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WSPOMNIENIE O JM REKTORZE
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. JACKU NAMIEŚNIKU

Szanowni Państwo, Pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
W dniu 14.04.2019 zmarł nagle JM Rektor Politechniki Gdańskiej, były Dziekan
Wydziału Chemicznego w latach 1996-2002, 2005-2012, laureat wielu nagród
i wyróżnień, promotor kilkudziesięciu doktoratów, współautor książek i setek
publikacji naukowych, ale przede wszystkim nasz kolega, mentor i nauczyciel prof. dr
hab. inż. Jacek Namieśnik.
Jacku, to dla nas wszystkich niewyobrażalna strata. Będzie nam Ciebie zawsze
brakowało.
To notatka, którą „napisałam” w myślach, kiedy oczekiwałam na pojawienie się
oficjalnej wiadomości o śmierci Jacka na stronie internetowej naszego macierzystego
Wydziału Chemicznego. Moja pamięć o nim to tylko krótkie chwile nieczęstych
rozmów
–
starałam
się
pojawiać
u
niego
jako
Dziekana
i później Rektora, tylko z najważniejszymi, wymagającymi jego interwencji czy
akceptacji sprawami. Z dość odległych lat – prawdopodobnie 80-tych, gdy sam był
dopiero początkującym naukowcem pamiętam jego wizytę z jego kolegą – obecnie
również profesorem T. Góreckim – na działce letniskowej moich sąsiadów. Obaj
próbowali nauczyć się pływać na desce surfingowej z żaglem co nie jest szczególnie
proste. Ukryli się za drzewami rosnącymi na brzegu jeziora, ale i tak było widać, że co
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chwilę lądują w wodzie. W roku 1991 byłam uczestnikiem obozu nauki języka
angielskiego „British Council” w Jastrzębiej Górze. Na obozie organizowano wiele
różnych form aktywizacji językowej, m.in. przedstawienia teatralne z udziałem
uczestników obozu. W trakcie przygotowań do przedstawienia natknęłam się na
siedzącego na korytarzu zbuntowanego Jacka – „Nie będę tańczył” – powiedział
obrażonym głosem na mój widok. Chyba tego nie lubił… I zdaje się, że wyjechał
z Jastrzębiej Góry, bo już go więcej podczas trwania obozu nie spotkałam.
Moje pierwszą umowę o pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
podpisałam w dniu 15 stycznia 1996. Zostałam zatrudniona w Katedrze Technologii
Leków i Biochemii na etacie technicznym, opłacanym z grantu mojego promotora prof.
Jerzego
Konopy
–
niezwykła
jak
na
owe
czasy
sytuacja.
W Wikipedii można przeczytać, że w tym samym dniu dr hab. inż. Jackowi
Namieśnikowi został nadany tytuł profesora nauk chemicznych. Był dość młodym,
szczególnie jak na ówczesne czasy profesorem, miał wtedy 46 lat. Już po obronie
doktoratu pod koniec 1996 roku zdecydowałam się ubiegać o etat nauczyciela
akademickiego w Katedrze Chemii Nieorganicznej i złożyłam podanie w konkursie
ogłoszonym przez kierownika Katedry profesora Wiesława Wojnowskiego. Działo się
to na wiosnę roku 1997, Jacek był wówczas Dziekanem Wydziału Chemicznego
i poszłam go poinformować o swoim zamiarze. Pojawiłam się u niego o 6:00 rano, takie
miał wtedy godziny przyjęć. „Dobrze, dobrze, idź porozmawiać z profesorem
Wojnowskim, ale warunek jest taki, że rozpoczynasz pracę naukową w nowej
tematyce.”. Po rozmowie z kierownikiem KChN,, który był przez Jacka w miarę
życzliwie do mnie nastawiony, wspięłam się ponownie o 6:00 rano na drugie piętro
w Chemii A, żeby poinformować Pana Dziekana o pozytywnym wyniku rozmów. „A to
dobrze”, skwitował moje informacje Jacek, „i wiesz co, jeżeli jeszcze będziesz musiała
z jakąś sprawą do mnie przyjść to możesz przyjść kiedy chcesz – nawet o 11:00” Ten
niesamowity przywilej został mi przyznany ze względu na to, iż o pracę asystenta
naukowo-dydaktycznego ubiegałam się w 8 miesiącu drugiej ciąży. Myślę, że gdyby nie
Jacek, który pamiętał mnie jako jedną z najlepszych studentek, profesorowi
Wojnowskiemu trudno byłoby zdecydować się na przyjęcie do pracy tak mało
atrakcyjnie zapowiadającego się pracownika. Zostałam też pouczona przez pana
Dziekana o obowiązku ciężkiej pracy natychmiast po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego. Zresztą w pierwszych miesiącach pracy w Katedrze Chemii
Nieorganicznej miewałam do 20 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo – nawet
w soboty. Oczywiście obok innych obowiązków.
Kolejne ważne, związane z Jackiem wydarzenia w moim życiu zawodowym miały
miejsce w latach 2006-2010, kiedy intensywnie pracowałam naukowo, żeby dokończyć
rozprawę habilitacyjną. Ubiegałam się wówczas o pieniądze na tzw. badania własne,
których potrzebowałam, aby sfinansować część prowadzonych eksperymentów
(częściowo były opłacane z grantów naukowych prof. Wojnowskiego). Moje podanie
było rozpatrywane przez Dziekana Wydziału – Jacka oczywiście. Zostałam wezwana na
rozmowę - o tradycyjnej godzinie 6:00 - i usłyszałam: „Otrzymasz dotację, ale pod
warunkiem, że złożysz projekt grantowy do KBN.” Projekty naukowe finansowane były
wówczas przez Komitet Badań Naukowych, którego zadania zostały obecnie przejęte
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przez NCN oraz NCBiR. „Wystarczy, że załączysz do podania napisany projekt.”
- kontynuował Jacek, znany MOTYWATOR. Przygotowałam projekt – nawet w mojej
Katedrze słyszałam komentarze, że to właściwie niepotrzebne, po co, szkoda czasu.
Rzeczywiście, nie otrzymałam wówczas finansowania z Ministerstwa, a tylko
„habilitacyjną” dotację przydzieloną przez Dziekana - około 4500 zł.
Ale przeczytałam uwagi recenzentów, projekt poprawiłam i ponowiłam. A potem trzeci
raz poprawiłam i ponowiłam, i za tym trzecim razem, w roku 2008, otrzymałam
