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ABSTRACT 

Prepared for presentation within the Didactic Section of Polish Chemical 

Society, the study summarizes selected problems and concepts of teaching the basics 

of chemical reaction energetics as part of chemical undergraduate studies. The 

following problems are discussed: 1) indication of misunderstandings related to the 

definition of standard states in thermodynamics, with particular emphasis on the 

unfortunate assignment of the temperature of 298.15 K as "standard temperature",              

2) problems with the interpretation of entropy as a "measure of disorder", with                         

a recommendation regarding for understanding entropy as a measure of the number 

of ways to distribute the total energy of the system between the available degrees of 

freedom of motions, in terms of the quantum representation, i.e. the energy 

characteristics of a substance through sequences of energy levels, 3) a proposal to 

introduce the issue of thermodynamic driving forces of a chemical reaction based on 

the characteristics of the water evaporation process under different conditions, which 

favors the distinction of any reaction driving force from its standard driving force, as 

well as the distinction of such forces for isochoric and isobaric systems, both one- 

and multi-component, (4) the necessity to take into account the entropy of mixing of 

reagents to deepen the understanding of changes in the driving force of the reaction 

on the way to the state of chemical equilibrium, and 5) various interpretations of the 

influence of temperature on the equilibrium composition of the reacting system (Le 

Chatelier-Braun rule), with a recommendation for molecular interpretation, showing 

the role of differences in energies and sequences of energy levels of reactants and 

products for the value and direction of changes of the equilibrium constants of the 

reaction with temperature, taking into account also the principles of statistical 

thermodynamics. An additional aim of the article is to emphasize the importance of 

elementary mathematical education for mastering the basic laws governing the course 

of physicochemical processes, as well as for true understanding of chemistry, in 

general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: chemical thermodynamics, entropy, free Gibbs energy, free Helmholtz 

energy, reaction coordinate, Le Chatelier-Braun principle 

Słowa kluczowe: termodynamika chemiczna, entropia, entalpia swobodna, energia 

swobodna Helmholtza, współrzędna reakcji, reguła Le Chateliera-Brauna 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ 

 

Symbol Znaczenie 

R uniwersalna stała gazowa = 8,314 J/(mol K) 

kB stała Boltzmanna = R/NA  

W termodynamiczne prawdopodobieństwo makrostanu 

T temperatura bezwzględna [K] 

S entropia   [J/K] 

H, A, G entalpia, energia swobodna Helmholtza, entalpia swobodna  [J] 

So różnica entropii substancji w ich stanach standardowych   [J/(mol K)] 

Ho, Go różnica entalpii i entalpii swobodnej substancji w ich stanach 

standardowych   [J/mol] 

rS
o różnica entropii substancji w ich stanach standardowych (dla reakcji 

chemicznych)  [J/(mol K)] 

rH
o,  rG

o,  różnica entalpii i entalpii swobodnej substancji w ich stanach 

standardowych (dla reakcji chemicznych)  [J/mol] 

rS pochodna entropii układu reagującego po współrzędnej reakcji   :  

(S/)       [J/(mol K)] 

rH, rA, rG pochodna funkcji termodynamicznych (H, A, G) układu reagującego 

po współrzędnej reakcji  :  (H/), (A/), (G/)  [J/mol] 

Sukł zmiana entropii układu     [J/(mol K)] 

Sotocz zmiana entropii otoczenia  [J/(mol K] 

iS produkcja entropii  [J/(mol K)] 

i współczynnik stechiometryczny i-tego reagenta w równaniu reakcji 

(bezwymiarowy - ujemny dla substratów, dodatni dla produktów) 

K stała równowagi reakcji chemicznej  (bewymiarowa) 

 współrzędna reakcji [mol] 

równ współrzędna reakcji [mol] dla stanu równowagi chemicznej 

ni liczba moli i-tego reagenta    [mol]  

ni
0 początkowa liczba moli i-tego reagenta   [mol] 

Cv molowa pojemność cieplna w stałej objętości [J/(mol K)] 

Q ilość energii wymienianej na sposób ciepła między układem                           

i otoczeniem [J] 

F stała Faradaya [C/mol] 

Wnieobj ilość energii wymienianej na sposób pracy nieobjętościowej 

(“użytecznej”) między układem i otoczeniem  [J] 

 siła elektromotoryczna ogniwa [V] 

pi ciśnienie cząstkowe składnika gazowego  (bar) 

Pcałk całkowite ciśnienie mieszaniny gazowej   (bar) 

p0 ciśnienie standardowe (1 bar) 

xi ułamek molowy i-tego reagenta 

Q() iloraz reakcji w równaniu rG () = rG
0 + RTln Q() 
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WPROWADZENIE 
 

Niniejsze opracowanie, adresowane do nauczycieli akademickich, zawiera 

omówienie  mojego wystąpienia w ramach obrad Sekcji Dydaktycznej w trakcie 64. 

Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie. Uznałem za pożyteczne,                       

a Czytelnicy ocenią czy słusznie, podzielenie się wybranymi problemami nauczania 

energetyki reakcji chemicznych na poziomie licencjackim. Wybierając zakres 

przedstawionego poniżej materiału w ramach dostępnych ram czasowych, kierowałem 

się własnym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze studentami i wynikającymi z tego 

obserwacjami, które pojęcia sprawiają im szczególną trudność i sprzyjają zatem 

nieporozumieniom interpretacyjnym. Wrażenia te konfrontowałem z treściami różnych 

uznanych podręczników dostępnych na naszym rynku wydawniczym, w tym m. in. 

autorstwa K. Pigonia i Z. Ruziewicza [1-3], W. Ufnalskiego  [4-6], P. Atkinsa i in. [7], 

które w dużym stopniu zastąpiły dziś np. popularny w moich czasach studenckich,  

napisany także z wyraźnym autorskim zaangażowaniem podręcznik G. M. Barrowa                  

[8, 9]. Z mniej znanych u nas opracowań zwróciłem uwagę na poniekąd „rodzinny”, bo 

napisany przez ojca – profesora chemii fizycznej H. Raua i jego syna J. Raua – wówczas 

studenta chemii – podręcznik klasycznej (równowagowej) termodynamiki, wydany 

jednak tylko w języku niemieckim [10]. W 2012 roku ukazał się kolejny godny uwagi 

podręcznik termodynamiki pióra węgierskiego profesora chemii fizycznej, E. Keszei’ego 

[11], którego treść w różnych miejscach poszerza tradycyjny sposób prezentacji 

zagadnień energetyki reakcji chemicznych.  

Zdecydowałem się ograniczyć rozważania do następujących zagadnień: (1) definicji 

stanów standardowych w rozważaniach termodynamicznych, (2) wskazania na 

molekularną interpretację entropii w konfrontacji z sensem tej wielkości jako „miary 

nieuporządkowania”; (3) propozycji wprowadzenia pojęcia termodynamicznych sił 

napędowych reakcji poprzez charakterystykę procesu parowania wody; (4) podkreślenia 

istotnej roli koncepcji entropii mieszania reagentów dla zrozumienia zmian 

termodynamicznej siły napędowej w trakcie przebiegu reakcji chemicznej;                                     

(5) zestawienia interpretacji wpływu temperatury na równowagowy skład układu 

chemicznego jako jednego z przejawów reguły przekory. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PROBLEM STANÓW STANDARDOWYCH 

W TERMODYNAMICE 

 

Niewątpliwie jednym z najczęściej spotykanych w edukacji chemicznej 

nieporozumień jest wliczanie jakiejkolwiek temperatury (zwykle 298,15 K) do 

zestawu parametrów definiujących stan standardowy. Nie zapobiega temu nawet 

konfrontacja takiego poglądu z izotermą van’t Hoffa, zapisanej tu w typowej postaci 

∆r𝐺0 =  ∆r𝐻0 −  𝑇∆𝑟𝑆0 = −𝑅𝑇 ln 𝐾                [kJ mol-1]             (1) 

wywodzącej się z bardziej ogólnego wyrażenia na termodynamiczną siłę napędową 

reakcji w warunkach izotermiczno-izobarycznych: 

𝑟𝐺() =  𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇 ln 𝑄()                                            (2) 

 W równaniach (1) i (2) współrzędna reakcji  zdefiniowana jest jako: 

 =
𝑛𝑖−𝑛𝑖

0

𝑖
   [mol]                                                    (3) 

gdzie 𝑛𝑖 − 𝑛𝑖
0 oznacza różnicę między aktualną i początkową liczbą moli reagenta 

„i”, natomiast i  jest jego bezwymiarowym współczynnikiem stechiometrycznym, 

ujemnym dla substratów i dodatnim dla produktów (zgodnie z rekomendacjami 

IUPAC-u). W równaniach (1) i (2) nie ma żadnej konkretnej („standardowej”) 

temperatury (która wtedy zapewne byłaby oznaczona symbolem To). Co więcej, 

gdyby taką ustaloną, jakąkolwiek „standardową” temperaturę przyjąć, oznaczałoby 

to możliwość zdefiniowania/wyznaczenia stałej równowagi reakcji tylko dla 298,15 

K. Nie budzi wątpliwości nawet to, że symbole stablicowanych danych 

termochemicznych, np. molowych entalpii spalania czy tworzenia, zawierają nie 

tylko oznaczenie stanu standardowego (o lub ɵ) 1 , ale także doprecyzowującą 

informację o typowej przykładowej temperaturze 298,15 K, której ta dana dotyczy, 

np. w postaci zapisu ∆𝐻𝑓,298
0 . Prawidłowe definicje stanów standardowych są 

jednoznaczne, a kluczową rolę pełni w nich ciśnienie (obecnie 1 bar według zaleceń 

IUPAC-u), które w stanie standardowym powinien wykazywać każdy, czysty 

(niezmieszany z innymi reagentami!) składnik gazowy, zachowujący się ponadto jak 

gaz doskonały. W przypadku czystych faz skondensowanych stanami standardowymi 

są owe czyste fazy, zwykle także pod rekomendowanym ciśnieniem 1 bar, choć fazy 

takie są znacznie mniej wrażliwe na wpływ ciśnienia niż gazy. Stanem standardowym  

 
1  Jak podaje Keszei [11], symbol ɵ został wprowadzony przez Samuela Plimsolla (1825–1898) w celu 

oznaczenia krytycznej linii zanurzenia statku, dla zapobieżenia jego przeładowaniu. W roku 1970 IUPAC 

zarekomendowała użycie tego znaku (Plimsoll sign) dla oznaczenia stanu standardowego, akceptując zarazem 

jego alternatywne oznaczenie (o). 
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rozpuszczalnika w roztworze jest czysty rozpuszczalnik, a stanem standardowym 

substancji rozpuszczonej – jej stężenie molalne 1 mol kg-1, w typowej praktyce 

chemicznej dla roztworów wodnych wyrażanym w skali praktycznie tożsamych 

stężeń molowych [mol dm-3]. Ewentualne wątpliwości powinno ostatecznie 

rozstrzygnąć sięgnięcie do szczegółowych rekomendacji IUPAC-u, czyli tzw  Green 

Book, dostępnej w Internecie pod adresem [12]. Obliczenia dotyczące stanów 

standardowych mogą zatem dotyczyć dowolnej temperatury z zakresu, w którym 

istnieją reagenty.  

 

2. PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ ENTROPII 

Kluczowe dla prawidłowego sformułowania II zasady termodynamiki pojęcie 

entropii napotyka często w procesie edukacyjnym dwie zasadnicze przeszkody, 

wynikające z nieprecyzyjnych sformułowań: „entropia jest miarą 

nieuporządkowania” i „entropia w procesach samorzutnych rośnie”.  

Problem 1. Próby uczenia sensu pojęcia entropii poprzez odwoływanie się np. 

do niższej entropii pokoju, w którym panuje potocznie rozumiany porządek,                           

w porównaniu z wyższą entropią pokoju z panującym w nim bałaganem, wyrządziło 

więcej szkód niż pożytku. Mimo poglądowej atrakcyjności tego typu modeli problem 

polega przede wszystkim na ich statyczności, sugerujących związek entropii 

wyłącznie z położeniami elementów układu, a nie także – a nawet przede wszystkim 

– z opisem dynamiki ich ruchów. Istnieją znakomite artykuły na temat, m. in.                         

Z. Kęckiego [13] czy wprost genialne, moim zdaniem, opracowanie J. P. Lowe’a, 

wyjaśniające molekularny sens entropii, opublikowane w 1988 roku w Journal of 

Chemical Education [14] i następnie przedrukowane w „Chemii w Szkole” [15].                  

W istocie sens fizyczny entropii, klasycznie zdefiniowanej przez Clausiusa na drodze 

analizy pracującego w sposób odwracalny lub nieodwracalny silnika Carnota, może 

być zrozumiany jedynie na drodze rozważań odnoszących się do mikroskopowej 

dynamiki cząstek tworzących układy. Ujmuje to statystyczna definicja Boltzmanna:   

𝑆 = 𝑘B ln 𝑊                                                    (4) 

zgodnie z którą entropia danego stanu makroskopowego jest powiązana z jego 

termodynamicznym prawdopodobieństwem W, oznaczającym z kolei liczbę 

mikrostanów realizujących ten makrostan. Szczegółowy modelowy opis i definicje 

mikrostanów zależą od przyjętego modelu, zaczerpniętego z klasycznej bądź 

kwantowej mechaniki. Dzięki takiej interpretacji możemy wykazać, że mimo 

możliwej mikroskopowej odwracalności procesów, nieodwracalny charakter 

makroskopowej ewolucji układu wynika z tego, że obserwowany jest kierunek zmian  



 

 

ku makrostanowi najbardziej prawdopodobnemu (a więc, ściśle rzecz ujmując, nie 

jedynemu możliwemu). Nadaje to II zasadzie termodynamiki charakter statystyczny, 

w przeciwieństwie do ścisłego znaczenia zasady zachowania energii. Przyjęcie 

modelu kwantowego, czyli uwzględnienie kwantowania energii różnego rodzaju 

ruchów pozwala następnie na wykazanie dwóch zasadniczych tendencji                                     

o fundamentalnym znaczeniu edukacyjnym:  

(1) dla ustalonej energii wewnętrznej układu: wzrost entropii następuje ze 

zwiększeniem gęstości poziomów energetycznych, wywołanej bądź zwiększeniem 

rozmiaru przestrzeni dostępnej dla ruchów cząstek, bądź zwiększeniem masy 

poruszających się cząstek, 

(2) dla rosnącej energii wewnętrznej układu o ustalonych rozmiarach przestrzeni dla 

ruchu cząstek, wzrost entropii następuje poprzez bardziej zróżnicowane obsadzenie 

dostępnych poziomów energetycznych o niezmiennych wzajemnych odstępach. 

 Z takiej molekularnej interpretacji entropii, pozwalającej na zrozumienie 

procesów zachodzących np. przy jej wyznaczaniu z pomiarów termochemicznych na 

podstawie klasycznej definicji Clausiusa: ∆𝑆 = 𝑛 ∫(𝐶𝑣/𝑇)d𝑇, wynika, że powiązane 

z entropią niezbyt fortunne pojęcie „stopnia nieuporządkowania” oznacza w istocie 

liczbowe lub filozoficzne odniesienie do zakresu różnorodności rozłożenia energii 

pomiędzy dostępne stopnie swobody ruchów. Na odwrót, układ jest 

„uporządkowany”, gdy wszystkie cząstki mają podobną lub tę samą (dla T → 0 K) 

energię, gromadząc się w stanach równowagi na najniższych dostępnych poziomach 

energetycznych, co może wiązać się także ze zmianą (w tym - wzajemnym 

zbliżeniem) ich położeń, ale nie jest to kwestia zasadnicza. W końcu klasyczna 

definicja entropii także nawiązywała tylko do przepływów energii na sposób ciepła: 

S  Q/T. We wspomnianym wyżej artykule, J. P. Lowe [14, 15] słusznie zatem 

krytykuje entropię jako miarę „nieporządku”, wskazując, iż ruch atomów gazowego 

neonu jest w wyższych temperaturach tak samo chaotyczny, jak w temperaturach 

niższych, a więc tak samo „nieuporządkowany”. Wniosek z tego taki, że byłoby 

najlepiej zrezygnować z interpretowania entropii jako „miary nieuporządkowania”, 

mimo ogromnej popularności tego określenia w literaturze przedmiotu, zastępując je 

bardziej odpowiadającą realiom określeniem – jako „miary stopnia różnorodności 

rozkładu całkowitej energii między dostępne stopnie swobody ruchów”. 

Problem 2. Sformułowanie „entropia w procesach samorzutnych rośnie” 

popularnością mogłoby zapewne co najmniej dorównać błędnemu przekonaniu                     

o temperaturze 25oC jako „standardowej”. Dzieje się tak mimo np. oczywistego 

spadku standardowej entropii np. ciekłej wody w procesie samorzutnego jej 

zamarzania poniżej temperatury topnienia, a także  w  trakcie  wielu  reakcji  chemii- 
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cznych, np. w syntezie amoniaku z pierwiastków, zgodnie ze standardową entropią 

tej reakcji.  Procesy takie mogą być jednak termodynamicznie faworyzowane dzięki 

odpowiednio ujemnemu (egzotermicznemu) efektowi cieplnemu, powodującemu 

wzrost entropii otoczenia, który co najmniej kompensuje spadek entropii układu i dla 

procesów nieodwracalnych stanowi wkład do zawsze dodatniej produkcji entropii 

iS. Z kolei postulat niezerowej produkcji entropii, iS  0, stanowi w istocie jedno 

ze sformułowań drugiej zasady termodynamiki i jest kluczowe dla opisu 

nierównowagowych stanów stacjonarnych i niestacjonarnych, a więc także dla 

charakterystyki m. in. materii ożywionej. Ważne jest także (p. 4) uwzględnienie 

wkładu do entropii układu, pochodzącego od entropii mieszania reagentów w trakcie 

reakcji chemicznej. Trzeba więc II zasadę termodynamiki wypowiadać możliwie 

precyzyjnie, np. w postaci zdania: ”łączna entropia układu i otoczenia w procesach 

samorzutnych nie maleje, pozostaje stała dla procesów odwracalnych (quasi-

statycznych) i rośnie dla procesów nieodwracalnych” i wyjaśniać to na przykładzie 

odpowiednich procesów fizycznych i chemicznych (np. pokazując m. in. zmiany 

stanu skupienia jako wyjątkowe przykłady obserwowalnych procesów praktycznie 

odwracalnych). Pouczające jest także pokazanie możliwych wariantów podziału 

zmiany energii wewnętrznej układu na różne sposoby jej przekazywania między 

układem i otoczeniem, w zależności od konstrukcji układu eksperymentalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem tego, iż różnica między efektem cieplnym całkowicie 

nieodwracalnego i w pełni odwracalnego procesu, czyli np. (H – Qod)p,T oznacza 

maksymalną ilość energii, jaka może być wykorzystana w postaci pracy 

nieobjętościowej, np. elektrycznej w rozładowywanym odwracalnie ogniwie: (G)p,T 

= Welektr,max = -nF.  Celowe jest także finalne zestawienie równoważnych różnych 

postaci II zasady termodynamiki, np.: 

∆𝑆ukł ≥
𝑄

𝑇
                                                      (5) 

∆𝑆ukł + ∆𝑆otocz ≥ 0                                      (6) 

iS  0                                                     (7) 

(𝑊nieobj)𝑝,𝑇
< 0                                         (8) 

Zależności te nie są jednak na poziomie akademickim wystarczające, aby 

wyjaśnić zmiany termodynamicznych sił napędowych reakcji chemicznych w trakcie 

ich biegu, prowadzące do stanu równowagi chemicznej dla narzuconych więzów, np. 

p,T = const. Wskazane jest zatem wprowadzenie tej problematyki na podstawie 

dobrze znanych, prostych procesów fizycznych lub chemicznych. 

 



 

 

3. PAROWANIE WODY JAKO WPROWADZENIE DO 

ZMIAN TERMODYNAMICZNEJ SIŁY NAPĘDOWEJ REAKCJI 

Przekonującym wstępem do wyjaśnienia kolejnego podstawowego,                                   

a sprawiającego trudności problemu, jakim jest odróżnienie standardowej entalpii 

swobodnej reakcji rG0  od jej siły napędowej 𝑟𝐺() dla aktualnego składu 

reagentów, może być analiza procesu parowania wody. Praktyka pokazuje, że jeśli 

nie zwrócimy na ten problem szczególnej uwagi, obliczana w typowy sposób                                  

z danych standardowych wartość rG0 = rH0 - TrS0 może być przez studentów 

nieściśle interpretowana jako miara samorzutności procesu dla układu złożonego 

początkowo z czystych substratów, podczas gdy informację tę przekazuje wartość 

𝑟𝐺() dla współrzędnej reakcji =0 (por. równanie (2)). Parowanie wody ma tę 

oczywistą zaletę, że jest wszystkim doskonale znane jako przyczyna m. in. 

wysychania mokrego prania w temperaturze pokojowej. Konfrontacja tego 

samorzutnego procesu (dla którego 𝐺()  < 0) (tymczasem pominięto tu dolny 

indeks r jako zarezerwowany tylko dla reakcji chemicznych) z dodatnią wartością 

standardowej entalpii swobodnej parowania wody w temperaturze pokojowej: 

∆𝐺𝑝𝑎𝑟,298
0  = +8,59 kJ/mol jednoznacznie pokazuje istotną różnicę między informacją 

termodynamiczną przekazywaną bezpośrednio przez tę wartość a siłą napędową 

procesu  𝐺() w konkretnych, niestandardowych warunkach. Analiza tych 

charakterystyk ujawnia następnie sens 𝐺() jako pochodnej entalpii swobodnej 

układu G po współrzędnej reakcji i pokazuje jaką rolę w nich pełni wartość i znak  

∆𝐺𝑝𝑎𝑟,298
0 . 

Prawidłowa interpretacja ∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 > 0 oznacza, iż w układzie złożonym z obu faz 

wodnych w ich stanach standardowych, czyli z czystej ciekłej wody i czystej pary 

wodnej o ciśnieniu 1 bar, skraplanie pary wodnej przeważa nad parowaniem ciekłej 

wody. Dzięki temu, że w naszym typowym klimacie cząstkowe ciśnienie pary 

wodnej w powietrzu jest nie tylko znacznie niższe od ciśnienia standardowego, ale 

zwykle także znacząco niższe od równowagowej prężności pary, pranie wysycha. 

Odpowiadająca temu procesowi jego siła napędowa 𝐺𝑝𝑎𝑟()  musi więc być 

ujemna, a przybrałaby wartość zerową dopiero, gdyby osiągnięta zostałaby  

równowagowa prężność pary wodnej, opisana zależnością2: 

𝑝𝑟ó𝑤𝑛(H2O) = 𝑝0 exp(−∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 /𝑅𝑇)  0,031 bar                (9)                                  

 
2  W tym opracowaniu przyjęto, że odchylenia charakterystyk faz od doskonałości są pomijalne, czyli 

współczynnik aktywności i w wyrażeniu na aktywność termodynamiczną (lotność) gazu 𝑎𝑖 = 𝛾𝑖𝑝𝑖 𝑝0⁄  jest 

równy jedności. 
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Wytworzenie nad wodą pary o wyższym ciśnieniu spowodowałoby oczywiście 

przewagę jej kondensacji nad parowaniem cieczy. Relacje te schematycznie pokazuje 

rys. 1.  

 

 

Rysunek 1.  Schematyczne zestawienie względnego zaawansowania procesów parowania wody/kondensacji  

pary wodnej i znaków termodynamicznej siły napędowej procesu parowania Gpar  jako funkcji 

ciśnienia cząstkowego 𝑝H2O nad powierzchnią cieczy. Ciśnienie pary wodnej jest proporcjonalne 

do współrzędnej reakcji , określającej tu liczbę moli wody, która przeszła w stan pary 

Figure 1. Schematic summary of the relative advancement of water evaporation/water vapor condensation 

processes and signs of the thermodynamic driving force of the evaporation process Gpar as                       

a function of the partial pressure 𝑝H2O above the liquid surface. The water vapor pressure is 

proportional to the reaction coordinate , which is here the number of moles of water that has 

become vaporized 

 

 

Pełną zależność 𝐺par(𝑝H2O)  dla warunków izobaryczno-izotermicznych 

można wyprowadzić jako szczególną postać relacji (2), przyjmując wyrażenia na 

potencjały chemiczne: 𝜇H2O(g) = 𝜇H2O(g)
0 + 𝑅𝑇 ln[𝑝H2O/𝑝0] oraz 𝜇H2O(c) =

𝜇H2O(c) 
0 , w których 𝑝H2O oznacza ciśnienie pary wodnej – całkowite lub cząstkowe 

w mieszaninie z pozostałymi gazami tworzącymi wilgotne powietrze o całkowitym 

ciśnieniu 1 bar:  

𝐺𝑝𝑎𝑟[(𝑝H2O)] =  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [

𝑝H2O()

𝑝𝑜
] =  𝐺𝑝𝑎𝑟

0 +

                                               𝑅𝑇 ln [𝑥H2O()𝑃całk/𝑝0]                                          (10) 

Monotonicznie rosnąca zależność 𝐺𝑝𝑎𝑟𝑣𝑠. 𝑝H2O ma miejsce zerowe dla stanu 

równowagi, opisanego równowagowym ciśnieniem 𝑝H2O = ok. 0,031 bar. Wyrażenie 

(10) na siłę napędową parowania Gpar() jest z definicji pochodną całkowitej 

entalpii swobodnej G układu po współrzędnej  reakcji : 

∆par𝐺() =  (
𝜕𝐺

𝜕
)

𝑝,𝑇
                                         (11) 
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Z kolei całkowita entalpia swobodna układu: woda-para wodna (z dokładnością 

do nieznanej stałej, a więc jest to wartość względna), która osiąga minimum dla 

równowagowego ciśnienia pary wodnej w warunkach izotermiczono-izobarycznych, 

określona jest równaniem: 

𝐺() =  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑛H2O𝑅𝑇 ln (

𝑥H2O()𝑃całk

𝑝0
) 

=  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑛H2O𝑅𝑇 ln [

𝑛H2O()𝑅𝑇

𝑉𝑝0 ]                                 (12) 

w którym 𝑛H2O oznacza liczbę moli pary wodnej. W pierwszym etapie rozumowania 

możemy przyjąć wariant, w którym dostatecznie duża ilość wody została 

umieszczona w naczyniu o stałej objętości V i stałej  temperaturze T, z którego 

wcześniej wypompowano powietrze. Parowanie wody zachodzi więc w takim 

naczyniu praktycznie do próżni, stopniowo je wypełniając aż do osiągnięcia ciśnienia 

równowagowego. Ściśle rzecz ujmując, ze względu na tę izochoryczność                                   

i izotermiczność układu właściwym potencjałem termodynamicznym, które osiąga 

wtedy minimum, jest energia swobodna Helmholtza A  U – TS, powiązana z entalpią 

swobodną relacją A = G - pV = G - 𝑛H2O𝑅𝑇 , zatem z równania (12) wynika 

następująca postać funkcji A: 

𝐴() =  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑛H2O()𝑅𝑇 ln [

𝑛H2O()𝑅𝑇

𝑉𝑝0
] − 𝑃całk𝑉 

=  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑛H2O()𝑅𝑇 ln [

𝑛H2O()𝑅𝑇

𝑉𝑝0 ] − 𝑛H2O()𝑅𝑇                               (13) 

Przekłada się to na siłę napędową parowania w warunkach V, T = const:  

𝐴par() = (
𝜕𝐴

𝜕
)

𝑉,𝑇

=  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [

𝑛H2O()𝑅𝑇

𝑉𝑝0
] = 𝐺𝑝𝑎𝑟

0 + 𝑅𝑇 ln [
𝑅𝑇

𝑉𝑝0
] 

(14) 

co oczywiście oznacza, że z kolei scałkowanie (14) prowadzi na powrót do (13).                      

W równaniu (14) współrzędna  została, zgodnie z jej definicją (3) i podpisem pod 

rys. 1, uznana za równą ilości moli odparowanej wody w równaniu Clapeyrona                          

i wtedy:  = 𝑝H2O()𝑉/𝑅𝑇.  Przyjmując zmienność współrzędnej  w przedziale                 

[0, 1], można ją zinterpretować np. w ten sposób, że dla  = 1 para wodna osiąga                 

w naczyniu o objętości V standardowe ciśnienie p0 = 1 bar, co w temperaturze 298,15 

K oznacza, iż V = 24,79 dm3. Innymi słowy, w równaniach (13, 14) cały czynnik 

RT/p0V staje się równy 1 mol-1  i  współrzędna  reakcji    [mol]  oraz  bezwymiarowa  
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wartość  𝑝H2O/𝑝0  będą sobie wtedy liczbowo równe, co wyrażone zostanie 

symbolicznie jako   
𝑝H2O

𝑝0  = {} = {𝑛H2O}. Równania (13, 14) przyjmą wtedy postać: 

𝐴() =  𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln[] − 𝑅𝑇                            (15)                               

𝐴𝑝𝑎𝑟() = (
𝜕𝐴

𝜕
)

𝑉,𝑇
=  𝐺𝑝𝑎𝑟

0 + 𝑅𝑇 ln()                          (16)  

Zależności (15) i (16), ilustrujące zarazem graficznie to, iż 𝐴𝑝𝑎𝑟() jest pochodną 

(𝜕𝐴/𝜕)𝑉,𝑇, pokazuje rys. 2. Zatem dla jednoskładnikowej fazy gazowej ciśnienie 

równowagowe jest takie samo, jak opisane relacją (10). 

 

Rysunek 2.  (A) Zależność (15) względnej energii swobodnej Helmholtza A układu: ciekła woda + para wodna 

od 𝑝H2O/𝑝0 = {}= {𝑛H2O}; (B) zależność Apar  od 𝑝H2O/𝑝0 = {}= {𝑛H2O}, opisana równaniem 

(16), interpretowana jako termodynamiczna siła napędowa izochorycznego parowania wody                   

w temp. 298,15 K; ∆𝐺par
0  = 8,59 kJ/mol 

Figure 2. (A) Dependence (15) of the relative free Helmholtz energy A of the system: liquid water + water 

vapor on the 𝑝H2O/𝑝0  = {}= {𝑛H2O} coordinate; (B) Relationship Apar vs. 𝑝H2O/𝑝0  = {}= 

{𝑛H2O}, described by equation (16), interpreted as thermodynamic driving force for isochoric 

water evaporation at temperature 298.15 K;  ∆𝐺par
0  = 8,59 kJ/mol 
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Powyższy opis parowania wody jest jednak o tyle uproszczony, że                                      

w termodynamicznej charakterystyce np. realnego wysychania mokrego prania na 

powietrzu musimy wziąć pod uwagę, iż para wodna jest tylko jednym ze składników, 

a ponadto izobarycznego, a nie izochorycznego (lecz w założeniu – nadal 

izotermicznego) układu. Każdy składnik tego układu wnosi stosowny wkład do jego 

całkowitej entalpii swobodnej, która wtedy staje się potencjałem termodynamicznym 

odpowiednim dla opisu takich warunków parowania wody. 

Dla uproszczenia tych rozważań możemy zastąpić realne powietrze fizycznie 

równoważnym, tzn. wirtualnym, neutralnym chemicznie gazem o stałej liczbie moli 

𝑛pow
0 , co oznacza, iż odpowiednio duża porcja wody została umieszczona                               

w wypełnionym „powietrzem” szczelnym naczyniu, ale tym razem zamkniętym 

ruchomym tłokiem, którego położenie zmienia się w miarę pojawiania się w nim 

kolejnych porcji pary wodnej, tak aby ciśnienie mieszaniny gazowej pozostało stałe 

i równe ciśnieniu atmosferycznemu  Pcałk. Wtedy odpowiednim potencjałem 

termodynamicznym staje się entalpia swobodna układu (ciekła woda + wilgotne 

powietrze) i jej względna wartość wyraża się zależnością: 

𝐺() =  ∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [𝑥H2O()

𝑃całk

𝑝0 ] +  𝑅𝑇𝑛pow
0 ln [𝑥pow()

𝑃całk

𝑝0 ]          

(17) 

w której ułamki molowe składników gazowych dane są równaniami: 

𝑥H2O() =  


 +𝑛pow
0                                           (18-A) 

𝑥pow() =  
𝑛pow

0

 +𝑛pow
0                                           (18-B) 

W wyrażeniach (18), ze względu na definicję (3),  jest nadal równe ilości moli 

wody w fazie gazowej (stan początkowy: 𝑛𝑖
0 = 0 moli pary wodnej, współczynnik 

stechiometryczny i = 1). Rysunek 3 przedstawia zależności G() dla dwóch 

modelowych wartości 𝑛pow
0 . Należy zwrócić uwagę, że minima tych zależności 

przypadają przy różnych równowagowych wartościach współrzędnej reakcji , ale    

w każdym przypadku odpowiadają one temu samemu równowagowemu 

cząstkowemu ciśnieniu pary wodnej, równemu 0,031 bar, wynikającą z (9), (15), (16) 

i wskazaną na rys. 2. 
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Rysunek 3.  Zależność względnej entalpii swobodnej układu (ciekła woda + para wodna + wirtualny gaz 

obojętny) od współrzędnej reakcji, opisana relacją (17), dla różnych (ustalonych) liczb moli gazu 

obojętnego: (A): 𝑛pow
0  = 0,5 mol, (B)  𝑛pow

0  = 2,5 mol. Temperatura 298,15 K. Ciśnienie 

całkowite Pcałk = 1 bar. W obu przypadkach obliczone na podstawie wyznaczonych wartości równ, 

równowagowe ciśnienie cząstkowe pary wodnej wynosi 0,031 bar 

Figure 3. Dependence of the relative free Gibbs energy of the system (liquid water + water vapor + virtual 

inert gas) on the reaction coordinate, described by the relation (17) for different (fixed) numbers 

of moles of the inert gas: (A): 𝑛pow
0  = 0.5 mol, (B) 𝑛pow

0  = 2.5 mol. Temperature 298.15 K. Total 

pressure pcałk = 1 bar. In both cases, the equilibrium water vapor pressure, calculated based on 

determined równ  values, is 0.031 bar 

 

 

  O SIŁACH NAPĘDOWYCH W PRZYRODZIE – KONCEPCJE, INTERPRETACJE I NIEPOROZUMIENIA               15  
   



 

  

Pouczające jest także rozważenie przypadku, gdy układ pozostaje izobaryczny, lecz 

nie zawiera gazu obojętnego - jest to sytuacja zasadniczo odmienna od omówionego 

wyżej (Rys. 2) stopniowego nasycania czystą parą wodną opróżnionego początkowo 

zbiornika o stałej objętości, czyli procesu izochorycznego. Obecną sytuację opisuje 

uproszczona postać równania (17): 

𝐺() =  ∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [

𝑃całk

𝑝0
] =  {∆𝐺𝑝𝑎𝑟

0 + 𝑅𝑇 ln [
𝑃całk

𝑝0
]}               (19) 

wskazująca, że w takim przypadku entalpia swobodna układu jest liniową funkcją 

współrzędnej  o nachyleniu {∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [

𝑃całk

𝑝0 ]}  zależnym od ciśnienia 

całkowitego Pcałk, równego tym razem ustalonemu ciśnieniu czystej pary wodnej. 

