophobic faces of 310-helical-wheel 

configuration of VS1 
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Cząsteczka VS1 służyła jedynie jako wyjściowa sekwencja. Zmodyfikowano ją 

do VSL1, VSL2 i VSL3 poprzez dodanie po jednej reszcie aminokwasowej. 

Zaobserwowano, że wydłużenie łańcucha nie wpływa na zwiększenie aktywności 

antybakteryjnej [50]. 

Pośród ostatnich przebadanych związków, VS2 i VS3 hamują wzrost różnych 

grzybów z rodzaju Candida (C.albicans, C.kefyr, C.glabrata, C.utilis, 

C.dublinienesis, C.tropicalis, C.krusei, C.parapsilosis) [53]. Peptyd VS2 wykazuje 

też aktywność wobec Escherichia coli, Staphylococcus aureus i pierwotniaka 

wywołującego malarię, Plasmodium falciparum. VS3 ma zwiększone działanie 

wobec S. aureus niż VS2, ale słabsze względem E. coli. VS4 natomiast wykazuje 

najbardziej bakteriobójcze działanie spośród wszystkich przebadanych substancji 

[50]. 

Związki VA1, VA2 i VA3 to zoptymalizowane sekwencje peptydu VS2. 

W przypadku VA1 (gdzie zamieniono pojedynczą resztę Val na Ala) nie 

zaobserwowano zmian w aktywności wobec E. coli i komórek eukariotycznych, 

natomiast ta wobec S. aureus wzrosła pięciokrotnie. Kolejne zmiany w sekwencji 

(reszty Ala na Trp w VA2 oraz Ala na Val w VA3) poskutkowały obniżeniem 

działania bakteriobójczego omawianych peptydów. 

Aktywność przeciwbakteryjna jest silnie powiązana z drugorzędową strukturą 

peptydów VA2 i VA3 mających odpowiednio najmniej i najbardziej helikalną 

formę. Najlepsze wyniki uzyskano dla najsłabiej skręconego peptydu VA1 [51]. 

Dendrymer VSD1 wykazuje świetne działanie na E. coli oraz MRSA (gronkowiec 

złocisty oporny na metycylinę, ang. Methicyllin-resistant Staphylococcus aureus). 

Aktywność peptydów jest ściśle powiązana z ich strukturą i helikalnością. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Mimo że dehydropeptydy są znane jako peptydomimetyki o specyficznych 

preferencjach konformacyjnych, już od kilkudziesięciu lat nadal są interesującym 

obiektem badawczym. Zarówno mnogość struktur czy sekwencji, jak i możliwość 

kontrolowania warunków (takich jak temperatura czy rozpuszczalnik) czynią z reszt 

dehydroaninkowasowych bardzo efektywny czynnik, który wpływa na konformacje 

łańcucha. Dodatkowo aktywność antybakteryjna tego typu związków, jak i możliwość 

stosowania ich jako potencjalne nośniki leków, to nowe obszary zastosowania tej klasy 

peptydomimetyków. 
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ABSTRACT 

 

Phosphonates are the group of organophosphorus compounds, which are 

characterized by the presence of covalent bond(s) between carbon and phosphorus 

atom in their structure. Both; the natural and synthetic phosphonic compounds, are 

encountered in various ecosystems, however because of their wide range                           

of applications, the latter ones are considerably more frequently discussed. 

Regarding the broad spectrum of biological activity, capability to chelate metal 

cations and environmental stability of direct carbon to phosphorus bond under 

physiological conditions, phosphonic compounds found a variety of applications 

e.g. as pesticides, drugs, anticorrosive agents, additives to surfactants and flame 

resistant (partially)polymers. Such massive use of phosphonates, together with 

mentioned environmental stability of those compounds, results in their common 

presence as xenobiotic environmental pollutants. Scientific efforts dedicated to 

recognising the fate and biodegradation of phosphonic compounds in the 

environment had begun in 80’s last century. Currently it is known that many 

microorganisms, mainly bacteria, but also fungi, are able to decompose the C-P 

bond. Interestingly however, the number of known species of fungi that are able to 

biodegrade and/or to bio-transform the phosphonates, is relatively low. It seems to 

be surprising, because especially the fungi are known from their impressive skills to 

adaptation to various nutritional conditions. Such a thesis may be supported by the 

fact that the process of biodegradation of phosphonates may occur via several 

pathways. Enzymes which are known to catalyse this process are 

phosphonoacetaldehyde hydrolase, phosphonoacetate hydrolase, 

phosphonopyruvate hydrolase and C-P lyase complex. This article briefly presents 

the issue of degradation pathways of phosphonates, and the role of phosphonate-

degrading fungi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: phosphonates, biotransformation, biodegradation, fungi 

Słowa kluczowe: związki fosfonowe, biotransformacja, biodegradacja, grzyby 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

2-AEP    – kwas     aminetanofosfonowy,    ciliatyna   (ang.    2-amino- 

ethylphosphonic acid 

AMPA    – kwas    aminometylofosfonowy    (ang.   aminomethylphos-

phonic acid) 

ATMP        – kwas      aminotrimetylenofosfonowy      (ang.     aminotris-

(methylphosphonic) acid) 

ATP    – adenozyno-5′-trifosforan 

PRPP    – 5-fosforybozylo-1-pirofosforan     (ang.     phosphoribosyl 

pyrophosphate)  

HDTMP    – kwas heksametylenodiamino-N,N,N’,N’-tetrakis(metyleno-

fosfonowy)   (ang. hexamethylenediamine-N,N,N’,N’-tetrakis 

(methylphosphonic)acid) 

Pi    – reszta fosforanowa 

PA    – kwas fosfonooctowy (ang. phosphonoacetic acid) 
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WPROWADZENIE 

 
Od niemal pięćdziesięciu lat - od wprowadzenia herbicydu                                              

N-fosfonometyloglicyny (glifozatu) do powszechnego stosowania w praktyce rolniczej, 

wykorzystanie pochodnych fosfonowych i losy tych substancji w ekosystemach są 

powodem wielu dyskusji i kontrowersji.  Początkowa euforia związana                              

z wprowadzeniem, jak wtedy uważano, w pełni biodegradowalnej substancji aktywnej 

hamującej rozwój wyłącznie roślin, w miarę upływu czasu ustąpiła miejsca refleksji 

dotyczącej znacznie szerszego spektrum oddziaływania glifozatu, niż pierwotnie 

zakładano [1]. Obecnie, kiedy substancja ta reprezentuje liczną grupę pochodnych 

kwasów fosfonowych wykorzystywanych powszechnie w różnych sferach ludzkiej 

aktywności, poszukiwanie informacji przemawiających za zastosowaniem fosfonianów 

stanowi interesujący wątek badań naukowych. Jednym z istotnych aspektów tych 

działań jest ustalenie losu pochodnych fosfonowych w środowisku i wskazanie 

możliwości przekształceń tych substancji. Chociaż zdecydowana większość 

szczegółowych informacji związanych z biokatalizowanymi przemianami fosfonianów 

dotyczy aktywności bakterii [2], stopniowo rośnie liczba danych wskazujących na 

znaczący udział grzybów mikroskopowych w tych procesach [3, 4]. 

 

1. GRZYBY JAKO ORGANIZMY INICJUJĄCE PRZEMIANY 

FOSFONIANÓW 

  
Grzyby to królestwo szeroko rozpowszechnionych, nie fotosyntezujących 

eukariontów, które jako reducenci odgrywają istotną rolę w obiegu materii i energii 

w środowisku przyrodniczym [5]. Zgodnie z systematyką podawaną przez 

światową bazę danych gatunków „Catalouge of Life” w skład tego królestwa 

wchodzą organizmy reprezentujące pięć typów: Ascomycota, Basidiomycota, 

Chytridiomycota, Glomeromycota oraz Zygomycota [6]. Pomimo tego, że 

przedstawiciele poszczególnych jednostek taksonomicznych wykazują duże 

zróżnicowanie pod względem budowy grzybni oraz organów i sposobów 

rozmnażania, to w większości charakteryzują się wspólną cechą – heterotroficznym 

sposobem odżywiania, opartym na działaniu zewnątrzkomórkowych enzymów 

(tzw. egzoenzymów) [7]. Komórki grzybów wydzielają do peryplazmy, tj. 

przestrzeni występującej pomiędzy zewnętrzną błoną cytoplazmatyczną a ścianą 

komórkową oraz bezpośrednio do podłoża enzymy, które są zdolne do rozkładu 

złożonych substancji organicznych. Uzyskane w ten sposób prostsze formy 

związków chemicznych, mogą być z łatwością transportowane przez ścianę 

komórkową, a następnie przyswajane przez komórki grzybni [7, 8]. Węgiel                         

– podstawowy pierwiastek biogenny – jest najczęściej pobierany przez grzyby                    

w postaci cukrów prostych. Azot jest zazwyczaj transportowany do wnętrza 

komórek w postaci jonów azotanowych lub amonowych, zaś najlepiej przyswajalną  
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formą fosforu są jony diwodorofosforanowe. Inne pierwiastki, takie jak potas, 

siarka czy magnez, wnikają do komórek również w odpowiedniej formie jonowej 

[9].  

 

2. ZWIĄZKI FOSFONOORGANICZNE – MNIEJ ZNANE SKŁADNIKI 

ŻYWYCH ORGANIZMÓW ORAZ KSENOBIOTYKI 

 

Mianem związków fosfonowych (związkami fosfonoorganicznymi) określa się 

substancje organiczne będące pochodnymi kwasu fosforowego(III) - H3PO3. 

Kowalencyjne wiązanie węgiel–fosfor (C-P), które stanowi strukturalną cechę 

charakterystyczną tych substancji, odznacza się znaczną trwałością i odpornością 

wobec działania wielu czynników fizycznych oraz chemicznych. W konsekwencji 

związki fosfonowe zachowują dużą stabilność w szerokim zakresie pH                               

i temperatury [10]. Nie do końca znane jest pochodzenie fosfonianów 

występujących w biosferze naszej planety. Przypuszczalnie, w pierwotnej 

atmosferze Ziemi zawierającej jedynie niewielkie stężenie tlenu, związki 

fosfonoorganiczne stanowiły dominującą formę fosforu, jednak wraz z upływem 

czasu i stopniową dominacją organizmów tlenowych, której towarzyszył wzrost 

stężenia tlenu w atmosferze, ustąpiły one miejsce pochodnym organicznym kwasu 

fosforowego(V) - H3PO4 [10]. Hipotezę tę potwierdza analiza składu chemicznego 

meteorytu Murchison, odkrytego w 1969 roku w południowej Australii. Na 

powierzchni tego chondrytu węglistego, liczącego sobie około 4 miliardy lat, wśród 

wielu związków organicznych zidentyfikowano również pochodne fosfonowe                  

[11, 12]. Obecnie, w różnych ekosystemach ziemskiej biosfery możemy wyróżnić 

fosfoniany pochodzenia zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego [13, 14]. 

Naturalne związki fosfonowe, zostały zidentyfikowane w komórkach różnorodnych 

taksonomicznie organizmów. Występują dosyć powszechnie w ewolucyjnie 

starszych formach życia, takich jak bakterie lub grzyby, gdzie stanowią zwykle 

element strukturalny egzopolisacharydów, glikoprotein lub lipidów [15]. Substancje 

te spotyka się także w komórkach organizmów bardziej złożonych – mięczaków, 

owadów, a nawet ssaków [15]. Obecnie znanych jest kilkadziesiąt naturalnie 

występujących pochodnych fosfonowych [13], spośród których warto wymienić 

ciliatynę, fosfomycynę oraz bialafos (Rys. 1).  
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a) b) c) 

 

Rysunek 1.     Struktury przykładowych naturalnych związków fosfonowych: ciliatyna (a), fosfomycyna (b),                         

      bialafos (c) 

Figure 1. The structures of some natural phosphonic compounds: ciliatine (a), fosfomycin (b), bialaphos 

(c) 

 

Ciliatyna (kwas 2-aminoetanofosfonowy, 2-AEP) zapisała się w historii 

związków fosforoorganicznych jako pierwszy zidentyfikowany, biogenny 

fosfonian. Substancja ta została wyizolowana w 1959 roku z komórek 

pierwotniaków stanowiących naturalną mikroflorę żwacza owiec [16]. Obecnie 

uważa się, że 2-AEP jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie, naturalnym 

związkiem zawierający wiązanie C-P. Kolejna wspomniana substancja                              

– fosfomycyna (kwas cis-(1R,2S)-epoksypropanofosfonowy) – była pierwszym 

odkrytym naturalnym fosfonianem wykazującym aktywność antybiotyczną. 

Metabolit ten jest wytwarzany przez niektóre gatunki bakterii z rodzaju 

Streptomyces oraz Pseudomonas  [17, 18]. Jego działanie opiera się na inhibicji 

transferazy UDP-N-acetyloglukozamino-3-O-enolopirogronianu - pierwszego 

enzymu biorącego udział w ścieżce biosyntezy peptydoglikanu, który stanowi 

istotny składnik ściany komórkowej bakterii [19]. Fosfomycyna wykazuje szerokie 

spektrum działania zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. 

Ze względu na swoje właściwości antybiotyk ten znalazł zastosowanie w leczeniu 

infekcji układu moczowego ssaków [20]. 

Z kolei bialafos jest tripeptydem wykazującym działanie herbicydowe. Prócz 

dwóch cząsteczek L-alaniny, w skład tej substancji wchodzi także kwas 2-amino-4-

(metylofosfinylo)-butanowy, będący fosfonowym analogiem kwasu glutaminowego 

i zapewniający cząsteczce aktywność biologiczną. Kwas 2-amino-4-

(metylofosfinylo)-butanowy, zwyczajowo nazywany fosfinotricyną, posiada silne 

właściwości hamujące działanie roślinnej oraz bakteryjnej syntetazy glutaminowej 

[21].  

Prócz naturalnych związków fosfonowych, w wielu ekosystemach można 

spotkać ksenobiotyki fosfonoorganiczne, których obecność związana jest                           

z działalnością człowieka. Obecnie liczba fosfonianów stworzonych na drodze 

syntezy chemicznej jest znacznie większa od liczby znanych, naturalnych połączeń 

fosfonowych [14]. Fakt ten wynika z interesujących właściwości fizyko-

chemicznych,   które   predestynują   te   substancje   do   zastosowania   w  różnych  

NH
2

PO
3
H

2

O

H
2
O

3
P

OH
N
H

N
H

P

O

O

O O

OH
NH

2



 

40 D. WIECZOREK, J. LIPOK  
   

 

dziedzinach gospodarki [14]. Jedną z najbardziej użytecznych cech pochodnych 

fosfonowych, która zadecydowała o ich szerokim zastosowaniu w przemyśle, jest 

zdolność chelatowania jonów metali [22]. Możliwości kompleksotwórcze 

fosfonianów wzrastają proporcjonalnie do liczby grup – PO3H2 w cząsteczce,                   

a ponadto reszty fosfonowe są znacząco lepszymi ligandami w porównaniu do ich 

karboksylowych odpowiedników. Dzięki temu związki takie jak kwas                             

2-fosfonobutano-1,2-4-trikarboksylowy (PBTC), kwas aminotrimetylenofosfonowy 

(ATMP), kwas etylenodiaminotetra(metylenofosfonowy) (EDTMP) oraz kwas 

dietylenotriaminopenta(metylenofosfonowy) (DTPMP) są z powodzeniem 

stosowane jako środki antykorozyjne w instalacjach wodnych, substancje 

przeciwdziałające tworzeniu się kamienia kotłowego w systemach chłodniczych                   

i grzewczych, czy dodatki do kosmetyków, środków piorących oraz czyszczących 

[22, 14] (Rys. 2). 

 
Rysunek 2.     Struktury fosfonowych kompleksonów jonów metali: kwas 2-fosfoobutano-1,2-4-trikarboksylo-

wy (a), kwas aminotrimetylenofosfonowy (b), kwas etylenodiamino  tetra-(metylenofosfonowy) 

(c), kwas dietylenotriaminopenta(metylenofosfonowy) (d)                     

Figure 2. The structures of phosphonic metal complexing agents: 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic 

acid (a), nitrilotris(methylene phosphonic acid) (b), ethylenediamine tetra(methylene 

phosphonic acid) (c), diethylenetriamine penta(methylene phosphonic acid) (d) 
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Inną, cenną cechą pochodnych fosfonowych jest aktywność biologiczna. 

Wynika ona głównie z tetraedrycznej geometrii grupy fosfonowej, co odpowiada 

geometrii grupy karboksylowej w stanach przejściowych reakcji enzymatycznych 

oraz możliwości występowania tego ugrupowania jako akceptora lub też donora 

protonów, co istotne w fizjologicznym zakresie pH [23]. Przez wzgląd na te 

właściwości, związki fosfonoorganiczne stosunkowo często są inhibitorami 

enzymów należących do różnych klas oraz wykazują działanie antybakteryjne                   

i antywirusowe [13, 23]. Dzięki specyficznym aspektom wspomnianej aktywności, 

fosfoniany są z powodzeniem stosowane jako pestycydy oraz leki [23]. Szczególne 

intrygujące zdolności do oddziaływania z układami biologicznymi posiadają 

aminofosfoniany, będące analogami aminokwasów, w których grupa karboksylowa 

jest zastąpiona przez grupę fosfonową [23, 24]. Dynamiczny wzrost 

zainteresowania aminofosfonianami rozpoczął się w pierwszej połowie lat 70 

ubiegłego stulecia, po zsyntetyzowaniu i odkryciu właściwości herbicydowych                    

N-fosfonometyloglicyny, znanej również pod nazwą glifozat (Rys. 3). Glifozat po 

dziś dzień stanowi najpopularniejszą na świecie, co oznacza najszerzej                              

i najpowszechniej stosowaną, substancję aktywną środków chwastobójczych [25]. 

Herbicydy zawierające N-fosfonometyloglicynę klasyfikowane są jako preparaty 

powschodowe, nieselektywne, działające systemicznie i stosowane są w zwalczaniu 

niepożądanych roślin jedno- i wieloletnich, zarówno na użytkach rolnych, jak                       

i w obszarach miejskich i przemysłowych [25]. Spośród wielu formulacji 

handlowych środków ochrony roślin zawierających glifozat, najbardziej znanym                 

i najczęściej stosowanym jest Roundup
®
, będący wodnym roztworem soli 

izopropyloaminowej glifozatu i środka powierzchniowo-czynnego z grupy 

polietoksylowanych amin [26]. Sposób działania glifozatu opiera się na 

zahamowaniu aktywności syntazy 5-enolopirogronianoszikimowo-3-fosforanowej 

(EPSPS; E.C. 2.5.1.19), jednego z enzymów katalizujących przemiany zachodzące 

w tzw. szlaku kwasu szikimowego [1]. Skutkiem inhibicji EPSPS jest zatrzymanie 

biosyntezy aminokwasów aromatycznych, a w konsekwencji również białek oraz 

metabolitów wtórnych, co stosunkowo szybko prowadzi do śmierci rośliny [1]. 

