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ABSTRACT 

 

Neurodegenerative diseases are the consequence of progressive brain 

degeneration caused by the death of nerve cells. Many factors that influence                  

the neurodegeneration development are still not fully known. A lot of studies 

indicate the contribution of metal ions in this process. Copper, zinc, and iron are 

trace elements essential for proper functioning of the body. They are part of many 

enzymes participating in the transmission of the nerve signals, electrons transport, 

neurotransmitters and nucleic acids synthesis, and oxygen storage. Disorder                   

of metals homeostasis leads to the development of severe diseases and nervous 

system degenerations. An excess of copper and iron ions causes a significant 

increase in cellular oxidative stress. Metals catalyze the reactions of free radicals 

formation that destroy proteins, lipids, and nucleic acids. 

High concentration of copper and iron ions were found in the deposits                     

of amyloidogenic proteins. Amyloid β (Alzheimer disease) and α synuclein 

(Parkinson disease) have ions binding chain structures. The metal-protein 

interaction increases oligomerization speed in vitro. A lot of evidence suggests that 

the disorder of Cu, Zn and Fe homeostasis accelerates the progress of brain 

neurodegeneration. 

Human organism contains many metals, which are not needed for the proper 

functioning of the body, e.g. aluminum. Al binds to nucleic acids causing                        

an increase in cellular oxidative stress and initiating proteins oligomerization.                

The presence of aluminum is also considered to be disadvantageous for the nervous 

system. 

The lack of medicines for neurodegenerative diseases forces us to search                 

for new therapies. The development of degenerations could be slowed down                  

by chelators of toxic metals, but first, these diseases must be better understood. 

Adverse effects of high concentration of metal ions on brain functioning are not 

fully known. This knowledge is necessary to find effective drugs. 
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WPROWADZENIE 

 
Choroby neurodegeneracyjne, to szeroka grupa schorzeń nabytych bądź 

wrodzonych, które w wyniku uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) 

ostatecznie prowadzą do śmierci chorego. Etiologia tych chorób nie jest do końca 

poznana. Na ich występowanie i przebieg wpływa wiele czynników, począwszy                   

od uwarunkowań genetycznych, aż po możliwy wpływ środowiska zewnętrznego tj. 

zanieczyszczeń powietrza czy sposobu odżywiania [1,2]. Ze względu na ciągły wzrost 

średniej długości życia, w ostatnich latach odnotowano wzmożone występowanie 

neurodegeneracji takich jak choroba Alzheimera (AD) czy Parkinsona (PD) oraz 

wynikający z nich znaczny wzrost śmiertelności [3]. Obie te choroby ściśle związane             

są z akumulacją w mózgu peptydów i białek tworzących nierozpuszczalne złogi. 

Złożony mechanizm rozwoju tych schorzeń oraz fakt, że powodują apoptozę komórek 

nerwowych sprawia, że w dalszym ciągu są one nieuleczalne i stanowią coraz większe 

zagrożenie.  

Badania wykazały, że w agregatach zarówno β-amyloidu w chorobie Alzheimera, 

jak i α-synukleiny w chorobie Parkinsona, występują wysokie stężenia niektórych 

metali np. Cu, Fe czy Zn [4]. Jony miedzi, żelaza oraz cynku oddziałują z domenami 

wiążącymi wyżej wymienionych białek, przez co mogą przyspieszać formowanie 

złogów białkowych w mózgu, a zaburzenie ich homeostazy może wpływać na procesy 

biochemiczne prowadzące do obumierania neuronów [5]. Ponadto, obecność wysokich 

stężeń jonów metali (np. miedzi, żelaza, cynku czy glinu) zwiększa poziom stresu 

oksydacyjnego poprzez udział w generowaniu reaktywnych form tlenu [6], co jest 

dodatkowym czynnikiem proapoptycznym w komórkach nerwowych [7]. 

Zarówno jony miedzi, cynku jak i żelaza są niezbędne do właściwego 

funkcjonowania organizmu. Zaproponowano, że zaburzenie ich homeostazy może być 

jednym z czynników, który wpływa na postęp neurodegeneracji [8,9]. Niniejszy artykuł 

omawia podstawowe funkcje jonów żelaza, miedzi i cynku w organizmie człowieka, 

wskazuje na negatywny wpływ jonów glinu na komórki nerwowe oraz stanowi przegląd 

literatury odnoszącej się do zaangażowania jonów metali w procesy degeneracji 

neuronów.  

 

1. CHOROBA ALZHEIMERA  
 

Choroba Alzheimera (AD) pierwszy raz opisana została w 1906 roku przez 

niemieckiego neuropatologa Aloisa Alzheimera, który zaobserwował  

u jednej z pacjentek postępujące zaniki pamięci połączone z zaburzeniami funkcji 

motorycznych [10]. AD jest najczęściej występującą przyczyną demencji; dotyczy 

60-80% jej przypadków. Rozwija się bardzo powoli i przez lata może nie dawać 

żadnych objawów. Pierwszymi sygnałami, które mogą wskazywać na jej 

wystąpienie  są  trudności  w  zapamiętywaniu  ostatnich  wydarzeń  bądź  rozmów,                  

4 J. ŻYGOWSKA, A. SZYMAŃSKA  
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apatia, a u niektórych pacjentów także depresja. Wraz z czasem pojawiają się 

również zmiany w zachowaniu chorego, dezorientacja, zaniki pamięci oraz 

trudności w mówieniu i poruszaniu się [3].  

Uszkodzenie OUN w chorobie Alzheimera następuje na skutek odkładania się 

w przestrzeni międzykomórkowej agregatów β-amyloidu powstającego z białka 

prekursorowego amyloidu (APP) oraz, w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, 

hiperfosforylowanego białka tau. Tworzące się złogi mają właściwości 

neurotoksyczne i prowadzą do apoptozy neuronów. Dokładne przyczyny 

występowania i rozwoju AD są przedmiotem wielu badań [11–13]. Złożoność 

mechanizmów, które odpowiadają za tworzenie się agregatów białkowych do tej 

pory nie pozwoliła na jednoznaczne określenie czynników chorobotwórczych. 

Dotychczasowe badania wskazują, że dużą rolę w procesie rozwoju AD mogą mieć 

występujące w organizmie człowieka metale takie jak żelazo, miedź, cynk czy glin. 

Wysokie stężenie jonów tych metali w tkance mózgu i w samych złogach                        

β-amyloidu może wskazywać na ich udział w agregacji i wspomagać rozpad 

neuronów [12,14].  

 

1.1. BIAŁKO PREKURSOROWE AMYLOIDU β 

 

APP jest białkiem transbłonowym o masie około 120 kDa. Jego  

N-końcowy fragment skierowany jest na zewnątrz komórki, natomiast  

C-końcowy znajduje się w cytoplazmie. W bardzo niewielkim stężeniu APP 

występuje we wszystkich komórkach organizmu. Jego funkcje fizjologiczne,  

a dokładnie funkcje produktów jego degradacji, nie są jeszcze do końca poznane. 

Postuluje się zaangażowanie peptydu Aβ w poprawianie procesów pamięciowych 

[15], zaś białka APP w rozwoju neuronów i synaptogenezie [16]. 

Białko APP trawione jest przez trzy enzymy zwane sekretazami (α-, β- oraz γ). 

Jak wskazuje nazwa, produkty powstałe w wyniku tych procesów usuwane                  

są na zewnątrz komórki (sekrecja – wydzielanie). W zależności od aktywności 

poszczególnych sekretaz, cięcie białka może zajść na dwa sposoby - na drodze 

szlaku amyloidogennego bądź nieamyloidogennego [17] (Rys. 1).  

W szlaku nieamyloidogennym α- i γ-sekretazy generują powstanie peptydu, 

który posiada tylko część domeny odpowiadającej za fibrylizację. Skutkiem tego 

jest brak zdolności do tworzenia agregatów, a więc i brak szkodliwości dla 

organizmu. W szlaku amyloidogennym dominuje działanie β- oraz γ-sekretaz.                 

W wyniku wycięcia z APP fragmentu z domeny zewnątrzkomórkowej (β-sekretaza) 

oraz fragmentu z domeny transbłonowej (γ-sekretaza) powstaje białko posiadające 

od 38 do 42 reszt aminokwasowych, nazwane β-amyloidem (Aβ). Produkcja                    

Aβ odbywa się przez cały okres życia człowieka, nie tylko w stanie chorobowym, 

co  sugeruje,  że  nie  jest  on  z  natury  toksyczny,  a  może  nawet pełnić określone 



 

 

 funkcje biologiczne np. wspomniana wcześniej poprawa pamięci [15,18]. Dopiero 

jego agregacja i tworzenie płytek amyloidowych prowadzi do patologicznych 

uszkodzeń mózgu [19–22]. 

 
 

Rysunek 1.  Miejsca cięcia APP przez α-, β- i γ-sekretazy. Amyloid β powstaje na drodze szlaku 

amyloidogennego w wyniku działania β- oraz γ-sekretaz. W szlaku nieamyloidogennym 

produkowane są biologicznie aktywne białka niskocząsteczkowe, nietoksyczne dla organizmu 

Figure 1. APP cleavage by α-, β- and γ-secretase. β amyloid is formed in the amyloidogenic pathway                

by the action of β- and γ-secretases. The non-amyloidogenic pathway produces biologically 

active, low-molecular-weight proteins that are non-toxic to the body 

 

1.2. BIAŁKO TAU 

 

Białko tau występuje głównie w komórkach nerwowych i nie posiada ściśle 

uporządkowanej struktury drugorzędowej. Jego najlepiej poznaną funkcją jest 

oddziaływanie z mikrotubulami czyli sztywnymi strukturami zbudowanymi  

z tubuliny i wchodzącymi w skład cytoszkieletu [23]. Organizm człowieka 

produkuje 6 izoform białka tau zbudowanych, w zależności od izoformy, z 352              

do 441 reszt aminokwasowych [24], które posiadają 3 lub 4 domeny wiążące  

z mikrotubulami. Obecność białka tau oraz stopień jego fosforylacji reguluje 

stabilność spolimeryzowanej tubuliny i odpowiedzialny jest za jej asocjację             

z neurofilamentami i organellami komórkowymi [23]. Dodatkowo białko                     

to za pomocą N-końca bierze udział w kaskadzie sygnalizacyjnej prowadzącej do 

zahamowania transportu aksonalnego [25]. 

6 J. ŻYGOWSKA, A. SZYMAŃSKA  
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Istnieją doniesienia, że z agregacją β amyloidu w AD ściśle związane jest 

tworzenie złogów neurofibrylarnych hiperfosforylowanego białka tau. Nie jest do 

końca jasne czy agregacja jednego białka jest niezależna od agregacji drugiego, ale 

według badań przeprowadzonych na modelu mysim, oligomery β amyloidu 

stymulują hiperfosforylację tau, promując tworzenie neurofibryli [26]. Wielu 

naukowców skłania się ku hipotezie, że dopiero jednoczesne oddziaływanie                  

na organizm obu tych białek prowadzi do zmian patologicznych w komórkach 

nerwowych [27].  

 

2. CHOROBA PARKINSONA 

 

Choroba Parkinsona (PD) pierwszy raz opisana została w An Essay                   

on the Shaking Palsy autorstwa brytyjskiego lekarza Jamesa Parkinsona w roku 

1817. Pierwotną nazwą tego schorzenia była drżączka poraźna, jednak wraz  

z czasem wprowadzono określenie choroba Parkinsona nawiązujące do nazwiska 

odkrywcy [28]. PD występuje głównie u osób starszych i prowadzi do trwałego, 

nieodwracalnego uszkodzenia niektórych obszarów mózgu [29]. Mechanizm 

powstawania i rozwoju tej choroby, tak samo jak w przypadku AD, nie jest                   

do końca poznany. Złożoność procesów, które zachodzą w organizmie obarczonym 

PD powoduje, że istnieje wiele hipotez mówiących o czynnikach wspomagających 

degradację neuronów. Niektóre z nich wskazują, że choroba Parkinsona wynika               

z połączenia niekorzystnych warunków środowiskowych (np. zanieczyszczeń), 

podatności genetycznej oraz procesu starzenia, ale z szerokiej gamy badań wynika, 

że nie są to jedyne czynniki warunkujące zachorowalność [30,31]. 

PD jest uważane za drugie, zaraz po chorobie Alzheimera, najczęstsze 

zaburzenie zwyrodnieniowe mózgu które, ze względu na wydłużający się wiek 

społeczeństwa, stanowi coraz większe zagrożenie. Szacuje się, że w Stanach 

Zjednoczonych nowe roczne zachorowania na PD obejmują ponad 1 mln osób  

i liczba ta wzrasta z roku na rok [32]. Choroba Parkinsona postępuje bardzo powoli, 

a najczęściej zaczyna się w wieku około 55 lat. Badania statystyczne wykazały,              

że częstość zachorowań zależy od płci (mężczyźni chorują dwa razy częściej                

od kobiet), rasy, grupy etnicznej czy położenia geograficznego [33,34]. Osoby rasy 

białej mają największą tendencję do zapadania na PD, ale osoby rasy czarnej oraz 

Latynosi są statystycznie bardziej narażeni na wystąpienie zaburzeń poznawczych. 

Natura tych różnic nie została jeszcze szczegółowo wyjaśniona. 

 Charakterystycznymi objawami choroby Parkinsona są zaburzenia ruchowe 

(spowolnienie, niezgrabność), zaburzenia równowagi, powłóczenie nogami, 

chodzenie drobnymi kroczkami, drżenie i spięcie mięśni, postawa pochylona            

ku przodowi oraz spowolnienie procesów myślowych (zaburzenia poznawcze) [35]. 



 

  

Pierwsze objawy parkinsonizmu, tak samo jak w przypadku AD, są często mylone  

z objawami starzenia, dlatego też zdarza się, że pacjenci trafiają do lekarza dopiero 

kiedy choroba jest już mocno rozwinięta. Średni czas życia od momentu pojawienia 

się pierwszych sygnałów chorobowych do śmierci szacuje się na około 10 do 13 lat 

(w AD to około 10 lat). Upośledzenie ruchowe oraz myślowe zwiększa 

prawdopodobieństwo zgonu na skutek przypadku a nie samej choroby np.                           

w wyniku upadku, zapalenia płuc czy niedożywienia [28]. 

 

2.1. AGREGACJA α-SYNUKLEINY 

 

W mózgach osób cierpiących na chorobę Parkinsona odkryto nierozpuszczalne 

złogi białkowe zwane ciałami Lewy’ego. Są to duże agregaty zbudowane między 

innymi z ubikwityny oraz, jako głównego składnika, α-synukleiny [36]. Ostatnie               

z wymienionych białek zbudowane jest ze 140 reszt aminokwasowych. Obficie 

występuje we fragmentach presynaptycznych neuronów, gdzie prawdopodobnie 

bierze udział w uwalnianiu neuroprzekaźników z pęcherzyków presynaptycznych 

[37,38]. Istnieje szereg dowodów potwierdzających udział α-synukleiny w procesie 

chorobotwórczym w PD. Zarówno jej nadekspresja jak i mutacje w kodującym ją 

genie, prowadzą do powstania objawów odpowiadających chorobie Parkinsona 

[39].  

α-Synukleina należy do rodziny białek IDP (ang. Intrinsically Disordered 

Proteins). W postaci natywnej posiada strukturę wysoce nieuporządkowaną i może 

istnieć w różnych stanach konformacyjnych, również w postaci oligomerycznej. 

Wynika to z połączenia takich cech jak niska hydrofobowość białka, mała 

złożoność sekwencji oraz wysoki ładunek netto [40]. Procesowi agregacji oraz 

tworzeniu fibryli towarzyszy przekształcenie struktury niesfałdowanej w dobrze 

zdefiniowaną strukturę trzeciorzędową bogatą w β-kartki [41–43]. Wiele dowodów 

wskazuje na to, że to nierozpuszczalne oligomery i protofibryle, a nie same włókna 

amyloidowe, odpowiadają za toksyczność α-synukleiny. Potrafią one przenikać 

przez błony komórkowe, wiązać się z nimi oraz tworzyć w nich kanały podobne              

do porów [44,45]. Badania wykazały, że agregację białka in vitro promują takie 

czynniki jak wzrost jego stężenia, spadek pH (w pH około 3,0 α-synukleina 

wykazuje częściowo uporządkowaną strukturę), wzrost temperatury (do 60°C, 

powyżej fibrylizacja zostaje zahamowana [46]), dodatek jonów metali (żelaza, 

miedzi, glinu, manganu czy kobaltu), dodatek agrochemikaliów (herbicydów lub 

pestycydów) czy oddziaływania z innymi białkami [39]. 

Patogenność oligomerów α-synukleiny opiera się na niszczeniu neuronów 

dopaminergicznych istoty czarnej. Dopamina jest jednym z głównych 

neuroprzekaźników niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania mózgu. 

Obniżenie    produkcji   dopaminy   skutkuje   osłabieniem   sygnałów   nerwowych, 
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co prowadzi do przedstawionych wcześniej objawów parkinsonizmu.                          

We wczesnych stadiach choroby podaje się pacjentom prekursory dopaminy  

(np. lewodopę) aby pobudzić inne komórki do jej produkcji. Nie powstrzymuje                 

to jednak postępu choroby, dlatego ciągle poszukiwane są nowe rozwiązania. 

 

3. ŻELAZO 

 

U ssaków żelazo jest jednym z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Jony tego metalu, samodzielnie lub w postaci 

klasterów żelazowo-siarkowych, wchodzą w skład licznych metaloprotein                       

o różnorodnych funkcjach biologicznych. Przykładem mogą być białka 

odpowiedzialne ze transport i magazynowanie tlenu jak hemoglobina  

i mioglobina czy cytochromy uczestniczące w transporcie elektronów  

w komórkach [47]. Jony żelaza pośrednio odpowiadają za utrzymanie 

prawidłowych funkcji neuronalnych np. są kofaktorami metaloprotein biorących 

udział w przekazywaniu sygnału nerwowego oraz uczestniczą w procesie syntezy 

mieliny [48]. Ponadto pełnią kluczową rolę w syntezie i naprawie  

DNA [49].  

Żelazo jest metalem przejściowym, który wykazuje stabilność na dwóch 

stopniach utlenienia. W organizmach żywych występuje w postaci zredukowanej 

Fe(II) i utlenionej Fe(III). Potencjał redoks wodnego układu Fe(III)/Fe(II) wynosi 

około 0,77 V dzięki czemu konwersja z jednego stopnia utlenienia na drugi nie 

wymaga dużego nakładu energii. Jony żelaza mogą działać zarówno jako donory 

jak i akceptory elektronu w układach biologicznych i stąd też wynikają ich 

niezwykle ważne funkcje [50], których przykłady opisane zostały powyżej. Wraz              

z wiekiem poziom żelaza wzrasta stopniowo w określonych obszarach mózgu 

takich jak jądro ogoniaste, skorupa, istota czarna czy gałka blada, które 

odpowiedzialne są między innymi za właściwą koordynację i kontrolę ruchów 

mimowolnych. Jest to naturalny proces, który może być spowodowany 

zwiększeniem przepuszczalności bariery krew-mózg, zapaleniem w danym 

obszarze tkanki czy zaburzeniem w ogólnej homeostazie metalu. Nagromadzenie 

żelaza w neuronach w zbyt dużych ilościach prowadzi do ich uszkodzenia np. 

poprzez indukcję zwiększonego uwalniania prozapalnych cytokin [51].                             

W przypadku wystąpienia AD lub PD prawdopodobnie jest to jeden z czynników 

wspomagających rozwój tychże chorób. Ponadto jony żelaza przyczyniają się 

między innymi do generowania wolnych rodników w komórkach nerwowych, 

przyspieszają agregację białek amyloidogennych oraz wpływają na ich ekspresję 

[51]. 

 



 

 

3.1. TOKSYCZNOŚĆ JONÓW ŻELAZA 

 

Głównym białkiem magazynującym jony żelaza w organizmie jest ferrytyna. 

Białko to ma zdolność utleniania jonów Fe(II) do Fe(III) i przechowywania ich               

w ,,klatce białkowej”. Wykazano, że w mózgu osób cierpiących na choroby 

neurodegeneracyjne (głównie chorobę Parkinsona), poziom ferrytyny jest niższy 

przy jednoczesnym wzroście stężenia jonów żelaza [52]. U ludzi starszych 

następuje nasilone uwalnianie jonów żelaza z ferrytyny, co sugeruje obniżanie 

pojemności magazynowej białka postępujące wraz z wiekiem. W AD i PD, 

towarzyszące temu zjawisku duże obciążenia ferrytyny żelazem oraz zmniejszenie 

jej produkcji spowodowanej utrzymującą się aktywnością IRP1 (ang. Iron-

Responsive Element-Binding Protein) wywołuje toksyczność tego metalu w wyniku 

jego zbyt dużego nagromadzenia w komórce [51].  

Wolne jony żelaza oddziałują z szeregiem związków biologicznych np.                     

z katecholaminami, katalizując ich przemianę w niebezpieczne dla komórek 

produkty [51]. W chorobie Parkinsona następuje rozpad neuronów 

dopaminergicznych (patrz pkt. 2.1). Interakcja między jonami Fe i dopaminą 

(przedstawicielem katecholamin) prowadzi do wygenerowania neurotoksycznych 

produktów [53]. Obecnie zaproponowano dwa schematy reakcji wyjaśniających 

toksyczność metabolitów dopaminy. Pierwszy z nich mówi, że dopamina zostaje 

utleniona przez jony żelaza i tlen tworząc, jako główny produkt, chinon dopaminy 

oraz produkt poboczny neurotoksynę, 6-hydroksydopaminę (6-OHDA). Chinony 

nadają toksyczność białkom promując ich utlenianie w obecności wolnych 

rodników oraz poprzez alkilowanie grup tiolowych i aminowych w łańcuchach 

bocznych aminokwasów. Natomiast 6-OHDA jest silnym inhibitorem I i IV 

kompleksu mitochondrialnego, a ponadto może być dalej utleniana do reaktywnych 

semichinonów. Zaburzenie pracy mitochondriów skutkuje upośledzeniem produkcji 

ATP niezbędnego do przeprowadzaniu szeregu procesów biologicznych [53].  

Drugi mechanizm zaprzecza bezpośredniemu utlenianiu dopaminy przez jony 

żelaza, natomiast mówi o tworzeniu niestabilnego kompleksu żelazo-dopamina, 

którego rozpad prowadzi do wytworzenia 6-OHDA. W przypadku obu 

mechanizmów utleniania dopaminy towarzyszy powstanie cząsteczek nadtlenku 

wodoru, substratów do produkcji rodników tlenowych. Zakłócenie pracy 

mitochondriów w połączeniu z uszkodzeniem aktywnych biologicznie białek                   

i generowaniem stresu oksydacyjnego prowadzi do śmierci komórek nerwowych               

w określonych obszarach mózgu osób obarczonych PD [53]. 
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3.2. JONY ŻELAZA A STRES OKSYDACYJNY 

 

W mózgu osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne wykryto znaczny 

wzrost stężenia jonów żelaza w porównaniu do osób zdrowych  

w podobnym wieku. Gdy poziom metalu jest większy od wydajności sekwestracji 

przez białka transportujące i magazynujące, staje się on toksyczny dla komórek 

[51]. Jony żelaza biorą czynny udział w reakcjach Fentona oraz Habera-Weissa, 

generujących reaktywne formy tlenu, a w szczególności rodniki hydroksylowe. 

W 1894 r. brytyjski chemik Henry J. H. Fenton zaproponował mechanizmy 

leżące u podstaw toksyczności wolnych rodników. Reakcją Fentona nazywamy 

proces, w którym jony żelaza na drugim stopniu utlenienia reagują z nadtlenkiem 

wodoru i prowadzą do wytworzenia bardzo reaktywnego rodnika hydroksylowego 

(Rys. 2) [54].  

 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
.
 + OH

− 

 

Rysunek 2.  Reakcja Fentona 

Figure 2. Fenton reaction 

 

W 1934 r. chemicy Joseph Weiss oraz Fritz Haber opisali rozszerzenie teorii 

Fentona. Reakcja Habera-Weissa dodatkowo uwzględnia redukcję jonów Fe(III)               

w reakcji z anionorodnikiem ponadtlenkowym, co skutkuje zajściem reakcji 

łańcuchowej (Rys. 3) [55]. 

 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
.
 + OH

−
 

HO
•
 + H2O2 → H2O + O2

•-
 + H

+
 

Fe
3+

 + O2
•-
 → Fe

2+
 + O2 

O2
•-
 + H

+
 + H2O2 → O2 + HO

•
 + H2O 

 

Rysunek 3.  Rodnikowa reakcja łańcuchowa Habera-Weissa 

Figure 3. Radical Haber-Weiss chain reaction 

 

Reakcja Fentona zachodzi w organizmie obarczonym neurodegeneracją szybko 

i wydajnie ze względu na powszechnie dostępne substraty. Rezerwuar jonów żelaza 

samoistnie tworzy się w samych komórkach nerwowych, natomiast nadtlenek 

wodoru łatwo przedostaje się przez błony komórkowe głównie na drodze dyfuzji.  

Reaktywne formy tlenu stanowią ogromne zagrożenie dla żywych komórek. 

Rodnik hydroksylowy, powstający w reakcjach katalizowanych przez jony żelaza, 

reaguje z mitochondrialnym DNA, co skutkuje zniszczeniem jego struktury. 

Łańcuch kwasu nukleinowego pęka, tworzą się nowe wiązania, a zasady budujące 

nić zostają zmodyfikowane.  Komórki  nieobjęte neurodegeneracją  (nienarażone na 



 

 

nadmierną produkcję HO
•
) potrafią radzić sobie z takimi uszkodzeniami. Szacuje 

się, że w zdrowej komórce dochodzi do 10 000 uszkodzeń DNA dziennie.                     

Do prawidłowego funkcjonowania komórki niezbędne są liczne enzymy 

odpowiadające za naprawę nici, takie jak polimerazy czy nukleazy, które usuwają 

utlenione fragmenty kwasów nukleinowych [56]. 

 Oprócz uszkadzania DNA, rodniki hydroksylowe reagują z szeroką gamą 

białek biologicznie czynnych. Utlenione białka zazwyczaj posiadają zmienioną 

strukturę II- i III-rzędową, co skutkuje utratą ich aktywności biologicznej. Ponadto, 

rodniki HO
•
 niespecyficzne utleniają cząsteczki lipidów znajdujących się w błonie 

komórkowej, nienasycone kwasy tłuszczowe obecne w fosfolipidach oraz 

cholesterol. Proces utleniania tego rodzaju związków jest o tyle niebezpieczny, że  

w dalszych etapach jony Fe(II) katalizują reakcje tworzenia z nich kolejnych 

rodników (Rys. 4) [57,58]. Jeżeli zdolność antyoksydacyjna komórki jest 

niewystarczająca, to komórka ulega apoptozie na skutek uszkodzenia ważnych 

struktur komórkowych. 