Oznacza to, że w całym przyjętym zakresie zmienności   [0, 1] termodynamiczna 

siła napędowa, dla ustalonego ciśnienia wody, jest wtedy niezmienna: 

𝐺𝑝𝑎𝑟() =  ∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [

𝑃całk

𝑝0 ] = ∆𝐺𝑝𝑎𝑟
0 + 𝑅𝑇 ln [

𝑝H2O

𝑝0 ] = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡   (20) 

W konsekwencji, dla dowolnego stopnia przereagowania , w zależności od owego 

całkowitego ciśnienia, woda albo będzie do końca wyparowywać dla 𝑝H2O < 0,031 

bar; (𝐺𝑝𝑎𝑟 = const < 0) lub pozostawać w równowadze z parą wodną dla 𝑝H2O = 

0,031 bar; ( 𝐺𝑝𝑎𝑟  = 0), natomiast dla 𝑝H2O > 0,031 bar będzie następować 

kondensacja pary wodnej (𝐺𝑝𝑎𝑟  > 0) aż do całkowitego jej skroplenia. Te trzy 

przypadki przykładowo ilustruje rys. 4. 

Rozważania takie, jak zilustrowane rys. 3, pomagają zrozumieć quasi-

paraboliczny, a w istocie logarytmiczny przebieg zależności G() jako wynik zmian 

ciśnień (lub analogicznie stężeń) reagentów, z uwzględnieniem efektów mieszania 

(tu: z nieaktywnymi składnikami powietrza).  Jest to bardzo ważne dla zrozumienia 

analogicznych charakterystyk reakcji, opartych na zmienności entalpii swobodnej 

układu ze współrzędną reakcji  [mol], w których dochodzi na ogół do mieszania 

reagujących ze sobą chemicznie substancji, co opisuje równanie (2) rozszerzone                     

o ostatnią konkluzję do postaci (21), z dodanym dolnym indeksem r dla podkreślenia 

następującego od teraz opisu reakcji chemicznych: 

(∆𝑟𝐺)𝑝,𝑇 ≡  (
𝐺


)

𝑝,𝑇
=  𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇 ln 𝑄()    [J/mol]               (21) 
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Rysunek 4.  Zależność (A) względnej entalpii swobodnej G układu: ciekła woda+para wodna (19) oraz (B) 

termodynamicznej siły napędowej procesu  parowania wody 𝐺𝑝𝑎𝑟 (20) do czystej pary wodnej 

o ustalonym ciśnieniu Pcałk = 𝑝H2O: (1) 0,005 bar < prówn; (2) 0,031 bar = prówn oraz (3) 1 bar > 

prówn; Temperatura T = 298,15 K 

Figure 4. Dependence (A) of the relative free Gibbs energy G of the system: liquid water+water vapor (19), 

and (B) of the thermodynamic driving force of  evaporation of water 𝐺𝑝𝑎𝑟 (20) to pure water 

vapor at a constant pressure Pcałk = 𝑝H2O: (1) 0.005 bar < prówn; (2) 0.031 bar = prówn and (3) 1 bar 

> prówn; Temperature T = 298.15 K 
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Wpływ wartości 𝑟𝐺0  na przebieg (∆𝑟𝐺)𝑝,𝑇  polega na tym, że im bardziej 

dodatnia (mniej ujemna) jest wartość 𝑟𝐺0 dla danej temperatury, tym mniejszą 

wartość przyjmuje stała równowagi reakcji i zarazem minimum funkcji (∆𝑟𝐺)𝑝,𝑇, 

przypadające przy równowagowej wartości równ, przesuwa się coraz bardziej                        

w stronę czystych substratów, jak to schematycznie pokazuje rys. 5. 

 

Rysunek 5.  Wpływ znaku i wartości rG
0 (dla p, T = const) na przebiegi zależności G() i rG() dla reakcji 

A(g) = B(g), wykazujące, odpowiednio, minimum i miejsce zerowe dla równowagowego składu 

układu reagującego równ. Od lewej: rG
0 = +5 kJ/mol; rG

0 = 0 kJ/mol i rG
0 = -5 kJ/mol. 

Temperatura T = 298,15 K, Pcałk = 1 bar 

Figure 5. The influence of the sign and value of rG
0 (for p, T = const) on the dependences G() and rG() 

for the reaction A(g) = B(g), showing, respectively, the minimum and zero for the equilibrium 

composition of the reacting system  równ. From the left: rG
0 = +5 kJ/mol; rG

0 = 0 kJ/mol and 

rG
0 =- 5 kJ/mol. Temperature T = 298.15 K, Pcałk = 1 bar 

 

Schematy te pokazują zarazem, jak pochopne może być wnioskowanie o tym, 

że reakcja nie zachodzi dla dodatniej wartości rG0. Dlaczego zatem np. wykrywamy 

dysocjację kwasową CH3COOH w roztworze wodnym, skoro wartość rG0 tego 

procesu, obliczona na podstawie stałej dysocjacji Ka = 1,710-5 w temp. 298,15 K, 

wynosi +27,2 kJ/mol?  

Niezwykle ważne jest więc zrozumienie przez studentów, że znak wartości r𝐺0 

pokazuje jednoznacznie kierunek reakcji, ale tylko takiej, która przebiegałaby                        

w układzie zawierającym początkowo nie wyłącznie same substraty, lecz łącznie 

substraty oraz produkty, dodatkowo w ich (na ogół) wyidealizowanych stanach 

standardowych, wymagających m, in. czystych składników gazowych o idealnym 

zachowaniu i indywidualnych ciśnieniach 1 bar. Ponadto efekt energetyczny takiego  

18 M. ORLIK  
   



 

 

procesu byłby istotnie równy 𝑟𝐺0 tylko wtedy, gdyby w trakcie reakcji reagenty 

pozostawały stale w swoich stanach standardowych, co oznaczałoby np. konieczność 

przereagowania bardzo niewielkiego ułamka bardzo dużej początkowej ilości każdej 

czystej fazy gazowej, aby jej ciśnienie pozostawało cały czas praktycznie 

standardowe. Zrozumienie quasi-parabolicznego (co do kształtu) przebiegu rG()                

i źródła logarytmicznej zależności potencjałów chemicznych od aktywności 

termodynamicznych reagentów wymaga jednak wprowadzenia do entalpii 

swobodnej wkładu od entropii mieszania reagentów. 

 

4. ROLA ENTROPII MIESZANIA REAGENTÓW   

W TERMODYNAMICZNEJ CHARAKTERYSTYCE REAKCJI 

CHEMICZNEJ 

 

4.1. PIERWSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA 

 

Mieszanie reagentów nie zachodzi, gdy reagują ze sobą czyste fazy stałe lub 

praktycznie niemieszające  się wzajemnie ciecze. W typowej praktyce chemicznej                

o wiele częściej dochodzi jednak do takiego mieszania, jeśli reakcja przebiega                        

w roztworach gazowych lub ciekłych, i to już na etapie chemicznie różnych 

substratów (rys. 6).  

 

Rysunek 6.  Schemat pokazujący efekty energetyczne mieszania reagentów na różnych etapach reakcji 

chemicznej, biegnącej modelowo od czystych substratów do czystych produktów w ich stanach 

standardowych 

Figure 6. Diagram showing the energetic effects of mixing reacting species at various stages of a chemical 

reaction, running in the model from pure reactants to pure products in their standard states 
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Entropia mieszania może być wyprowadzana z jej różniczki (dla T = const):  

d𝑆 =  (
𝐶V

𝑇
) d𝑇 +  (

𝑛𝑅

𝑉
) d𝑉 =  𝑛𝑅 (

d𝑉

𝑉
)

𝑇
                           (22) 

Dla nA moli gazu o początkowej objętości VA i nB moli gazu o objętości VB, 

zachowujących się jak gazy doskonałe, entropia ich mieszania opisana jest, po 

scałkowaniu (22), relacją:  

𝑆𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧 =  ∆𝑆A + ∆𝑆B = 𝑛A𝑅 ∫
d𝑉

𝑉

𝑉A+B

𝑉A
+ 𝑛B𝑅 ∫

d𝑉

𝑉
= 

𝑉A+B

𝑉B
𝑛A𝑅 ln

𝑉A+B

𝑉A
+

 𝑛B𝑅 ln
𝑉A+B

𝑉B
                                                                                                           (23) 

którą można przekształcić do równoważnej postaci o ogólnym zastosowaniu do 

mieszanin dwuskładnikowych: 

𝑆𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧 =  −𝑅(𝑛A + 𝑛B)(𝑥𝐴 ln 𝑥𝐴 +  𝑥𝐵 ln 𝑥𝐵)  ≥ 0                             (24) 

Podstawową dydaktyczną zaletą tych zależności jest pokazanie, iż to ujemny wkład 

dodatniej entropii mieszania do entalpii swobodnej, wynikający z jej definicji 

G = H - TS jest źródłem logarytmicznej zależności potencjału chemicznego danego 

składnika (np. gazowego) od jego aktywności termodynamicznej, tu (jak wyżej) 

przybliżonej przez iloraz pi/p0:  

(
𝐺

𝑛𝑖
)

𝑝,𝑇,𝑛𝑗≠𝑖

≡ 𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
0 + 𝑅𝑇 ln (

𝑝𝑖

𝑝0)                                       (25) 

Wpływ entropii mieszania na termodynamiczną siłę napędową reakcji można 

prześledzić dla prostej reakcji chemicznej o schemacie A(g) = B(g), której oba 

reagenty pozostają w tej samej fazie i swobodnie się mieszają. Rzeczywistym 

przykładem może być proces izomeryzacji gazowych związków. W szczególnym jej 

przypadku, jakim jest racemizacja, stała równowagi reakcji K=1, standardowa 

entalpia swobodna rG0 = 0 i jedyną siłą napędową tego procesu pozostaje entropia 

mieszania, osiągająca maksimum dla składu racemicznego. Równowagowa wartość 

G jest wtedy najmniejszą z możliwych ze względu na relację: G(równ) = H – TS 

= H – TSmiesz,max (równ), w której ponadto entalpia mieszania gazów doskonałych 

H = 0.  

Opisaną przez (24) zależność entropii mieszania np. gazów doskonałych od 

aktualnego składu mieszaniny, dla  warunków początkowych nA
0 = 1, nB

0 = 0,                            

w którym xB = 1 - xA,  ilustruje Rys. 7. 
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Rysunek 7.  (A) Zależność entropii mieszania Smiesz (24) od składu mieszaniny A i B wyrażonej przez 

zmieniającą się wzajemną proporcję składników xB = 1 - xA, przy warunku nA + nB = 1 mol;                    

(B) odpowiadająca rys. (A) zmiana względnej entalpii swobodnej układu G = -TSmiesz (dla 

Hmiesz = 0); Temperatura T = 298,15 K 

Figure 7. (A) Dependence of the entropy of mixing Smiesz (24) on the composition of the mixture A and B 

expressed by the mutual proportion xB = 1 - xA, with the condition nA + nB = 1 mol;                                      

(B) corresponding to Fig. (A) relative free Gibbs energy change of the system G = -TSmiesz (for 

Hmiesz = 0); Temperature T = 298.15 K 

 

Sądzę, że takie rozważania mogą pomóc studentom zrozumieć, dlaczego zmiany 

entalpii swobodnej G = H – TS  układu w trakcie reakcji wykazują kształt odwróconej 

quasi-paraboli, ze stanem równowagi  odpowiadającym minimum, na którego 

położenie, oprócz wartości G0, ma wpływ entropia mieszania substratów                                  

i produktów. 
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Jeśli dalej przyjmiemy niezerową wartość standardowej entalpii swobodnej 

reakcji, np. 𝑟𝐺0  = + 2 kJ/mol, to zależność G() i odpowiadający jej przebieg 

rG() ilustruje rys. 8. 

     

 

Rysunek 8.  (A) Linia ciągła: zależność zmian względnej entalpii swobodnej układu G od współrzędnej 

reakcji  dla reakcji A(g) = B(g), obliczona z zależności: 𝐺() = ∆𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇 ln(1 − ) +

𝑅𝑇 ln[/(1 − )]; linia przerywana odpowiada hipotetycznej charakterystyce tej (niemożliwej 

wtedy) reakcji G() = rG
0 bez uwzględniania wpływu entropii mieszania; (B) odpowiadająca 

rys. (A) zależność aktualnej siły napędowej rG od współrzędnej reakcji: rG() = rG
0 +  RT ln 

[pB()/pA()]= rG
0 +  RT ln [/(1-)].  rG

0 = 2 kJ/mol, Temperatura T = 298,15 K, Pcałk = 1 bar 

Figure 8. (A) Solid line: dependence of changes in the relative Gibbs free energy G of the system as                            

a function of the reaction coordinate  for the reaction A(g) = B(g), calculated from: 𝐺() =

∆𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇 ln(1 − ) + 𝑅𝑇 ln[/(1 − )]; the dashed line corresponds to the hypothetical 

characteristics G() = rG
0 of this (then impossible) reaction without taking into account the 

influence of entropy of mixing; (B) corresponding to Fig. (A) dependence of the actual driving 

force rG on the reaction coordinate: G() = rG
0 +  RT ln [pB()/pA()]= rG

0 +  RT ln [/(1-)]. 

rG
0 = 2 kJ/mol, Temperature T = 298.15 K, Pcałk = 1 bar 
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Przekazuje on dwie istotne informacje:  

 

(1) linia przerywana pokazuje hipotetyczne zmiany entalpii swobodnej układu                

w sytuacji, gdy substraty i produkty znajdują się w stanach standardowych                  

i gdyby w trakcie reakcji nie dochodziło do mieszania tych reagentów; wtedy 

jednak proces ten nie mógłby przebiegać ze stanu samego substratu ze 

względu na monotoniczny wzrost G dla dowolnie małego przyrostu 

współrzędnej reakcji ; innymi słowy, przebieg tej reakcji do pokazanej na 

wykresie wartości równ  0,3 byłby możliwy jedynie dzięki wkładowi od 

entropii mieszania substratów i produktów; 

 

(2) w tym przypadku, gdy występuje tylko jeden substrat i tylko jeden produkt              

(a zatem nie istnieją wkłady od entropii mieszania samych czystych 

substratów i samych czystych produktów) odległość między początkiem                      

i końcem wykresu na osi rzędnych jest dokładnie równa 𝑟𝐺0 = 2 kJ/mol (rys. 

8-A). Ta relacja nie jest jednak spełniona dla bardziej złożonych stechiometrii 

reakcji, o czym jest mowa niżej.  

 

4.2. DRUGI STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA 

Dodatkowy wpływ entropii mieszania na termodynamiczną siłę napędową 

reakcji ma miejsce, gdy przebiega ona z udziałem więcej niż jednego substratu i/lub 

więcej niż jednego produktu. Zgodnie ze schematem na rys. 6 ujemny wkład entropii 

mieszania obniża entalpię swobodną układu już na etapie mieszania się samych 

substratów wychodzących wtedy z ich stanów standardowych i analogicznie wpłynie 

to na entalpię swobodną mieszaniny samych produktów.  Problemowi temu wiele 

uwagi poświęcili tacy autorzy podręczników jak m. in. W. Ufnalski [4], H. Rau i J. 

Rau [10], P. Atkins i in. [7] oraz ostatnio także E. Keszei [11]. W celu modelowej 

reprezentacji takiej sytuacji rozważymy proces o stechiometrii A(g) + 3B(g) = 2C(g), 

analogicznej do syntezy amoniaku, rozpoczynający się od substratów w stosunku 

stechiometrycznym. Przyjęta dla tej reakcji, dla przykładowej temperatury 500 K, 

wartość standardowej entalpii swobodnej wynosi 𝑟𝐺0 = + 7 kJ/mol, a teoretyczne 

przebiegi odpowiadających sobie zależności G() i rG(), wyznaczone dla 

modelowego ciśnienia Pcałk = 1 bar (znacznie jednak niższego od warunków realnej 

syntezy NH3)  pokazuje rys. 9.  
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Rysunek 9.  (A) Linia ciągła: zależność zmian względnej entalpii swobodnej układu G od współrzędnej 

reakcji  dla reakcji A(g) + 3B(g) = 2C(g), obliczona z relacji: 𝐺() = ∆r𝐺0 + 𝑅𝑇 ∑(𝑛𝑖
0 +

𝑖) ln[𝑝𝑖() 𝑝0⁄ ] =  ∆r𝐺0 + (1 − )𝑅𝑇 ln[(1 − ) (4 − 2)⁄ ] + (3 −

3)𝑅𝑇 ln[(3 − ) (4 − 2)⁄ ] + 2𝑅𝑇 ln[2 (4 − 2)⁄ ] dla całkowitego ciśnienia Pcałk = p0 = 1 

bar;  linia przerywana odpowiada hipotetycznej charakterystyce tej reakcji G() = rG
0 bez 

uwzględniania wpływu entropii mieszania (reakcja między substratami ponownie nie byłaby 

możliwa ze względu na monotoniczny wzrost G dla dowolnie małej dodatniej zmiany );                        

(B) odpowiadająca rys. (A) zależność aktualnej siły napędowej rG od współrzędnej reakcji: 

∆𝑟𝐺() = (𝜕𝐺 𝜕⁄ )𝑝,𝑇 = ∆𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇 ∑ 𝑖 ln[𝑝𝑖() 𝑝0⁄ ] = ∆𝑟𝐺0 − 𝑅𝑇 ln[(1 − ) (4 − 2)⁄ ] −

3𝑅𝑇 ln[(3 − 3) (4 − 2)⁄ ] + 2𝑅𝑇 ln[2 (4 − 2)⁄ ] . W stanie początkowym obecne były 

jedynie substraty A i B w stechiometrycznej proporcji 1:3. ∆𝑟𝐺0 = +7 kJ/mol, T = 500 K 

Figure 9.  (A) Solid line: dependence of changes in the relative free Gibbs energy G of the system on the 

reaction coordinate  for the reaction A(g) + 3B(g) = 2C(g), calculated based on: 𝐺() = ∆r𝐺0 +

𝑅𝑇 ∑(𝑛𝑖
0 + 𝑖) ln[𝑝𝑖() 𝑝0⁄ ] =  ∆r𝐺0 + (1 − )𝑅𝑇 ln[(1 − ) (4 − 2)⁄ ] + (3 −

3)𝑅𝑇 ln[(3 − ) (4 − 2)⁄ ] + 2𝑅𝑇 ln[2 (4 − 2)⁄ ], for total pressure Pcałk =  p0 =1 bar;  the 

dashed line corresponds to the hypothetical characteristic of this reaction G() = rG
0 without 

taking into account the influence of the entropy of mixing (the reaction between the substrates 

would again not be possible due to the monotonic increase of G for any small positive change ); 

(B) corresponding to Fig. (A) dependence of the current driving force rG on the reaction 

coordinate ∆𝑟𝐺() = (𝜕𝐺 𝜕⁄ )𝑝,𝑇 = ∆𝑟𝐺0 + 𝑅𝑇 ∑ 𝑖 ln[𝑝𝑖() 𝑝0⁄ ] = ∆𝑟𝐺0 −

𝑅𝑇 ln[(1 − ) (4 − 2)⁄ ] − 3𝑅𝑇 ln[(3 − 3) (4 − 2)⁄ ] + 2𝑅𝑇 ln[2 (4 − 2)⁄ ] . In the initial 

state, only reactants A and B were present in a stoichiometric ratio of 1:3. ∆𝑟𝐺0 = +7 kJ/mol, T = 

500 K 
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W odróżnieniu od schematu A(g) = B(g), tym razem pionowa odległość między 

wartościami G(=0) i G(=1) nie wynosi 𝑟𝐺0 = + 7 kJ/mol, lecz jest powiększona 

o wartość iloczynu temperatury i entropii mieszania substratów A i B, 

wyprowadzonych z ich stanów standardowych. Położenie analogicznego punktu dla 

pojedynczego produktu oczywiście nie ulega zmianie. Ponadto rys. 9 pokazuje 

ponownie, że w tych warunkach, bez obniżającego entalpię swobodną wkładu od 

entropii mieszania także ta reakcja, rozpoczynająca się od czystych substratów, nie 

mogłaby w najmniejszym stopniu przebiegać ze względu na monotoniczny wtedy, 

liniowy wzrost entalpii swobodnej układu.  

 

5. WPŁYW TEMPERATURY NA RÓWNOWAGOWY SKŁAD 

UKŁADU REAGUJĄCEGO 

5.1. STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI JAKO FUNKCJA STANDARDOWYCH 

WARTOŚCI ∆𝒓𝑯𝟎 i ∆𝒓𝑺𝟎 

Każdy, kto wnikliwie analizował zawiłości wpływu różnych czynników 

(ciśnienia, temperatury, dodatku reagentów) na równowagowy skład układu 

(zamkniętego lub otwartego) z reakcją chemiczną wie, jak ciekawe i niekiedy 

pozornie paradoksalne mogą być kierunki tych zmian; wiele uwagi analizie tych 

przypadków poświęcił m. in. W. Ufnalski [4]. Tutaj ograniczę się do wpływu 

temperatury na stałą równowagi reakcji, który może być interpretowany z różnych 

punktów widzenia. Często także dotyczą go typowe pytania studentów, np. dlaczego 

o kierunku zależności stałej równowagi reakcji K od temperatury decyduje znak 

wyłącznie standardowej entalpii reakcji (rHo), a nie także znak standardowej 

entropii reakcji (rSo), skoro kierunek zmian samej wartości G0 z temperaturą 

zależy głównie od znaku S0.   Problem ten, wciąż zatem żywy z dydaktycznego 

punktu widzenia, był dyskutowany niejednokrotnie, m. in. na łamach J. Chem. Educ. 

(np. [16, 17]). Typowa podręcznikowa odpowiedź na powyższe pytania ma często 

głównie matematyczny charakter, ale potrzebna jest pogłębiona analiza tych 

zależności, która pozwala dostrzec m. in. ponownie rolę entropii mieszania 

reagentów. Przykładowe przebiegi siły napędowej rG w funkcji współrzędnej 

reakcji , dla różnych kombinacji standardowych wartości  rHo i rSo, pokazane są 

na rys. 10.  
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Rysunek 10.  Przykładowe zależności termodynamicznej siły napędowej rG() dla czterech, różniących się 

znakami i wartościami, kombinacji standardowych wartości rH
0 i rS

0, ilustrujące wpływ 

temperatury na równowagowy skład układu zamkniętego z reakcją A(g)=B(g), rozpoczynającą 

się od czystego substratu A (por. podpis pod rys. 8)  

Figure 10. Example relations of the thermodynamic driving force rG() for four combinations of standard 

values rH
0  and rS

0, differing in signs and values, illustrating the effect of temperature on the 

equilibrium composition of the closed system with reaction A(g) = B(g), starting with pure 

reactant  A (see caption to Fig. 8) 

 

 

5.2. MATEMATYCZNY OPIS ZALEŻNOŚCI STAŁEJ RÓWNOWAGI OD 

TEMPERATURY 

 

Formalne przekształcenie izotermy van’t Hoffa (1) do postaci: 

𝐾 = exp (−
∆𝑟𝐻0

𝑅𝑇
) exp (

∆𝑟𝑆0

𝑅
)                                  (26) 

wyjaśnia, że standardowa entropia reakcji (zmiana entropii układu) ma wpływ na 

wartość stałej równowagi w tym sensie, że np. korzystna z punktu widzenia II zasady  
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termodynamiki dodatnia wartość ∆𝑟𝑆0 odpowiada relatywnie wysokim wartościom 

stałej równowagi, ale (pomijając niewielką zwykle zależność ∆𝑟𝑆0 od temperatury) 

nie decyduje o kierunku zmian K z temperaturą. Ta ostatnia zależność jest natomiast 

w tradycyjnych podręcznikach na ogół wyprowadzana poprzez obliczenie pochodnej 

(ln K)/T:  

(
𝜕 ln 𝐾

𝜕𝑇
)

𝑝
= −

1

𝑅

𝜕

𝜕𝑇
[

∆𝐺0

𝑇
] =

∆𝐻o

𝑅𝑇2                                      (27) 

gdzie K oznacza dowolnie wyrażoną stałą równowagi - poza ciśnieniową stałą Kp, 

która z definicji od całkowitego ciśnienia nie zależy i wtedy pochodna cząstkowa 

może zostać zastąpiona przez zwykłą pochodną (d ln 𝐾p d𝑇⁄ ).  

Z dydaktycznego punktu widzenia celowe jest przekształcenie (27) do postaci 

jawnej zależności współrzędnej reakcji  od temperatury. Jedna z propozycji została 

opublikowana przez W. Ufnalskiego [4]. Alternatywne wyrażenie na (/T)p 

otrzymuje się z różniczki zupełnej entalpii swobodnej dla układu z reakcją 

chemiczną: 

d𝐺(𝑇, 𝑝. ) =  −𝑆d𝑇 + 𝑉d𝑝 + (∑i𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

) d = −𝑆d𝑇 + 𝑉d𝑝 + (
𝐺


)

𝑝,𝑇

d 

(28) 

Wartość tej różniczki staje się zerowa dla stanu równowagi, przy jednoczesnym 

uproszczeniu Vdp = 0 ze względu na przyjętą izobaryczność układu.  Końcowa 

zależność, którą przedstawił w swoim podręczniku Keszei [11]3,  ma postać: 

(
𝜕

𝜕𝑇
)

𝑝
=

1

𝑇
(

𝜕𝐻

𝜕
)

𝑝,𝑇

(
𝜕2𝐺

𝜕2 )
𝑝,𝑇

                                           (29) 

 

 
3 Analogicznie, dla stałej temperatury, lecz zmieniającego się całkowitego ciśnienia, Keszei [11] podaje postać 

reguły przekory w postaci zależności:  
 

(
𝜕

𝜕𝑝
)

𝑇

= −

1
𝑇

(
𝜕𝑉
𝜕

)
𝑝,𝑇

(
𝜕2𝐺

𝜕2 )
𝑝,𝑇

 

w której znak  (
𝜕𝑉

𝜕
)

𝑝,𝑇
 określa różnicę objętości produktów i substratów na jednostkową zmianę współrzędnej 

reakcji, w warunkach izotermiczno-izobarycznych.  
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i została otrzymane m. in. w wyniku podstawienia różniczki entropii 𝜕𝑆 =
𝜕𝐻

𝑇
  (co 

zostanie także przedyskutowane niżej). W wyrażeniu (29) mianownik jest dodatni,                          

a zatem jednoznacznie odpowiada, razem z (
𝜕𝐺

𝜕
)

𝑝,𝑇
= 0, warunkowi matematycznego 

minimum funkcji G() dla stanu równowagi. Znaki (
𝜕𝐻

𝜕
)

𝑝,𝑇
 i (

𝜕

𝜕𝑇
)

𝑝
muszą zatem być 

jednakowe,  r𝐻 (
𝜕𝐻

𝜕
)

𝑝,𝑇
 i w konsekwencji endotermiczność ( r𝐻 >0) lub 

egzotermiczność ( r𝐻  < 0) reakcji jednoznacznie określa kierunek zmian                                  

z temperaturą.  

5.3. INTERPRETACJA ZALEŻNOŚCI K(T) NA PODSTAWIE RELACJI MIĘDZY                   

RH i RS  W STANIE RÓWNOWAGI 

Powyższym matematycznym rozważaniom można nadać głębszy sens poprzez 

opis entalpowego ∆𝑟𝐻(
równ

) i entropowego ∆𝑟𝑆(
równ

) wkładu do zerowej 

wartości ∆𝑟𝐺(
równ

) w stanie równowagi, ze względu na relację: 

∆𝑟𝐺(
równ

) = ∆𝑟𝐻(
równ

) − 𝑇∆𝑟𝑆(
równ

) = 0                    (30) 

lub w równoważnym zapisie: 

(
𝐺


)

𝑝,𝑇,=równ

= (
𝐻


)

𝑝,𝑇,=równ

− 𝑇 (
𝑆


)

𝑝,𝑇,=równ

= 0       (31) 

który uzasadnia przywołane przez Keszei [11], wspomniane wyżej podstawienie S 

= H/T.  

Warto zauważyć, że równowagowemu warunkowi (30) lub (31) odpowiadają 

tylko dwa przypadki, a mianowicie gdy znaki ∆𝑟𝐻(
równ

) i ∆𝑟𝑆(
równ

) stają się 

równocześnie takie same – dodatnie lub ujemne: 

sgn [∆𝑟𝐻(
równ

)] =  sgn [∆𝑟𝑆(
równ

)]                         (32) 

niezależnie od znaków wyjściowych, standardowych wartości ∆𝑟𝐻o  i ∆𝑟𝑆o . 

Przyczyną takiej adaptacji efektu entropowego (i jego wartości w stanie równowagi) 

𝑇∆𝑟𝑆(
równ

) jest wkład od entropii mieszania substratów z produktami, który został 

wskazany wyżej jako przyczyna typowego, quasi-parabolicznego kształtu zależności 

G(). Z formalnego punktu widzenia, dla ujemnej wartości r𝐻(
𝜕𝐻

𝜕
)

𝑝,𝑇
, 

sprzyjającej postępowi reakcji, czyli dużym wartościom równ, wkład od entropii 

mieszania następuje na krzywej zależności Smiesz = f() o ujemnym nachyleniu  (por.  
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rys. 7-A), co stanowi zarazem wkład do ujemnej wypadkowej wartości ∆𝑟𝑆(
równ

). 

I na odwrót, jeśli r𝐻 (
𝜕𝐻

𝜕
)

𝑝,𝑇
> 0, stopień przereagowania równ jest mniejszy,                     

a temu zakresowi może odpowiadać dodatnie nachylenie zależności Smiesz = f(), 

czyli dodatni wkład do wypadkowej  ∆𝑟𝑆(
równ

) > 0, niezależnie od znaku rS0. 

Należy jednak zauważyć, że z praktycznego punktu widzenia dla rozważań                    

o wpływie temperatury na równowagowy stopień przemiany reagentów 

najważniejsze są przypadki o charakterystykach {rHo < 0, rSo < 0}  oraz {rHo > 

0, rSo > 0}, ponieważ dla typowych wartości liczbowych spełniających pozostałe 

dwa warunki: {rHo < 0, rSo > 0} oraz {rHo > 0, rSo < 0} (co najmniej kilkadziesiąt 

kJ/mol efektu entalpowego i kilkadziesiąt J/(mol K) efektu entropowego) 

odpowiadające im równowagowe wartości współrzędnej reakcji mogą być, 

odpowiednio, tak skrajnie duże lub tak niemierzalnie małe, że w mieszaninie 

reakcyjnej w rozważanym zakresie temperatur praktycznie nie będzie wtedy 

wykrywalnych ilości substratów lub  praktycznie nie wytworzą się wykrywalne ilości 

produktów (przy czym oczywiście sens fizyczny rGo jako różnicy między 

standardową entalpią swobodną produktów i substratów pozostaje w każdym 

przypadku zachowany). Dla ilustracji obecnych rozważań wybrane zostały takie 

modelowe wartości rHo  i rSo, pokazane na rys. 10, aby w każdym przypadku ilości 

reagentów w stanie równowagi były mierzalne. Wnikając zatem głębiej w zmiany 

entropii układu reakcyjnego na drodze do stanu równowagi w wyniku mieszania 

reagentów można lepiej zrozumieć, dlaczego to znak Ho (lub H/), do którego                    

w stanie równowagi musi dopasować się znak S/ dla podanych wyżej więzów, 

jednoznacznie decyduje o kierunku zmian stałej równowagi z temperaturą.  

 

5.4. INTERPRETACJA ZALEŻNOŚCI  K(T) W ŚWIETLE II ZASADY 

TERMODYNAMIKI 

Następująca teraz interpretacja reguły przekory wymaga ujęcia II zasady                       

w kategoriach łącznych zmian entropii układu i otoczenia (6), czyli tzw. entropii 

uniwersum. Jak wynika z wyrażenia (26), dodatnia wartość słabo zależnej od 

temperatury standardowej entropii reakcji rSo > 0  sprzyja podwyższeniu stałej 

równowagi K. Z kolei izotermiczne zmiany entropii otoczenia (dla procesów 

biegnących w układzie na sposób nieodwracalny, których efekt cieplny wynosi ∆rH), 

określone są relacją:  

∆𝑆otocz = −
∆𝑟𝐻

𝑇otocz
                                                      (33) 

Zatem, w przeciwieństwie do praktycznie stałej zmiany entropii układu, zmiana 

entropii otoczenia zależy w istotnym stopniu od temperatury.  Jeśli  reakcja  jest endo- 
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termiczna (rH > 0), to otoczenie niekorzystnie - z punktu widzenia II zasady 

termodynamiki – obniża swoją entropię, ale obniżenie to jest tym mniejsze, im 

wyższa jest temperatura i dlatego reakcja jest wtedy faworyzowana w kierunku 

wzrostu stopnia przereagowania substratów w produkty (/T > 0). Przeciwnie, jeśli 

reakcja jest egzotermiczna (rH < 0), otoczenie tym razem korzystnie uzyskuje 

entropię, ale wzrost temperatury przeciwdziała temu efektowi, a zatem – znów                      

z punktu widzenia II zasady termodynamiki – korzystne jest przeciwdziałanie tej 

tendencji przez obniżenie temperatury (/T < 0). Oczywiście, dla reakcji 

racemizacji charakteryzującej się zerową standardową entalpią rH0 = 0  (zatem 

niezależną od temperatury), o wartości stałej równowagi K decyduje tylko czynnik 

entropowy, ograniczony w działaniu do standardowej zmiany entropii układu, nie 

towarzyszą bowiem tej przemianie natomiast zmiany entropii otoczenia.  