finansowanie pierwszego, samodzielnego grantu – 52 000 zł. Jaka to była satysfakcja!
Uważam, że zawdzięczam ją w całości Jackowi.
W dniu 2.01.2007 roku o godzinie 6:55 otrzymałam od niego następujący e-mail (od
wielu lat przechowuję całą korespondencję):
„Szanowna Pani Doktor,
Minął kolejny rok Pani pracy na Wydziale Chemicznym w charakterze nauczyciela
akademickiego. Nie mam wątpliwości, że konieczne jest zintensyfikowanie prac, których
efektem końcowym będzie rozprawa habilitacyjna.
Bardzo proszę o przedstawienie (do końca stycznia 2007) w formie pisemnej
harmonogramu prac badawczych i redakcyjnych.
Opracowanie, potwierdzone przez Kierownika Katedry, proszę złożyć w Dziekanacie.
z wyrazami szacunku
Jacek Namieśnik
Dziekan”
Innymi słowy „Pani Doktor, mam kolejny, piękny rok i w związku z tym proszę zabrać
się do roboty”. Domyślam się, że nie byłam jedyną osobą na Wydziale, której
„delikatnie” przypominał o obowiązujących terminach. Jeszcze niedawno sporządziłam
sobie, już bez odpowiedniej zachęty ze strony Jacka, podobny harmonogram, żeby
skupić uwagę na kolejnych czekających na rozwiązanie problemach i nadać im
odpowiednie priorytety. Praca na Uczelni wymaga od nas wielozadaniowości, bardzo
ważne jest wypunktowanie konkretnych celów i tego właśnie można było nauczyć się
od Jacka. On sam był w tym perfekcyjny.
Jacek prowadził moje kolokwium habilitacyjne w lipcu 2010 roku. Cały czas uśmiechał
się zadowolony, a w pewnym momencie powiedział na głos „Szkoda, że nie słyszycie
jakie komentarze ona tu mamrocze pod nosem.” Moje komentarze dotyczyły rzetelnego
odpytywania mnie przez Radę Wydziału i recenzentów, zmagałam się między innymi
z pytaniem „Proszę scharakteryzować trzecią grupę główną układu okresowego”. Od
ponad 10 lat przygotowywałam pytania na egzaminy z Chemii Nieorganicznej
i prowadziłam zajęcia z tego przedmiotu więc czułam się nieco urażona takim
„studenckim” pytaniem…
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Nawet to, że musiałam z nim walczyć o różne rzeczy uważam za wartość dodaną
w moim zawodowym życiu. Kierował olbrzymią Katedrą, potrzebował na swoją
działalność pomieszczeń, aparatury i pieniędzy. Katedra Chemii Analitycznej jest
największą Katedrą na Wydziale Chemicznym PG, jej pracownicy mogą się pochwalić
olbrzymim naukowym dorobkiem. Pamiętam zebranie, na którym wiedziałam, że
muszę przeciwstawić się Jackowi, tym razem jako kierownikowi KChA, aby
wywalczyć modernizację pomieszczeń w MOJEJ Katedrze w pierwszej kolejności.
Miałam miękkie nogi, kiedy wstawałam, żeby zabrać głos w tej sprawie (koleżanka mi
powiedziała, że muszę wstać, bo inaczej nikt na mnie nie zwróci uwagi). Po mojej
wypowiedzi, w której domagałam się przeznaczenia środków finansowych na potrzeby
KChN, Jacek po prostu wyszedł. Ostatecznie zostałam prawie sama na placu boju, ale
z pieniędzmi na modernizację w pierwszej kolejności. Nigdy nie wracał do tematu.
Nadal odnosił się do mnie z szacunkiem i życzliwością. Jestem przekonana, że zawsze
myślał głównie o przyszłości, co dalej, co jeszcze można zrobić.
Zapytałam go nie tak dawno temu jak to możliwe, żeby w tylu przedsięwzięciach brać
aktywny udział, odpowiedział krótko, iż on nie ma życia prywatnego. „Całe moje życie
to praca – na nic więcej nie mam czasu”. Ale pamiętam też, że kiedyś, gdy jęczałam, że
trudno mi pogodzić obowiązki domowe z pracą naburczał na mnie, że on też wozi córki
na dodatkowe lekcje angielskiego. Jego inna wypowiedź: „Nieważne czy ktoś zaczyna
pracę o 6 i kończy o 18 czy pracuje od 10 do 22, ludzie są różni”. Tak odnosił się do
problemu, że nie każdy człowiek to tzw. „skowronek” i lubi rozpoczynać dzień o 5 rano
Ale przecież jeżeli jesteś „sową” to na uczelni masz możliwość pracy od 10 do 22
– czyż nie? Pamiętam jego „rozpacz” na bankiecie z okazji przyznania prof.
Kazimierzowi Darowickiemu nagrody Heweliusza, która odbywała się w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku. Uroczystość rozpoczęła się o 18:00 pięknym koncertem
skrzypcowym i o 20:30 trwała w najlepsze. Jacek kręcił się niespokojnie – „Ja już
muszę iść spać” wyjaśnił mi kiedy na chwilę znalazłam się obok niego. Kiedy został
Rektorem Politechniki Gdańskiej, przesunął godzinę przychodzenia do pracy z 5:30 na
4:40 rano. Chciał nadal znaleźć czas na wszystko: nadzorowanie pracy Katedry,
prowadzenie egzaminów dyplomowych, zarządzanie całą uczelnią. Do rektoratu
wychodził zawsze około godziny 7:00 i można było nastawiać zegarek według pory
jego wędrówki Katedra – Rektorat. Podobno portierzy co najmniej kilka razy nie
pozwolili pobrać kluczy osobom, która przyszły do pracy przed Jackiem – on zawsze
musiał być wpisany do książki leżącej na portierni jako pierwszy!
Przyznaję, że właściwie od początku jego kadencji zastanawiałam się jak długo ludzki
organizm – nawet zdrowy i przyzwyczajony do tytanicznej pracy – może znieść takie
obciążenia. Rektor wydawał się zaprzeczać prawom natury – do dnia 14 kwietnia 2019
roku. Nie umiał inaczej i nie sądzę, żeby kiedykolwiek chciał spocząć na laurach. Los
obszedł się z nim litościwie i nie zmusił go do zaprzestania pracy na Ziemi. Mam
nadzieję, że w zaświatach nie każą mu odpoczywać. Pracuj w spokoju Jacku…
Dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
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KILKA UWAG O SFINANSOWANIU PRZEZ
PAŃSTWO POGRZEBÓW PROFESORÓW JÓZEFA
ZAWADZKIEGO I WŁODZIMIERZA KOŁOSA
NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM W
WARSZAWIE