 

 

 
 

Rysunek 3.     Struktura N-fosfonometyloglicyny (glifozat) 

Figure 3. Structure of N-(phosphonomethyl)glycine (glyphosate) 
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3. BIODEGRADACJA ZWIĄZKÓW FOSFONOWYCH 

 

Losy związków chemicznych w środowisku, zarówno tych występujących 

naturalnie jak i ksenobiotyków, zależą od podatności ich molekuł na działanie 

czynników biotycznych oraz abiotycznych. Wśród czynników abiotycznych 

największe znaczenie przypisuje się odczynowi, temperaturze oraz obecności                    

i energii fal elektromagnetycznych, głównie światła. Z kolei w odniesieniu do 

czynników biotycznych za najbardziej istotne uważa się rodzaj i liczebność 

mikroorganizmów bytujących w środowisku, w którym obecna jest dana substancja 

[27]. Aktywność metaboliczna, a czasem sama obecność wybranych komponentów 

organizmów, inicjuje procesy biotransformacji, w toku których następuje 

przekształcenie wyjściowej struktury związku organicznego. Reakcje 

biotransformacji mogą więc prowadzić do zmian: rozpuszczalności, biodostępności, 

a także toksyczności danej substancji [28]. Procesy biotransformacji substancji 

chemicznych w środowisku obejmują również procesy biodegradacji zachodzące 

przy udziale żywych organizmów. W wyniku tych przemian nie zawsze dochodzi 

do całkowitego rozkładu związku organicznego i przekształcenia do prostych 

substancji nieorganicznych. Znacznie częściej rezultatem tych transformacji są 

mniej złożone zawierające mniejszą liczbę atomów względem substratu, cząsteczki 

[29].     

W przeciwieństwie do naturalnie występujących substancji organicznych, które 

stosunkowo łatwo ulegają przemianom w środowisku przyrodniczym, niektóre                   

z syntetycznych związków organicznych z trudem poddają się procesom 

biotransformacji. Zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej                

i Rozwoju, ksenobiotyki fosfonowe uznaje się za substancje trudno 

biodegradowalne [30]. Niemniej jednak, występowanie związków 

fosfonoorganicznych, jako naturalnych składników żywych organizmów, dowodzi 

istnienia mechanizmów biochemicznych, które umożliwiają transformowanie tych 

związków w procesach biokatalitycznych. Wyniki badań zapoczątkowanych                     

w latach 80-tych ubiegłego stulecia potwierdzają, że wiele mikroorganizmów 

posiada zdolność niemal całkowitej biodegradacji fosfonianów, a tym samym 

czerpania z tych substancji podstawowych składników pokarmowych – fosforu 

i/lub azotu oraz zdecydowanie rzadziej węgla [31]. Mikroorganizmy wykazujące 

taką umiejętność to przede wszystkim bakterie Gram dodatnie, np. Bacillus 

megaterium, Gram ujemne, np. Escherichia coli [31]; cyjnobakterie np.: Anabaena 

variabilis [32], ale także grzyby mikroskopowe (grzyby strzępkowe, drożdże). 

Liczba znanych gatunków grzybów degradujących związki fosfonowe (Tabela 

1) jest wyraźnie mniejsza niż liczba bakterii wykazujących analogiczne zdolności. 

Biorąc      pod      uwagę     różnorodność     gatunkową     i     uznane     możliwości  
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przystosowywania się grzybów do zmieniających się warunków środowiska, fakt 

ten może budzić zadziwienie. Taki stan rzeczy może być spowodowany tym, że 

grzyby znacznie rzadziej, niż bakterie, bywają przedmiotem badań związanych                      

z biodegradacją związków fosfonoorganicznych. 

 

3.1. ŚCIEŻKI BIODEGRADACJI ZWIĄZKÓW FOSFONOWYCH 

 
Biodegradacja związków fosfonowych zachodzi w toku różnych przemian 

biochemicznych, z wykorzystaniem mechanizmów zależnych głównie od specyfiki 

metabolizmu mikroorganizmu i od budowy molekuł substancji fosfonowej [10]. 

Mechanizmy te zostały w większości przypadków scharakteryzowane i opisane dla 

bakterii [10]. W przypadku grzybów, chociaż wiadomo, że pewne przemiany 

zachodzą analogicznie do tych typowych dla bakterii [49], ścieżki biodegradacji 

fosfonianów w dużej mierze wciąż wymagają wyjaśnienia. 

 

Biodegradacja kwasu fosfonooctowego 

 

Biodegradacja kwasu fosfonooctowego (PA) po raz pierwszy została opisana 

jako proces katalizowany przez wyizolowany z osadu czynnego szczep bakterii                 

- Pseudomonas fluorescens 23F [50]. Wykazano, że bakterie te posiadają zdolność 

enzymatycznej hydrolizy kwasu fosfonooctowego do kwasu octowego oraz 

fosforanu, które z łatwością mogą być włączane w kolejne procesy metaboliczne 

(Rys. 4).  

 

 

 
 

Rysunek 4.     Biodegradacja kwasu fosfonooctowego 

Figure 4. Biodegradation of phosphonoacetic acid 

 

Indukcja aktywności enzymu odpowiedzialnego za ten proces - hydrolazy 

fosfonooctanowej (PhnA, EC 3.11.1.2) - nie jest zależna od statusu fosforowego 

komórki, a jedynie od obecności kwasu fosfonooctowego [50]. Stwierdzono, że                   

w przypadku P. fluorescens enzym ten wraz z powiązanym transporterem 

fosfonianowym jest kodowany w operonie, którego ekspresja jest regulowana przez 

układ transkrypcyjny LTTR, wrażliwy na obecność jonów fosfonooctanu [51, 52]. 

Wykazano,   że   również   2-fosfonopropionian,   pomimo   że    nie   jest    dobrym  
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Tabela 1.         Grzyby degradujące/biotransformujące związki fosfonowe 

Table 1.           Phosphonates-degrading fungi 

 

Gatunek/Szczep 

grzybowy 

Typ/ Gromada 

lub Klasa* 

Źródło pochodzenia 

Mikroorganizmu 

Transformowana 

substancja 

Fizjologiczna 

rola fosfonianu 
Lit. 

Alternaria alternata 
Ascomycota/ 

Dothideomycetes 

powierzchnia nasion 

marchwi 

Kwas amino(3-

metoksfenylo)metylo-

fosfonowy 

Źródło azotu, 

fosforu oraz 

węgla 

[33] 

Aspergillus terreus 
Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

Kolekcja czystych 

kultur drobnoustrojów 

przemysłowych ŁOCK 

(Politechnika Łódzka) 

ATMP, AMPA, 

HDTMP 
Źródło fosforu [34] 

Aspergillus niger 
Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 
Grunty orne (Polska) 

Ciliatyna 

Glifozat 

Kwas amino(3-

metoksyfenylo)metylo-

fosfonowy 

Źródło fosforu [35] 

Aspergillus oryzae A-

F02 

Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

 

Zbiornik w fabryce 

pestycydów 

 

Glifozat - [36] 

Aspergillus oryzae 

AM1 

Aspergillus oryzae 

AM2 

Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 
Użytki rolne Glifozat 

Źródło azotu 

 i fosforu 
[37] 

Candida maltosa L4 
Ascomycota/ 

Saccharomycetes 

Kolekcja Wydziału 

Biologii (Uniwersytet  

w Greifswaldzie) 

Fosfonoalanina Źródło azotu [38] 

Kluyveromyces fragilis 

UU1 

Ascomycota/ 

Saccharomycetes 
- 

Kwas 4-

aminobutylofosfonowy 
Źródło azotu [39] 

Fusarium oxysporum 

91148 

Fusarium oxysporum 

55.1 

Ascomycota/ 

Sordariomycetes 
Cukier Glifozat Źródło fosforu [40] 

Geomyces panno rum 

P11 

Ascomycota/ 

Leotiomycetes 

Kolekcja czystych 

kultur drobnoustrojów 

przemysłowych ŁOCK 

(Politechnika Łódzka) 

Ciliatyna 
Źródło fosforu  

i azotu 
[41] 

Penicillium 

purpurogenum Stoll. 

Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

pożywka CDM 

zawierająca ciliatynę 

jako jedyne źródło 

azotu i fosforu 

Ciliatyna 

 

Źródło fosforu 

 i azotu 
[42] 

Penicillium 

purpurogenum Stoll. 

Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

pożywka CDM 

zawierająca ciliatynę 

jako jedyne źródło 

azotu i fosforu 

 

Kwas 3-amino-3-

fosfonopropanowy, 

Kwas 1-

aminoetanofosfonowy, 

Kwas 1-amino-1-

fenylometylofosfo-

nowy 

Źródło fosforu [42] 

Penicillium 

chrysogenum 

Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 
- Glifozat Źródło azotu [43] 

Penicillium citrinum  
Kolekcja Politechniki 

Wrocławskiej 

Ciliatyna 

2-okso-3,3-

dimetylofosfonian sodu 

2-okso-3-

metylofosfonian sodu 

Źródło fosforu [44] 

Penicillium commune 
Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

Kolekcja Instytutu 

Mykologii (Uniwersytet 

w Padwie, Włochy) 

Ciliatyna Źródło fosforu [3] 

Penicillium nota tum 
Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

szczep wyizolowany 

 z próbki 9-di-n-butyl-

9-hydroksyfluorenyl-9-

fosfonianu 

Różne strukturalnie 

związki fosfonowe, 

głównie 

aminofosfoniany 

Źródło fosforu [45] 

Penicillium 

minioluteum 

Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

 

Kolekcja Uniwersytetu 

w Pawii 

kwas fosfonooctowy Źródło fosforu [46] 

Penicillium oxalicum 
Ascomycota/ 

Eurotiomycetes 

Kolekcja Uniwersytetu 

w Pawii 
kwas fosfonooctowy Źródło fosforu [46] 
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Scopulariopsis sp. 
Ascomycota/ 

Sordariomycetes 
Grunty orne (Polska) 

Ciliatyna 

Glifozat 

Kwas amino(3-

metoksyfenylo) 

Metylofosfonowy 

Źródło fosforu [35] 

Solicoccozyma 

terricola M 3.1.4. 

Basidiomycota/ 

Tremellomycetes 

Gleba pochodząca 

 z plantacji jagód oraz 

sadów owocowych 

(Polska) 

 

Glifozat 
Źródło fosforu 

 i azotu 
[4] 

Trichoderma 

harzianum 

 

Ascomycota/ 

Sordariomycetes 
Grunty orne (Polska) 

Ciliatyna 

Glifozat 

Kwas amino(3-

metoksyfenylo)metylof

osfonowy 

Źródło fosforu [35] 

 

Trichoderma 

harzianum 

 

Ascomycota/ 

Sordariomycetes 

Osad pochodzący  

z oczyszczalnia 

ścieków 

AMPA - [47] 

Trichoderma viride 

FRP 3 

Ascomycota/ 

Sordariomycetes 
- Glifozat Źródło fosforu [48] 

*na podstawie Catalouge of Life [1] 

 

substratem, może inicjować aktywność omawianej hydrolazy [51]. Hydrolaza 

fosfonooctanowa wyizolowana z komórek bakterii P. fluorescens 23F składa się               

z dwóch identycznych podjednostek o łącznej masie 80 kD. Jest enzymem 

metalozależnym, a jego aktywność znacząco wzrasta w obecności jonów Zn
2+

, 

Co
2+

, Mn
2+

. Optymalnymi warunkami działania tego enzymu są temperatura 37°C 

oraz pH = 7,8 [53]. Aktywność typu hydrolazy fosfonooctanowej wykazano także 

w ekstraktach białkowych uzyskanych ze szczepów bakterii Pseudomonas sp., 

Curtobacterium sp. i Agromyces fucosus Vs2 [54, 55]. 

Zdolność do biodegradacji kwasu fosfonooctowego wykazują grzyby z rodzaju 

Penicillium. Następujące szczepy z gatunku: P. oxalicum oraz P. minioluteum 

będące elementami kolekcji mikroorganizmów Uniwersytetu w Pawii, a także                

P. purpurogenum, P. crutosum oraz P. funiculosum (S1 oraz S2), pozyskane                 

z użytków rolnych, na których stosowano herbicyd Roundup®, były zdolne do 

wzrostu na pożywce zawierającej ten fosfonian jako jedyne dostępne źródło fosforu 

[46]. Wyniki analiz płynów pohodowlanych zebranych po zakończeniu hodowli 

eksperymentalnych, w zależności od zastosowanego szczepu oraz stężenia PA, 

wykazały spadek zawartości kwasu fosfonoocotwego (gdy stanowił on jedyne 

źródło Pi) w granicach 20-50%. Jednocześnie w podłożach nie wykryto reszt 

fosforanowych, co oznacza, że uwolnione z cząsteczek degradowanego fosfonianu 

ugrupowania Pi były pobierane i wykorzystywane do prowadzenia procesów 

metabolicznych przez grzyby [46].  

Podobnie jak w przypadku bakterii, za proces biodegradacji kwasu 

fosfonooctowego przez grzyby odpowiada hydrolaza fosfonooctanowa. Aktywność 

typową dla tego enzymu stwierdzono w ekstraktach białkowych ww. szczepów 

Penicillium. Ponadto w przypadku P. oxalicum enzym ten został wyizolowany, 

oczyszczony     i     scharakteryzowany    [49].    W    20%   określono    także   jego  
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pierwszorzędową strukturę. Jak stwierdzono, grzybowa hydrolaza fosfonooctanowa 

jest monomerycznym białkiem o masie ok. 43 kDa, wykazującym maksymalną 

zdolność katalityczną w środowisku o pH = 8,3 i w temperaturze 52°C. 

Interesującym jest, że w odróżnieniu od analogicznego enzymu wyizolowanego              

z szczepu bakterii P. fluorescens, aktywność hydrolazy grzybowej nie zależy od 

obecności dwuwartościowych kationów metali. Warto wspomnieć, że hydrolaza 

fosfonooctanowa jest jedynym do tej pory opisanym enzymem grzybowym, 

odpowiadającym za degradację pochodnych fosfonowych [49]. 

 

Rozkład ciliatyny  

 

Biodegradacja najbardziej rozpowszechnionego w świecie przyrody 

naturalnego fosfonianu – ciliatyny, jest procesem dwuetapowym (Rys. 5).                 

W pierwszym kroku, następuje przeniesienie grupy aminowej z 2-AEP na 

cząsteczkę pirogronianu, w wyniku czego utworzony zostaje aldehyd 

fosfonooctowy i alanina. Enzymem katalizującym ten proces jest aminotransferaza 

kwasu 2-aminoetanofosfonowego (PhnW; EC 2.6.1.37). W kolejnym kroku, przy 

udziale hydrolazy aldehydu fosfonooctowego, potocznie zwanego fosfonatazą 

(PhnX, EC 3.11.1.1) następuje hydrolityczny rozkład wiązania C-P, co prowadzi do 

uwolnienia reszty fosforanowej oraz aldehydu octowego [56, 57]. W reakcji tej 

etapem pośrednim rozpadu wiązania C-P, jest utworzenie zasady Schiffa pomiędzy 

aldehydem fosfonooctowym, a lizyną obecną w centrum aktywnym enzymu                

[58, 59].  

 

 

 
 

Rysunek 5.     Ścieżka biodegradacji ciliatyny 

Figure 5. Degradation pathway of ciliatine 

 

Oba enzymy biorące udział w degradacji ciliatiny zostały wyizolowane                      

z komórek bakteryjnych. Aminotransferaza kwasu 2-aminoetanofosfonowego 

została wyodrębniona z bakterii z gatunku Pseudomonas aeruginosa i Salmonella 

typhimurium, zaś fosfonataza z komórek Bacillus cereus. Fosfonataza jest enzymem 

należącym do grupy dehalogenaz halogenokwasów. Wykazano, że jest białkiem 

homodimerycznym o masie 30kDa, wykazującym największą aktywność                         

w   obecności   kationów   magnezu.  Enzym  ten  wykazuje  wysoką  specyficzność  

H2N
PO3H2

H
PO3H2

O

H CH3

O

+ Pi

kwas 2- aminoetanofosfonowy aldehyd fosfonooctowy aldehyd octowy

aminotransferaza fosfonataza
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substratową w stosunku do ciliatyny oraz kwasu aminometanofosfonowego, 

ponadto udowodniono jego słabą aktywność w stosunku do tiofosfonoacetaldehydu 

oraz oksopropylofosfonianu [58, 60] .  

Mikroorganizmy degradujące kwas 2-aminoetanofosfonowy można podzielić 

na dwie grupy. W przypadku mikroorganizmów należących do pierwszej grupy (np. 

Salmonella typhimurium) 2-AEP służy jako źródło fosforu, a jego wykorzystanie 

jest możliwe jedynie w warunkach braku tego pierwiastka w podłożu, zatem proces 

utylizacji jest inicjowany przez regulon Pho. Z kolei mikroorganizmy należące do 

drugiej grupy (np. Pseudomans putida) mogą wykorzystywać 2-AEP jako źródło 

azotu, węgla lub fosforu. W tym przypadku proces jest niezależny od statusu 

fosforowego komórki, a ekspresja genów odpowiedzialnych za syntezę 

wymaganych białek, indukowana jest przez substrat i odbywa się za pośrednictwem 

regulatora transkrypcyjnego podobnego do LysR (LTTR). Wciąż nie wiadomo co 

jest przyczyną wspomnianych różnic w przebiegu procesu rozkładu ciliatyny [2]. 