 

5.6. MOLEKULARNA INTERPRETACJA REGUŁY PRZEKORY 

 

Tradycyjne kursy termodynamiki fenomenologicznej są dziś w opracowaniach 

dydaktycznych coraz częściej uzupełniane o molekularny obraz materii, tak jak                    

w nowoczesnym podręczniku P. Atkinsa i in. [7] czy w różnych kursach 

internetowych, np. tworzących bibliotekę Chemistry LibreTexts [18]. Przytoczony                

w p. 2 zarys modelowej interpretacji entropii w kategoriach rozmieszczenia cząstek 

na poziomach energetycznych, wzbogacony teraz o przyjęcie ogólnie różnych 

najniższych energii i różnych wzajemnych odstępów między poziomami 

energetycznymi substratów i produktów, także pozwala zrozumieć kierunek wpływu 

temperatury na stałą równowagi, przy czym bardziej ilościowe ujęcie tego 

zagadnienia wymaga odwołania się do rozkładu Boltzmanna. Dla reakcji 

endotermicznej najniższy dostępny poziom energetyczny substratu leży na osi energii 

niżej niż najniższy dostępny poziom energetyczny produktu i vice versa dla reakcji 

egzotermicznej. Zarazem, aby substraty i produkty współistniały w mieszaninie 

reakcyjnej w danej temperaturze, energia układu powinna być wystarczająca do 

obsadzenia pewnego wspólnego dla obu reagentów zakresu poziomów. Pozostając 

przy prostym schemacie reakcji, oznaczonym teraz jako  S = P, można cztery różne 

relacje między znakami rH0 i rS0 zilustrować następującymi modelowymi 

diagramami (rys. 11).  
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Rysunek 11.  (A – D): Schematyczne układy poziomów energetycznych charakteryzujących substraty (S, po 

lewej stronie) i produkty (P, po prawej stronie) dla reakcji chemicznej S = P o różnych 

kombinacjach znaków standardowych zmian funkcji termodynamicznych układu: ∆𝐻ukł
0 ≡  rH

o 

i  ∆𝑆ukł
0 ≡ rS

o. Narysowane kropkowaną linią obrysy symbolizują, kontrolowane temperaturą, 

osiągnięcie przez układ energii dostatecznej do tego, aby obejmowała poziomy energetyczne 

zarówno substratów, jak i produktów, umożliwiając ich współistnienie w mieszaninie reakcyjnej 

Figure 11. Schematic systems of energy levels characterizing reactants (S, on the left side) and products                 

(P, on the right side) for reactions S = P, with different combinations of signs of standard changes 

in the thermodynamic functions of the system: ∆𝐻ukł
0 ≡  rH

o and ∆𝑆ukł
0 ≡ rS

o. The dotted line 

outlines symbolize the temperature-controlled achievement of systems with sufficient energy to 

cover energy levels for both reactants and products, allowing them to coexist in the reaction 

mixture 

 

Schematy 11-A i 11-B pokazują, że powstawanie produktów wymaga 

dostarczenia energii (reakcja endotermiczna), czyli - zgodny z rozkładem 

Boltzmanna w stanie równowagi termicznej - stopień obsadzenia poziomów 

energetycznych przez cząstki produktów jest tym większy, im wyższa jest 

temperatura, zgodnie z tradycyjnie wyrażaną regułą przekory. Dodatkowo, 

modelowa entropia produktu na schemacie B jest niższa niż na A, ze względu na 

mniejszą gęstość poziomów,  a  więc  mniejsze  jest  prawdopodobieństwo  realizacji  
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jego makrostanu. Innymi słowy, proces B charakteryzuje się niższą stałą równowagi 

niż A, w danej temperaturze, czyli względnie niskim stosunkiem równowagowych 

stężeń (ciśnień) [P]/[S]. Dla schematu A ze wzrostem temperatury coraz większe 

znaczenie ma bardziej zróżnicowanie obsadzanie gęsto ułożonych poziomów 

energetycznych produktu i stała równowagi, czyli stosunek równowagowych stężeń 

(ciśnień) [P]/[S] tym razem jest względnie duży, w porównaniu z przypadkiem B. 

Wnioski te można porównać z rysunkami 10-A i 10-B. Z kolei rysunki 11-C i 11-D, 

odpowiadające reakcji egzotermicznej, pokazują, że im wyższa jest temperatura, tym 

większy staje się współudział substratu, co – innymi słowy - sprzyja odwrotnej 

przemianie produktów w substraty. Ponadto produkty na schemacie C 

reprezentowane są przez makrostany o wyższym  prawdopodobieństwie (wyższej 

entropii), a zatem stała równowagi w tym przypadku co prawda maleje ze wzrostem 

temperatury, ale przyjmuje ogólnie względnie duże wartości (por. rys. 10-C). 

Analogiczna co do kierunku tendencja wpływu temperatury w przypadku schematu 

D odpowiada za to niższym stałym równowagi niż na schemacie C (por. z rys. 10-

D).  

Schematom tym można nadać bardziej ilościowy opis, korzystając z formalizmu 

termodynamiki statystycznej, zarysowanego np. w [7, 19]. Dla dyskutowanej tu 

prostej reakcji w fazie gazowej, o schemacie S(g) = P(g) stała równowagi K 

reprezentowana jest równoważną do wyrażenia (26) zależnością:  

𝐾 = 𝑒−∆𝐸0/𝑅𝑇 ×
𝑞𝑃

0

𝑞𝑆
0                                        (34) 

gdzie E0 = rH0, 𝑞0 = 1 + ∑ 𝑒
−

𝜀𝑖
𝑘𝐵𝑇 ⁄

oznacza standardową funkcję rozdziału, 

odpowiednio, dla produktu i substratu, opisującą dystrybucję cząstek tych reagentów 

pomiędzy kolejne, dostępne poziomy energetyczne o energiach i.  Zarazem: 

∆r𝑆0 = 𝑅 ln
𝑞𝑃

0

𝑞𝑆
0                                             (35) 

Wartość q jest tym większa, im więcej poziomów energetycznych jest obsadzonych, 

czemu sprzyja niewielka odległość między poziomami i wysoka temperatura. 

Możliwa jest więc korelacja wynikających z relacji (34) i (35) przewidywań co do 

wpływu E0  i rS0  na wartości i zmienność z temperaturą stałych równowag,                         

z analogicznymi rozważaniami opartymi na schematach poziomów energetycznych 

z rys. 11.  Jedno z najprostszych możliwych  oszacowań przewiduje, że dla dodatniej 

entalpii (energii) reakcji E0 > 0 i dwukrotnie większej gęstości poziomów 

energetycznych produktu stała równowagi dąży do K = 2 jako wartości granicznej 

osiąganej dla dostatecznie wysokich temperatur.  
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Analogicznie do wyrażonego wyżej komentarza, przypadki {E0 < 0; 𝑅 ln 𝑞𝑃
0 𝑞𝑆

0⁄   > 

0} oraz  {E0 > 0;  𝑅 ln 𝑞𝑃
0 𝑞𝑆

0⁄   < 0}odniesione do typowych, realnych wartości 

liczbowych tych charakterystyk, mogą odpowiadać tak skrajnym i praktycznie 

niewykrywalnym przesunięciom równowag, odpowiednio, „w prawo” i „w lewo”, że 

w niektórych opracowaniach [19] proponuje się wtedy wręcz niewrażliwość stanu, 

odpowiednio, praktycznie czystych produktów lub praktycznie czystych substratów 

na zmiany temperatury. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Rozważania opisane w powyższym opracowaniu pokazują, że zrozumienie 

termodynamicznych sił napędowych reakcji chemicznych wymaga pogłębionej analizy, 

wzbogacającej wyniki typowych obliczeń wielkości takich, jak rH0, rS0, rA0 i rG0               

o szczegółową interpretację efektów entropowych, ze wskazaniem na istotną rolę entropii 

mieszania reagentów dla określenia stanu końcowego układu reagującego. Z kolei taka 

analiza wymaga pewnego opisu matematycznego, co pozostaje niestety w sprzeczności         

z obserwowaną od pewnego czasu tendencją do redukcji treści matematycznych                    

w programach nauczania chemii, także na poziomie szkolnym. Oczywiście nie wszystkim 

chemikom potrzebne są w równym stopniu operacje matematyczne typu różniczkowania 

czy całkowania, z pewnością część działów chemii rozwija się dzięki fantastycznej 

„chemicznej” intuicji i inwencji badaczy w projektowaniu i eksperymentalnym 

odkrywaniu nowych mechanizmów reakcji, układów katalitycznych czy struktur 

nanomateriałów. Problem polega jednak na tym, że nie przyzwyczajając, a zatem –                     

w istocie - odzwyczajając uczniów i następnie studentów od ścisłych rozważań, których 

elementem są nawet względnie proste operacje matematyczne, powodujemy, że niektóre 

obiecujące działy chemii nie będą się rozwijać z powodu braku odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry (warto tu wspomnieć, że w szkole średniej realizującej 

przedwojenny „eksperyment rydzyński” Tadeusza Łopuszańskiego uczono nawet 

rozwiązywania równań różniczkowych! [20]). Z utratą biegłości w prowadzeniu ścisłych 

rozważań jest nawet gorzej niż z zapomnianym z powodu nieużywania przez długi czas 

językiem obcym - po latach braku czynnego kontaktu z równaniami bardzo trudno jest 

powrócić do posługiwania się nimi, a nawet do ich biernego postrzegania ze 

zrozumieniem. Poza tym w XXI wieku nie chodzi tylko o tradycyjnie pojmowaną 

matematykę, ale także – co w zasadzie było ważne już w drugiej połowie wieku ubiegłego 

– o obliczenia numeryczne i oparte na nich szeroko rozumiane komputerowe 

modelowania, których projektowanie i prowadzenie także wymaga ścisłego myślenia. Co 

ciekawe, sugestie bardziej ścisłego traktowania chemii pojawiają się wśród części laure- 
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atów Olimpiady Chemicznej i głosy te, jako młodych zdolnych osób patrzących                           

w przyszłość i zamierzających także tę przyszłość kreować, są z pewnością również 

godne uwagi. Myślę więc, że warto się nad tymi problemami zastanowić, zgodnie                         

z tytułem dwukrotnie już wydanej książki Prof. dr. Jerzego Gintera: „Nie bójmy się 

pochodnej!” [21, 22]. 
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ABSTRACT 

 

MOF materials (metal-organic frameworks) are a relatively organic-inorganic (hybrid) 

materials. Due to very good adsorption properties, large specific surfaces and large pore 

volumes, these compounds are quite intensively studied, and the number of organic-

inorganic hybrids obtained is growing year by year. Most MOF compounds are crystalline 

two- or three-dimensional organometallic structures. They are an example of hybrid 

materials that are made of both inorganic and organic component. The inorganic part  

is represented by metal ions/clusters, while the organic skeleton contains neutral  

or charged organic linkers [1-3]. The most common metal cations included  

in organometallic lattices are: Zn2+, Cu2+, Cr3+, Al3+ and Mg 2+. Organic ligands can  

be neutral, positively or negatively charged, but they must be primarily electron pair 

donors, which means that they have nitrogen or oxygen-containing functional groups  

in their structure. Ligands’ role is to stitch these building units together to create extended 

framework structures, while metal ions provide structural integrity and durability. These 

materials have a well-developed specific surface and a large pore volume (570-

3800 m2/g). Thanks to the presence of coordination bonds in the structure, the skeletons 

of organometallic networks are flexible. Based on literature data, several methods  

of cancer treatment using MOFs are distinguished, e.g.: using passive targeting, active 

targeting, physicochemical targeting, and in a particular case using all three strategies 

(Fig. 2, Table 1) [12,13]. The ongoing work on the modification of the synthesized MOF 

structures based on zinc ions allows the preparing various types of cancer drugs based  

on their durability and high porosity. The ability to synthesize multifunctional Zn-MOFs 

is a new chapter in the design of chemotherapeutic agents. A particular example  

is ZIF-8. The combination of different strategies for the influence of the pH value  

of the environment or photochemical elements gives the opportunity to use  

the compounds in imaging and cancer diagnosis. 

 

 
Keywords: MOF, ZIF-8, anti-cancer therapy, synthesis ZIF-8, drug delivery system 

Słowa kluczowe: MOF, ZIF-8, terapia przeciwnowotworowa, synteza ZIF-8, system 

dostarczania leków 



 

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

BSA - surowicza albumina wołowa 

CHI - chitozan 

DOX - doksorubicyna 

FA - kwas foliowy 

5-FU - 5-fluorouracyl 

HA - kwas hialuronowy 

3-MA - 3-metyloadenina 

MOF - struktury metalo-organiczne 

MTX - metotreksat 

PEG 

RGD 

- glikol polietylenowy 

- kwas arginyloglicyloasparaginowy 

SOD - sodalit  

XRD - dyfrakcja rentgenowska 

ZIF - podklasa materiałów MOF 

posiadające zeolitopodobne struktury 
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WPROWADZENIE 

 
Materiały MOF (ang. metal-organic frameworks) to stosunkowo nowy rodzaj 

krystalicznych materiałów porowatych. Ze względu na bardzo dobre właściwości 

adsorpcyjne, duże powierzchnie właściwe i duże objętości porów. Związki te są dość 

intensywnie badane, a ilość otrzymywanych hybryd organiczno-nieorganicznych rośnie 

z roku na rok. Związki typu MOF występują jako dwu- lub trójwymiarowe struktury 

metalo-organiczne. Stanowią przykład materiałów hybrydowych. Nieorganiczna część 

reprezentowana jest przez jony/klastry metali, natomiast organiczny szkielet zawiera 

neutralne lub naładowane organiczne linkery [1-3]. MOF-y są racjonalnie 

zaprojektowanymi strukturami z regulowaną porowatością (ze względu  

na wpływ temperatury czy rodzaj zastosowanego liganda można wpływać  

na wielkość otrzymywanych porów). Porównując bogactwo geometrii  

i połączeń jonów metali i ligandów, można zaprojektować i dostosować strukturę  

i topologię MOF do określonych funkcji, np. możliwości dopasowania wielkości porów 

do określonych wymiarów adsorbowanej cząsteczki, magazynowania gazu, separacji  

czy katalizy oraz immobilizacji enzymów, aż po dostarczanie leków [4]. 

 

 

1. ZWIĄZKI TYPU MOF 

1.1. OGÓLNA BUDOWA 

 

Jak wspominano wcześniej, materiały typu MOF zbudowane są z jonów metalu 

tworzących wtórne jednostki budujące tzw. „węzły”, oraz ligandów organicznych. 

Połączone są one wiązaniem koordynacyjnym tworząc sieciową strukturę z dobrze 

zdefiniowanymi porami, w taki sposób, że węzły złożone  

są z podjednostek nieorganicznych, do których zaliczamy kationy metali  

lub wysokosymeryczne klastry metali nazwane jednostkami budulcowymi drugiej 

generacji (ang. secondary building unit, SBU), a linkery stanowią natomiast 

cząsteczki pomostowe [5]. W trakcie projektowania struktury MOF najczęściej 

wykorzystywanymi kationy metali są Zn2+, Cu2+, Cr3+, Al3+ i Mg2+. Ligandy 

organiczne mogą być neutralne, naładowane dodatnio bądź ujemnie,  

ale muszą być przede wszystkim donorami pary elektronowej, co oznacza,  

że posiadają w swojej strukturze grupy funkcyjne zawierające azot bądź tlen. [6]. 

Często wykorzystywanymi ligandami są kwasy di-, tri- oraz tetra-karboksylowe. 

Dobór łącznika organicznego związany jest również z jego dostępnością oraz ceną. 

Dlatego też szerokie zastosowanie znalazł kwas fumarowy, bursztynowy                               

czy tereftalowy. Pozyskiwanie „większych” łączników wymaga często 

wieloetapowych wykazujących się większą porowatością. Najczęściej 

wykorzystywane przykłady  
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ligandów przedstawione zostały na rysunku 1. Jednak kluczową zasadą  

w projektowaniu nowych struktur MOF jest wykorzystywanie prostych ligandów, 

wykazujących się biodegradowalnością np. peptydów, węglowodanów, 

aminokwasów czy cyklodekstryny [7]. 

 

 
 

Rysunek 1.  Przykładowe ligandy wykorzystywane w projektowaniu materiałów typu MOF [7] 

Figure 1. Exemplary ligands specified in individual MOF materials [7] 

 

1.2. MOF - WŁAŚCIWOŚCI 

 

MOF-y charakteryzują się wysoką porowatością, a wolna przestrzeń stanowi 

nieraz do 90% objętości całej struktury [3]. Szeroki zakres rozmiarów porów, który 

wynosi od <1 nm do ~10 nm, czyni je niezwykle wszechstronnymi w zastosowaniach 

wymagających interakcji gospodarz-gość, gdyż MOF-y nie tylko pozwalają                         

na wnikanie substancji do swojego wnętrza, ale i mogą wykluczać określone 

cząsteczki na podstawie ich wielkości, kształtu, polaryzacji i konformacji. Ta 

selektywność sprawia, że MOF-y są obiecującymi materiałami znajdującymi 

zastosowanie np. jako: absorbenty gazu, materiały i urządzenia separacyjne takie jak 

membrany i prekoncentratory oraz czujniki chemiczne [2]. Związki typu MOF chara- 
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kteryzują się porowatą strukturą, która tworzy najczęściej trójwymiarową sieć                     

o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej. Odznaczają się również dużą̨ objętością̨ 

porów sięgającą nawet do 570-3800 m2/g. Dzięki obecności w strukturze wiązań́ 

koordynacyjnych wykazują się elastycznością, co sprawia, że mogą ulegać kurczeniu 

(tzn. zmieniać wielkość parametrów komórki) np. pod wpływem temperatury. Często 

spotykanym zjawiskiem jest tzw. „efekt oddychania”. Polega on na uzyskaniu pod 

wpływem różnych czynników, takich jak zmiana temperatury, ciśnienia czy też pod 

wpływem zmian rozpuszczalnika różnych struktur krystalograficznych. [6-9]. 

 
Rysunek 2.  Klasyfikacja MOF: a) struktura szkieletowo-wtrąceniowa, b) MOF pierwszej generacji, c) MOF 

drugiej generacji, d) MOF trzeciej generacji, e) MOF czwartej generacji, gdzie 1 oznacza - 

zmodyfikowany klaster metaliczny, 2 - organiczny łącznik, 3 – wolne miejsce, I - gość [8,9] 

Figure 2. MOF classification: a) skeletal-inclusion structure, b) MOF of first generation, c) MOF  

of second generation, d) MOF of generation, e) MOF of fourth generation, where 1 means - 

including metallic cluster, 2 - organic linker, 3 – vacant space, I - guest 

 

 

 Możemy wyróżnić cztery grupy materiałów typu MOF: 

1) MOF-y, które  po usunięciu z ich porów cząsteczek gości ulegają załamaniu (Rys. 

2b), 

2) MOF-y, które po usunięciu z ich porów cząsteczek-gości zachowują trwały 

szkielet (Rys. 2c), 

3)  MOF-y zawierające giętki szkielet, który można łatwo modyfikować czynnikami 

zewnętrznymi, wykazują elastyczność struktury, reagują na wymianę gości bądź 

obecnością gości (Rys. 2d); 

4) MOF-y, które zachowują podstawową topologię i integralność strukturalną  

w ramach późniejszych modyfikacji (Rys. 2e) [6-9]. 
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1.3. SPOSÓB DOBORU STRUKTURY MOF JAKO NOŚNIKA LEKU 

 

W celu doboru odpowiedniej struktury MOF-u jako systemu nośnika leku należy 

kierować się kilkoma ich właściwościami. Trzeba przede wszystkim rozważyć  

sam aspekt toksyczności związku, co wpływa na dobór odpowiednich jonów metali  

oraz ligandów organicznych. Ze względu na to, że wykazują się wysoką toksycznością 

często eliminuje się w projektowaniu MOF, jako nośników leków, wykorzystywania 

m.in. jonów takich metali jak chrom czy nikiel. Z drugiej strony wykorzystuje się często 

jony metali, które są niezbędne dla czynności życiowych, a ich zawartość w organizmie  

jest stosunkowo wysoka. Przykład stanowić mogą jony żelaza, którego zawartość  

w osoczu krwi wynosi 22 μM. Innymi jonami metali stosunkowo powszechnie 

wykorzystywanymi są jony miedź oraz cynku. Szacuje się, że zawartość ich w krwi 

wynosi odpowiednio 0,85 ± 0,19 μg/ml μM oraz 6,81 ± 1,21 μg/ml [10,11]. 

 

1.4. PRZYKŁADY MOF-ÓW STOSOWANYCH JAKO NOŚNIKI LEKÓW 

 

W oparciu o dane literaturowe wyróżnia się kilka metod leczenia nowotworów  

z wykorzystaniem MOF-ów np.: przy użyciu pasywnego celowania, aktywnego 

celowania, celowania fizykochemicznego, a w szczególnym przypadku przy 

wykorzystaniu wszystkich trzech strategii [12]. W zależności od sposobu wpływu  

na obwody regulacyjne komórek nowotworowych, w których są one uszkodzone  

w porównaniu ze zdrową komórką, można na nie oddziaływać poprzez ukierunkowane 

leczenie: reagujące na wpływ wartości pH, fototerapią za pomocą MOF, oparte  

na strukturach metalo-organicznych reagujących na pole magnetyczne czy też 

nanostruktur wpływających na modyfikacje genetyczne (Rys. 3, Tabela 1) [13]. W tabeli 

1 przedstawione zostały przykładowe materiały typu MOF, których struktura 

wzbogacona została o obecność leku, m.in. 5-FU (ang. 5-fluorouracil), DOX  

(ang. doxorubicin) czy VER (ang. verapamil). Pozwala to ukazanie możliwości  

ich potencjalnego wykorzystania w terapii przeciwnowotwowej,  

W zależności od szybkości wydawania, tzn. uwalniania leku jest możliwość tworzenia 

terapii celowanej. Przedstawiony został zakres wartości pH, w którym uwalniany jest lek 

przy częściowym lub całkowitym rozpadzie MOF.  
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Rysunek 3.  Rodzaje strategii leczenia nowotworu z wykorzystaniem związków MOF [13] 

Figure 3. Types of cancer treatment strategies using MOF compounds [13] 

 

 

Celowana strategia MOF opiera się w głównej mierze na wysokim powinowactwie 

między ligandami a nadekspresyjnymi receptorami  na docelowej powierzchni komórki 

[13]. Budowa MOF pozwala na szeroką gamę modyfikacji poprzez wykorzystanie 

odpowiedniego jonu metalu czy ligandu organicznego. Sprawia to, że nie są one wówczas 

rozpoznawane przez makrofagi. Ponadto sama struktura pozwala na dołączanie do MOF-

ów różnego rodzaju ligandów (m.in. peptydów RGD – ang. arginylglycylaspartic acid, 

aptamerów (oligonukleotydy lub peptydy, które wiążą się specyficznie  

z określoną cząsteczką) czy kwasu foliowego, kwasu hialuronowego) oddziałujących 

bezpośrednio z receptorami znajdującymi się na komórkach nowotworowych  

(np. receptorem kwasu foliowego czy kwasu hialuronowego). Przykładem tego typu 

systemu dostarczania leków jest modifyTCPP@PCN-224 opracowany przez Jihye  

i współpracowników [31]. Wykorzystali oni kwas foliowy do przeniesienia leku. Kwas 

ten łączy się poprzez wiązanie koordynacyjne z grupy karboksylowej z jonami metalu. 

Wpłynęło to na poprawę skuteczności wcześniej opracowanego systemu dostarczania 

nanoleku. Laha i jego wpół. opracowali jednoetapową syntezę IRMOF-3@CCM@FA  

z zastosowaniem kwasu foliowego do wprowadzenia kurkuminy do komórek raka piersi 

[32]. Dobrym nośnikiem leków enkapsułowanych w strukturze MOF jest kwas 

hialuronowy. Wiąże się on z receptorami CD44 na powierzchniach komórek 

nowotworowych [33]. Zwiększa to przykładowo agregację nanocząstek MIL-100 (Fe)  

w tkankach nowotworowych. W przypadku zastosowania MOF@HA@ICG NP terapia 

okazała się efektywniejsza – uzyskano lepszy efekt fototermiczny w miejscu guza  

w stosunku do natywnej formy MOF@ICGNP [13]. Ilość przeprowadzonych badań  

w warunkach in vivo oraz in vitro udowadnia skuteczność tego typu terapii 

przeciwnowotworowych. 
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Tabela 1.  Strategia leczenia nowotworów w oparciu o MOF [12] 

Table 1. MOF-based cancer treatment strategy [12] 

 

System  

dostarczania leków 

Metoda 

systematyczna 

Ładowność Szybkość wydawania Osiągnięcie Lit. 

DOK@ZIF-8 Synteza 

jednoetapowa 

20% 95% (pH 5-6, 37 °C, 7-9 dni) 

 

Wrażliwe na wartość pH [14] 

PEG-FA/(DOX+VER)@ZIF-8 Synteza 

jednoetapowa 

8,9%(DOX) 

32% (VER) 

27,37% (DOX) 76.48% 

(VER)/pH 5, 37 °C, 24 h) 

Wrażliwe na wartość pH, 

Brak oporności wielolekowej 

[15] 

5-FU+DOX@ZIF-8 NT Mieszanie 

ultradźwiękowe 

36,35% 

(5-Fu) 13,5% 

(DOX) 

95% (5-FU, 15 h) 91% (DOX, 25 

h) (pH 5, 37 °C) 

Wrażliwe na wartość pH, Terapia 

skojarzona 

[16] 

DOX@ZIF-8 NT Synteza 

ukierunkowana na 

szablon 

35% 

(lek/MO-FS) 

72% (DOX)( pH 5, 37 °C, 50h) Wrażliwe na wartość pH, 

Bardzo wysokie obciążenie lekiem i 

długi cykl działania 

[17] 

FA/5-FU@IRMOF-3 Metoda 

solwotermiczna 

20,4% 68% 

(37 °C, 96 godz.) 

Wrażliwe na wartość pH 

Aktywne kierowane 

[18] 

DOX-TTMOF Synteza 

jednoetapowa 

14,3% 78% 

(10 mM DTT, pH 7,4, 37 °C, 140 

h) 

Wrażliwe na wartość pH 

Reagujące na redoks 

[19] 

PD/M-NMOF Metoda mikroemulsji 

AOT 

4,3% (MB) 0,69% (dox) 72% (MB) 95% (Dox) Reaguje na magnesy 

Reaguje na światło 

[20] 

PTX/Fe3O4@IRMOF-3 Metoda 

solwotermiczna 

mieszanego 

rozpuszczalnika 

12,32% 65% (pH 7,4, 37 °C, 100 h) Czułość magnetyczna [21] 

mCGP Metoda 

solwotermiczna 

13,5% (oksydaza glukozowa i 

katalaza) 

- Terapia fotodynamiczna [22] 



 

MB@THA-NMOF-76@cRGD Szybka metoda 

wspomagana 

mikrofalami 

3 µg/mg (MB) - Aktywny kierowanie [23] 

Gd-MTX NCP Ogrzewanie 

mikrofalowe 

79,1% (MTX) 100% (pH 7,4, 37 °C, 192 h) Aktywne kierowanie [24] 

Fe-MIL-53-NH2-FA-5-FAM/5-FU Metoda refluksowa  

w niskiej 

temperaturze 

23% Delikatne uwalnianie przez 25h w 

pH 7,4 przez 20 h w pH 5 

Wrażliwy na działanie magnesów 

Aktywne kierowanie 

[25] 

ZIF-8/5-FU@FA-CHI-5-FAM Metoda 

solwotermiczna 

51% Całkowite uwalnianie (pH 7.4, 37 

°C, 45 h, pH 5, 37 °C, 21 h) 

Światłoczuły 

Wrażliwy na wartość pH 

[26] 

FA/5-FU@MOF-808 Refluks 38,42% 60-70% 

(pH 5, 37 °C, 24 h) 

Wrażliwy na wartość pH [27] 

FA/5-FU@NH2-UiO-66 Refluks 30,26% 60-70% (pH 5, 37 °C, 24 h) Wrażliwy na wartość pH [27] 

CoFe2O4@Mn-MOF Metoda warstwowa 75 ± 1.22% (wydajność 

kapsułkowania) 

55% 

(pH 7.4, 37 °C, 20h) 

Czułość magnetyczna [28] 

BSA/Cu/NQ NP. Metoda białkowo-

nanoreaktorowa 

13,6 % - Aktywne kierowanie [29] 

Fe-SOC-MOF@PPy Metoda LSS 15% - Światłoczuły [30] 

 

 

 



 

 

2. SZCZEGÓLNY PRZYKŁAD STRUKTURY MOF – ZIF-8 

2.1. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI MOF-U NA PZYKŁADZIE ZIF-8 

 

ZIF-8 (ang. zeolite imidazolate framework) stanowi szczególną podklasę materiałów 

typu MOF. Zbudowany jest z tetraedrycznych węzłów Zn2+ połączonych ze sobą  

za pomocą ligandów metyloimidazolowych (mIM) tworząc trójwymiarową sieć (Rys. 4) 

[34,35]. Materiały typu ZIF odkryte zostały po raz pierwszy w 2006 roku. Wykazują się 

one dużym podobieństwem budowy w stosunku do konwencjonalnych zeolitów 

glinokrzemianowych.  ZIF-8 wykazuje się podobną topologią jak zeolity nieorganiczne 

o strukturze sodalitu (SOD) o dużych porach i małych aperturach.  

 

 

 
Rysunek 4.  Struktura ZIF-8 [34] 

Figure 4. Structure of ZIF-8 [34] 

 

Pierwsza publikacja na temat ZIF-8 zaprezentowana została przez Chen i współ. 

oraz Yaghi i współ. Ma on wiele zalet: jest jednym z najbardziej stabilnych struktur typu 

MOF, wykazuje się wysoką stabilnością chemiczną w wrzących roztworach wodnych, 

organicznych czy nawet w 8 M roztworach alkaliów. Materiały wyjściowe do jego 

otrzymania są tanie i łatwo dostępne, a synteza jest stosunkowo prosta. ZIF-8  

jest powszechnie wykorzystywany w reakcjach Knoevenagela, reakcjach 

fotokatalitycznych, reakcjach adsorpcji czy usuwania zanieczyszczeń [36].  Rozmiar 

porów jest odpowiedni do oddzielenia wielu ważnych gazów z mieszaniny zawierającej 

H2/CO2, CO2/N2, H2/CH4, propylen/propan [34]. Dzięki swojej budowie ZIF-y mogą 

unieruchamiać cząsteczki gościa znajdującego się wewnątrz. Małe rozmiary porów ZIF 

zapobiegają wydostawaniu się cząsteczek gościa na zewnątrz. Dodatkowo ZIF-8 tworzy 

powłokę ochronną wokół unieruchomionych cząsteczek gościa, co zapewnia                               

mu wyjątkową stabilność działania w ekstremalnie wysokich temperaturach, w czystych 

rozpuszczalnikach organicznych czy też w środowisku trawiennym, gdy cząsteczka 

gościa to przykładowo enzym [35]. Grupa Yaghi udowodniła, że związek ten wykazuje 

się wysoką stabilnością w temperaturze 550 °C w atmosferze azotu. Unikalne 

właściwości chemiczne i fizyczne ZIF-8 sprawiają, że może być  

on z powodzeniem wykorzystywany w celu skutecznego usuwania zanieczyszczeń  

ze środowiska (np. jako adsorbent czy fotokatalizator). 
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2.2. METODY SYNTEZY Zn-MOF 

 

Synteza struktur krystalicznych może prowadzić do form łańcuchowych  

aż po usieciowane struktury. MOF-y są szczególnym przykładem syntez prowadzące 

do otrzymania przede wszystkim form usieciowanej 3D. 

 

 

 
 

 
Schemat 1.  Schematyczne przedstawienie dróg syntezy sieci metalo-organicznych [37] 

Scheme 1. Schematic representation of metal-organic lattice synthesis routes [37] 

 
W literaturze opisanych zostało wiele różnych metod syntezy MOF  

na bazie jonów metali, m.in. opierających się na syntezie w temperaturze pokojowej, 

metody solwotermiczne czy elektroosadzania-solwotermicznej.  

 
2.2.1. Synteza ZIF-8 w temperaturze pokojowej 

 
Przykładem syntezy ZIF-8 w warunkach normalnych jest praca zaprezentowana 

przez Soltani i współ. Do rozpuszczonego Zn(NO3)2·6H2O w wodzie dejonizowanej 

autorzy dodali 2-metyloimidazol rozpuszczony w wodnym roztworze wodorotlenku 

amonu. W ciągu godziny powstawała mleczna zawiesina wskazująca na uformowanie się 

NZIF-8, którego struktura potwierdzona została techniką m.in. XRD [38]. 

 

2.2.2. Metoda solwotermalna 

 

Gao wraz ze współ. opracował metodę syntezy ZIF-8 w roztworze 

metanolowym. Do rozpuszczonego Zn(NO3)2·6H2O w MeOH dodano metanolowy 

roztwór 2-metyloimidazolu. Reakcję prowadzono w temperaturze pokojowej przy  

SIECI METALO-ORGANICZNE TYPU MOF JAKO PRZYKŁAD MATERIAŁÓW  47 
  



 

 

wykorzystaniu łaźni ultradźwiękowej. Po otrzymaniu osadu i jego zawieszeniu                     

w metanolu otrzymaną zawiesinę przeniesiono do teflonowego reaktora (50 cm3), 

zamknięto w autoklawie i ogrzewano w piecu w temp. 120°C przez 2 h. Otrzymany 

produkt odwirowano i kilkakrotnie przemyto. Po wysuszeniu próżniowym 

otrzymano ZIF-8 o strukturze krystalicznej [39]. 

 

2.2.3. Metoda elektroosadzania-solwotermicznego 

 

Ciekawą metodę otrzymywania struktur typu MOF na bazie jonów Zn2+ 

zaprezentował Wu wraz z współ. Uzyskali oni materiał nanokompozytowy ZnO/2-

metyloimidazol (ZnO/2-mim). Synteza opierała się na zastosowaniu chlorku cynku, 

2-metyloimidazolu i mrówczan sodu, które rozpuszczono za pomocą ultradźwięków 

w bezwodnym metanolu, po czym dodano nanokompozyt ZnO/2-mim. Otrzymany 

roztwór umieszczono w autoklawie ze stali nierdzewnej wyłożonym teflonem                         

i poddano reakcji przez 24 godziny w 85°C w warunkach solwotermicznych [40]. 

 

2.3. SPOSOBY INKORPORACJI LEKÓW 

 

 W literaturze opisane są dwie główne strategie osadzania leków  

w strukturach MOF, a mianowicie metoda jednoetapowa i metoda dwuetapowa. 