 

OH
.
 + LH → LOOH 

LOOH + Fe
2+

 → LO
•
 + OH

-
 + Fe

3+
 

 
Rysunek 4.  Reakcja rodnika hydroksylowego z lipidami (LH) i jonami żelaza 

Figure 4. Reactions of the hydroxyl radical with lipids (LH) and iron ions 

 

3.3. ODDZIAŁYWANIE ŻELAZA Z BIAŁKAMI 

 

Wysokie stężenia jonów metali znalezione w złogach amyloidowych wskazują 

na bezpośrednie oddziaływanie metal-białko. W warunkach in vivo wykazano, że 

Aβ posiada zdolność do akumulowania jonów żelaza(III) w swoich agregatach, 

przy czym oddziaływanie to prowadzi do redukcji jonów Fe(III) do Fe(II) [59]. Jon 

żelaza(III) nie wiąże się z białkiem w sposób trwały, ale powoduje, że struktura 

powstających fibryli jest mniej uporządkowana [60]. Do zbadania tego zjawiska 

wykorzystano między innymi metodę dichroizmu kołowego. Ustalono, że zarówno 

w próbkach z jonami tego metalu, jak i bez niego, we włóknach amyloidowych, 

następował wzrost ilości struktur β-kartkowych w czasie. Udowodniono jednak, że 

żelazo opóźnia ten proces, co przyczynia się do wydłużenia długości życia 

mniejszych, rozpuszczalnych agregatów uważanych za najbardziej toksyczne                 

w przypadku AD. Potwierdzeniem tej hipotezy może być fakt, że w obecności 

wyższego stężenia ferrytyny agregaty amyloidu β nie wykazują toksyczności. 

Dojrzałe fibryle utworzone z pomocą jonów żelaza również posiadają strukturę 

krzyżową   utworzoną   z   β-kartek,   ale   wykazują   przy  tym  znacznie  mniejsze 
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 uporządkowanie struktury i nie oddziałują z tioflawiną T w przeciwieństwie do 

fibryli pozbawionych dostępu do Fe [60]. 

W chorobie Alzheimera, żelazo oddziałuje nie tylko z amyloidem, ale także 

wewnątrzkomórkowo z białkiem tau. Nieprawidłowa agregacja tego białka 

następuje między innymi przez rozregulowanie działania kinaz i fosfataz 

odpowiadających za stopień jego ufosforylowania. Sploty neurofibrylarne 

prowadzące do uszkodzenia neuronów, tworzą się na skutek hiperfosforylacji tau. 

W normalnych warunkach fosforylacji ulega tylko część reszt seryny i treoniny.              

W mózgach pacjentów z AD białko tau jest od trzech do czterech razy bardziej 

ufosforylowane niż u osób zdrowych [61]. Związane jest to między innymi                    

z produkcją β-amyloidu, który ma zdolność do modulacji szlaków sygnałowych 

kontrolujących stopień fosforylacji białka tau [62]. Istnieją również doniesienia,              

że jony żelaza pobudzają aktywność niektórych fosfataz (badania wykonywane na 

myszach transgenicznych), co w konsekwencji może prowadzić do wzmożonej 

fosforylacji [63]. Poza tym zasugerowano, że jony Fe(III) w przeciwieństwie                

do Fe(II) mają zdolność do oddziaływania z hiperfosforylowanym białkiem tau 

powodując jego agregację [64]. Inne testy laboratoryjne potwierdzają,                       

że wystawienie białka tau na działanie jonów żelaza(II) powoduje zmiany w jego 

konformacji promując tworzenie α-helisy. Nie ma jednak pewności, że ma to 

bezpośredni wpływ na tworzenie złogów neurofibrylarnych [65].  

W przypadku PD badania in vitro wykazały, że α-synukleina także oddziałuje  

z jonami Fe(II). Żelazo w kompleksie metal-białko jest wystawione na działanie 

środowiska, a jony Fe(II)
 
narażone na działanie utleniaczy łatwo przechodzą w jony 

Fe(III). Reakcji tej towarzyszy tworzenie reaktywnych form tlenu uszkadzających 

struktury komórkowe. Żelazo(III) ulega oddysocjowaniu od α-synukleiny, a na jego 

miejsce przyłączany jest kolejny jon Fe(II), co generuje dodatkowy komórkowy 

stres oksydacyjny w chorobie Parkinsona [66]. 

 

3.4. AKTYWNOŚĆ α-SEKRETAZ I EKSPRESJA APP 

 

Furyna to białko będące konwertazą probiałkową z rodziny proteaz 

serynowych [67]. Jej aktywność proteolityczna wymagana jest w wielu procesach 

komórkowych takich jak produkcja α i β-sekretaz oraz ogólnoustrojowej kontroli 

poziomu jonów żelaza. W wątrobie odpowiada za przekształcenie prohepcydyny             

w aktywny hormon peptydowy, hepcydynę [68]. Hepcydyna jako inhibitor 

ferroptyny, transportera jonów żelaza, kontroluje poziom jonów tego metalu                  

we krwi i w konsekwencji, w całym organizmie. Niedobór tego białka może 

prowadzić do szeregu chorób związanych ze zbyt wysokim poziomem jonów żelaza 

w komórkach. Badania wykazały, że furyna ma również zdolność do produkcji 

rozpuszczalnej hemojuweliny biorącej udział w aktywacji hepcydyny [69].  



 

 

Rola furyny w chorobie Alzheimera została potwierdzona zarówno  

in vitro [70] jak i in vivo [71]. Bierze ona udział w cięciu dwóch metaloproteaz, 

ADAM10 oraz TACE/ADAM17 przez co wzmaga ich aktywność biologiczną (obie 

wykazują aktywność α-sekretaz). W organizmach nadmiernie obciążonych 

żelazem, jak w przypadku AD, wykazano znacząco obniżony poziom mRNA 

furyny [71]. Zwiększone stężenie jonów metalu skutkuje obniżoną produkcją 

furyny, co niesie za sobą szereg konsekwencji. Zmniejszenie aktywności 

hepcydyny jest naturalną odpowiedzią organizmu na przeładowanie żelazem jednak 

może prowadzić do zmian chorobowych w wyniku ogólnego zaburzenia 

homeostazy żelaza. Natomiast obniżenie aktywności α-sekretaz, odpowiadających 

za nieamyloidogenne cięcie APP, promuje produkcję β-amyloidu przyspieszając 

postęp neurodegeneracji. Dzieje się tak nie tylko ze względu na blokowanie 

enzymów, ale także przez jednoczesny wzrost ekspresji białka prekursorowego 

amyloidu. Wykazano, że ekspresja APP jest ściśle zależna od stężenia jonów 

żelaza. RNA APP posiada w swojej strukturze dwie sekwencje zbliżone do IRE 

(sekwencje reagujące na żelazo, ang. Iron Responsive Element) zmapowane                   

w regionie niepodlegającym translacji 5’-UTR oraz we fragmencie kodującym 

amyloid β [72]. W przypadku translacji ferrytyny, która również posiada IRE w 5’-

UTR, przy niedoborze jonów żelaza, białka IRP1 i IRP2 wiążą się z IRE, co blokuje 

translację mRNA. W chorobie Alzheimera, duże stężenie jonów żelaza daje efekt 

odwrotny. Translacja APP RNA nie zostaje przerwana ze względu na brak 

aktywności białek IRP [73]. Wzrost ekspresji APP w połączeniu z obniżeniem 

aktywności α-sekretaz prowadzi do wzmożonej produkcji amyloidu β. 

 

4. MIEDŹ 

 

Miedź to kolejny pierwiastek śladowy, który jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu, w tym także mózgu. Podobnie jak jony żelaza, jony 

miedzi są kofaktorami szerokiej gamy enzymów na przykład dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD) mającej właściwości przeciwutleniające. Nadmiar jonów 

miedzi w komórkach powoduje wzrost stresu oksydacyjnego ze względu                       

na wzmożoną produkcję wolnych rodników, jednak odpowiedni metabolizm miedzi 

(efektywny transport oraz tworzenie SOD) wykazuje efekt odwrotny, chroni 

komórki przed nadmiernym utlenianiem. Jony tego metalu pośrednio uczestniczą              

w takich procesach jak oddychanie komórkowe, synteza czerwonych krwinek, 

synteza neuroprzekaźników czy metabolizm żelaza [48,74].  

W układach biologicznych miedź występuje w postaci jonów Cu(I) oraz 

Cu(II). Tworzą one liczne kompleksy zarówno z ligandami organicznymi jak                    

i  nieorganicznymi.  Udowodniono,  że  potencjał  redoks układu Cu(II)/Cu(I) ściśle 
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 zależy od rodzaju liganda oraz pH środowiska. W warunkach fizjologicznych jony 

miedzi mogą być donorami i akceptorami elektronu, co warunkuje ich szerokie 

funkcje biologiczne [48]. 

Miedź obecna jest w całym obszarze mózgu (m. in. w hipokampie, jądrach 

podstawnych czy móżdżku) [75] przez co uważana jest za jeden  

z czynników pogłębiających procesy neurodegeneracyjne. Bierze ona udział  

w generowaniu wolnych rodników oraz oddziałuje z białkami tworzącymi złogi, 

prawdopodobnie przyspieszając ich kształtowanie. We wczesnych stadiach                  

AD stężenie jonów miedzi we krwi pozostaje niezmienione i dopiero wraz  

z rozwojem choroby ulega podwyższeniu. Z tego względu, naukowcy bardziej 

skłaniają się ku hipotezie, że zaburzenie homeostazy Cu nie jest bezpośrednim 

czynnikiem wywołującym zwyrodnienie mózgu, a jedynie jego następstwem, które 

przyspiesza postęp choroby.  

 

4.1. JONY MIEDZI A STRES OKSYDACYJNY 

 

Miedź pośrednio posiada właściwości antyoksydacyjne. Wraz z cynkiem 

wchodzi w skład enzymu SOD katalizującego dysmutację anionorodnika 

ponadtlenkowego (patrz Rys.5) [76].  

 

Cu
2+

ZnSOD + O2
•−

 → Cu
+
ZnSOD + O2 

Cu
+
ZnSOD + O2

−
 + 2H

+
 → Cu

2+
ZnSOD + H2O2 

 
Rysunek 5.  Reakcja dysmutazy ponadtlenkowej z anionorodnikiem ponadtlenkowym 

Figure 5. Reaction of superoxide dismutase with the superoxide radical anion 

 

Jednak w warunkach fizjologicznych jony miedzi, również w postaci wolnej, łatwo 

przechodzą z jednego na drugi stopień utlenienia (Cu
+ 

↔ Cu
2+

), a reakcjom tym 

często towarzyszy produkcja reaktywnych form tlenu, które wyniszczają komórki 

nerwowe. W mózgu nieobarczonym neurodegeneracjami stężenie jonów miedzi 

waha się miedzy 0,2 a 1,7 μM, co umożliwia SOD oraz innym przeciwutleniaczom 

szybką dezaktywację wolnych rodników. Natomiast w złogach amyloidowych osób  

z AD stężenie to oznaczono na około 400 μM [77], co przewyższa zdolności 

antyoksydacyjne organizmu. Miedź tak jak żelazo, cynk czy glin jest substratem              

do reakcji Fentona oraz Habera-Weissa. Jednak badania in vitro wskazują, że jony 

Cu silniej od pozostałych wiążą się z amyloidem β. W konsekwencji, generowanie 

wolnych rodników następuje głównie na drodze reakcji redoks aktywnego 

kompleksu metal-białko (patrz rys. 6), a nie wolnego metalu [78,79]. 

 

 



 

 

Aβ-Cu
+
 + H2O2 → Aβ-Cu

2+
 + OH

.
 + OH

− 

 

Rysunek 6.  Reakcja Fentona z udziałem kompleksu Aβ-Cu 

Figure 6. Fenton reaction involving the Aβ-Cu complex 

 

Utlenione jony miedzi w kolejnym etapie zostają zredukowane                                

z wytworzeniem H2O2, substratu do produkcji ROS [80]. Produkty tych reakcji 

łańcuchowych prowadzą do nieodwracalnych uszkodzeń struktur komórkowych                   

i ostatecznie do śmierci komórek nerwowych. 

 

4.2. ODDZIAŁYWANIE Z AMYLOIDEM β I BIAŁKIEM TAU 

 

Amyloid β zarówno w postaci monomeru jak i dużego oligomeru, ma zdolność 

do wiązania jonów miedzi. Główna domena wiążąca Cu znajduje się na N-końcu 

peptydu i obejmuje obszar od 1 do 16 reszty aminokwasowej. Wiązanie metalu 

zachodzi bardzo dynamicznie, dlatego nie wyklucza się możliwości oddziaływania 

z nim również innych fragmentów sekwencji. Badania in vitro potwierdziły, że jony 

miedzi wiążą się z amyloidem β również na jego C-końcu, ale z powinowactwem 

mniejszym o prawie dwa rzędy wielkości, dlatego fakt ten może nie mieć istotnego 

znaczenia biologicznego [81]. 

Za koordynację jonów miedzi odpowiadają pierścienie imidazolowe reszt 

histydyny w pozycji 6, 13 i 14, atomy tlenu z łańcuchów bocznych Asp1  

i Asp6 oraz grupa aminowa znajdująca się na N-końcu amyloidu β. Aβ posiada 

wystarczająco wysokie powinowactwo do wiązania miedzi na poziomie 

zewnątrzkomórkowych stężeń fizjologicznych i w związku z tym, wiele badań 

potwierdziło udział Cu w procesie tworzenia złogów. Krytyczną resztą  

w łańcuch amyloidu odpowiadającą za oddziaływanie z jonami Cu(II) jest His13. 

Wykazano, że szczury typu dzikiego nie zapadają na AD, ponieważ szczurzy 

amyloid β nie posiada w pozycji 13 reszty histydyny, która jest niezbędna                        

do indukowanej przez miedź agregacji. Mechanizm takiej oligomeryzacji może być 

związany ze zmianą ładunku na N-końcu łańcucha białka. Oddziaływanie z jonem 

metalu powoduje redukcję ładunku z obojętnego na silnie ujemny, co wpływa także 

na rozpuszczalność Aβ [82].  

Niektóre źródła literaturowe podają, że jony miedzi(II) tak jak jony żelaza(III) 

pobudzają agregację również białka tau. Organizm produkuje 6 izoform tau, które 

różnią się ilością powtórzeń sekwencji aminokwasowych na C-końcu białka. Wraz 

ze wzrostem liczby powtórzeń (zazwyczaj 3 lub 4), wzrasta także powinowactwo 

do mikrotubul oraz tendencja do agregacji. Badania in vitro sugerują, że miedź 

wiąże się do drugiego i trzeciego regionu powtórzeń powodując tworzenie struktury 

α-helikalnej promującej tworzenie włókien neurofibrylarnych.  Jedna z teorii  mówi 
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 również, że białko tau podobnie jak Aβ, jest zdolne do redukcji jonów miedzi 

generując przy tym wytwarzanie nadtlenku wodoru. Aby potwierdzić obie teorie 

należałoby jednak przeprowadzić szereg dodatkowych badań, również w celu 

ustalenia samego mechanizmu agregacji białka tau katalizowanego jonami miedzi 

[83]. 

 

4.3. ODDZIAŁYWANIE Z α-SYNUKLEINĄ 

 

α-Synukleina, odpowiedzialna za proces zaniku istoty czarnej w chorobie 

Parkinsona, wykazuje się wysokim powinowactwem do jonów miedzi [84,85]. 

Substancja czarna jest częścią zwojów podstawnych mózgu, w których występuje 

największe w OUN stężenie tych jonów, co sugeruje ich wpływ na przebieg PD. 

Domena wiążąca miedź znajduje się na N-końcu łańcucha białka. Za proces 

koordynacji odpowiadają N-końcowa grupa aminowa Met1, pochodzące od Asp2 

grupa amidowa i karboksylowa oraz pierścień imidazolowy His50 (patrz Rys.7) 

[86]. Wiele źródeł literaturowych wskazuje na wpływ jonów miedzi(II) na proces 

agregacji α-synukleiny. Niektóre z nich mówią o zdolności jonów metalu                      

do przyspieszania oligomeryzacji białka [85,87]. Należy jednak zwrócić uwagę                

na fakt, że indukcja agregacji α-synukleiny przez ekspozycję na jony miedzi,                    

w wielu dotychczas przeprowadzonych badaniach wymaga bardzo niskich stężeń 

białka, ponadfizjologicznych stężeń jonów i długich czasów reakcji, co może nie 

odzwierciedlać procesów zachodzących in vivo [88]. Okazuje się jednak,                        

że dodatek DOPAL (3,4-dihydroksyfenyloacetaldehyd) jednego z głównych 

metabolitów dopaminy, do roztworu α-synukleiny powoduje jej silną 

oligomeryzację. Obecność dwuwartościowych jonów metali w takiej mieszaninie 

dodatkowo wzmagało agregację, a spośród wykorzystanych metali tj. Cu, Fe, Mn, 

to miedź wykazywała najsilniejszy efekt. W tym przypadku zastosowanie 

chelatorów kationów znacznie osłabiło toksyczny wpływ białka na badane komórki 

[89]. Mechanizm ten nie wymaga bardzo wysokich stężeń reagentów, co skłania ku 

hipotezie, że mógłby zachodzić w warunkach in vivo. 

Ze względu na wysokie powinowactwo jonów Cu
2+

 do α-synukleiny, mogą 

one mieć bezpośredni wpływ na tworzenie agregatów. Oddziaływanie metal—

białko wywołuje zmiany konformacyjne, które promuje powstawanie konkretnego 

rodzaju oligomerów. Badania in vitro wykazały, że w obecności jonów Cu(II) 

cząsteczki α-synukleiny chętniej tworzą pierścieniowe protofibryle niż włókienka, 

co może tłumaczyć zwiększenie jej toksyczności w obecności tego metalu. 

Pierścieniowe protofibryle wykazują bardzo wysokie powinowactwo do błon 

komórkowych. Łącząc się z membraną generują powstanie porów mogących 

prowadzić do śmierci komórek nerwowych [90]. Obecnie nie ma jednoznacznych 

dowodów na potwierdzenie toksyczności zarówno pierścieniowych protofibryli, jak 



 

 

 i dojrzałych fibryli czy samych oligomerów, jednak nie ma wątpliwości co do 

powiązania agregacji α-synukleiny z degeneracją neuronów dopaminergicznych. 

 

 

 
Rysunek 7.  Domena wiążąca jon Cu(II) w α-synukleinie 

Figure 7. The domain binding the Cu(II) ion in α-synuclein 

  

4.4. RECEPTORY NMDA 

 

W chorobach neurodegeneracyjnych następuje upośledzenie przekazywania 

sygnałów nerwowych w danym obrębie mózgu. Głównym neuroprzekaźnikiem 

OUN jest kwas glutaminowy, który znajduje się w blisko połowie neuronów 

mózgowych. Pełni on szereg ważnych funkcji w procesie uczenia się                                 

i zapamiętywania, ale jego nadmiar, jak w przypadku PD i AD, okazuje się 

ekscytotoksyczny [91]. Dochodzi do tego w wyniku zbyt silnej aktywacji 

receptorów glutaminianowych np. NMDA (jonotropowego receptora N-metylo-D-

asparaginowego) znajdującego się w błonie postsynaptycznej. Pobudzenie NMDA 

(przyłączenie glutaminianu i glicyny/seryny) powoduje otwarcie nieselektywnego 

kanału jonowego, przez który jony wapnia i sodu przedostają się do cytozolu. 

Następuje depolaryzacja błony postsynaptycznej czyli przekazanie sygnału 

elektrycznego do kolejnej komórki nerwowej. Badania wykazały, że jony miedzi 

mają pośrednią zdolność do aktywacji receptora NMDA [92], co stymuluje 

produkcję Aβ oraz pobudza uwalnianie jonów miedzi z ATP7A, ATPazy 

transportującej metal. W niektórych przypadkach AD generuje to powstanie 

błędnego koła. Zaburzenie homeostazy miedzi przyspiesza produkcję i agregację 

amyloidu w szczelinie synaptycznej, gdzie jej stężenie zwiększa się wraz                        

ze stężeniem Aβ [83]. Podobny wpływ na receptor NMDA posiadają także jony 

cynku, jednak charakteryzują się one mniejszym powinowactwem do amyloidu β. 
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5. CYNK 

 

Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych występujących 

w organizmach ludzkich. Jony Zn(II) wchodzą w skład metaloproteinaz 

bezpośrednio związanych z układem neurologicznym, immunologicznym                           

i rozrodczym. Dodatkowo biorą udział między innymi w procesach organogenezy, 

spermatogenezy, odczuwania smaków czy wydzielania enzymów żołądkowych. 

Cynk zaangażowany jest także w syntezę i degradację białek oraz kwasów 

nukleinowych. Przykładami enzymów cynkozależnych są dehydrogenaza 

alkoholowa, anhydraza węglanowa oraz polimerazy RNA [93]. Ze względu                    

na swoje szerokie właściwości, cynk znajduje się we wszystkich tkankach                         

i wydzielinach ciała, a jego najbardziej stabilny, a tym samym najpowszechniejszy 

stopień utlenienia to +2. [94].  

Wiele źródeł literaturowych wskazuje na udział cynku, obok żelaza  

i miedzi, w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych [95] np. poprzez stymulację 

agregacji białka tau [96]. Ze względu na rolę jonów Zn(II) w regulacji uwalniania 

neurotransmiterów do szczelin synaptycznych, są one ściśle łączone z objawami 

demencji starczej. Chelatowane jony cynku znajdują się w pęcherzykach 

presynaptycznych neuronów glutaminergicznych i wraz z glutaminianem uwalniane 

są do szczeliny synaptycznej podczas wzbudzenia (Rys. 8). W stanach 

niedokrwienia mózgu, na niedobór tlenu oraz glukozy neurony reagują nagłym 

niekontrolowanym wyrzutem glutaminianu i jonów cynku do szczeliny 

synaptycznej. Glutaminian oddziałuje z receptorami na błonie postsynaptycznej 

(NMDA, AMPA oraz receptorami bramkowanymi potencjałem typu L (RBPL)) 

powodując otwarcie kanałów jonowych dla wapnia. Nadmierne pobudzenie 

receptorów skutkuje przedostaniem się do wnętrza komórki także jonów cynku, 

które w nadmiarze staja się neurotoksyczne [97]. Zn(II) ma zdolność                            

do inhibowania pracy szeregu enzymów, hamowania procesu oddychania 

komórkowego, co pozbawia komórkę energii oraz uczestniczy w produkcji 

wolnych rodników [98]. Negatywne skutki działania cynku w połączenia                            

z nadmiarem jonów wapnia w neuronach powoduje ich obumieranie. W ciągu 

trzech miesięcy, u osób po udarach mózgu, bardzo często rozwijają się objawy 

demencji, dlatego takim pacjentom podawane są leki profilaktyczne, zmniejszające 

ryzyko wystąpienia otępienia.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rysunek 8.  Nieprawidłowe działanie synapsy indukujące śmierć komórki nerwowej w stanie niedokrwienia 

mózgu 

Figure 8. Abnormal functioning of the synapse inducing the death of a nerve cell in the state of cerebral 

ischemia 

 

6. GLIN 

 

Glin nie jest pierwiastkiem istotnym z punktu widzenia organizmu. Nie jest 

potrzebny do prawidłowego funkcjonowania i przeprowadzania procesów 

życiowych dlatego nie znajduje się na liście niezbędnych makro- oraz 

mikroelementów, ale mimo tego jest obecny w organizmach ludzkich, również                  

w tkance mózgu [99]. Dostaje się tam głównie z pożywieniem i w nadmiarze 

wykazuje właściwości cytotoksyczne prowadząc do rozwoju chorób 

neurodegeneracyjnych. 

Obecność glinu w komórkach mózgu (glin przedostaje się przez barierę krew-

mózg) powoduje wzrost ogólnego stresu oksydacyjnego. Istnieje kilka 

mechanizmów, które tłumaczą to zjawisko. Jeden z nich mówi, że jony Al(III) 

wiążą się z ujemnie naładowanymi fosfolipidami zawierającymi wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe, ułatwiając ich reakcję z wolnymi rodnikami obecnymi                    

w komórce [100]. Inny natomiast wskazuje na reakcję jonu glinu                                      

z anionorodnikiem ponadtlenkowym w celu wytworzenia kompleksu AlO2
2+• 

reagującego następnie z jonami żelaza lub ulegającymi przekształceniu                           

do nadtlenku wodoru (patrz Rys. 9) [101]. 

Glin występuje w organizmie głównie w postaci jonów Al(III).  

W porównaniu do jonów wapnia czy cynku posiadają one mały promień jonowy              

w połączeniu z dużym ładunkiem dodatnim, co pozwala na silne wiązanie                       

z  niektórymi  aminokwasami  np.  z  histydyną  czy  tyrozyną.  Dzięki   temu,   glin  
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stanowi pewien środek sieciujący inicjujący zmiany konformacyjne                                    

i oligomeryzację białek (w tym także Aβ czy białka tau) utrudniając ich degradację 

enzymatyczną. 

 

O2
•-
 + Al

3+
 ↔ AlO2

2+ • 

2AlO2
2+ •

 + 2H
+
 → H2O2 + O2 + 2Al

3+
 

Fe
3+

 + AlO2
2+ •

 → Fe
2+

 + O2 + Al
3+

 

 
Rysunek 9.  Rodnikowa reakcja łańcuchowa z udziałem jonów glinu 

Figure 9. Radical chain reaction involving aluminum ions 

 

Ponadto glin silnie stymuluje oligomeryzację α-synukleiny [102] i podobnie do 

wcześniej opisanych jonów metali akumuluje się w złogach amyloidu β [103]                 

i na drodze wielu szlaków biochemicznych przyczynia się do pogłębiania choroby 

Alzheimera [14]. Poza stymulacją rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, jony 

glinu same w sobie są neurotoksyczne [104]. Chętnie oddziałują z grupami 

fosforanowymi
 
i silnie wiąże się z kwasami nukleinowymi wpływając bezpośrednio 

na ich topologię i ekspresję genów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania 

mózgu. Dodatkowo, blokują one kanały wapniowe bramkowane napięciem 

utrudniając przekazywanie sygnałów nerwowych i upośledzając szereg funkcji 

mózgowych jak pamięć oraz zdolność uczenia się [105,106].  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Choroby neurodegeneracyjne stanowią coraz większe zagrożenie dla 

współczesnego społeczeństwa i coraz większą zagadkę dla współczesnej medycyny. 