Również wśród grzybów można znaleźć gatunki, posiadające zdolność 

biodegradacji 2-AEP (Tabela 1). Należą do nich m.in. psychrofilny Geomyces 

pannorum [41], mezofilny Penicillium commune [3] oraz Penicillium 

purpurogenum [42]. Zdolność metabolizowania ciliatyny przez Penicillium 

purpurogenum odkryto przez przypadek, kiedy pleśń ta rozwinęła się na zestalonej 

agarem pożywce Czapka, w której fosfonian w stężeniu 4mM zastępował 

nieorganiczne źródło fosforu i azotu. Dalsze badania wykazały, że grzyb ten 

rozkłada 2-AEP nie tylko w warunkach głodu fosforowego, ale także w warunkach 

dostępności tego składnika w podłożu. Badany szczep Penicillium metabolizuje 

ciliatynę dodawaną do pożywki w stężeniu 4mM w 70 %, gdy stanowi ona jedyne 

źródło azotu i fosforu i aż w 100%, gdy stanowi ona jedynie źródło azotu (przy 

dostępności Pi) [42].  

Pomimo tego, że do tej pory nie wyodrębniono enzymów grzybowych 

odpowiedzialnych za degradację ciliatyny, wydaje się, że proces ten zachodzi                  

w sposób podobny (jednak nie identyczny) jak u bakterii. Ekstrakty białkowe 

pozyskane z grzybni P. purpurogenum oraz P. commune wykazywały aktywność 

typową dla transaminazy oraz fosfonatazy [3, 42]. W odróżnieniu jednak od 

aminotransferazy kwasu 2-aminoetanofosfonowego pochodzenia bakteryjnego 

specyficznej wobec pirogronianu, transaminaza grzybowa obecna w pozyskanych 

ekstraktach, wykazywała większą swoistość w stosunku do kwasu                                    

-ketoglutarowego oraz szczawiooctowego [42]. 
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Biodegradacja fosfonoalaniny 

 

L-Fosfonoalanina może być wykorzystywana przez mikroorganizmy jako 

źródło fosforu, azotu oraz węgla. Zdolność do takiego wykorzystania tego związku 

posiadają bakterie glebowe - Burkholderia cepacia Pal6 oraz Variovorax sp. Pal2 

[61-63]. W ekstraktach komórkowych uzyskanych z tych bakterii wykryto 

obecność hydrolazy fosfonopirogronianowej [EC 3.11.1.3], enzymu specyficznego 

w stosunku do 3-fosfonopirogroninu – związku, który jest produktem transaminacji 

fosfonoalaniny. W wyniku hydrolizy wiązania węgiel-fosfor obecnego w cząsteczce 

fosfonopirogroninu powstają łatwo przyswajalne: pirogronian oraz reszta 

fosforanowa (Rys. 6). W przypadku obydwu szczepów bakteryjnych zostały 

określone masy enzymów oraz optymalne parametry reakcji enzymatycznej                    

z udziałem hydrolazy fosfonopirogranianowej. W przypadku bakterii z gatunku 

Variovorax sp. opisano również klaster genów kodujących ten enzym. Interesujący 

jest fakt, że aż 41% sekwencji na poziomie aminokwasów pokrywa się z sekwencją 

fosfomutazy fosfoenolopirogronianowej z Tetrahymena pyriformis [EC 3.1.3.60]               

– enzymu katalizującego formowanie się wiązania C-P                                                              

w fosfonoenolopirogronianie [63, 64].  

 

 

 
 

Rysunek 6.     Ścieżka hydrolazy fosfonopirogronianowej 

Figure 6. Phosphonopyruvate hydrolase pathway 

 

Wśród organizmów reprezentujących królestwo Grzyby, jedynie drożdże 

Candida maltoza zostały opisane jako zdolne do pozyskiwania azotu                                     

z fosfonoalaniny [38]. 

 

Biodegradacja związków fosfonowych o zróżnicowanych strukturach molekuł 

 

Dane literaturowe wskazują, że prócz przemian katalizowanych przez kilka 

specyficznych enzymów biorących udział w biotransformacji fosfonianów o ściśle 

określonych strukturach, istnieje jeszcze inna ścieżka przemian substancji 

zawierających wiązane węgiel-fosfor - bezpośrednie rozszczepienie wiązania C-P.   

Konsekwencją    tego    procesu     jest     uwolnienie     reszty    fosforanowej    oraz  
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alifatycznej lub aromatycznej części wyjściowej struktury związku fosfonowego. 

Szczegółowy przebieg tych przemian długo pozostawał tajemnicą, chociaż od 

początku przypuszczano, że rozkład wiązania C-P musi zachodzić w sposób 

homolityczny (rodnikowy), przy udziale odpowiedniej liazy, a sam proces 

przebiega z utworzeniem pochodnych D-rybozolowych [65]. Ten sposób degradacji 

związków fosfonowych, obecnie zwany ścieżką C-P liazy,  nie jest procesem 

jednoetapowym, a obejmuje kilka reakcji pośrednich, katalizowanych przez różne 

enzymy. 

Mechanizm rozkładu pochodnych fosfonowych na ścieżce C-P liazy został 

szczegółowo opisany dla bakterii Escherichia coli. W przypadku tych bakterii, 

uczestniczące w tym szlaku enzymy kodowane są przez 14-cistronowy operon phn, 

określany jako „CDEFGHIJKLMNOP”. Operon phn jest częścią większego 

zestawu genów (tzw. regulonu Pho), odpowiedzialnych za transport oraz 

metabolizowanie związków fosforowych przez komórki bakteryjne. Jego 

transkrypcja rozpoczyna się w warunkach niedoboru przyswajalnych form fosforu, 

takich jak: PO4
3-

, HPO4
2-

 H2PO4
- 
, w środowisku życia mikroorganizmu [2, 66, 67]. 

Kluczowy etap rozkładu związku fosfonowego obejmuje następujące procesy 

(Rys. 7) [25, 61, 67]:  

1. aktywację fosfonianu poprzez jego przyłączenie w miejsce reszty 

 adeninowej, będącej strukturalną częścią ATP. Reakcja katalizowana jest 

 przez PhnI i wspomagana przez PhnG, PhnH i PhnL; 

2. hydrolizę bezwodnika -fosforanu, w wyniku której powstaje                       

 5-fosforybozylo-1-fosfonian oraz reszta difosforanowa. Reakcja 

 katalizowana przez difosfohydrolazę trifosforybozylo 1-fosfonianu                      

 (PhnM); 

3. rozcięcie wiązania węgiel - fosfor w cząsteczce 5-fosforybozylo-1-

 fosfonianu, w następstwie którego uwolniona zostaje alifatyczna lub 

 aromatyczna część wyjściowej struktury fosfonianu oraz powstaje                        

 5-fosforybozylo-1,2-cyklofosforan. Reakcja katalizowana przez C-P liazę 

 (PhnJ); 

4. utworzenie rybozylo-1,5-bisfosforanu poprzez hydrolizę 5-fosforybozylo-

 1,2-cyklofosforanu. Reakcja katalizowana przez fosforybozylo 

 cyklofosfodiesterazę (PhnP); 

5. fosforylację rybozylobisfosforanu i utworzenie 5-fosforybozylo-1-

 pirofosforanu (PRPP), przy udziale fosfokinazy rybozylopirofosforanu 

 (PhnN). 
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Rysunek 7.     Biodegradacja związków fosfonowych na ścieżce C-P liazy [66] 

Figure 7. Biodegradation of phosphonates in C-P lyase pathway [66] 

 

Reakcja, w której powstaje PRPP jest ostatnią, która zachodzi w tzw. ścieżce 

C-P liazy. Wydzielenie reszty fosforanowej Pi z PRPP wymaga obecności dwóch 

dodatkowych enzymów niekodowanych przez operon phn: 

fosforybozylotransferazy, która usuwa ugrupowanie difosforanowe                                     

z rybozylopirofosforanu i difosfatazy, która hydrolizuje difosforan do Pi [2, 66, 67]. 

Oprócz enzymów bezpośrednio zaangażowanych w konwersję fosfonianów, 

operon phn koduje również zespół białek odpowiedzialnych za transport tych 

pochodnych do wnętrza komórek. Wśród tych białek znajdują się: transportery 

ABC (PhnC), białka transbłonowe (PhnE) oraz peryplazmatyczne białka wiążące 

fosfoniany (PhnD) [2, 66, 67]. 

Wydaje się, że z powodu bardzo małej specyficzności substratowej, kompleks 

enzymatyczny C-P liazy odgrywa największą rolę w rozkładzie fosfonianów.  

Zdolność do transformowania związków fosfonoorganicznych w taki właśnie 

sposób przypisuje się bakteriom [2, 31] oraz grzybom strzępkowym. Przykładem 

tych ostatnich może być Penicillium notatum, który wykazywał zdolność do 

wzrostu w podłożu zawierającym jako źródło fosforu m.in.: kwas 1-metylo-2-

oksopropylofosfonowy, L-fenyloalanylociliatynę, glicylociliatynę, kwas amino-(3-

metoksyfenylo)-metylofosfonowy [45]. 
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Biodegradacja glifozatu 

 

Zdecydowana większość prac poświęconych biodegradacji fosfonianów odnosi 

się do glifozatu, który traktuje się jak związek modelowy w badaniach 

biotransformacji związków fosfonoorganicznych. Taki stan rzeczy spowodowany 

jest skalą komercyjnego zastosowania herbicydu oraz licznymi kontrowersjami 

związanymi z bezpieczeństwem tej substancji dla wielu elementów biocenoz. 

Aktualny stan wiedzy wskazuje, że N-fosfonometyloglicyna może być 

biotransformowana w wyniku różnych przemian enzymatycznych [25]. Podobnie 

jak w przypadku wcześniej opisywanych związków fosfonoorganicznych, procesy 

te najdokładniej zostały scharakteryzowane dla bakterii (Rys. 8). 

 

 
 

Rysunek 8.     Szlaki mikrobiologicznej degradacji N-fosfonometyloglicyny 

Figure 8. Microbial degradation pathway of N-(phosphonomethyl)glycine 
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sarkozyna, będąca aminokwasem niebiałkowym. W kolejnym kroku, sarkozyna 

ulega działaniu oksydazy sarkozynowej [EC 1.5.3.1], czego konsekwencją jest jej 

demetylacja oraz utworzenie glicyny. Drugi sposób biodegradacji glifozatu 

prowadzi najpierw przez enzymatyczny rozkład wiązania łączącego atomy węgla                
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powstaje kwas glioksalowy oraz kwas aminometylofosfonowy (AMPA). Kwas 

glioksalowy może być m.in. włączany w cykl Krebsa, zaś AMPA poddawana jest 

działaniu C-P liazy, w wyniku czego do środowiska uwalniana jest reszta 

fosforanowa oraz metyloamina. Niektóre doniesienia naukowe wskazują również 

alternatywną drogę degradacji AMPA przy udziale enzymu z grupy 

aminotransferaz, prowadzącą do utworzenia fosfonoformaldehydu, rozkładanego 

dalej do formaldehydu oraz fosforanu [25]. O wiele mniej znanym procesem,                     

w którym N-fosfonometyloglicyna traci właściwości herbicydowe jest jej                         

N-acetylowanie. Zdolność do przeprowadzenia takiej reakcji zaobserwowano                    

w przypadku bakterii Bacillus licheniformis. Enzymem odpowiedzialnym za ten 

proces jest acetylotransferaza glifozatu (GAT) [68]. 

Wśród grzybów, dla których potwierdzono zdolność do rozkładu                             

N-fosfonometyloglicyny, znajdują się zarówno grzyby strzępkowe: Aspergillus 

oryzae [36, 37], Fusarium oxysporum [40], Penicillium chrysogenum [43], 

Trichoderma viridae [48], Trichoderma harzianum [35], jak i drożdże 

Solicoccozyma terricola [4]. Wymienione gatunki rozkładają glifozat, 

wykorzystując tę pochodną  jako źródło fosforu, a w niektórych przypadkach 

również jako źródło azotu [4, 37]. W przypadku grzybów, jako produkt pośredni 

degradacji glifozatu zwykle wymieniany jest AMPA, co sugeruje udział w tym 

procesie enzymów o aktywności tożsamej lub podobnej do oksydoreduktazy 

glifozatu. Co interesujące, powstawanie tego metabolitu zaobserwowano również 

podczas działania na glifozat peroksydazy manganowej oraz lakazy - enzymów 

ligninolitycznych produkowanych przez grzyby [69]. Taki rezultat przemian 

sugeruje inny, niż w przypadku bakterii, sposób biodegradacji tej substancji. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Widoczna dysproporcja w liczbie i szczegółowości informacji dotyczących 

przemian związków fosfonoorganicznych przez bakterie i przez grzyby, wyraźnie 

korzystna dla tych pierwszych wskazuje, że analiza procesów biodegradacji 

prowadzonych przez organizmy eukariotyczne jest bardziej złożonym zagadnieniem. 

Jedną z istotnych przyczyn tego stanu rzeczy może być różnica w mechanizmach 

adaptacji i strategii przetrwania, charakteryzujących te odmienne taksonomicznie grupy 

organizmów. Odmienność wspomnianych mechanizmów sprawia, że o ile „odpowiedź 

katalityczną” bakterii na obecność fosfonianów cechuje większa dynamika procesów 

biotransformacji, to grzyby wydają się posiadać większy potencjał do bardziej 

zróżnicowanych przemian tych substancji i bardziej wszechstronnego wykorzystania 

produktów. 
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ABSTRACT 

 

Typing microorganisms is a very important element of laboratory diagnostics. 

Appropriate recognition of the pathogen and determination of its sensitivity to the 

drugs used is necessary to start treatment. There are many types of microbial 

typing. The most popular division is genotypic and phenotypic typing (among 

which biotyping, antibiotic resistance analysis, and protein profile analysis are the 

most common) or phagotyping) [1, 2]. Recently, there has been a very rapid 

development of mass spectrometry techniques as a method for identifying 

microorganisms [3]. 

Mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) 

are methods that allow the comparison of metabolomic profiles of microorganisms. 

These are also methods commonly used in metabolomics. Metabolomics is a field 

of science dealing with the analysis of low-mass compounds characteristic of the 

studied material [4]. Therefore, the use of metabolomics in microbiology allows to 

identify and discriminate of microorganisms [5]. Recently, the analyzes also apply 

to metabolites. Many studies focus on the analysis of volatile organic compounds 

(VOCs) that allow the analysis of samples directly from the patient without the 

need for isolation of a single microorganism [6, 7]. Recent studies show many 

possibilities for the use of NMR spectroscopy. The results of the analysis show that 

it is also a method that allows the identification and differentiation of strains                    

of microorganisms. Thanks to this method it is also possible to determine the origin 

of the strain or to indicate its resistance to antibiotics. [10, 11]. Improvement                   

of research algorithms used in metabolomics for biotyping microorganisms may in 

the future allow for the creation of a fast, accurate and cheap way to identify 

microorganisms. 

Proteomic tests using the MS method are very popular, in which protein 

profiles of strains are analyzed and compared. These studies are mainly conducted 

using MALDI-TOF MS mass spectrometry. This technique is now quite widely 

used in microbiological diagnostics [10]. The research confirms the high 

discrimination power of this method [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: microbiology, biotyping, NMR, MS, metabolomics 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

API    –  (ang. Analytical Profile Index) 

ESBL    –  beta-laktamazy o  poszerzonym  spektrum  działania  (ang. 

Extended-Spectrum Beta-Lactamases) 

MALDI-TOF   – (ang. Matrix-Assisted  Laser  Desorption Ionization – Time 

of Flight) 

MLEE    – (ang. Multi-Locus Enzyme Electrophoresis) 

MS    – spektrometria mas (ang. Mass Spectrometry) 

NMR    – spektroskopia  jądrowego  rezonansu  magnetycznego (ang. 

Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy) 

VOC    – lotne  związki  organiczne  (ang.  Volatile Organic Compo-

unds) 
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WPROWADZENIE 

 
Określanie typu drobnoustrojów jest podstawową metodą do identyfikacji 

szczepów, ustalenia oporności mikroorganizmów na antybiotyki czy środki 

antyseptyczne i dezynfekujące. Może być kluczowym elementem podczas ustalania 

przyczyny i wykrywania zakażeń szpitalnych, a także epidemii. Prawidłowa 

identyfikacja mikroorganizmów jest wyzwaniem współczesnej diagnostyki medycznej 

oraz mikrobiologii.  

Różnorodność metod typowania mikroorganizmów jest bardzo duża [12]. Zawsze 

należy pamiętać, że testy wykonywane standardowo nie muszą być wystarczające do 

określenia rodzaju szczepu [2, 13]. Bardzo szybkie mutacje drobnoustrojów, 

przystosowywanie się do zmiennego środowiska, zmiany ich profili białkowych, czy 

nabywanie oporności na antybiotyki wymagają stosowania coraz bardziej skutecznych 

testów diagnostycznych i metod analitycznych, które powinny umożliwić szybkie 

uzyskanie wyników. Bardzo obiecujące wydają się testy typowania drobnoustrojów za 

pomocą technik analitycznych używanych w metabolomice  i proteomice [14, 15]. 

 
1. ROZRÓŻNIANIE DROBNOUSTROJÓW 

  
Współcześnie istnieje wiele metod typowania mikroorganizmów [13, 15].   

Do podstawowych metod typowania należą  metody fenotypowe i metody 

genotypowe. Wszystkie używane techniki różnią się od siebie możliwościami 

rozróżniania i prawidłowością klasyfikowania szczepów. Dodatkowe różnice 

wynikają ze złożoności metody, w tym stopnia jej skomplikowania oraz 

kosztochłonności analizy [17]. Najbardziej użyteczne metody to te, które mają 

wysoką możliwość dyskryminacji, są powtarzalne i wystandaryzowane  

(co oznacza, że mogą być wykorzystywane w niezależnych laboratoriach) [18]. 

Metody fenotypowe, jak nazwa wskazuje klasyfikują drobnoustroje  

na podstawie ich cech fenotypowych. Najbardziej popularne to biotypowanie, ocena 

lekowrażliwości, typowanie fagowe, a także metody analizy białek wykorzystujące 

metody elektroforetyczne oraz spektrometrię mas. 

Biotypowanie to klasyfikacja drobnoustroju na podstawie cech biochemicznych 

oraz rodzaju wzrostu kolonii bakteryjnej. Do tego rodzaju badań można 

wykorzystać testy manualne lub automatyczne. Przykładem bardzo powszechnego 

testu manualnego jest test API (ang. Analytical Profile Index), który polega na 

określeniu zdolności przemian określonych związków chemicznych [19]. Oba 

rodzaje testów mają za zadanie określenie cech biochemicznych mikroorganizmu.  