Wprowadzenie leku w jego strukturę ma na celu zapewnienie mu większej stabilności 

oraz trwałości. Największą zaletą, a zarówno celem w projektowaniu tego typu 

związków, jest kontrolowane wprowadzanie i uwalnianie leku w miejscu docelowym 

[41]. Bezpośrednie wprowadzanie leków wiąże się z ograniczeniem stosowania 

leków małocząsteczkowych – wykazujących się słabą stabilnością fizjologiczną czy 

ograniczoną przenikaniem przez błonę komórkową [42,43]. Stosowanie zbyt dużych 

dawek prowadzi do wzrostu ilości skutków ubocznych. Duże nadzieje pokłada się                 

w zastosowaniu środków leczniczych wbudowanych w nanomateriały. Opracowane 

sposoby wprowadzania leku opierają się na metodzie impregnacji, polegającej                      

na załadowaniu/enkapsulacji leku do porów w momencie wzrostu MOF. Polega                  

na wykorzystaniu sił kapilarnych, interakcji elektrostatycznej pomiędzy lekiem                      

a MOF czy tworzenia wiązań koordynacyjnych [44]. Druga metoda w głównym 

założeniu „jednogarnkowa” (ang. one-pot reaction) opiera się na enkapsulacji 

cząsteczek funkcjonalnych podczas syntezy MOF in situ [41]. 

Wśród opracowanych dotąd struktur MOF obiecujące właściwości wykazuje 

ZIF (ang. imidazol zeolit framework). Odznacza się on porami o dużej objętości, 

ogromną powierzchnią, a przede wszystkim cechą, która istotna jest w prowadzaniu 

terapii – naturalną biodegradowalnością [45].  Szczególnym zainteresowaniem 

cieszy się ZIF-8 wykazujący się wysoką trwałością w warunkach fizjologicznych.  
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W otoczeniu komórek nowotworowych, zaobserwowano, że wartość pH ulega 

obniżeniu  (do około 5-6,5), w tych warunkach związki ZIF-8 ulegają rozpadowi [46-

48]. Sprawia to, że ten typ materiału wykorzystywany był zarówno do dostarczanie 

leków hydrofilowych, jak również hydrofobowych [13]. Przykładowo Gao i współ. 

otrzymali pusty ZIF-8, który wykazywał się zdolnością „ładowania” leku do 51%.  

 

2.4. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA ZIF-8 W TERAPII 

ANTYNOWOTWOROWEJ 

 

Strategia terapii antynowotworowej uwarunkowanej zależnością trwałości 

związków typu MOF od wartości pH pozwoliła na wykorzystanie ZIF-8 jako 

potencjalnego nośnika leku. Z danych literaturowych wynika, że wartość pH  

w komórkach nowotworowych różni się znacznie w porównaniu  

ze zdrowymi komórkami. W przypadku prawidłowych komórek wartość ta jest  

w okolicach 7,2, a w macierzy pozakomórkowej w okolicach 7,4. Zaobserwowano, 

że w przypadku komórek nowotworowych wartości pH znacznie się różnią. 

Wewnątrz tego typu komórki odnotowuje się wyższe wartości pH, aniżeli w macierzy 

pozakomórkowej. Związanie jest to z zaburzeniem pompy jonowej, co sprawia,  

że komórki nowotworowe usuwają na zewnątrz jony H+ w większym stopniu. 

Pozwala to na wykorzystanie materiałów typu MOF, których aktywność uzależniona 

jest od wartości pH środowiska.  Przykładem tego typu związku jest ZIF-8. Wykazuje 

się on znaczną stabilnością w warunkach fizjologicznych, a w obniżonym pH ulega 

degradacji na drodze protonowania, uwalniając tym samym enkapsulowany lek. 

Stabilność związku ZIF-8 w środowisku o wartości pH 7.4 zapobiega przez 

przedwczesnym uwolnieniem leku np. w krwi. Ze względu na jego niską toksyczność 

oraz wysoką biodegradowalność jest coraz częściej stosowanym nośnikiem leku 

[49].  

3-Metyloadenina (3-MA) jest inhibitorem autofagii oraz indukuje apoptozę 

komórek nowotworowych. Użyta została ona przez Chen i współ.  

w opracowywanej terapii nowotworowej. Wykorzystali oni wrażliwość ZIF-8  

na pH środowiska, co sprawiło, że 3-MA był uwalniany dopiero w okolicach 

komórek nowotworowych [50]. 

Wysoka porowatość struktury ZIF-8 pozwoliła na wykorzystanie  

go w terapii raka piersi. Przeprowadzono już prace polegające na zamknięciu 

stosowanej w leczeniu przeciwnowotworowym doksorubicyny (DOX)  

w strukturze ZIF-8. Z przeprowadzonych badań wynika, że lek uwalniany  

jest przy pH około 5,0-6,5, natomiast w warunkach fizjologicznych zmodyfikowany 

MOF pH 7,4 wykazuje się trwałością. Tego typu badania prowadzone były przez 

Zheng i współ. [14].  
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Ze względu na pojawiające się doniesienia o lekooporności stosowanych leków 

przeciwnowotworowych, grupa badawcza pod kierunkiem Zhanga [54] opracowała 

metodę syntezy/zamykania dwóch leków w strukturę ZIF-8.  

W swojej pracy wykorzystali kombinację doksorubicyny i chlorowodorku 

werapamilu  [50]. Dodatkowe zmodyfikowanie powierzchni kwasem foliowym 

PEG-FA/(DOX + VER) @ZIF-8 pozwala na ukierunkowaną terapię, zwiększając 

tym samym jej efektywność. Innym przykładem mieszaniny leków zamkniętych  

w ZIF-8 jest doksorubicyna i albumina wykazująca się dużą trwałością w warunkach 

fizjologicznych [13] 

ZIF-8 znalazł również zastosowanie w metodzie znakowania nowotworu 

 oraz w diagnostyce postępów choroby nowotworowej. Wykorzystano w tym celu 

zmodyfikowany MOF-GOx/ZIF-8, czyli związek powstały w wyniku zamknięcia 

oksydazy glukozowej w ZIF-8. Tak otrzymany kompozyt otoczony został 

streptawidyną mającą na celu identyfikację galektyny-4 (tj. markera 

nowotworowego). Z wykorzystaniem reakcji fluorescencyjnych Zhang i in. [52] byli 

wstanie zobrazować postęp choroby zarówno w warunkach in vivo oraz in vitro.  

Współczesna terapia przeciwnowotworowa pozwala na zastosowanie struktur 

metalo-organicznych typu MOF wrażliwych na naświetlanie w bliskiej podczerwieni 

NIR. Przykładowo MOF IZA (Fe3O4/ZIF-8-Au25), w którym zamknięte  

są nanokryształy F3O4, które pod wpływem napromieniowania światłem NIR 

powodują przekrwienie komórek nowotworowych. Zastosowanie Fe3O4 pozwala 

również wykorzystać IZA do obrazowania zmian nowotworowych  

z wykorzystaniem techniki MRI [53].  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 5.  Strategia obrazowania mikroRNA-21 oparta na ZIF-8 [53] 

Figure 5. MicroRNA-21 imaging strategy based on ZIF-8 [53] 
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ZIF-8 jako skuteczny nanonośnik do dostarczania kwasu nukleinowego do żywych 

komórek jako pierwsi opisali w swojej pracy Yi i współ. Opracowali oni nowatorską 

strategię polegającą na wykorzystaniu fluorescencji ratiometrycznej do obrazowania 

mikroRNA-21 (Rys. 5). Jony cynku stanowią kofaktor dla 8-17 DNAzymazy. Atutem 

metody jest zdolność wiązania się jonów Zn2+ z kwasami nukleinowymi poprzez 

interakcje elektrostatyczne [53].  

Coraz częściej pojawiają się również prace, które łączą różne strategie 

ukierunkowanej terapii. Jedną z nich zademonstrowali w swojej pracy Song  

i współ. [54]. W syntezowanym związku wykorzystali zarówno wpływ wartości pH  

w obrębie macierzy pozakomórkowej na trwałość/degradację związku,  

a także zastosowali nanozwiązki wrażliwe na np. naświetlanie promieniami UV  

lub promieniowaniem NIR. Stwarza to możliwość rozpadu związku w pobliżu komórek 

nowotworowych z równoczesnym uwolnieniem czynnika antynowotworowego, 

zwiększając tym samym efektywność prowadzonej terapii. Innym przykładem 

wykorzystania podwójnej strategii jest związek otrzymany przez grupę Shi [55]. FA-PEG 

/ CQ@ZIF-8 był wrażliwy zarówno na wartość pH w obrębie komórek nowotworowych, 

a dodatkowo dzięki obecności kwasu foliowego wiązał się bezpośrednio  

ze specyficznymi receptorami znajdującymi się na powierzchni komórek 

nowotworowych. Innym skutecznym terapeutykiem wykorzystywanym w walce  

z nowotworem okazał się zmodyfikowany kwercytyną i CuS ZIF-8, powleczony 

dodatkowo mieszaniną kwasu foliowego z albuminą surowicy bydlęcej (FA-BSA) [56]. 

Tego typu połączenie może być wykorzystywane jako nowy model  

do ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej z możliwością kontrolowanego 

uwalniania leku przeciwnowotworowego do wnętrza zaatakowanej tkanki.  

W strategii ukierunkowanego celowania oprócz FA i BSA jako nośnik leku 

wykorzystany również został peptyd RGD.  Grupa Donga [57] wykorzystała RGD  

do rozpoznania αvβ3 na powierzchni komórek nowotworowych. Otrzymana 

nanoplatforma w środowisku słabo kwaśnym była wstanie uwolnić 75% leku w przeciągu 

24 h.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Prowadzone prace nad modyfikacją syntezowanych struktur typu MOF na bazie 

jonów cynku pozwala na wprowadzanie różnego rodzaju leków nowotworowych  

w oparciu o ich trwałość i wysoką porowatość. Umiejętność syntezy wielofunkcyjnych 

Zn-MOF stanowi nowy rozdział w projektowaniu chemioterapeutyków. Połączenie 

różnych strategii wpływu wartości pH środowiska czy elementów fotochemicznych daje 

możliwość wykorzystania związków w obrazowaniu, diagnostyce chorób 

nowotworowych. Niestety każda z tych metod ma swoje wady,  jednak  połączenie  kilku  
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ukierunkowanych strategii na nanoplatformie pozwala uzyskać bardziej efektywne 

leczenie.  
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ABSTRACT 

Bisphosphonates (BPs) are a group of compounds that are extensively studied 

around the world. Bisphosphonates are organophosphorus compounds characterized 

by the presence of the P-C-P skeleton. They are synthetic, thermally stable, and 

hydrolysis-resistant pyrophosphate analogs that occur naturally in living organisms. 

BPs have the ability to chelate metals such as magnesium and calcium which results 

in their high affinity to bone tissue. [1] The above factors determine their biological 

properties and the wide range of related applications. 

Bisphosphonates have an established position on the pharmaceutical market and 

have been used in medicine for many years, mainly as anti-resorptive drugs. They 

are considered the gold standard in the prevention and treatment of many different 

bone diseases, such as osteoporosis or Paget disease. [1] The therapeutic potential of 

bisphosphonates, however, is not limited to the treatment of bone diseases, as more 

and more reports about their other useful biological properties appear in the 

literature. [2] The usefulness of bisphosphonates in imaging diagnostics and drug 

delivery systems is also being explored. [3-5] The following article provides a short 

literature review on BPs, mainly their structure, properties, and mechanism of action, 

as well as their current and potential applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: bisphosphonates, bone diseases, osteoporosis, bone imaging, bone drug 

delivery 

Słowa kluczowe: bisfosfoniany, choroby kości, osteoporoza, obrazowanie kości, 

dostarczanie leków do kości 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ 

 
5-FU – 5-fluorouracyl 

ATP – adenozyno-5’-trifosforan 

BPAMD  – kwas (4-{[bis-(fosfonometylo))karbamoilo]metylo}-7,10- 

   bis(karboksymetylo)-1,4,7,10-tetraazacyklododec-1-ylo)octowy 

BP(s) – bisfosfonian(y) 

DOTA – kwas 1,4,7,10-tetraazacyklododekano-1,4,7,10-tetraoctowy 

FPP – pirofosforan farnezylu (ang. farnesyl pyrophosphate) 

FPPS – syntaza pirofosforanu farnezylu (ang. farnesyl pyrophosphate 

    synthase) 

GEM – gemcytabina 

GGPP – pirofosforan geranylo-geranylu (ang. geranylgeranyl 

    pyrophosphate) 

GPP – pirofosforan geranylu (ang. geranyl pyrophosphate) 

GS – syntetaza glutaminy (ang. glutamine synthetase) 

HA – hydroksyapatyt 

HBED-CC – kwas N,N’-bis[2-hydroksy-5-(karboksyetylo)benyzlo]etyleno- 

    diamino-N,N’-dioctowy 

HGM-CoA – 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzym A 

HIV – ludzki wirus niedoboru odporności (ang. human  

        immunodeficiency virus)  
IC50 – stężenie inhibitora powodujące 50% spadek aktywności 

    enzymu (ang. half maximal inhibition concentration) 

IPP – pirofosforan izopentenylu (ang. isopentyl pyrophosphate) 

Me  – grupa metylowa 

MRI – obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic 

    resonance imaging) 

PEG – glikol polietylenowy (ang. polyethylene glycol)  

PET – pozytonowa tomografia emisyjna (ang. positron emission  

    tomography) 

SRE   – zdarzenia kostne (ang. skeletal-related events) 

USPIO – ultramałe superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (ang.  

    ultrasmall superparamagnetic iron oxide) 
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WPROWADZENIE 
 

Pomimo iż pierwsze informacje dotyczące właściwości oraz syntezy bisfosfonianów 

(BPs) pojawiły się już pod koniec XIX wieku, znaczny wzrost zainteresowania tymi 

związkami nastąpił dopiero 50 lat temu, kiedy odkryto ich potencjał biologiczny. 

Początkowo, z uwagi na zdolność do chelatowania jonów, związki te stosowano w roli 

środków antykorozyjnych oraz kompleksujących w przemyśle tekstylnym, nawozów 

sztucznych oraz olejarskim. [1] Prawdziwym przełomem okazały się badania Fleischa 

prowadzone w latach 60. ubiegłego wieku, które wykazały zdolność pirofosforanów do 

specyficznego wiązania się z tkanką kostną i regulowania mechanizmu wapnienia. [6] 

Wkrótce potem odkryto, że bisfosfoniany jako organiczne analogi pirofosforanów 

również posiadają takie właściwości, co stało się bodźcem do podjęcia badań nad ich 

zastosowaniem w leczeniu osteoporozy i innych chorób kości charakteryzujących się 

zmniejszeniem masy kostnej. [1] Od tego momentu do dnia dzisiejszego związki te cieszą 

się niegasnącym zainteresowaniem naukowców i przemysłu farmaceutycznego. Liczne 

badania pozwoliły na odkrycie innych przydatnych właściwości biologicznych BPs, m.in. 

przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych czy przeciwnowotworowych [3], a także 

wskazały na możliwość ich wykorzystania w syntezie terapeutyków czy środków 

diagnostycznych o ukierunkowanym działaniu. [4,5] Doniesienia te z pewnością 

wskazują na potencjał BPs i dają nadzieję na rozszerzenie spektrum ich praktycznego 

zastosowania. 

1. STRUKTURA BISFOSFONIANÓW I JEJ WPŁYW NA ICH 

WŁAŚCIWOŚCI ORAZ AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 

1.1. STRUKTURA BISFOSFONIANÓW I JEJ ANALOGIA DO PIROFOSFORANÓW 

Bisfosfoniany to związki fosforoorganiczne, charakteryzujące się obecnością 

dwóch grup fosfonowych połączonych atomem węgla, tworzących mostek P-C-P. Są 

one syntetycznymi analogami pirofosforanów, które naturalnie występują 

w organizmach żywych. Z uwagi na obecność symetrycznie ułożonych grup 

fosfonowych, bisfosfoniany, podobnie jak pirofosforany wykazują zdolność do 

chelatowania jonów wapnia, licznie obecnych w strukturze hydroksyapatytu, dzięki 

czemu posiadają wysokie powinowactwo do tkanki kostnej. BPs, w odróżnieniu od 

pirofosforanów, wykazują jednak wysoką stabilność w warunkach in vivo, za sprawą 

niepodatnego na degradację enzymatyczną oraz hydrolizę mostka P-C-P w miejscu 

układu P-O-P (Rys. 1). [1] 

 
Rysunek 1.  Podobieństwo strukturalne kwasów pirofosforowego i bisfosfonowego 

Figure 1. Structural similarity of pyrophosphoric and bisphosphonic acids 



 

 

1.2. STRUKTURA BISFOSFONIANÓW A ICH AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Najwcześniej i tym samym najlepiej poznanym rodzajem aktywności 

biologicznej bisfosfonianów jest aktywność antyresorpcyjna. Liczne badania nad 

zależnością struktury BPs a ich aktywnością pozwoliły na wskazanie kluczowych 

elementów warunkujących tę aktywność. Najważniejszym z nich jest obecność grup 

fosfonowych, które dzięki odpowiedniemu oddziaływaniu z jonami wapnia 

zapewniają bisfosfonianom wysokie powinowactwo do tkanki kostnej (Rys. 2 A). 

Kolejnym istotnym elementem strukturalnym BPs są łańcuchy R1 oraz R2. Grupy 

boczne mają w dużej mierze wpływ na rodzaj wykazywanej aktywności biologicznej, 

siłę wiązania się leku z kością, jego właściwości fizykochemiczne oraz mechanizm 

działania. Obecność grupy hydroksylowej lub podstawnika zawierającego I, II lub 

III-rzędową grupę aminową zwiększa zdolność bisfosfonianów do wiązania jonów 

wapnia przez utworzenie silniejszego, trójkleszczowego wiązania (analogi 

posiadające grupę hydroksylową, Rys. 2 B) lub dodatkowych wiązań wodorowych 

(analogi z grupami zawierającymi atom azotu, Rys. 2 C). [7,8] 

 
Rysunek 2.  Schematyczne przedstawienie wiązania się bisfosfonianów z macierzą kostną 

Figure 2. Schematic representation of bisphosphonates binding to a bone matrix 

 

Zwiększona zdolność przyczepu bisfosfonianów azotowych do HA wynika również 

z dodatkowych oddziaływań elektrostatycznych tworzących się między dodatnio 

naładowanymi w warunkach fizjologicznych łańcuchami bocznymi BPs związanych 

już z powierzchnią kości, a ujemnie naładowanymi grupami fosfonowymi kolejnych 

cząsteczek. Wiązanie się bisfosfonianów z tkanką kostną zapobiega nie tylko 

rozpuszczaniu się już obecnych, ale i nadmiernemu wzrostowi nowych kryształów 

hydroksyapatytu na powierzchni kości, chroniąc tkankę jednocześnie przed jej 

nadmierną resorpcją jak i zwapnieniem. [7] Pomimo iż stopień powinowactwa do 

tkanki kostnej bez wątpienia nie pozostaje bez wpływu na właściwości 

antyresorpcyjne bisfosfonianów, silnej aktywności biologicznej tych związków nie 

można było wytłumaczyć tylko  na  podstawie  mechanizmu  fizykochemicznego.  Po 
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latach badań stało się jasne, że BPs muszą hamować resorpcję kości, działając na 

osteoklasty również na poziomie komórkowym. [1] 

1.3. KLASYFIKACJA I MECHANIZM DZIAŁANIA BISFOSFONIANÓW 

Działanie antyresorpcyjne bisfosfonianów na poziomie komórkowym wynika 

z ich cytotoksycznego działania na osteoklasty, czyli komórki kościogubne, 

odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu resorpcji kości. Mechanizm oraz siła 

działania poszczególnych analogów jest zależna od ich budowy strukturalnej. 

Bisfosfoniany o właściwościach antyresorpcyjnych, które znalazły zastosowanie 

kliniczne można podzielić na dwie klasy: bisfosfoniany niezawierające w strukturze 

atomu azotu, stanowiące tak zwaną I generację leków oraz bisfosfoniany zawierające 

w strukturze atom azotu, czyli bisfosfoniany II i III generacji (Rys. 3). [1] 

  

Rysunek 3.  Struktury chemiczne bisfosfonianów należących do poszczególnych generacji oraz wartości IC50 

w procesie hamowania FPPS dla bisfosfonianów azotowych. [9] 

Figure 3. Chemical structures of BPs divided into three generations along with IC50 values for inhibition                  

of FPPS for nitrogen-containing BPs. [9] 

BPs nieazotowe charakteryzują się umiarkowaną siłą działania, a ich struktura 

jest stosunkowo prosta, łańcuchy boczne stanowią najczęściej grupa hydroksylowa, 

atom halogenu lub krótki łańcuch alkilowy. Do tej generacji leków należą etidronian, 

klodronian oraz tiludronian (Rys. 3). Związki te, z uwagi na prostą budowę oraz 

podobieństwo do cząsteczki pirofosforanu, ulegają metabolizmowi  do  nie  funkcjo- 

GENERACJA I GENERACJA II GENERACJA III  

Klo ronian

E i ronian Pami ronian

Alen ronian

I an ronian

Rize ronian

Zole ronian

IC50   0,01  0,002  M

IC50   0,00   0,000  M

IC50   0,02  0,001  M

IC50   0,05 

 0,001  M

IC50   0,20  0,01  M

Tilu ronian



 

nalnych analogów ATP, prowadząc w konsekwencji do apoptozy komórek 

kościogubnych (Rys. 4). [10] Bisfosfoniany zaliczane do II generacji zawierają 

w swojej strukturze zazwyczaj grupę hydroksylową w miejscu podstawnika R1 

i grupę aminoalkilową w pozycji R2, natomiast cechą charakterystyczną BPs trzeciej 

generacji jest obecność jednego lub dwóch atomów azotu zawartych przeważnie 

w pierścieniu heterocyklicznym. [1] Bisfosfoniany III generacji wykazują najwyższą 

aktywność antyresorpcyjną, od 10 do 100 razy wyższą w porównaniu do BPs II 

generacji i nawet 1000-10000 razy wyższą w porównaniu do nieazotowych BPs. [11] 

Z uwagi na bardziej złożoną strukturę, mechanizm działania bisfosfonianów 

azotowych jest odmienny. Związki te działają jako inhibitory syntazy pirofosforanu 

farnezylu (FPPS), kluczowego enzymu regulującego przebieg szlaku biosyntezy 

mewalonianu, odpowiedzialnego za syntezę cholesterolu, innych steroli oraz lipidów 

izoprenoidowych. Zahamowanie szlaku mewalonianu przez BPs azotowe prowadzi 

do zaburzenia prawidłowej pracy komórkowej, a w efekcie do utraty zdolności 

resorpcyjnych osteoklastów (Rys. 4). [10] Na rysunku 3 przedstawiono struktury 

bisfosfonianów należących do poszczególnych generacji oraz wartości IC50 BPs 

zawierających azot w procesie hamowania FPPS. [9] 

 

Rysunek 4.  Mechanizm działania bisfosfonianów 

Figure 4. Bisphosphonate mechanism of action 
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2.  KLINICZNE ZASTOSOWANIA BISFOSFONIANÓW  

Pomimo iż, bisfosfoniany były znane chemikom już od końca XIX wieku, kiedy 

to były stosowane w przemyśle w roli środków chelatujących, ich biologiczny 

potencjał został odkryty dopiero 50 lat temu. Pierwotne zastosowanie BPs nie ma 

obecnie większego znaczenia, a związki te wykorzystywane są przede wszystkim 

w układach biologicznych. Przez minione lata zsyntezowano i przebadano setki 

analogów bisfosfonianów, co zaowocowało opracowaniem kilkunastu skutecznych 

leków dostępnych obecnie na rynku farmaceutycznym. Ze względu na wykazywaną 

aktywność antyresorpcyjną oraz silne powinowactwo do hydroksyapatytu, 

bisfosfoniany w naturalny sposób znalazły zastosowanie przede wszystkim 

w profilaktyce i leczeniu wielu różnych chorób układu kostnego. BPs są obecnie 

przyjmowane przez miliony pacjentów na całym świecie, głównie kobiety po 

menopauzie, a kilka z ich najważniejszych przedstawicieli osiągnęło status 

„bestsellera” z roczną sprzedażą przekraczającą miliard dolarów. [1] 

2.1. PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB KOŚCI 

Jednym z pierwszych klinicznych zastosowań BPs było leczenie hiperkalcemii. 

Hiperkalcemia objawia się podwyższonym stężeniem wapnia we krwi, a jej 

najczęstszą przyczyną są postępujące ubytki w masie kostnej, powstające na skutek 

nieprawidłowego funkcjonowania osteoklastów. BPs jako inhibitory resorpcji kości 

okazały się niezwykle skuteczne w jej zwalczaniu. Bisfosfoniany są także 

z powodzeniem stosowane w leczeniu wrodzonej łamliwości kości oraz choroby 

Pageta, charakteryzującej się zaburzeniami równowagi pomiędzy prawidłowymi 

procesami tworzenia się i wchłaniania kości. [1] BPs stanowią również złoty standard 

w leczeniu osteoporozy, która dotyka na świecie aż 22,1% kobiet oraz 6,1% 

mężczyzn powyżej 50-tego roku życia. [12] Leki te przyczyniają się do zwiększenia 

gęstości mineralnej kości oraz zmniejszenia ryzyka złamań, o około 40% 

w przypadku kości udowej i nawet 70% w przypadku kręgów dla terapii z udziałem 

kwasu zoledronowego. [13] 

Oprócz leczenia chorób układu kostnego, bisfosfoniany wykorzystuje się 

również w terapiach przeciwnowotworowych u pacjentów z przerzutami 

nowotworowymi do kości, przede wszystkim pacjentek cierpiących na raka piersi 

i pacjentów z rakiem prostaty. Terapia z udziałem BPs ma najczęściej charakter 

uzupełniający i jej głównym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń 

kostnych (SRE, skeletal-related events) lub opóźnienia ich pojawienia się, a także 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia wznowy choroby nowotworowej i wydłużenie 

przeżycia chorych po radykalnym leczeniu miejscowym. Ponadto BPs skutecznie 

obniżają  stężenie  wapnia  w  surowicy  u  chorych  z  hiperkalcemią  nowotworową,  

 



 

 

a także zmniejszają resorpcję kości i utratę masy kostnej indukowaną leczeniem 

przeciwnowotworowym. [14] 

BPs są również powszechnie stosowane u pacjentów cierpiących na szpiczaka 

mnogiego, czyli nowotwór układu krwiotwórczego, podczas którego dochodzi do 

proliferacji i akumulacji nieprawidłowych plazmocytów w szpiku kostnym. Terapia 

z udziałem bisfosfonianów skutkuje hamowaniem złośliwej osteolizy, a także 

przerywaniem cyklu kostnego, prowadzącego do wyniszczania organizmu i rozwoju 

raka. Dodatkowo BPs hamują uwalnianie czynników wzrostu z macierzy kostnej, 

prowadząc pośrednio do hamowania wzrostu szpiczaka. W terapii szpiczaka 

mnogiego najczęściej stosowanymi bisfosfonianami są pamidronian oraz 

zoledronian. [15-17] 

2.2. ZASTOSOWANIE BISFOSFONIANÓW W SCYNTYGRAFII 

Jednym z wczesnych zastosowań klinicznych bisfosfonianów było użycie ich 

w roli środków diagnostycznych w wykrywaniu przerzutów do kości i innych zmian 

kostnych przy wykorzystaniu scyntygrafii. Przydatność bisfosfonianów jako 

środków do obrazowania kości wynika z ich silnego powinowactwa do minerału 

kostnego, szczególnie w miejscach zwiększonego obrotu kostnego, oraz ich 

zdolności do łączenia się z emitującym promieniowanie gamma izotopem 

technetu. [1] Przykładami najpowszechniej wykorzystywanych w medycynie 

środków kontrastowych na bazie BPs są kompleksy nieazotowych bisfosfonianów: 

kwasu medronowego 1 oraz oksydronowego 2 z technetem 99mTc, których struktury 

przedstawiono na rysunku 5. Wspomniane kompleksy są wykorzystywane m.in. do 

wykrywania osteolitycznych guzów kości, raka nerki [18], zwapnień pęcherza 

moczowego [19] czy zwapnień kości miednicy spowodowanych rakiem 

prostaty. [20] 

 

Rysunek 5.  Struktury kompleksów 99mTc z kwasem medronowym 1 i oksydronowym 2 

Figure 5. Structures of 99mTc complexes with medronic acid 1 and oxydronic acid 2 

2.3. SPOSOBY PRZYJMOWANIA ORAZ EFEKTY UBOCZNE BISFOSFONIANÓW 

 Głównym problemem związanym ze stosowaniem bisfosfonianów jest ich 

niska biodostępność, która po podaniu doustnym wynosi zaledwie 1–3%. [21] Tak 

słabe  wchłanianie  BPs  wynika  m.in.  z  ich  zdolności  do  chelatowania  kationów  
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metali, takich jak wapń czy magnez, co prowadzi do utworzenia jeszcze trudniej 

przyswajalnych kompleksów. Absorpcję BPs mogą ograniczać posiłki oraz napoje 

bogate w kationy dwuwartościowe, dlatego doustne przyjmowanie leków 

bisfosfonianowych wiąże się z koniecznością przestrzegania szczególnych zaleceń 

umożliwiających optymalizację ich wchłaniania z przewodu pokarmowego. [22] 

Bisfosfoniany są generalnie uznawane za bezpieczne leki, a obserwowane 

u pacjentów korzyści kliniczne przewyższają ryzyko związane z ich 

przyjmowaniem. [21] Należy jednak wspomnieć, że przyjmowaniu BPs drogą 

doustną mogą towarzyszyć pewne działania niepożądane, przede wszystkim 

dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha czy nudności lub 

rzadziej biegunki czy  zaparcia. [22] W celu poprawy komfortu przyjmowania 

wspomnianych leków przez pacjentów opracowano preparaty doustne przyjmowane 

rzadziej (raz w tygodniu lub raz w miesiącu), ale posiadające większą dawkę leku 

oraz wygodniejsze do spożycia formulacje tabletek (rozmiar, kształt, powlekanie). 

Bisfosfoniany są również podawane drogą dożylną, jednak jest ona zdecydowanie 

mniej komfortowa dla pacjenta i towarzyszy jej ryzyko wystąpienia poważniejszych 

skutków ubocznych niż przy podaniu doustnym. Do najpoważniejszych, ale 

jednocześnie najrzadziej spotykanych skutków niepożądanych należy między innymi 

martwica kości szczęki, która występuje u pacjentów po podaniu dożylnym leku. 

W celu poprawy biodostępności BPs badano również ich podawanie droga płucną, 

donosową i transdermalną. Żadna z wyżej wspomnianych dróg nie jest jednak 

stosowana w praktyce klinicznej. [21-23] 

Aktualnie na rynku dostępne są BPs w formie tabletek do stosowania raz 

w tygodniu, raz w miesiącu, a także w postaci leków dożylnych, jako wlewy 

kroplowe, które stosuje się raz na   miesiące lub nawet raz w roku. W poniższej tabeli 

przedstawiono wybrane przykłady leków na bazie bisfosfonianów stosowanych 

w leczeniu osteoporozy. 

Tabela 1.  Zestawienie przykładowych leków na bazie bisfosfonianów stosowanych w leczeniu osteoporozy 

Table 1. List of exemplary drugs based on bisphosphonates used in the treatment of osteoporosis 

 

Lp. Substancja aktywna Nazwa handlowa (postać) 

1. Alendronian sodu Ostemax 70 comfort (tabletki) 

2. Pamidronian disodu Pamifos (proszek do sporządzenia wlewu) 

3. Kwas ibandronowy Bonviva (tabletka/roztwór do wstrzykiwań) 

4. Kwas zoledronowy Zometa (proszek do sporządzenia wlewu) 

5. Klodronian disodu Bonefos (kapsułki/koncentrat do przygotowania wlewu) 

6. Rizedronian sodu Actonel (tabletki) 

7. Inkadronian disodu Bisphonal (tabletki) 

 

 

 



 

 

3. PERSPEKTYWICZNE ZASTOSOWANIA BISFOSFONIANÓW 

3.1. DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNE, PRZECIWWIRUSOWE, 

PRZECIWPASOŻYTNICZE I PRZECIWNOWOTWOROWE BISFOSFONIANÓW 

Wprawdzie bisfosfoniany znane są głównie jako leki o działaniu 

antyresorpcyjnym, ich potencjał medyczny nie został jeszcze w pełni odkryty 

i wykorzystany. Związki te wykazują bowiem znacznie szersze spektrum aktywności 

biologicznej - wielokrotnie wykazywano ich działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze czy nawet przeciwnowotworowe. [2, 24-27] 

Aktywność biologiczna BPs, niezależnie od jej rodzaju, wynika najczęściej z ich 

zdolności do hamowania różnego rodzaju enzymów, obecnych w komórkach 

organizmów żywych. Zahamowanie pracy enzymu prowadzi w rezultacie do zmiany 

metabolizmu komórek, a w końcu również ich śmierci. Przykładem takiej aktywności 

jest działanie BPs przeciwko Mycobacterium tuberculosis, czyli prątkowi gruźlicy. 

Bisfosfoniany działają jako skuteczne inhibitory syntetazy glutaminy (GS), enzymu 

kluczowego w procesie tworzenia ścian komórkowych bakterii. Co więcej, 

najbardziej aktywne analogi BPs, jak np. pochodna 3 (Rys. 6) okazały się być 

znacznie skuteczniejszymi inhibitorami syntetazy glutaminy bakteryjnej niż ludzkiej. 