SOME REMARKS ON FINANCING PROFESSORS
JÓZEF ZAWADZKI’S AND WŁODZIMIERZ KOŁOS’S
FUNERALS AT THE POWĄZKI CEMETERY
IN WARSAW BY THE STATE

Maciej Kijowski

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej
Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
ul. A. Mickiewicza 9/20, 27-600 Sandomierz
e-mail: maciej.kijowski@onet.pl
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Dr Maciej Kijowski urodził się 12 stycznia 1970 r. W roku 1995 ukończył studia prawnicze w
rzeszowskiej Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast w 2003 r. na
tymże UMCS uzyskał dyplom doktora nauk prawnych. Po latach pracy na uczelniach m.in.
rodzinnego Rzeszowa, Przemyśla i Katowic jest od 2018 r. adiunktem na Wydziale Administracji
i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale
Sandomiriense w Sandomierzu.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa konstytucyjnego i
administracyjnego, ewoluując w ostatnich latach ku morskiemu prawu publicznemu z jednej
strony a związkom prawa z literaturą i muzyką – z drugiej. Jest autorem 2 monografii i ponad 130
artykułów naukowych oraz współredaktorem 3 prac zbiorowych.
https://orcid.org/0000-0002-0333-0465

KILKA UWAG O SFINANSOWANIU PRZEZ PAŃSTWO POGRZEBÓW

329

Podejmowanie decyzji o sprawianiu na koszt państwa pogrzebów osobom
zasłużonym w drodze uchwały Rady Ministrów utrwaliło się w praktyce ustrojowej
międzywojnia, rządu na uchodźstwie i pierwszych lat powojennych. Uchwała RM
z 13 maja 1935 r.1 postanowiła, iż pogrzeb marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
odbędzie się na koszt państwa2. Uchwały RM z 8 lipca 1943 r. o uczczeniu zasług
Generała Sikorskiego3 i z 27 czerwca 1946 r. w sprawie sprowadzenia zwłok gen.
Sikorskiego4 dotyczyły podjęcia działań na rzecz przejęcia zwłok premiera celem
pochowania odpowiednio „na Wawelu” i „w Ziemi Ojczystej”, uchwała RM z 11
września 1947 r. w sprawie pokrycia przez Państwo kosztów kuracji i pogrzebu ś.p.
prof. Karola Bohdanowicza5 przyznawała na ten cel 159.743 zł, uchwałą RM z 17
października 1947 r. w sprawie pokrycia przez Państwo kosztów pogrzebu
Podsekretarza Stanu Władysława Czajkowskiego 6 wyasygnowano na rzecz jego
leczenia i pochówku kwotę 412.586 zł. Z kolei w pkt I uchwały RM z 31 marca
1947 r. o uczczeniu pamięci Generała Broni Karola Świerczewskiego 7
postanowiono urządzić mu na koszt państwa „uroczysty pogrzeb”8.
Kompetencję Rady Ministrów do podejmowania decyzji w sprawie obciążania
Skarbu Państwa kosztami pogrzebów osób zasłużonych przejęło via facti
Prezydium Rządu na podstawie uchwały RM z 31 maja 1950 r. w sprawie
tymczasowego regulaminu prac Prezydium Rządu9. W świetle tego aktu prezydium
stanęło przed zadaniem kierowania pracami rządu, w tym rozpatrywania
i rozstrzygania spraw o znaczeniu międzyresortowym, kierowania pracą
ministerstw czy podejmowania uchwał w imieniu Rady Ministrów, co prawda
w pilnych przypadkach, lecz ocena zaistnienia takowej pilności należała do samego
prezydium10. Stało się ono w istocie organem zwierzchnim nad Radą Ministrów,
przyjmując kompetencje zarówno do kierowania pracami RM, jak i do