Ta metoda  klasyfikacji  jest  bardzo  powszechna  ze względu na prostotę 

wykonania oraz niskie koszty, niestety posiada niską zdolność dyskryminacji [20]. 
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Ocena lekowrażliwości mikroorganizmów polega najczęściej na 

monitorowaniu wzrostu bakterii w obecności antybiotyków. Powszechną metodą 

jest wykorzystanie antybiogramów. Użycie tego testu pozwala na zakwalifikowanie 

szczepu bakteryjnego na podstawie identycznej (lub zbliżonej) oporności na 

antybiotyki. Testy te są wykonywane rutynowo, są określane jako pierwszy test 

wykazujący zmiany w mikroorganizmach. Mogą być też użyteczne przy 

pierwszych badaniach, które wykazują nabywanie oporności przez bakterie [21].  

Typowanie fagowe to badanie wykorzystujące bakteriofagi, które mają 

zdolność lizy bakterii. W tym teście podział szczepów bakterii polega na 

identyfikacji, ze względu na uleganie lizie wywoływanej przez specyficzne 

bakteriofagi [22]. Warto zaznaczyć, że do badań używa się sprawdzonych 

zestawów bakteriofagów, które nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu,  

co czyni je tanimi [23].  

Metody analizy białek stworzone początkowo wykorzystywały metody 

elektroforetyczne. Najbardziej popularną metodą jest MLEE (ang. Multi-Locus 

Enzyme Electrophoresis) [24]. Różnicowanie odbywa się na podstawie ruchliwości 

elektroforetycznej enzymów komórkowych drobnoustrojów,  

a uzyskane wyniki są charakterystyczne dla danego szczepu [25]. Siła 

dyskryminacji tej metody uznawana jest za stosunkowo dużą, jednak należy 

pamiętać, że niektóre enzymy mogą mieć identyczną ruchliwość elektroforetyczną, 

co utrudnia charakterystykę szczepu [26].  

Bardziej dokładną metodą analizy białek jest spektrometria mas sprzężona  

z chromatografią gazową lub cieczową (GC-MS lub LC-MS). Obecnie jest to 

powszechna metoda typowania drobnoustrojów. Najczęściej wykorzystuje  

się instrumenty MALDI-TOF MS (ang. Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization – Time of Flight).  Zastosowanie tej metody pozwala na szybkie  

i tanie analizowanie wielu tysięcy peptydów zawartych w komórkach. Jest to 

metoda posiadająca bardzo duży potencjał różnicujący. Wynika to z faktu,  

że każdy szczep posiada swój własny profil białkowy i metaboliczny [5, 21].  

Ostatnia wymieniona cecha  mikroorganizmów pozwala również  

na wykorzystanie do identyfikacji mikroorganizmów metody NMR  

(ang. Nuclear Magnetic Resonance), która bazując na odpowiedniej metodzie 

ekstrakcji, posiada możliwość porównywania profili metabolicznych 

drobnoustrojów i klasyfikowania ich do określonych grup. Metoda ta nie jest 

powszechnie przyjętą metodą typowania mikroorganizmów, jednak  

są prowadzone badania, które potwierdzają jej zastosowanie również  

w  mikrobiologii  [27, 28].  Rozwinięcie  technologii  związanej   z   zastosowaniem  

spektroskopii NMR może umożliwić  uzyskanie szybkiego, taniego, powtarzalnego 

testu, z dużą siłą dyskryminacji [30]. 
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Metody fenotypowe identyfikacji mikroorganizmów są dobre, jednak warto 

pamiętać, że fenotyp zmienia się stosunkowo szybko w odpowiedzi na zmiany 

środowiskowe, dlatego może zdarzyć się sytuacja, że organizmy identyczne 

genetycznie, mają inny fenotyp i są rozpoznawane jako różne [1].  

Naprzeciw tym problemom wychodzą metody genotypowe identyfikacji 

drobnoustrojów, które analizując genom pozwalają na typowanie 

mikroorganizmów. Metody genotypowe dzieli się na metody nie wykorzystujące 

sekwencjonowania genów oraz te które odczytują kolejność nukleotydów [1]. 

Metody te posiadają większą siłę dyskryminacji, jednak  

w porównaniu do metod fenotypowych są dużo bardziej skomplikowane  

i wymagają odpowiedniego sprzętu, w związku z tym są droższe [31].  

 

2. METABOLOMIKA 

 

Metabolomika wraz z genomiką, transkryptomiką i proteomiką należy  

do podstaw biologii systemowej. Jest to nauka zajmująca się analizą 

niskomasowych związków (MW <1500 Da) występujących w komórkach, tkankach 

czy płynach fizjologicznych. Wszystkie niskocząsteczkowe związki wytwarzane                

w komórce nazywa się metabolitami [4]. Badania metabolomiczne mają na celu 

zbadanie i porównanie próbek w oparciu o ich profil metaboliczny, czyli 

scharakteryzowaną zawartość związków chemicznych [32]. Podstawowy podział 

rodzajów badań w metabolomice to analiza celowana i analiza niecelowana. 

Pierwszy rodzaj polega na badaniu konkretnego metabolitu lub sprecyzowanej 

grupy związków posiadających podobne właściwości fizykochemiczne (np. lipidy 

czy węglowodany). Analiza celowana jest wykorzystywana również do analiz 

metabolitów znakowanych izotopem węgla 
13

C, co pozwala na śledzenie zmian                

w konkretnych szlakach metabolicznych. Metoda ta nazywana jest analizą 

strumieni metabolomicznych (ang. flux analysis). W przypadku analizy 

niecelowanej nie są istotne poszczególne związki tylko całościowy profil 

wszystkich związków znajdujących się w próbce. W tym przypadku nie są 

obserwowane pojedyncze metabolity, ale cały profil metaboliczny grupy [33].  

Obecnie badania polegają na oznaczeniach jakościowych zmian zachodzących                 

w metabolomie poprzez założenie, że istnieją różnice w analizowanych grupach 

próbek. Pełen zestaw związków obecnych w próbce pochodzącej z ekstraktu 

komórkowego jest uznawany za reprezentacyjny dla danej komórki [34]. Warto 

zauważyć, że wraz z rozwojem badań powstają nowe definicje i rodzaje analiz 

metabolomicznych. Innym podziałem analiz metabolomicznych jest podział na 

rodzaj pochodzenia badanych metabolitów. Może być to tzw. „metabolomiczny 

odcisk palca” (ang. metabolomic fingerprinting) polegający na analizie metabolitów  
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wewnątrzkomórkowych oraz „metabolomiczny odcisk stopy”  

(ang. metabolomic footprinting) w którym analizie poddaje się związki uwalniane 

oraz pobierane poza komórkę. Jednym z podstawowych celów badań 

metabolomicznych jest porównywanie określonych próbek pomiędzy sobą.  

Ten rodzaj analiz może być wykorzystany do rozróżniania gatunków bakteryjnych, 

czy określania ich oporności na antybiotyki, a także obserwowania zmian 

metabolicznych jakie zachodzą wewnątrz mikroorganizmu [35]. Warto zauważyć, 

że nie ma określonych algorytmów postępowania dotyczących  rodzaju 

wykonywanych analiz, chociaż wielokrotnie były podejmowane próby ich 

standaryzacji [36]. Różnorodność możliwości porównań jest bardzo duża, wiele                

z nich obejmuje porównanie pomiędzy szczepami różnego pochodzenia, analizy 

metabolomu, czy analizy zmian metabolicznych w czasie lub w zależności od 

metody hodowli [29, 36, 37]. 

 

2.1. TECHNIKI ANALITYCZNE STOSOWANE W METABOLOMICE 

 

W badaniach metabolomicznych jako techniki analityczne stosuje  

się spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) (ang. Nuclear 

Magnetic Resonance) oraz spektrometrię mas (MS) (ang. Mass Spectrometry). 

Obie te techniki powinny być używane komplementarnie ze względu na różne 

metody i zakresy pomiarowe. Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie 

zaplanowanie eksperymentu w którym należy wziąć pod uwagę jaki jest jego cel 

oraz rezultat, który powinien być osiągnięty.  

Ogólny schemat przeprowadzenia identyfikacji mikroorganizmu przebiega  

za każdym razem podobnie. Pierwszy etap to hodowla mikrobiologiczna,  

a następnie wykonuje się pomiary MS lub NMR. Po analizie uzyskanych danych 

tworzony jest profil metabolomiczny danego szczepu bakteryjnego, który po 

porównaniu z bazą danych pozwala na identyfikację drobnoustroju [39]. Jeśli celem 

badań jest rozróżnienie mikroorganizmów możliwe jest też porównanie profili 

metabolomicznych pomiędzy sobą [9, 27, 28].  

Schemat eksperymentu przedstawiono na Rysunku 1.  

Dla każdego eksperymentu bardzo ważna jest standaryzacja (zachowanie 

takich samych warunków przeprowadzania hodowli, ekstrakcji i pomiarów). 

Dodatkowo do obróbki i analizy danych niezbędne jest zastosowanie metod 

bioinformatycznych, statystycznych i chemometrycznych [39]. 
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Rysunek 1.     Schemat identyfikacji (rozróżniania) mikroorganizmu przy użyciu technik NMR lub MS [39] 

Figure 1. Scheme of microorganism identification (differentiation) using NMR or MS techniques [39] 

 

3. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METOD MS i NMR DO 

IDENTYFIKACJI I RÓŻNICOWANIA DROBNOUSTROJÓW 

 

Współcześnie bardzo wiele grup zajmuje się identyfikacją mikroorganizmów  

za pomocą technik NMR, LC-MS i GC-MS. Wiele badań oprócz identyfikacji 

mikroorganizmów skupia się na ich porównywaniu i poszukiwaniu cech wspólnych 

lub różnic w profilach proteomicznych i metabolomicznych.  

 

3.1. BADANIA PROTEOMICZNE 

 

Najbardziej powszechną techniką stosowaną rutynowo do identyfikacji  

i rozróżniania mikroorganizmów jest metoda MALDI/TOF – MS [41]. Technika ta 

jest metodą pomiarową stosowaną w badaniach proteomicznych  

i metabolomicznych, jest uznawana za jedną z najbardziej dokładnych [6, 41]. 

Wiele badań ma na celu potwierdzenie zasadności stosowania tej techniki. Kilka 

przykładów opisano poniżej.  

Chalupova i wsp. przeprowadzili analizy różnych gatunków grzybów za 

pomocą MALDI-TOF MS (gatunki Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, 

Fusarium oraz fitopatogenów i drożdży). Analiza zarodników albo ekstraktów 

białek powierzchniowych pozwoliła pomyślnie zidentyfikować badane 

mikroorganizmy. Wykazano, że obecność pików w regionie m/z wynoszącym 

1000-20000 pozwoliło na stworzenie profili spektrometrycznych peptydów/białek. 

W  rejonie  tym  może  pojawić  się  unikalny  zestaw   sygnałów  pochodzących  od  
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zjonizowanych cząsteczek, które jako biomarkery, ułatwiają różnicowanie próbek 

na poziomie rodzaju, gatunku lub szczepu. Taką możliwość stwarzają odpowiednie 

programy do przetwarzania  i porównywania otrzymanych danych z danymi 

pochodzącymi od szczepów referencyjnych, które powinny być tworzone w tych 

samych znormalizowanych warunkach eksperymentalnych [11]. 

Baudler i wsp. ocenili przydatność techniki MALDI-TOF MS pod kątem 

przydatności do identyfikacji gatunków Mycoplasma pochodzących od ptaków. 

Wykorzystano szczepy izolowane od ptaków i porównano je ze szczepami 

referencyjnymi. Analiza profili białkowych wykazała, że spośród 117 szczepów 

112 zostało zidentyfikowanych poprawnie z 96% dokładnością identyfikacji 

szczepu. Wyniki pokazują, że wykorzystana technika jest obiecującym narzędziem  

i może śmiało konkurować z konwencjonalnymi metodami fenotypowymi [43]. 

Li i wsp. sprawdzili możliwość identyfikacji bakterii beztlenowych przy 

pomocy techniki MALDI-TOF MS. Wykorzystanie analiz statystycznych pozwoliło  

na porównanie różnych testów i obliczenie dokładności identyfikacji. Uzyskane 

wyniki pokazują, że w zależności od rodzaju mikroorganizmu identyfikacja może 

być mniej lub bardziej dokładna. Dla rodzajów Lactobacillus, Parabacteroides, 

Clostridium, Propionibacterium, Prevotella, Veillonella. 

i Peptostreptococcus dokładność identyfikacji jest wyższa niż 90%. Jednak 

największą dokładność uzyskano dla rodzaju Bacterioides, która wynosiła do 97%. 

Badania potwierdzają, że wyniki identyfikacji patogenów klinicznych przy użyciu 

metody MALDI-TOF MS są zadowalające [44].  

Berrazeg i wsp. jako pierwsi wykorzystali MALDI-TOF MS do analizy  

i identyfikacji klinicznych izolatów K. pneumoniae. W ciągu trzech lat zebrano 535 

szczepów ze szpitali we Francji i Algierii. Sprawdzono również 

antybiotykoodporność i określono fenotyp. Wyniki ujawniły część profili oporności 

na antybiotyki. Dodatkowo szczepy izolowane w algierskich szpitalach były 

związane z zakażeniami układu oddechowego i fenotypem ESBL (ang. Extended-

Spectrum Beta-Lactamases), a szczepy izolowane we Francji były związane                        

z infekcjami układu moczowego i fenotypem dzikim. Badania potwierdzają, że 

MALDI-TOF MS może służyć nie tylko do identyfikacji, ale również różnicowania 

szczepów zgodnie z fenotypem i rozkładem epidemiologicznym [45].  

 

3.2. BADANIA METABOLOMICZNE 

 

Identyfikacja drobnoustrojów może odbywać się za pomocą badań genomu  

lub proteomu, ale również metabolomu. Jak pokazują wyniki badań, to właśnie 

analizy metabolomiczne pozwalają na identyfikację szczepów bez hodowli,  

a  nawet  bez  izolacji  mikroorganizmu  od  pacjenta [39]. Przykłady analiz lotnych  
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związków organicznych przy pomocy metody GC-MS oraz LC-MS, a także 

przykłady wykorzystania techniki NMR do identyfikacji mikroorganizmów opisano 

poniżej. 

Wiele badań dotyczących identyfikacji szczepów bakteryjnych za pomocą 

techniki MS opiera się na badaniu profili lotnych związków organicznych VOC 

(ang. Volatile organic compounds). Identyfikacja szczepu bakteryjnego  

na podstawie profilu lotnych metabolitów byłaby bardzo przydatna  

m.in. w diagnostyce infekcji płuc. 

Lawal i współpracownicy porównali VOC dla następujących gatunków 

bakterii: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa  

i Staphylococcus aureus. Porównanie  przy użyciu techniki GC-MS było 

wystarczające do identyfikacji gatunków. Jednak profile zostały znacznie 

zmienione według rodzaju podłoża uprawowego [6]. 

Podobny eksperyment został przeprowadzony przez Neerincx  

i in. W celu porównania lotnych związków organiczych metodą GC-MS porównano 

dwa szczepy: bakterii i grzybów (P. aeruginosa i A. fumigatus) oraz ich wspólną 

hodowlę. Analiza pozwoliła zidentyfikować kombinacje VOC związanych  

z każdą grupą bakteryjną i ich współhodowlą. Dla każdego punktu czasowego 

znaleziono określone kombinacje biomarkerów [7]. 

Nizio i in. przeprowadzili profilowanie lotnych związków organicznych  

przy użyciu GC × GC-TOF MS w celu różnicowania bakterii związanych  

z infekcjami płuc (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Burkholderia cenocepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 

maltophilia i Streptococcus milleri). Próbki analizowano w dwóch przedziałach 

czasowych - krótkookresowym (od 2 do 5 dni) i długoterminowym  

(od 48 do 50 dni). Ponadto bakterie hodowano w dwóch różnych warunkach fazy 

wzrostu (stacjonarna i logarytmiczna). Analiza wielowymiarowa wykazała, że 

profil lotnych związków organicznych był wystarczający do różnicowania rodzajów 

bakterii. Jednak na profile miały wpływ warunki przechowywania próbek i faza 

wzrostu bakterii [46]. 

Hewelt-Belka i wsp. wykorzystali metodę LC-MS do porównania profili 

szczepów Staphylococcus aureus. Sprawdzono profile lipidomiczne szczepów, 

które są oporne i wrażliwe na antybiotyki (metycyna, erytromycyna, gentamycyna, 

erytromycyna i kwas fuksynowy). Wyniki badań pokazują,  

że grupy lipidowe monoglikozylodiacyloglicerolu fosfatydyloglicerolu  

i diglikozylodiacyloglicerolu są wyższe w szczepach opornych na antybiotyki. 

Analizy pokazują, że występują różnice we wzorcach lipidowych między 

wrażliwymi i opornymi szczepami S. aureus, oraz że podatność na antybiotyki 

może być związana z kompozycją lipidową komórek bakteryjnych [47]. 
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Oprócz typowania drobnoustrojów przy pomocy spektrometrii mas, coraz 

więcej grup badawczych zajmuje się identyfikacją oraz porównywaniem próbek za 

pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. 

Palama i współpracownicy porównali 6 gatunków bakterii odpowiedzialnych 

za infekcje dróg moczowych (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

mirabilis,), sprawdzając metabolity wewnątrzkomórkowe za pomocą metody NMR. 

Nienadzorowana, wielowymiarowa analiza danych wykazała znaczną 

dyskryminację między badanymi próbkami. Ten eksperyment pokazuje, że 

profilowanie metaboliczne może być szybką metodą identyfikacji gatunków 

bakterii [8]. 

Ogromną zaletą wykorzystania metabolomiki do rozróżniania 

mikroorganizmów jest możliwość porównywania pomiędzy sobą bakterii tego 

samego gatunku, pochodzącego z różnych źródeł. Kazlovska i współpracownicy 

porównali 15 izolatów P. aeruginosa wyizolowanych z próbek plwociny pacjentów. 

Przeprowadzono analizę medium za pomocą 
1
H NMR.  

Do identyfikacji grup izolatów zastosowano metody statystyczne. Wykres 

punktowy  PCA pokazał cztery różne skupiska różnych szczepów P. aeruginosa,             

z których każdy powiązany był z długością leczenia i funkcją płuc pacjenta. 

Badania te sugerują, że szczepy  P. aeruginosa mają szereg strategii wzrostu,  

 które mogą być kontrolowane za pomocą profilowania metabolomicznego jako 

narzędzia prognostycznego w diagnostyce zakażeń bakteryjnych [9]. 