Fakt ten oraz zdolność bisfosfonianów do selektywnego oddziaływania z tkanką 

kostną sprawia, że związki te są atrakcyjnymi kandydatami do badań nad nowymi 

i skutecznymi środkami zwalczającymi gruźlicę kości. [24] W badaniach in vitro 

wykazywano również inhibujące działanie BPs na enzymy wirusowe, np. integrazę 

HIV-1 (analog 4) [25] oraz odwrotną transkryptazę HIV-1 (analog 5) [26], jak 

również aktywność w hamowaniu wzrostu komórek Entamoeba histolytica, 

wywołującego pełzakowicę (analog 6) czy Plasmodium falciparum, powodującego 

malarię (analog 7). [27] 

 Inhibitor bakteryjnej GS  

analog o działaniu przeciwko prątkowi 

gruźlicy  

 Inhibitor integrazy HIV-1 

analog o działaniu przeciwko wirusowi 

HIV 

 

 Inhibitor RT HIV-1 

analog o działaniu przeciwko 

wirusowi HIV 

 

 Inhi i or wzros u komórek pełzaka czerwonki  

analog o działaniu przeciw pełzakowicy 

 

 Inhi i or wzros u komórek zaro źca sierpowatego 

analog o działaniu przeciwmalarycznym 

 

 
Rysunek 6.  Struktury analogów BPs o działaniu p/bakteryjnym, p/wirusowym i p/pasożytnicznym 

Figure 6. Structures of BPs analogs with anibacterial, antivirial and antiprotozal activity 
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Antynowotworowe działanie BPs jest procesem bardziej złożonym, a jego 

mechanizm nie został do końca poznany. Na chwilę obecną BPs są stosowane przede 

wszystkim jako uzupełnienie terapii przeciwnowotworowej, jednak wiele badań 

klinicznych i przedklinicznych sugeruje, iż mogą one wykazywać również pośrednie 

i bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe. [28] Badania in vitro z udziałem BPs 

nowszych generacji wykazały, że związki te hamują adhezję, inwazję, migrację 

i proliferację komórek nowotworowych, indukują apoptozę komórek 

nowotworowych, a także hamują angiogenezę wywołaną przez komórki 

nowotworowe i aktywują układ odpornościowy w celu zwiększenia cytotoksyczności 

limfocytów γδT. [28-31] Działanie przeciwnowotworowe BPs potwierdziły również 

badania in vivo, w których wykazano m.in.: zahamowanie przerzutów do kości przez 

rizedronian [32] oraz ibandronian [33], czy zahamowanie rozwoju i rozrostu 

nowotworów w przypadku raka szyjki macicy [34], kostniakomięsaka [35,36] oraz 

międzybłoniaka [37] przez zoledronian. Mimo to, bisfosfoniany nie są wciąż 

zalecane do stosowana w samodzielnych terapiach onkologicznych. Zadowalające 

efekty i widoczny efekt terapeutyczny, taki jak zmniejszenie wzrostu guza czy 

zahamowanie przerzutów do tkanek miękkich, był bowiem obserwowany przy 

bardzo wysokich stężeniach BPs, znacznie przewyższających dawki zalecane dla 

ludzi. [38] Niestety, zwiększenie dawki leku niesie za sobą ryzyko wystąpienia 

poważnych skutków ubocznych, przede wszystkim upośledzenia czynności nerek. 

Co więcej, przez silne powinowactwo BPs do tkanki kostnej, leki te mają tendencję 

do szybkiej akumulacji w kościach, co przyczynia się do ich krótkiego okresu 

półtrwania w osoczu i trudności w osiągnięciu stężenia terapeutycznego. [39] 

Wykorzystanie cytotoksycznego działania BPs w terapiach przeciwnowotworowych 

może być natomiast rozszerzone przez ich zastosowanie w terapiach 

kombinowanych. Największą aktywnością cytotoksyczną charakteryzuje się 

zoledronian, który w połączeniu z doksorubicyną czy gemcytabiną indukował 

apoptozę na liniach komórkowych raka piersi oraz prostaty [40-42], natomiast 

w połączeniu z cisplatyną hamował wzrost komórek kostniakomięsaka. [43] 

Niejednokrotnie wykazywano również synergistyczne i/lub addytywne 

oddziaływanie między BPs, przede wszystkim kwasem zoledronowym, a różnymi 

lekami cytotoksycznymi. [40] 

3.2. BISFOSFONIANY W TERAPIACH CELOWANYCH 

Bisfosfoniany są ciekawą klasą związków nie tylko z uwagi na ich 

różnokierunkową aktywność biologiczną, ale również ze względu na ich zdolność do 

specyficznego wiązania się z hydroksyapatytem, którą można wykorzystać 

w syntezie terapeutyków o działaniu ukierunkowanym na tkankę kostną. W tym celu 

najczęściej wykorzystuje się strategię koniugacji, która polega na chemicznym 

łączeniu substancji aktywnej z ugrupowaniem bisfosfonianowym. Zastosowanie BPs  



 

 

jako nośników substancji aktywnych biologicznie pozwala na ukierunkowane 

dostarczanie leku do tkanki kostnej, zmniejszenie dawki leku koniecznej do 

osiągnięcia efektu terapeutycznego i wydłużenie jego okresu półtrwania, a także 

redukcję ogólnoustrojowej ekspozycji organizmu na lek, a tym samym redukcję 

skutków ubocznych terapii. [4] Chemiczne związanie cząsteczki leku z BP może 

również przyczynić się do zwiększenia jego skuteczności na skutek synergistycznego 

i/lub addytywnego działania obu związków. Bisfosfoniany poddawane są najczęściej 

koniugowaniu z lekami przeciwnowotworowymi [4], choć w literaturze opisane 

zostały również przykłady koniugatów BPs z innymi lekami drobnocząsteczkowymi 

[44], białkami [45] czy antybiotykami. [46,47] Liczne badania zarówno in vitro jak 

i in vivo wskazały na wysoką skuteczność koniugatów BPs z cytostatykami i ich 

potencjał jako terapeutyków w celowanych terapiach przeciwnowotworowych. Na 

przykład badania in vivo z udziałem koniugatu bisfosfonianu z 5-FU (analog 8, 

Rys.7) wykazały jego wzmożoną akumulację w tkance kostnej oraz szybkie 

usuwanie niezwiązanego koniugatu z organizmu. [48] Innym bardzo obiecującym 

koniugatem jest badany przez zespół El-Mabhouha koniugat α-aminobisfosfonianu 

z gemcytabiną (analog 9, Rys.7). Wykorzystując mysi model przerzutów raka piersi 

do kości zbadano wpływ BP-GEM i gemcytabiny na częstość i nasilenie 

osteolitycznych zmian kostnych. Na podstawie analizy uzyskanych radiogramów 

i obrazów mikroPET stwierdzono, że BP-GEM 9 zmniejsza zarówno liczbę jak 

i wielkość przerzutów do kości w porównaniu z grupą kontrolną leczoną 

gemcytabiną i nieleczoną. [49] Co więcej, badania przeprowadzone 

z wykorzystaniem analogu 9 znakowanego radionuklidem 99mTc dodatkowo 

potwierdziły jego preferencyjną lokalizację w tkance kostnej w warunkach in vivo. 

[50] 

 
Rysunek 7.  Struktury koniugatów BP-5-FU 8 oraz BP-GEM 9 

Figure 7. Structures of BP-5-FU 8 and BP-GEM 9 conjugates 

Należy jednak wspomnieć, iż znaczna część doniesień literaturowych na temat 

koniugatów BPs dotyczy wyłącznie ich syntezy i wstępnej oceny ich powinowactwa 

do hydroksyapatytu, z pominięciem dodatkowych badań in vitro. Ponadto, związki 

które prezentowały obiecujące wyniki w badaniach in vitro rzadko są poddawane 

następczym badaniom w warunkach in vivo, przez co często brakuje danych na temat 
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ich kinetyki i dystrybucji w organizmie, miejsca ich uwalniania czy toksyczności. 

Informacje te byłyby niezwykle cenne i z pewnością ułatwiłyby projektowanie 

potencjalnie skuteczniejszych koniugatów w przyszłości. [4] 

3.3. ZASTOSOWANIE BPS W RADIOTERAPII I DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ 

Pomimo sukcesu klinicznego kompleksów BPs z technetem stosowanych 

w scyntygrafii, unikalne właściwości bisfosfonianów wciąż zachęcają naukowców 

do poszukiwania nowych środków kontrastowych na bazie BPs, które umożliwiłyby 

obrazowanie tkanki kostnej za pomocą technik charakteryzujących się wyższą 

czułością oraz swoistością w wykrywaniu zaburzeń metabolicznych, takich jak PET 

czy MRI. Intensywnie prowadzone są badania nad związkami będącymi połączeniem 

BP z ligandem DOTA (tzw. ligandy BPAMD), zdolnym do chelatowania 

radioaktywnych izotopów takich jak 68Ga, 111In czy jonów Gd(III) lub Ln(III). 

[51,52] Badania nad kompleksem gadolinu z ligandem BPAMD 10, o strukturze 

przedstawionej na rysunku 8, wykazały, że ma on zdolność do odwracalnego 

wiązania się hydroksyapatytem. Co więcej, relaksacyjność dla kompleksu 

związanego była ponad czterokrotnie wyższa niż dla kompleksu wolnego, co 

wskazuje na jego potencjał jako środka kontrastowego do obrazowania minerału 

kostnego za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). [53] Wysoką skutecznością 

charakteryzuje się również kompleks 68Ga-HBED-CC-BP 11 (Rys. 8) będący 

w trakcie badań klinicznych, w których oceniana jest jego zdolność do obrazowania 

przerzutów do kości spowodowanych rakiem prostaty przy wykorzystaniu 

pozytonowej tomografii emisyjnej. [54]  

 

Rysunek 8.  Struktury kompleksów Gd(III)-BPAMD oraz 68Ga-HBED-CC-BP 

Figure 8. Structures of Gd(III)-BPAMD and 68Ga-HBED-CC-BP complexes 

 



 

 

W zależności od właściwości jądrowych związanego metalu, kompleksy BPs 

z chelatorami typu DOTA oraz inne ligandy zawierające ugrupowanie BPs mogą być 

wykorzystywane nie tylko w diagnostyce, ale także do dostarczenia terapeutycznych 

dawek promieniowania jonizującego do chorych tkanek (analogi  12 oraz 13, Rys. 

9). [51,55,56] 

 

Rysunek 9.  Struktury radiofarmaceutyków z ugrupowaniem bisfosfonianowym.  

Figure 9. Structures of BP-based radiopharmaceuticals. 

Zdolność bisfosfonianów do wiązania metali została również wykorzystana do 

funkcjonalizacji powierzchni ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek 

tlenku żelaza (USPIO). Ugrupowanie BPs wykorzystano w roli łącznika między 

powierzchnią nanocząstki a łańcuchem PEG. Taka modyfikacja pozwoliła na 

zwiększenie hydrofilowości uzyskanych nanocząstek, co w rezultacie przyczyniło się 

do zmniejszenia ich wychwytu przez układ fagocytarny oraz wydłużenie czasu ich 

krążenia w krwiobiegu. Badania in vivo z udziałem PEG-BP-USPIO 14 (Rys. 10) 

ujawniły, że wykazuje on wysoką relaksacyjność r1 i niską r2, wskazując na jego 

potencjał jako skutecznego środka kontrastowego w tworzeniu obrazów                                

T1-zależnych przy wykorzystaniu techniki MRI. [57] 

 
Rysunek 10.  Struktura USPIO stabilizowanej BPs-PEG 

Figure 10. Structure of BP-PEG stabilized USPIO 
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 UWAGI KOŃCOWE 

Bisfosfoniany to związki, które pomimo swojej pozornej prostoty posiadają 

niezwykle ciekawe właściwości. Dzięki działaniu antyresorpcyjnemu znalazły 

różnorodne zastosowania w medycynie, gdzie są wykorzystywane głównie w leczeniu 

osteoporozy i innych chorób kości. Ich szczególne powinowactwo do tkanki kostnej oraz 

tendencja do akumulacji w regionach zmienionych chorobowo zainicjowały rozwój 

badań nad ich zastosowaniem jako terapeutyków i środków diagnostycznych 

o ukierunkowanym działaniu. Coraz to nowsze doniesienia na temat ich aktywności 

biologicznej również dają nadzieję na rozszerzenie spektrum ich praktycznych 

zastosowań. W niniejszej pracy przedstawiono jedynie wybrane zastosowania 

bisfosfonianów, jednak wraz z ich dalszym badaniem liczba ich aplikacji z pewnością 

będzie się zwiększać. Warto więc pochylić się nad tymi związkami i docenić moc, która 

kryje się w tych małych cząsteczkach.  

 

 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 

[1] R. G. G. Russell, Bone, 2011, 49, 2. 

[2] E. Chmielewska, P. Kafarski, Open Pharm. Sci. J., 2016, 3, 56. 

[3] E. Palma, J. D. G. Correia, M. P. C. Campello, I. Santos, Mol. BioSyst. 2011, 7, 2950. 

[4] K.B. Farrell, A. Karpeisky, D.H. Thammb, S. Zinnen, Bone Rep., 2018, 9, 47. 

[5] A. Kuźnik, A. Październiok-Holewa, P. Jewula, N. Kuźnik, Eur. J. Pharmacol., 2020, 866, 1. 

[6] H. A. Fleisch, R. G. G. Russell, S. Bisaz, R. C. Mühlbauer, D. A. Williams, Eur. J. Clin. Invest., 

1970, 1, 12. 

[7] R. G. G. Russell, N. B. Watts, F. H. Ebetino, M. J. Rogers, Osteoporos. Int., 2008, 19, 733. 

[8] M. A. Lawson, Z. Xia, B. L. Barnett et al., J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater., 2010, 92, 

149. 

[9] J. E. Dunford, K. Thompson, F. P. Coxon et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 2001, 296, 235. 

[10] M. J. Rogers, J. C. Crockett, F. P. Coxon, J. Mönkkönen, Bone, 2011, 49, 34. 

[11] H. Fleisch, „Bisphosphonates in bone disease. From the Laboratory to the Patient.”, Academic 

Press, Nowy Jork, 2000. 

[12] Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ o Zdrowiu. Osteoporoza, 2019, Warszawa. 

[13] D. M. Black, P. D. Delmas, R. Eastell, I. R. Reid, S. Boonen, J. A. Cauley, F. Cosman,                                

P. Lakatos, P. C. Leung, Z. Man, C. Mautalen, P. Mesenbrink, H. Hu, J. Caminis, K. Tong, 

T. Rosario-Jansen, J. Krasnow, T. F. Hue, D. Sellmeyer, E. F. Eriksen, S. R. Cummings, N. Engl. 

J. Med., 2007, 356, 1809–1822.  

[14] R. Czyżykowski, M. Krakowska, P. Potemski, Oncol. Clin. Pract., 2017, 13, 268–274. 

[15] S. Vallet, J.M. Filzmoser, M. Pecherstorfer, K. Podar, Pharmaceutics, 2018, 10, 1. 

[16] G.J. Morgan, F.E. Davies, W.M. Gregory, K. Cocks, S.E. Bell, A.J. Szubert, N. Navarro-Coy, 

M.T. Drayson, R.G. Owen, S. Feyler, A.J. Ashcroft, F. Ross, J. Byrne, H. Roddie, C. Rudin,                    

G. Cook, G.H. Jackson, J.A. Child, Lancet, 2010, 376, 1989. 

[17] C.M. Shipman, M.J. Rogers, J.F. Apperley, R.G.G. Russell, P.I.B.J. Croucher,  Haematol., 1997, 

98,  665. 

[18] J. P. Polga, Clin. Nucl. Med. 1981, 6, 416.  



 

 

[19] R. D. Niederkohr, E. Chiu, J. A. Katzel, Clin. Nucl. Med. 2013, 38, 655.  

[20] F. De Geeter, K. Coenegrachts, Clin. Nucl. Med. 2007, 32, 32. 

[21] E. V. Giger, B. Castagner, J. C. Lerous, J. Control. Release, 2013, 167, 175. 

[22] A. Ezra, G. Golomb, Adv. Drug Deliv. Rev., 2000, 42, 175. 

[23] M. Drake, B. Clarke, S. Khosla, Mayo Clin Proc. 2008, 83, 1032. 

[24] P. Kosikowska, M. Bochno, K. Macegoniuk, G. Forlani, P. Kafarski, Ł. Berlicki, J. Enz. Inh.. 

Med. Chem., 2016, 31, 931. 

[25] J. Agapkina, D. Yanvarev, A. Anisenko et al., Eur. J. Med. Chem., 2014, 73, 78. 

[26] C. M. Lacbay, J.Mancuso, Y. S. Lin, N. Bennett, M. Götte, Y. S. Tsantrizos, J. Med. Chem., 2014, 

57, 7435. 

[27] S. Ghosh, J. M. W Chan, C. R. Lea et al. J. Med. Chem., 2004, 47, 175. 

[28] M. Gnant, P. Clézardin, Cancer Treat. Rev. 2012, 38, 407.  

[29] V. Stresing, F. Daubiné, I. Benzaid, H. Mönkkönen, P. Clézardin, Cancer Lett, 2007, 257, 16. 

[30] P. Fournier, S. Boissier, S. Filleur, J. Guglielmi, F. Cabon, M. Colombel, P. Clezardin, Cancer 

Res., 2002,  62, 6538. 

[31] J. Wood, K. Bonjean, S. Ruetz, A. Bellahcene, L. Devy, J.M. Foidart, V. Castronovo, J. R. Green, 

J. Pharmacol. Exp. Ther., 2002,  302, 1055. 

[32] A. Sasaki, B.F. Boyce, B. Story, K.R. Wright, M. Chapman, R. Boyce, G.R. Mundy, T. Yoneda, 

Cancer Res. 1995, 55, 3551. 

[33] T. Hiraga, P.J. Williams, G.R. Mundy, T. Yoneda, Cancer Res., 2001, 61, 4418. 

[34] E. Giraudo, M. Inoue, D.J. Hanahan, Clin. Invest., 2004, 114, 623. 

[35] J. Chang, W. Wang, H. Zhang, Y. Hu, Z. Yin, Z. Oncol. Lett., 2012, 4, 299. 

[36] T. Ohba, H.A. Cole, J.M.M. Cates, D.A. Slosky, H. Haro, T. Ando, H.S. Schwartz, J.G. 

Schoenecker, J. Bone Miner. Res., 2014, 29, 1431. 

[37] S. Wakchoure, M.A. Merrell, W. Aldrich, T. Millender-Swain, K.W. Harris, P. Triozzi, K.S. 

Selander, Clin. Cancer Res., 2006, 12, 2862. 

[38] Z. Ouyang, H. Li, Z. Zhai, J. Xu, C. R. Dass, A. Qin, K. Dai, K., Curr. Drug Targets, 2018, 19, 

409. 

[39] M. Caraglia, M. Marra, S. Naviglio, G. Botti, R. Addeo, A. Abbruzzese, Expert Opin. 

Pharmacother., 2010, 11, 141. 

[40] D. Santini, M. Caraglia, B. Vincenzi, I. Holen, S. Scarpa, A. Budillon, Nat. Clin. Pract. Oncol., 

2006, 3, 325. 

[41] H. L Neville-Webbe, A. Rostami-Hodjegan, C. A. Evans, R. EColeman, I. Holen, Int. J. Cancer, 

2005, 113, 364. 

[42] A.Ullén, L. Lennartsson, U. Harmenberg, M. Hjelm-Eriksson, K. M. Kälkner, B. Lennernäs, S. 

Nilsson, Acta Oncol., 2005, 44, 644. 

[43] M. S. Benassi, A. Chiechi, F. Ponticelli, L. Pazzaglia, G. Gamberi, L. Zanella, M. C. Manara, P. 

Perego, S. Ferrari, P. Picci, Cancer Lett. 2007, 250, 194. 

[44] H. Hirabayashi, T. Takahashi, J. Fujisaki, T. Masunaga, S. Sato, J. Hiroi, Y. Tokunaga, S. Kimura, 

T. Hata, J. Control Release, 2001, 70, 183. 

[45] S. A. Gittens, G. Bansal, R. F. Zernicke, H. Uludag, Adv. Drug Deliv. Rev. 2005, 57, 1011. 

[46] P. P. Sedghizadeh, S. Sun, A. F. Junka, E. Richard, K. Sadrerafi, S. Mahabady, N. Bakhshalian, N. 

Tjokro, M. Bartoszewicz, M. Oleksy, P. Szymczyk, M. W. Lundy, J. D. Neighbors, R.G.G. 

Russell, C. E. McKenna, F. H. Ebetino  J. Med. Chem., 2017, 60, 2326.  

[47] K. S. Tanaka, T. J. Houghton, T. Kang, E. Dietrich, D. Delorme, S. S. Ferreira, L. Caron, F. Viens, 

F. F. Arhin, I. Sarmiento, D. Lehoux, I. Fadhil, K. Laquerre, J. Liu, V. Ostiguy, H. Poirier, G. 

Moeck, T. R. Parr, A. R. Far, Bioorg. Med. Chem., 2008, 16, 9217. 

[48] A. El-Mabhouh, C. Angelov, A. McEwan, G. Jia, J. Mercer, Cancer Biother. Radio., 2004, 19, 

627. 

[49] A. A. El-Mabhouh, P. N. Nation, J. T. Abele,  T. Riauka, E. Postema, A. J. B.McEwan, J. R. 

Mercer, Oncol Res., 2011, 19, 287. 

[50] A. A. El-Mabhouh, C.  A. Angelov, R. Cavell, J. R. Marcer, Nucl. Med. Biol. 2006, 33, 715. 

72 D. KOZICKA, K. SOCHA, J. SZAREK, A. KUŹNIK 
  

https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5b0%5d=AU&prodId=HRCA&inputFieldValues%5b0%5d=%22Daniele+Santini%22
https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5b0%5d=AU&prodId=HRCA&inputFieldValues%5b0%5d=%22Michele+Caraglia%22
https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5b0%5d=AU&prodId=HRCA&inputFieldValues%5b0%5d=%22Bruno+Vincenzi%22
https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5b0%5d=AU&prodId=HRCA&inputFieldValues%5b0%5d=%22Ingunn+Holen%22
https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5b0%5d=AU&prodId=HRCA&inputFieldValues%5b0%5d=%22Susanna+Scarpa%22
https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5b0%5d=AU&prodId=HRCA&inputFieldValues%5b0%5d=%22Alfredo+Budillon%22
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neville-Webbe+HL&cauthor_id=15455384
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rostami-Hodjegan+A&cauthor_id=15455384
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Evans+CA&cauthor_id=15455384
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Coleman+RE&cauthor_id=15455384
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Holen+I&cauthor_id=15455384
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ull%C3%A9n+A&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lennartsson+L&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Harmenberg+U&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hjelm-Eriksson+M&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=K%C3%A4lkner+KM&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lennern%C3%A4s+B&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nilsson+S&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nilsson+S&cauthor_id=16165924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sun%20S%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Junka%20AF%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Richard%20E%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sadrerafi%20K%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mahabady%20S%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bakhshalian%20N%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tjokro%20N%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tjokro%20N%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bartoszewicz%20M%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oleksy%20M%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Szymczyk%20P%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lundy%20MW%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neighbors%20JD%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Russell%20RG%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Russell%20RG%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKenna%20CE%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ebetino%20FH%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Riauka+T&cauthor_id=21776824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Postema+E&cauthor_id=21776824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McEwan+AJ&cauthor_id=21776824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mercer+JR&cauthor_id=21776824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mercer+JR&cauthor_id=21776824


 

WIELKA MOC W MAŁEJ CZĄSTECZCE - WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA BISFOSFONIANÓW 73 
  

 

[51] E. Palma, J. D. Correia, M. P. Campello, I. Santos, Mol. BioSyst. 2011, 7, 2950. 

[52] L. E. Cole, T. Vargo-Gogola, R. K. Roeder, Adv. Drug Deliv. Rev., 2016, 99, 12.  

[53] V. Kubícek, J. Rudovský, J. Kotek, P. Hermann, L. Vander Elst, R.N. Muller, Z. I. Kolar, H. Th. 

Wolterbeek, J. A. Peters, I. Lukes, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 16477. 

[54] Z. Zha, Z. Wu, S.R. Choi, K. Ploessl, M. Smith, D. Alexoff, L. Zhu, H.F. Kung, Mol Pharm., 

2020, 17, 1674. 

[55] K. Ogawa, H. Kawashima, K. Shiba, K. Washiyama, M. Yoshimoto, Y. Kiyono, M. Ueda, H. 

Mori, H. Saji, Nucl. Med. Biol., 2009, 36, 129. 

[56] T. Vitha, V. Kubicek, P. Hermann, L. V. Elst, R. N. Muller, Z. I. Kolar, H. T. Wolterbeek, W. A. 

P. Breeman, I. Lukes, J. A. Peters, J. Med. Chem., 2008, 51, 677. 

[57] L. Sandiford, A. Phinikaridou, A. Protti et al., ACS Nano., 2013, 7, 500. 

 

    Praca wpłynęła do Redakcji 12 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



DOI: 10.53584/wiadchem.2023.1.4                    .                                                     2023, 77, 1-2

     
 

 

WYKORZYSTANIE ENZYMÓW  

W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ 

 

 

THE USE OF ENZYMES IN MEDICAL DIAGNOSIS 

 

Natalia Gruba 

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, 

Ul. Wita Stwosza 63 
80-308 Gdańsk 

e-mail: natalia.gruba@ug.edu.pl 
 
 

  

 

 
 Abstract 

 Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 Wprowadzenie 

 1.Enzymy do diagnostyki cukrzycy 

1.1. Oksydaza glukozowa 

1.2. Heksokinaza 

  2. Enzymy do diagnostyki zapalenia trzustki 

   2.1. Amylaza 

  2.2. Lipaza trzustkowa 

  2.3. Elastaza trzustkowa 

  3. Enzymy do diagnostyki nowotworów 

  3.1. Kallikreina 3 

  3.2. Kinaza pirogronianowa 

  3.3. Kallikreina 13 

 Uwagi końcowe 

 Piśmiennictwo cytowane 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr Natalia Gruba, studiowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2012 roku 

uzyskała tytuł zawodowy magistra, a w 2016 roku ukończyła studia III stopnia uzyskując tytuł 

doktora nauk chemicznych. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii 

Środowiska UG. Jej zainteresowania już od początków pracy naukowej związane były z enzymami 

proteolitycznymi, profilowaniem aktywności, określaniem specyficzności substratowej czy 

inhibitorowej. Badania naukowe koncentrują się wokół tematyki poszukiwania nowych metod 

diagnostycznych z wykorzystaniem właśnie enzymów proteolitycznych. 

 

  https://orcid.org/0000-0003-3281-9945 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 N. GRUBA  
   

about:blank


 

 

ABSTRACT 

 

Each tissue has its own specific enzyme profile. Therefore, the 

detection of changes in the level of certain enzymes in disease states allows 

conclusions about the location and type of pathological changes occurring 

in the body. Only a few (out of several hundred) tissue enzymes are used 

in routine diagnostics - diagnostics of diseases of the liver, pancreas, 

skeletal muscles and heart muscle. In practice, this test consists in 

measuring the activity or determining the level of enzyme protein in body 

fluids. In this article, the characteristics of a few selected enzymes 

applicable in clinical practice will be presented. 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
A1C - oznaczenie hemoglobiny glikowanej (ang. glycated 

hemoglobin determination) 

ADP - difosforan adenozyny (ang. adenosine diphosphate) 

ATP - trifosforan adenozyny (ang. adenosine triphosphate) 

E1 - elastaza trzustkowa (ang. pancreatic elastase) 

EDTA - kwas wersenowy (ang. edetic acid) 

ELISA - test immunoenzymatyczny (ang. enzyme-linked 

immunosorbent assay) 

FDA - Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and 

Drug Administration, FDA) 

G-6-P - glukozo-6-fosforan (ang. glucose-6-phosphate) 

G-6-PD - dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (ang. glucose-6-

phosphate dehydrogenase) 

GASA - kwas 4-[(hydroksy-3-metoksyfenylo)azo]-benzenosulfonowy 

(ang. 4-[(hydroxy-3-methoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) 

GOx/ GOD - oksydaza glukozowa (ang. glucose oxidase) 

HbA1C - hemoglobina glikowana (ang. glycated hemoglobin) 

KLK13 - kallikreina 13 (ang. kallikrein13) 

M2/ M2-PK - fosfataza pirogronowa typ 2 (ang. pyruvic phosphatase type 2) 

NAD - dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (ang. nicotinamide 

adenine dinucleotide) 

NADH - zredukowany dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (ang. 

reduced nicotinamide adenine dinucleotide) 

OGTT - doustny test tolerancji glukozy (ang. oral glucose tolerance 

test) 

PE - elastaza trzustkowa (ang. pancreatic elastase) 

PSA - kallikreina 3 (ang. Prostate Specific Antigen, PSA) 

RNA  - kwas rybonukleinowy (ang. ribonucleic acid) 

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health 

Organisation) 
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WPROWADZENIE 

 
Enzymy to substancje pełniące rolę katalizatorów w żywych organizmach. 

Większość z nich to białka, a niektóre to cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA). 

Enzymy przyspieszają / regulują przebieg określonej reakcji chemicznej w komórce. 

Mówiąc dokładniej, obniżają próg energetyczny niezbędny do rozpoczęcia 

przemiany poprzez związanie się z inną substancją zwaną substratem (Rysunek 1). 

Substancje te same nie ulegają zniszczeniu czy przemianie tak, że mogą być używane 

wielokrotnie. Każda komórka ludzkiego ciała zawiera tysiące enzymów, które są 

zaangażowane w procesy oddychania, trawienia pokarmu, funkcje mięśni i nerwów 

oraz wielu innych. Biorąc udział w określonych funkcjach organizmu są niezbędne 

do zachowania homeostazy i ogólnego dobrego stanu zdrowia [1-4]. 

 
Rysunek 1  Mechanizm działania enzymu 

Figure 1. Mechanism of enzyme activity 

 

Enzymy wspomagają wiele ważnych procesów zachodzących w organizmie.                  

W Tabeli 1 zestawiono ich funkcje z przykładami. 

 
Tabela 1   Przykłady funkcji pełnionych przez enzymy w ludzkim organizmie 

Table 1     Examples of the functions of enzymes in the human body 

 

Funkcja w organizmie Przykład enzymu Lit. 

Regulacja homeostazy komórki Kinazy [5] 

Generowanie ruchu przez wywołanie skurczu 

mięśni 

Miozyna 

 

[6] 

Transport ładunku wokół komórki jako część 

cytoszkieletu 

Kinezyna 

 

[7] 

Trawienie Amylaza, Lipaza  [8-9] 

Metabolizm Dehydrogenaza alkoholowa [10] 

Oddychanie Dehydrogenazy, oksydazy [11] 

Funkcje ochronne Lizozym [12] 

Budowa kości Fosfataza alkaliczna [13] 

Wchłanianie i transport składników odżywczych Chymotrypsyna [14] 

Podział komórkowy Transferazy [15] 

Detoksykacja Peroksydaza glutationowa [16] 



 

 

Synteza i rozkład enzymów to procesy, które zachodzą w sposób ciągły                             

i jednocześnie. Zapewnia to im określoną koncentrację i aktywność, a co za tym idzie 

spełnianie swoich funkcji w organizmie [1,17]. Enzymy są zlokalizowane w różnych 

przedziałach komórkowych (cytoplazmie, lizosomach, błonie komórkowej, 

mitochondriach), a ich zwiększona aktywność może wskazywać na stopień nasilenia 

uszkodzeń komórkowych [18]. 

Diagnostyka enzymatyczna to jedna z gałęzi enzymologii, a określenie enzymy 

diagnostyczne odnosi się do tych enzymów, które są stosowane bezpośrednio lub 

jako składniki systemu testowego do oznaczania liczby substancji. Zmiany                              

w stężeniach różnych biomolekuł wskazywać mogą na nieprawidłową aktywność 

metaboliczną, infekcje, choroby zakaźne i niezakaźne oraz stany zapalne [19,20]. 

Enzymy diagnostyczne wykorzystuje się na dwa sposoby [21,22]: 

1) jako odczynniki do oznaczania prawidłowych i patologicznych składników       

w surowicy, moczu, soku żołądkowym itp.; 

2) do oznaczania aktywności enzymatycznej w materiale biologicznym. 

Szybka i dokładna diagnoza tzw. chorób cywilizacyjnych oraz ich odpowiednie 

leczenie to główne czynniki sprzyjające wzrostowi jakości życia i korzystnie 

wpływające na ogólne zdrowie publiczne i system opieki zdrowotnej. Enzymy 

posiadają niezwykłe właściwości biokatalityczne, dzięki czemu są szeroko 

stosowane w diagnostyce wielu chorób. Część z nich znalazła zastosowanie jako 

markery do wykrywania m.in., żółtaczki, zawału mięśnia sercowego, zaburzeń 

neurodegeneracyjnych czy chorób nowotworowych. Enzymy mogą być 

wykorzystane na różnych etapach choroby poprzez diagnozę, prognozę oraz 

monitorowanie reakcji organizmu na zastosowaną terapię [1,23]. 

W niniejszej pracy przedstawiono informacje o wybranych enzymach, które są 

stosowane w praktyce klinicznej różnych patologii. Przedstawiono przykłady 

dotyczące chorób cywilizacyjnych - skupiono się na diagnostyce cukrzycy, która 

ściśle związana jest trzustką. Dodatkowo zwrócono uwagę na choroby 

nowotworowe, dla których poszukiwane są alternatywne metody wczesnego 

wykrywania zmian patologicznych, stanowiących jeden z tematów badań 

prowadzonych w Pracowni Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej 

Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

1. ENZYMY DO DIAGNOSTYKI CUKRZYCY 

 

Cukrzyca, z łacińskiego diabetes mellitus, to zespół przewlekłych chorób 

metabolicznych, spowodowanych zaburzonym wydzielaniem lub działaniem 

insuliny - hormonu produkowanego przez trzustkę [24]. Nazwa łacińska choroby 

może być przetłumaczona jako "cedzenie wody przez ciało" czy "słodki jak miód" 

[25]. Określenia te odnoszą się doskonale  do  głównych  objawów  cukrzycy,  takich  
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jak wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu czy hiperglikemia, czyli 

podwyższone stężenie glukozy we krwi [26]. 

Do rozwoju choroby może przyczynić się zły styl życia, nieodpowiednie nawyki 

żywieniowe, prowadzące do rozregulowania organizmu, co z kolei zwiększa szanse 

zaburzenia homeostazy gospodarki glukozowo-insulinowej. Taki stan może 

spowodować podwyższenie poziomu cukru we krwi. Co ważne, ryzyko 

zachorowania wzrasta w przypadku występowania obciążeń genetycznych [27]. 

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health 

Organisation, WHO), w 2019 roku na świecie żyło 463 miliony osób dorosłych                     

z cukrzycą [26]. Według szacunków International Diabetes Federation liczba ta w 

2030 roku ma wzrosnąć do 578 mln, a w 2045 roku do 700 mln osób chorych [28]. 

W Polsce liczbę cierpiących na cukrzycę szacuje się na ponad 2,3 mln 

zdiagnozowanych przypadków. Należy jednak pamiętać o osobach 

niezdiagnozowanych, których może być aż 232 mln na całym świecie [29]. 

Jak wspomniano wcześniej, cukrzyca to zespół chorób metabolicznych związanych 

ze stanem przewlekłego podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Powikłania 

prowadzić mogą przede wszystkim do upośledzenia ukrwienia narządów 

wewnętrznych, a co za tym idzie do ich niewydolności [31]. Do najczęstszych 

powikłań zalicza się [32,33]: 

✓  retinopatię cukrzycową (uszkodzenie naczyń krwionośnych znajdujących 

się w siatkówce oka); 

✓  chorobę niedokrwienną serca i zawał; 

✓  niewydolność nerek; 

✓  udar mózgu; 

✓  neuropatię (uszkodzenie nerwów); 

✓  stopę cukrzycową; 

✓  zaburzenia krzepnięcia krwi. 
 