1

Niepublikowana.
Zob. Uchwała Rady Ministrów. Pogrzeb na koszt państwa, „Dziennik Białostocki” nr
132 z 14 maja 1935, s. 1.
3
Dz. U. z 1943 r. nr 8.
4
Niepublikowana.
5
Niepublikowana.
6
Niepublikowana.
7
Niepublikowana.
8
W następstwie podjętej przez Biuro Polityczne KC PPR decyzji „o przejęciu na koszt
Państwa kosztów pogrzebu” – Protokół nr 3 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 29
marca 1947 r., [w:] Dokumenty do dziejów PRL, z. 15, Protokoły posiedzeń Biura
Politycznego KC PPR 1947-1948, opr. i wstęp A. Kochański, Warszawa 2002, s. 36.
9
Niepublikowana.
10
Zob. J. Trzciński, Prezydium Rządu w PRL, [w:] Studia nad rządem PRL w latach
1952-1980, red. M. Rybicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 203205.
2
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podejmowania uchwał we wszystkich sprawach należących do właściwości rządu 11.
Nieco później nastąpiło przejęcie przez Prezydium Rządu dotychczasowych funkcji
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów12, dokonane mocą art. 2 dekretu z 21
września 1950 r. zmieniającego ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz
gospodarki narodowej13. Pozycji ustrojowej prezydium nie zmieniła w znacznym
stopniu uchwała nr 1075 RM z 22 listopada 1952 r. – Regulamin prac Prezydium
Rządu14, rezygnując wszakże z fikcyjnego kryterium pilności zawartego w uchwale
poprzedniej oraz stanowiąc wprost, że prezydium „jest ośrodkiem kierownictwa
pracami Rządu we wszystkich dziedzinach jego działalności” (§ 2), przeto „wydaje
[ono] rozporządzenia i podejmuje uchwały w zakresie właściwości Rady Ministrów
i w jej imieniu, o ile Prezes Rady Ministrów nie skieruje sprawy na plenarne
zebranie Rady Ministrów”.
Należy sądzić, iż niedostatek regulacji prawnej pogrzebów państwowych z jednej
strony, a zbyt indywidualny jak na uchwałę Rady Ministrów czy Prezydium Rządu
charakter sprawy spowodowały konieczność jednoznacznego uporządkowania
kompetencji właściwego organu i trybu postępowania. Stało się to w drodze
uchwały nr 359 Prezydium Rządu z 16 czerwca 1954 r. o upoważnieniu Prezesa
Rady Ministrów do decydowania w sprawie urządzania pogrzebów na koszt
Państwa 15, która upoważniła premiera do podejmowania takich decyzji w imieniu
Prezydium Rządu wobec „osób szczególnie zasłużonych na polu działalności
politycznej, społecznej lub zawodowej” (§ 1) „na wniosek właściwych ministrów
(kierowników urzędów centralnych) lub naczelnych władz organizacji
politycznych, społecznych lub zawodowych” (§ 2).
Modyfikacji i doprecyzowania tych postanowień dokonało zarządzenie nr 45
Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 1960 r. w sprawie pogrzebów osób
szczególnie zasłużonych16: utrzymało kompetencję premiera (ale już nie w imieniu
jakiegokolwiek innego organu) do decydowania w sprawie ich urządzania na koszt
państwa (§ 1) na wniosek tych samych, co dotąd, podmiotów (§ 2) oraz powierzyło
przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych
miast wyłączonych z województw) decydowanie o przyznaniu zwrotu kosztów
pogrzebu weteranów ruchu robotniczego i innych jego działaczy pobierających
rentę dla osób szczególnie zasłużonych (§ 3). Zarządzenie uściśliło zarazem pojęcie
kosztów pogrzebu, definiując je jako „wydatki związane z urządzeniem pogrzebu

11

Por. ibidem, s. 205.
Zob. ibidem, s. 206.
13
Dz. U. z 1950 r. nr 44, poz. 400.
14
Niepublikowana.
15
Niepublikowana.
16
Niepublikowane.
12
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i pochowaniem zwłok oraz koszty wybudowania grobu i nagrobka”,
nakazało pokrywać je „w ramach środków budżetowych odnośnych resortów lub
prezydiów rad narodowych” (§ 4), prezydia zaś rad, na których terenie znajdują się
groby osób pochowanych w trybie § 1 i 3, zobowiązało do opieki nad nimi (o ile
zmarli nie pozostawili rodzin) i pokrywania opłat przewidzianych w art. 2 ustawy
z 31 stycznia 1959 r. o chowaniu zmarłych17, chyba że uczyni to rodzina (§ 6).
Również prezydia rad właściwe ze względu na miejsce pogrzebu, o którym mowa
w § 3, zarządzenie uczyniło kompetentnymi do jego organizacji i urządzenia przy
uwzględnieniu w miarę możliwości, także przy budowie grobu i nagrobka, życzeń
pozostałej rodziny, „w zasadzie w granicach typowych kosztów” (§ 5)18.
Po niemal 30 latach stosowania zarządzenia nr 45, miejsce jego zajęło zarządzenie
nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 23 lutego 1990 r. w sprawie pogrzebów osób
zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa 19 : pochowanie takich osób przez
organy administracji państwowej (rządowej) może nastąpić na koszt państwa po
wyrażeniu przez premiera zgody na wniosek naczelnych lub centralnych organów
administracji państwowej albo wojewodów, względnie z jego własnej inicjatywy
(§ 1-2), w imieniu zaś premiera działa w tych sprawach Szef Kancelarii Prezesa
RM lub osoba upoważniona (§ 2a). Z kolei koszty pochowania, pokrywane ze
środków budżetowych wnioskodawców, „obejmują wydatki związane
z urządzeniem ceremoniału pogrzebowego oraz wybudowaniem grobu i nagrobka”
(§ 3), a w przypadku braku rodziny zmarłego organizator pogrzebu, i.e. terenowy
organ administracji rządowej właściwy ze względu na miejsce pochowania a wobec
„osób wojskowych zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa” organ wojskowy
wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej (§ 4 ust. 1-2) obciąża się również
obowiązkiem opieki nad grobem (§ 5).
*
Integralną część niniejszego tekstu zawierają dwa nigdy dotąd niepublikowane
a pozyskane z zasobu Archiwum Rady Ministrów dokumenty dotyczące finansowej
strony pogrzebów sprawionych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
w latach odpowiednio 1951 i 1996 profesorom Józefowi Zawadzkiemu
i Włodzimierzowi Kołosowi.
17

Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.
Ponadto, zarządzenie nakazało w § 7 pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym,
dozwalając na wykorzystanie cmentarza wyznaniowego tylko wtedy, gdy w danej
miejscowości nie ma nekropolii komunalnej: § 8 zarządzenia powtórzył § 3 uchwały nr
359, nadal zatem rodzina zmarłego pochowanego na koszt państwa miała prawo do
zasiłku pogrzebowego w pełnej wysokości bez obowiązku udowadniania poniesionych
kosztów.
19
Niepublikowane, zmienione zarządzeniem nr 15 Prezesa RM z 18 lutego 1997 r.
(niepublikowanym).
18
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Oto uchwała nr 233 Prezydium Rządu z 24 marca 1951 r. w sprawie pokrycia
kosztów pogrzebu prof. dr J. Zawadzkiego przez Państwo20. Struktura i zewnętrzny
wygląd tego dokumentu mogą budzić pewien absmak już choćby począwszy od
faktu, że nie rozwinięto w nim nawet imienia Zmarłego21.
Tekst uchwały nr 233 nie budzi zaufania do tego stopnia, że u niezorientowanego
czytelnika może wręcz rodzić podejrzenia co do jego autentyczności. Nie mam
jednak wątpliwości ani co do tego, że akt jest autentyczny, ani co do tego, że nadal
obowiązuje i funkcjonuje w obrocie prawnym jak np. ustawa z 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach22, uchwała nr 8 Rady Ministrów
z 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji
Europejskiej wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem
aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód
morskich23, czy zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z 7 grudnia 1951 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Chemii Nieorganicznej 24. Nawet numer uchwały
nie jest wpisany do jej tytułu i należy doszukiwać się go dopiero na podstawie
opisu dokumentu, tudzież dzięki dociekaniom Kancelarii Prezesa RM. Jest jeszcze
jeden istotny detal, dobrze widoczny w górnej części reprodukowanego
w załączeniu egzemplarza uchwały: dopisek „Do podpisu Premiera i jak zwykle”,
poczyniony manu propria bez wątpienia przez dyrektora generalnego I Zespołu
Prezydium Rady Ministrów prof. dr. Stefana Rozmaryna, wybitnego
konstytucjonalistę i legislatora25.
Nie dziwi fakt niepoddania tego aktu urzędowej promulgacji: skądinąd na
towarzyszącej mu stronie zaznaczono odręcznie: „Nie podlega publikacji” 26. Część
podjętych tego dnia uchwał Prezydium Rządu również nie była ogłaszana, w tym
tak ważne jak uchwały nr 231 w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd Niemców
z Polski czy nr 237 w sprawie zniesienia Ochrony Skarbowej. W Monitorze

20

Niepublikowana. Archiwum Rady Ministrów (dalej: ARM), sygn. 609/171, mkf. 305,
k. 79.
21
W tekście uchwały (w tym również jej tytule) występuje jedynie inicjał, chodzi
natomiast o prof. dr. hab. inż. Józefa Zawadzkiego, zmarłego 22 lutego 1951 r. w
Zalesiu kierownika Katedry i Zakładu Technologii Nieorganicznej Politechniki
Warszawskiej, byłego rektora i dziekana Wydziału Chemii tej uczelni.
22
Dz. U. z 2018 r. poz. 143 ze zm.
23
M. P. z 2019 r. poz. 230.
24
M. P. z 1951 r. nr 105, poz. 1529.
25
Szerzej H. Izdebski, Stefan Rozmaryn 1908-1969, [w:] Profesorowie Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008, red. G. Bałtruszajtys,
Warszawa 2008, s. 216-217; Z. Jarosz, Stefan Rozmaryn (1908-1969), [w:]
Konstytucjonaliści polscy. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak,
Warszawa 2012, s. 295-304.
26
ARM, sygn. 609/171/ mkf. 305, k. 80.
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Polskim zamieszczono natomiast uchwałę nr 226 w sprawie usprawnienia systemu
rachunkowości uspołecznionych przedsiębiorstw umożliwiającego pogłębienie
rozrachunku gospodarczego i planowania kosztów własnych27.
Ślad uchwały nr 233 obecny jest w chemicznej biografistyce, napisał bowiem
S. Bretsznajder: „W uznaniu wielkich zasług Zmarłego Prezydium Rady Ministrów
R. P. powzięło uchwałę, by pogrzeb profesora Zawadzkiego odbył się na koszt
Państwa” 28 . Pora wyjaśnić to stwierdzenie, sub specie iuris błędne, jakkolwiek
oparte na słusznym rozumieniu oznaczeń „rząd” i „Rada Ministrów” jako
synonimiczne. W roku 1951 istniały równolegle dwie instytucje: Prezydium Rządu
i Prezydium Rady Ministrów. O tej pierwszej była już mowa wyżej, druga zaś
stanowiła aparat pomocniczy Rady Ministrów w rozumieniu m.in. uchwały RM
z 12 grudnia 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Prezydjum Rady
Ministrów29 czy uchwały Prezydium Rządu z 27 maja 1950 r. w sprawie struktury
urzędu Prezydium Rady Ministrów 30 . Mocą uchwały nr 1077 Prezydium Rządu
z 28 listopada 1952 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Urzędu
Rady Ministrów31 miejsce Prezydium RM zajął URM, zastąpiony przez istniejącą
do dzisiaj Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a to na podstawie art. 26 ustawy
z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 32 . Pora, by odnieść się też do słów
S. Bretsznajdera dotyczących uchwały, podjętej jakoby w tym celu, „by pogrzeb
(…) odbył się na koszt Państwa”. Otóż, uchwała zapadła już po pochowaniu
Profesora na Cmentarzu Powązkowskim, w kwaterze K (1/23,24,25) 33 , przeto
Prezydium Rządu nie pokryło kosztów pogrzebu in statu nascendi, lecz post factum
zwróciło, zrefundowało koszty pokryte uprzednio przez organizatorów pochówku,
najpewniej przez rodzinę Zmarłego, czyniąc to – jak powiada w uchwale –
w uznaniu zasług poniesionych przezeń „na polu nauki”.
Wskazane jest porównanie kosztów pogrzebu prof. Zawadzkiego z refundowanymi
przez państwo innymi pogrzebami sprawionymi w tym czasie osobom zasłużonym
na podstawie uchwał Prezydium Rządu. Tak w uznaniu zasług „w dziedzinie
polskiej teatrologii”, wyasygnowano 4880 zł 90 gr w drodze uchwały nr 70
Prezydium Rządu z 3 lutego 1951 r. w sprawie pokrycia kosztów pogrzebu
27