Zwrócenie uwagi na rolę jonów metali w procesach chorobotwórczych rzuciło nowe 

światło głównie na choroby AD i PD. Żelazo, cynk, miedź, glin oraz szereg innych 

pierwiastków mają duży udział w procesach pogłębiania neurodegeneracji, chociaż nie 

stanowią ich bezpośredniej przyczyny. Metale, nawet te niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu jak Fe, Cu czy Zn, w stanie zaburzenia ich homeostazy, 

mogą znacznie podwyższać poziom stresu oksydacyjnego w komórkach nerwowych 

prowadzącego do wyniszczenia ważnych struktur komórkowych. Produkcja wolnych 

rodników odbywa się przy udziale nie tylko wolnych jonów, ale także ich kompleksów 

z białkami, jak w przypadku miedzi wykazującej silne powinowactwo do amyloidu β.  

Cu, Zn, Al oraz Fe posiadają zdolność do indukowania agregacji białek 

amyloidogennych, przez co mogą przyczyniać się do zwiększania ich toksyczności. 

Białko tau, amyloid β oraz α-synukleina posiadają domeny wiążące metale z różnym 

powinowactwem. Jony te wpływają także na ekspresję białek (również tych 

amyloidogennych), proces przekazywania sygnałów nerwowych oraz  zdolność  uczenia 



 

 

 się i zapamiętywania. Prawidłowa homeostaza cynku, miedzi i żelaza oraz ochrona 

przed nadmiernym dostarczaniem do organizmu glinu może mieć kluczowy wpływ                  

na spowolnienie, a może nawet zatrzymanie procesów neurodegeneracyjnych. 

Chelatory jonów metali są szeroko rozpatrywane jako nowe leki przeciwko 

wyniszczaniu komórek nerwowych [107–109]. Wyłapywanie nadmiaru takich jonów                   

w tkance mózgu obarczonej degeneracją istotnie obniżyłoby poziom stresu 

oksydacyjnego, spowolniło agregację białek amyloidogennych i zapobiegło ich ogólnej 

cytotoksyczności. Jednak aby znaleźć prawdziwie skuteczny środek musimy 

odpowiedzieć jeszcze na wiele ważnych pytań stanowiących klucz do właściwego 

zrozumienia chorób neurodegeneracyjnych. 
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ABSTRACT 

 

Solid phase extraction (SPE) is an analytical procedure developed with the 

purpose of separating a target analyte from a complex sample matrix prior to 

quantitative or qualitative determination. The purpose of such treatment is twofold: 

elimination of matrix constituents that could interfere with the detection process or 

even damage analytical equipment as well as enriching the analyte in the sample so 

that it is readily available for detection. Dispersive solid phase extraction (dSPE) is 

a relatively recent development of the standard SPE technique that is attracting 

growing attention due to its remarkable simplicity, short extraction time and low 

requirement for solvent expenditure, accompanied by high effectiveness and wide 

applicability.  

There is an enormous abundance of articles concerning advances in sample 

preparation and analysis published every year. The aim of this review is to bring to 

closer attention developments of materials with potential application as sorbents in 

dSPE technique through a thorough survey of recently conducted analytical studies 

focusing on methods utilizing novel, interesting nanomaterials in dSPE procedures 

and evaluation of their performance and suitability based on comparison of 

provided validation parameters with previously reported analytical procedures.  

The first part of this review focuses on widely known and utilized materials 

such as silica and carbon and their modifications, up to and including graphene and 

carbon nanotubes. Studies chosen for this review will be listed in tables alongside 

their relevant validation parameters at the end of each chapter. Applications found 

to be particularly interesting due to high effectiveness, unusual operating procedure 

or scope, among other reasons, will be described in greater detail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: analytical chemistry, dispersive solid phase extraction, novel sorbents, 

nanomaterials 

Słowa kluczowe: chemia analityczna, dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej, nowe 

sorbenty, nanomateriały 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ 

 
AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna (ang. Atomic Absorption 

Spectrometry) 

AC – węgiel aktywowany (ang. Activated Carbon) 

AES – atomowa spektrometria emisyjna (ang. Atomic Emission 

Spectrometry) 

BG – nanokompozyty na bazie nanomateriałów i cieczy jonowych 

(ang. Bucky Gels) 

CA-dSPE – dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej wspomagana 

kolumnowo (ang. Column Assisted Dispersive Solid-Phase 

Extraction) 

CHNP – nanocząstki wodorotlenku kobaltu (ang. Cobalt Hydroxide 

Nanoparticles) 

CNT – nanorurki węglowe (ang. Carbon Nanotubes) 

CPE – ekstrakcja w punkcie zmętnienia (ang. Cloud Point 

Extraction) 

CZE – strefowa elektroforeza kapilarna (ang. Capillary Zone 

Electrophoresis) 

DAD – matryca diodowa (ang. Diode Array Detector) 

DART – bezpośrednia analiza w czasie rzeczywistym (ang. Direct 

Analysis in Real Time) 

dSPE – dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (ang. Dispersive Solid-

Phase Extraction) 

EF – współczynnik wzbogacenia (ang. Enrichment Factor) 

ECD – detekcja przez wychwyt elektronów (ang. Electron Capture 

Detection) 

EDC – związki endokrynologicznie czynne (ang. Endocrine 

Disrupting Compounds) 

FAAS – płomieniowa atomowa spektrometria absorpcyjna (ang. 

Flame Atomic Absorption Spectrometry) 

FLD – detektor fluorescencyjny (ang. Fluorescence Detector) 

FO-LADS – Spektrofotometr światłowodowy z liniową matrycą 

detekcyjną (ang. Fibre Optic Linear Array Detection 

Spectrophotometer) 

GC – chromatografia gazowa (ang. Gas Chromatography) 

GCB – sadza grafityzowana (ang. Graphitized Carbon Black) 

GO – tlenek grafenu (ang. Graphene Oxide) 

HPLC – wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (ang. High 

Pressure Liquid Chromatography) 

IE-SPE – jonowymienna ekstrakcja do fazy stałej (ang. Ion Exchange 

Solid-Phase Extraction) 

ICP – plazma wzbudzana indukcyjnie (ang. Inductively Coupled 

Plasma) 

LC – chromatografia cieczowa (ang. Liquid Chromatography) 

LLE – ekstrakcja typu ciecz-ciecz (ang. Liquid-Liquid Extraction) 

MECD – detekcja przez wychwyt mikroelektronów (ang. Micro 

Electron Capture Detection) 

MS – spektrometria mas (ang. Mass Spectrometry) 

MSPE – magnetyczna ekstrakcja do fazy stałej (ang. Magnetic Solid-

Phase Extraction) 
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MWCNT – wielościenne nanorurki węglowe (ang. Multi-Walled Carbon 

Nanotubes) 

RGO – zredukowany tlenek grafenu (ang. Reduced Graphene Oxide) 

SPE – ekstrakcja do fazy stałej (ang. Solid-Phase Extraction) 

SPME – mikroekstrakcja do fazy stałej (ang. Solid-Phase 

Microextraction) 

SWCNT – jednościenne nanorurki węglowe (ang. Sinlge-Walled 

Carbon Nanotubes) 

PSA – pierwszo-, drugorzędowa amina (ang. Primary-Secondary 

Amine) 

QuEChERS – szybka, łatwa, tania, wydajna, wytrzymała, bezpieczna (ang. 

Quick, Easy, Cheap, Efficient, Rugged, Safe) 

UPLC – ultra wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (ang. 

Ultrahigh Pressure Liquid Chromatography) 

UV, UVD – detektor nadfioletu (ang. Ultraviolet Detector) 

Vis – zakres światła widzialnego (ang. Visual) 

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WPROWADZENIE 

 
Ciągły wzrost jakości życia widoczny w ostatnich latach wymaga 

odpowiadającego mu wzrostu gospodarczego, co prowadzi do zwiększenia ilości 

uwalnianych do środowiska naturalnego potencjalnie szkodliwych substancji obcych 

(ksenobiotyków), takich jak pestycydy, farmaceutyki, metale ciężkie i inne. Pogłębianie 

naszej wiedzy o tych związkach i ich wpływie na środowisko skutkuje ustanawianiem 

ograniczeń, mających na celu utrzymanie ich emisji pod kontrolą. Wymusza to 

opracowanie odpowiednich metod pomiaru, pozwalających na monitorowanie 

obecności ksenobiotyków w środowisku, oraz mających wspomagać przemysł                        

w redukowaniu ich emisji.  

Do tego celu zostały opracowane liczne metody analityczne; wiele z nich 

wykorzystuje do separacji konkretnych związków chemicznych techniki 

chromatograficzne oparte na chromatografii gazowej (GC) lub cieczowej (LC), przy 

czym ta ostatnia stosowana jest zazwyczaj w postaci wysokociśnieniowej (HPLC) lub 

ultra wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (UPLC). Zastosowanie znajdują 

również techniki elektromigracyjne, takie jak strefowa elektroforeza kapilarna (CZE). 

Końcowe oznaczenie ilościowe przeprowadza się w zależności od właściwości 

fizykochemicznych badanego analitu wykorzystując jedną lub więcej metod detekcji, 

takich jak atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) bądź emisyjna (AES) do pomiaru 

zawartości metali, spektrometria mas (MS), czy spektrofotometria w świetle 

nadfioletowym (UV), świetle widzialnym (Vis), czy fluorescencyjna (FL) do 

oznaczania zawartości związków organicznych.  

Jakkolwiek szybkie i precyzyjne oznaczenie by nie było, próbki środowiskowe 

rzadko można poddawać analizie bez wcześniejszego przygotowania, jako że stanowią  

one często złożone matryce zawierające liczne chemiczne i fizyczne czynniki 

zakłócające [1-3]. Niemal każda próbka musi zostać poddana odpowiedniemu 

przygotowaniu mającemu na celu wydzielenie analitu z matrycy, co pozwala na 

przeprowadzenie właściwego pomiaru. W przypadku bardziej złożonych próbek 

konieczne może być stosowanie kilku procedur sprawiając, że przygotowanie próbki 

przed pomiarem staje się etapem krytycznym dla całego procesu analitycznego [1,2,4]. 

Usprawnianie szybkości i precyzji stosowanych technik pomiarowych wymaga 

opracowywania bardziej efektywnych metod przygotowania próbek pozwalających na 

wydajniejsze, prostsze i szybsze wydzielenie analitu z matrycy środowiskowej.  

Jedną z najstarszych metod separacji jest ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE), wciąż 

szeroko stosowana pomimo wymagania znaczących nakładów czasu i pracy oraz 

konieczności stosowania dużych ilości rozpuszczalników organicznych będących często 

związkami toksycznymi [1-3]. Wady te czynią LLE metodą mało praktyczną, zostają 

jednak zmarginalizowane dzięki stosowaniu nowszych technik, takich jak ekstrakcja do 

fazy stałej.  
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Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest obecnie jedną z najszerzej stosowanych metod 

separacyjnych; na przestrzeni lat poddawana była różnym modyfikacjom, 

prowadzących do powstania różnych jej wariantów: mikroekstrakcja do fazy stałej 

(SPME), jonowymienna ekstrakcja do fazy stałej (IE-SPE), magnetyczna ekstrakcja do 

fazy stałej (MSPE), i inne. Charakteryzują się one znacznie szybszym przebiegiem 

procesu i mniejszym wymaganym nakładem pracy w porównaniu do LLE przy wyższej 

efektywności i selektywności. SPE i jej pochodne są również łatwe do 

zautomatyzowania i sprzężenia z innymi metodami kondycjonowania próbek, jak 

również z technikami pomiarowymi [1-3,5].  

Dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (dSPE) jest jedną z modyfikacji techniki 

SPE, która dzięki publikacji Anastassiadesa i in. z 2003 roku opisującej wydajną 

procedurę  kondycjonowania próbki w ekstrakcji pestycydów z produktów rolnych, 

cieszy się stale rosnącą popularnością. W tej bardzo prostej technice stały sorbent 

wprowadzany jest bezpośrednio do ciekłego roztworu próbki, a cała procedura opiera 

się jedynie na wytrząsaniu i odwirowaniu. Takie podejście zapewnia maksymalizację 

powierzchni kontaktu między sorbentem a próbką, pozwalając na szybkie osiągnięcie 

stanu równowagi. Dodatkowo, ze względu na wymagania jedynie niewielkich ilości 

sorbentu i rozpuszczalników, metodę tą można uznać za bardziej przyjazną środowisku 

od standardowej ekstrakcji do fazy stałej, bez straty efektywności [2,5,6]. 

dSPE szybko znalazła uznanie jako cenne uzupełnienie procedury 

kondycjonowania próbek szeroko znanej jako metoda wielopozostałościowa 

QuEChERS, prowadząc do opracowania europejskich (CSN EN 15,562) oraz 

amerykańskich (AOAC 2007.01) norm opisujących metody oznaczania pestycydów 

przy użyciu technik QuEChERS-dSPE. Najczęściej spotykane w sprzedaży zestawy 

opracowane zgodnie z tymi standardami zawierają przynajmniej jeden z trzech 

materiałów stosowanych jako sorbenty dSPE: sadza grafityzowana (GCB), amina 

pierwszo-, drugorzędowa (PSA) lub żel krzemionkowy modyfikowany oktadecylowymi 

łańcuchami alifatycznymi (C18). Jednocześnie liczne nowe materiały są badane pod 

kątem przydatności w dSPE, w miarę jak spektrum potencjalnych zastosowań dla tej 

techniki rośnie [2,7]. Jak pokazano na Rysunku 1 materiały znajdujące zastosowanie 

jako sorbenty charakteryzują się różnymi strukturami funkcjonalnymi, które można też 

poddawać dalszej modyfikacji dla osiągnięcia wyższej efektywności i selektywności 

ekstrakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rysunek 1.  Przykłady podstawowych struktur funkcjonalnych sorbentów SPE 

Figure 1. Examples of basic functional structures of SPE sorbents 

 

Celem pracy jest przybliżenie nowych, interesujących materiałów  

zaprezentowanych w ciągu ostatnich kilku lat jako wykazujących potencjał do 

wykorzystania jako sorbenty w dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej. Zaobserwować 

można zainteresowanie badaniami nad nowymi możliwościami zastosowania techniki 

dSPE oraz zwiększeniem efektywności już stosowanych rozwiązań poprzez użycie 

nowo opracowanych nanomateriałów. W pierwszej części przeglądu przedstawiono 

ostatnie doniesienia o aplikacji w procedurach dSPE szeroko znanych i stosowanych 

klasycznych sorbentów na bazie krzemionki i węgla oraz ich modyfikacji, w tym także 

grafenu i nanorurek węglowych. Kolejna część artykułu skupi się na opisach 

zastosowań współczesnych nanomateriałów takich jak nanocząstki magnetyczne, 

polimery z nadrukiem molekularnym czy wodorotlenki dwuwarstwowe. 

 Najciekawsze z przedstawionych metod analitycznych poddane zostały krytycznej 

ocenie opartej na uzyskanych wynikach i parametrach walidacyjnych. 

 

1. SORBENTY NA BAZIE ŻELU KRZEMIONKOWEGO  

 

Krzemionka, głównie w postaci żelu krzemionkowego jest jednym                            

z najstarszych i najszerzej stosowanych sorbentów w ekstrakcji do fazy stałej, 

typowo stosowana w procedurach opartych na normalnym układzie faz [1]. Brak 

grup funkcyjnych znacząco zawęża możliwości sorpcji, krzemionka charakteryzuje 

się również niską tolerancją pH, wady te są jednak niwelowane przez łatwość z jaką 

można modyfikować powierzchnię tego materiału. Biorąc pod uwagę jak prosty                

i tani jest on w produkcji, oraz jego wytrzymałość mechaniczną i odporność na 

pęcznienie   i   kurczenie   nietrudno   zrozumieć   jego   popularność.   Opracowane 
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w ostatnich dekadach krzemionki mezoporowate pozwalają dodatkowo na 

zwiększenie już znakomitej powierzchni aktywnej dzięki charakteryzującej je 

uporządkowanej strukturze wewnętrznej, obejmującej równomiernie ułożone 

mezopory [8-11]. 

Ostatnie próby modyfikacji standardowego żelu krzemionkowego nie 

przyniosły jednoznacznych pozytywnych wyników. Literatura opisuje 

immobilizację na nośniku krzemionkowym złożonych aminopochodnych związków 

organicznych i aplikację otrzymanych sorbentów w procesie ekstrakcji metali ziem 

rzadkich [12] oraz fosfoprotein [13] stosując technikę dSPE. Materiały wykazują 

pożądane charakterystyki, takie jak wysoka selektywność czy możliwość 

wielokrotnego stosowania jednak brak konkretnych danych liczbowych (Tabela 1) 

uniemożliwia pełną ocenę proponowanej metodyki. Fuh i in. zbadał silanizowaną 

krzemionkę modyfikowaną kopolimerem na bazie metakrylanu laurylu jako sorbent 

w procesie dSPE-HPLC-UVD oznaczając śladowe ilości herbicydów [14]                          

i uzyskując wyniki bardzo zbliżone do przytoczonych danych literaturowych. 

Jakkolwiek na użyteczność metody negatywnie wpływa stosunkowo niewielki 

zakres stężeń, to na uwagę zasługują bardzo małe ilości sorbentu i próbki badanej 

konieczne do przeprowadzenia analizy.  

Spośród badań przeprowadzonych z wykorzystaniem krzemionkowych 

materiałów mezoporowatych szczególną uwagę zwraca zastosowanie dostępnego   

w handlu materiału SBA-15 modyfikowanego metforminą i jej pochodną do 

izolowania jonów metali ciężkich z próbek żywności [10,15]. Porównanie 

uzyskanych wyników z cytowanymi danymi literaturowymi pozwala stwierdzić, że 

proponowana metoda jest niemal tak efektywna jak analiza z wykorzystaniem 

spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS). Sam 

sorbent wykazał zaskakującą zdolność adsorpcji analitu, scharakteryzowaną 

współczynnikiem wzbogacenia (EF) na poziomie 1800, jednak należy zaznaczyć, 

że jego przygotowanie jest procesem skomplikowanym. Uzyskanie tak wysokiej 

precyzji pomiaru wymagało też zastosowania dodatkowego etapu kondycjonowania 

próbek, którym była mikroekstrakcja ciecz-ciecz w obecności surfaktantu lub 

wspomagana ultradźwiękami mikroekstrakcja emulsyjna. 

Kolejnym, równie złożonym materiałem, wymagającym podobnie żmudnego 

procesu syntezy jest sorbent łączący charakterystykę krzemionki mezoporowatej                 

i cieczy jonowych, zastosowany do oznaczania zawartości syntetycznych 

fitohormonów w ziołach szeroko stosowanych w chińskiej medycynie ludowej [8]. 

Prostota procedury nieodbiegająca od standardu dSPE oraz wyniki analizy wyraźnie 

przewyższające cytowane dane literaturowe sugerują, że ewentualne koszty zakupu 

bądź produkcji sorbentu są jedyną wadą opisywanej metody. 

 



 

 

Tabela 1.  Sorbenty na bazie żelu krzemionkowego 

Table 1. Silica-based sorbent 

a wartości granicy detekcji; b mg kg-1 

 

2. SORBENTY NA BAZIE WĘGLA 

 

Znakomita stabilność chemiczna, mechaniczna oraz termiczna, wysokie 

wartości powierzchni właściwej i pojemności sorpcyjnej, ale także stosunkowo 

niskie koszty eksploatacji sprawiają, że węgiel w różnych postaciach od wielu lat 

jest szeroko stosowany do usuwania ksenobiotyków ze środowiska. Jako że są to 

charakterystyki wysoko cenione u sorbentów stosowanych w technikach 

separacyjnych naturalnym jest, że węgiel przyciągnął uwagę potencjałem do 

wykorzystania w SPE. W istocie, jak wcześniej wspomniano sadza grafityzowana 

jest jednym z podstawowych materiałów dostępnych w standardowych zestawach 

do procedury kondycjonowania QuEChERS jako sorbent dSPE [6,18-20]. 

Najczęściej stosowane w SPE postacie węgla obejmują nanorurki węglowe 

(CNT), grafit i grafen. Opisywane są również próby wykorzystania węgla 

aktywnego (AC), modyfikacji węgla otrzymywanej przez chemiczną bądź 

termiczną aktywację materiału pochodzenia naturalnego lub syntetycznego                      

o wysokiej zawartości węgla. Jako prekursory używać można pewne typy odpadów, 

jak na przykład zużyte opony, ale badane pod tym kątem są też biomateriały takie 

jak łupiny orzechów, skórki pomarańczy i inne. W zależności od rodzaju użytego 

prekursora, jak również zastosowanej metody aktywacji właściwości 

fizykochemiczne otrzymanych produktów mogą się znacząco różnić [18,21]. Mając 

to  na  uwadze  Ebrahimi  i  in.  przeprowadził  badania  nad  zastosowaniem  węgla 
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Materiał Analit Próbka 
Odzysk 
[%] 

Czułośća 

[ng L-1] 
Detektor Lit. 

IL-WFOMS 

środki 

kontroli 

wzrostu 

zioła 77.6–98.3 3 – 8b HPLC-FLD [8] 

MSN-NH2 barwniki żywność 
80.0–

116.8 
0.10, 0.30 HPLC-DAD [11] 

SiO2-BPHA 

metale 

ziem 

rzadkich 

wodny roztwór - - ICP-OES [12] 

NIPAAm-co-

ABTA0.35@SiO2 
α-kazeina żywność - - HPLC-DAD [13] 

LMA-
HEDA@SiO2 

herbicydy środowiskowa 80.1–97.9 27 – 53 HPLC-UVD [14] 

QTA-MCM-48 EDC środowiskowa 95.4–104 1.2 – 2.6 HPLC-FLD [16] 

HMS-RPC8-
SAX2 

polifenole żywność 70–101 1 – 560 
UHPLC-
MS/MS 

[9] 

HMS-C18 polifenole żywność 48–103 10 – 50 
UHPLC-

MS/MS 
[17] 

SBA-15/Met Cd, Ni, Pb 
środowiskowa, 

żywność 

97.9–

101.5 
1 – 2 GFAAS [10] 

SBA15/CCMet Cd, Pb 
środowiskowa, 
żywność 

96.4–
101.9 

0.2, 0.5 GFAAS [15] 
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 aktywnego pochodzącego z pestek wiśni do ekstrakcji miedzi połączonej                            

z oznaczeniem za pomocą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej 

(FAAS) [21]. Proces przygotowania sorbentu zawierał etapy zarówno chemicznej 

jak i termicznej aktywacji oraz dodatkowo modyfikację kwasową i mikrofalową. 

Otrzymany materiał, nazwany AMM-AC charakteryzował się bardzo dobrą 

pojemnością sorpcyjną osiągając wartość EF równą 100, wyższą niż w każdym                 

z przytoczonych przykładów literaturowych. Podobnie wysoka była czułość 

pomiaru, pokazana w Tabeli 2. Przydatność metody oceniono na podstawie 

ekstrakcji i oznaczania miedzi w próbkach mleka, makaronu i ryżu z dodatkiem 

analitu, uzyskując wysokie wartości odzysku przy jednoczesnej dobrej 

wytrzymałości sorbentu pozwalającej na jego kilkukrotne wykorzystanie. 

Wydajność proponowanej metody może konkurować z najlepszymi wynikami 

cytowanymi z literatury, jednak rozważając jej zastosowanie należy pamiętać                    

o potencjalnie istotnej wadzie ujawnionej w trakcie testów selektywności: sorbent 

AMM-AC wykazał niestety niską tolerancję dla obecności w matrycy jonów Co
2+

, 

Ni
2+

 i Pd
2+

. 

Bardzo ciekawym przykładem zastosowania węgla aktywnego są badania nad 

możliwością aplikacji sorbentu AC otrzymanego przez aktywację chemiczną węgla 

pochodzącego z utylizacji zużytych opon osadzonego na nośniku 

poliakrylonitrylowym [18]. Oznaczenie fluorochinolonów techniką HPLC-DAD po 

uprzednim kondycjonowaniu dSPE charakteryzowała wysoka czułość, odnotowano 

również znakomite wartości odzysku a sorbent wykazał wyraźny spadek 

efektywności dopiero po dziesięciu cyklach sorpcyjnych. 

 

2.1. GRAFIT I GRAFEN 

 

Grafit jest naturalnie występującym, krystalicznym alotropem węgla o budowie 

heksagonalnej. Cieszy się niesłabnącą popularnością w chromatografii i ekstrakcji 

dzięki wysokim wartościom powierzchni właściwej, a więc także i pojemności 

sorpcyjnej, dobrej odporności mechanicznej, elektrycznej i termicznej, 

przewodnictwu oraz obojętności chemicznej. Te znakomite właściwości są jednak 

jeszcze wyraźniejsze w przypadku grafenu, nowo odkrytego materiału otrzymanego 

z grafitu, który najprościej opisać jako pojedyncza warstwa grafitu: dwuwymiarowa 

płaszczyzna o grubości jednego atomu zbudowana z heksagonalnie ułożonych 

atomów węgla. Jako że pierścienie węglowe tworzące tą strukturę wykazują 

właściwości aromatyczne, posiada ona wyraźny system zdelokalizowanych 

elektronów π, umożliwiający wchodzenie w interakcje z innymi związkami 

aromatycznymi. Dodatkowo jego pochodne, takie jak tlenek grafenu (GO), mogą 

być modyfikowane dla uzyskania dalszej funkcjonalności [22,23]. 

 



 

 

Grafen wykazuje tendencję do agregacji, co znacznie pogarsza jego własności 

sorpcyjne, prowadzono więc liczne badania nad zapobieganiem temu zjawisku, 

najczęściej poprzez modyfikację powierzchni grafenu lub też jego immobilizację na 

nośniku [19,22-26]. Al-Wekil i in. zaproponował ciekawą metodę oznaczania 

zawartości welpataswiru w próbkach biologicznych, w której procedurę dSPE przy 

użyciu zredukowanego tlenku grafenu (RGO) przeprowadzono w obecności 

nanocząstek wodorotlenku kobaltu (CHNP) [27]. Dodatek CHNP spełnił w tym 

procesie dwie funkcje: zapobiegł agregacji grafenu zapewniając wysoką 

powierzchnię właściwą sorbentu, oraz znacząco zredukował jego wiązanie                         

z surfaktantem stosowanym w procesie ekstrakcji w punkcie zmętnienia przez 

utworzenie wiązań wodorowych RGO-CHNP. Układ ten wykazał wysoką 

tolerancję dla potencjalnie zakłócających związków i jonów i wykazał spadek 

efektywności dopiero po szóstym powtórzeniu ekstrakcji. Czułość pomiaru                       

i pozostałe parametry przedstawione w Tabeli 2 świadczą o bardzo wysokiej 

efektywności metody, porównywalnej z najlepszymi systemami przedstawionymi        

w literaturze. 