Wykorzystanie NMR do porównania rodzajów grzybów wykorzystał również 

Ząbek i wsp. W badaniach porównano trzy gatunki (Aspergillus pallidofulvus, 

Fusarium oxysporum i Geotrichum candidum). Każdy gatunek wykazywał 

specyficzny metabolizm. Szczegółowa analiza zmian metabolicznych wykazała, że 

A. pallidofulvus wydaje się być najbardziej patogennym grzybem pośród badanych 

szczepów [48]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Istnieje wiele metod identyfikacji drobnoustrojów, do najbardziej popularnych 

należą metody takie jak biotypowanie, ocena lekowrażliwości, analizy spektrometrią 

mas czy sekwencjonowanie. 

Metoda MALDI-TOF MS stała się niezawodnym narzędziem do szybkiej 

identyfikacji i klasyfikacji drobnoustrojów na podstawie profilu białkowego oraz badań 

metabolomicznych. Pod tym względem stanowi poważne wyzwanie dla metod 

mikroskopowych i biologii molekularnej. Obecnie komercyjne systemy MALDI są 

dostępne do badań biologicznych, a także do zastosowań diagnostycznych w medycynie 

klinicznej, biotechnologii i przemyśle chemicznym i spożywczym.  
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Większość badań opisujących identyfikację szczepu używa czystych szczepów 

hodowanych in vitro, jednak badania nad lotnymi związkami organicznymi VOC są 

pierwszym krokiem w rozwoju metod umożliwiających identyfikację szczepów bez 

potrzeby izolacji bakterii i ich hodowli. Taka metoda byłaby przydatnym narzędziem 

diagnostycznym, ponieważ skróciłaby czas między pobraniem materiału                        

a dostarczeniem wyników. 

Badania z użyciem MS oraz NMR pokazują, że metody te są pomocne                          

w identyfikacji i rozróżnianiu drobnoustrojów. Przedstawione przykłady pozwalają 

sadzić, że w przyszłości typowanie mikroorganizmów może być jeszcze szybsze                      

i dokładniejsze niż dotychczas.  
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Szczególnym jej zainteresowaniem cieszą się chemiczne markery miodów 

pszczelich oraz substancje psychoaktywne z grzybów wielkoowocnikowych. 
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ABSTRACT 

 

From ancient times medicine and natural products have been closely linked 

through the use of traditional medicines and natural toxins. Macrofungi have an 

established history of use especially in traditional oriental medicine. Nowadays, 

mushrooms comprise a vast and yet largely untapped source of powerful new 

pharmaceutical products. In particular, and most importantly for modern medicine, 

they are an unlimited source of compounds that exhibit multidirectional activity: 

antioxidant, immuno-enhancing, immunostimulatory, antibacterial, antiviral, anti-

inflammatory, antidiabetic, antiallergenic and anticarcinogenic [1, 2, 5-8]. 

In the presented work, a substances with biological activity from mainly 

Basidiomycota were reviewed, including low-molecular-weight (terpenoids, 

polyphenols steroids, quinones, amines, cerebrosides) (Tab.1) and high-molecular-

weight compounds (homo and heteroglucans, glycans, glycoproteins, 

glycopeptides, peptides, proteins) (Tab. 2). Selected species of toxic and 

hallucinogenic mushrooms were also included in the review. 

At present, mushrooms are considered to be functional food. Beneficial health 

effects may be achieved through the direct consumption of fruiting bodies or the 

use of dietary supplements in the form of ready-to-use preparations containing 

mushroom extracts. The last years is also a period of a flourishing new field of 

medicine – mycopharmacology. The scientific approach to compounds contained in 

mushrooms allowed the isolation and identification of many valuable active 

substances which are used in the prevention and treatment of lifestyle diseases. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: macrofungi, bioactive molecules, low-molecular-weight compounds, 

high-molecular-weight compounds 

Słowa kluczowe: grzyby wielkoowocnikowe, substancje bioaktywne, związki                   

o niskiej masie cząsteczkowej, związki o wysokiej masie cząsteczkowej 
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WPROWADZENIE 

 
Grzyby wielkoowocnikowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem naukowców 

głównie ze względu na ich potencjalne wykorzystanie w przemyśle spożywczym              

i biofarmaceutycznym. Jak wskazuje literatura z tego zakresu, światowa różnorodność 

gatunków grzybów stanowi około 0,14 miliona, z czego 14000 to gatunki znane,                     

a wśród nich 7000 uważa się za jadalne. Ponadto 2000 gatunków, to gatunki bezpieczne 

dla ludzkiego zdrowia i życia, a 700 ma udokumentowane właściwości farmakologiczne 

[1, 2]. Makrofungi zostały podzielone na cztery grupy: jadalne, lecznicze, trujące                   

(w tym o właściwościach neurotropowych) i pozostałe gatunki, których właściwości są 

słabo określone [3]. 

Od tysięcy lat medycyna i surowce naturalne stanowiły nierozerwalną całość 

poprzez stosowanie leków oraz trucizn. Grzyby mają długą historię stosowania                       

w tradycyjnej medycynie, szczególnie medycynie orientalnej, gdzie większość 

leczniczych preparatów grzybowych uważana jest za tonik, to znaczy, że mają one 

korzystny wpływ na zdrowie bez znanych negatywnych skutków ubocznych. Potencjał 

terapeutyczny tego surowca dostrzeżono przede wszystkim w krajach azjatyckich:                   

w Chinach, Korei, Japonii oraz Rosji [4]. Cywilizacja zachodnia natomiast z dużą 

ostrożnością traktuje grzyby jako materiał o potencjale medycznym, są one 

konsumowane głównie ze względu na smak i aromat. Jednakże wyniki współczesnych 

badań zaowocowały wprowadzeniem na światowe rynki "suplementów grzybów" i tzw. 

"mykofarmaceutyków". Znaczenie tego zjawiska podkreśla fakt, że grzyby jadalne 

zostały uwzględnione w zdefiniowanej grupie produktów jako "żywność funkcjonalna", 

tj. żywność, której korzyść zdrowotną udokumentowano naukowo i których korzystny 

wpływ nie mógł być przypisany wyłącznie obecności składników odżywczych 

tradycyjnie uważanych za niezbędne [5-8]. 

Jak już wspomniano, najnowsze badania wskazują, że około 700 gatunków 

grzybów wielkoowocnikowych, głównie przedstawicieli gromady Basidiomycota, to 

organizmy charakteryzujące się zdolnością do syntezowania związków o silnym 

działaniu biologicznym. Najczęściej wymienia się aktywność przeciwnowotworową                  

i immunostymulacyjną, ale również przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczą, 

przeciwutleniającą, przeciwzapalną i hepatoprotekcyjną. Wyniki niektórych badań 

wskazują na obiecującą rolę tych substancji w regulacji ciśnienia krwi, a także leczeniu 

układu sercowo-naczyniowego, w obniżaniu poziomu cholesterolu i glukozy we krwi 

[9, 10].  

 

1. PRZEGLĄD GRZYBOWYCH SUBSTANCJI AKTYWNYCH 

BIOLOGICZNIE 

 

Grzyby ze względu na wysoką zawartość białka o dużej przyswajalności, 

polisacharydów,   niezbędnych   nienasyconych  kwasów  tłuszczowych  oraz  niską  
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zawartość tłuszczu, przez wiele osób uważane są za istotny element codziennych 

posiłków. Stanowią  źródło cennych składników odżywczych, takich jak substancje 

polifenolowe, terpenoidowe oraz składniki mineralne i witaminy.  

Wiele gatunków grzybów stanowi potężne, a jednak w dużej mierze 

niewykorzystane źródło substancji o różnorodnej aktywności biologicznej.                    

W szczególności, co ważne dla współczesnej medycyny, stanowią nieograniczone 

źródło związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym                              

i immunostymulującym. Aktywne związki występujące w grzybach podzielono na 

związki o wysokiej masie cząsteczkowej: homo i heteropolisacharydy, 

glikoproteiny, glikopeptydy, białka, ligniny, kompleksy białko-RNA oraz związki 

małocząsteczkowe: związki fenolowe, chinony, cerebrozydy, katechole, aminy, 

triacyloglicerole, terpenoidy [11].  

 

1.1. ZWIĄZKI WIELKOCZĄSTECZKOWE 

 

Trwające od wielu lat poszukiwania substancji aktywnych z surowców 

naturalnych doprowadziły do wyizolowania dużej grupy związków oraz oceny ich 

potencjału prozdrowotnego. Najlepiej udokumentowana i opisana jest aktywność 

przeciwnowotworowa i immunostymulująca wielkocząsteczkowych substancji 

grzybowych, w tym głównie polisacharydów [11, 12].  Te naturalne polimery są 

także najszerzej stosowanymi w lecznictwie preparatami otrzymywanymi                          

z grzybów wielkoowocnikowych. Polisacharydy to liczna grupa związków 

zawartych w grzybach, znaczące miejsce wśród nich zajmują -glukany. 

Mechanizm działania tych związków nie został w pełni poznany, wiadomo jednak 

iż β-glukany nie są trawione w przewodzie pokarmowym człowieka i dlatego są 

uważane za potencjalne źródło prebiotyków. Ponadto, mają zdolność 

przyspieszenia transportu zawartości jelit, zwiększania objętości i częstotliwości 

kału, a tym samym ochrony organizmu przed rakiem okrężnicy, chorobami 

uchyłkowymi i zespołem jelita drażliwego. Stymulują układ odpornościowy 

poprzez działanie immunomodulujące, przeciwnowotworowe, przeciwutleniające               

i są identyfikowane jako modyfikatory odpowiedzi biologicznej. -Glukany                      

z grzybów różnią się pod względem działania nutraceutycznego ze względu na 

różnicę w masach cząsteczkowych, rozpuszczalności, stopniu polimeryzacji, 

strukturze i konformacji [13]. Przykładem jest owocnik lakownicy lśniącej 

(Ganoderma lucidum), który zawiera od 10 do 50 % s. m. różnorodnych 

strukturalnie polisacharydów [14]. Liczne badania wskazują na obecność -

glukanów również w innych gatunkach grzybów, np. w popularnym w naszym 

kraju borowiku szlachetnym (Boletus edulis) [13, 15, 16]. Z kolei w borowiku 

szatańskim  (Boletus satanas),  bardzo  rzadkim,  wymierającym  gatunku w Polsce,  
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zidentyfikowano lektyny o właściwościach immunomodulujących                                      

i antyproliferacyjnych [17].  

Przykładem zastosowania leków pochodzenia grzybowego są preparaty 

stosowane w terapii nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, szyjki macicy 

czy płuca, izolowane zarówno z owocników, z grzybni, jak i podłoża 

pohodowlanego grzybów podstawkowych Basidiomycota. Polisacharydy 

wyizolowane z wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor) zostały 

zatwierdzone w Japonii i wprowadzone na rynek jako lek przeciwnowotworowy 

nazwany Krestin ((PSK – polisacharyd i PSP – kompleks wielocukier-białko) [18].  

Obiecujące wyniki badań wielu ośrodków naukowych jednoznacznie 

wskazują, że wykorzystanie potencjału farmakologicznego naturalnych surowców 

grzybowych może być kluczem do rozwiązania pojawiających się wyzwań 

związanych z nowymi chorobami i wariantami lekoopornymi. Wybrane przykłady 

pokazano w Tabeli 1.  

 

Tabela 1. Wielkocząsteczkowe związki z grzybów gromady Basidiomycota oraz kierunki ich działania  
Table 1. Biological activity of high-molecular compounds from Basidiomycota 

  

Czynnik aktywny/nazwa 

preparatu 

 

Gatunek grzyba 

 

Zdefiniowana aktywność 

 

Literatura 

Homoglukany/ 

Schizofylan, Sonifilan, 

Sizofilan 

Schizophyllum 

commune, rozczepka 

pospolita 

 

wzmacniająca odporność, 

przeciwnowotworowa 

[19-22] 

Homoglukan/ 

Grifolan 

Grifola frondosa, 

żagwica listkowata 

wzmacniająca, odporność, 

przeciwnowotworowa 

przeciwgrzybicza, 

przeciwbakteryjna, 

[23, 24] 

Homoglukany/ 

Lentinan  

Glikopeptydy 

Lentinula edodes, 

twardnik japoński 

wzmacniająca, odporność, 

przeciwnowotworowa 
[22, 25, 26] 

Homoglukan/ 

Pleuran 

Pleurotus ostreatus, 

boczniak ostrygowaty 

 

immunomodelująca 

 

[27, 28] 

Homoglukany/ 

Liniowy (16)- -D-glukan 

Armillaria tabescens, 

opieńka 

bezpierścieniowa 

 

immunomodelująca 

 

[22] 

Homoglukany/ 

Glikoproteiny 
Agaricus blazei immunomodelująca [21] 

Homoglukany/ 

 

Ganoderma lucidum, 

lakownica żółtawa 

immunomodelująca, 

przeciwbakteryjna, 

przeciwzapalna 

 

[21, 29] 
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Homoglukany/ 

 

Agrocybe aegerita, 

polówka wiązkowa 

 

immunomodelująca 

 

[22] 

Heteroglukany/ 

Galaktomannoglukan  

Białka/FVP1 

Flammulina velutipes, 

płomiennica zimowa 

 

immunomodelująca 

 

[21, 22] 

Heteroglukany/ 

Galaktomannoglukan 

Hohenbuehelia 

serotina, łycznik późny 

 

immunomodelująca 

 

[21, 22] 

Heteroglukany/ 

Galaktomannoglukan 

Leucopaxillus 

giganteus, białokrowiak 

okazały 

 

immunomodelująca 

 

[21, 22] 

Heteroglukany/ 

Galaktoksyloglukan 

Glikopeptydy 

 

Hericium erinaceus, 

soplówka jeżowata 

 

immunomodelująca 

 

[21, 22] 

Heteroglukany/ 

Ksyloglukan  

Polyporus confluens, 

naziemek ceglasty 

 

immunomodelująca 

 

[21, 22, 30] 

Glikany/ 

Galaktomannan 

Morchella esculenta, 

smardz jadalny 

 

immunomodelująca 

 

[22] 

Glikopeptydy 

PSP, 

Krestin (PSK) 

Trametes versicolor 

wrośniak rónobarwny 

 

immunostymulująca 

wzmacniająca odporność, 

 

 

 

[19, 21, 31, 

32] 

Białka/Lektyny  

Agaricus bisporus, 

pieczarka 

dwuarodnikowa 

 
 

[17] 

Białka/Lektyny 
Pholiota adiposa 

łuskwiak tłustawy 
Antyproliferacyjna [33] 

 

1.2. ZWIĄZKI MAŁOCZĄSTECZKOWE 

 

Najbardziej interesującymi z punktu widzenia zastosowania w lecznictwie są 

związki o niskich masach cząsteczkowych. W tkankach grzybów 

wielkoowocnikowych zidentyfikowano wiele substancji syntezowanych na różnych 

ścieżkach metabolizmu wtórnego.  

Bardzo ważną grupą substancji aktywnych izolowanych z grzybów są 

terpenoidy (Tabela 2, Rysunek 1). Związki tej klasy są syntezowane w komórkach 

grzybów na ścieżce kwasu mewalonowego i charakteryzują się zróżnicowanymi 

strukturami. Należą do nich zarówno monoterpenoidy, seskwiterpenoidy, di-, tri-, 

jak i pochodne skwalenu, czyli steroidy. 
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Z owocników boczniaka rowkowanotrzonowego wydzielono aktywne 

biologicznie monoterpeny. Z kolei, diterpenoidy wykazujące aktywność 

przeciwbakteryjną  i przeciwzapalną, a także zdolność do pobudzania syntezy 

czynnika wzrostu nerwów (NGF, nerve growth factor ) pozyskano z soplówki 

jeżowatej i sarniaka gorzkiego. Ten ostatni rodzaj aktywności ma istotne znaczenie 

w leczeniu chorób degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego, takich jak 

choroba Parkinsona czy Alzheimera [34]. 

Grzyby Basidiomycota charakteryzują się obecnością seskwiterpenów 

zawierających szkielet protoiludanu. Są to związki wywodzące się z humulenu,                 

a powstające w wyniku cyklizacji pirofosforanu farnezylu. Niektóre z tych 

seskwiterpenów charakteryzują się większym lub mniejszym efekt 

przeciwdrobnoustrojowym. Z grzybów należących do rodzajów Agaricus                            

i Lactarium wyizolowano alkohole seskwiterpenowe estryfikowane kwasami 

tłuszczowymi. Estry te nie wykazują silnej aktywności antybiotycznej, ale 

uszkodzenie ciała owocu grzyba prowadzi do zerwania wiązań estrowych                           

i uwolnienia alkoholi, które są toksyczne dla mikroorganizmów. Zatem 

wspomniane estry uznaje się za proleki lub prekursory związków, które w wyniku 

procesów metabolicznych in vivo przekształcają się w formę aktywną [35]. 

W wielu ekstraktach grzybowych zidentyfikowano związki o budowie 

triterpenów, wykazujące właściwości antybiotyczne. Najbogatszym źródłem tych 

substancji są grzyby rodzaju Ganoderma. Do tej pory opisano około 200 gatunków 

produkujących związki triterpenowe, głównie należące do typu lanostanów [36]. 

Wiele z nich, ze względu na aktywność przeciwbakteryjną i przeciwzapalną, 

znalazło szerokie zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób [37]. 

Znane jest ich działanie przeciwko wirusowi HIV1 oraz wirusowi opryszczki [38]. 

Inne badania wykazały, że triterpenoidy są zdolne do hamowania syntezy 

cholesterolu, obniżania ciśnienia krwi oraz zmniejszania agregacji płytek krwi, 

przez co mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 

[39]. Wykazano, że triterpenoidy z lakownicy lśniącej hamują bezpośrednio wzrost 

komórek rakowych i zmniejszają ich inwazyjność [40]. 

Kolejną grupą małocząsteczkowych substancji zidentyfikowanych w grzybach 

wielkoowocnikowych są związki fenolowe [41, 42]. Chociaż po raz pierwszy 

zidentyfikowano je w roślinach, w ostatnich latach zaobserwowano silną zależność 

między całkowitą zawartością tych związków, a aktywnością przeciwzapalną, 

przeciwalergiczną, przeciwnowotworową, przeciwnadciśnieniową, 

przeciwreumatyczną i przeciwbakteryjną wielu gatunków grzybów. Przetestowano 

ekstrakty z wielu gatunków grzybów, m.in. zimówki aksamitnotrzonowej, żagwicy 

listkowatej, soplówki jeżowatej, twardziaka jadalnego oraz boczniaka 

ostrygowatego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że są one bogate 

w związki fenolowe i wykazują silną aktywność przeciwutleniającą [43-46].  
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Takie gatunki grzybów jak: Laetiporus sulphureus, Fistulina hepatica, 

Pleurotus ostreatus, Flammulina velutipes zawierają znaczne ilości kwasów 

fenolowych (> 1,0 mg/g), głównie kwasu galusowego i protokatechowego.  