M. P. z 1951 r. nr A-28, poz. 360 ze zm.
S. Bretsznajder, Józef Zawadzki (1886-1951). Zarys życia i działalności (Mention
nécrologique), „Roczniki Chemii” T. 25, 1951, z. 2, s. 150. Brak tego rodzaju w innym
pośmiertnym wspomnieniu tego samego autora – idem, Józef Zawadzki (186-1951),
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 44, 1951, s. 167-171.
29
M. P. z 1930 r. nr 288, poz. 406.
30
Niepublikowana.
31
Niepublikowana.
32
Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.
33
https://mojecmentarze.blogspot.com/2014/02/jozef-zawadzki.html (dostęp 2 maja
2019 r.).
28
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Rulikowskiego Mieczysława przez Państwo34. Uchwała nr 183 z 10 marca 1951 r.
w sprawie pokrycia kosztów pogrzebu prof. Mieczysława Schultza przez Państwo 35
stała się podstawą wydatkowania na ten cel 3545 zł jako wyrazu uznania
„wybitnych zasług (…) profesora Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie, na
polu pracy artystycznej i pedagogocznej [tak w oryg. – przyp. M.K.]”. Z kolei,
2911 zł 50 gr z budżetu państwa wyasygnowano na mocy uchwały nr 184 z 10
marca 1951 r. w sprawie pokrycia przez Państwo kosztów pogrzebu prof. Dra Jana
Rutkowskiego 36 , „profesora historii gospodarczej Wydziału PrawnoEkonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego”, czyniąc to w uznaniu jego „wielkich
zasług (…) na polu nauki”. Zasługi „w dziedzinie upowszechniania i szerzenia
muzyki operowej”, stały się przesłanką uchwały nr 369 Prezydium Rządu z 26 maja
1951 r. w sprawie pokrycia kosztów pogrzebu Jerzego Gardy przez Państwo 37 ,
które wyceniono aż na 9366 zł 54 gr. Nietrudno zauważyć, że koszty tych
pogrzebów wykazują znaczny stopień rozbieżności. Odpowiedź na pytanie
o powody takiego stanu rzeczy nie może być jednoznaczna. Wola zmarłego,
oczekiwania rodziny, skłonność tejże czy to do skromności i prostoty, czy raczej do
rozrzutności, warunki miejscowe i związane z nimi różnice cen za poszczególne
usługi – to tylko niektóre z przyczyn. Skarb Państwa, przyjmując domniemanie
usprawiedliwienia wszystkich nakładów, zwracał je w całości co do grosza (okrągłą
kwotę wydaną na rzecz pochówku Józefa Zawadzkiego poczytuję za wyjątek
potwierdzający regułę).
Już pod rządami przywołanego wyżej a nadal obowiązującego zarządzenia nr 16
Prezes Polskiej Akademii Nauk wniósł pismem z 5 czerwca 1996 r. do Prezesa
Rady Ministrów o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów pogrzebu prof.
Włodzimierza Kołosa, poza jednak pieczęcią kancelaryjną Gabinetu Prezesa RM,
z której wynika, iż wniosek wpłynął do tej komórki, trudno znaleźć na znanym mi
egzemplarzu listu śladów osobistego zainteresowania premiera, zadekretował je
bowiem minister – szef Urzędu Rady Ministrów Leszek Miller, kierując sprawę do
podsekretarza stanu w URM 38.
Śladów tej procedury nie udało mi się odnaleźć w tekstach wspomnień o Profesorze
Kołosie. Jest takie bardzo wzruszające świadectwo Lucjana Pieli, ważne dla mnie
34

Niepublikowana.
Niepublikowana.
36
Niepublikowana.
37
Niepublikowana.
38
ARM, sygn. 2818/125, URM, Pogrzeby osób zasłużonych, 1996, 804, 41/3, pismo
prezesa PAN prof. dr. hab. Leszka Kuźnickiego do prezesa Rady Ministrów dr.
Włodzimierza Cimoszewicza z 5 czerwca 1996 r., BP-P-51/96, k. 9; ibidem, pismo
wicedyrektora Gabinetu Ministra – Szefa URM Barbary Pijanowskiej do podsekretarza
stanu w URM Piotra Urbankowskiego z 12 czerwca 1996 r. („Stosownie do dekretacji
Ministra (…), przesyłam w załączeniu” z dopiskiem „Pilnie”), k. 8.
35
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nie tylko dlatego, że jego autor urodził się – jak ja – na Rzeszowszczyźnie, i że
ukończył to samo co ja (przy czym 28 lat przede mną) I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie 39 . Profesor Piela, doktorant profesora
Kołosa, wspomina go w bardzo osobisty i przejmujący sposób, pisząc o jego
ciężkiej i nieuleczalnej chorobie, śmierć swego promotora kwituje jednak tylko
podaniem jej daty – 3 czerwca 1996 r.40 Pogrzeb Uczonego odbył się 10 czerwca
1996 r.41 na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Dokładna lokalizacja to IV
brama, kwatera 334, rząd 2, grób 1942.
Prawdopodobnie jednak i tym razem nastąpiła refundacja kosztów, i to chyba
spowodowana zaskakująco przewlekłym obiegiem dokumentów wewnątrz Urzędu
Rady Ministrów. Jak wspomniałem, Prezes PAN wysłał wniosek 5 czerwca (2 dni
po śmierci prof. Kołosa), dotarł on jednak do Gabinetu Premiera dopiero 7 czerwca
(czyżby wędrował drogą pocztową?), skąd do Gabinetu Ministra – Szefa URM
(w tym samym budynku) peregrynował aż do 11 czerwca, by dopiero 12 czerwca
zyskać parafę tegoż ministra i przez wicedyrektora jego gabinetu trafić do
kompetentnego podsekretarza stanu.