Część badaczy skupiła się na możliwości zastosowania w ekstrakcji 

grafitowego azotku węgla. Mezoporowaty grafitowy azotek węgla użyty został do 

zatężenia sulfonamidów w próbkach środowiskowych w procesie ekstrakcji 

dyspersyjnej wspomaganej kolumnowo (CA-dSPE) [28]. Seria eksperymentów 

standardowymi metodami SPE i dSPE przeprowadzona została w celach 

porównawczych i co warte odnotowania: żadna z nich nie przyniosła wyników 

ekstrakcji sulfonamidów przewyższających, czy nawet zbliżonych do tych 

uzyskanych dzięki CA-dSPE. Połączenie tej metody kondycjonowania z pomiarem 

HPLC-DAD zapewniło wysoką czułość oznaczenia przy znacznie niższym zużyciu 

rozpuszczalników niż w cytowanej literaturze; sorbent wykazał również 

zadowalającą wytrzymałość. Inna modyfikacja tego materiału, nazwana 

„jedwabistym” grafitowym azotkiem węgla (V-g-C3N4) została użyta w metodzie 

monitorowania kwasów fenoksykarboksylowych w próbkach środowiskowych [29]. 

Dzięki zastosowaniu do syntezy wodnego roztworu mocznika otrzymano produkt               

o złożonej, porowatej strukturze, którą autorzy przyrównali do jedwabiu. 

Zastosowanie systemu jonizacji i bezpośredniej analizy w czasie rzeczywistym 

(DART) sprzężonego z detektorem MS pozwoliło na osiągnięcie znakomitej 

czułości pomiaru znacznie przewyższającej nie tylko porównawczą analizę techniką 

HPLC-UVD ale również wszystkie cytowane źródła literaturowe przy 

wykorzystaniu zaledwie 1 mg sorbentu. Biorąc pod uwagę prostotę przygotowania 

V-g-C3N4 jedynymi wadami opisywanej metody wydają się być stosunkowo niska 

wydajność procesu ekstrakcji oraz złożoność aparatu pomiarowego. 
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2.2. NANORURKI WĘGLOWE 

 

Nanorurki są alotropowymi formami węgla pokrewnymi fulerenom                             

i grafenowi. Podobnie do fulerenów tworzą trójwymiarowe struktury zbudowane                 

z atomów węgla uporządkowanych w heksagonalną siatkę, jednak w odróżnieniu 

od nich nie organizują się w zamknięte bryły a w otwarte walce. Nanorurki 

jednościenne (SWCNT) można obrazowo opisać jako pojedynczą warstwę grafenu 

zwiniętą w tubkę, rurki wielościenne (MWCNT) zbudowane są z wielu warstw 

podobnie jak w graficie. 

Odkryte w ostatnich dekadach materiały CNT wykazują znakomite, unikalne 

własności elektryczne, mechaniczne i chemiczne szybko przyciągając uwagę 

naukowców na całym świecie. Wysoka odporność termiczna i chemiczna, znacząca 

pojemność sorpcyjna, zdolność do interakcji ze związkami aromatycznymi oraz 

możliwość modyfikacji powierzchni otwierają fascynujące możliwości aplikacyjne. 

Dopiero w ostatnim czasie jednak zaczęto aplikować je w procedurach dSPE 

pomimo uznania jako wydajne sorbenty, jakim od lat się cieszą [4,30,31]. Seria 

prac opublikowana przez Paszkiewicz i in. opisuje efektywność kilku typów 

materiałów MWCNT w aplikacjach dSPE w metodach analitycznych oznaczania 

różnych substancji takich jak WWA [4,31], metale ciężkie [4] czy farmaceutyki 

[31,32]. Przeprowadzono teoretyczne i laboratoryjne badania modyfikowanych jak  

i niemodyfikowanych nanorurek o zróżnicowanych kształtach, długościach                        

i średnicach. Znakomite wyniki osiągnięte dzięki sprzężeniu kondycjonowania 

dSPE ze standardowymi pomiarami GC-MS czy LC-MS (Tabela 2) obrazują 

wysoki potencjał sorbentów MWCNT. Elastyczność tych materiałów z kolei 

podkreśla opis badania, w którym zastosowano MWCNT modyfikowane 

magnetytem do pomiaru zawartości gazowych WWA ze spalin silnika Diesla                   

w obecności surfaktanta [33]. Wszystkie testowane węglowodory, w tym te 

najcięższe, takie jak chryzen czy indeno(1,2,3-cd)piren, zostały zaabsorbowane                

w roztworze wodnym a następnie wyizolowane za pomocą układu OH-

MMWCNT@CTAB uzyskując dobre wartości odzysku analitu, co pozwoliło na 

oznaczenie GC-MS z wysoką czułością.  

Intensywnie badane są także możliwości zastosowania materiałów MWCNT 

jako składników sorbentów łączących właściwości nanomateriałów i cieczy 

jonowych, zarówno ograniczając agregację nanorurek jak i zwiększając ich 

rozproszenie w wodzie. Te tzw. ‘bucky gels’ (BG) wykorzystano ostatnio w dSPE 

w proponowanych procedurach oznaczania zawartości chromu (Cr(III) i Cr(VI))                 

w wodzie [34] oraz pestycydów chloroorganicznych [35]. W tym drugim przypadku 

użyto magnetycznego materiału BG opartego na MWCNT i chlorku choliny, 

hydrofilowym rozpuszczalniku głęboko eutektycznym. Sprzężenie rozdziału na 

chromatografie  gazowym  z  pomiarem za pomocą detektora wychwytu elektronów  



 

 

(MECD) zaowocowało pomiarem o wysokiej czułości, przewyższającej inne 

metodyki stosowane w cytowanych publikacjach. Dodatkowymi zaletami tych 

materiałów jest wysoka pojemność, z wartościami EF w przedziale 305 – 335 oraz 

niezwykle krótki czas ekstrakcji, która w przypadku pestycydów miała zajmować 

zaledwie kilka sekund. Stosunkowo znaczne rozbieżności w ilościach odzysku 

analitu wydają się być jedyną istotna wadą proponowanej metody.  

 

Tabela 2.  Sorbenty na bazie węgla 

Table 2. Carbon-based sorbents 

 

a wartości granicy detekcji; b μg kg-1. 
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Materiał Analit Próbka 
Odzysk 
[%] 

Czułośća 

[ng L-1] 
Detektor Lit. 

AC-PAN antybiotyki ścieki 98 – 103 50 – 200 HPLC-DAD [18] 

AMM-AC Cu żywność 
95.7 – 
103.6 

310 FAAS [21] 

ACF pestycydy żywność 97 – 120 1.14 – 5.89b GC-ECD,                  

GC-MS/MS 
[36] 

GO@SiO2 
melatonina, 

tryptofan 
żywność 

89.1 – 

114.8 

50,000 – 

100,000 

HPLC-DAD, 

UPLC-MS/MS 
[19] 

GO@SiO2 fitohormony żywność 
98.1 – 
118.4 

30,000 – 
50,000 

HPLC-UVD [22] 

3D-Mag-CMGO barwniki ścieki 70 - 109 500 – 2480 UFLC-MS/MS [24] 

3D-Mag-CMGO barwniki środowiskowa 80.0 - 112 0.17 – 10.2 UFLC-MS/MS [25] 
3D-Mag-CMGO famraceutyki środowiskowa 78.0 - 109 0.034 – 0.63 UFLC-MS/MS [26] 

tri-BuA-RGO pestycydy żywność 
72.1 – 

120.5 0.33 – 16.5b UPLC-MS/MS, 

GC-MS/MS 
[23] 

RGO-CHNPs welpataswir ustrojowa 
97.96 – 

103.0 
40 CPE-FLD [27] 

G/Sep WWA ścieki 
95.2 – 
100.2 

96 – 830 HPLC-FLD [20] 

G/Sep ryboflawina żywność 95 – 104 3000 FLD [37] 

MCN sulfonamidy środowiskowa 
82.3 – 
110.5 

20 – 50 HPLC-DAD [28] 

V-g-C3N4 pestycydy środowiskowa 
80.1 – 

119.17 
0.5 DART-MS [29] 

MWCNTs 
WWA, Cd, 

Cr, Pb 
środowiskowa 

80.7 – 

116.1 
3 – 30 GC-MS/AAS [4] 

MWCNTs WWA środowiskowa - - GC-MS [30] 

MWCNTs famraceutyki środowiskowa 
85.99 – 

120.1 
1 – 8 LC-MS/MS [31] 

MWCNTs β-blokery środowiskowa 
80.2 – 
135.7 

1 
GC-MS,                    
LC-MS/MS 

[32] 

MWCNT@CTAB WWA spaliny 
72.65 – 

96.54 
9 – 100 GC-MS [33] 

QA-Mag-CCNTs nadchlorany biologiczna 85.2 - 107 0.00249b UFLC-MS/MS [38] 

PEG-CNT-MNP farmaceutyki biologiczna 98.9 - 
HPLC-DAD, 

HPLC-MS/MS 
[39] 

M-BG Cr środowiskowa 94.4 - 106 100 FO-LADS [34] 

DES-MBG pestycydy środowiskowa 80 – 119 0.03 – 0.27 GC-MECD [35] 
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UWAGI KOŃCOWE 

 
Konieczność oznaczania śladowych ilości ksenobiotyków o różnych 

właściwościach fizykochemicznych obecnych w próbkach środowiskowych                            

o złożonych matrycach wymusza poszukiwania coraz bardziej precyzyjnych                            

i selektywnych metod pomiarowych. Spośród wielu znanych technik ekstrakcyjnych 

szeroko stosowanych do izolacji i zatężania analitów poprzedzającego oznaczenie, 

dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (dSPE) staje się coraz bardziej popularna                         

w praktyce laboratoryjnej ze względu na swoją prostotę, szybkość, wydajność oraz 

liczbę zastosowań. 

Nanomateriały oparte na różnych postaciach węgla, takich jak grafen czy 

nanorurki, są obecnie najczęściej badane pod katem możliwości zastosowania w dSPE – 

jedynie w ostatnich kilku latach opublikowano ponad dwadzieścia artykułów w tej 

tematyce. Badania nad sorbentami na bazie krzemionki opisane zostały w dziesięciu 

artykułach.  

Zaobserwować można silny trend modyfikowania klasycznych materiałów 

porowatych w celu uzyskania sorbentów hybrydowych łączących charakterystyki 

dwóch lub więcej typów materiałów. Taki wielofunkcyjny sorbent może wykazywać 

większą odporność fizykochemiczną bądź zyskać zdolność sorpcji dodatkowych 

analitów. 
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ABSTRACT 

 

The second part of the review shifts attention to novel modern materials 

applied to dSPE as sorbents, that are often designed specifically for the extraction 

of a particular analyte. This part will focus on advances in materials such as 

molecularly imprinted polymers (MIP), metallic organic frameworks (MOF), 

layered double hydroxides (LDH) or magnetic nanoparticles (MNP). 

As in the first part, studies chosen for this review will be listed in tables 

alongside their relevant validation parameters at the end of each chapter. Studies 

found to be particularly interesting due to high effectiveness, unusual operating 

procedure or scope, among other reasons, will be described in greater detail. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: analytical chemistry, dispersive solid phase extraction, novel sorbents, 

nanomaterials 

Słowa kluczowe: chemia analityczna, dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej, nowe 

sorbenty, nanomateriały 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ 

 
AES – atomowa spektrometria emisyjna (ang. Atomic Emission 

Spectrometry) 

CD – kwantowa kropka węglowa (ang. Carbon Dot) 

CZE – strefowa elektroforeza kapilarna (ang. Capillary Zone 

Electrophoresis) 

DAD – matryca diodowa (ang. Diode Array Detector) 

DVB – diwinylobenzen  

dSPE – dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (ang. Dispersive Solid-

Phase Extraction) 

EDC – związki endokrynnie czynne (ang. Endocrine Disrupting 

Compounds) 

EF – współczynnik wzbogacenia (ang. Enrichment Factor) 

EGDMA – dimetakrylan glikolu etylenowego (ang. Ethylene Glycol 

Dimethacrylate) 

FAAS – płomieniowa atomowa spektrometria absorpcyjna (ang. 

Flame Atomic Absorption Spectrometry) 

FASI-CE-C
4
D – elektroforeza kapilarna z wtryskiem wspomaganym polem ze 

sprzężoną pojemnościowo bezkontaktową detekcją 

przewodnictwa (ang. Field-Amplified Sample Injection 

Capillary Electrophoresis with Capacitively Coupled 

Contactless Conductivity Detection) 

FID – detektor płomieniowo-jonizacyjny (ang. Flame Ionization 

Detector) 

FLD – detektor fluorescencyjny (ang. Fluorescence Detector) 

GC – chromatografia gazowa (ang. Gas Chromatography) 

GO – tlenek grafenu (ang. Graphene Oxide) 

HGAFS – atomowa spektrometria fluorescencyjna z generacją 

wodorków (ang. Hydride Generation Atomic Fluorescence 

Spectrometry) 

HG-MP – generacja wodorków za pomocą plazmy mikrofalowej (ang. 

Hydride-Generation Microwave Plasma) 

HILIC – chromatografia cieczowa z oddziaływaniem hydrofilowym 

(ang. Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography) 

HLDH – hierarchiczny wodorotlenek dwuwarstwowy (ang. 

Hierarchical Layered Double Hydroxide) 

HMIM – hydrofilowe mikrosfery z nadrukiem molekularnym (ang. 

Hydrophilic Molecularly Imprinted Microspheres) 

HPLC – wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (ang. High 

Pressure Liquid Chromatography) 

LC – chromatografia cieczowa (ang. Liquid Chromatography) 

LDH – wodorotlenek dwuwarstwowy (ang. Layered Double 

Hydroxide) 

LLE – ekstrakcja typu ciecz-ciecz (ang. Liquid-Liquid Extraction) 

MECD – detekcja przez wychwyt mikroelektronów (ang. Micro 

Electron Capture Detection) 

MIP – polimer z nadrukiem molekularnym (ang. Molecularly 

Imprinted Polymer) 

MNP – nanocząstki magnetyczne (ang. Magnetic Nanoparticles) 
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MOF – związki metaloorganiczne (ang. Metallic Organic 

Framework) 

MS – spektrometria mass (ang. Mass Spectrometry) 

MSPE – magnetyczna ekstrakcja do fazy stałej (ang. Magnetic Solid 

Phase Extraction) 

NVP – N-winylopirolidon  

SPE – ekstrakcja do fazy stałej (ang. Solid-Phase Extraction) 

PEI – polietylenoimina 

PS – polistyren  

PSA – pierwszo-, drugorzędowa amina (ang. Primary-Secondary 

Amine) 

QuEChERS – szybka, łatwa, tania, wydajna, wytrzymała, bezpieczna (ang. 

Quick, Easy, Cheap, Efficient, Rugged, Safe) 

SQT – szczelinowa rurka kwarcowa (ang. Slotted Quartz Tube) 

TLC – chromatografia cienkowarstwowa (ang. Thin Layer 

Chromatography) 

UPLC – ultra wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (ang. 

Ultrahigh Pressure Liquid Chromatography) 

UV, UVD – detektor nadfioletu (ang. Ultraviolet Detector) 

Vis – zakres światła widzialnego (ang. Visual) 

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

ZIF – związki imidazolanowe (ang. Zeolite Imidazolate 

Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. SORBENTY NA BAZIE MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH 

W ostatnich latach widać rosnące zainteresowanie wykorzystaniem 

nanocząstek magnetycznych (MNP) w procedurach dSPE w charakterze sorbentów. 

Materiały te wykazują wysoki stosunek powierzchni do objętości, a ich 

superparamagnetyczne właściwości ułatwiają separację po zakończeniu ekstrakcji 

przez zewnętrzne pole magnetyczne. Dzięki swoim własnościom 

fizykochemicznym magnetyt (tlenek żelaza Fe3O4) jest najczęściej stosowanym               

w dSPE materiałem magnetycznym. W celu zapobiegania utlenianiu oraz 

aglomeracji cząstek stosuje się powłoki, zarówno organiczne jak i nieorganiczne, co 

z kolei otwiera możliwość dalszej modyfikacji i funkcjonalizacji materiału [1-3]. 

Większość najnowszych badań z użyciem sorbentów opartych na MNP 

charakteryzuje się wartościami odzysku analitu bliskimi 100% (Tabela 1). 

Odstępstwo od tej reguły jest widoczne w serii publikacji autorstwa Hernandez-

Borges i in., prezentującej wyniki ekstrakcji magnetytem powlekanym 

polidopaminą estrów kwasu ftalowego w próbkach piasku i wody oraz mykotoksyn 

w próbkach produktów mlecznych [3-5]. Pomimo stosunkowo niskiej precyzji, 

zastosowane metody analityczne charakteryzowała wysoka selektywność,                          

a otrzymane wyniki były porównywalne bądź lepsze od wartości uzyskanych                     

w przytoczonej literaturze.  

 

Tabela 1.  Sorbenty na bazie materiałów magnetycznych  

Table 1. Magnetic nanoparticle-based sorbents 

 

Materiał Analit Próbka 
Odzysk 

[%] 

Czułośća 

[ng L-1] 
Detektor Lit. 

GO-Fe3O4 
chlorowodorek 
tamsulozyny 

ustrojowa 
98.0 – 
101.4 

170 HPLC-UVD [1] 

Fe3O4@pDA mykotoksyny żywność 77 – 120 

290 – 4800, 

0.41 – 
5.82b 

HPLC-

MS/MS 
[3] 

Fe3O4@pDA ftalany środowiskowa 71 – 120 9 – 20c GC-MS/MS [4] 

Fe3O4@pDA ftalany środowiskowa 90 – 120 
1.38 – 3.19c 

0.020 – 

4.0b c 

GC-MS/MS [5] 

M-PMA As środowiskowa 99 - 102 2.98 – 9.95 HG-MP-AES [6] 

Zein@Fe3O4 trihalometany środowiskowa 
96.68 – 

101.2 
100 – 360 GC-MECD [7] 

Fe3O4@PVA antybiotyki żywność 
82.9 – 
100.7 

0.913 – 
1.23b 

HILIC-
MS/MS 

[8] 

SAC-MNP Pb żywność 
102.6 – 

106.6 
10,000 SQT-FAAS [9] 

SAC-MNP EDC środowiskowa 
95.3 – 

107.8 

0.28 – 

10,000 
GC-MS [10] 

a wartości granicy detekcji; b μg kg-1; c wartości granicy oznaczalności 

 

Bardzo dobre wartości odzysków odnotowano przy zastosowaniu sorbentów 

magnetycznych  uzyskano  w  trakcie   badań   nad   oznaczaniem   stężenia   arsenu 
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w wodzie, gdzie jako sorbentu użyto cząstki magnetytu powleczone poli(kwasem 

metakrylowym) [6]. Materiał okazał się być niezwykle stabilny, nie wykazując 

wyraźnego spadku zdolności sorpcyjnych nawet po 25 cyklach sorpcji i desorpcji. 

Czułość pomiaru opartego na detektorze AES sprzężonym z mikrofalowym 

generatorem plazmy, nieznacznie ustępuje jedynie najefektywniejszym                               

z cytowanych procedur analitycznych, takich jak np. MSPE-HGAFS. Dla kontrastu, 

metoda proponowana przez Farhadiego i in. do pomiaru zawartości 

trihalogenometanów [7] dała mało satysfakcjonujące wyniki. Nanocząstki 

magnetytu pokryte zostały zeiną, dając sorbent pozwalający otrzymać wysokie 

wartości odzysku, jednak czułość pomiaru była zauważalnie niższa od wyników 

przedstawionych w cytowanej literaturze referencyjnej. 

 

2. SORBENTY OPARTE NA POLIMERACH Z NADRUKIEM 

MOLEKULARNYM 

 

Polimery z nadrukiem molekularnym (MIP) uznawane są za jedne                             

z najbardziej selektywnych faz stosowanych w SPE i cieszą się znaczącą 

popularnością w oznaczaniu substancji w śladowych ilościach. Ich przygotowanie 

obejmuje reakcję kopolimeryzacji monomeru funkcjonalnego zdolnego do 

interakcji z analitem z monomerem sieciującym w obecności szablonu, którym 

może być zarówno sam analit bądź jego bliska pochodna. Po zakończeniu reakcji 

cząsteczki szablonu zostają usunięte z powierzchni pozostawiając po sobie pustą 

przestrzeń odpowiadającą analitowi kształtem, rozmiarem i funkcjonalnością 

chemiczną. Gwarantuje to bardzo wysoką specyficzność i selektywność MIP                   

i przyczyniło się do określenia ich mianem syntetycznych przeciwciał [11-14]. 

 Materiały MIP użyte jako sorbenty w procedurach dSPE spełniają 

oczekiwania wysokiej selektywności zarówno w przypadku jonów metali [2,15,16], 

jak też wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) [13] czy 

antybiotyków [17] (Tabela 2). Jest tak też w przypadku ekstrakcji prowadzonej 

kopolimerem kwasu metakrylowego z dimetakrylanem glikolu etylenowego 

(EGDMA) [18]. Ten ciekawy sorbent został zaprojektowany do ekstrakcji dwóch 

różnych fluorochinolonów: norfloksacyny i enrofloksacyny, i jego synteza 

prowadzona była w obecności szablonów obydwu związków. Wadą sorbentu                    

z podwójnym nadrukiem okazała się jego stosunkowo niska pojemność sorpcyjna, 

jednak należy zauważyć, że oznaczenie przy użyciu dSPE połączonej z rozdziałem 

HPLC sprzężonym z detekcją przy pomocy matrycy diodowej (DAD) dało wyniki 

lepsze niż w przytoczonych odnośnikach literaturowych.  

Spośród przedstawionych materiałów MIP jeden tylko nie charakteryzował się 

spodziewaną selektywnością [14]. Monomerem funkcjonalnym w hydrofilowych 

mikrosferach z nadrukiem molekularnym (HMIM) był metakrylan hydroksypropy- 



 

 

lu, natomiast EGDMA monomerem sieciującym, polimeryzacja prowadzona była  

w obecności azoksystrobiny. Selektywność sorbentu sprawdzono prowadząc 

ekstrakcję mieszaniny trzech środków grzybobójczych, w tym azoksystrobiny, 

która zaadsorbowana została jedynie w nieznacznie większej ilości od pozostałych. 

Co więcej, przeprowadzono ten sam proces używając polimeru bez nadruku 

uzyskując porównywalne wyniki. Należy jednak zauważyć, że w procedurze 

sprzężonej z pomiarem HPLC-UV sorbent HMIM umożliwił oznaczenie analitu                 

w próbkach warzyw z wysoką czułością w szerokim zakresie stężeń. 

 

Tabela 2.  Sorbenty na bazie polimerów z nadrukiem molekularnym  

Table 2. Molecularly imprinted polymers-based sorbents 

 

Materiał Analit Próbka 
Odzysk 

[%] 

Czułośća 

[ng L-1] 
Detektor Lit. 

Fe3O4@Cr(VI)IIPs Cr środowiskowa 
96.1 – 
99.2 

290 FAAS [2] 

Pb-IIP Pb żywność 
96.0 – 

104.0 
700 FAAS [15] 

Ag-IIP Ag środowiskowa 
96.2 – 

105.7 
90 FAAS [16] 

MMIP WWA środowiskowa 4.5 – 97 1 – 100 
GC-

MS/MS 
[13] 

GO-MIP cefadroksyl środowiskowa 
72.5 – 

104.8 
10,000 

UPLC-

DAD 
[17] 

dt-MIP fluorochinolony środowiskowa 
80.9 – 

101.0 
220, 360 

HPLC-

DAD 
[18] 

HMIM azoksystrobina żywność 
85.93 – 
88.89 0.324b 

HPLC-
UVD 

[14] 

PD-MMIP 
polidatyna, 

resveratrol 

środki 

farmakologiczne 

91.8 – 

102.2 

2500, 

3500 

HPLC-

DAD 
[19] 

a wartości granicy detekcji; b μg kg-1 

 

3. SORBENTY NA BAZIE WODOROTLENKÓW 

DWUWARSTWOWYCH 

 

Wodorotlenki dwuwarstwowe (LDH) są typem syntetycznych anionowych 

materiałów ilastych, składających się z warstw dwu- i trójwartościowych kationów 

oraz uwodnionych anionów w przestrzeniach międzywarstwowych. Unikalną cechą 

sorbentów opartych na tych materiałach jest ich wysoka rozpuszczalność                    

w kwasach, umożliwiająca wyeliminowanie z procedury ekstrakcyjnej etapu 

desorpcji analitu. Zastępuje ją rozpuszczenie sorbentu, co minimalizuje straty 

analitu i gwarantuje jego całkowity odzysk, przy mniejszym zużyciu 

rozpuszczalników do jego izolacji [20,21]. 

W ostatnich latach opublikowano wyniki kilku badań skupiających się na 

zastosowaniu sorbentów LDH w procedurach dSPE przygotowujących próbki do 

oznaczeń zawartości jonów metali ciężkich, takich jak kadm, kobalt czy ołów. 

Zgodnie  z  oczekiwaniami,  odzyski   analitów  we  wszystkich   przypadkach  były 
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 bardzo wysokie (Tabela 3), a użyte sorbenty dodatkowo charakteryzowały się też 

wysoką selektywnością nawet, gdy testowane w obecności aż 20 potencjalnie 

zakłócających jonów nieorganicznych [22].  

Pomimo charakteryzowania proponowanych metod wykorzystujących sorbenty 

LDH jako bardzo czułe w stosunku do cytowanej literatury,  przedstawione wyniki 

są zauważalnie gorsze od tych wspomnianych w niniejszym przeglądzie, 

szczególnie wykorzystujących sorbenty węglowe i krzemionkowe. 

 

Tabela 3.  Sorbenty na bazie wodorotlenków dwuwarstwowych 

Table 3. Layered double hydroxide-based sorbents 

 

Materiał Analit Próbka 
Odzysk 

[%] 

Czułośća 

[ng L-1] 
Detektor Lit. 

LDH-APDC Cr biologiczna 96 – 101 2400 FAAS [20] 
LDH-ALA Cr środowiskowa 97.67 – 110.08 7100 FAAS [21] 

BCS-LDH Fe 
żywność, 

środowiskowa 
99.04 – 102.3 400 UV/Vis [22] 

Mg-Al-

AHDNA-

LDH 

Cd, Co, 
Cr, Ni, Pb 

biologiczna 95 – 102 600 – 2400 FAAS [23] 

DAMP-

CuNCs 
chromiany środowiskowa 101.6 – 106.9 36,000 FLD [24] 

a wartości granicy detekcji 

 

4. SORBENTY NA BAZIE ZWIĄZKÓW METALOORGANICZNYCH 

 

Porowate siatki koordynacyjne, znane jako materiały MOF są krystalicznymi 

organiczno-nieorganicznymi materiałami hybrydowymi zbudowanymi z kationów 

metali kompleksowanych przez organiczne ligandy. Ich najważniejsze właściwości, 

takie jak wysoka powierzchnia właściwa, rozmiar porów regulowany przez dobór 

odpowiedniego ligandu oraz łatwość modyfikacji ich powierzchni szybko 

przyciągnęły zainteresowanie. Materiały MOF znalazły już szerokie zastosowanie 

w katalizie, farmaceutyce czy energetyce, jak również w technikach separacyjnych 

[25-27]. 