Związkom tym przypisuje się działanie przeciwdrobnoustrojowe [46, 47].  

Interesującą klasę metabolitów wtórnych produkowanych przez grzyby 

szczególnie gromady Basidiomycetes  stanowią pochodne acetylenu. Większość                 

z tych związków wykazuje działanie antybakteryjne, cytotoksyczne, a także silne 

przeciwgrzybowe [48, 49].  

Przykłady grzybowych małocząsteczkowych substancji zebrano w Tabeli 2. 

 
Tabela 2. Małocząsteczkowe substancje z grzybów gromady Basidiomycota oraz kierunki ich działania  
Table 2. Biological activity of low-molecular compounds from Basidiomycota 

   

Substancja 

aktywna 
Gatunek grzyba Kierunek działania Literatura 

TERPENOIDY 

Monoterpeny 

Pleurotus cornucopiae 

boczniak 

rowkowanotrzonowy 

cytotoksyczny 

inhibitory syntazy NO 
[50] 

Diterpeny 
Hericium erinaceum 

soplówka jeżowata 
 [34] 

Diterpeny 
Sarcodon scabrosus 

sarniak gorzki 
 [34] 

Seskwiterpeny 

Pleurotus cornucopiae 

boczniak 

rowkowanotrzonowy 

cytotoksyczny [50] 

Triterpeny 
Ganoderma lucidum 

lakownica żółtawa 
cytotoksyczny [35, 36, 51] 

Triterpeny 
Ganoderma applanatum 

lakownica spłaszczona 

cytotoksyczny, 

przeciwgrzybowy 

przeciwbakteryjny 

 

[35] 

Steroidy 
Grifola frondosa, żagwica 

listkowata 

przeciwutleniający, 

hipotensyjny, 

hipoglikemiczny, 

immunoterapeutyczny, 

przeciwzapalny 

[52] 

 

[53] 

[54] 

Steroidy 
G. frondosa,  

A. blazei 
inhibitory cyklooksygenazy [54] 

ZWIĄZKI FENOLOWE 

Polifenole, 

hispolon, 

hispidin 

Inonotus hispidus 

błyskosporek 

szczotkowaty 

antywirusowy, 

antyalergiczny 

[55] 

  

 

Polifenole 
Agrocybe aegerita, 

polówka wiązkowa 

przeciwutleniający, 

hipocholesterolemiczny 
[55] 

Polifenole 
Hericium erinaceus, 

soplówka jeżowata 

przeciwutleniający, środek 

łagodzący 

wpływ na chorobę Alzheimera 

[30, 56] 

Polifenole 
Pleurotus ostreatus, 

boczniak ostrygowaty 
przeciwmiażdżycowy [57] 
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INNE 

Aminy 
Lepiota americana 

czubajeczka 
inhibitory aromatazy [58] 

Pochodne 

acetylenu 

Gymnophilus spectabilis 

łysak wspaniały 
cytotoksyczny 

 

[48] 

Pochodne 

acetylenu 

Hypsizygus marmoreus 

bokownik 
cytotoksyczny [49] 
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C. Seskwiterpen (6) zidentyfikowany w boczniaku rowkowanotrzonowym, 

 triterpen – kwas ganodermowy (7) z lakownicy żółtawej 

 
Rysunek 1. Struktury chemiczne wybranych związków terpenoidowych wyizolowanych z grzybów 

Basidiomycota 

Figure 1.        Chemical structure of terpenoid compounds isolated from Basidiomycota 

 

2. WYBRANE SUBSTANCJE ZAWARTE W GRZYBACH 

TOKSYCZNYCH I NEUROTROPOWYCH 

 

Oprócz grzybów powszechnie uważanych za jadalne i bezpieczne dla zdrowia   

i życia człowieka, dużym zainteresowaniem wśród badaczy cieszą się gatunki 

grzybów syntetyzujące w swych tkankach substancje o charakterze toksycznym                   

i halucynogennym.  

Powszechnie uznanym za gatunek trujący i halucynogenny jest muchomor 

czerwony (Amanita muscaria). Ze względu na zawartość związków o działaniu 

halucynogennym muchomor czerwony był grzybem używanym przez ludy półkuli 

północnej w celach rytualno-kultowych, stymulujących i rekreacyjnych. Zarówno 

na Syberii jak i w Europie wywar z muchomora mieszany z wyciągami z różnych 

roślin  był prawdopodobnie używany jako stymulator przez wojowników – 

skandynawskich berserkerów i słowiańskich charakterników. W zależności od 

regionu muchomory zbierano, suszono na słońcu lub nad ogniskiem, wysuszone 

kapelusze rozmiękczano w ustach i formowano w kulki, dodawano muchomora do 

zup i sosów, fermentowano muchomora z borówkami, pito mocz osób, które 

przyjęły muchomora. Przeciętna dawka wynosiła trzy kapelusze – szamani używali 

do kilkunastu [59]. W Polsce muchomor czerwony jest dość często spotykany. Żyje 

w symbiozie z brzozami, świerkami, sosnami i dębami. Ze względu na 

charakterystyczny wygląd właściwie nie można go pomylić z innym gatunkiem. 

Amanita muscaria zawiera dwie główne substancje halucynogenne: muscymol oraz 

kwas ibotenowy, a nie, jak przez długi czas sądzono, odkrytą pod koniec XIX 

wieku muskarynę [60]. Wieland i Motzel [61] zaobserwowali również 

występowanie  bufoteniny  w  tym  grzybie,  jednak  innym  badaczom  [62, 63]  nie  

(6) (7) 
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udało się tego potwierdzić. Stormer i in. [64], stosując wysokosprawną 

chromatografię cieczową (HPLC) z detekcją MS, wykazali obecność kwasu 

ibotenowego, zarówno w kapeluszu jak i sporach  A. muscaria. Technika HPLC             

z detektorem UV została wykorzystana do oznaczenia kwasu ibotenowego               

i muscymolu przez Tsunodę i in. [65]. Tsujikawa i in. [66] wykorzystując technikę 

chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS) oznaczyli 

zawartość kwasu ibotenowego i muscymolu w A. muscaria i A. pantherina 

zakupionych na targu w Japonii. Stężenia tych związków były bardzo małe                       

(< 25ppm dla muscymolu i <10ppm dla kwas ibotenowego).  

W A. muscaria może występować również pochodna muscymolu: muskazon 

oraz muskaryna (w śladowej ilości). W trakcie prowadzonych badań własnych, 

których wyniki nie zostały opublikowane, w materiale zebranym na terenie Polski 

wykryto, przy użyciu elektroforezy kapilarnej, muscymol w ilości od 73 do 3561 

μg/g oraz kwas ibotenowy w ilości od 292 do 6565 μg/g. Zawartość substancji 

halucynogennych w owocniku grzyba zależy od licznych czynników 

środowiskowych, jak rodzaj gleby, miejsce występowania, a w szczególności pora 

zbioru [67, 68]. Wiosną i latem muchomory mogą zawierać nawet dziesięciokrotnie 

więcej kwasu ibotenowego i muscymolu niż jesienią [67].  

Jak wynika z danych literaturowych, za przebieg zatrucia muchomorem 

czerwonym odpowiadają dwie grupy związków biologicznie czynnych: muskaryna 

i muskarydyna pochodne charakteryzujące się działaniem 

parasympatykomimetycznym oraz kwas ibotenowy i muscymol pochodne 

izoksazolu o działaniu atropinopodobnym [69].  

Zawartość muskaryny w A. muscaria jest stosunkowo nieduża (0,009%). 

Muskaryna działa szybko i gwałtownie, powoduje wysoką potliwość, stany lękowe, 

wymioty i bóle brzucha. W większych stężeniach wywołuje śmierć na skutek 

zatrzymania akcji serca. Za działanie halucynogenne odpowiadają natomiast 

pochodne oksazolu o działaniu atropinopodobnym. Przez pierwsze 0,5 godziny od 

spożycia muchomora pojawiają się nudności, skurcze, drżenie i drętwienie kończyn 

– efekt działania muskaryny. Przez następne około 2 godzin pojawiają się efekty 

działania związków o działaniu atropinopodobnym: stan świadomego półsnu                    

z kolorowymi wizjami. Następnie przypływ energii graniczący z euforią, chęć 

ruchu i działania (taniec, śpiew). W trakcie halucynacji typowe jest wrażenie 

zmiany wymiarów przedmiotów – mikropsja i makropsja. Pojawia się wrażenie 

rozmowy z wyimaginowanymi postaciami, stany uniesienia religijnego. Wszystko 

kończy się głębokim snem. Działanie kwasu ibotenowego i muscymolu na 

ośrodkowy układ nerwowy jest efektem ich podobieństwa strukturalnego do 

neurotransmiterów: kwasu glutaminowego i kwasu γ-aminomasłowego (GABA). 

Kwas ibotenowy to alkaloid o działaniu pobudzającym, mediowanym poprzez 

receptory  NMDA  (N-metylo-D-asparaginowe) kwasu glutaminowego. Muscymol,  
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jako tzw. super-agonista receptora GABA-A działa natomiast depresyjnie na 

ośrodkowy układ nerwowy. Muskazon jest izomerem muscymolu i substancją 

podobnie do niego działającą, ale o znacznie mniejszej aktywności biologicznej                

w porównaniu z wyżej wymienionymi [68].    

Niedawno pojawiła się hipoteza, że efekt halucynogenny może nasilać zawarty 

w grzybie w dość znacznej ilości mannitol, który poprzez działanie 

hiperosmotyczne na komórki śródbłonka powoduje otwarcie bariery krew mózg 

[70]. Zawartość muscymolu w muchomorze czerwonym jest kilkudziesięciokrotnie 

mniejsza niż kwasu ibotenowego, jednak kwas ibotenowy jako związek nietrwały 

ulega spontanicznemu przekształceniu w muscymol [69]. Najprostszym sposobem 

pobudzenia dekarboksylacji kwasu ibotenowego do muscymolu jest wysuszenie 

grzyba, podobnie ma działać jego ogrzewanie i wpływ kwaśnego środowiska 

żołądka. Muscymol jest substancją termostabilną i nie podlega rozkładowi podczas 

gotowania, wydala się z moczem w stanie niezmienionym [66, 71].  

W wyniku badań stwierdzono, że muscymol powoduje wzrost stężenia jednego 

z neurotransmiterów (GABA) w ośrodkowym układzie nerwowym. Po odkryciu 

zależności między stężeniem GABA a epilepsją stwierdzono, że związek o takiej 

aktywności mógłby wykazywać korzystne działanie w tym schorzeniu. Muscymol 

zawarty w tkankach muchomora czerwonego posłużył jako struktura wyjściowa do 

modelowania leków na drodze syntezy chemicznej.  Na jej bazie otrzymano 

bardziej lipofilne pochodne muscymolu, wśród nich związek znany pod nazwą 

Tiagabine. Tiagabine (Gabitril) stosowany jest podczas leczenia padaczki w postaci 

napadów częściowych bądź częściowo wtórnie uogólnionych, przy których 

nieskuteczne były inne preparaty przeciwpadaczkowe [72, 73]. 

Muchomor czerwony stanowi również surowiec do wyrobu homeopatycznych 

produktów leczniczych ze wskazaniami leczniczymi. Przykładem jest dostępny 

również na polskim  rynku produkt  firmy Heel, o nazwie Spascupreel i zalecany 

jest wspomagająco w łagodnych dolegliwościach skurczowych w obrębie jamy 

brzusznej. Produkt ten występuje w postaci tabletek podjęzykowych oraz czopków. 

Psilocybina, to klasyczny halucynogen, substancja chemiczna produkowana 

przez ponad 100 gatunków grzybów na całym świecie. Ma wysokie powinowactwo 

do kilku receptorów serotoninowych, zlokalizowanych w wielu obszarach mózgu, 

w tym w korze mózgowej i wzgórzu. Grzybami, które syntezują tego typu alkaloidy 

to tzw. grzyby psylocybinowe (Psylocybe), wykazują one różną aktywność 

biologiczną, zależną od ilości zawartych w nich psylocybiny i psylocyny oraz 

innych substancji aktywnych, np. baeocystyny czy norbaeocystyny. Jednym                     

z najdokładniej przebadanych gatunków jest Psilocybe semilancelata. Obecność 

substancji psychoaktywnych w tym gatunku została wykazana za pomocą różnych 

technik chromatograficznych przez wielu badaczy [74-81]. 
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Psychoaktywne działanie psylocybiny opiera się na pobudzaniu receptorów 

serotoninergicznych, co prowadzi do wzrostu stężenia serotoniny w mózgu oraz 

przyczynia się do intensyfikacji czynności sensomotorycznych i percepcyjnych. 

Skutkiem działania psylocybiny na ludzki organizm są różne zmiany w zachowaniu 

– często stany euforyczne, rozweselenie, poczucie lekkości i jedności z otaczającym 

światem. Psylocybina znajduje się w wykazie środków odurzających w grupie I-P, 

czyli substancji bez zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, 

które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane wyłącznie do 

badań naukowych. Jednak właściwości psylocybiny pozwalają rozważać jej 

wykorzystanie w lecznictwie. Do schorzeń, w których zastosowanie tej substancji 

przynosi wymierne efekty, należy depresja. Badania prowadzone na ochotnikach 

dowodzą, że psylocybina może być dobrą alternatywą dla dostępnych obecnie 

leków przeciwdepresyjnych – wykazano jej skuteczność i potwierdzono bardzo 

niską toksyczność [82]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Makrofungi to jedno z zasobniejszych źródeł aktywnych biologicznie związków, 

które jak wskazują wyniki otrzymane w wielu ośrodkach naukowych, mogą być 

potencjalnie stosowane w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, w tym nowotworów. 

Jednak większość przeprowadzonych do tej pory badań, to badania in vitro oparte na 

liniach komórkowych lub badania na modelach zwierzęcych.  

W chwili obecnej, do otrzymywania preparatów leczniczych, zwłaszcza na terenie 

Unii Europejskiej, w tym Polski, używane są tylko niektóre gatunki Basidiomycetes. 

Jednakże dynamiczny rozwój zarówno dziedziny biotechnologii, jak i technik 

analitycznych wspomaganych narzędziami chemometrycznymi sugeruje, że znaczenie 

tych organizmów dla przemysłu farmaceutycznego będzie wzrastać. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays analytical chemistry, and especially chromatographic techniques, 

are becoming more and more popular, for example in the pharmaceutical industry 

[1]. Due to the increasing number of analyses, the amount of chromatographic 

waste is also increasing. They are harmful and toxic both to the environment and to 

humans. Therefore, there is a need to search for new solutions, apparatus and 

materials to achieve the so-called "green chromatography" [1]. Such a goal can be 

achieved by various methods. The most popular are miniaturization of analyses to 

reduce the amount of waste, reduction of analysis time, replacement of solvents 

with biodegradable ones, or application of aquatic conditions of analysis [2]. The 

following paper deals with the issue of using only water as a mobile phase for 

analysis in liquid chromatography. This mainly involves the use of appropriate 

conditions, materials and equipment. A change in the conditions of the analysis 

affects, first of all, the changes in the properties of water which is a mobile phase. 

When the temperature increases dielectric constant, viscosity and polarity of the 

water decreases. Optimizing these properties can allow successful separation using 

only water as a mobile phase [3, 4]. The following article also deals with the issue 

of the relatively new PALC [5] (per aqueous liquid chromatography) technique (see 

Fig. 3) and the analysis with the use of pure water as an eluent at room temperature, 

thanks to the use of polar-embedded and polar-endcapped stationary phases [6]. The 

latter technique is the most desirable, because it does not require the application              

of unusual conditions of chromatographic analysis, and at the same time fits 

perfectly into the assumptions of "green chromatography". The promising results    

of these techniques give a forward-looking view of liquid chromatography as                  

an environmentally friendly technique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: liquid chromatography, pure water, per aqueous liquid chromatography, 

polar-embedded stationary phases 

Słowa kluczowe: chromatografia cieczowe, czysta woda, wodna chromatografia 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

ACN – acetonitryl 

ANP LC – chromatografia    cieczowa   w   normalnym    układzie   faz              

z wykorzystaniem wody (ang.  aqueous  normal  phase liquid 

chromatography) 

HILIC – chromatografia cieczowa oddziaływań hydrofilowych (ang. 

hydrophilic interaction liquid chromatography) 

HTLC – wysokotemperaturowa chromatografia cieczowa (ang. 

high-temperature liquid chromatography) 

ODS – krzemionka   z   dołączonymi  oktadecylowymi  

łańcuchami alkilowymi (ang. octadecyl silica) 

PALC – wodna chromatografia cieczowa (ang.  per  aqueous   liquid 

chromatography) 

PHW-LC – chromatografia  cieczowa  z  wykorzystaniem gorącej wody 

pod    ciśnieniem    (ang.    pressurized    hot    water    liquid 

chromatography) 

PIPAAm – poli(N-izopropyloakryloamid) 

PS-DVB – polistyren-diwinylobenzen 

RP LC – chromatografia  cieczowa w odwróconym układzie faz 

(ang. reversed phase liquid chromatography) 

SBWC – chromatografia     z     wykorzystaniem    wody    w    stanie 

podkrytycznym (ang. subcritical water chromatography) 

SHWC – chromatografia  z  wykorzystaniem  przegrzanej wody 

(ang. superheated water chromatography) 

WRP-LC – chromatografia   cieczowa   w   odwróconym   układzie  faz                   

w warunkach tylko wodnych (ang. water-only reversed phase 

liquid chromatography) 
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WPROWADZENIE 

 
W ostatnich latach coraz mocniej wzrasta zainteresowanie i nacisk na 

ekologiczność życia, a w tym również procesów produkcji, wykorzystania materiałów 

oraz usuwania odpadów. Wiąże się to bezpośrednio z większą świadomością ludzi                  

w zakresie dbania o środowisko. W naukach chemicznych spowodowało to powstanie 

nowej poddziedziny jaką jest „zielona chemia”. Sformułowanie to zostało użyte po raz 

pierwszy w 1999 roku przez Anastas‟a [7]. "Zielona chemia" skupia się przede 

wszystkim na opracowaniu procesów, materiałów, narzędzi oraz utylizacji odpadów, tak 

aby miały one jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne oraz na zdrowie 

ludzi. Działania głównie kierunkują się w stronę poprawienia gospodarki procesowej, 

redukcję lub eliminację ilości produkowanych odpadów, a także ograniczenie ryzyka               

i zagrożeń w wielkoskalowych procesach przemysłowych, gdyż te mają największy 

wpływ na środowisko [1]. Zmniejszenie ilości odpadów wiąże się również z chemią 

analityczną, w tym z odpowiednim przygotowaniem próbek oraz wykonywaniem analiz 

chromatograficznych [8]. 