Badanie poziomu cukru we krwi to najszybszy i najprostszy sposób na wykrycie 

cukrzycy. Opracowano szereg enzymów zaangażowanych w metabolizm glukozy, 

które poprzez odpowiednie reakcje wskazują zawartość cukru w próbce krwi.                       

W dalszej części przedstawiono przykłady tego typu substancji. 

1.1. OKSYDAZA GLUKOZOWA 

Oksydaza glukozowa (GOx lub GOD), czy też nonatyna (EC 1.1.3.4), to 

oksydoreduktaza, katalizująca utlenianie glukozy do nadtlenku wodoru i D-glukono-

1,5-laktonu [34,35]. Enzym wykorzystuje się w procesach produkcyjnych, zwłaszcza 

w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym czy podczas 

otrzymywania soków i napojów [36]. W 2013 roku opublikowano wyniki badań 

dotyczących wykorzystania oksydazy glukozowej w przemyśle tekstylnym [37]. 
Porównano wydajność bielenia enzymatycznego z konwencjonalnym procesem. 

Okazało się, że zaproponowana technika jest lepsza pod względem białości, przy 

porównywalnych właściwościach mechanicznych, takich jak wytrzymałość na 

rozciąganie i rozdzieranie. Wykazano także, że nadtlenek wodoru wytwarzany przez  



 

 

oksydazę glukozową to dobra alternatywa dla tego dostępnego komercyjnie, obecnie 

najszerzej stosowanego jako środek bielący w przemyśle włókienniczym.  

Prototyp biosensora glukozy oparty na immobilizowanej oksydazie 

glukozowej zaproponowano w 1962 roku [38]. Opracowano platynową elektrodę 

chronoamperometryczną do monitorowania glikemii poprzez pomiar zużycia tlenu 

na podstawie katalitycznego utleniania glukozy. Problemy spowodowane zmienną 

ilością tlenu w tle, doprowadziły do dalszego rozwoju czujników. Pierwsze 

urządzenie umożliwiające pomiar glukozy we krwi pełnej skonstruowano w 1975 

roku. Opierało się ono na elektrodach platynowych z unieruchomioną oksydazą 

glukozową oraz przetwornikiem elektrochemicznym [39]. Czujniki pierwszej 

generacji zależały od obecności tlenu w próbce, co ograniczało dość znacząco ich 

zastosowanie oraz precyzję otrzymywanych wyników. Regeneracja centrum 

katalitycznego, czy skuteczne utlenianie glukozy to procesy wymagające tlenu, 

którego deficyt w próbce mógł znacząco wpływać na określenie poziomu glukozy. 

Niedoskonałość urządzeń spowodowała dalszy rozwój prac. 

W 2020 roku opublikowano wyniki grupy Mohammadnejada                                    

i współpracowników [40] dotyczące bardziej precyzyjnej, dokładnej i szybszej 

metody pomiaru stężenia glukozy we krwi z wykorzystaniem GOx i peroksydazy 

chrzanowej (EC 1.11.1.7). Podstawa oznaczenia to utlenienie substratu: kwasu 4-

[(hydroksy-3-metoksyfenylo)azo]-benzenosulfonowego (GASA). Stabilność GASA 

i jego utlenionych produktów oraz jego bezpośrednie i szybkie zużycie przez 

peroksydazę chrzanową umożliwiają oznaczenie stężenia glukozy we krwi z dużą 

powtarzalnością, a także pozwalają na zastosowanie metody do próbek śliny [40]. 

W 2016 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and 

Drug Administration, FDA) zatwierdziła używanie glukometru iPro2 Recorder® 

(Medtronic Diabetes, Northridge, CA), wykorzystującego oksydazę glukozową, do 

ciągłego pomiaru stężenia glukozy we krwi [41]. 2021 roku zakończono badanie 

kliniczne mające na celu określenie użyteczności urządzenia do kontroli glikemii                  

w warunkach szpitalnych i intensywnej terapii [42]. Urządzenie nie wymaga ciągłego 

nakłuwania palców w celu pobrania próbki krwi. Pacjentowi zakłada się sensor, który 

dokonuje 288 pomiarów na dobę. Pozwala to na retrospektywną ocenę glikemii oraz 

dokonanie właściwych modyfikacji w leczeniu. 

Perspektywy wykorzystania oksydazy glukozowej odnoszą się nie tylko do 

diagnostyki cukrzycy, ale także do monitorowania choroby, jak również regulowania 

poziomu glukozy we krwi. W 2016 roku przedstawiono pracę Yanga                                          

i współpracowników dotyczącą badań nad systemem mikropęcherzyków 

zamkniętych w nanocząstkach magnetycznych, reagujących na glukozę i pole 

magnetyczne [43]. Kapsułkowany enzym – oksydaza glukozowa, katalizuje 

przemianę glukozy do kwasu glukonowego i H2O2. Następnie zmienne pole 

magnetyczne zwiększa porowatość otoczki polimerowej, prowadząc do reakcji 

między H2O2 i L-argininą, co skutkuje powstaniem tlenków azotu. Wskazano, że 

takie nadające się do wstrzykiwania mikropęcherzyki naładowane enzymami                           

i nanocząstkami magnetycznymi mogą przede wszystkim skutecznie obniżyć poziom  
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glukozy i przyspieszyć efekt terapeutyczny w przypadku hiperglikemii, w oparciu                  

o reakcje enzymatyczne między oksydazą glukozową a glukozą [43].  
 

1.2. HEKSOKINAZA 

Heksokinaza (E.C. 2.7.1.1) to enzym, który fosforyluje heksozy (cukry 

sześciowęglowe), tworząc fosforan heksozy. W większości organizmów, glukoza to 

najważniejszy substrat dla heksokinaz, a główny produkt reakcji to glukozo-6-

fosforan [44]. Heksokinaza może również przenosić grupę fosforanową z ATP na 

substrat [45]. To właśnie tą właściwość enzymu wykorzystuje się w metodzie 

oznaczania poziomu glukozy w osoczu bądź surowicy.  

Heksokinaza to katalizator reakcji między glukozą a trifosforanem adenozyny (ATP), 

której produktami są glukozo-6-fosforan (G-6-P) i difosforan adenozyny (ADP).                   

W obecności dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD), G-6-P ulega 

utlenieniu przez dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową (G-6-PD) do                                          

6-fosfoglukonianu i zredukowanego dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego 

(NADH). Ilość wytworzonego NADH oznacza się poprzez pomiar absorbancji przy 

340 nm, proporcjonalnej do stężenia glukozy w próbce [46]. Schemat zachodzącej 

reakcji przedstawiono na rysunku 2.  
 

 
 

Rysunek 2.  Przebieg reakcji przemiany glukozy 

Figure 2. The glucose metabolism reaction 

 

Powyższą reakcję wykorzystuje się do pomiaru glukozy w surowicy lub osoczu                      

i określa jako „metodę heksokinazy”. Surowicę lub osocze przed badaniem odbiałcza 

się wodorotlenkiem baru, a do reakcji stosuje się siarczan cynku i klarowny 

supernatant. Metodę opracowało Amerykańskie Stowarzyszenie Chemii Klinicznej 

(ang. American Association of Clinical Chemistry) i przyjęło jako metodę 

referencyjną do oznaczania glukozy [47]. 

W porównaniu z metodą wykorzystującą GOx, metoda heksokinazy 

charakteryzuje się większą specyficznością, precyzją i dokładnością. Enzymy 

wykorzystywane w tej metodzie, heksokinaza i dehydrogenaza glukozo-6-

fosforanowa, są bardzo specyficzne i nie odnotowuje się prawie żadnych interferencji 

ze strony innych składników krwi [46]. Natomiast w metodzie GOx, zdarzają się 

zafałszowania wyników, zwłaszcza jeśli pacjent przyjął jakąkolwiek substancję 

redukującą, np. witaminę C, kilka godzin przed badaniem [48]. 

 



 

 

Cukrzyca, zwana epidemią XXI wieku, dotyka coraz większą liczbę osób                

w każdym wieku. Kontrolowanie poziomu glukozy wiąże się z codziennym 

nakłuwaniem palców, czy okresowym pobieraniem krwi w punktach 

diagnostycznych, co może wiązać się z dyskomfortem dla pacjentów. Metody 

enzymatyczne wykorzystywane są zarówno w glukometrach (oksydaza glukozowa), 

jak i laboratoriach (heksokinaza). Perspektywą do tradycyjnego monitorowania 

stężenia cukru we krwi może być rozwiązanie zaproponowane przez polskich 

naukowców z Politechniki Wrocławskiej oraz Polskiej Akademii Nauk. 

Przedstawiono metodę optycznego oznaczania poziomu glukozy poprzez precyzyjny 

pomiar światła pochłoniętego i rozproszonego przez skórę. Urządzenie oświetla 

skórę światłem o ściśle określonej długości fali i bada zmiany spowodowane 

obecnością glukozy w krwi wewnątrz naczyń krwionośnych [49]. Optyczna, 

bezinwazyjna technika pomiaru glikemii, dostępna w formie inteligentnego zegarka, 

to atrakcyjna alternatywa w stosunku do popularnych glukometrów paskowych oraz 

coraz popularniejszych również w rozwiązań pół inwazyjnych (iPro2 Recorder®). 

Ten kierunek rozwoju metod kontrolowania cukrzycy z pewnością przyniesie 

korzyści dla pacjentów. 

 

2. ENZYMY DO DIAGNOSTYKI ZAPALENIA TRZUSKI 

Trzustka to długi, płaski gruczoł, znajdujący się za żołądkiem w górnej 

części brzucha. Tutaj wytwarzane są enzymy, biorące udział w trawieniu tłuszczy, 

białek i węglowodanów, co nazwane jest tzw. zewnątrzwydzielniczą funkcją organu. 

Można wyróżnić także funkcje wewnątrzwydzielnicze, obejmujące produkcję 

hormonów regulujących sposób, w jaki organizm przetwarza cukier (glukozę). 

Choroby trzustki mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet zagrażać 

życiu pacjenta. Do najczęściej występujących zalicza się zapalenie i nowotwór [50]. 

Procesy zapalne trzustki mogą pojawić się nagle i minąć po kilku dniach. 

Taki stan nazwano ostrym zapaleniem. Może również zdarzyć się, że sytuacja taka 

trwa wiele lat i rozwija się w postać przewlekłą. Już w 1925 roku zaproponowano 

oznaczenie stężenia amylazy i lipazy w surowicy w celu rozpoznania zapalenia 

trzustki, a w 1939 przedstawiono teorię tzw. „wykolejenia enzymatycznego” w celu 

wyjaśnienia patogenezy tej choroby [51]. W 1957 roku przedstawiono wyniki 

Saxona, dotyczące wartości porównawczej amylazy w surowicy i w moczu do 

diagnozowania ostrego zapalenia trzustki [52]. Przeprowadzono także szereg badań 

dotyczących wykorzystania lipazy w ostrym zapaleniu trzustki. Również w 1957 

roku Gomori opublikował wyniki oznaczania lipazy w surowicy [53]. Z kolei rok 

później, stosując substrat benzoilo-L-argininę, stwierdzono wzrost aktywności 

proteolitycznej amylazy i lipazy surowicy u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki, 

a także z rakiem trzustki [54]. 

Czynniki przyczyniające się do wystąpienia zapalenia trzustki mogą być 

różne, mniej lub bardziej zależne od pacjenta. Wśród najczęstszych przyczyn 

prowadzących do dysfunkcji trzustki można zaliczyć [55,56]: 

✓ nadużywanie alkoholu, 
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✓ kamicę żółciową, 

✓ urazy jamy brzusznej, 

✓ infekcje, 

✓ stosowanie niektórych leków. 

Silny, przeszywający ból w górnej części brzucha, utrzymujący się nawet do kilku 

dni, to jeden z głównych i najczęstszych objawów zapalenia trzustki, którego nie 

należy lekceważyć. Na wczesnych etapach choroby często nie da się określić, czy jest 

to postać ostra, czy przewlekła [57]. Podstawowe badanie zlecane przy podejrzeniu 

zapalenia trzustki to oznaczenie poziomu enzymów: amylazy, lipazy i elastazy. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę enzymów najczęściej stosowanych                              

w diagnostyce zapalenia trzustki. 

2.1. AMYLAZA 

Amylaza (EC 3.2.1.1) to enzym trawienny wydzielany głównie przez 

trzustkę i gruczoły ślinowe oraz występujący w innych tkankach w bardzo małych 

ilościach. Aktywność enzymatyczną amylazy po raz pierwszy odkryto na początku 

XIX wieku. W 1831 roku opisano hydrolizę skrobi przez ślinę, a dokładnie 

znajdujący się w niej enzym „ptyalinę” [58]. Dwa lata później francuscy chemicy 

Anselme Payen i Jean-François Persoz wyizolowali kompleks amylazy                                       

z kiełkującego jęczmienia i nazwali go „diastazą”, który następnie przemianowano 

na amylazę [59]. 

Główna funkcja amylaz to hydroliza wiązań glikozydowych w cząsteczkach 

skrobi, przekształcająca złożone węglowodany w cukry proste (Rysunek 3). Istnieją 

trzy główne klasy enzymów należących do amylaz: alfa-, beta- i gamma-. Każda                       

z nich działa na różne części cząsteczek węglowodanów. Alfa-amylaza występuje                     

u ludzi, zwierząt, roślin i drobnoustrojów. Beta-amylaza znajduje się                                           

w drobnoustrojach i roślinach. Gamma-amylaza obecna jest u zwierząt i roślin [60]. 

Badanie przeprowadzone przez Wohlgemutha w 1908 roku, wykazało 

obecność amylazy w moczu [61]. W 1929 roku zależność podwyższonego poziomu 

amylazy z ostrym zapaleniem trzustki opisana przez Elmana, doprowadziła do 

większego zainteresowania pomiarem i kliniczną użytecznością enzymu [62]. 

Dziewięć lat później, Somogyi opracował dwa testy - sacharogenny                                         

i amyloklastyczny, do oznaczania amylazy. Odkrycie to wywarło głęboki wpływ na 

biochemię kliniczną na kilka kolejnych dziesięcioleci. Metoda amyloklastyczna i jej 

późniejsze modyfikacje stały się najczęściej stosowanym testem na obecność 

amylazy w chemii klinicznej [63]. Poziom amylazy można oznaczyć zarówno we 

krwi, jak i w moczu. Uzyskane wyniki powinny być interpretowane na podstawie 

wartości referencyjnych, zależnych od zastosowanej metody, podanych przez 

laboratorium wykonujące badanie [60]. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 3.    Przebieg reakcji przemiany skrobi 

Figure 3.     The strach metabolism reaction 

 

 

Określenie poziomu amylazy wykonuje się przede wszystkim w diagnostyce 

chorób trzustki. Powszechność testu wynika miedzy innymi z dostępności niedrogich 

odczynników oraz automatyzacji stosowanych metod. Chociaż amylaza to czuły 

wskaźnik ostrego zapalenia trzustki, nie jest specyficzna, ponieważ może być 

podwyższona w innych stanach chorobowych niezwiązanych z narządem. Zapalenie 

trzustki można zdefiniować na podstawie dwóch z trzech następujących kryteriów: 

ból brzucha, poziom amylazy i/lub lipazy w surowicy ponad trzykrotnie 

przekraczający górną granicę normy oraz obrazowanie jamy brzusznej 

potwierdzające charakterystyczne cechy zapalenia trzustki [60, 61]. 

Zastosowanie kliniczne amylazy nie ogranicza się tylko do diagnostyki. 

Badania opublikowane w 2017 roku przez grupę McInnes wskazują na użyteczność 

inhibitorów amylazy w leczeniu cukrzycy typu 2, gdzie mogą w umiarkowanym 

stopniu zmniejszać szczytowy poziom glukozy i hemoglobiny A1C po posiłku. 

Zwykle są one stosowane jako leki drugiego rzutu, często w połączeniu z metforminą 

[64]. Z kolei doniesienia zespołu Cadigiani wskazały, że akarboza - inhibitor 

amylazy, może zmniejszyć objawy zespołu poresekcyjnego, występujące po operacji 

bariatrycznej [65]. 

 

2.2. LIPAZA TRZUSTKOWA 

Lipazy to rozpuszczalne w wodzie enzymy, hydrolizujące nierozpuszczalne 

w wodzie cząsteczki lipidów, takie jak trójglicerydy, fosfolipidy i galaktolipidy. Są 

wszechobecne w przyrodzie, występują u ludzi, zwierząt, owadów, roślin, grzybów     

i mikroorganizmów [66]. 

Odkrycie Claude’a Bernarda z 1848 roku wykazało, że wydzielina 

trzustkowa może emulgować i zmydlać substancje tłuszczowe. Okazało się, że za 

obserwowane reakcje odpowiada enzym, nazwany później „lipazą trzustkową” [67].  
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Lipaza trzustkowa (EC 3.1.1.3) to enzym o kluczowym znaczeniu dla 

trawienia i wchłaniania tłuszczów z pożywienia. Odpowiada za hydrolizę wiązań 

estrowych w triglicerydach do glicerolu oraz wolnych kwasów tłuszczowych 

(Rysunek 4). Synteza enzymu zachodzi głównie w trzustce, a w niewielkich ilościach 

także w gruczołach ślinowych i w żołądku [68]. 

Lipaza jest produkowana przez trzustkę w formie aktywnej. W trzustce 

powstaje także kolipaza, zdolna do wiązania się z lipazą, co prowadzi do zmiany 

konformacji tej drugiej i zwiększenia jej aktywności. Lipaza nie przechodzi do 

moczu, dlatego jej aktywność można ocenić tylko za pomocą badania krwi [69]. 

 
 
Rysunek 4.   Przebieg hydrolizy trójglicerydów 

Figure 4.    The triglyceride hydrolysis reaction 

 

Stężenie lipazy w surowicy zwykle wzrasta 3–6 godzin po wystąpieniu ostrego 

zapalenia trzustki i w większości przypadków osiąga szczyt po 24 godzinach.                       

W przeciwieństwie do amylazy, w kanalikach nerkowych dochodzi do znacznej 

reabsorpcji lipazy, więc jej stężenie w surowicy pozostaje podwyższone przez 8–14 

dni. Oznacza to, że lipaza jest znacznie bardziej użyteczna niż amylaza. Bardzo 

często wykonuje się badanie obu enzymów, a dodatkowo oznacza stosunek amylazy 

do lipazy [70].  

 Lipaza trzustkowa wykorzystywana jest się nie tylko w celach 

diagnostycznych. Badania przeprowadzone w 2000 roku wskazały na użyteczność 

inhibitora enzymu – orlistatu, w długoterminowym leczeniu otyłości [71]. Jedna 

trzecia pacjentów leczonych orlistatem osiągnęła klinicznie istotną utratę masy ciała 

(> lub = 5% początkowej masy ciała). Obserwowano również poprawę odpowiednich 

parametrów lipidowych w surowicy. Orlistat był dobrze tolerowany przez pacjentów 

oraz został zatwierdzony przez FDA do leczenia otyłości. 

 
2.3. ELASTAZA TRZUSTKOWA 

 

Elastaza trzustkowa (EC 3.4.21.36), zwana również jako elastaza kałowa-1, 

to proteaza wytwarzana w komórkach groniastych trzustki. Początkowo 

produkowana jest w postaci nieaktywnego zymogenu, a następnie aktywowana                    

w dwunastnicy przez trypsynę. U ludzi enzym odpowiada za trawienie białek                         

z pożywienia do mniejszych fragmentów, zwanych peptydami (Rysunek 5) [72,73]. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_EC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Triacyloglicerole


 

 

 
 

Rysunek 5.   Przebieg hydrolizy białka 

Figure 5.    The protein hydrolysis reaction 

 

Pierwsze badania nad ludzką elastazą trzustkową prowadzono w 1950 roku 

[74]. Późniejsze doniesienia wykazały stabilność enzymu podczas pasażu jelitowego. 

Elastaza przechodzi z sokiem trzustkowym do jelit, a następnie trafia do kału.                        

W związku z tym, że enzym sam nie ulega strawieniu w przewodzie pokarmowym, 

jego stężenie w kale odzwierciedla zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki. 

Oznaczenie elastazy w kale to proste, nieinwazyjne i niedrogie badanie [75].  

Obniżone stężenie elastazy zwykle świadczy o stanach zapalnych lub 

niewydolności trzustki, która może prowadzić do zaburzeń wchłaniania. W związku 

z tym określenie poziomu elastazy to bardzo ważne badanie profilaktyczne u osób 

podwyższonego ryzyka zachorowań np. na cukrzycę [76].  

Badania prowadzone przez niezależne grupy wykazały, że test obecności elastazy                 

w kale to wysoce czuły biomarker umiarkowanej do ciężkiej niewydolności trzustki, 

z czułością 73–100% i swoistością 80–100% [77-79]. 

 

 Zapalenie trzustki może prowadzić do jej uszkodzenia, zajęcia sąsiadujących 

tkanek czy też innych oddalonych narządów. Stąd też bardzo ważna jest wczesna 

diagnostyka w celu wprowadzenia odpowiedniego leczenia. W przypadku zapalenia 

trzustki dochodzi do niekontrolowanej aktywacji proenzymów trzustkowych. Wyżej 

przedstawiona charakterystyka wskazuje jednoznacznie, że pojedyncze enzymy są 

mało specyficzne, a ich podwyższone poziomy mogą być spowodowane przez 

choroby niezwiązane z trzustką. Jednak we wczesnych stadiach choroby zmiany 

strukturalne narządu są trudne do wychwycenia za pomocą badań radiologicznych 

czy endoskopowych, stąd najczęściej polega się na badaniach funkcji trzustki, czyli 

oznaczeniu profilu enzymatycznego.  

 Alternatywna metoda diagnostyki ostrego zapalenia trzustki to 

zaproponowany przez firmę Medix Biochemica, test Actim Pancreatitis [80]. 

Badanie polega na oznaczeniu poziomu trypsynogenu-2 (enzymu trzustkowego)                   

w moczu pacjenta. Co prawda test nie został jeszcze zatwierdzony przez FDA, lecz 

prowadzone badania prospektywne wykazały obiecujące wartości czułości 89,6%                  

i 80,0% oraz swoistości 85,7% i 92,0% [81,82]. Dodatkowo prowadzone jest badanie 

kliniczne z wykorzystaniem Actim Pancreatitis do wczesnego wykrywania zapalenia  
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trzustki po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej, jednej                                        

z najskuteczniejszych metod oceniających drogi żółciowe i przewody trzustkowe 

[83]. 

 

3. ENZYMY DO DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH 

 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez WHO, nowotwór to ogólny termin 

określający dużą grupę chorób, które mogą wpływać na dowolną część ciała. Jedną 

z charakterystycznych cech jest szybkie tworzenie się nieprawidłowych komórek, 

które rozrastają się poza swoje normalne granice, aby następnie zaatakować sąsiednie 

części ciała i rozprzestrzenić się na inne narządy, czyli spowodować przerzuty. To 

właśnie te ostatnie są główną przyczyną śmierci z powodu choroby [84]. 

Choroby nowotworowe pojawiają się z wielu powodów. Mogą być 

spowodowane nieprawidłową ewolucją komórek, która wymknęła się spod kontroli. 

Inną przyczyną mogą być niewłaściwie działające systemy obronne organizmu, czy 

też codzienna ekspozycja na czynniki tzw. kancerogenne czy mutagenne [84].  
Wiele osób zadaje sobie pytanie czy rak to choroba cywilizacyjna? 

Odpowiedź w tym przypadku nie jest taka jednoznaczna. Z jednej strony można 

powiedzieć że tak, ponieważ ryzyko zachorowania na raka jest kształtowane przez 

wiele wyraźnie współczesnych ekspozycji, takich jak palenie. Z drugiej zaś strony 

nie, ponieważ predyspozycja do zachorowania na raka wynika z faktu, że ciało 

człowieka jest organizmem wielokomórkowym, a komórki mogą ewoluować. Tak 

więc rak to częściowo choroba współczesności, ale to także choroba, której korzenie 

sięgają głęboko w historię ewolucji. Niemniej jednak można wiele zrobić, aby 

zmniejszyć ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory, zmieniając styl życia                     

i ekspozycję na czynniki sprzyjające rozwojowi choroby [85,86]. 

Aby cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata potrzebna jest też 

profilaktyka. Odpowiednie badania, wykonywane regularnie pozwalają na wykrycie 

choroby na wczesnym etapie, kiedy leczenie a nawet całkowite wyleczenie jest 

możliwe. Taki schemat sprawdza się nie tylko w przypadku chorób nowotworowych, 

ale także w innych dolegliwościach. W tym miejscu przedstawiono przykłady 

enzymów potencjalnie użytecznych do diagnostyki nowotworów. 

 
3.1. KALLIKREINA 3 

 

Kallikreina 3 (EC 3.4.21.77), znana również pod nazwą antygenu 

specyficznego dla prostaty (ang. Prostate Specific Anigen, PSA), to proteinaza 

serynowa wydzielana prawie wyłącznie przez komórki nabłonkowe gruczołu 

prostaty. PSA znajduje się także w ejakulacie, gdzie upłynnia nasienie i umożliwia 

plemnikom swobodne pływanie. Uważa się również, że odgrywa zasadniczą rolę                

w rozpuszczaniu śluzu szyjkowego, umożliwiając przedostanie się plemników do 

macicy [87]. 



 

 

PSA pierwszy raz zidentyfikowano w płynie nasiennym, podczas badań nad 

substancjami pomocnymi w identyfikacji przestępców dopuszczających się gwałtu. 

Enzym ten znalazł zastosowanie w serologii kryminalistycznej do wskazania 

obecności nasienia, gdyż u dorosłych mężczyzn poziomy kallikreiny 3 są znacznie 

podwyższone w porównaniu z innymi tkankami. Co więcej obecność PSA jest 

niezależna od obecności plemników, co pozwala na identyfikację mężczyzn po 

wazektomi czy cierpiących na azoospermię [88]. 

PSA najbardziej rozpowszechniony jest jako narzędzie do diagnostyki raka 

prostaty. Poziom enzymu w surowicy to parametr ciągły: im wyższa wartość, tym 

bardziej prawdopodobna obecność nowotworu gruczołu krokowego. Oznacza to, że 

nie ma powszechnie akceptowanego poziomu odcięcia lub górnej granicy normy 

[89]. Wytyczne praktyki klinicznej dotyczące badań przesiewowych raka prostaty są 

różne i wzbudzają kontrowersje. Częściowo ze względu na niepewność co do tego, 

czy korzyści ostatecznie przewyższają ryzyko fałszywie dodatniej diagnozy.                       

W Stanach Zjednoczonych Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła test PSA do 

corocznego badania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50 lat i starszych. Pacjent 

musi zostać jednak poinformowany o potencjalnym ryzyku i korzyściach związanych 

z badaniem przed przeprowadzeniem testu [90]. 

Nowo opracowywane metody do diagnostyki nowotworu prostaty                               

w dalszym ciągu wykorzystują oznaczanie PSA. Dostępny komercyjnie test 

4Kscore® (BioReference Laboratories, Inc., OPKO Health Company) polega na 

pomiarze stężeń czterech białek - PSA całkowitego, wolnego PSA, niezmienionego 

PSA i kallikreiny 2, w próbce krwi pacjenta. Wykorzystywany jest do oceny ryzyka 

wystąpienia agresywnego nowotworu prostaty, a w 2021 roku został zatwierdzony 

przez FDA [91]. Dodatkowo w 2019 roku rozpoczęto badanie kliniczne dotyczące 

oceny skuteczności oznaczania kallikreiny 2 i [-2]-pro PSA we krwi oraz moczu do 

diagnostyki i prognozowania raka prostaty w populacji chińskiej [92].  

 
3.2. KINAZA PIROGRONIANOWA 

 

Kinaza pirogronianowa (EC 2.7.1.40) to enzym z grupy transferaz, który 

katalizuje ostatni etap glikolizy. Jest ważny dla wytworzenia trifosforanu adenozyny 

(ATP), jako że przenosi grupę fosforanową z fosfoenolopirogronianu na ADP 

(Rysunek 6). Ssaki wykazują ekspresję czterech głównych izoenzymów kinazy 

pirogronianowej (PK): mięśni i mózgu (M1), wątroby i nerek (L), erytrocytów (R)                 

i wszechobecnych typów M2 [93]. 

 
Rysunek 6.    Przebieg reakcji katalizowanej przez kinazę pirogronianową 

Figure 6.     The reaction catalyzed by pyruvate kinase 
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Charakterystyka enzymatyczna szerokiego zakresu różnych typów 

nowotworów ujawniła, że powstawaniu choroby towarzyszy wzrost całkowitej 

aktywności kinazy pirogronianowej. Następuje również przesunięcie w kierunku 

ekspresji izoenzymu kinazy pirogronianowej typu M2 (M2-PK) i odejście od 

izoenzymów tkankowo specyficznych (L, M1 oraz R). Typ M2-PK jest uwalniany                

z tkanek zmienionych nowotworowo do krwi, a w przypadku gruczolaków i guzów 

w dolnym odcinku przewodu pokarmowego również do kału pacjentów. Wzrost M2-

PK występuje w nowotworach przewodu pokarmowego, a także w wielu innych, 

takich jak rak płuc, nerki, piersi i szyjki macicy [94,95]. 

Obecność M2-PK w kale została wykorzystana do opracowania komercyjnie 

dostępnego testu na raka jelita grubego. Użycie kału do badania obecności M2-PK 

zostało po raz pierwszy opisane przez Hardta i współpracowników w 2003 roku. 

Autorzy ilościowo oznaczyli poziom M2-PK w materiale biologicznym                              

i zasugerowali, że badanie może być przydatne w testach przesiewowych raka jelita 

grubego [96]. W 2006 roku opublikowano wyniki badań niemieckiej grupy Tonusa     

i współpracowników [97]. Test M2-PK wykonano na grupie 96 osób (33 pacjentów 

z rakiem jelita grubego, 21 pacjentów z rakiem odbytnicy i 42 zdrowych 

ochotników). Ogólna czułość wyniosła 78% dla raka jelita grubego i wzrastała z 60% 

dla stadium T1 do 100% dla stadium T4. W 2015 roku grupa Sithambarama 

zweryfikowała użyteczność testu M2-PK określając czułość, swoistość, dodatnią 

wartość predykcyjną i ujemną wartość predykcyjną, które wyniosły odpowiednio: 

93%, 97,5%, 94,9% i 96,5% [98]. Pięć lat później, irański zespół badaczy [99] 

uzyskał 100% czułości oraz 68% specyficzności w prospektywnym badaniu testu 

M2-PK przeprowadzonym na 226 próbkach kału i 178 próbkach osocza. Pomimo 

zadowalających parametrów test M2-PK nie został zatwierdzony przez FDA. 

Test M2-PK to nieinwazyjna metoda przesiewowa służąca do wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego i polipów, o których wiadomo, że są prekursorami 

rozwoju choroby nowotworowej. Test używany do analizy kału, jest dostępny jako 

w pełni ilościowy test ELISA lub jako szybki test, do wykonania przez każdego 

lekarza pierwszego kontaktu bez potrzeby posiadania laboratorium lub dodatkowego 

sprzętu. Złotym standardem wczesnego wykrywania choroby jest kolonoskopia – 

badanie inwazyjne, jak również kosztowne oraz często budzące strach wśród 

pacjentów. Stąd też stosunkowo tani, nieinwazyjny test M2-PK to dobry wybór do 

wczesnej diagnostyki [98]. 

Alternatywą do enzymatycznego testu wykrywającego nowotwór jelita 

grubego może być test genetyczny Cologuard® (Exact Sciences Corporation). 

Materiałem biologicznym do badania również jest kał, gdzie ocenie poddaje się 11 

biomarkerów, nieprawidłowych odcinków DNA pochodzących z komórek rakowych 

lub polipów, a także sprawdza obecność utajonej krwi. To jedyny nieinwazyjny test 

diagnostyczny z kału do diagnostyki raka jelita grubego zatwierdzony przez FDA 

[100]. 

 

 



 

 
3.2. KALLIKREINA 13 

 

Ludzka kallikreina 13 (KLK13) to proteinaza serynowa, głównie 

wytwarzana w jądrach, prostacie, piersiach, gruczołach ślinowych, przełyku i szyjce 

macicy. Enzym powiązano też z niektórymi patologiami skóry, w tym łuszczycą 

zwykłą i atopowym zapaleniem skóry. Ponadto KLK13 opisano jako niezależny, 

korzystny marker prognostyczny w raku piersi i jajnika oraz potencjalny użyteczny 

klinicznie marker prognostyczny odpowiedzi komórek raka żołądka na 

chemioterapię [101].  

W 2017 roku przedstawiono badania Tokasa i współpracowników, 

dotyczące znaczenia KLK13 dla rokowania i wyników leczenia raka pęcherza 

moczowego. Odkryto zwiększoną ekspresję enzymu w guzach pęcherza moczowego 

w porównaniu z normalnymi sąsiednimi tkankami. Co więcej, wskazano że obniżone 

poziomy ekspresji KLK13 mogą być skorelowane z agresywnym fenotypem choroby 

[102]. W 2021 roku przeprowadzono badania z wykorzystaniem próbek moczu 

pobranych od pacjentów cierpiących na nowotwór pęcherza moczowego, na różnym 

stadium zaawansowania choroby (G1 – G3). Wykorzystano specyficzny względem 

KLK13 substrat ABZ-Val-Arg-Phe-Arg-Ser-Thr-Gln-Tyr(3-NO2)-NH2, celem 

sprawdzenia obecności enzymu w ludzkim moczu. Dodatnie wyniki uzyskano dla 

próbek pobranych od pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego 

stadium G2 i G3. Wykazano tym samym użyteczność kallikreiny 13 do diagnostyki 

raka pęcherza w bardziej zaawansowanych stadiach [103].  

W 2019 roku wykazano użyteczność kallikreiny 13 jako jednego                                   

z czynników prognostycznych w raku jelita grubego [104]. Przeanalizowano 

przedoperacyjne próbki surowicy pobrane od 148 pacjentów z rakiem okrężnicy 

leczonych chirurgicznie w Szpitalu Uniwersyteckim w Helsinkach w latach 1998-

2002. U pacjentów z wysokimi poziomami mucyny 16 i niskimi poziomami KLK13 

rokowanie było złe, co obserwowano również w podgrupach pacjentów z chorobą 

prawokomorową i tych z gruczolakorakiem.  

 Badania dotyczące KLK13 są niezwykle obiecujące. Enzym wykazuje 

użyteczność ta etapie diagnozy, monitorowania, jak również prognozowania choroby 

nowotworowej.  