Obecnie jednymi z najpowszechniej badanych materiałów MOF są bazujące na 

ligandach imidazolanowych ZIF. Cynkowo-histaminowy ZIF-8 wykazał znakomitą 

efektywność w ekstrakcji pestycydów [25], z wartościami EF w przedziale 801-914 

i zdolnością do utrzymania tak wysokiej wydajności do 8 cykli adsorpcji-desorpcji. 

Pomiar przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego                       

z detektorem płomieniowym FID, dzięki czemu czułość całej metody była lepsza 

niż w przytoczonych odnośnikach literaturowych, należy jednak zauważyć wąski 

zakres aplikowalnych stężeń. ZIF-67, materiał na bazie kobaltu, zastosowany został 

jako prekursor w bardzo ciekawej procedurze dSPE, w której sorbent, niklowo-

kobaltowy hierarchiczny wodorotlenek dwuwarstwowy (HLDH) powstaje in situ 

[28].  Dla  porównania  efektywności  izolacji  bisfenolu  A  przeprowadzono  próbę  



 

 

ekstrakcji z wykorzystaniem standardowego LDH Ni-Co, której wyniki wskazały 

na przewagę proponowanej metody. Zachowując podstawową cechę 

wodorotlenków dwuwarstwowych, HLDH rozpuszczony został w roztworze kwasu 

trifluorooctowego uwalniając zgromadzony analit przed oznaczeniem HPLC-UVD 

o wysokiej czułości.  

MOF składający się z miedzi i ligandów benzeno-1,3,5-trikarboksylowych 

również został użyty jako prekursor, w tym przypadku jednak przygotowanie 

sorbentu było procesem złożonym. Końcowy produkt, scharakteryzowany jako 

miedź obudowana ośmiościennymi klatkami węglowymi, miał łączyć właściwości 

materiałów metaloorganicznych i węgla grafityzowanego [26]. Zastosowany                     

w procedurze dSPE do izolacji fluorochinolonów wykazał dobrą pojemność 

sorpcyjną, lecz jego wytrzymałość okazała się niezadowalająca: już po 4 cyklach 

ekstrakcyjnych nastąpił zauważalny spadek wydajności. Niemniej jednak szerokie 

testy selektywności wykazały wysoką tolerancję na obecność glukozy, fruktozy                  

i witamin, jak również jonów Fe
3+

, Cu
2+

, Ca
2+

, K
+
, Cl

−
 i NO3

−
, a czułość całej 

procedury analitycznej dSPE-HPLC-UV znacząco przewyższała dane 

porównawcze cytowane z literatury. 

 

Tabela 4.  Sorbenty na bazie związków metaloorganicznych 

Table 4. Metallic organic framework-based sorbents 

 

Materiał Analit Próbka 
Odzysk 

[%] 

Czułośća 

[μg L-1] 
Detektor Lit. 

MOF 

cynkowy 
pestycydy środowiskowa 

91.9 – 

99.5 
0.03 – 0.21 GC-FID [25] 

Cu@graphitic 

carbon cages 
fluorochinolony 

żywność, 

środowiskowa 

81.3 – 

104.3 

0.018 – 
0.042 

0.61 – 1.76b 

HPLC-UVD [26] 

ZIF-8 metamfetamina ustrojowa 99.83 10 HPLC-UVD [27] 

HLDH bisfenol A środowiskowa 92 – 97 0.12 HPLC-UVD [28] 

NH2-MIL-

101 
bisfenole środowiskowa 

90.8 – 

117.8 

0.016 – 

0.131 
HPLC-FLD [29] 

UiO-66 insektycydy środowiskowa 
73.7 – 

119.0 
0.02 – 0.4 

HPLC-

MS/MS 
[30] 

Fe3O4@Fe-
BTC 

farmaceutyki środowiskowa 86.7 – 99 170 – 467 
HPLC-
UV/Vis 

[31] 

MOF-5 tiole środowiskowa 86.6 -98.5 
0.0016 – 

0.0031 
HPLC-FLD [32] 

a wartości granicy detekcji; b μg kg-1 

 

5. POLIMERY POROWATE 

 

Polimery porowate otrzymywane z usieciowanych żywic organicznych tworzą 

jednorodne ziarna o regularnych kształtach, średnicach i rozmiarach porów. Ich 

własności fizykochemiczne zależą od zastosowanych monomerów oraz warunków 

prowadzenia  reakcji polimeryzacji zapewniając wysoki stopień kontroli nad produ- 
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ktem końcowym. Zróżnicowanie funkcjonalności jest integralnym aspektem tych 

materiałów, co w połączeniu z wysoką powierzchnią właściwą i dobrą odpornością 

fizykochemiczną, szczególnie wobec wody, przyczyniło się ich praktyczności                  

w zastosowaniach takich jak kataliza, magazynowanie gazów czy 

fotoluminescencja. Strukturalna jednorodność natomiast pozwala zastosować 

polimery w charakterze wypełnień kolumn stosowanych w technikach 

separacyjnych [11,33,34]. 

Podejmowane są również próby wykorzystania ich w procedurze dSPE, jak 

miało to miejsce w przypadku oznaczania flawonoidów, do którego zastosowano                  

w serii badań sorbenty oparte na rdzeniu krzemionkowym lub kopolimerowym, 

zbudowanym z poli(styren-diwinylobenzenu) (PS-DVB) [35]. Powierzchnię ziarna 

modyfikowano N-winylopirolidonem (NVP), metakrylanem 1H,1H,7H-

dodekafluoroheptylu (DMFA), bądź obydwoma związkami. Spośród badanych 

sorbentów P-N-F (PS-DVB-NVP-DMFA) wykazał najwyższą pojemność sorpcyjną 

zarówno pirkoatechiny jak i kwercytyny, jednak odzyski analitów okazały się być 

stosunkowo niskie. Zastosowanie systemu HPLC-UV/Vis pozwoliło na pomiar 

zawartości o bardzo wysokiej czułości.  

Potencjał polimerów porowatych w ekstrakcji obrazuje badanie skupiające się 

na polietylenoiminie (PEI), słabym wymieniaczu jonowym w bezpośredniej 

analizie porównawczej z PSA pod kątem możliwości do zastosowania do 

kondycjonowania próbek przed oznaczeniem pestycydów w procedurze 

QuEChERS [34]. W większości przypadków efektywność PEI okazała się być 

porównywalna bądź lepsza, pozwalając między innymi na znacznie lepsze odzyski 

analitów oraz skuteczniejsze usunięcie kwasów tłuszczowych. Dodatkowo 

wyliczenie kosztów materiału sugeruje, że PEI jest niemal pięciokrotnie tańsza                   

w eksploatacji w tej procedurze od PSA.   

 

Tabela 5.  Sorbenty na bazie polimerów porowatych 

Table 5. Polymer-based sorbents 

a wartości granicy detekcji; b μg kg-1 

 

Materiał Analit Próbka 
Odzysk 

[%] 
Czułośća 

[μg L-1] 
Detektor Lit. 

PEI pestycydy żywność 91 – 105 - 
TLC, LC-

MS 
[34] 

P-N, P-N-

F, Si-N, 

Si-N-F 

polifenole żywność 
78.06 – 
83.63 

50, 80 
HPLC-
UV/Vis 

[35] 

PANI-

NaY 
pestycydy 

żywność, 

środowiskowa 
64 -128 1 – 310 HPLC-DAD [36] 

dPPA barwniki żywność 94.3 – 102 
0.035 – 
0.055b 

FASI-CE-
C4D 

[37] 

CDP chinolony środowiskowa 
95.47 – 

103.3 
2.67 – 5.50 HPLC-UVD [38] 



 

 

6. INNE GODNE ODNOTOWANIA SORBENTY 

 

Wiele różnorodnych związków chemicznych przebadano pod kątem 

użyteczności w dSPE jako sorbenty i nie wszystkie z nich należą to najbardziej 

popularnych typów materiałów wymienionych wyżej. Jedną z takich substancji jest 

disiarczek molibdenu (MoS2), tlenowiec metalu przejściowego tworzący cienkie 

warstwy siarczkowe z molibdenem uwięzionym pomiędzy nimi. Publikacje 

opisujące zastosowanie MoS2 w pomiarze sulfonamidów obejmującym detekcję 

techniką CZE [39,40] przedstawiły metodę analityczną z wartościami odzysku 

analitu w szerokich przedziałach (Tabela 6). Disiarczek molibdenu modyfikowany 

przy pomocy kwantowej kropki węglowej (MoS2/CD) użyty do ekstrakcji środków 

opóźniających palenie [41] pozwolił na uzyskanie wyników znacznie bliższych 

cytowanym danym literaturowym oraz znacząco przewyższył efektywnością 

niemodyfikowane materiały MoS2 i CD. Kompozyt ten wykazał też wytrzymałość 

do 7 cykli ekstrakcji. 

Jako że tlenki metali wykazują selektywne powinowactwo to ugrupowań cis-

diolowych opublikowano prace opisujące badania skupiające się na oznaczeniach 

pochodnych rybozy w płynach ustrojowych, zawierające etap kondycjonowania 

próbki metodą dSPE z użyciem tlenku ceru CeO2 jako sorbentu [42,43]. 

Selektywność potwierdzono prowadząc ekstrakcję czterech standardowych 

rybonukleozydów z roztworu zawierającego potencjalnie interferujące                            

2’-dezoksynukleozydy, jednak należy zaznaczyć niskie wartości odzysku analitów. 

Mimo to dzięki zastosowaniu dwóch reagentów znakowanych trwałymi izotopami 

po rozdziale HPLC z detektorem MS/MS udało się zidentyfikować 50 

potencjalnych pochodnych rybozy. 

Tabela 6.  Inne godne odnotowania sorbenty 

Table 6. Other sorbents of note 

Materiał Analit Próbka 
Odzysk 

[%] 

Czułość
a 

[ng L
-1

] 
Detektor Lit. 

MoS2 sulfonamidy środowiskowa 
73.20 – 

111.51 
50 – 120 CZE-DAD [39] 

PEG@MoS2 sulfonamidy żywność 
61.80 – 

110.91 
30 – 200 CZE-DAD [40] 

MoS2/CD antypireny środowiskowa 80 – 91 0.01 – 0.06 HPLC [41] 

CeO2, ZrO2 
pochodne 

rybozy 
ustrojowa 78.5 – 97.5 

0.16 – 

1.59
b HPLC-MS/MS [42] 

CeO2 
pochodne 

rybozy 
ustrojowa 34.0 – 55.9 

4.11 – 

18.09
b
 

UHPLC-MS/MS [43] 

[C16MIM]Br-
AL 

insektycydy środowiskowa 70.6 – 97.8 0.14 – 0.21 
HPLC-DAD, 
HPLC-UVD 

[44] 

[C12MIM]Br-

ATP 
insektycydy środowiskowa 

90.28 – 

107.56 
0.3 – 0.6 HPLC-DAD [45] 

TFA-TABP 
związki 

nitrowe 
środowiskowa 

84.0 – 

112.3 
30 – 90 HPLC-DAD [46] 

N-Mag-COF barwniki tkanina 72.2 - 107 
0.021 – 

0.058
c
 

UFLC-MS/MS [47] 

a wartości granicy detekcji; b pg L-1;  c μg kg-1 
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UWAGI KOŃCOWE 

 
Artykuły przeanalizowane na użytek niniejszego przeglądu prezentowały badania 

nad wielce zróżnicowanymi próbkami: od próbek gleby i wody, poprzez świeże 

produkty rolne, zboża, zioła czy mięsa, aż do przetworzonej żywności, próbek 

biologicznych i medycznych oraz produktów farmaceutycznych. Wachlarz oznaczanych 

ksenobiotyków był równie urozmaicony: barwniki, jony metali ciężkich i metali ziem 

rzadkich, liczne pestycydy, w tym fungicydy, herbicydy i insektycydy, związki 

farmakologiczne i ich metabolity, WWA, i inne. Także metodyki pomiarowe znacząco 

różniły się pomiędzy sobą ze względu na założone cele badawcze, mogąc służyć 

zarówno do wysoce selektywnego poszukiwania jednego konkretnego związku 

chemicznego, jak i oznaczeń całych grup, nawet do kilkudziesięciu analitów 

jednocześnie, a wszystko to przy zachowaniu wysokiej wydajności pomiaru. Świadczy 

to o nadzwyczajnej elastyczności techniki dSPE oraz łatwości, z jaką można 

dostosować ją do potrzeb konkretnego oznaczenia, i wskazuje na dalszy wzrost 

możliwości praktycznego zastosowania tej metody w przyszłości.  

Jednocześnie ta różnorodność stosowanych materiałów oraz celów, do jakich mogą 

być wykorzystane sprawia, że nie da się określić żadnego sorbentu ani charakterystyki 

mianem najlepszych czy najważniejszych. O ile jak najwyższa pojemność sorpcyjna jest 

zawsze pożądana, to przy wyborze sorbentu do konkretnego procesu ekstrakcji 

decydujące znaczenie mogą mieć cechy takie jak selektywność, powinowactwo do 

analitu, odporność fizykochemiczna, łatwość desorpcji czy wytrzymałość.  

Należy jednak podkreślić, że znakomita większość zaprezentowanych badań 

opisujących metody analityczne przy użyciu nowych materiałów w procedurach dSPE 

przedstawiła bardzo dobre wyniki końcowe. W wielu przypadkach wartości odzysków 

analitu czy czułości pomiaru rywalizowały z najprecyzyjniejszymi metodykami 

dotychczas opublikowanymi, natomiast w większości z nich nieznaczne poświęcenie 

zdolności analitycznej przekładało się na znaczące uproszczenie procedury, skrócenie 

czasu trwania analizy oraz oszczędności wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania 

rozpuszczalnika, sorbentu czy próbki niezbędnych do przeprowadzenia oznaczenia. 

Popularność techniki dSPE jako standardowej metody przygotowania próbki wydaje się 

być więc uzasadniona, a można nawet przypuszczać że będzie ona wzrastać, 

szczególnie w dużych laboratoriach otrzymujących do analizy większe ilości próbek,                

a zatem tam, gdzie redukcja kosztu i czasu oznaczenia daje najwięcej korzyści. 
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ABSTRACT 

 

Recycling of lithium-ion batteries is a response to the exploitation of natural 

resources of elements necessary for the production of energy storage devices                     

and the desire to close the cycle of elements by reducing their loss. The replacement 

of fossil fuels by renewable energy sources will require batteries capable of storing 

significant amounts of energy. The effects of scientific projects on this subject are 

not limited to the research sphere, but have real economic, political and social 

consequences: independence from the supply of raw materials from distant areas or 

reduction of human rights violations in the case of conflict elements. Ethical and 

ecological supply of elements is regulated by the EU and the US, among others.  

Based on these premises, the article collects information on the recycling process 

and production of lithium-ion cells in order to illustrate the current market situation 

and highlight places where there are opportunities to introduce new solutions or 

improve processes with emphasis on the model of a circular economy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: closed cycle of elements, recycling, Li-ion batteries, energy storage, 

circular economy, green chemistry 

Słowa kluczowe: zamknięty obieg pierwiastków, recykling, akumulatory litowo-

jonowe, magazynowanie energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, zielona chemia 



 

 

WPROWADZENIE 

 
Badania nad możliwością ponownego wykorzystania składników ogniw są 

aktualnym tematem wymagającym uwagi ze względu na wiele czynników. Biorąc pod 

uwagę nieustanną eksploatację naturalnych zasobów pierwiastków niezbędnych do 

produkcji urządzeń magazynujących energię oraz chęć domknięcia cyklu obiegu 

pierwiastków - wykorzystanie metod recyklingu tych surowców wpłynie pozytywnie na 

środowisko i wiele aspektów naszego życia. Wprowadzenie nowych technologii 

pozyskiwania i recyklingu materiałów takich jak lit czy kobalt może wpłynąć 

pozytywnie na koszty produkcji przy odpowiednim zaprojektowaniu i optymalizacji 

tego procesu. Rozwiązania te odpowiadać będą również na potrzeby gospodarki                    

o obiegu zamkniętym, modelu priorytetyzującego ekologiczne rozwiązania, odzysk              

i ponowne wykorzystanie zasobów. Obecnie najczęściej stosowany liniowy model 

gospodarczy sprawia, że utrata pierwotnej funkcji produktu kończy jego cykl życia co 

staje się coraz większym problemem. W kolejnej części artykułu omówione zostaną 

szczegółowo zagadnienia które należy brać pod uwagę rozważając rozpoczęcie badań 

lub poszerzenie swojej wiedzy na tematy związane z recyklingiem ogniw litowo-

jonowych. 

 

1. BAZA SUROWCÓW DO PRODUKCJI I PRZECHOWYWANIA 

ENERGII – PROBLEMY POZYSKIWANIA  

 

Ze względu na dynamiczny rozwój technologiczny w ostatnich latach wzrasta 

produkcja i zapotrzebowanie na urządzenia korzystające z przenośnych źródeł 

energii. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na tanie i wytrzymałe 

ogniwa o stabilnych cyklach ładowania/rozładowania, dużej pojemności 

energetycznej oraz wysokim potencjale pracy. Wśród dostępnych na ryku możemy 

wyróżnić popularne obecnie ogniwa litowe (Li-ion/LIB) spełniające praktycznie 

wszystkie wymienione powyżej wymagania. Poszukiwane są jednak ciągle 

rozwiązania pozwalające obniżyć koszty ich produkcji [1]. 

Zastąpienie paliw kopalnych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel 

kamienny odnawialnymi źródłami energii (OZE) będzie wiązało się                                

z zapotrzebowaniem na ogniwa zdolne do przechowywania znacznych ilości 

energii. Energia produkowana w elektrowniach wiatrowych, wodnych czy                        

z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych zależna jest od środowiska, nie zawsze 

dostarczana jest w jednolity i zrównoważony sposób. Aby wykorzystać jej pełny 

potencjał w okresach wzmożonej produkcji zależnych od warunków naturalnych 

powinno nastąpić magazynowanie wytworzonej energii w bezpieczny sposób tak, 

aby zasoby te były dostępne w wypadku okresów zastoju lub obniżonej produkcji 

[2]. 
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Poza korzyścią środowiskową wynikającą z wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii istnieje również korzyść ekonomiczna i polityczna – państwo lub 

obszar pozostaje niezależny od dostaw paliw kopalnych lub surowców mineralnych 

z obszarów w nie bogatych. Przykładem pierwiastka który będzie mieć taki wpływ 

jest kobalt – może być czynnikiem limitującym rozwój technologii opartych o jego 

wykorzystanie, ze względu na jego wysoką cenę będącą skutkiem wydobycia przez 

nieliczne państwa. Ma potencjał do bycia wąskim gardłem produkcji ogniw litowo 

jonowych wykorzystywanych w przenośnych urządzeniach, pojazdach 

elektrycznych oraz układach magazynujących energię z OZE. Rosnące ceny 

wynikają ze skończonej ilości tych zasobów, firmy lub państwa mające monopol na 

jedno ze źródeł energii, na którą wciąż rośnie zapotrzebowanie, mogą 

wykorzystywać ją w celach politycznych lub ustalać jej ceny bez konkurencji na 

rynku. Międzynarodowe lub wewnętrzne konflikty zbrojne wywołane z powodu 

ropy naftowej czy gazu ziemnego, który jest główną kartą przetargową do władzy               

i wpływów na świecie, toczą się nieustannie. Jednym z przykładów mogą być 

wojny w Zatoce Perskiej rozpoczęte konfliktem Irak-Iran w latach 1980-1988, 

podczas którego złoża ropy usytuowane w regionie dały obu krajom możliwości 

finansowe do prowadzenia tak długiej wojny. Obie strony wielokrotnie próbowały 

uderzać w rurociągi eksportujące ropę do innych państw, aby zyskać przewagę. Po 

zakończeniu  konfliktu osłabiony politycznie Irak dokonał inwazji na Kuwejt 1990-

1991, w której dużą rolę odegrały drugie co do wielkości na świecie złoża ropy                  

w tym państwie. Kuwejt i Arabia Saudyjska (państwo posiadające pierwsze co do 

wielkości złoża ropy naftowej na świecie) w czasie wcześniejszego konfliktu Iran-

Irak udzielały pożyczek Irakowi, którego władze uznały to za gest dobrej woli, nie 

wymagający natychmiastowej spłaty. Żądania Kuwejtu związane ze zwrotem 

pieniędzy, spotkały się z negatywną reakcją Iraku, a dalej prowadząc do zbrojnej 

inwazji. Wywołany konflikt doprowadził do międzynarodowego bojkotu dostaw 

ropy naftowej z obu państw, który miał na celu upadek głównego źródła dochodu 

napędzającego machinę wojenną. Jednak jeszcze większych szkód dokonał pożar 

pól naftowych zapoczątkowany przez Irackich żołnierzy, z których Kuwejt 

wychodził do roku 1993. Wojna zakończyła się dopiero interwencją zbrojną ONZ 

[3]. Wskazane wydarzenia pokazały że państwa posiadające kontrolę nad złożami 

ropy naftowej mogą wywołać wojny, które nie wydarzyłyby się w innych 

okolicznościach. Reakcja reszty świata w tej sytuacji może mieć niewielki wpływ 

na przebieg konfliktu, poza sankcjami w celu ograniczenia dochodu lub                            

w ostateczności interwencją sił zbrojnych. 

Warto również wspomnieć o pierwiastkach konfliktowych nazywanych 

również krwawymi minerałami, które wydobywane są na obszarach niestabilnych 

politycznie,  więc  handel  nimi może prowadzić do finansowania ugrupowań zbroj- 



 

 

nych, nasilać proceder prania pieniędzy, korupcję oraz naruszenia praw człowieka, 

jak np. przymusowa praca. Do tej grupy pierwiastków należą cyna, tantal, wolfram 

i złoto [4].  Pierwiastki te wykorzystywane są w elektronice, motoryzacji, 

materiałach budowalnych, opakowaniach, oświetleniu, biżuterii i przemyśle. Cyna 

wykorzystywana jest m.in. do produkcji często stosowanych rezystancyjnych 

ekranów dotykowych opartych o roztwór tlenku indu(III) i tlenku cyny(IV) (ITO – 

Indium Tin Oxide) [5]. Ma również zastosowania przemyśle motoryzacyjnym                     

i budowlanym do wytwarzania cienkiej warstwy antykorozyjnej na przedmiotach 

narażonych na warunki atmosferyczne. Obecna jest również jako składnik stopów 

lutowniczych wiążąc ją z przemysłem metalurgicznym i elektronicznym. Tantal 

pojawia się m in. jako składnik kondensatorów tantalowych wykorzystywanych                 

w elektronice [6]. Wolfram stosowany jest w dużej części jako jego związek, 

węglik wolframu, wykorzystywany do wyrobu wytrzymałych przedmiotów lub 

narzędzi jako składnik kompozytowych powłok ochronnych [7]. Znajduje również 

zastosowanie jako dodatek do stopów metali (wolframowe stopy ciężkie) ze 

względu na jego wysoką gęstość 19,35 g/cm
3
 oraz wysoką temperaturę topnienia 

3 422 °C [8]. Złoto ze względu na jego wysokie przewodnictwo elektryczne                      

i odporność na korozję wykorzystywane jest w elektronice np. do pokrycia złącz 

elektrycznych. Stopy złota, cyny, lub wolframu  są stosowane w wyrobie biżuterii 

ze względów estetycznych, węglik wolframu również znajduje tutaj zastosowanie 

jako powłoka ochronna.  Jak widać metale te mają szerokie zastosowania w postaci 

surowców, półproduktów lub ostatecznych produktów wykorzystywanych przez 

wiele firm na całym świecie, jednak ich zakup ze źródeł wątpliwych etycznie 

przyczynia się do cierpienia kolejnych pokoleń mieszkańców krajów objętych 

konfliktami. Jednym z przypadków opisanych w publikacji wyjaśniającej 

rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialnego pozyskiwania 

minerałów [9], jest Demokratyczna Republika Konga, gdzie znajdują się duże 

zasoby koltanu – rudy tantalu oraz kasyterytu – rudy cyny. Wojna w tym obszarze 

twa od 20 lat i pochłonęła ok. 5 milionów ofiar śmiertelnych, zyski z handlu tymi 

minerałami są jedną z przyczyn podsycających konflikt i prowadzących do 

przemocy skutkującej łamaniem praw człowieka wobec obywateli. Z tego powodu 

Unia Europejska [4] oraz Stany Zjednoczone (ustawa Dodda-Franka z 2010 r.) 

przyjmuje przepisy nakładające na firmy obowiązek kontroli łańcuchów transportu 

pozyskiwanych przez nie surowców tak, aby były otrzymywane w sposób etyczny. 

Z okazji Międzynarodowego Roku Układu Okresowego Pierwiastków 

Chemicznych UNESCO oraz Europejskie Towarzystwo Chemiczne (EuChemS) 

przygotowały specjalny plakat ilustrujący na przykładzie telefonu komórkowego 

problem wyczerpywania się zasobów wybranych pierwiastków oraz pierwiastków 

konfliktowych  (Rys. 1.)  i  jednocześnie  zwracający  uwagę  na  problem  dalszego 
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rozwoju cywilizacyjnego opartego na nieograniczonym konsumpcjonizmie [10]. 

 

 
 

Rysunek 1.  Ilustracja dostępności pierwiastków chemicznych na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci 

(Element Scarcity – EuChemS Periodic Table). Licencja: Creative Commons Attribution 

NoDerivs CC BY-ND [11] 

Figure 1. Illustration of the availability of chemical elements over the next decades (Element Scarcity – 

EuChemS Periodic Table). Licencja: Creative Commons Attribution NoDerivs CC BY-ND [11] 

 

Według oficjalnego opracowania Parlamentu Nowej Południowej Walii, 

Australia może osiągnąć niezależność w wydobyciu wielu pierwiastków służących 

do produkcji elektroniki, w tym elementów baterii (Li, Co) [12].  Jednak nie każde 

państwo jest w tak dobrej sytuacji, z tego względu należy zwrócić uwagę na 

korzyści płynące z odzysku  tych pierwiastków. Opisane powyżej procesy 

bezpośrednio wpływają na regulacje prawne oraz budowę strategii gospodarki                  

o obiegu zamkniętym. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest 

domknięcie cyklu obiegu pierwiastków. 