Opracowanie procesów i produktów jak najbardziej przyjaznych dla środowiska 

może odbywać się z zachowaniem tzw. 12 zasad zielonej chemii [9]. Skupiają się one 

przede wszystkim na wdrażaniu produktów i procesów jak najbardziej „zielonych”. Jak 

w większości procesów wieloparametrowych muszą być podejmowane decyzje                    

i kompromisy, tak, aby jak najlepiej dostosować te działania do możliwości                              

i okoliczności procesów. 

Ze względu na powszechność technik chromatograficznych w analizach 

chemicznych wyłoniła się również poddziedzina „zielonej chemii” jaką jest „zielona 

chromatografia”. Główne założenia wprowadzane w ramach jej zasad to: 

 redukcja ilości zużywanych rozpuszczalników organicznych w analizach, 

 wprowadzenie czystej wody jako jedynego składnika fazy ruchomej, 

 stosowanie ekologicznych, biodegradowalnych rozpuszczalników [2]. 

Rozpuszczalniki powszechnie stosowane w chromatografii cieczowej                              

w odwróconym układzie faz, takie jak acetonitryl, metanol, izopropanol, 

tetrahydrofuran oraz dodatki tj. kwas trifluorooctowy, który jest wysoce ekotoksyczny                

i powoli rozkłada się w środowisku, są głównym źródłem powstawania szkodliwych 

odpadów. Biorąc pod uwagę „zieloną chromatografię”, należy je zastąpić 

alternatywnymi, przyjaznymi dla środowiska zamiennikami. Dlatego ważne jest 

znalezienie technik chromatograficznych, w których wyżej wymienione rozpuszczalniki 

są zastępowane mniej toksycznymi, takimi jak na przykład etanol [10] (etanol 

przypisywany jest do rozpuszczalników "zielonych" ze względu na jego niską 

toksyczność i ewentualną syntezę ze źródeł odnawialnych, ale głównie dlatego, że jego 

obecność w przyrodzie ma niewielki wpływ na środowisko), woda [11, 12], woda                    

w stanie podkrytycznym [3, 4], czy ciekły dwutlenek węgla [13]. 
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1. WŁAŚCIWOŚCI WODY W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ 

  
Woda w chromatografii cieczowej wykorzystywana jest w bardzo wysokich 

ciśnieniach oraz przy stałym przepływie przez ściśle upakowaną w kolumnie fazę 

stacjonarną. Wpływa to na szereg zmian w jej właściwościach, a co za tym idzie, na 

zmiany w jej oddziaływaniach z fazą stacjonarną i analitami. Ze względu na 

wieloparametrowość analiz chromatografii cieczowej, czyli zmiany w ciśnieniu, 

prędkości przepływu, temperaturze analizy oraz polarności fazy ruchomej i fazy 

stacjonarnej, a także rozpuszczalności i polarności analitów, każdy z tych 

parametrów w mniej lub bardziej znaczący sposób wpływa na właściwości wody. 

Dzięki znajomości tych zmian można w odpowiedni sposób optymalizować 

właściwości wody w zależności od potrzeb. Mimo, iż takie działania są wykonalne, 

rzadko są praktykowane ze względu na zbyt dużą ilość czynników [3, 4]. 

Optymalizacja właściwości fazy ruchomej bazuje przede wszystkim na 

wpływaniu na retencję, sprawność oraz rozdzielczość podczas analizy. 

Podstawowym sposobem wpływania na zmiany we właściwościach fazy ruchomej 

jest dodatek do wody modyfikatora organicznego. Wpływa to przede wszystkim na 

polarność fazy ruchomej, dzięki czemu, dobierając odpowiedni skład, możemy 

dopracowywać metodę rozdzielenia. Jednakże założenia „zielonej chromatografii” 

dążą do redukcji lub całkowitej eliminacji rozpuszczalników organicznych                     

w analizach chromatograficznych. Jednym z wyżej już wymienionych działań jest 

wykorzystanie czystej wody jako jedynego składnika fazy ruchomej                               

w chromatografii cieczowej. Poprzez operowanie takimi parametrami jak 

temperatura czy polarność fazy stacjonarnej możliwe jest przeprowadzanie analiz                           

w czystej wodzie [2–4]. 

W standardowo prowadzonych warunkach rozdzieleń chromatograficznych                 

w układzie odwróconych faz chromatografii cieczowej RP LC (ang. Reversed 

Phase Liquid Chromatography), czy chromatografii cieczowej oddziaływań 

hydrofilowych HILIC (ang. Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography), 

woda jest zbyt polarnym rozpuszczalnikiem, aby mogła być stosowana 

samodzielnie jako eluent. Jednakże prowadzenie analiz w warunkach podwyższonej 

temperatury znacząco wpływa na właściwości wody. Taka technika bazuje na 

wykorzystaniu czystej wody w stanie podkrytycznym, czyli poniżej 374°C i 218 

atm. [14–17]. 

W ostatnich latach, stosunkowo nową techniką jest PALC (ang. Per Aqueous 

Liquid Chromatography), która w dużej mierze bazuje na technice HILIC.                        

W podstawach zakłada ona, iż w wysoce wodnych, a więc w polarnych warunkach 

hydrofilowa powierzchnia krzemionki, w wyniku zwiększonej aktywności grup 

siloksanowych, zmienia swój charakter na mniej polarny. Dzięki temu istnieje 

możliwość  rozdzielania  szeregu  związków polarnych przy zastosowaniu wysokiej  
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zawartości wody (powyżej 90%) w fazie ruchomej lub całkowicie wodnych 

warunków [5, 18–20]. 

Ostatnim opisanym w tym artykule podejściem do osiągnięcia „zielonej 

chromatografii” poprzez zastosowanie czystej wody w chromatografii cieczowej 

jest wykorzystanie odpowiednio przygotowanych faz stacjonarnych pozwalających 

na rozdzielanie substancji zarówno polarnych jak i niepolarnych. Fazy stacjonarne              

z wbudowanymi grupami polarnymi (ang. polar-embedded) oraz z grupami 

polarnymi dołączonymi na etapie wtórnej silanizacji (ang. polar-endcapped), 

pozwalają na osiągnięcie mieszanego mechanizmu retencji. Jest to swoistego 

rodzaju udoskonalenie faz oktadecylowych (ODS – ang. octadecylsilica, C18), 

będących fazami niepolarnymi, poprzez wprowadzenie polarnych grup 

funkcyjnych. Sprawia to, iż na poziomie retencji analitu, w zależności od jego 

polarności, oddziałuje on z częścią polarną lub niepolarną związanej fazy 

stacjonarnej. Równocześnie poprawia to zwilżalność powierzchni fazy stacjonarnej 

przy stosowaniu czystej wody jako fazy ruchomej [21]. 

 

2. WODA W STANIE PODKRYTYCZNYM 

 

Stosowanie tak silnie polarnego rozpuszczalnika jakim jest woda jako 

jedynego eluentu podczas analiz chromatograficznych może prowadzić do 

uzyskiwania zbyt długich czasów retencji (w przypadku układu RP LC) lub zbyt 

krótkich, wiążących się jednocześnie z bardzo małą rozdzielczością (w przypadku 

układu HILIC). Dobór odpowiednich warunków analizy może pozwolić na 

ominięcie tego problemu. Woda w podwyższonej temperaturze posiada znacząco 

inne właściwości, niż woda w temperaturze bliskiej temperaturze pokojowej [4].  

Wysoka temperatura okazuje się być pojęciem nie do końca zdefiniowanym. 

Zazwyczaj dla wody określana jest jako „wyższa niż temperatura pokojowa” oraz 

„wyższa niż temperatura wrzenia jednego ze składników fazy ruchomej”, jednakże 

można się spotkać w literaturze z bardziej dokładnymi określeniami, takimi jak 

„wyższa niż 100°C”, czy też „w zakresie 40°C do 200°C” [14, 22]. Zainteresowanie 

związane z temperaturą jako kluczowym parametrem w chromatografii cieczowej 

jest wciąż niewielkie i nie pojawiają się w rutynowej pracy laboratoryjnej. 

Ograniczeniem tych technik może być brak dostępnych na rynku urządzeń, takich 

jak termostaty kolumn do chromatografów cieczowych, które mogą osiągać              

i utrzymywać wysoką temperaturę (do 200°C) oraz ograniczona ilość stabilnych 

termicznie faz stacjonarnych, np. PRP-1 [23], PS-DVB [24]. Mimo to, w ostatnich 

dwóch dekadach temat ten cieszył się coraz większym zainteresowaniem, co można 

zaobserwować w kilku opublikowanych pracach przeglądowych [3, 4, 14, 15, 22, 

25–28].    Duże    spektrum   parametrów   fizykochemicznych,   na   które   wpływa  
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temperatura, może wpływać zniechęcająco dla analityków. Często wspominany jest 

jedynie wpływ temperatury na spadek lepkości fazy ruchomej. Inne ważne efekty, 

takie jak spadek siły elucyjnej względem analitów polarnych, wzrost dyfuzji oraz 

zmiana selektywności i stopnia dysocjacji związków jonowych często nie są brane 

pod uwagę. Prowadzi to do zmiany wniosków dotyczących manipulowania 

temperaturą jako parametrem, iż rzeczywiste zalety i wady analizy 

wysokotemperaturowej nie są całkowicie poznane [14]. 

Woda w stanie podkrytycznym posiada temperaturę i ciśnienie 

nieprzekraczające punktu krytycznego, czyli 374°C i 218 atm. [16]. Diagram 

fazowy wody został zamieszczony na Rysunku 1. Operując wodą w podwyższonej 

temperaturze, należy zapewnić odpowiednie ciśnienie, tak aby znajdowała się ona 

w stanie ciekłym. Techniki chromatograficzne wykorzystujące taką fazę ruchomą 

nie mają jednolicie uściślonej nazwy, a w literaturze pojawia się wiele określeń, 

między innymi “Subcritical Water Chromatography” (SBWC), “Chromatography 

in very hot water”, “Superheated Water Chromatography” (SHWC) [14], “High 

Temperature Liquid Chromatography” (HTLC), czy “Pressurized Hot Water Liquid 

Chromatography” (PHW-LC) [15, 16]. W polskiej literaturze nie spotkamy się                   

z innym określeniem niż wysokotemperaturowa chromatografia cieczowa, czy 

chromatografia wodna w stanie podkrytycznym, jednakże nie będziemy 

podejmować się tłumaczenia powyższych określeń, gdyż w większości odnoszą się 

one do tych samych warunków, czyli użycia wodnej fazy ruchomej znajdującej się 

w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, nie przekraczającym punktu 

krytycznego. 

Czysta woda może być użyta jako jedyny eluent w wysokotemperaturowej 

chromatografii cieczowej głównie ze względu na zmianę jej względnej 

przenikalności elektrycznej (daw. stałej dielektrycznej) wraz z temperaturą. Przy 

zmianie temperatury z 25°C do 200°C, względna przenikalność elektryczna wody 

spada z 85 do 35 (Rys. 2). Sprawia to, iż woda zaczyna zachowywać się jak 

rozpuszczalnik organiczny. Dzięki temu woda może stać się niezwykle skutecznym 

rozpuszczalnikiem dla substancji organicznych o niskiej polarności [29]. Pozwala 

to również na prowadzenie analiz chromatograficznych w całkowicie "zielonych" 

warunkach dla stabilnych termicznie analitów i faz stacjonarnych [22]. 
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Rysunek 1.     Diagram  fazowy  wody  pozwalający na  odczytanie wartości punkty potrójnego i krytycznego. 

      Umieszczone zostały również zakresy temperatury i ciśnienia dla omawianych  w  tym  artykule 

      technik 

Figure 1. Water phase diagram allowing to read triple point and critical point. There can be seen also 

temperature and pressure ranges for all of the techniques discussed in this article 

 

W temperaturze pokojowej, w typowych układach chromatograficznych, woda 

jest zbyt polarna, aby mogła być efektywnym eluentem. Jednak wraz ze wzrostem 

temperatury można zaobserwować drastyczny spadek polarności wody. Wysoka 

wartość temperatury w punkcie krytycznym wody pozwala na wybór szerokiego 

spektrum wartości temperatury i ciśnienia do prowadzenia analiz. Tak unikalne 

właściwości wody w stanie podkrytycznym zapewniają zatem łatwo dostrajane 

parametry, takie jak względna przenikalność elektryczna, napięcie powierzchniowe 

i lepkość, które zmniejszają się wraz ze wzrostem temperatury wody. Nie oznacza 

to jednak, że rozpuszczalniki są optymalizowane względem jednego parametru, np. 

względnej przenikalności elektrycznej, ponieważ ten pojedynczy parametr nie 

wpływa ani na selektywność, ani na siłę elucyjną. Konieczne jest uwzględnienie 

wszystkich   zmieniających   się   parametrów  wraz   ze   zmianą  temperatury  fazy  
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ruchomej, jak również ich tendencji do zmiany - zwiększenia lub zmniejszenia. 

Ciśnienie ma niewielki wpływ na te parametry, dopóki woda pozostaje w fazie 

ciekłej. W ten sposób woda w stanie podkrytycznym może imitować tradycyjne 

rozdzielenia w układzie RP LC z rozpuszczalnikami organicznymi jako 

modyfikatorami. Dodatkowo stała dysocjacji wody wzrasta o trzy rzędy wielkości 

przy podwyższeniu temperatury z 25°C do 250°C. Dalszy wzrost temperatury 

powoduje spadek stałej dysocjacji [22]. 

 

 
Rysunek 2.      Przedstawienie   zmiany   względnej   przenikalności   elektrycznej   oraz   lepkości   wody   od 

       temperatury. W obu przypadkach można zaobserwować spadek tych właściwości 

Figure 2.       Presentation  of  the  change  in  dielectric  constant and viscosity of water against  temperature.   

       In both cases, a decrease in these properties can be observed 

 

Zmiana temperatury analizy może zastąpić zmianę stężenia rozpuszczalnika 

organicznego w fazie ruchomej lub całkowicie go wyeliminować. Bowermaster                

i McNair [30] stwierdzili, że zmiana stężenia metanolu o 1% odpowiada zmianie 

temperatury o 3,75°C. Chen i Horváth [31] stwierdzili podobny efekt w przypadku 

acetonitrylu. Wzrost ACN (acetonitrylu) o 1% odpowiada wzrostowi temperatury               

o 5°C. Podobne wyniki uzyskał Tran i współ. [32]. Kondo i Yang [23], którzy 

przeprowadzili serię doświadczeń, w których wykazano, że zmiana temperatury 

odpowiada zmianie stężenia danego rozpuszczalnika organicznego w zależności od 

warunków i zastosowanej kolumny. Przykładowo, wzrost temperatury o 3,5°C 

odpowiada około 1% wzrostowi stężenia metanolu w fazie ruchomej metanol-

woda, gdy zastosowano fazę na nośniku polistyren-diwinylobenzen (Hamilton PRP-

1).  Zmiana  temperatury  pomiędzy  5°C  a  8°C  była  podobna do zmiany stężenia   
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acetonitrylu o 1% w mieszaninie acetonitryl-woda. Jednak zastosowanie kolumny 

Zorbax RX-C18 daje wzrost stężenia metanolu o 1%  równoważny wzrostowi 

temperatury o 2°C, natomiast taka sama zmiana stężenia acetonitrylu odpowiada 

wzrostowi temperatury o 3°C. W powyższym doświadczeniu porównano czas 

retencji trzech związków: pirogalolu, rezorcyny i katecholu [23]. 

Chociaż w przypadku SBWC nie poznano pełnego zakresu zastosowań                      

i możliwości, technika ta powinna działać w odniesieniu do substancji o pełnym 

spektrum polarności. W niskich temperaturach analizy technika ta sprawdza się dla 

związków polarnych, dla umiarkowanie polarnych substancji w średnich 

temperaturach i dla substancji niepolarnych w wysokich temperaturach, jeśli faza 

stacjonarna jest stabilna w tym zakresie temperatur. Podział ten jest związany 

również z wpływem temperatury na adsorpcję analitu. Adsorpcja analitów jest 

redukowana wraz ze wzrostem temperatury, ale zmiana ta zależy od ich polaryzacji. 

Jednocześnie zmniejsza się również lepkość wody. Niższa lepkość fazy ruchomej 

spowodowana podwyższoną temperaturą daje niskie ciśnienie zwrotne, co pozwala 

na wykonanie rozdzielania techniką SBWC przy znacznie wyższym przepływie. 

Dzięki temu można uzyskać krótszy czas rozdzielenia, anality będą mniej narażone 

na wysoką temperaturę, dzięki czemu zminimalizuje to degradację analitów. 

Dlatego degradacja analitów nie stanowi większego problemu przy zastosowaniu 

technik separacji w SBWC dla substancji o niskiej masie cząsteczkowej [22]. 

Pionierami w rozdzielaniu przy użyciu techniki SBWC byli Smith i Burgess, 

którzy przeprowadzili badania wykorzystując wodę podgrzaną do temperatury 

210°C w celu rozdzielenia serii fenoli, parabenów i barbituranów na fazie 

polistyrenowo-diwinylobenzenowej (PS-DVB) [33]. Wykazano, że współczynniki 

retencji systematycznie zmniejszają się wraz ze wzrostem temperatury. 

Przeprowadzono również porównanierozdzielenia z wykorzystaniem przegrzanej 

wody z konwencjonalnymi warunkami chromatografii w odwróconym układzie faz. 

Jako odpowiednik wody o temperaturze 180°C zastosowano mieszaninę 

acetonitryl-woda w stosunku 20:80. Rozdzielenia przeprowadzono w celu 

wykazania, że woda w warunkach podkrytycznych może być wykorzystywana do 

analizy serii związków charakteryzujących się szerokim zakresem polarności. Nie 

obserwowano utleniania i degradacji rozpuszczalników i fazy oraz hydrolizy grupy 

estrowej. W tych warunkach stwierdzono niskie ciśnienie zwrotne, około 15 barów. 