39

Zob. J. Świeboda, Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658-1983, Rzeszów
1983, s. 116.
40
Zob. L. Piela, Włodzimierz Kołos (1928-1996), „Rocznik Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego” 59, 1996, s. 86; J. Paprocki, Włodzimierz Kołos (1928-1996),
„Chemik” 70, 2016, nr 6, s. 340-342; również C. Białczyński, Wielcy Polacy:
Włodzimierz
Kołos
(1928-1996),
współtwórca
chemii
kwantowej,
https://bialczynski.pl/2018/08/06/wielcy-polacy-wlodzimierz-kolos-1928-1996wspoltworca-chemii-kwantowej/ (dostęp 2 maja 2019 r.).
41
wyborcza.pl/1,75400,522758.html (dostęp 2 maja 2019 r.).
42
Zob. Odwiedzając cmentarze, przystańmy przy grobach naszych Koleżanek, Kolegów
i Nauczycieli, „Absolwent. Biuletyn Koła Chemików Absolwentów Uniwersytetu
Warszawskiego” 2009, nr 6, s. 4.
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ABSTRACT
Professor Kazimierz Gumiński (1908-83) [1-3] was the founder (at
Jagiellonian University in Cracow) of a research school in theoretical chemistry, the
first one in Poland and among the first ones in the world. He served as supervisor to
about 20 doctoral students, most of whom later attained professorial titles. He also
authored several monographs and textbooks [4-8].
Gumiński completed his doctorate in experimental physics. As his masters in
science he viewed S. Pieńkowski and W. Natanson. His research interests were
focused on irreversible thermodynamics (where his role was mostly systematizing
[5]), and on electrical properties of organic solids (in which he was one of the
pioneers [8]).
His main efforts, though, were committed to scientific tutoring and
supervising. He had strong views concerning the way doctorates should be guided,
which he often formulated in jocular way. According to his main principle, the
guidance should be specifically targeted at each individual doctoral student, with
a set of exams depending on the student’s background and interests. Physics
graduates were requested to pass examinations in chemistry (inorganic, organic and
physical, all at chemistry graduate level), whereas the compulsory load for
chemistry graduates comprised mathematics (higher algebra, multidimensional
calculus and theory of analytical functions, at mathematics graduate level) and
theoretical physics (especially classical mechanics, statistical physics and quantum
mechanics, at physics graduate level).
The cycle was completed by comprehensive examination covering a broadly
viewed domain of the candidate’s focal interest (such as, e.g., statistical physics or
quantum chemistry), which was to be passed with leading experts in the subject (at
national level), and to encompass all that had been published on the subject, at the
level of monographs and current papers. It was expected that some of these papers
would arouse the student’s interest, inspiring him to solve some new problems and
to publish the emergent results, of which a part would constitute his doctorate. This
was another Gumiński’s principle: doctorate was to express its author’s creative
temperament, so it had to result from autonomous and unhindered individual
inspiration. Gumiński vehemently spurned the idea of doctoral subject imposed by
an advisor.
Besides, in his opinion doctorate was not to be the lifetime achievement,
merely a minor stop on the way, and was expected to be soon followed by other
publications.
The doctoral curriculum in Gumiński’s school was also supplemented by
training in teaching, including coached lecturing practice.

Keywords: theoretical chemistry, doctoral advisor, requirements for doctorate,
doctoral examinations, lecturing practice
Słowa kluczowe: chemia teoretyczna, promotor doktoratu, wymagania wobec
doktoranta, egzaminy doktoranckie, praktyka wykładania
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WPROWADZENIE
Poniższy tekst jest syntezą wykładu plenarnego z cyklu Historyczne intermezzo,
przedstawionego na zaproszenie organizatorów podczas 61 Zjazdu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie w dniach 17-21 września 2018.
Opierając się w miarę możliwości głównie na wspomnieniach z osobistych rozmów
z twórcą krakowskiej szkoły chemii teoretycznej, Profesorem Kazimierzem
Gumińskim, nawiązuje on do trybu szkolenia doktorantów we wczesnym okresie
funkcjonowania Katedry (później Zakładu) Chemii Teoretycznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