 

2. ŹRÓDŁA PIERWIASTKÓW OGNIW LITOWO-JONOWYCH 

 

W przypadku rozwoju technologii magazynowania energii ze źródeł 

odnawialnych, czy nawet wykorzystania ogniw w nowych wynalazkach 

technologicznych, powyższe problemy muszą być wzięte pod uwagę. Zastosowanie 

baterii  litowo-jonowych  (Li-ion)  ze względu na ich dużą gęstość przechowywanej  



 

 

energii, wysoki potencjał pracy i długi czas funkcjonowania w nowych 

technologiach wymaga szeroko dostępnych systemów magazynowania energii [2] 

pozyskiwanych w etyczny i ekologiczny sposób. O wzroście popularności nowych 

rozwiązań i zmianach zachodzących na świecie może świadczyć między innymi 

zjawisko widoczne nie tylko dla fanów motoryzacji – wzrost popularności 

samochodów elektrycznych funkcjonujących tylko w oparciu o baterie, których 

produkcja wzrosła w okresie od 2017 do 2020 roku o 42% [13] lub elektrycznych 

samochodów hybrydowych, których produkcja wzrosła w tym samym czasie o 56% 

[13]. 

Obecnie duża część materiałów wykorzystywanych w produkcji baterii 

litowych pozyskiwana jest na kilku ograniczonych obszarach. Może mieć to wpływ 

na wcześniej wspomniane problemy ekonomiczne i polityczne, windując ceny                   

i ograniczając dostępność materiału. Według danych opublikowanych przez U.S. 

Geological Survey [14] największe zasoby litu posiada Chile, a zaraz po nim 

Australia, która była liderem jego wydobycia w roku 2019. Co więcej, ok. 65%  

globalnej produkcji tego pierwiastka wykorzystywane jest do produkcji baterii. 

Trend spadkowy cen litu w ostatnim roku wynikał z przekroczenia przez wydobycie 

globalnego zapotrzebowania, które było mniejsze niż przewidywane. Obecnie cena 

tony litu utrzymuje się na poziomie ok. 16 000 USD (wodorotlenek litu, 15 750 

USD/t [15]). Jednym z niezbędnych metali wykorzystywanych obecnie do 

produkcji ogniw litowo-jonowych jest kobalt, którego największe zasoby                         

i wydobycie w roku 2019 posiada Kongo. Ze względu na jego wysokie ceny ok. 52 

000 USD (52 350 USD/t [16])  planowane jest ograniczenie jego zużycia przy 

produkcji baterii z jednoczesnym zwiększeniem wykorzystania niklu, jednak 

całkowita eliminacja nie jest możliwa ponieważ miałoby to konsekwencje w jakości 

produktu. Wzrost a następnie ponowna stabilizacja cen kobaltu w roku 2019 

przypisywane są informacji o konserwacji i remoncie w tym czasie jednej                       

z największych kopalni wydobywających kobalt w Szwajcarii [14]. Kolejnym 

często wykorzystywanym w ogniwach metalem jest mangan. Jego największe 

zasoby oraz produkcja w roku 2019 pochodzą z Afryki Południowej [14]. 

Największe zużycie manganu związane jest z produkcją stali, gdzie 

wykorzystywany jest jako dodatek zapobiegający korozji, jednak jego zastosowanie 

w materiałach katodowych również warte jest odnotowania. Cena za tonę manganu 

wynosi obecnie ok. 1000 USD  (siarczan(VI) manganu(II), 1 352 USD/t [17]) .  

Lit występuje w składzie 120 minerałów oraz złóż solanek [18]. Niewielka 

część minerałów zawiera odpowiednio wysokie stężenia litu  lub występuje na tyle 

często aby była zdatna do wykorzystania w przemysłowym procesie otrzymywania 

tego pierwiastka. Australia będąca obecnie największym producentem litu [18] 

wykorzystuje głównie minerał spodumen (LiAlSi2O6).  Inne minerały mają również  
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swoje specyficzne zastosowania, jak wykorzystywany do produkcji szkła ze 

względu na mniejszą zawartość żelaza, petalit (LiAlSi4O10) – dzięki temu ma niższą 

temperaturę topnienia i ograniczone jest zużycie energii oraz toksycznych 

chemikaliów. Efektywność pozyskiwania litu ze spodumenu waha się o ok. 60% 

[18, 19]. Koszty zależą od wykorzystanych odczynników, zużytej energii i sytuacji 

na rynku. Lit znajduje się w solankach w postaci soli mineralnych. W tej postaci 

znajduje się 59% jego globalnych zasobów [20]. Duże złoża solanek o wysokich 

stężeniach litu znajdują się w Andach (w tym Chile) i południowo zachodnich 

Chinach [14]. Często przy produkcji napotykane są przeszkody w postaci wysokich 

stosunków Mg/Li lub Na/Li. Jony magnezu mają podobne właściwości do jonów 

litu, ponieważ ich promień jonowy jest praktycznie taki sam, a jony sodu i jony litu 

mają tą samą wartościowość i podobne właściwości chemiczne [21]. Utrudnia to 

proces rozdzielenia tych pierwiastków. Wysoka zawartość magnezu również 

utrudnia utworzenie chlorku litu będącego produktem wyjściowym w produkcji 

[22] węglanu litu. Aby rozwiązać te problemy wprowadzono metody stosujące 

adsorpcję [23,24], ekstrakcję [25] czy technikę membranową [26]. Minusami 

wymienionych metod są znaczne straty litu oraz duże ilości magnezu porzucane po 

produkcji węglanu litu, które mogłyby być wykorzystane w lepszy sposób przy 

użyciu procesu uwzględniającego magnez jako jeden z produktów.  

Przykładowym materiałem wykorzystywanym do adsorpcji litu z solanek 

opracowanym w pracy Sun Y. i współpracowników [21] jest LiAl-LDHs – 

warstwowy podwójny wodorotlenek litu i glinu, jonoselektywny materiał 

pochłaniający jony Li
+
, które ulokowane są w wakancjach w strukturze gibbsytu, 

Al(OH)3. Adsorpcja litu może zostać przeprowadzona za pomocą elektrokoagulacji 

z elektrodą glinową [27] ulegającą elektrolitycznemu rozpuszczaniu. Na anodzie 

generowane są jony metalu a na katodzie jony wodorotlenkowe, prowadzi to do 

powstania koagulantu, Al(OH)3, który będzie adsorbował jony Li. Czynnikami 

potrzebnymi do osiągnięcia dobrej wydajności wytworzenia koagulantu jest 

utrzymanie pH w granicach 8-9, wysoka gęstość prądu, odpowiednia przewodność 

roztworu i odstęp między elektrodami. Elektrokoagulacja jest ekologiczną 

alternatywą dla metod wykorzystujących toksyczne odczynniki. 

Materiałami wykorzystywanymi do adsorpcji litu z solanek zawierających 

duże ilości zanieczyszczeń są sita jonowe z tlenku manganu(III, IV) [28] np. 

H1,33Mn1,67O4 i H1,6Mn1,6O4 lub z tlenku tytanu(IV). Zostały one zaadaptowane                   

w tym celu i wciąż prowadzone są badania w kierunku ich udoskonalania. Sita 

jonowe z tlenku manganu(III, IV) z domieszką żelaza np. Li1,33FexMn1,67−xO4 (x = 

0,15, 0,30, i 0,40) [28] zostały przebadane ze względu na nieliczne informacje na 

ich temat oraz perspektywę uczynienia z nich taniego adsorbentu o dobrych 

właściwościach  adsorpcyjnych,  ponieważ  w  minerale z którego pozyskiwany jest 



 

  

mangan występuje domieszka żelaza. Najbardziej efektywny był związek 

zawierający Fe/Mn w stosunku 0,1, który pochłaniał on ok. 31 mg/g [28] jonów litu 

z solanki z dodatkiem NaHCO3 – wartość porównywalna do otrzymywanej dla 

H1,33Mn1,67O4. Najlepsze wyniki dały adsorbenty o tym stosunku syntezowane                    

z prekursorów kalcynowanych w 450°C. Ważnym parametrem wpływającym na 

wielkość adsorpcji jest pH roztworu, optymalną wartość osiągnięto przy pH=7,2 

[28] oraz w czasie 24 h. Pojemność adsorpcji sit jonowych z tlenku tytanu(IV) jest 

większa niż sit jonowych z tlenku manganu(III, IV), jako przykład może zostać 

podane modyfikowane litem sito jonowe z tlenku tytanu [29] β-Li2TiO3 o zdolności 

adsorpcyjnej 76 mg/g  w roztworze traktowanym LiOH. Tak samo jak dla sit 

jonowych z tlenku manganu przebadana została modyfikacja sit jonowych żelazem 

[30]. Najlepsze wyniki zostały uzyskane dla związku o stosunku Fe/Ti 0,15  

syntezowanego z prekursora kalcynowanego w 600°C, zdolność adsorpcyjna 

wynosiła ok. 35 mg/g, a wydajność adsorpcji jonów litu osiągała 97% [30]. 

Proces adsorpcji rozpoczyna się pochłonięciem jonów litu z solanki, kolejno 

następuje oddzielenie solanki od materiału wiążącego lit, a na końcu z materiału 

pochłaniającego lit uwalniany jest w postaci soli. Proces ten często odbywa się                   

z wykorzystaniem kolumn, powstający eluat zawierający lit oraz jony innych metali 

poddawany jest dalszej obróbce np. może zostać wytrącony jako słabo 

rozpuszczalny Li2CO3 przy wcześniejszym usunięciu jonów magnezu i wapnia.  

Jako eluent stosowany jest kwas solny – dzięki obecności jonów chlorkowych                    

z roztworu nie wytrącają się sole mniej aktywnych metali, tylko pożądany węglan 

litu. Efektywnym eluentem może być też kwas siarkowy(VI), który nie jest tak 

lotny jak stężony HCl, ale mimo dobrych wyników wprowadza komplikacje 

podczas zatężania i wytrącania z eluatu zawierającego jonu litu oraz jony 

siarczanowe wytrąca się również nierozpuszczalny siarczan sodu co utrudnia proces 

separacji i zmniejsza wydajność odzysku [31]. Autor cytowanej publikacji K. Ooi 

zauważając tą zależność zaproponował [32] wykorzystanie bezpośredniej 

krystalizacji Li2SO4 
.
 H2O z eluatu przy użyciu odparowania pod wpływem 

wysokiej temperatury lub dodatku etanolu zamiast wytrącenia węglanu litu za 

pomocą dodatku węglanu sodu. Podczas ogrzewania krystalizacja przebiegała                 

w temperaturze 50°C [32], a przy użyciu znanej ilości etanolu zakończyła się po                

3h [32]. W obu przypadkach kryształy zawierające związek litu zostały 

odfiltrowane i wysuszone. 

 

3. OGNIWA LITOWO-JONOWE – PODSTAWOWE SKŁADNIKI                    

I ICH RECYKLING  

 

Ogniwo litowo-jonowe składa się z anody, katody,  elektrolitu oraz separatora. 

Anoda  jest  miedzianą  płytką  pokrytą  mieszaniną grafitu, spoiwa np. poli(fluorku 
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winylidenu) (PVDF) oraz dodatków poprawiających jej właściwości. Katoda to 

płytka aluminiowa pokryta mieszanką materiału katodowego, którym w tym 

wypadku jest  jeden z tlenków litu, spoiwa i dodatków [29]. Najpopularniejszym 

materiałem katodowym jest warstwowy tlenek litowo-kobaltowy LiCoO2 (LCO) ze 

względu na dużą gęstość energii oraz w miarę łatwą produkcję. Jednak rosnące 

koszty produkcji ze względu na cenę kobaltu oraz jego toksyczność sprawiają, że 

poszukiwane są nowe korzystniejsze rozwiązania.  

Reakcja przebiegająca na anodzie to: 

                   

Reakcja przebiegająca na katodzie to: 

                    
      

Cykl ładowania jest procesem wymuszonym dostarczeniem energii z zewnątrz, 

wywołuje ruch jonów Li
+
 z katody do anody. Rozładowanie to proces samorzutny 

wywołany ruchem jonów Li
+
 z anody do katody. Przykłady innych składników 

stosowanych w tego typu ogniwach przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1.  Materiały używane do budowy baterii litowych [34] 

Table 1. Materials used in the construction of lithium batteries [34] 

 

Katoda LiMO2 (M=Co, Ni, Mn), LiMn2O4, LiFePO4/Al 

Anoda Grafit /Cu 

Elektrolit 

Li2SO4 / LiPF6 / LiClO4+ organiczny rozpuszczalnik (EC= 

węglan etylenu, DMC = węglan dimetylu, 

EMC= węglan etylu metylu, DEC=węglan dietylu, etc.) 

Separator 
PE=polietylen/ 

PP= polipropylen 

Kieszeń Al-film polimerowy, Al, SS= stal nierdzewna 

 

Tlenek LiNiO2 mimo większej niż LCO gęstości magazynowania energii 

posiada strukturę o mniejszym uporządkowaniu w związku z czym jest niestabilny 

elektrochemicznie. Proponowano również wykorzystanie mieszanych tlenków 

warstwowych, gdzie jednocześnie występują atomy Co, Mn i Ni (NMC), tak aby 

wykorzystać zalety każdego z nich, większą pojemność, stabilność czy niższą cenę 

(poprzez zmniejszenie zawartości kobaltu). Wadą spinelowego materiału 

katodowego LiMn2O4 (LMO) jest mniejsza gęstość magazynowanej energii, jednak 

jest on tańszy od LCO, zapewnia większe bezpieczeństwo pracy i jest 

korzystniejszy dla środowiska. Materiałem katodowym godnym wspomnienia jest 

również fosforan litowo-żelazowy LiFePO4 (LFP), który jest jednym ze związków 

o krystalicznej budowie oliwinu, charakteryzuje go większa od pozostałych 

stabilność i bardzo dobra wydajność cykli ładowanie/rozładowanie, jednak 

pojawiają  się  problemy  z  przewodnictwem  rozwiązywane  np.  przez powlekanie 



 

 

powierzchni materiału przewodzącą warstwą węglową [1, 33-35]. 

Recykling baterii litowych jest ważnym zagadnieniem które trzeba brać pod 

uwagę przy produkcji nowych ogniw ze względu na wymienione wcześniej 

problemy ekonomiczno-polityczne, ale również konsekwencje dla środowiska. 

Opracowane już metody recyklingu uwzględniają metody pyrometalurgiczne, 

hydrometalurgiczne oraz bio-hydrometalurgiczne [31, 32]. W przypadku 

wykorzystania procesów hydrometalurgicznych problemem są toksyczne odpady, 

ponieważ najczęściej używane są mocne kwasy nieorganiczne takie, jak kwas 

siarkowy(VI) lub kwas solny. Alternatywą może być bio-hydrometalurgia, gdzie 

mikroorganizmy produkują potrzebne do reakcji odczynniki, jednak poza plusami 

takimi, jak niższe koszty, mniejsze wymagania technologiczne i względy 

ekologiczne,  istnieje znaczący minus jakim jest dużo dłuższy czas reakcji [37].                 

W pyrometalurgicznym procesie należy zwrócić uwagę na toksyczne gazy mogące 

powstawać w wyniku spalania fragmentów baterii oraz wysokie zużycie energii 

wymaganej do rozgrzania pieca. Przy spalaniu w wysokich temperaturach można 

pozbyć się węgla z anody i polimerowych substancji wiążących z separatora. 

Otrzymuje się stop  materiału katodowego, który wciąż będzie wymagał kolejnych 

operacji chemicznych, aby oddzielić od niego pożądane pierwiastki.  

Rozładowane zużyte baterie mogą zostać przygotowane do procesów 

hydrometalurgicznych na dwa sposoby. Jedno z proponowanych rozwiązań to 

rozdzielenie plastikowych i metalowych części zewnętrznych od płytek i folii 

pokrytych materiałem katodowym, a dalej ewentualne zmielenie w celu ułatwienia 

przebiegu procesu hydrometalurgicznego [34]. Drugie podejście uwzględnia 

zmielenie całych baterii i rozdzielenie materiałów przy użyciu sit [34, 38]. 

Przygotowany w jeden z tych sposobów materiał można poddać reakcjom                         

z odpowiednimi odczynnikami przeprowadzającymi jony pożądanych pierwiastków 

do roztworu, z którego potem zostaną oddzielone. Procesy pyro-                                        

i hydrometalurgiczne często są ze sobą łączone w różnych kombinacjach ze 

względów bezpieczeństwa i optymalizacji procesu odzysku [33, 34, 36, 39-41]. 

Jako przykłady opatentowanych metod można podać tzw. procesy Toxco [42] 

zaproponowane przez kanadyjską firmę o tej samej nazwie, w których 

wykorzystywane jest traktowanie baterii ciekłym azotem w celu zmniejszenia 

reaktywności materiału, zanurzenie w roztworze wodnym wodorotlenku sodu                    

i węglanu sodu po czym następuje miażdzenie. Aktywne składniki takie jak lit, 

przeprowadzane są do roztworu, aby następnie odzyskać je przez wytrącenie                    

w postaci soli litu odsączonych z fazy ciekłej. Wodór wytworzony w reakcji 

doprowadza się do zapłonu na powierzchni roztworu. Pozostała z baterii mieszanina 

zostaje przekazana dalej w celu odzyskania kobaltu i miedzi oraz oddzielenia 

metalicznych  fragmentów  opakowań  mogących  ulec   recyklingowi   [40, 42, 43].  
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Kolejnym znanym przykładem może być proces opracowany w Japonii przez firmę 

Sony Electronics Inc. we współpracy z Sumitomo Metal Mining Company, 

mający na celu odzysk kobaltu. Podczas kalcynacji prowadzonej w temperaturze 

1000°C  plastikowe części celi oraz elektrolit są spalane, pozostawiając metalowe 

części do rozdziału magnetycznego. Pozostałościami jest głównie proszek węglowy 

i materiał katodowy (LiCoO2 lub LiCoxNi(1-x)O2), które poddawane są procesom 

hydrometalurgicznym w celu otrzymania tlenku kobaltu o wysokiej jakości, 

zdatnego do ponownego wykorzystania w produkcji baterii [40, 42]. Proces 

Umicore  skupia się na odzysku niklu i kobaltu pomijając lit, również łączy w sobie 

procesy pyro i hydrometalurgiczne. Wykorzystywany jest przez firmę o tej samej 

nazwie z siedzibą w Belgii, we współpracy z Szwecją. Baterie poddawane są 

działaniu wysokiej temperatury w piecu. Elektrolit, plastikowe części i grafit                     

z anody zostają spalone. Pozostałe metalowe części oraz materiał katodowy 

opuszczają ten zabieg w postaci stopu zawierającego Co, Ni, Cu i Fe. Jest on 

następnie ochładzany i poddawany działaniu kwasu siarkowego(VI) umożliwiając 

przejście do roztworu pożądanych jonów metali, które następnie strącane są                     

w postaci soli: NiSO4 i CoCl2, z których otrzymuje się LiCoO2 i Ni(OH)2. Minusem 

tego procesu jest pominięcie odzysku litu, glinu i manganu, które taktowane są jako 

odpady [40, 41]. Można wspomnieć jeszcze o procesie Accurec GmbH stosowanym 

w Niemczech, gdzie celem jest odzyskanie chlorku litu oraz stopu kobaltu                        

z manganem. Rozpoczyna go rozłożenie baterii oraz usunięcie elektroniki                          

i plastikowych części. Kolejno materiał poddawany jest obróbce termicznej                        

w próżni i pirolizie w celu usunięcia pozostałości elektrolitu oraz przewodzących 

soli. Po zmieleniu otrzymana masa przesiewana jest przez sita gdzie jednocześnie 

stosowana jest separacja magnetyczna i powietrzna. Oddzielona zostaje miedź, stal, 

aluminium oraz polimer wiążący. Pozostały proszek zawiera głównie materiał 

katodowy, połączony w pakiety za pomocą substancji wiążącej. Są one następnie 

wytapiane w piecach gdzie uzyskiwany jest stop kobaltu z manganem oraz żużel 

(stopiony popiół) zawierający lit.  Lit może zostać strącony w formie chlorku litu 

lub węglanu litu z roztworu powstającego w wyniku traktowania żużla kwasem [40, 

41]. Szwajcarska firma Batrec Industries AG zajmuje się głównie obróbką 

mechaniczną zużytych baterii. Są one mielone w atmosferze CO2 gdzie uwalniany 

lit jest neutralizowany. Powstały gaz zostaje przepuszczony przez płuczkę gazową  

w celu redukcji emisji toksycznych produktów. Otrzymany materiał poddawany jest 

działaniu kwasów i w celu oddzielania jonów metali wchodzących z nimi                         

w reakcję. Frakcja stała oddzielana jest od roztworu i przetwarzana dalej. Oba 

produkty sprzedawane są kolejnym przedsiębiorcom do dalszej obróbki [40, 41]. 

Stosowany we Francji proces Recupryl [44] rozpoczyna się mieleniem 

rozładowanych  baterii  w   atmosferze   obojętnego   gazu   tj.   argonu   lub   tlenku 



 

  

węgla(IV) – tak jak w powyższej metodzie pozwala to zapobiec gwałtownym 

reakcjom aktywnego litu. Plastik, miedź i stal są rozdzielane fizycznie przez 

przesiewanie. Drobny proszek otrzymany w ten sposób w kontrolowany sposób 

zostaje wprowadzony do wody pod atmosferą beztlenową gdzie lit reaguje z wodą 

w wyniku czego wydzielany jest wodór. W tym kroku pH musi być utrzymane 

powyżej 12 za pomocą Li(OH)2. Część związków litu strącana jest przez 

wykorzystanie CO2 użytego w pierwszym kroku procesu. Kolejno następuje 

rozdzielenie roztworu z solami litu od  tlenków metali i węgla. Z roztworu strącane 

są sole litu przy użyciu kwasu fosforowego(V) lub węglanu sodu. Frakcja stała 

traktowana jest  kwasem siarkowym(VI), miedź i inne zanieczyszczenia zostają 

usunięte. Przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) strącany jest wodorotlenek 

kobaltu(III), a pozostały w roztworze lit strącany jest również przy użyciu tlenku 

węgla(IV) wykorzystanego na początku procesu [40, 41]. 

 

4. PERSPEKTYWY DLA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest modelem proponującym zrównoważony 

rozwój gospodarczy jednocześnie mając na uwadze ochronę środowiska i cele 

społeczne. W jego zakres wchodzi m.in. zwiększenie udziału recyklingu, 

odnawiania, napraw oraz zmiany w łańcuchu dostaw. Oferowane towary i usługi 

powinien cechować przemyślany design (dobór materiałów, sposób produkcji, cele 

użytkowe), który pozwala na jego ponowne wykorzystanie lub skuteczną utylizację. 

Alternatywa ta dla tradycyjnego linearnego modelu ma więc na celu wydłużenie 

cyklu życia produktu, przewidywanie rozwiązań EoL (end of life) umożliwiających 

odzysk zasobów, już w ramach projektowania produktu oraz wsparcie 

innowacyjnych modeli biznesowych nastawionych na ponowne wykorzystanie 

surowców w drugim obiegu [45]. Materiały, produkty oraz modele biznesowe 

zaprojektowane z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym  mają na celu 

zmniejszenie ilości powstających odpadów, wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii oraz rozwiązań nastawionych na cele społeczne i ekologiczne korzystne dla 

środowiska i populacji ludzkiej. 

Globalne zainteresowanie modelem gospodarki o obiegu zamkniętym rośnie, 

co można zauważyć poprzez nieustanne prace Unii Europejskiej nad 

wprowadzeniem cyrkularnych rozwiązań. Jako przykłady można wymienić: 

Dyrektywę Ecodesign [46] z 2009 roku, która reguluje kwestie efektywności 

energetycznej i niektórych cech obiegowości produktów związanych z energią, 

unijne oznakowanie ekologiczne [47] lub unijne kryteria dotyczące ekologicznych 

zamówień publicznych [48] mające szerszy zakres, jednak ich stosowanie jest 

dobrowolne.  Przejście  do  takiego  modelu   będzie   miało   charakter   systemowy                            
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i transformacyjny oraz będzie wymagało od członków wspólnoty współpracy na 

poziomie krajowym, regionalnym oraz unijnym. Istotą inicjatywy przedstawianej        

w „Circular Economy Action Plan” [49]
 
będzie podjęcie kroków legislacyjnych 

poszerzających zakres działania dyrektyw unijnych kolejne gałęzie przemysłu                   

w latach 2020-2022. Jednym z kluczowych celów stawianych przez Komisję 

Europejską jest również wzmocnienie świadomości społecznej oraz dostępności 

informacji dotyczących zrównoważonych produktów. Planowane jest zachęcenie 

konsumentów do udziału w obiegowym modelu gospodarczym oferując m.in. 

niższe ceny – ze względu na ponowne wykorzystanie dostępnych w obiegu 

zasobów, wiarygodne informacje na temat produkcji i pochodzenia dóbr które 

kupują – zapobiegając tzw. greenwashingowi produktu oraz dostępności usług 

naprawczych w opozycji do zakupu nowego przedmiotu – zapobiegając sztucznemu 

postarzaniu sprzętu.  

W dokumencie „Circular Economy Action Plan” [49]
 
uwzględniono również 

przyszłościowe założenia dla powszechnie wykorzystywanych baterii litowo-

jonowych oraz samochodów elektrycznych. Aby osiągnąć postęp w rozwoju 

zrównoważonego cyrkularnego obiegu materiałów wraz z rozwojem przemysłu 

Komisja Europejska zaproponuje w najbliższych latach:  

- przepisy nt. materiałów otrzymanych z recyklingu oraz środki mające 

zwiększyć ilość zbieranych do recyklingu baterii zapewniając w ten sposób 

większy odzysk cennych materiałów oraz zwiększenie świadomości 

konsumentów w jaki sposób powinna przebiegać ich utylizacja, 

- w jaki sposób zaadresować kwestię baterii nie nadających się do ponownego 

ładowania, wycofując je z użytku w przypadkach kiedy istnieją alternatywne 

rozwiązania, 

 - wymogi dotyczące trwałości, poziomu zrównoważenia oraz przejrzystości 

produkcji baterii  uwzględniając np. ślad węglowy, etyczne pozyskiwanie 

surowców ułatwiające ponowne użycie, 

- przegląd przepisów dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji                  

w celu promowania bardziej cyrkulacyjnych modeli biznesowych poprzez 

powiązanie kwestii projektowych z postępowaniem po wycofaniu z obiegu, 

- najskuteczniejsze środki zapewniające zbieranie i przyjazne dla środowiska 

przetwarzanie olejów odpadowych, 

- strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności zwiększającej 

przejście na model cyrkularny uwzględniając rozwiązania takie jak „produkt 

jako usługa”. 