 

Nowotwory to główny problemem zdrowia publicznego na całym świecie. 

Dostępne badania profilaktyczne, jak cytologia czy mammografia, pozwalają na 

wykrycie pojawiających się nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiedniej 

interwencji. Niestety wiele typów nowotworów na wczesnych etapach rozwija się 

bezobjawowo, bądź pojawiające się symptomy są niespecyficzne. W przypadku tego 

typu chorób niezwykle istotna jest wczesna diagnoza, gdy możliwe jest zastosowanie 

terapii pozwalającej często na całkowite wyleczenie. Perspektywą do drogich, często 

inwazyjnych metod diagnostycznych jest wykorzystanie enzymów. W wielu 

przypadkach ich nieprawidłowe poziomy mogą wskazywać na rozwijające  się  stany  
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patologiczne. Niejednokrotnie wykorzystywana jest również kombinacja kilku 

markerów, wykazująca większą czułość i specyficzność.  

  

UWAGI KOŃCOWE 

 

Enzymy są powszechnie wykorzystywane w przemysłowych przemianach 

chemicznych, różnych formach katalizy, a ostatnio także w produkcji 

farmaceutycznej. W medycynie cząsteczki te znalazły zastosowanie w badaniach 

analitycznych, diagnostyce chorób, leczeniu niedoborów enzymatycznych, czy 

leczeniu ran. W patologii klinicznej enzymy to nieocenione narzędzie w diagnostyce 

uszkodzeń tkanek i zaburzeń komórkowych. 

Wiele spośród enzymów wykorzystywanych jest od lat w standardowej 

diagnostyce klinicznej, a odchylenia poziomów od normy wskazują na możliwe 

dysfunkcje danego narządu. Enzymy są również odpowiednimi kandydatami do 

wykorzystania jako biomarkery. W toku prowadzonych badań w Pracowni Analityki 

i Nanodiagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Gdańskiego, udało się wykazać 

powiązanie enzymów z nowotworem pęcherza moczowego oraz wskazać na 

potencjalne wykorzystanie w diagnostyce choroby [103, 105-107]. We współpracy  

z Pracownią Nefrologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk, 

wykazaliśmy, że ekspresja i aktywność CatC są zwiększone w moczu szczurów                    

z cukrzycą [108]. Okazuje się, oznaczenie aktywności enzymatycznej może być 

podstawą bezinwazyjnego, szybkiego testu w danej jednostce chorobowej. Szybki 

rozwój dziedziny enzymologii, jak również wysiłki naukowców zmierzające do 

powiązania enzymów z chorobami zapewne doprowadzą do pojawienia się nowych, 

alternatywnych metod diagnostycznych.  
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ABSTRACT 

With constantly increasing ecological needs, it is necessary to look for suitable 

solutions aimed at purifying the water and soil environment. Synthetic zeolites, i.e. 

porous, ion-exchangeable, acid- and heat-resistant, sodium and calcium 

aluminosilicates, may be the answer to this demand. This paper presents the 

adsorption capabilities of two synthetic zeolites (Na-X, Na-P1) obtained via 

hydrothermal reaction of aqueous sodium hydroxide and high-carbon fly ash. For this 

purpose, the experiment was conducted with adsorbates from two groups: heavy 

metals (Pb(II), Zn(II)) and organic substances (polymer - poly(acrylic acid) (PAA), 

nonsteroidal anti-inflammatory drug – diclofenac (DCF)). Adsorption was carried 

out in single and mixed adsorbate systems (metal-metal; metal-organic substance; 

organic substance-organic substance). The adsorption capacity of the studied zeolites 

was determined relative to Pb(II), Zn(II) and DCF. Desorption processes were also 

carried out to illustrate the regeneration abilities of the examined porous materials. 

In addition, the structure of the electrical double layer was characterized using 

potentiometric titrations and electrophoretic mobility measurements. The highest 

adsorbed amounts of heavy metals in single systems are observed for Na-X, i.e. 322.1 

mg/g Pb(II) and 332.5 mg/g of Zn(II). In the case of Na-P1 zeolite, these amounts 

were 332.9 mg/g and 103.6 mg/g for Pb(II) and Zn(II), respectively. In mixed 

adsorbate systems there is a decrease in heavy metal adsorption, after the addition of 

both another metal or organic substance. In the first case, the decrease is small - the 

adsorption of Pb(II) on Na-X drops to 309.36 mg/g. In contrast, in mixed systems in 

the presence of anionic organic substances, the decrease in the amount of adsorbed 

ions is much greater. In the presence of DCF, Pb(II) adsorption on Na-X decrease to 

98.7 mg/g, whereas on Na-P1 to 99.7 mg/g. The main mechanisms of the adsorption 

process in such systems are: competition for the adsorbent's active sites and the 

formation of complexes between adsorbates of opposite ionic character. However, 

the addition of a heavy metal causes increase of the drug adsorption. In the case of 

Pb(II) ions, the amount of DCF adsorbed on Na-X increases from 6.68 mg/g to 12.86 

mg/g, and a slight decrease is observed on Na-P1. On the other hand, in the presence 

of PAA, DCF adsorption on Na-X decreases to 5.86 mg/g. Moreover, the synthesized 

adsorbents can be successfully regenerated with hydrochloric acid (in the single and 

mixed systems containing heavy metals). The addition of Pb(II)/Zn(II) and PAA 

causes a decrease in the zeta potential of the examined zeolites, whereas the addition 

of DCF increases this parameter. In turn, the surface charge density decreases in the 

presence of each adsorbate. It was proved that both synthetic zeolites can be 

successfully used in soil and water purification processes in continuously improved 

procedures. 
 

Keywords: adsorption, heavy metals removal, mixed adsorbate systems, electrical 

double layer, synthetic zeolites 

Słowa kluczowe: adsorpcja, usuwanie metali ciężkich, układy mieszanych 

adsorbatów, podwójna warstwa elektryczna, syntetyczne zeolity 



 

 

WPROWADZENIE 
 

Rosnące potrzeby związane z oczyszczaniem środowiska zwiększyły 

zapotrzebowanie na nowe, skuteczne materiały, które mogą zostać z powodzeniem użyte 

do remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Działalność człowieka związana                            

z wieloma gałęziami przemysłu, takimi jak: górnictwo, przemysł tekstylny, wydobycie 

ropy czy gazu, prowadzi do degradacji środowiska naturalnego oraz zaburzania 

funkcjonowania ekosystemów. Obszarami, który generują duże ilości różnych grup 

zanieczyszczeń są także gospodarstwa rolne, domowe czy szpitale, w których ściekach 

można znaleźć m.in. produkty degradacji farmaceutyków, drobnoustroje (bakterie 

chorobotwórcze, jaja pasożytów, itp.), metale (w tym metale ciężkie: ołów, rtęć, kadm, 

cynk, nikiel, chrom), inne związki nieorganiczne czy biodegradowalne lub 

niebiodegradowalne związki organiczne, a nawet izotopy promieniotwórcze [1-5]. 

Jednym ze sposobów minimalizowania skutków niekorzystnych procesów 

zachodzących w glebie i utrzymanie jej w odpowiedniej kondycji dla przemysłu rolnego 

jest stosowanie dodatków glebowych np. organicznych, takich jak odchody zwierzęce 

czy pulpa. W celu zmniejszenia biodostępności metali ciężkich w glebie wykorzystywane 

są dodatki biowęglowe, superfosfat potrójny czy minerały ilaste, takie jak kaolinit [6]. 

Kolejnym sposobem na poprawę jakości gleby są zeolity, stosowane między innymi jako 

dodatek do kompostowania stałych odpadów organicznych. Wykorzystanie kompostów 

modyfikowanych zeolitami przyczynia się do otrzymania lepszych plonów, retencji wody 

i mniejszej utraty składników odżywczych [7]. Zeolity powstają w procesach 

hydrotermalnych (zeolity naturalne) lub chemicznych (zeolity syntetyczne). Należą one 

do grupy krystalicznych i porowatych minerałów, które są uwodnionymi 

glinokrzemianami głównie sodu i wapnia. Wyróżniają się one znakomitymi zdolnościami 

jonowymiennymi, odpornością na kwasy czy wysoką temperaturę. Ponadto odznaczają 

się zadowalającymi pojemnościami sorpcyjnymi względem jonów i cząsteczek, a także 

są szeroko stosowane jako nawozy glebowe. Nawozy na bazie zeolitów wykazują 

zdolność kontrolowanego uwalniania składników pokarmowych, co przyczynia się do 

lepszego odżywienia gleby i nie stwarza zagrożenia zwiększonej zawartości azotu, 

fosforu czy potasu w wodach powierzchniowych. Nawozy zeolitowe można 

syntetyzować z popiołu węglowego, który jest problematycznym przemysłowym 

produktem ubocznym spalania węgla, występującym na całym świecie w dużych 

ilościach. W rekultywacji gleb skażonych metalami ciężkimi można stosować zarówno 

zeolity naturalne, jak i syntetyczne [8-13]. Dzięki tak wielu zaletom zeolitów są one także 

z powodzeniem stosowane jako adsorbenty substancji takich jak barwniki, metale ciężkie, 

farmaceutyki czy polimery. 

Niniejsza praca wskazuje na możliwości zastosowania zeolitów syntetycznych                    

w procesach usuwania z roztworów wodnych jonów metali ciężkich (Pb(II), Zn(II)), 

niesteroidowego leku przeciwzapalnego (diklofenaku)  czy  polimeru  (poli(kwasu  akryl 
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owego)). Użyte adsorbaty zostały wybrane ze względu na ich szerokie praktyczne 

wykorzystanie i częstość występowania w ściekach, a także toksyczne działanie 

względem roślin i zwierząt. Cynk jako mikroelement jest niezbędny do wzrostu roślin, 

ale jego nadmiar w glebie powoduje szereg negatywnych skutków, takich jak zaburzenie 

rozwoju i metabolizmu organizmów żywych, a w konsekwencji całkowite zahamowanie 

ich wzrostu [14]. Z kolei ołów jest pierwiastkiem absolutnie toksycznym dla roślin, 

zagraża także życiu i zdrowiu zwierząt oraz ludzi [15]. Diklofenak jako popularny lek 

dostępny bez recepty oraz poli(kwas akrylowy), który jest szeroko wykorzystywany jako 

środek zagęszczający w kosmetykach i lekach występują w sporych ilościach w ściekach 

[16]. Dzięki potwierdzonym w niniejszej pracy zdolnościom adsorpcyjnym 

syntetycznych materiałów zeolitowych w układach zawierających mieszane adsorbaty 

nieorganiczne i organiczne, mogą one z powodzeniem zostać w przyszłości wykorzystane 

jako dodatki glebowe ograniczające biodostępność metali ciężkich czy farmaceutyków 

dla roślin, a także skuteczne adsorbenty tych substancji w procesach ich jednoczesnego 

usuwania z różnego rodzaju ścieków. 

 

1. MATERIALY I METODYKA 

1.1. CHARAKTERYSTYTKA ZEOLITOW I ABSROBATÓW 

Badania zostały wykonane z użyciem dwóch syntetycznych zeolitów (Na-X, 

Na-P1), które otrzymano na drodze hydrotermalnej reakcji wodnego roztworu 

wodorotlenku sodu i produktu ubocznego spalania węgla kamiennego – 

wysokowęglowego popiołu lotnego. Przedstawione w tabeli 1 parametry tekstualne 

zeolitów zostały uzyskane przy pomocy aparatu ASAP 2020 (Micromeritics 

Instrument Corporation, Norcross, GA, USA) z zastosowaniem analizy 

wysokotemperaturowych izoterm adsorpcji-desorpcji azotu.  

 

 
Tabela 1.  Parametry tekstualne zeolitów Na-X i Na-P1 

Table 1. Textural parameters of Na-X and Na-P1 zeolites 

 

Adsorbent 

Powierzchnia 

właściwa BET 

[m2/g] 

Powierzchnia 

mikroporów [m2/g] 

Objętość 

porów 

[cm3/g] 

Objętość 

mikroporów 

[cm3/g] 

Średni 

rozmiar 

porów [nm] 

Na-X 727,9 694,1 0,31 0,27 1,7 

Na-P1 26,7 4,3 0,05 0,002 6,9 

 

Jako adsorbaty zostały wykorzystane metale ciężkie: ołów(II) i cynk(II) (Sigma-

Aldrich) oraz substancje organiczne: polimer poli(kwas akrylowy) (PAA – ang. poly 



 

 

 (acrylic acid)) (Sigma-Aldrich) oraz niesteroidowy lek przeciwzapalny diklofenak 

(DCF – ang. diclofenac) (Sigma-Aldrich). Poziom adsorpcji polimeru nie został 

oznaczony w trakcie prowadzonych badań. Obydwie substancje organiczne posiadają 

charakter anionowy, pochodzący od obecnych w ich cząsteczkach grup 

karboksylowych o słabo kwasowych właściwościach. Wartości pKa (4,15 dla DCF              

i 4,5 dla PAA) wskazują na dysocjację tych grup w warunkach prowadzenia procesu 

adsorpcji, czyli w pH 5. Dzieje się tak, gdyż w pH powyżej pKa w roztworze 

dominuje forma zdysocjowana cząsteczek [17].  

Jako elektrolit podstawowy został wykorzystany NaCl o stężeniu 0,001 

mol/dm3, z kolei do ustalenia odpowiedniego pH oraz jako czynników desorbujących 

użyto roztworów HCl i NaOH o stężeniach 0,1 mol/dm3. 

 

1.2. TECHNIKI POMIAROWE 

 

Adsorpcja była prowadzona w układach pojedynczych oraz mieszanych 

adsorbatów. Zaadsorbowane ilości jonów Pb(II)/Zn(II) i DCF badano w temperaturze 

25oC z zastosowaniem metody statycznej, opartej na zmianie stężenia adsorbatu 

przed i po procesie adsorpcji. Stężenie wyjściowe dla metali wynosiło 100 ppm, 

natomiast dla diklofenaku i poli(kwasu akrylowego) 50 ppm. Dla układów 

zawierających same metale ciężkie stosowano 0,003 g zeolitów, a dla układów 

pojedynczych oraz mieszanych zawierających DCF stosowano 0,01g adsorbentów. 

Adsorpcja była prowadzona 3 godziny w przypadku układów pojedynczych                            

z Pb(II)/Zn(II) i 24h dla układów pojedynczych lub mieszanych zawierających 

substancje organiczne. Proces adsorpcji prowadzony był w pH wynoszącym 5. Do 

oznaczenia stężenia metali ciężkich w próbkach wykorzystano emisyjną 

spektrometrię atomową z plazmą sprzężoną indukcyjnie (analizator Thermo 

Scientific iCAPTM 7200 ICP-OES, Waltham, MA, USA), natomiast w przypadku 

diklofenaku zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) 

(Ultimate 3000, Dionex, Sunnyvale, CA, USA) sprzężoną z detektorem z matrycą 

fotodiodową i kolumną Hypersil Green PAH (Thermo Fisher Scientific,Waltham, 

MA, USA). Jako czynników desorbujących użyto roztworów NaOH i HCl                                 

o stężeniach 0,1 mol/dm3. 

W celu wyznaczenia punktu izoelektrycznego (iep – ang. isoeletric point) oraz 

potencjału dzeta suspensji badanych zeolitów wykonano pomiary ruchliwości 

elektroforetycznej. Badania prowadzono w zakresie pH wynoszącym 3-10. Do 

pomiarów wykorzystano aparat Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, 

Cambridge, Wielka Brytania). Natomiast aby wyznaczyć punkt ładunku zerowego 

(pzc – ang. point of zero charge) oraz gęstość ładunku powierzchniowego 

przeprowadzono miareczkowanie potencjometryczne. Zestaw do miareczkowania 

składał się z: termostatowanego naczynia teflonowego,  elektrod  szklanej  i  kalome- 
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lowej (Beckman Instruments), pH-metru PHM 240 (Radiometer), mieszadła 

laboratoryjnego, termostatu RE 204 (Lauda), automatycznej biurety Dosimat 765 

(Metrohm) oraz komputera wyposażonego w specjalny program "titr_v3" [18]. 

Stężenia adsorbatów wynosiły odpowiednio 10 ppm w przypadku Pb(II)/Zn(II) oraz 

50 ppm w przypadku DCF/PAA. 

 

2. WYNIKI POMIAROW I ICH DYSKUSJA 

 

2.1. BADANIA ADSORPCYJNO-DESORPCYJNE  

 

Na rysunku 1 przedstawiono zaadsorbowane ilości jonów Pb(II) w układach 

pojedynczych oraz mieszanych w obecności Zn(II), diklofenaku lub poli(kwasu 

akrylowego) na powierzchni zeolitów Na-X i Na-P1. Jak można zauważyć adsorpcja 

jonów Pb(II) w układach mieszanych zawierających jony Zn(II) jest tylko 

nieznacznie mniejsza niż w układach pojedynczych. Z kolei w układach mieszanych 

z lekiem lub polimerem następuje widoczne obniżenie zaadsorbowanej ilości jonów 

ołowiu. Z kolei na rysunku 2 przedstawiono zaadsorbowane ilości jonów Zn(II)                    

w układach pojedynczych oraz mieszanych w obecności Pb(II)/DCF/PAA na 

powierzchni zeolitów Na-X i Na-P1. W przypadku próbek zawierających Na-X 

adsorpcja Zn(II) także nieznaczne maleje wraz z dodatkiem drugiego metalu do 

układu, natomiast spadek adsorpcji jest bardziej zauważalny w następstwie dodatku 

substancji organicznych. Z kolei w przypadku zeolitu Na-P1adsoprcja Zn(II)                       

w układzie pojedynczym utrzymuje się na mniejszym poziomie niż adsorpcja na 

powierzchni Na-X. Dodatek Pb(II) do układu znacznie zmniejsza ilość 

zaadsorbowanych jonów cynku(II). Podobnie obecność substancji organicznych 

także powoduje spadek adsorpcji Zn(II), niemniej jednak jest on wyraźnie mniejszy. 

Różnice w zaadsorbowanej ilości Zn(II) pomiędzy zeolitami Na-X i Na-P1 

spowodowane są różnicami w ich budowie i charakterystyce teksturalnej.                          

W przypadku Pb(II) różnice te nie są tak znaczące z uwagi na sposób w jaki kation 

ten ulega adsorpcji. Udowodniono [19], że Pb(II) znajduje się na powierzchni 

zeolitów w postaci uwodnionej, a jego adsorpcja jest głównie powierzchniowa 

szczególnie w przypadku Na-X, który charakteryzuje się małymi średnicami porów. 

W przypadku Na-P1 dochodzi do częściowego zablokowania porów z uwagi na ich 

większą średnicę. W tym przypadku inne parametry takie jak np. powierzchnia 

właściwa czy mikroporów mają mniejsze znaczenie, a poziom adsorpcji Pb(II) na 

obydwu zeolitach staje się podobny. Z kolei spadek zaadsorbowanej ilości jonów 

metali w układach mieszanych zawierających dwa metale jest wynikiem konkurencji 

o miejsca aktywne adsorbentu. 

 

 



 

 

 

 
Rysunek 1.  Zaadsorbowane ilości jonów Pb(II) w układach pojedynczych oraz mieszanych w obecności 

Zn(II)/DCF/PAA na powierzchni zeolitów Na-X oraz Na-P1 

Figure 1. Adsorbed amounts of Pb(II) ions in single and mixed systems in the presence of Zn(II)/DCF/PAA 

on the surface of Na-X and Na-P1 zeolites 

 

W pH 5, czyli w pH w którym prowadzono wszystkie badania, powierzchnie 

zeolitów cechują się dodatnim ładunkiem, co powoduje powstawanie niekorzystnych 

warunków elektrostatycznych dla wiązania się jonów metali ciężkich. Pomimo tego 

adsorpcja tych jonów pozostaje na dość wysokim poziomie. Jest to możliwe dzięki 

specyficznej budowie zeolitów, która nadaje im właściwości sit molekularnych                       

i umożliwia zachodzenie wymiany jonowej. Ponadto adsorpcja jonów metali 

ciężkich zachodzi na drodze powstawania wiązań chemicznych pomiędzy jonami                   

a grupami powierzchniowymi ciał stałych. W przypadku układów mieszanych 

zawierających metal oraz substancję organiczną spadek zaadsorbowanej ilości jonów 

metali jest powodowany nie tylko konkurencją o miejsca aktywne na powierzchni 

ciała stałego, ale także powstawaniem kompleksów pomiędzy adsorbatami. Zarówno 

PAA, jak i DCF są substancjami o charakterze anionowym, co po pierwsze 

przyczynia się do istnienia powinowactwa elektrostatycznego cząsteczek tych 

związków do dodatnio naładowanej powierzchni zeolitów, a po drugie umożliwia 

powstawanie kompleksów (dwuwartościowy kation metalu-substancja organiczna), 

zarówno o charakterze międzycząsteczkowym, jak i wewnątrzcząsteczkowym. 

Obydwa te zjawiska skutecznie ograniczają adsorpcję metali na powierzchniach Na-

X i Na-P1. 
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Rysunek 2.  Zaadsorbowane ilości jonów Zn(II) w układach pojedynczych oraz mieszanych w obecności 

Pb(II)/DCF/PAA na powierzchni zeolitów Na-X oraz Na-P1 

Figure 2. Adsorbed amounts of Zn(II) ions in single and mixed systems in the presence of Pb(II)/DCF/PAA 

on the surface of Na-X and Na-P1 zeolites 

 

Na rysunku 3 zaprezentowano zaadsorbowaną ilość diklofenaku w układach 

pojedynczych i mieszanych adsorbatów w obecności polimeru PAA lub jonów metali 

Pb(II)/Zn(II) na powierzchni zeolitów Na-X i Na-P1. W przypadku próbek 

zawierających zeolit Na-X obserwowany jest wzrost adsorpcji w układach 

mieszanych zawierających jony metali ciężkich, szczególnie widoczny w przypadku 

próbek składających się z cynku(II) i diklofenaku. Z kolei adsorpcja leku na 

powierzchni Na-P1 nieznacznie spada w obecności jonów metali ciężkich. Co więcej, 

na skutek dodatku anionowego polimeru obserwuje się wyraźny spadek adsorpcji 

leku na powierzchni obu zeolitów syntetycznych. W układach pojedynczych 

diklofenak wykazuje dwukrotnie wyższą ilość zaadsorbowaną na powierzchni 

zeolitu Na-P1 w porównaniu do Na-X.  

Większy poziom adsorpcji cząsteczek leku na powierzchni zeolitu Na-P1 niż 

Na-X spowodowany jest znacznie większym średnim rozmiarem porów, którymi 

cechuje się pierwszy z nich. Wielkości te (6,9 nm) pozwalają na efektywne wnikanie 

cząsteczek leku (o wymiarach 0.97 x 0.98 nm i powierzchni - 0.52 nm2) [20]. Jak już 

wcześniej wspomniano, w warunkach zachodzenia procesu adsorpcji (pH 5) 

powierzchnie zeolitów mają ładunek dodatni. Sprzyja to wiązaniu się cząsteczek leku  
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w układach pojedynczych. Z kolei w układach mieszanych zawierających dwie 

substancje organiczne o charakterze anionowym występuje konkurencja o miejsca 

aktywne na powierzchni adsorbentów skutkująca zmniejszeniem ilości 

zaadsorbowanych cząsteczek leku. Na powierzchni zeolitu Na-P1 obserwowane jest 

znaczne (ponad 2-krotne) zmniejszenie poziomu adsorpcji DCF, a w przypadku Na-

X spadek ten jest mniej zauważalny. Natomiast w układach mieszanych dodatek 

dwuwartościowych katonów metali ciężkich skutkujący powstawaniem kompleksów 

może wywoływać zarówno zwiększenie wychwytu cząsteczek leku z roztworu, jak                

i skutecznie go ograniczyć. Pierwsza z sytuacji ma miejsce w przypadku zeolitu Na-

X, który cechuje się silnie rozwiniętą powierzchnią właściwą (727,9 m2/g), jednak 

dość małymi średnicami porów (1,7 nm). Drugi przypadek jest bardziej 

prawdopodobny dla zeolitu Na-P1, który ma znacznie mniej rozwiniętą powierzchnię 

właściwą (26,7 m2/g), ale cechuje go już wcześniej wspomniana duża średnia porów 

(6,9 nm). Siły hydrofobowe i wiązania wodorowe mogą być również odpowiedzialne 

za adsorpcję diklofenaku na powierzchniach obydwu zeolitów [21]. 

 

 
 

 
Rysunek 3.  Zaadsorbowane ilości DCF w układach pojedynczych oraz mieszanych w obecności 

PAA/Pb(II)/Zn(II) na powierzchni zeolitów Na-X oraz Na-P1 

Figure 3. Adsorbed amounts of DCF in single and mixed systems in the presence of PAA/ Pb(II)/Zn(II) on 

the surface of Na-X and Na-P1 zeolites 
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Na rysunku 4 przedstawiono stopień desorpcji jonów Pb(II) z powierzchni 

zeolitów Na-X oraz Na-P1 w układach pojedynczych i mieszanych adsorbatów                    

w obecności Zn(II)/DCF/PAA. Z kolei na rysunku 5 zaprezentowano stopień 

desorpcji jonów Zn(II) w układach pojedynczych i mieszanych w obecności 

Pb(II)/DCF/PAA. W obu przypadkach można stwierdzić, że lepszym czynnikiem 

desorbującym dla jonów metali ciężkich zarówno w układach pojedynczych, jak                   

i mieszanych okazał się kwas chlorowodorowy.  

 

 

 
Rysunek 4.  Stopień desorpcji jonów Pb(II) w układach pojedynczych i mieszanych adsorbatów 

zawierających Zn(II)/DCF/PAA  

Figure 4. Desorption degree of Pb(II) ions in single and mixed adsorbate systems containing 

Zn(II)/DCF/PAA 

 

Z kolei na rysunku 6 przedstawiono stopień desorpcji DCF z powierzchni 

zeolitów Na-X i Na-P1 w układach pojedynczych oraz mieszanych adsorbatów 

zawierających PAA/Pb(II)/Zn(II). W przypadku układów pojedynczych                                     

i mieszanych z PAA znacznie wydajniejsza desorpcja zachodzi przy użyciu zasady 

sodowej, z uwagi na jej wysokie powinowactwo do kwasowych grup 

karboksylowych obecnych w strukturze diklofenaku. Z kolei w układach mieszanych 

zawierających zarówno cząsteczki leku, jak i jony metali, w większości przypadków 

desorpcja zachodzi efektywniej przy udziale kwasu chlorowodorowego. 

Powinowactwo NaOH spada na skutek neutralizacji grup karboksylowych przez 

kationy metali. 
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Rysunek 5.  Stopień desorpcji jonów Zn(II) w układach pojedynczych i mieszanych adsorbatów 

zawierających Pb(II)/DCF/PAA 

Figure 5. Desorption degree of Zn(II) ions in single and mixed adsorbate systems containing 

Pb(II)/DCF/PAA 

 

 

 

 
Rysunek 6.  Stopień desorpcji DCF w układach pojedynczych i mieszanych adsorbatów zawierających 

PAA/Pb(II)/Zn(II) 

Figure 6. Desorption degree of DCF in single and mixed adsorbate systems containing PAA/Pb(II)/Zn(II) 
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2.2. BADANIA ELEKTROKINETYCZNE 

 

2.2.1. Potencjał dzeta 

 

Na rysunku 7 zestawiono zależności zmian potencjału dzeta zeolitu Na-X od pH 

roztworu w układach pojedynczych i mieszanych adsorbatów. Ich analiza wskazuje, 

że potencjał dzeta ulega obniżeniu na skutek dodatku jonów Pb(II) w układach 

pojedynczych oraz mieszanych zawierających jony Zn(II), ale także podczas dodania 

do suspensji PAA, zarówno w układzie pojedynczym, jak i mieszanym z jonami 

metali. W przypadku suspensji zawierających diklofenak następuje podwyższenie 

potencjału dzeta, większe dla układów mieszanych z jonami metali. Zmiany 

potencjału dzeta korespondują z odpowiadającymi im zmianami położenia punktów 

izoelektrycznych (iep – z ang. isoelectric point). Punkty iep przypadają przy takich 

wartościach pH roztworu, przy których stężenia dodatnio i ujemnie naładowanych 

grup/jonów w obszarze płaszczyzny poślizgu są takie same. Punkt izoelektryczny 

zeolitu Na-X spada z wartości 4,5 do 4,1 na skutek dodatku do układu jonów Zn(II) 

oraz do 3,9 na skutek dodatku jonów obydwu metali. Z kolei w obecności DCF 

parametr ten rośnie do wartości 4,7 oraz 6,9 i 8,0 na skutek wprowadzenia zarówno 

leku, jak i odpowiednio jonów Pb(II) lub Zn(II). Z kolei obecność PAA zarówno                  

w układach pojedynczym, jak i mieszanych powoduje spadek wartości punktu 

izoelektrycznego poza badany zakres pH (3-11). 
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(d)  

 

 
Rysunek 7.  Potencjał dzeta cząstek Na-X w funkcji pH roztworu bez i w obecności (a) Pb(II) i/lub Zn(II);   

(b) DCF lub/i PAA; (c) DCF i Pb(II)/Zn(II); (c) PAA i Pb(II)/Zn(II) 

Figure 7. Zeta potential of Na-X particles as a function of solution pH without and in the presence of (a) 

Pb(II) and/or Zn(II); (b) DCF and/or PAA; DCF and Pb(II)/Zn(II); (c) PAA and Pb(II)/Zn(II) 

 

Na rysunku 8 przedstawiono zmiany potencjału dzeta zeolitu Na-P1 w funkcji 

pH roztworu w analogicznych układach. Zmiany potencjału dzeta w tych suspensjach 

są podobne do tych opisanych dla zeolitu Na-X. W przypadku układów pojedynczych 

adsorbatów bardziej zauważalny spadek potencjału dzeta następuje w następstwie 

dodania do układu jonów ołowiu(II) niż cynku(II), niemniej jednak we wszystkich 

układach obserwowane jest obniżenie potencjału elektrokinetycznego. Dodatek DCF 

do próbek powoduje wyraźny (DCF+Zn(II)) lub nieznaczny (DCF; DCF+Pb(II)) 

wzrost tego parametru. Na skutek obecności PAA potencjał dzeta badanych suspensji 

ulega obniżeniu w każdym z badanych układów. Punkty izoelektryczne wodnych 

suspensji cząstek Na-P1 znajdują się poza badanym zakresem pH, stad też nie ma 

możliwości ich wyznaczenia. 

W rozważanych układach koloidalnych za spadek potencjału dzeta może 

odpowiadać obecność ujemnie naładowanych grup karboksylowych polimeru                     

w obszarze płaszczyzny poślizgu, ale także odsunięcie płaszczyzny poślizgu od 

powierzchni cząstki ciała stałego w wyniku dodania PAA. Z kolei wzrost potencjału 

elektrokinetycznego w układach zawierających DCF spowodowany jest 

prawdopodobnie skutecznym przemieszczeniem przeciwjonów elektrolitu 

podstawowego z warstwy powierzchniowej do części dyfuzyjnej podwójnej warstwy  
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elektrycznej (pwe) [22,23]. Ponadto wpływ na zmiany potencjału dzeta ma także 

powstawanie kompleksów pomiędzy adsorbatami w układach mieszanych (metal-

substancja organiczna), ale także adsorpcja małych kationów metali, która wpływa 

na zmianę składu jonowego obszaru granicznego rozdzielającego część 

powierzchniową i dyfuzyjną pwe. 
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(c)  

 

 

(d)  

 
Rysunek 8.  Potencjał dzeta cząstek Na-P1 w funkcji pH roztworu bez i w obecności (a) Pb(II) i/lub Zn(II); 

(b) DCF lub/i PAA; (c) DCF i Pb(II)/Zn(II); (d) PAA i Pb(II)/Zn(II) 

Figure 8. Zeta potential of Na-P1 particles as a function of solution pH without and in the presence of (a) 

Pb(II) and/or Zn(II); (b) DCF or/and PAA; (c) DCF and Pb(II)/Zn(II); (c) PAA and Pb(II)/Zn(II) 

 

2.2.1. Gęstość ładunku powierzchniowego 

 

Gęstość ładunku powierzchniowego jest niezwykle pomocnym parametrem dla 

uzyskania informacji o znaku i wielkości  ładunku  powierzchniowego,  który  przyj- 
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mują cząstki ciała stałego zdyspergowane w ośrodku ciekłym. Powyżej punktu 

ładunku zerowego (pzc – ang. point of zero charge) ciało stałe przyjmuje ładunek 

dodatni, natomiast poniżej – ujemny. Punkt ładunku zerowego przypada przy takiej 

wartości pH, przy której stężenia dodatnio i ujemnie naładowanych grup 

powierzchniowych są identyczne. W przypadku obydwu badanych ciał stałych                         

w warunkach prowadzenia eksperymentu (tj. pH 5) charakteryzowały się one 

dodatnio naładowaną powierzchnią. Punkty ładunku zerowego materiałów 

zeolitowych w badanych suspensjach zostały przedstawione w tabeli 2. Spadek pHpzc, 

a więc i gęstości ładunku powierzchniowego obserwowany jest w przypadku 

wszystkich badanych układów, zarówno w obecności pojedynczych jak i mieszanych 

adsorbatów (w stosunku do suspensji ciał stałych bez żadnych dodatków). 

 

 
Tabela 2.  Punkty ładunku zerowego zeolitów Na-X i Na-P1 bez oraz w obecności Pb(II) i/lub Zn(II); 

DCF/PAA i Pb(II)/Zn(II) 

Table 2. Points of zero charge of Na-X and Na-P1 zeolites without and in the presence of Pb(II) and/or 

Zn(II); DCF/PAA and Pb(II)/Zn(II) 

 

Adsorbent Na-X Na-P1 

pHpzc bez adsorbatów 9 9,4 

pHpzc w obecności Pb(II) 8,6 9,1 

pHpzc w obecności Zn(II) 8,8 9,0 

pHpzc w obecności Pb(II) i Zn(II) 8,5 8,6 

pHpzc w obecności DCF 8,5 8,6 

pHpzc w obecności DCF i Pb(II) 8,4 8,5 

pHpzc w obecności DCF i Zn(II) 8,2 8,3 

pHpzc w obecności PAA 8,0 7,3 

pHpzc w obecności PAA i Pb(II) 7,8 7,1 

 pHpzc w obecności DCF i Zn(II) 7,6 6,9 

pHpzc w obecności DCF i PAA 7,5 6,9 

 

W tak złożonych układach jak badane, na spadek omawianego parametru ma 

wpływ wiele efektów będących konsekwencją adsorpcji różnego typu adsorbatów. 