Podsumowując, autorzy stwierdzają, iż porównanie konwencjonalnej 

chromatografii w odwróconym układzie faz oraz wykorzystanie przegrzanej wody 

jako jedynego eluentu fazy ruchomej potwierdza, że SHWC oferuje dobrą 

rozdzielczość i pozwala na otrzymanie krótszych czasów analizy [33]. Bez 

wątpienia jest też procesem bardziej ekologicznym ze względu na wyeliminowanie 

rozpuszczalników organicznych. 
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3. PALC – PER AQUEOUS LIQUID CHROMATOGRAPHY 

 

Chromatografia cieczowa oddziaływań hydrofilowych pozwala na rozdzielenie 

głównie związków polarnych. Obecnie najczęściej stosowanym modyfikatorem 

organicznym w analizach HILIC jest acetonitryl a najprostszą faza stacjonarną jest 

niemodyfikowana krzemionka. Podobny układ stanowi ANP LC, czyli normalny 

układ faz z zastosowaniem wody jako składnika fazy ruchomej. Wpływ obecności 

wody w fazie ruchomej na kolumny krzemionkowo-wodorkowe z wykorzystaniem 

techniki ANP LC (ang. Aqueous Normal Phase Liquid Chromatography) został 

opisany po raz pierwszy przez Pesek‟a i współ. [34, 35]. Badania Bidlingmeyera 

były pierwszymi, w których czysta krzemionka była wykorzystywana do 

oddzielania amin w HILIC, a także badano zastosowanie fazy ruchomej z dużą 

zawartością wody [36]. Badania udowodniły, że przy dużej zawartości wody 

krzemionka staje się niepolarna ponieważ grupy siloksanowe, zwiększając swoją 

aktywność, przyczyniając się do hydrofobowego charakteru powierzchni 

krzemionki [37] (Rys. 3) Hydrofilowy charakter przypisuje się wolnym silanolom, 

które w zależności od pH mogą ulegać dysocjacji. 

 

 
Rysunek 3.     Przedstawienie warunków pracy dla techniki PALC wraz z zobrazowaniem grup siloksanowych 

      występujących na powierzchni krzemionki  

Figure 3. Presentation of conditions of work for PALC technique together with visualization of siloxane 

groups occurring on the surface of silica  
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Zastosowanie czystej wody sprawia, że polarna krzemionka w HILIC nabiera 

charakteru niepolarnego. Użycie terminu "odwrócony HILIC" sugeruje 

zastosowanie techniki RP LC. Dlatego też dos Santos Pereira i współ. wprowadzili 

nową nazwę, per aqueous liquid chromatography (PALC), aby odróżnić tę metodę 

od HILIC, RP LC i ANP LC [5]. Początkowo wykorzystywano dwie sprzężone 

kolumny Zorbax-Rx-SIL do oznaczania aminokwasów w cieczach biologicznych. 

Wyznaczono krzywe czasów retencji w funkcji stężenia ACN, na którym 

wykazano, iż po spadku czasu retencji związanym ze zmniejszaniem się zawartości 

ACN można następnie zaobserwować wzrost czasów retencji z istotnymi zmianami 

w selektywności. Wykazano również, że rozdzielenie amin katecholowych, które 

nie powiodło się w standardowym HILIC [18], zostało przeprowadzone                          

z powodzeniem przy użyciu PALC otrzymując doskonały kształt piku i wysoką 

sprawność [38, 39]. 

W kolejnych latach badano technikę PALC dla różnych faz stacjonarnych, 

polarnych analitów i dodatków jonowych do fazy ruchomej. Wykonano między 

innymi analizy przy użyciu faz modyfikowanych polisacharydami [19], 

nanocząstkami węgla [20] oraz nadal stosując czystą krzemionkę (Zorbax-Rx-SIL) 

[40]. Analizy PALC są również wykorzystywane jako uzupełnienie analiz RP-LC, 

głównie ze względu na ich pozytywne aspekty środowiskowe i ekonomiczne. 

Kolumna krzemionkowa z dołączonymi cząsteczkami czerwieni Congo (Sil-CR) 

została wykorzystana do oznaczenia czterech rodzajów amin biogennych oraz 

pięciu zasad i nukleotydów [41]. Wyniki wykazały, że analiza PALC w tym 

przypadku daje lepsze rozdzielenie niż zastosowanie techniki HILIC, w której 

stosuje się wysokie stężenia acetonitrylu.  

Metoda PALC jest stosunkowo nową techniką, obejmującą ostatnią dekadę. Jej 

rozwój obserwuje się jednak głównie w kontekście techniki analitycznej 

konkurującej z HILIC, a także ze względu na jej zalety ekonomiczne i ekologiczne. 

Badania nad syntezą nowych faz stacjonarnych stosowanych w PALC oraz 

rozdzielenie grup związków polarnych i hydrofilowych będą najprawdopodobniej 

głównym nurtem kierującym rozwój tej metodyki. 

 

4. WYKORZYSTANIE WODY W TEMPERATURZE 

POKOJOWEJ 
 

Zastosowanie w pełni wodnej fazy ruchomej w temperaturze pokojowej jest 

najkorzystniejszą formą, jeśli chodzi o przyjazną dla środowiska chromatografię 

cieczową. W przybliżeniu warunki otoczenia są rozumiane jako analizy 

wykonywane w temperaturach poniżej 60 °C. Zaproponowano nową podkategorię 

dla takich analiz –wodna chromatografia cieczowa z w odwróconym układzie faz 

(WRP-LC  –   ang.  Water-only  Reversed   Phase   Liquid   Chromatography)  [42].  
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Badania nad rozdzielaniem w takich warunkach prowadzone są już od ponad trzech 

dekad [43]. Zadowalające wyniki osiągnięto przede wszystkim dzięki zastosowaniu 

modyfikacji powierzchni krzemionki, np. poprzez dołączanie do nośnika krótszych 

łańcuchów alkilowych o charakterze hydrofobowym (C-8). W późniejszych 

badaniach potwierdzono jednak, że wysoce polarna faza ruchoma sprzyja dużej 

aktywności powierzchniowych silanoli, które wpływają na mechanizm rozdzielania. 

Zastosowanie krótkich łańcuchów alkilowych (do 4 atomów węgla) pozwala na 

uzyskanie stabilnych faz stacjonarnych ze względu na ich dużą gęstość pokrycia na 

powierzchni nośnika. Przyłączanie dłuższych łańcuchów powoduje zmniejszenie 

gęstości pokrycia, a przy niskiej zawartości rozpuszczalnika organicznego (poniżej 

5-10%), następuje spadek solwatacji fazy i powoduje tendencję opadania 

związanych ligandów do powierzchni nośnika fazy stacjonarnej [44, 45]. 

 

 

 
 

 

Rysunek 4.     Schematyczne przedstawienie budowy faz stacjonarnych z wbudowanymi grupami polarnymi.    

        Zamieszczona jest również przykładowa budowa fazy Amino-P-C18 [46]  

Figure 4. Schematic representation of the structure of polar-embedded stationary phase. An example of         

the Amino-P-C18 phase structure is also included [46] 
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W celu zmniejszenia wpływu wolnych silanoli na retencję stosowane są fazy 

stacjonarne z wbudowanymi grupami polarnymi oraz fazy stacjonarne                                

z dołączonymi grupami polarnymi na etapie wtórnej silanizacji. Fazy stacjonarne                 

z wbudowanymi grupami polarnymi na etapie wtórnej silanizacji otrzymuje się                    

w dwóch etapach. W pierwszym etapie wiązane są długie łańcuchy, np. łańcuchy 

alkilowe. W drugim etapie nieprzereagowane silanole są modyfikowane 

specyficznym odczynnikiem. Fazy stacjonarne z wbudowanymi grupami polarnymi 

otrzymuje się przez wprowadzenie polarnej grupy funkcyjnej pomiędzy 

powierzchnie krzemionki a hydrofobowy ligand, co pozwala na lepszą solwatację 

przez wodę w warunkach silnie hydrofilowych. Ogólny schemat budowy fazy tego 

typu wraz z przykładami został zamieszczony na Rysunku 4. Zaletą tych faz jest to, 

iż mogą być one stosowane w układzie RP LC, oferując inną selektywność 

względem związków polarnych w porównaniu ze standardowymi alkilowymi 

fazami stacjonarnymi, możliwość pracy w warunkach wysoce wodnych, nawet do 

100% zawartości wody oraz ograniczony wpływ silanoli, co sprzyja zmniejszeniu 

ogonowania pików chromatograficznych [6, 45–56]. 

 Przeprowadzono wiele prac pokazujących możliwość rozdzielenia 

substancji o szerokim zakresie polarności, wykorzystujących czystą wodę                       

w temperaturze otoczenia jako fazę ruchomą. Buszewski i współ. w 1994 r. 

wykazali możliwość rozdzielenia grupy alkiloanilin za pomocą chemicznie 

związanej fazy alkiloamidowej [57]. Kilkakrotnie zaproponowano zastosowanie 

kolumny ODS modyfikowanej jonową substancją powierzchniowo czynną do 

rozdzielania nukleozydów i zasad azotowych jako cząsteczek reprezentatywnych 

dla typowych polarnych związków organicznych [58–60]. Rozdzielenie związków 

o różnej hydrofobowości prowadzono przy użyciu krzemionki modyfikowanej 

poli(N-izopropyloakryloamidem) (krzemionka modyfikowana PIPAAm). Zbadano 

również wpływ temperatury na rozdzielczość. W użytym układzie siłą napędową 

retencji w podwyższonej temperaturze okazały się być oddziaływania hydrofobowe 

pomiędzy molekułami analitu, a polimerowymi łańcuchami znajdującymi się na 

powierzchni fazy stacjonarnej.  Wykazano, że również w temperaturze pokojowej 

istnieje możliwość efektywnego rozdzielenia steroidów [61]. Kolejną polimerową 

fazą stacjonarną wykorzystywali Šatínský i współ. do oznaczania analitów o różnej 

polarności [62]. Zastosowana faza pozwoliła na przeprowadzenie analiz w czystej 

wodzie, sprawiając, iż metody przez nich wykorzystane całkowicie wpisywały się 

w założenia „zielonej chromatografii”. Kiridena i współ. wykorzystali opracowaną 

przez siebie fazę stacjonarną z wbudowanymi grupami polarnymi (Synergi
TM

 

Hydro-RP) wykonując analizy w temperaturze pokojowej i temperaturze 

podwyższonej (nie przekraczającej 65 °C) [63]. 
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Najnowsze badania potwierdzają zastosowanie faz stacjonarnych                                 

z wbudowanymi grupami polarnymi do rozdzielenia związków polarnych zarówno 

w HILIC, jak i RP LC. Poprzez dobór odpowiednich grup polarnych możliwe jest 

uzyskanie faz stacjonarnych, które będą efektywne w temperaturze pokojowej, 

dając rozsądne czasy retencji. Ważne jest, aby faza stacjonarna spełniała trzy 

podstawowe wymagania. Pierwszym z nich jest obecność grup polarnych                            

i hydrofobowych pozwalających na uzyskanie specyficznych właściwości 

powierzchni fazowej. Drugim jest umożliwienie selektywnej adsorpcji cząsteczek 

analitu. Ostatnim wymaganiem jest umożliwienie, aby cząsteczki wody wymywały 

anality w różnym czasie, uzyskując współczynniki retencji między 1 a 10 oraz 

odpowiednie czasy retencji [6, 46]. 

Bocian i Krzemińska w swojej najnowszej pracy opublikowali wyniki, które 

przedstawiają udane rozdzielenie serii zasad azotowych, nukleozydów i alkaloidów 

purynowych, z wykorzystaniem całkowicie wodnej fazy ruchomej. Temperatura 

wykonywania analiz wynosiła 30°C. Jako fazy stacjonarne wykorzystano fazę    

N,O-dialkilofosforoamidową [51] oraz fazy z wbudowanymi grupami estrowymi 

[46]. Ponieważ są to kolejne badania wykazujące udane rozdzielenie w czystej 

wodzie, wyniki te potwierdzają, że zastosowanie faz stacjonarnych z wbudowanymi 

grupami polarnymi pozwala na rozdzielanie mieszanin w jednoskładnikowej 

wodnej fazie ruchomej w temperaturze pokojowej [6].  

Większość badań wykorzystujących czystą wodę jako jedyny składnik fazy 

ruchomej jest ukierunkowana na wykorzystanie faz stacjonarnych z wbudowanymi 

grupami polarnymi lub faz stacjonarnych z dołączonymi grupami polarnymi na 

etapie wtórnej silanizacji. Pracują one nie tylko w standardowych warunkach 

technik RP LC i HILIC, ale również w warunkach 100% wodnych w temperaturze 

pokojowej. Badania nad rozwojem kolejnych faz tego typu z pewnością pozwolą na 

optymalizację rozdzielenia w wodnych warunkach w chromatografii cieczowej. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Metody analityczne przedstawione w niniejszym opracowaniu dowodzą, że 

rozdzielenie analitów z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

przy użyciu czystej wody jako fazy ruchomej jest osiągalne. Istnieją różne podejścia, ale 

wszystkie oparte są na wyborze warunków analizy, fazy stacjonarnej lub ewentualnych 

dodatków do fazy ruchomej. Zmiana warunków opiera się na wzroście temperatury, 

dzięki czemu zmieniają się właściwości fizyczne i chemiczne wody. Występują zmiany 

jej polarności, względnej przenikalności elektrycznej, lepkości, napięcia 

powierzchniowego i wielu innych właściwości. Zmienia się również rozpuszczalność 

hydrofobowych analitów, które w temperaturze pokojowej mogą być nierozpuszczalne 

w  tak  silnie  polarnym  rozpuszczalniku.  Faza stacjonarna musi posiadać odpowiednie  
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właściwości, w szczególności stabilność w warunkach wodnych i podwyższonej 

temperaturze (szczególnie przy użyciu SHWC) oraz selektywność w odniesieniu do 

mieszanin związków o różnej polarności. W tym celu opracowuje się szereg faz 

stacjonarnych opartych na krzemionce, węglu, polimerach lub tlenkach metali. 

Niniejsza praca pokazuje, że warto poszukiwać metod analitycznych HPLC, które będą 

wpisywać się w założenia „zielonej chromatografii”, dbając zarówno o nieszkodliwość 

dla środowiska jak i ludzi. 
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4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do    

 druku 

  
4.1. Wymagania merytoryczne 

  
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej,                

z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy 

zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa 

oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące 

napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych. 

  
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu 

  
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma 

kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze 

uzgodnienie z Redakcją). 

• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie 

powinny przekraczać 25 stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz 

drukowane będą w wersji czarno białej. 

• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, 

czcionką Times New Roman, 12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm 

marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy stosować numerację 

cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie 

numerujemy działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, 

Wprowadzenie, Uwagi końcowe, Podziękowanie, Piśmiennictwo cytowane. 

Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu                   

(w całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu 

piśmiennictwa cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie 

należy stosować odsyłaczy hipertekstowych).  
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty muszą 

być wyjaśnione, oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu 

SI, pozycje cytowanej literatury należy oznaczać numerami umieszczonymi              



w nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów [1, 5, 7] (dla 

prac 1, 5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).  
• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów 

prac cudzych, w opisach (polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną 

informację. 

• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są 

przygotowane w edytorze Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych 

rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich umieszczenie (zob. Pliki jakie 

należy przekazać do Redakcji). 

• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:  
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony, 

WERSALIKI), i angielskim (Times New Roman, 14 p, WERSALIKI), 

–  pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, 

pogrubione),  
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem 

ośrodka i adresem e-mail autora korespondującego (Times New Roman, 

10,5, kursywa), 

–  spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:  
Abstract  
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

Wprowadzenie  
1. Tytul rozdziału  
1.1. Tytuł podrozdziału itp. 

Uwagi końcowe  
Podziękowanie  
Piśmiennictwo cytowane  

• Kolejne strony pracy powinny zawierać:  
– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć 

osobno pliki z fotografiami autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do 

Redakcji), 

– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 

znaków ze spacjami) z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz 

odsyłaczami do tabel, rysunków zamieszczonych w tekście (Rys. 1, Tab. 1-

2, Schemat 1) oraz słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej               

z bazy haseł przedmiotowych podawane w języku angielskim i polskim,  
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub 

akronimów nie jest konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty 

wyjaśniamy w tekście przy pierwszym użyciu. Angielskie skróty należy 

podać i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne prace 

zamieszczone w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI 

– selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitor),  
–  dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.  



• Tabele, rysunki, fotografie  
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz 

dodatkowo (po zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania 

szczotki) dołączone w postaci osobnych plików zapisanych w formacie pdf, 

doc, jpg, tiff.  
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do 

zrozumienia treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, 

należy je numerować cyframi arabskimi oraz podać tytuł (polski/angielski, nad 

tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).  
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych                       

w formacie tif, jpg lub podobnym, każdą zapisać w oddzielnym pliku                       

o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.  
• Piśmiennictwo cytowane  

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania                

w tekście, należy cytować wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób 

precyzyjny.  
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać 

kolejno następujące elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), 

skrót tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi normami, rok wydania, numer 

wolumenu zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony 

cytowanej pracy, np. 

[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.  
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.  
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion                     

i nazwisko autora (autorów), tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, 

rok wydania, np. 

[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.  
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999  
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: 

inicjały imion i nazwisko autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, 

[dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki dostępu, np.  
[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05-

20]. Dostępny w Internecie: http://www........... 

 
 

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji 

  
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny 

merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie               

z wymaganiami Redakcji.  
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta 

oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci: 

• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;  



• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy 

(każda notka do 150 wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce 

pracy oraz inne ważne informacje o autorze); 

• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny 

wskazywać autora, którego zdjęcie dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików 

jest jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie); 

• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, 

podpisy pod rysunki, tabele, schematy (wszystko w obu wersjach 

językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również oddzielne pliki                    

z rysunkami, schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).  
Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą 

przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek 

stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu                 

i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.  
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi 

stronami prosimy o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe 

Brak tej czynność będzie skutkował czarno-białym wydrukiem wersji 

papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na 

czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków. 

 

 Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, 

zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia 

autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą 

tradycyjną na adres Redakcji. 

 

                                                   Redakcja „Wiadomości Chemicznych” 
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