Śledząc zmiany prawne i społeczne jakich możemy spodziewać się                      

w najbliższych latach, należy brać pod uwagę również modele biznesowe, które 

będą dawać bateriom litowo-jonowym drugie i trzecie życie. Aby nowe technologie 



 

 

 miały znaczący wpływ na świat i środowisko muszą najpierw zostać skutecznie 

wprowadzone do obiegu. Z tego powodu podczas projektowania technologii 

produkcji i recyklingu ogniw litowo-jonowych należy wytypować etapy cyklu życia 

produktu w których mogą zostać wprowadzone zmiany aby został on zawrócony do 

obiegu z korzyścią dla konsumenta i producenta.  

Wynikiem rosnącego poziomu cyfryzacji społeczeństwa [46, 47] jest 

zapotrzebowanie na przenośne źródła energii więc ich recykling oraz ponowne 

wykorzystanie są kluczowymi elementami. W tym akapicie poruszone zostaną 

cechy oraz sposoby zagospodarowania produktu, które będą to umożliwiać na 

przykładzie samochodu elektrycznego. Główne cechy produktu są określane                     

w fazie projektowania. Design samochodu elektrycznego powinien opierać się nie 

tylko na bezpieczeństwie i optymalizacji przestrzeni ale również ułatwiać ponowne 

użycie i wymianę części oraz ostateczną utylizację. Standaryzacja komponentów                 

i odpowiednie oznaczanie produktów jak kody QR lub RFID pozwalające na jasną 

klasyfikację niebezpiecznej zawartości oraz odwracalność szkód i łatwość napraw 

[52]. Ewaluacja łańcuchów dostaw materiałów wykorzystywanych do produkcji 

baterii jest ważnym elementem udoskonalania technologii produkcji materiałów do 

budowy baterii. Odpowiedzialne nowoczesne przedsiębiorstwo powinno skupić się 

na etycznych i wydajnych metodach produkcji. Pozwala to ograniczyć skutki pracy 

nieletnich, korupcji, ubóstwa, zagrożeń zawodowych i toksycznych w miejscu 

pracy w krajach będących głównymi dostawcami surowców kluczowych dla 

przemysłu elektronicznego znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej lub 

konflikcie zbrojnym. Aby uzyskać bardziej kompleksową perspektywę 

zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, analiza ryzyka społecznego powinna 

być uzupełniona o rozważania ekonomiczne i środowiskowe. W artykule [53]  

zilustrowano powyższe wykłady metodologią S-LCA (Social Life Cycle 

Assessment)  i wykazano, że w zależności od kategorii ryzyka i rozważanych 

środków, liczbę godzin ryzyka można zredukować o od 16% do 44%. Bez 

efektywnego gromadzenia baterii litowo-jonowych wychodzących z użytku 

pozostałe cele nie będą mogły zostać zrealizowane, jak wspomniano w poprzednim 

akapicie na przykładzie krajów Unii Europejskiej stosowane są w tym celu środki 

legislacyjne takie jak wymieniona wcześniej dyrektywa Ecodesign 2009/125/EC 

[46] czy dyrektywa 2006/66/EC [54] lub inne regulacje obowiązujące na tym 

terytorium [55].  Stany Zjednoczone nie posiadają regulacji obowiązujących na 

całym ich terenie ale działają tam organizacje takie jak Big Green Box program 

[56] czy Call2Recycle [53]. Recykling musi być nieustannie udoskonalany, procesy 

muszą być elastyczne - nadające się do przetwarzania wielu substancji 

wykorzystywanych w tym samym celu w obecności zanieczyszczeń. Mając na 

uwadze również bezpieczeństwo, wydajność oraz rozwiązania przyjazne dla  środo- 
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wiska. Wykorzystując ponownie przykład samochodu elektrycznego baterie 

wycofane z eksploatacji przed etapem recyklingu lub składowania mogą być 

ponownie wykorzystane i poddane regeneracji dając im w ten sposób drugie życie. 

Znajdując zastosowanie w odnawialnych źródeł energii, zarządzaniu obciążeniami 

sieciowymi lub jako generatory awaryjne  gdzie mogą wykonywać poprawnie 

swoje zadania ze względu na niższe wymagane parametry, jak również                          

w maszynach czyszczących i rolniczych, sprzęcie budowlanym, wózkach 

widłowych oraz rowerach elektrycznych [54]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
W ciągu najbliższych lat działania środowisk naukowych, rządowych oraz 

biznesowych  koncentrować się będą na dostarczeniu społeczeństwu zasobów 

umożliwiających dalszy rozwój i utrzymanie lub poprawę poziomu życia. Działania te 

jednak muszą skupiać się nie tylko na celach krótkofalowych ale też na 

długoterminowych rozwiązaniach gospodarczych, konsekwencjach produkcji oraz 

edukacji społeczeństwa na tematy związane ze zrównoważonym stylem życia 

promującym rozwiązania less lub zero waste. Aby sukcesywnie wprowadzić 

innowacyjne technologie na rynek nie wystarczy samo know-how, potrzebna jest 

również atrakcyjna oferta biznesowa oraz znajomość kierunku w jakim zmierzają 

gospodarki światowe. Obecnie wiele wymienionych w tekście komercyjnych procesów 

recyklingu ogniw litowo-jonowych realizowanych jest celując w odzysk jednego typu 

surowca lub wykorzystując niekorzystne dla środowiska metody. Z pewnością 

udoskonalanie i rozwój metod recyklingu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

może mieć pozytywny wpływ na dostępność surowców, sytuację geopolityczną                        

i środowisko. Również produkcja nowych materiałów pozwalających na efektywniejsze 

magazynowanie energii mając na uwadze „koniec życia” produktu może przyczynić się 

pozytywnie do osiągnięcia tych samych celów. Artykuł ten prezentuje przegląd 

podstawowych zagadnień, które dają obraz obecnego stanu techniki, prawodawstwa 

oraz problemów jakie mogą pojawić się w ocenie cyklu życia ogniwa litowo-jonowego.  
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ABSTRACT 

 

Bioorthogonal chemistry is a rapidly developing field of science operating on 

the border of chemistry and biology. Its initial goal was to study metabolism and 

imaging using fluorescently labelled compounds. Due to recent advances, 

bioorthogonal chemistry can also be used to engineer therapeutic bioconjugates. By 

using a combination of bioconjugation and advanced omics techniques, it is 

possible to study and modify complex interactions inside living cells. 

In the relatively short time since its introduction, bioorthogonal chemistry has 

found many applications. In nucleic acid research, it is used for labelling, e.g. with 

biotin, to facilitate detection, immobilization, and purification. Additionally, thanks 

to the use of fluorescent nucleoside analogues, it can be used to study the 

interaction and dynamics of nucleic acids. For the study of proteins, bioorthogonal 

chemistry is an invaluable tool for studying conformation, as well as intramolecular 

and intermolecular interactions. Using techniques such as PET and FRET it is 

possible to take a closer look at the structure of proteins, which has a significant 

impact on their functionality. By using biarsenical dyes, interactions between 

proteins are tracked. This is used in the study of protein aggregation in diseases 

such as Alzheimer's, Huntington's, and prion diseases. Thanks to this, it becomes 

possible to understand the mechanism and pathology of these diseases. In 

biosensing, the elements of bioorthogonal chemistry have been used in a variety of 

tests and imaging methods. In the end, methods for testing glycan are presented. 

The advantage of bioorthogonal methods is that they allow labelling on the whole 

cell or lysate. This application in glycoproteomics is extremely important due to the 

fact that changes in glycosylation occur during disease states.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: bioorthogonal chemistry, bioorthogonal ligation, nucleic acids, proteins, 

saccharides 

Słowa kluczowe: chemia bioortogonalna, ligacja bioortogonalna, kwasy 

nukleinowe, białka, sacharydy 
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WPROWADZENIE 

 
XXI wiek to czas wzmożonych prób przeniesienia reakcji chemicznych 

prowadzonych w laboratorium do środowiska wnętrza komórki. Związki chemiczne 

oddziałujące na organizmy są tworzone właściwie od początków istnienia nowoczesnej 

chemii. Jednakże, reakcje chemiczne prowadzące do utworzenia tych związków starano 

utrzymywać tak daleko jak to tylko możliwe od organizmów. Do przeprowadzenia ich 

używano, nierzadko toksycznych rozpuszczalników organicznych, natomiast woda,                  

a często również i tlen, nie miały dostępu do mieszaniny reakcyjnej. Jednakże, ciągły 

rozwój medycyny sprawił, że potrzebna stała się innowacyjna metoda umożliwiająca 

śledzenie losów leków i biomolekuł wewnątrz organizmu. W rezultacie konieczne stało 

się stworzenie nowych reakcji organicznych przystosowanych do warunków panujących 

wewnątrz organizmów – obecności środowiska wodnego, będącego mieszaniną 

olbrzymiej ilości białek, sacharydów, kwasów nukleinowych, metabolitów i innych 

składników organicznych i nieorganicznych. Rozwiązaniem problemu prowadzenia 

reakcji w tak skomplikowanym środowisku stała się, zaproponowana w 2003 roku przez 

Carolyn Bertozzi i jej współpracowników, tak zwana chemia bioortogonalna  [1]. 

Termin ten obejmuje reakcje zaprojektowane w ten sposób, aby mogły zachodzić 

wewnątrz komórek żywego organizmu jednocześnie nie wpływając na zachodzące                   

w nich procesy biochemiczne a także na żywotność komórki. 

Reakcje odkryte dzięki powstaniu chemii bioortogonalnej mogą zostać 

wykorzystane do badania metabolizmu, wizualizacji dystrybucji leków i biomolekuł                 

w miejscu ich działania, obserwacji złożonych interakcji wewnątrzkomórkowych,                  

a nawet konstruowania terapeutycznych biokoniugatów  [2]. Niestety, reakcje aktualnie 

wykorzystywane w chemii organicznej posiadają pewne ograniczenia i nie jest możliwe 

zastosowanie ich w chemii bioortogonalnej. Dodatkowo, stosunkowo ograniczona ilość 

reakcji bioortogonalnych w porównaniu do możliwości chemii organicznej sprawia, że 

poszukiwania nowych reakcji są atrakcyjnym celem badań.  

Ten jakże elegancki koncept jakim jest chemia bioortogonalna, zainspirował wielu 

chemików biologicznych do przemyśleń jak sprawić by komórki Danio pręgowanego 

bądź nowotworowe przemienić w kolby reakcyjne. Jest to niezwykłe wyzwanie, które 

poddaje próbie wyobraźnię badaczy, a także ich zdolność do nieszablonowego 

myślenia, gdzie konieczne jest wykorzystanie kompleksowej wiedzy łączącej różne 

dziedziny nauki. Możliwości jakie prezentuje chemia bioortogonalna sprawiają, że 

pomysły takie jak synteza farmaceutyków wewnątrz organizmu przestają być jedynie 

zagadnieniem typu science fiction z książek i filmów.  

 

1. CHEMIA BIOORTOGONALNA 

 

Clou chemii bioortogonalnej jest wspomniana wcześniej możliwość 

prowadzenia reakcji w żywych komórkach bez uszczerbku dla nich. By jednak było  



 

 

to możliwe konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, dzięki którym reakcja 

będzie mogła zostać uznaną za bioortogonalną. Przede wszystkim reakcja 

kandydująca do tego miana musi spełniać kryteria reakcji click  [3]. Są to: 

 Selektywność – reakcja musi zachodzić z uniknięciem reakcji ubocznych                 

z innymi związkami biologicznymi niż główny cel, 

 Inertność chemiczna – połączenie kowalencyjne musi być odporne na 

reakcje biologiczne, 

 Inertność biologiczna – zarówno substraty jak i produkty reakcji nie mogą 

być reaktywne i nie powinny zaburzać funkcjonowania badanego 

organizmu, 

 Biokompatybilność – reakcja powinna być możliwie nietoksyczna i musi 

zachodzić w warunkach fizjologicznych: wodnym środowisku, pH 

zbliżonym do 7 i temperaturze odpowiadającej temperaturze organizmu 

(ok. 37°C). Wraz ze wzrastającą ilością badań in vivo w modelach 

zwierzęcych coraz większym problemem staje się odpowiednia 

farmakokinetyka, 

 Odpowiednia kinetyka reakcji – reakcje używane są w obrazowaniu 

metabolizmu i klirensu, więc muszą zachodzić niezwykle szybko. 

Dodatkowo, konieczna jest również wysoka wydajność reakcji. Zapobiega 

to zachodzeniu wspomnianych reakcji ubocznych, które mogłyby również 

zmniejszyć sygnał pochodzący od rzadziej występujących cząsteczek. 

Szybsze reakcje dodatkowo oferują szybszą odpowiedź, która jest istotna     

w przypadku śledzenia dynamicznych procesów. 

Szybkość reakcji jest niezwykle istotna w chemii bioortogonalnej z powodu 

stężeń, które są dużo niższe od tych wykorzystywanych w syntezie chemicznej. 

 Początkowym celem chemii bioortogonalnej było znakowanie i wizualizacja 

pojedynczych biomolekuł  [4] jednakże, dzięki połączeniu z zaawansowanymi 

technikami omicznymi (takimi jak proteomika i jej odmiana – glikoproteomika) 

może być używana do badania i modyfikowania złożonych interakcji  [5]. Badania 

reakcji bioortogonalnych skupiają się aktualnie przede wszystkim na jednoczesnym 

użyciu więcej niż jednej reakcji  [3]. Zrozumienie złożoności systemów 

biologicznych i krzyżowej reaktywności między reakcjami bioortogonalnymi jest 

niezwykle istotne by projektować eksperymenty, w których wiele cząstek 

biologicznych zostanie oznakowanych lub poddanych manipulacji. 

 

1.1. LIGACJA BIOORTOGONALNA 

 

  Istotą chemii bioortogonalnej jest ligacja bioortogonalna – selektywna reakcja 

dwóch reaktywnych grup, które jednocześnie nie reagują z innymi związkami  
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chemicznymi czy grupami funkcyjnymi obecnymi w próbce (Rysunek 1). Z tego 

też  powodu  ligacja  może  być  prowadzona  wewnątrz  komórek,   w   ekstraktach 

komórkowych a nawet wewnątrz żywych organizmów z niewielką lub całkowicie 

bez niechcianej reaktywności krzyżowej. 

 

 
 

 

Rysunek 1.  Proces ligacji bioortogonalnej 

 1 – cząsteczka biologiczna (cel badania); 2 – specyficzna grupa funkcyjna, obecna w jednym        

z substratów; 3 – partner reakcji bioorotogonalnej; 4 – znacznik; niebieski obszar reprezentuje 

komórkę 

Figure 1. Bioorthogonal ligation process 

 1 – biomolecule (target); 2 – specific moiety, present in one of the substrates; 3 – bioorthogonal 

reaction partner; 4 – probe; blue area represents cell 

 

Istnieje kilkadziesiąt reakcji dostępnych do celów biokoniugacji, które zostały 

zaprojektowane do pracy z biomolekułami i grupami funkcyjnymi obecnymi w ich 

strukturach. Celem technik biokoniugacji było użycie wspomnianych grup 

funkcyjnych do oznaczenia biocząsteczek syntetycznymi sondami (np. 

cząsteczkami fluoryzującymi, Rysunek 2) lub innymi biocząsteczkami  [6]. 

Jednakowoż, różnorodność biocząsteczek w organizmach i komórkach jak również 

liczba reaktywnych centrów obecnych w ich strukturze sprawia, że kompletna 

bioortogonalność i chemoselektywność staje się trudna do uzyskania. Nawet 

najlepsze odczynniki do znakowania często wykazują reaktywność krzyżową                     

z grupami funkcyjnymi występującymi w biocząsteczkach. 

W rzeczywistości pary reagentów, które zostały stworzone odniosły w różnym 

stopniu sukces w wypełnieniu zadania pełnej bioortogonalności. W każdym z tych 

systemów para chemoselektywnych reagentów może być osobno przyłączona lub 

włączona do odczynnika znakującego i użyta do modyfikacji biocząsteczek, 

cząstek, powierzchni lub związków organicznych. Następnie znakowane związki 

mogą być łączone aby ułatwić sprzęganie bioortogonalnych partnerów w złożonych 

roztworach. Następne sekcje zawierają opis kilku przykładów zastosowań zdobyczy 

chemii bioortogonalnej. 

 



 

 

 
 
 

Rysunek 2.  Znaczniki fluorescencyjne; 

 1 – 5-karboksyfluoresceina, stosowana w reakcji z aminami; 2 – ester imidu kwasu 

bursztynowego 5-karboksyfluoresceiny, wykorzystywany w reakcji z aminami; 3 – 5-

aminofluoresceina, wykorzystywana przy sprzęganiu z aktywnymi pochodnymi kwasów 

karboksylowych 

Figure 2. Structures of fluorescent probes; 

 1 – 5-carboxyfluorescein, used in reactions with amines; 2 – 5-carboxyfluorescein succinic 

imide ester, used in reactions with amines; 3 – 5-aminofluorescein, used for coupling with 

active derivatives of carboxylic acids 

 

2. ZASTOSOWANIA CHEMII BIOORTOGONALNEJ 

 

Jak wspomniano powyżej, chemia bioortogonalna znalazła szerokie 

zastosowanie – od inżynierii glikanów aż po obrazowanie in vivo. W zależności od 

wymagań jakie stawia konkretne zastosowanie, dostępnych jest jedna lub więcej 

reakcji bioortogonalnych. Wraz z coraz większą popularnością chemii 

bioortogonalnej odkrywane są kolejne możliwości jej wykorzystania. Możliwość 

łączenia ze sobą biologii i chemii stwarza niezwykłe możliwości ale również stawia 

wyzwania, z którymi badacze muszą się zmierzyć. 

 

2.1. ZNAKOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH 

 

Kwasy nukleinowe (zarówno DNA jak i RNA) są podstawowymi nośnikami 

informacji genetycznej w organizmach i wirusach. Wraz z białkami, lipidami                       

i polisacharydami stanowią podstawowe cząstki niezbędne dla istnienia życia. 

Prócz bycia nośnikami informacji w organizmach, niektóre rodzaje RNA posiadają 

także właściwości katalityczne  [7]. Z tych powodów stanowią atrakcyjny cel 

badań.  

Podstawową jednostką budulcową (monomerem) kwasów nukleinowych są 

nukleotydy. Zbudowane są one z pięciowęglowej jednostki cukrowej 

(deoksyrybozy w DNA i rybozy w RNA), zasady azotowej (adeniny, tyminy, 

cytozyny i guaniny w DNA oraz uracylu, który w RNA występuje w miejsce 

tyminy)  i  reszty  kwasu  fosforowego(V).  Wraz  z  rozwojem   technologii   ludzie  
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nauczyli się modyfikować naturalnie występujące kwasy nukleinowe a nawet 

tworzyć własne analogi tychże (jak np. PNA – kwas peptydonukleinowy). Obecnie, 

modyfikowane chemicznie oligonukleotydy są często używane w biologii, 

nanotechnologii i diagnostyce. Chemia bioortogonalna jest jednym z narzędzi 

stosowanych do znakowania i modyfikowania kwasów nukleinowych. 

 

2.1.1. Biotynylowanie DNA 

 

Biotyna, zwana także witaminą H lub B7, jest witaminą mającą szerokie 

zastosowanie w procesach metabolicznych, głównie tych powiązanych                             

z wykorzystaniem tłuszczy, węglowodanów i aminokwasów  [8]. Znalazła ona 

również zastosowanie w biotechnologii, gdzie jej modyfikacja wykorzystywana jest 

do znakowania, wykrywania m.in. białek, oczyszczania i immobilizacji  [9]. Dzieje 

się tak dzięki jej niezwykle silnemu powinowactwu do awidyny, streptawidyny                  

i innych dostępnych komercyjnie modyfikacji tego białka. W rzeczy samej, jest to 

jedno z najsilniejszych wiązań niekowalencyjnych występujących między ligandem 

i białkiem. W zależności od wykorzystywanej techniki może to stanowić zaletę ale 

także wadę. 

Biotynylacja jest procesem, w którym białko bądź nukleotyd jest łączony                   

z cząsteczką biotyny. Proces ten może być przeprowadzony zarówno metodami 

chemicznymi jak i enzymatycznymi. W pierwszym przypadku korzysta się ze 

specjalnie przygotowanego reagenta składającego się z grupy biotynylowej, 

łącznika (tzw. „spacer arm”) oraz reaktywnej grupy odpowiadającej za przyłączenie 

do docelowej biomolekuły. Jedną z takich grup może być pochodna fosfiny 6 

(Rysunek 3). 

By mogła zajść reakcja bioortogonalna konieczna jest obecność specyficznego 

partnera bioortogonalnego. Taką rolę spełnia zmodyfikowana cząsteczka DNA 5. 

Do jej syntezy przygotowano zmodyfikowane trójfosforany nukleozydów – dNTP 

(cząsteczek zbudowanych z pięciowęglowego cukru i zasady azotowej)                            

z przyłączoną grupą azydkową  [10–12]. Mając gotowe analogi dNTP można je 

włączyć w przygotowywany łańcuch DNA, dzięki syntezie DNA sterowanej przez 

polimerazę DNA. Możliwe jest również powielanie otrzymanych nici DNA dzięki 

wykorzystaniu łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)  [13]. Mając dostępne oba 

substraty możliwe jest przeprowadzenie bioortogonalnej ligacji Staudingera 

(Rysunek 3). W rezultacie koniugacji otrzymujemy znakowane biotyną DNA. Etap 

ligacji zachodzi w środowisku komórki dzięki czemu możliwe jest np. badanie 

losów DNA w komórce (np. przy pomocy testu EIA). Ta metoda biotynylacji może 

być oczywiście wykorzystywana do znakowania innych biomolekuł dzięki czemu 

wykorzystanie testów korzystających z biotyny staje się jeszcze prostsze. 



 

 

Naturalnie, ligacja Staudingera znajduje zastosowanie nie tylko w biotynylacji 

DNA i RNA  [10] ale również w znakowaniu radionuklidami  [14,15], syntezie 

peptydów/białek, modyfikowaniu potranslacyjnym  [16], a także w tzw. 

mikromacierzach pokrywających (z ang. coating microarrays)  [17–19].                        

W ostatnich latach grupa Bertozzi pioniersko wykorzystała ligację Staudingera do 

profilowania glikoprotein.  

 

 
 

 

Rysunek 3.  Znakowanie DNA biotyną dzięki ligacji Staudingera 

Figure 3. Labelling DNA with biotin via the Staudinger Ligation 

 

2.1.2. Fluoryzujące analogi nukleozydów 

 

Fluorescencja jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym do badania 

struktury, interakcji i dynamiki kwasów nukleinowych  [20]. Kanoniczne zasady 

azotowe wchodzące w skład kwasów nukleinowych praktycznie nie wykazują 

fluorescencji.  Powstało  natomiast  wiele  fluoryzujących  analogów  nukleozydów,               
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w tym uczestniczące w przenoszeniu ładunku  [21], które następnie zostały 

włączone w strukturę DNA  [22]. Analogi te nie tylko posiadają właściwości 

emisyjne ale również nie zaburzają struktury DNA  [23]. Wartościowym dodatkiem 

do zbioru fluoryzujących analogów nukleozydów pirymidynowych są pirolo-dC 

(pirolo-deoksycytydyny)  [24]. 

Przygotowano serię pirolo-dC z przyłączonym szkieletem 1,2,3-triazolowym, 

który następnie zostały włączone w oligonukleotydy. Ugrupowanie triazolowe było 

przyłączane na dwa sposoby – bezpośrednio do pierścienia pirolowego lub przy 

pomocy łącznika n-butylowego. Wykazano, że nukleozydy, które mają 

bezpośrednio przyłączoną grupę triazolową charakteryzują się dużo wyższą 

wydajność kwantową fluorescencji (F = 0,32) niż te gdzie obecny jest też łącznik (F 

~ 0,03) (Rysunek 4).  

Modyfikowane w ten sposób pirolo-dC były wykorzystane jako fluoryzujący 

sensor w rozróżnianiu nukleozasad w podwójnej helisie DNA.  Tak skonstruowane 

fluoryzujące nukleozydy mają szansę znaleźć zastosowanie w detekcji SNP (ang. 

single nucleotide polymorphisms) w długich łańcuchach DNA, w przypadkach gdy 

zawodzą klasyczne techniki, takie jak analiza topnienia wysokiej 

rozdzielczości  [23]. 

 

 
 

Rysunek 4.  Fluoryzujące analogi nukleozasad 

Figure 4. Fluorescent nucleobase analogs 

 

2.2. ZNAKOWANIE BIAŁEK 

 

Białka to druga po kwasach nukleinowych grupa cząsteczek niezbędnych do 

funkcjonowania organizmu. Są to  wielkocząsteczkowe  biokondensaty  zbudowane 

z aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniem peptydowym. Występują one we 

wszystkich organizmach żywych a także wirusach.  

 



 

 

Biosynteza białek to niezwykle istotny i fascynujący proces. Zachodzi on                            

w kilku etapach, którego pierwszy – transkrypcja, jest przeprowadzany w jądrze 

komórkowym. Kolejny – translacja, przeprowadzany jest w cytoplazmie przy 

udziale rybosomów. By białko mogło pełnić swoją funkcję konieczne jest 

dokonanie szeregu modyfikacji potranslacyjnych, np. przyłączenie grupy 

fosforanowej (fosforylacja), reszty cukrowej (glikozylacja) lub lipidowej 

(lipidacja)  [7]. 

Istotną cechą białek jest również ich struktura przestrzenna. Organizację 

przestrzenną białek można opisać na czterech poziomach: 

 Struktura pierwszorzędowa – kolejność aminokwasów w łańcuchu 

polipeptydowym, 

 Struktura drugorzędowa – wzajemne przestrzenne ułożenie reszt 

aminokwasowych, które ze sobą sąsiadują w sekwencji liniowej 

(np. przyjęcie regularnej struktury helisy α, harmonijki β),  

 Struktura trzeciorzędowa – przestrzenne ułożenie reszt aminokwasowych 

oddalonych od siebie w sekwencji liniowej 

 Struktura czwartorzędowa – ułożenie przestrzenne podjednostek 

białkowych i grup prostetycznych, posiadają ją jedynie białka, które 

składają się z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego 

(podjednostki)  [7]. 

Niektórzy wyróżniają także piąty poziom organizacji – strukturę piątorzędową. 