W przypadku adsorpcji małych kationów dwuwartościowych metali spadek ładunku  
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powierzchniowego związany jest z powstawaniem dodatkowej liczby ujemnie 

naładowanych grup powierzchniowych adsorbentu na skutek oddziaływania z jonami 

metali. Z kolei podczas adsorpcji dużych cząsteczek anionowych, takich jak leki lub 

polimery długołańcuchowe, spadek gęstości ładunku powierzchniowego wynika 

przede wszystkim z obecności w warstwie przypowierzchniowej roztworu ujemnie 

naładowanych grup karboksylowych zaadsorbowanych molekuł PAA lub DCF. Nie 

są one bezpośrednio związane z powierzchnią zeolitów, a występują w strukturach 

pętli i ogonów zaadsorbowanych łańcuchów PAA, lub w przypadku DCF wynikają 

ze specyficznej orientacji cząsteczek leku w warstewce powierzchniowej. Wskazuje 

to na obecność także innych, oprócz sił elektrostatycznych, oddziaływań 

odpowiedzialnych za adsorpcję tych substancji, chociażby wiązań wodorowych. 

Powstają one pomiędzy grupami -COO- pochodzącymi od cząsteczek PAA lub DCF 

i grupami -NH diklofenaku a grupami hydroksylowymi obecnymi na powierzchni 

zeolitów. Na taki przebieg tego procesu z pewnością wpływa także powstawanie 

kompleksów pomiędzy adsorbatami w układzie, czy zjawisko adsorpcji 

konkurencyjnej o powierzchniowe miejsca aktywne adsorbatów o takim samym 

charakterze jonowym [24-28]. Mechanizmy oddziaływań metali ciężkich, polimeru 

oraz leku z powierzchnią zeolitów zostały schematycznie przedstawione na rysunku 

9. 

 

 

 
Rysunek 9.  Mechanizmy oddziaływań adsorbatów z powierzchnią zeolitów 

Figure 9. Mechanisms of interactions of adsorbates with the surface of zeolites 
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 UWAGI KOŃCOWE 

Wytworzone z niebezpiecznego odpadu energetycznego, jakim jest popiół lotny, 

zeolity syntetyczne – Na-X oraz Na-P1 zostały z powodzeniem wykorzystane do 

adsorpcyjnego usuwania dwóch grup zanieczyszczeń (metale ciężkie: Pb(II), Zn(II); 

substancje organiczne: lek DCF). Eksperymenty prowadzono w układach pojedynczych 

oraz mieszanych adsorbatów. Najwyższe zaadsorbowane ilości metali ciężkich                             

w układach pojedynczych uzyskano dla zeolitu Na-X, tj. 322,1 mg/g Pb(II) oraz 

332,5 mg/g Zn(II). W przypadku zeolitu Na-P1 ilości te wynosiły odpowiednio 332,9 

mg/g i 103,6 mg/g dla Pb(II) i Zn(II). Z kolei w układach mieszanych następuje 

zmniejszenie adsorpcji metali ciężkich, zarówno na skutek dodatku drugiego metalu do 

układu, jak i substancji organicznej. W pierwszym przypadku spadek ten jest niewielki – 

adsorpcja Pb(II) na Na-X spada do poziomu 309,36 mg/g. Z kolei w układach mieszanych 

w obecności substancji organicznych o charakterze anionowym spadek ilości 

zaadsorbowanych jonów jest znacznie większy. W obecności DCF adsorpcja Pb(II) na 

powierzchni Na-X maleje do 98,7 mg/g, podczas gdy na powierzchni Na-P1 do 

99,7 mg/g. Głównymi mechanizmami rządzącymi procesem adsorpcji w takich układach 

są rywalizacja o miejsca aktywne adsorbentu i tworzenie kompleksów pomiędzy 

adsorbatami o przeciwstawnym charakterze jonowym. Każde z tych zjawisk przyczynia 

się do zmniejszenia adsorpcji jonów metali ciężkich. Jednakże dodatek metalu ciężkiego 

może również wywoływać wzrost adsorpcji leku. W przypadku jonów Zn(II), ilość DCF 

zaadsorbowana na Na-X wzrosła z 6,68 mg/g do 12,86 mg/g, a na Na-P1 obserwowany 

jest nieznaczny jej spadek. Z kolei w przypadku obecności PAA, adsorpcja DCF na Na-

X zmalała do wartości 5,86 mg/g. Wykazano również, że zastosowane syntetyczne 

materiały zeolitowe można w większości układów (układy pojedyncze i mieszane                          

z metalami ciężkimi) z powodzeniem regenerować przy użyciu kwasu solnego. 

Zaobserwowane zmiany w strukturze podwójnej warstwy elektrycznej utworzonej na 

powierzchni cząstek zeolitów, a spowodowane adsorpcją jonów metali lub/i cząsteczek 

leku bez oraz w obecności polimeru umożliwiły zaproponowanie najbardziej 

prawdopodobnego mechanizmu procesu adsorpcji. Ma on bardzo złożony przebieg w tak 

skomplikowanym układzie wieloskładnikowym i w związku z tym jest wynikiem 

różnych typów oddziaływań i zjawisk towarzyszących. 
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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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Zmarł Profesor Jean-Marie Andre (Univ.Namur, Belgia) 

 
W dniu 3 stycznia 2023 r. zmarł pionier chemii kwantowej układów polimerowych 

śp. Jean-Marie André 

profesor Uniwersytetu w Namur (Belgia). 

Uczynił z tej dziedziny naukę ilościową, wyjaśniając szereg istotnych zjawisk strukturalnych 

i spektroskopowych. 

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, doctor honoris causa 

Uniwersytetu Warszawskiego, członek Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk, Literatury                

i Sztuk Pięknych; Europejskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Akademii Nauk 

Kwantowo-Molekularnych, laureat najwyższej nagrody nauki belgijskiej Prix Francqui. 

Kochał naukę i muzykę. Był wielkim przyjacielem Uniwersytetu Warszawskiego i Polski. 

Żył lat 79. 

Nauka światowa, europejska, także Uniwersytet Warszawski poniosły stratę. 

Niech spoczywa w pokoju. 

 

 

 

 

 

Uroczyste obchody setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-

Curie doktoratu honorowego Uniwersytetu Poznańskiego 

 
15 grudnia 1922 roku Senat Uniwersytetu Poznańskiego na wniosek profesora Adama 

Wrzoska z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego przyznał Marii Skłodowskiej-

Curie godność doktora honoris causa. Warto podkreślić, że odkrywczyni polonu i radu była 

pierwszą osobą, która dostąpiła tego zaszczytu na poznańskiej uczelni. Nie powinno to 

dziwić, bowiem Maria Skłodowska-Curie w wielu aspektach nauki i życia była pierwszą  

i jedyną. Wystarczy wspomnieć, że była pionierką nauki o radioaktywności, twórczynią 

radiochemii, a wraz z mężem Piotrem Curie współtwórczynią radioterapii. Jako pierwsza 

kobieta otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki w 1903 roku, a w 1911 roku z chemii. Jest jedyną 

podwójną laureatką tego prestiżowego wyróżnienia, a jako jedyny człowiek otrzymała ją  

w dwóch różnych dyscyplinach naukowych. Była też pierwszą kobietą profesorem nauk 

ścisłych na Sorbonie. Była jedną z pierwszych kobiet, które weszły na Rysy, jako jedna                  

z pierwszych zrobiła prawo jazdy, jako jedyna kobieta uczestniczyła w prestiżowych 

konferencjach Solvaya (do 1933 roku). Jest pierwszą cudzoziemką spoczywającą                           

w paryskim Panteonie [1–3]. 

 Olbrzymi i bezdyskusyjny wkład Uczonej w rozwój fizyki i chemii jądrowej,                    

a także przyczynienie się do rozwoju medycyny nuklearnej sprawiło, że Uniwersytet 

Poznański postanowił nadać doktorat honorowy Uczonej. 

 Niestety z różnych względów Maria Skłodowska-Curie nie przyjechała do 

Poznania i nie odebrała doktoratu. Profesor Wrzosek w pamiętnikach spisanych 17 lutego 

1940 roku wspominał: 
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 „Za mego dziekaństwa na Wydziale Lekarskim w Uniwersytecie Poznańskim,  

w pierwszych trzech latach istnienia tego Wydziału, Skłodowska Curie została wybrana na 

honorowego doktora medycyny. 

 Zawiadamiając ją o tym, zapytywałem, czy mam jej posłać dyplom, czy może 

przyjedzie na uroczystą promocję doktorską. Odpisała mi, że postara się przyjechać do 

Poznania, skoro jej tylko okoliczności pozwolą. Wówczas napisałem powtórnie do niej, 

prosząc, aby się zatrzymała u nas, gdy do Poznania przybędzie, i zapytując kiedy mogę się 

spodziewać jej przyjazdu. Odpowiedziała, że terminu przyjazdu nie może oznaczyć. Wobec 

tego na razie dyplomu dla niej nie polecałem drukować. Po moim ustąpieniu z dziekanatu, 

moi następcy zapomnieli zdaje się o tej rzeczy, choć im powinna była przypominać ją 

fotografia Skłodowskiej-Curie z jej własnoręcznym podpisem, przysłana dla Wydziału 

Lekarskiego na moją prośbę i na moje ręce, a zawieszona w Dziekanacie tego Wydziału. 

 Do promocji więc nie doszło i nie doszło również do wydrukowania dyplomu” [4]. 

 

 Profesor Anna Marciniak z Instytutu – Obserwatorium Astronomicznego                          

w Poznaniu twierdzi, że oryginał listu Marii Skłodowskiej-Curie do dziekana Wydziału 

Lekarskiego profesor Wrzosek przekazał do akt uniwersyteckich, gdzie „dokument ten 

spoczywał pewnie przynajmniej do roku 1939. Sobie natomiast pozostawił jedynie kopertę, 

zaadresowaną ręką uczonej – noblistki. Nie wiadomo natomiast, co stało się z fotografią 

uczonej, z jej podpisem, która w okresie międzywojennym ozdabiała gabinet dziekana 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiegoˮ [5]. 

 Sto lat później z inicjatywy prof. UAM dr. hab. Tomasza Pospiesznego oraz dr 

Iwony Taborskiej z Wydziału Chemii UAM przy udziale Władz Dziekańskich Wydziału 

Chemii oraz Władz Rektorskich UAM postanowiono przekazać dyplom honorowy wnuczce 

Uczonej, znanej fizyczce jądrowej, prof. Hélène Langevin-Joliot. Uroczystość została objęta 

patronatem Jej Magnificencji Rektorki prof. Bogumiły Kaniewskiej i honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. 

 Na obchody przyjechali: z Paryża wnuczka Uczonej – Pani prof. Hélène Langevin-

Joliot, której towarzyszyli dyrektor Musée Curie Pan Renaud Huynh i jego zastępczyni Pani 

dr Natalie Pigeard-Micault; z Seattle (USA) prawnuczka Heleny Skłodowskiej-Szalay 

(starszej siostry Marii) Pani Hanna Karczewska z mężem Mateuszem; z Krakowa prawnuk 

Józefa Skłodowskiego (brata Marii) Pan dr inż. Piotr Chrząstowski. Zaproszeni byli również 

wnuk Marii Skłodowskiej-Curie Pan prof. Pierre Joliot, prawnuczka Józefa Skłodowskiego 

Pani Jadwiga Chrząstowska oraz Pan prof. Jerzy Niewodniczański. Niestety z przyczyn 

osobistych nie mogli uczestniczyć w uroczystościach. 

 Uroczyste przekazanie dyplomu odbyło się 8 listopada 2022 roku w Sali 

Lubrańskiego Collegium Minus. Jej Magnificencja Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska 

powiedziała: 

 „Zgromadziliśmy się dzisiaj na uroczystości poświęconej osobie zasłużonej [...], 

naukowczyni wyprzedzającej swoje czasy, mającej wpływ na wiele obszarów nauki – Marii 

Skłodowskiej-Curie. Uroczystość ma formę niezwykłą, gdyż sięgamy dzięki niej do ponad 

stuletniej historii naszej uczelni. Na przestrzeni tych lat najwyższy tytuł honorowy przyznano  
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blisko 150 osobom. Pierwszego dyplomu jednak nigdy nie odebrano, a nawet go nie 

wydrukowano. 

Dzisiejsza bohaterka wyróżniona została tytułem doktora honoris causa sto lat temu – 

dokładnie 15 grudnia 1922 roku i było to pierwsze wyróżnienie przyznane przez rozwijający 

się dopiero wówczas w międzywojennej Polsce Uniwersytet Poznański. [...] 

 Dzisiaj nadrabiamy zaległość w zakresie wyróżnienia naszej laureatki – Marii 

Skłodowskiej-Curie. Wydrukowany dyplom odebrany zostanie przez Jej wnuczkę, francuską 

fizyczkę, córkę Irène Joliot-Curie – Prof. Hélène Langevin-Joliot. 

 Wyróżnienie, które dzisiaj mam zaszczyt wręczyć, jest wyrazem wdzięczności  

i szacunku dla osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. Bez jej dokonań dzisiejsza chemia, 

fizyka, ale też medycyna i inne nauki przyrodnicze nie wyglądałaby w taki sposób, jak 

wyglądają. Jej odkrycia miały wpływ na życie milionów ludzi, a wiąże się to też z faktem, iż 

istotnym punktem działalności zarówno Marii Skłodowskiej, jak i jej męża, Pierre’a Curie, 

również wybitnego naukowca i laureata Nagrody Nobla, była chęć dzielenia się efektami 

swoich badańˮ. 

 Natomiast prodziekan Wydziału Chemii UAM prof. Renata Jastrząb, podkreśliła, 

że „przez ponad sto lat na naszym uniwersytecie przyznano godność doktora honorowego 

144 wybitnym postaciom w tym 6 Noblistom. W gronie wybitnych znalazło się aż, a może 

tylko 20 chemików, ale aż troje z nich to laureaci Nagrody Nobla. Można śmiało powiedzieć, 

że wysoki poziom jaki został postawiony na samym początku przyznaniem tytułu doktora 

honoris causa noblistce Marii Skłodowskiej Curie staramy się podtrzymywać do dziśˮ. 

Wygłaszając laudację prof. Tomasz Pospieszny powiedział: 

 

„Maria Skłodowska-Curie była wyjątkową postacią w świecie nauki. Była orędowniczką                    

i pasjonatką wielu koncepcji badawczych, o których zawsze mówiła i których broniła. Kiedyś 

powiedziała: »Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem 

wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak baśń czarodziejska«. Ośmielę się 

stwierdzić, że dzięki pracy i pasji Marii Skłodowskiej-Curie tysiące ludzi postanowiło wejść 

na piękną i tajemną ścieżkę fizyki i chemii, aby wpatrywać się w ową baśń czarodziejską. 

Mam szczęście być jednym z nich. 

 Praca Marii Skłodowskiej-Curie ma wciąż wpływ na nasze życie. Dzięki Jej 

bezinteresownemu oddaniu żyjemy w świecie tworzonym przez piękno nauki. [...] Dzięki 

Marii Skłodowskiej-Curie poznaję najpiękniejsze oblicze Matki Natury. 

Maria Skłodowska-Curie w życiu zawsze była wierna dążeniu do prawdy, pracowitości                    

i szacunku dla innych. Znamienne słowa, i jakże aktualne, wypowiedziane po Jej śmierci 

przez Alberta Einsteina mogą być przesłaniem dla nas wszystkich: 

 »Jej siła, czystość charakteru, surowość wymagań wobec siebie samej, 

obiektywizm, nieskazitelne poglądy, wszystkie te cechy były tak wysokiego gatunku, że 

rzadko spotyka się je razem, połączone u jednej osoby. Stale uważała, że jest w służbie 

społeczeństwa, a jej wyjątkowa skromność nie dopuszczała pochlebstw. Gdyby zaledwie 

niewielka część siły charakteru i oddania pani Curie były żywe wśród europejskich 

intelektualistów, Europę czekałaby jaśniejsza przyszłość«. 
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Jestem niezmiernie szczęśliwy, że sto lat po przyznaniu przez Senat Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza godności doktora honoris causa Marii Skłodowskiej-Curie, mogę uczestniczyć 

w tym niezwykłym wydarzeniu i dziś przekazać dyplom doktora honoris causa na ręce 

wnuczki Uczonej, pani profesor Hélène Langevin-Joliotˮ. 

 Po uroczystym odczytaniu łacińskiej treści dyplomu przez profesora Pospiesznego, 

głos zabrała profesor Hélène Langevin-Joliot. Mówiła: 

 „Jestem niezwykle poruszona i wzruszona tą ceremonią i tym wszystkim co tutaj 

słyszałam na temat Marii Skłodowskiej-Curie. [...] Była niezwykle skromna, ale i niezwykle 

świadoma. Była osobą, dla której bardzo ważne było, aby szanować innych. 

 Chciałabym się także podzielić moimi wspomnieniami o Marii Skłodowskiej-Curie. 

Często mówi się, że poświęciła się dla nauki. Uważam, że to nie jest najlepsze słowo. Można 

powiedzieć lepiej, że oddała swoje życie nauce, ale nie było tam elementu ciężkiego 

poświęcenia. Owszem, musiała zmierzyć się z licznymi trudnościami, ale zawsze, mimo tego, 

że była naukowczynią, zawsze była bardzo oddaną matką i zawsze pamiętała o swojej 

rodzinie, którą stawiała bardzo wysoko. 

 Czasami przyglądam się temu co się dzieje obecnie na świecie. Mimo, że sama już 

od dłuższego czasu jestem na emeryturze, to staram się być z wszystkim na bieżąco                          

i przyglądam się temu co się dzieje w świecie nauki. I zastanawiam się, co powiedziałaby 

Maria Skłodowska-Curie widząc w jakim kierunku rozwija się nauka. Jakie byłoby jej zdanie 

na temat metod, które używa się dziś na świecie. [...] Myślę, że niezwykle ważne dla niej było 

to, żeby nauka, koncepcje, metody, które się wypracowuje na przestrzeni wielu lat mogły 

tworzyć strukturę, która tworzy dziedzictwo narodowe, dziedzictwo światowe, które służy 

całej ludzkości. 

 Myślę też, że nie będę w błędzie mówiąc, że Maria Skłodowska-Curie podkreśliłaby 

jak niezwykle ważna jest rola wiedzy w tym, aby służyć wolności i emancypacji zarówno 

kobiet jak i mężczyzn. Oczywiście równie ważna jest rola użytkowa wiedzy, to co ona 

pozwala nam odkrywać, ale sądzę, że dla Marii Curie nie była to rola najważniejsza. Wiedza 

jest ważna, aby służyć wolności ludzi. 

 W laboratorium Marii Curie pracowały kobiety jako laborantki, pracownice 

techniczne. [...] Myślę, że nigdy nie dość podkreślać ten fakt, że aby nauka się rozwijała 

należy angażować zarówno kobiety jak i mężczyznˮ. 

 Następnego dnia, 9 listopada na Wydziale Chemii UAM odbył się wernisaż 

wystawy pod tytułem „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauceˮ oraz sympozjum 

naukowe. Poza gośćmi honorowymi uroczystość swoją obecnością zaszczycili między 

innymi prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką profesor Michał Banaszak oraz 

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego profesor Izabela Nowak, która przekazała na 

ręce profesor Hélène Langevin-Joliot jedno z najwyższych odznaczeń Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego – Godność Członka Honorowego. Członkostwo nadano również 

profesorowi Pierreʼowi Joliot. Profesor Nowak w przemówieniu powiedziała między 

innymi: 
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„Jest to dla mnie ogromna przyjemność i wielki zaszczyt, że jako Prezes Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego mogę wręczyć członkostwo honorowe, które jest jednym  

z najwyższych wyróżnień przyznawanym przez nasze Towarzystwo, profesor Hélène 

Langevin-Joliot i także na ręce Pani profesor, odznaczenia dla brata – prof. Pierre’a Joliot. 

Jest mi ogromnie miło wręczyć te wyróżnienia wnuczce Marii Skłodowskiej-Curie, która w 

roku 1919 należała do grona założycieli Polskiego Towarzystwa Chemicznego i jest jego 

pierwszym członkiem honorowym. Profesor Maria Skłodowska-Curie była kobietą, która na 

stałe zapisała się na kartach historii nauki, ją i jej osiągnięcia zna cały świat. Zarówno my 

Polacy, jak i Francuzi, myślimy, uważamy, mówimy i traktujemy ją w zupełnie inny sposób – 

jest dla nas kimś więcej niż tylko naukowcem i laureatem dwóch Nagród Nobla. Jest osobą 

wyjątkową i niepowtarzalną. W tym miejscu chciałabym dodać, iż siedziba Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego mieści się w domu w którym Maria się urodziła i spędziła 

pierwsze lata życia, a także przyznajemy jej imieniem medal. Na awersie brązowego medalu 

znajduje się portret Marii Skłodowskiej-Curie wraz z jej nazwiskiem, a na rewersie znajduje 

się napis »Quo Magis Veritas Propagatur«, »Artium Chimicarum Societas Polona«. 

 Profesor Hélène Langevin-Joliot w obszernym i porywającym przemówieniu 

powiedziała między innymi: 

 „Gdyby Maria mogła być tutaj z nami, z pewnością zabrałaby głos i mówiła                    

o nauce. Powiedziałaby, jakie idee kryją się za nauką. Ja także chciałabym do tego dzisiaj 

nawiązać, ponieważ jestem przekonana, że Maria Skłodowska-Curie powiedziałaby, że 

nauka jest nadzieją dla ludzkości i świadczy o tym, jakiego postępu dokonuje ludzkość dzięki 

nauce.  

I zapewne powiedziałaby też o tym, że naukę zawdzięczamy nie jednej osobie – to jest 

wspólny wysiłek wielu osób, nie tylko tych wielkich, Noblistów, o których mówi się głośno. 

Naukę tworzą setki naukowców codziennie, dokładając kamyczek po kamyczku do tego 

wspólnego dzieła, a od czasu do czasu zdarzy się wielkie wydarzenie, które jest kolumną 

podtrzymującą całą tą konstrukcję”. 

 Wystawę poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie i jej rodzinie otworzyła 

wydawczyni i współautorka projektu edukacyjnego Piękniejsza Strona Nauki mgr Ewelina 

Wajs-Baryła. Wystawa składała się z dwóch części. Pierwsza planszowa, na których poprzez 

fotografie i cytaty zostało przedstawione życie i dzieło Marii Curie oraz Jej związki z 

Uniwersytetem Poznańskim i z miastem Poznaniem. Druga część wystawy obejmowała zaś 

zbiory rodzinnych dokumentów, listów, pamiątek i fotografii dokumentujących losy rodziny 

Skłodowskich. Eksponaty pochodziły z archiwum rodzinnego potomków brata Marii, Józefa 

Skłodowskiego, Pani Jadwigi Chrząstowskiej i Pana dr. inż. Piotra Chrząstowskiego.  

 Podczas sympozjum naukowego wykłady wygłosili dr inż. Piotr Chrząstowski, 

który mówił o aparatach naukowych wykonanych przez Piotra Curie; profesor Marek 

Sikorski przybliżył aspekty związane z odkryciami w dziedzinie fizyki cząstek 

elementarnych, natomiast profesor Tomasz Pospieszny opowiedział w jaki sposób Maria                 

i Piotr Curie odkryli polon i rad. 

 Podczas uroczystości można było także nabyć książki poświęcone życiu i pracy 

Marii Skłodowskiej-Curie oraz radioaktywności, które prezentowało Wydawnictwo Sophia  
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z Warszawy specjalizujące się w biografiach naukowców i popularyzacji fizyki i chemii. 

Warto podkreślić, że część książek patronatem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne. 
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Prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii 
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Profesor Janusz Lewiński uhonorowany przez Chemistry Europe 
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Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików                        

Uniwersytetu Gdańskiego 

Tomasz Swebocki, Agnieszka Manikowska, Elżbieta Adamska, Daria Łada 

 

Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego to wyjątkowy 

skrypt, składający się z opisu aż sześćdziesięciu doświadczeń, przykładowych scenariuszy 

warsztatów i pokazów chemicznych, opatrzonych zdjęciami oraz grafikami. Otwarta 

formuła książki pozwala czytelnikowi na zapisywanie własnych spostrzeżeń wyniesionych       

z przeprowadzonych eksperymentów, a dołączony do niej spis odczynników, objaśnienia 

piktogramów GHS oraz zestawienie potencjalnych ryzyk, czynią samodzielne próby 

bezpiecznymi. Książka jest rezultatem pracy chemików i pasjonatów chemii, którzy 

stworzyli ją z myślą o studentach i uczniach kierunków ścisłych, ale także o nauczycielach, 

czy animatorach edukacyjnych, pragnących przygotować kreatywne zajęcia. 

Z książki czytelnicy dowiedzą się, jak powstają słodkie węże faraona, czy płonąca piana,                

a także poznają tajniki produkcji wybranych kosmetyków i przemiany fazowe ciekłego 

azotu. Publikacja powstała w czasie pomiędzy dwoma jubileuszami – 50-leciem 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz 60-leciem NKCh UG, zawiera więc skrócony rys historyczny 

Koła. 
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ChemistryEurope Journal is open for submissions! 

 

Dear Chemistry Europe Members, 

 

We are very excited to announce that our new open access flagship journal, 

ChemistryEurope, is now open for submissions with APCs waived until 2025! 

 

We would be very grateful if you could help us promote ChemistryEurope by posting the 

attached advertisements on your websites and in your national magazines. For more 

information about the journal please visit the Chemistry Europe Hub. 
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Znamy zwycięzców 12. edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2022! 

 

Zgodnie z ideą przewodnią, tak jak poprzednie edycje konkursu, tegoroczny „Złoty Medal 

Chemii” skierowany był do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich                  

o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz z pogranicza 

chemii i biologii lub chemii i fizyki), napisanych i obronionych w Polsce, w roku 

akademickim 2021/2022. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje prof. dr. hab. Maciej 

Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne                     

i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu jest 

Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont. 

Prace mówią nam przede wszystkim o innowacyjności studentów z wielu wydziałów                      

w Polsce, na ile oni sami są zainteresowani tworzeniem projektów, w tym takich które mogą 

mieć potencjalne zastosowanie w przyszłości. A trzeba podkreślić, że tego typu nowe 

koncepcje mogą mieć zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych i to zarówno                       

w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i np. podmiotów typu spin-off. – mówi prof. dr 

hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. 

Tytuł zwycięskiej pracy należącej do Martyny Osady brzmi: “Accurate ab initio 

calculations for alkali and alkaline-earth monohydrides”. Praca napisana została pod 

opieką naukową dr hab. Michała Tomzy (UW). Ultrazimne cząsteczki, tj. molekuły 

schłodzone do temperatur niższych niż 1 mK, znajdują szerokie zastosowanie we 

współczesnej chemii i fizyce. W pracy wykonano obliczenia ab initio dla monowodorków 

MH metali pierwszej i drugiej grupy układu okresowego w celu przetestowania wybranego 

schematu obliczeniowego (uwzględniającego szereg poprawek) i wyznaczenia wielkości 

istotnych z punktu widzenia ultrazimnej chemii i fizyki.  Najważniejszymi  wynikami  pracy  
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są stałe spektroskopowe oraz czynniki Francka-Condona, które charakteryzują 

monowodorki drugiej grupy (BeH, MgH, CaH, SrH, BaH) jako molekuły świetnie nadające 

się do efektywnego chłodzenia laserowego. 

  

Srebrny Medal Chemii zdobyła Zofia Dziekan również z Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jej praca zatytułowana „3D photolitography in electro-oriented cross-

linked liquid crystal polymers” wykonana była pod opieką naukową dr hab. Piotra 

Wasylczyka oraz dr Klaudii Dradrach. Przedmiotem badań jest inteligentny materiał, 

tworzony poprzez wbudowanie cząsteczek ciekłego kryształu w sieć polimerową. Po 

podgrzaniu zachowuje się on jak sztuczny mięsień, którego sposób odkształcenia można 

zaprojektować zmieniając ułożenie molekuł, które go tworzą.  Wyniki opublikowane w 

pracy umożliwiają preparatykę ciekłokrystalicznych mikrostruktur o niespotykanych dotąd 

właściwościach opto-mechanicznych, które mogą posłużyć do stworzenia mikronarzędzi, 

robotów bądź przestrajalnych elementów optycznych. 

Brązowy Medal Chemii otrzymał Paweł Grzybek z Wydziału Chemicznego Politechniki 

Śląskiej za pracę pod tytułem “Projekt aparatury przeznaczonej do perwaporacyjnego 

rozdzielania ciekłych układów jednorodnych” napisaną pod opieką naukową dr hab. inż. 

Gabrieli Dudek (Pol. Śląska). Praca dotyczy zaprojektowania aparatury do 

perwaporacyjnego rozdzielania mieszanin ciekłych. Dzięki temu urządzeniu można badać 

właściwości transportowe jednorodnych membran oaz otrzymywać ciekłe substancje 

chemiczne o wysokiej czystości. Obecnie perwaporacja ma bardzo duże znaczenie 

w przemyśle chemicznym oraz należy do tanich metod rozdzielania i oczyszczania 

związków chemicznych. 

Wyróżnienia konkursowe otrzymali: Adrian Drozdowski i Katarzyna Mądry                            

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marcel Jakubowski z Politechniki 

Poznańskiej oraz Anastasiia Hrunyk z Politechniki Warszawskiej. Nagrody Finalistów 

powędrowały do: Martyny Osady i Zofii Dziekan z Uniwersytetu Warszawskiego (czyli 

zdobywczyń dwóch pierwszych miejsc w konkursie). Wyróżnienia specjalne DuPont 

trafiły do: Pawła Grzybka z Politechniki Śląskiej (zdobywcy trzeciego miejsca),   Julii 

Moszczyńskiej oraz  Katarzyny Pianki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Temat pracy Julii Moszczyńskiej to  „Nanostrukturalny CuO obietnicą zdrowszej 

wody.”  Opisano w niej  syntezę nanomateriałów CuO, oraz ich wykorzystanie w separacji 

tlenków protu i deuteru, która pozwoliłaby produkować wodę pitną z wody morskiej. Z kolei 

głównym celem pracy Katarzyny Pianki, nt. „Znaczenie technik membranowych w inżynierii 

żywności – wykorzystanie procesu mikrofiltracji w separacji soku pomidorowego i ocena 

foulingu membran”,  jest przeprowadzenie modyfikacji powierzchni polimerowych 

membran z polifluorku winylidenu (PVDF) za pomocą przemysłowego bioodpadu 

– chitozanu. Wykorzystanie chitozanu wynika z filozofii „zero-waste” do  konstruowania 

nowych materiałów separacyjnych. 

Wszystkie wyróżnione przez nas prace charakteryzują się innowacyjnością na poziomie 

koncepcji 

i realizacji, ale przede wszystkim stanowią naukowe nawiązanie do najważniejszych wyzwań 

cywilizacyjnych. – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Polska. 
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W tym roku do konkursu zgłoszone zostały 43 prace z 11 jednostek akademickich, do 

finału  zakwalifikowało się 15 uczestników. 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 specjalne 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. 

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 

grudnia 2022 w siedzibie firmy DuPont. 

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin 

dostępne są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl 
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Cyfrowy wyścig z korozją. Nabór wniosków w II konkursie NEON 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze rozwiązanie w kategorii Przemysł 4.0, w dziedzinie ochrony przed korozją, 

ma szansę na 8 mln zł grantu od PKN ORLEN i Narodowego Centrum Badań                     

i Rozwoju w II konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia NEON. Nabór wniosków potrwa 

do 31 marca 2023 r.  

PKN ORLEN wdraża wiele cyfrowych systemów w zakresie bezpieczeństwa procesowego 

w obszarze monitorowania i przeciwdziałania korozji oraz rozwiązań związanych ze 

sztuczną inteligencją, jednak dynamiczny rozwój spółki powoduje potrzebę poszukiwania 

kolejnych usprawnień, w tym właśnie innowacji w dziedzinie korozji materiałowej. 

Istotność tej tematyki wynika chociażby z faktu, że procesy korozji materiałowej 

identyfikowane są w większości procesów produkcyjnych opartych na surowcach i wsadach 

chemicznych, a ich różnorodność i intensywność wynika ze zróżnicowania warunków 

procesowych, szczególnie temperatury i ciśnienia czy mechanizmu reakcji chemicznych. 

– Cyfryzacja procesów to zbyt pojemne określenie, by zmieścić jego tematykę w jednym 

konkursie. Dlatego w bieżącym rozdaniu postanowiliśmy skupić się na zaawansowanym, 

cyfrowym wspomaganiu ochrony przed korozją, która dla firm branży chemicznej jest 

bardzo istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury 

produkcyjnej i magazynowej. Liczymy na ciekawe rozwiązania w tej dziedzinie i współpracę 

przy ich doskonaleniu. Wierzymy w potencjał polskiej nauki i firm technologicznych 

specjalizujących się w tego typu projektach. Zależy nam, by te 8 mln PLN przyniosło dobre 

efekty zarówno dla nas, jak i wnioskodawcy, który będzie mógł rozwinąć i skomercjalizować 

swój pomysł – powiedział Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych 

Technologii w PKN ORLEN. 

– Innowatorzy będą mieli szansę udowodnić, że cyfryzacja daje nowe możliwości 

optymalizowania procesów technologicznych. Wspólnie z naszym partnerem jesteśmy 

przekonani, że wyścig z korozją można wygrać za pomocą nowatorskich rozwiązań, 

opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Dlatego do końca marca br. 

czekamy na wnioski jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, które mają 

pomysły na innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej 

negatywny wpływ na instalacje produkcyjne. Efekty takich projektów przyczynią się do 

cyfryzacji istotnych procesów w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym i pomogą zapewnić 
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właściwe działanie instalacji – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. Dyrektor Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. 

W ramach konkursu Przemysł 4.0 oczekiwane są wnioski prezentujące rozwiązania ujęte                

w poniższych tematach:  

1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych 

branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning. 

2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych                        

w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie 

rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających 

na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji –         

i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (m.in. równomiernej, wżerowej, 

naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez 

kwasy naftenowe). 

3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania 

ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń 

awaryjnych. 

Przemysł 4.0 jest drugim konkursem programu NEON w 2022 r. W bieżącym roku 

ogłoszone zostaną jeszcze konkursy w kategoriach „Dekarbonizacja” oraz „Gospodarka 

Obiegu Zamkniętego”.  

Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN ORLEN i NCBR 

w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale 

rozwoju PKN ORLEN i NCBR przeznaczają po 100 mln zł. 

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. 
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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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