Terminem tym określa się krótko żyjące funkcjonalne kompleksy białek                          

z biomolekułami (innymi białkami, DNA, RNA, węglowodanami, 

lipidami)  [25,26]. W odróżnieniu od oddziaływań czwartorzędowych, 

oddziaływania piątorzędowe są słabe i przejściowe. Dodatkowo występują jedynie 

w zatłoczonym wnętrzu komórki  [27]. Mimo swojej przejściowości jest ona 

niezwykle istotna by zachować prawidłowe funkcjonowanie komórki. O tym jak 

ważne jest zachowanie odpowiedniej struktury białka na każdym z poziomów 

skomplikowania świadczy występowanie chorób prionowych oraz schorzeń 

zależnych od prionoidów, gdzie złe sfałdowanie białka PrP
C
 prowadzi do 

przekształcenia go w białko PrP
Sc

 tworzące śmiertelnie groźne agregaty  [28,29]. 

Również inne białka mogą tworzyć agregaty powodujące zaburzenia zdrowia. 

Jednym z takich białek jest białko p53, zwane strażnikiem genomu, w którym 

mutacja może wywołać destabilizację struktury trzeciorzędowej co skutkuje 

agregowaniem białka jako amyloidu i utratą aktywności  [29]. 

Istnieje wiele metod badania białek, ich struktury, interakcji i metabolizmu,               

w których do struktury białka włączany jest chemicznie lub biologicznie 

zainspirowany znacznik. W swej naturze opierają się one głównie na podejściu 

metabolicznym lub  genetycznym.  Chemia  bioortogonalna  stanowi  bardzo  dobrą 
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metodę, umożliwiającą znakowanie białek w ich naturalnym środowisku –                   

w komórce  [30]. Dodatkową zaletą kontrolowanego znakowania białek jest 

możliwość wykorzystania go w biosensingu, wielofunkcyjnych lekach, 

inteligentnych materiałach i ulepszonych lekach opartych na białkach  [31].  

 

 
 

Rysunek 5.  Poziomy organizacji przestrzennej białek. (A) Struktura pierwszorzędowa złożona                                  

z aminokwasów połączonych wiązaniami amidowymi. (B) α-helisa i β-harmonijka będące 

przykładami sfałdowania struktury drugorzędowej (C) Struktura  trzeciorzędowa domeny PZP 

białka AF10 (PDB ID: 7MJU) złożona z α-helis i β-harmonijek. (D)  Hemoglobina (PDB ID: 

1HV4) – przykład struktury czwartorzędowej białka złożonego z dwóch par podjednostek.                  

(E) Słabe oddziaływania piątorzędowe między domeną wiążącą substrat białka Hsp70 

(niebieska, PDB ID: 2KHO) i modelowym substratem kinazy fosfoglicerynianowej 

(pomarańczowy, PDB ID: 3PGK) 

Figure 5. Levels of the protein structure. (A) Primary structure composed of amino acids linked by amide 

bonds. (B) α-helix and β-sheet, which are examples of folding of the secondary structure.                  

(C) Tertiary structure of the PZP domain of the AF10 protein (PDB ID: 7MJU) composed of               

α-helices and β-sheets. (D) Hemoglobin (PDB ID: 1HV4) - An example of the quaternary 

structure of a protein composed of two pairs of subunits. (E) Weak quinary interactions between 

the Hsp70 protein substrate binding domain (blue, PDB ID: 2KHO) and the model substrate 

phosphoglycerate kinase (orange, PDB ID: 3PGK) 



 

 

2.2.1. Badanie wewnątrzcząsteczkowych zmian konformacyjnych 

 

Jak wspomniano wcześniej struktura przestrzenna ma kluczowe znaczenie dla 

aktywności białek. Choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Alzheimera czy 

Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Gauchera a także np. mukowiscydoza 

mają swoje przyczyny w nieprawidłowym sfałdowaniu i/lub zmianach 

konformacyjnych białek, które następnie agregują prowadząc do wymienionych 

schorzeń  [32,33]. W badaniu zmian następujących w konformacji białek 

szczególne uznanie mają metody wykorzystujące mechanizm transferu takie jak 

fotoindukowany transfer elektronów (PET), a także różne odmiany försterowskiego 

(fluorescencyjnego) transferu energii rezonansowej (FRET) w tym szczególnie 

försterowski transfer energii rezonansowej pojedynczych cząstek (smFRET). 

Głównym ograniczeniem stosowania tych metod, zwłaszcza FRET, jest 

konieczność podwójnego znakowania badanych białek komplementarnymi 

materiałami donorowymi i akceptorowymi. Oznaczanie specyficzne dla danego 

miejsca okazało się być użyteczną odpowiedzią na stawiane potrzeby. 

Wśród metodologii stosowanych w podwójnym znakowaniu białek wiele 

korzysta z reszt cysteiny włączonych w strukturę białek. Seo i współpracownicy 

wykorzystali unikalne cysteiny wraz z włączaniem niewystępujących naturalnie 

aminokwasów [34]. Wykorzystano to w badaniach nad białkiem wiążącym maltozę 

(MBP), rozwijanie struktury którego badano w warunkach denaturujących                        

z wykorzystaniem smFRET. W przypadku badań prowadzonych nad fałdowaniem 

inhibitora chymotrypsyny 2 (CI-2) z kolei, Jäger i współpracownicy wykorzystali 

dwuetapowe podejście chemiczno-enzymatyczne by wyznakować podwójnie 

modelowe białko (Rysunek 6)  [35]. Przygotowano wariant CI-2, który zawierał 

wyeksponowaną resztę cysteiny, którą można było oznaczyć fluoryzującym 

malemidem Alexa 488. Do N-końca CI-2 została dołączona peptydowa sekwencja 

znacznikowa specyficzna dla transglutaminazy tkankowej (TGase). Ułatwiła ona 

wyznakowanie kadaweryną Alexa 647 w obecności wspomnianej transglutaminazy. 

Reakcja opiera się na przeniesieniu grupy acylowej między pierwszorzędową aminą 

obecną w Alexa 647 i reaktywną resztą glutaminy obecną w znaczniku na N-końcu. 

W wyniku badań smFRET zwijania białka wykazano, że te stosunkowo niewielkie 

znaczniki nie wpływają na termodynamikę zwijania w warunkach 

denaturujących  [30]. 
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Rysunek 6.  Schemat znakowania inhibitora chymotrypsyny 2 (PDB ID: 1Y1K). Wyeksponowana reszta 

cysteiny Cys40 została oznaczona różowym punktem (C40). N-końcową peptydową sekwencję 

znacznikową specyficzną dla transglutaminazy tkankowej oznaczono poprzez czarną linię. 

Niebieski punkt (Q4’) reprezentuje reaktywną resztę glutaminy. Pozostałe dwie sfery oznaczają 

odpowiednio malemid A488 (zielona sfera oznaczona D) i kadawerynę A647 (jasnoniebieska 

sfera oznaczona A) 

Figure 6. Labelling scheme for Chymotrypsin 2 inhibitor (PDB ID: 1Y1K). The exposed residue of 

cysteine Cys40 was depicted by a pink dot (C40). The tissue transglutaminase specific                      

N-terminal peptide tag sequence is shown as the black line. The blue dot (Q4') represents the 

reactive glutamine residue. The two spheres depicts malemide A488 (green sphere labelled D) 

and cadaverine A647 (light blue sphere labelled A), respectively 

 

2.2.2. Śledzenie interakcji między białkami 

 

Oddziaływania międzycząsteczkowe między białkami mogą być badane 

poprzez obserwację zmian konformacyjnych zachodzących w znakowanym białku. 

Inną, popularniejszą, metodą jest znakowanie obu białek, które ze sobą oddziałują. 

Najpowszechniej wykorzystywany w tym celu jest FRET i barwniki biarsenowe.  

Barwniki biarsenowe takie jak FlAsH i ReAsH są wykorzystywane w badaniu 

interakcji między białkami na dwa sposoby. W pierwszym podejściu jedna 

cząsteczka jest znakowana znacznikiem tetra-Cys. Monitorowana jest następnie 

zdolność barwnika do związania się z proteiną w stanie wolnym oraz w czasie 

interakcji  [36–38]. Drugie podejście opiera się na wykorzystaniu 

międzycząsteczkowego, obustronnego tetra-Cys. Technologia ta została stworzona 

przez Schepartza i współpracowników. Wykorzystuje się w niej obecność                     

w strukturze obu partnerów pary Cys-Cys, która w wyniku interakcji obu białek 

zaczyna się do siebie zbliżać. Sprawia to, że biarsenowy barwnik może się 

związać  [39,40]. Pierwsze podejście wykorzystywane jest w badaniu agregacji 

białek w takich schorzeniach jak choroba Alzheimera, Huntingtona czy chorobach 

prionowych. Możliwe dzięki temu staje się poznanie mechanizmu i patologii tych 

chorób [36–38]. Metoda stworzona przez Schepartza i współpracowników znalazła 

zastosowanie w badaniu dimeryzacji zasadowych regionów zamka leucynowego 

białka GCN4 i Jun [39,40]. Punktowa mutacja zaburzająca dimeryzację                  

w wariantach białek GCN4 i Jun, sprawia że wykazują one znacznie mniejsze 

powinowactwo do FlAsH i ReAsH, a w wyniku tego mniejszą fluorescencję. Dzięki 



 

 

 temu przykładowi można dostrzec specyficzność tego podejścia przy tworzeniu 

dimerów [39]. 

 

2.2.3. Biosensing 

 

Technologie biosensingu zwykle wykorzystują szerokie spektrum 

komponentów, które mogłyby skorzystać ze znakowania specyficznego dla danego 

miejsca. Ułatwiona immobilizacja białek na powierzchniach znalazła zastosowanie 

w  mikromacierzach i testach biologicznych [41]. Również biokoniugacja białek                 

z nanomateriałami może być wykorzystana w różnorodnych testach i metodach 

obrazowania [42,43].  

Wiele technologii biosensingu opartych na białkach korzysta z przeciwciał, 

które wykorzystywane są do rozpoznawania celu, a także znakowane 

fluorescencyjnie dzięki czemu możliwa jest detekcja. Le i współpracownicy 

zsyntetyzowali heterobifunkcjonalne łączniki oparte na hydrazydach, które mogą 

sprzęgać azydek Alexa Fluor 488 z ludzkim przeciwciałem IgG (hIgG) (Rysunek 

7) [44]. Grupy węglowodanowe przeciwciała zostały utlenione do aldehydów co 

miało na celu ułatwienie reakcji z grupą hydrazydową heterobifunkcjonalnego 

łącznika. Sfunkcjonalizowane w ten sposób hIgG zostało sprzężone z azydkiem 

Alexa fluor 488 w obecności miedzi dzięki cykloaddycji click. Charakteryzacja 

fluorescencyjna reakcji koniugacji wykazała specyficzność do ciężkich łańcuchów 

regionu Fc przeciwciała. 

 

 
 

Rysunek 7.  Schematyczne przedstawienie funkcjonalizacji przeciwciała 

Figure 7. Schematic representation of antibody functionalization 

 

2.3. ZNAKOWANIE GLIKANU 

 

Glikozylacja to proces modyfikacji potranslacyjnych, który jest związany                    

z modyfikacją funkcji białek. Zmiany w prezentowanych na powierzchni komórek 

cukrach występują w wielu schorzeniach, np. w przypadku nowotworów [30]. 

Dodatkowo, wiele bakterii i wirusów potrafi  ułatwić  rozpoczęcie  infekcji  poprzez  
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wykorzystanie glikozylacji gospodarza. Niestety, badanie glikozylowanych 

cząsteczek w środowisku komórki nie jest prostym zadaniem. Trudności                           

w wykorzystaniu do tego celu klasycznych metod (np. znakowanie białkiem 

zielonej fluorescencji) sprawiają, że konieczne staje stworzenie narzędzi mogących 

wyznakować specyficzne struktury. 

Dzięki zastosowaniu technik chemii bioortogonalnej możliwe jest znakowanie 

naturalnie występujących glikanów. Dodatkową zaletą jest fakt, że wykorzystanie 

tych metod umożliwia znakowanie na całej komórce lub lizacie. Zakres tych 

techniki rozciąga się od oksydacji glikanów by wprowadzić grupy aldehydowe 

(znakowanie chemoselektywne) do używania modyfikowanych genetycznie 

glikotransferaz, które dodają niewystępujące naturalnie glikany na specyficzne 

cukry (znakowanie chemoenzymatyczne) [30]. 

Chemoselektywne techniki znakujące zawierają w sobie utlenianie nadjodanem 

i katalizowaną aniliną ligację oksymów (PAL) [45], a także utlenianie galaktozy 

przy wykorzystaniu oksydazy galaktozy a następnie katalizowaną aniliną ligację 

oksymów (GAL) [46]. W obu przypadkach pierwszym etapem jest utlenianie 

mające na celu wprowadzenie grupy aldehydowej do terminalnego kwasu 

sialowego (w PAL) lub do reszt galaktozy/N-acetylogalaktozoaminy (GAL). 

Reaktywne grupy aldehydowe są unikalne dla zewnątrzkomórkowego środowiska, 

co sprawia, że znakomicie nadają się jak uchwyt do specyficznego znakowania 

glikanów. Techniki te dają nadzieję na łatwiejsze badania glikoproteomiczne                     

i proteomiczne zmian w glikozylacji w czasie stanów chorobowych lub zaburzeń                

w glikozylacji komórkowej. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
W publikacji tej zaprezentowano wybrane reakcje bioortogonalne i zastosowania 

jakie znalazły w badaniach in vitro i in vivo. Wykorzystuje się je w znakowaniu 

biomolekuł, m.in. białek, DNA czy cukrów. Wyznakowane znacznikami 

fluorescencyjnymi DNA stanowi użyteczne narzędzie używane w badaniach struktury, 

interakcji i dynamiki kwasów nukleinowych. W przypadku białek, chemia 

bioortogonalna znakomicie sprawdza się w badaniach zmian konformacyjnych oraz 

interaktomu. Łącząc wymienione w artykule techniki z dziedzinami takimi jak 

genomika, proteomika i glikoproteomika możliwe jest jeszcze dokładniejsze badanie 

procesów przebiegających wewnątrz komórek. Jest to niezwykle przydatna wiedza, 

która może zostać wykorzystana w opracowywaniu nowych generacji leków. 

Jednym z celów, do których dąży chemia bioortogonalna jest łączenie fragmentów 

leku w całość w miejscu jego działania (in situ). Pozwolić to może na zmniejszenie 

toksyczności leków oraz zwiększenie komfortu pacjenta. Możliwości jakie daje chemia  



 

 

bioortogonalna są obecnie niezwykle duże, a wraz z dalszym rozwojem dziedziny 

zapewne będą się jeszcze bardziej zwiększać. 
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   Praca wpłynęła do Redakcji 6 października 2021 r. 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Firma CEMIS-TECH Sp. z o.o. powstała w celu 

promowania ekologicznych rozwiązań firmy SOAPY-

EUROPE na rynku polskim i rynkach środkowej 

Europy. Jednakże energiczne poczynania naszego 

profesjonalnego zespołu, zaowocowały rozszerzeniem działalności na segment 

laboratoryjny. 

 W chwili obecnej CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest wyłącznym i autoryzowanym 

przedstawicielem w Polsce tak uznanych firm jak: CEM Corporation, Syrris, Thales Nano, 

ZUELAB, Getinge czy F-DGSi. 

 Ambicją naszej firmy jest dostarczenie Państwu nie tylko zamówionego sprzętu. 

Nasi specjaliści pomogą w wyborze urządzeń i dostosują ofertę do Państwa specyficznych 

wymagań aplikacyjnych. Proponujemy też grupowe bądź indywidualne szkolenia w naszym 

laboratorium aplikacyjnym w Kamp-Lintfort lub w Poznaniu. Ułatwi to Państwu szybkie 

opracowanie własnych metodyk analitycznych lub przygotowania próbek do analizy. 

 CEMIS-TECH Sp. z o.o. organizuje we współpracy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach coroczne Sympozjum na Łysej Górze. Możecie tam Państwo 

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej analityki chemicznej, a także 

indywidualnie skonsultować swoje problemy z najwybitniejszymi postaciami polskiej 

chemii. 
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Wiadomości Chemiczne uzyskały 20 punktów ministerialnych  

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych miło nam poinformować, że czasopismo Wiadomości 

Chemiczne ma 20 punktów ministerialnych. 

  

Znamy zwycięzcę 11-stej edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2021  

 

Złoty Medal Chemii 2021 otrzymał Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej. Tematem zwycięskiej pracy dyplomowej był wpływ 

podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe                       

w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych. 

 

Tak jak poprzednie edycje, tegoroczny Złoty Medal Chemii skierowany był do autorów 

nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku 

akademickim  2020/2021,  a  obejmujących  tematyką  chemię  lub jej pogranicza z  biologią                      
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i fizyką. Patronat honorowy nad konkursem sprawował prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii 

Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu był Instytut Chemii 

Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont. 

Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek 

publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie 

nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Na laureata 

Złotego Medalu Chemii czekała nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca 

Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych.  Oprócz 

nagród głównych przyznane zostały także cztery wyróżnienia konkursowe o wartości 1 tys. 

złotych i trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści 

konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 

oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. 

–  Poziom prac laureatów jest z roku na rok coraz lepszy i mam nadzieje że doświadczenia              

z tegorocznej edycji przyczynią się do dalszego rozwoju laureatów na drodze naukowej. 

Nauka jest bardzo potrzebna do rozwiązywania problemów teraźniejszego świata i konkurs 

Złoty Medal Chemii jest pokrzepiającym dowodem na to, że kolejne pokolenia posiadają 

niezwykłe kompetencje naukowe. – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. 

Tematem zwycięskiej pracy należącej do Pawła Wieczorkiewicza był „Wpływ 

podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych 

parach zasad kwasów nukleinowych” . Praca napisana została pod opieką naukową prof. dr 

hab. inż. Haliny Szatyłowicz.  Praca miała na celu teoretyczne opisanie wpływu zmian                    

w strukturze cząsteczek odpowiadających za kodowanie i transfer materiału genetycznego. 

Tego typu zmiany struktury mogą powodować nieprawidłowości w procesach 

biologicznych.  Kluczowym oddziaływaniem międzycząsteczkowym wpływającym na te 

zjawiska jest wiązanie wodorowe, którego analiza była głównym celem pracy. Ponadto,                  

w badaniach wykorzystano, po raz pierwszy do opisu tego typu układów, model cSAR. 

Srebrny Medal Chemii zdobyła Karolina Urbanowicz z Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej. Jej praca zatytułowana„Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne 

jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonana była pod 

opieką  naukową  dr  inż.  Krzysztofa  Durki.  Trzecią  Nagrodę – Brązowy Medal Chemii  

otrzymała Dominika Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki 

Krakowskiej  im. Tadeusza Kościuszki z pracą pod tytułem „Opracowanie nowych 

efektywnych  systemów  fotoinicjujących  dedykowanych  do  otrzymywania  polimerowych  
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materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji” 

napisanej pod opieka naukową dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr. inż. Wiktorii 

Tomal. 

Wyróżnienia konkursowe oraz nagrodę finalistów otrzymali:  Aleksandra Bandzerewicz 

z  Politechniki Warszawskiej,  Zofia Dziekan, z  Uniwersytetu Warszawskiego, Marita 

Pigłowska z Politechniki Poznańskiej oraz Patryk Wesołowski z Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego.  Wyróżnienia DuPont otrzymały 3 kobiety:  Dominika Krok z Politechniki, 

Marita Pigłowska z Politechniki Poznańskiej,  Kamila Splinter z Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zofia Dziekan z Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

– W tym roku mieliśmy niesamowitą okazję gościć Panią Alexę Dembek, DuPont Chief 

Technology and Sustainability Officer, podczas finału tegorocznej edycji. Wyraziła ona 

głębokie wsparcie dla młodych naukowców i wartości ich pracy dla wspierania idei 

zrównoważonego rozwoju i innowacyjności. – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny 

DuPont Poland. 

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu odbyło się 9 grudnia 2021 podczas uroczystego 

spotkania w formie telekonferencji online, podczas którego obecni byli organizatorzy, 

laureaci oraz ich promotorzy a także wszyscy patroni konkursu. 

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu  na stronie interneto-

wej  www.zlotymedalchemii.pl. 

 

 

Międzynarodowe konferencje 2nd European Sample Preparation               

e-Conference (EuSP2022) oraz 1st Green and Sustainable Analytical 

Chemistry e-Conference  

Zachęcamy do udziału w dwóch międzynarodowych konferencjach  2nd European Sample 

Preparation e-Conference (EuSP2022) oraz 1st Green and Sustainable Analytical 

Chemistry e-Conference (GSAC2022) , które odbędą się w dniach 14-16 marca 2022 roku 

w formie on-line.  

Rejestracja na konferencje oraz więcej informacji znajduje się na stronie internetowej obu 

konferencji pod linkiem: 

https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/eusp2022-gsac2022-e-conferences 

 

http://www.zlotymedalchemii.pl/
https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/eusp2022-gsac2022-e-conferences
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Konferencja THE SILESIAN MEETINGS ON POLYMER 

MATERIALS POLYMAT 2022 in memory of Prof. Andrzej Dworak  

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji THE SILESIAN MEETINGS ON 

POLYMER MATERIALS POLYMAT 2022 in memory of Prof. Andrzej Dworak, która 

odbędzie się 17 marca 2022 r. 

Link do wydarzenia: https://polymat2022.cmpw-pan.pl/. 
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REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH  
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE” 

 

1. Informacje ogólne  
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne 

wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach 

doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się 

odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek naukowych/firm 

chemicznych lub pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach 

chemicznych.  
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, gdzie 

publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie poświęcone ważnym i aktualnym problemom 

współczesnej chemii. Autorzy, którzy chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się                   

z Redakcją, a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór artykułów                       

w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat przygotowywanej pracy – tytuł 

przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie 

posiada środków na finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od 

sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub 

Instytucjami zlecającymi druk.  
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Wersja 

elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.  
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical Abstracts, Polska 

Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, Index Copernicus, Baza ARIANTA. 
 
2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac  

• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego czasopisma.  
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku zamieszczania rysunków, 

tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w innych czasopismach lub publikacjach 

zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich przedruk.  
• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana gdzie indziej.  
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer telefonu oraz adresy poczty 

tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek sprawnego przebiegu opracowania 

redakcyjnego tekstu.  
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach przyjętych do druku Redakcja ma 

prawo dokonywania niezbędnej korekty. 

• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, wydawca nabywa ogólnych praw 

autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz                    

w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.  
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa czy odpowiadają randze                   

i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały przygotowane zgodnie z formalnymi 

wymogami MNiSW oraz Redakcji.  
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane przez co najmniej dwóch 

niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze informacyjnej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/- 

user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf. 

• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.  
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji stwierdził, że nie należy przyjąć 

do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii recenzentów mogą być powtórnie przesłane do 

czasopisma. W takim przypadku praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną 

procedurę recenzowania.  
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś wniósł znaczący wkład                       

w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako współautor lub też nie został wymieniony                  

w podziękowaniu zamieszczonym w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub 

też w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności 



naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej 

w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem jednostek zatrudniających autorów. 

• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych recenzentów, jednak 

ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje Redakcja. 

3. Koszty  
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. Tak jest w przypadku tzw. 

stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata                        

w wysokości około 50 zł. Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów lub 

przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. Niezależnie od rodzaju pracy 

opłata pobierana jest również za strony drukowane w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku). 

Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania                

z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy. 

W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja nie posiada środków na 

finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 
 
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku  

4.1. Wymagania merytoryczne  
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego 

i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając 

Czytelnika do piśmiennictwa oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące 

napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.  
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu  
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma kolorystyczna 

manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją). 

• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie powinny przekraczać 25 

stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz drukowane będą w wersji czarno białej. 

• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, czcionką Times New Roman, 

12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy 

stosować numerację cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy 

działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, Podziękowanie, 

Piśmiennictwo cytowane. Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu                   

(w całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu piśmiennictwa 

cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy stosować odsyłaczy 

hipertekstowych).  
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty muszą być wyjaśnione, 

oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu SI, pozycje cytowanej literatury należy 

oznaczać numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów 

[1, 5, 7] (dla prac 1, 5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).  
• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów prac cudzych, w opisach 

(polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną informację. 

• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są przygotowane w edytorze 

Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich 

umieszczenie (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji). 

• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:  
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony, WERSALIKI), i angielskim 

(Times New Roman, 14 p, WERSALIKI), 

–  pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, pogrubione),  
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem ośrodka i adresem e-mail autora 

korespondującego (Times New Roman, 10,5, kursywa), 

–  spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:  
Abstract  
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

Wprowadzenie  
1. Tytul rozdziału  
1.1. Tytuł podrozdziału itp. 

Uwagi końcowe  
Podziękowanie  



Piśmiennictwo cytowane  
• Kolejne strony pracy powinny zawierać:  

– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć osobno pliki z fotografiami 

autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji), 

– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków ze spacjami)                          

z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do tabel, rysunków zamieszczonych 

w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej 

z bazy haseł przedmiotowych podawane w języku angielskim i polskim,  
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub akronimów nie jest 

konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty wyjaśniamy w tekście przy pierwszym 

użyciu. Angielskie skróty należy podać i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne 

prace zamieszczone w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI – selektywne 

inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor),  
–  dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.  

• Tabele, rysunki, fotografie  
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz dodatkowo (po 

zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) dołączone w postaci osobnych 

plików zapisanych w formacie pdf , doc, jpg, tiff.  
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do zrozumienia treści, bez 

konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, należy je numerować cyframi arabskimi oraz 

podać tytuł (polski/angielski, nad tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).  
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych w formacie tif, jpg lub podobnym, 

każdą zapisać w oddzielnym pliku o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.  
• Piśmiennictwo cytowane  

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania w tekście, należy cytować 

wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób precyzyjny.  
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać kolejno następujące 

elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi 

normami, rok wydania, numer wolumenu zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony 

cytowanej pracy, np. 

[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.  
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.  
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), 

tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, np. 

[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.  
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999  
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko 

autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, [dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki 

dostępu, np.  
[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05-20]. Dostępny                              

w Internecie: http://www........... 
 

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji  
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny merytorycznej należy 

przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji.  
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta oraz Redakcji należy 

przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci: 

• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;  
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy (każda notka do 150 

wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy oraz inne ważne informacje o autorze); 

• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny wskazywać autora, którego zdjęcie 

dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie); 

• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, podpisy pod rysunki, 

tabele, schematy (wszystko w obu wersjach językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również 

oddzielne pliki z rysunkami, schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).  



Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą przyjmowane do druku. Redakcja 

zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do 

wykonania korekty artykułu i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.  
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi stronami prosimy                          

o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe Brak tej czynność będzie skutkował czarno-

białym wydrukiem wersji papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na 

czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków. 

 Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty 

wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk 

potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji. 
 

Redakcja „Wiadomości Chemicznych” 
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