1. ŻYCIORYS
Profesor Kazimierz Gumiński (1908-83) [1-3] to twórca chemii teoretycznej
w Polsce, znany przede wszystkim jako wychowawca kadry naukowej (spośród
jego doktorantów rekrutowało się kilkunastu profesorów chemii fizycznej i chemii
teoretycznej), oraz autor monografii i podręczników [4-8] (m.in. jego
„Termodynamika” miała 5 wydań). Znany był ze swych oryginalnych metod
szkolenia (omówionych poniżej) i (ilustrujących je, również poniżej) dowcipnych
powiedzeń [9].
Urodził się w roku 1908 w Zalesiu, obecnie części Rzeszowa, w rodzinie
ziemiańskiej. Szkoły szczebla podstawowego i średniego ukończył w Rzeszowie,
po czym (aby zapobiec późniejszej kolizji ze studiami wyższymi) odbył ochotniczo
roczną służbę wojskową w Pułku Artylerii Konnej.
Studia (chemiczne) rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, jednak, zniechęcony
utylitarnym ich charakterem, po III roku przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński,
gdzie w roku 1931 uzyskał magisterium. Badania do doktoratu (z fizyki) prowadził
w Warszawie, pod opieką profesorów M. Centnerszwera i S. Pieńkowskiego;
ukończył go w roku 1937. Do końca życia za swych mistrzów uważał Stefana
Pieńkowskiego i Władysława Natansona.
Zmobilizowany w momencie wybuchu wojny, brał udział w kampanii
wrześniowej; w czasie okupacji pracował najpierw jako buchalter, później jako
robotnik leśny na Podhalu.
Po wojnie podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent Prof.
Bogdana Kamieńskiego; tam też habilitował się w roku 1948 (tematem była
luminescencja anod zaporowych, którą interpretował w terminach termodynamiki
procesów nieodwracalnych).
W zakresie termodynamiki procesów nieodwracalnych jego rola była głównie
systematyzująca, uchodził jednak za jednego z klasyków (jego monografia na ten
temat [5] została przetłumaczona na język rumuński [10]). Innym nurtem jego
zainteresowań były, jak je nazywał, „strukturalnie wrażliwe właściwości kryształów
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organicznych”, przez co rozumiał właściwości elektryczne i spektralne. W tej
dziedzinie odegrał rolę pionierską, zwłaszcza na forum polskim (choć nie tylko),
wraz z K. Pigoniem i J. Vetulanim publikując monografię „Półprzewodniki
organiczne” [8].
Po habilitacji, Gumiński podjął pracę na Politechnice Wrocławskiej, najpierw
jako zastępca profesora, a od roku 1949 jako profesor nadzwyczajny. Do Krakowa
powrócił w roku 1952, obejmując Katedrę Chemii Teoretycznej, utworzoną
wówczas na Uniwersytecie Jagiellońskim jako pierwsza taka jednostka w Polsce
i jedna z pierwszych na świecie. Dziesięć lat później uzyskał tam profesurę
zwyczajną. Jeszcze po przejściu na emeryturę (w roku 1978), aż do śmierci (w roku
1983) kontynuował swą pracę, między innymi nad kolejnym (zmienionym
i uzupełnionym) wydaniem „Elementów chemii teoretycznej” [6].
2. ŻYCIE ZAWODOWE
Profesjonalna droga Kazimierza Gumińskiego była naznaczona nieusuwalnym
piętnem wojny. Dla jego zainteresowań teoretycznych, wstępnie rysujących się na
poziomie (doświadczalnego przecież) doktoratu, konieczne byłoby uzupełnienie
instrumentarium matematyczno-fizycznego, czyli dalsze studia. Wojna przekreśliła
ich możliwość, zabierając mu potencjalnie najpłodniejsze lata.
Gumiński zdawał sobie sprawę, że fizyka teoretyczna jest domeną ludzi
młodych, i opóźnienia tego nie da się już nadrobić. Krytycznie oceniając swe
możliwości, istotny swój wkład twórczy w tę dziedzinę oceniał jako mało realny.
Swą potencjalną rolę społeczną widział w umożliwieniu swym następcom tego, co
dla niego samego było już stracone. Postanowił więc całkowicie poświęcić się
wychowaniu i szkoleniu kadry akademickiej, do czego, jak zdawał sobie sprawę,
miał predyspozycje.
Z uwagi na spowodowane wojną kolosalne straty wśród inteligencji polskiej,
w kraju istniał ogromny deficyt kadry o wysokich kwalifikacjach naukowych
i technicznych, i braki te należało jak najszybciej nadrobić. Prognozy nie wydawały
się dobre: w nowych realiach polityczno-społecznych środowisko inteligenckie nie
miało łatwego startu. Zwołanie z początkiem roku 1952 w Bierutowicach
(Karpaczu) Pierwszej Konferencji Teoretycznej Chemików Polskich wróżyło źle:
jej celem było potępienie (z pozycji ideologicznych) teorii rezonansu Paulinga,
która, jak wiele innych nowinek z Zachodu, uzyskała etykietę „burżuazyjnej
pseudonauki”.
Gumiński na konferencję oczywiście się wybrał, i do głosu zapisał się
(takie były reguły!) celowo jako ostatni. Dzięki temu (jak liczył) jego głos miał
szansę zostać zapamiętany. Głosił tezę naówczas bardzo ryzykowną: Jak można
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potępić coś, czego się nie zna? Polska nie ma kadry chemików-teoretyków, którzy
mogliby w sposób kompetentny nową teorię ogółowi chemików wyjaśnić. Dopiero
gdy taka kadra zostanie wykształcona, będzie mogła do ewentualnego potępienia
dać podstawy. To wymaga czasu i starań.
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego było oczywiście na konferencji
reprezentowane. Jego reprezentantem był wiceminister Henryk Golański –
przedwojenny socjalista, wojenny AK-owiec i późniejszy minister [11]. Od niego
właśnie wezwanie do ministerstwa otrzymał Gumiński parę miesięcy później.
Wbrew nieuchronnym (ponurym) przypuszczeniom, działanie to nie miało
charakteru dyscyplinarnego: Gumiński został powiadomiony o ministerialnym
postanowieniu powołania pierwszej w Polsce katedry chemii teoretycznej, której
kierownikiem miał zostać... on właśnie, jako pierwotny projektodawca. Wyrażona
przezeń wątpliwość czy kandydatura ta jest odpowiednia z uwagi na jego
pochodzenie społeczne (tzw. „obszarnicze”) została skwitowana stwierdzeniem
„Wszystko sprawdziliśmy”. Dyskusji podlegała jedynie lokalizacja: Wrocław czy
Kraków? Z uwagi na uwarunkowania historyczne, Katedra została ustanowiona na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też rozpoczęła działanie od nowego roku
akademickiego 1952/53.
Kształcenie kadry odbywało się początkowo w formie tzw. aspirantury, która
pod koniec lat 60-tych została zmieniona w studia doktoranckie. Założenia
merytoryczne swego systemu szkolenia miał Gumiński zdecydowanie
ukształtowane i w dalszej swej działalności wielokrotnie je deklarował (cytuję):
1. „Każdy z moich doktorantów ma karmienie indywidualne”. Polegało ono,
między innymi, na uzupełnianiu wiedzy przez zindywidualizowany system
egzaminów: kandydaci po studiach fizycznych zdawali egzaminy z chemii
organicznej, nieorganicznej i fizycznej – w wymiarze studiów chemicznych,
chemików obowiązywały egzaminy z matematyki (w wymiarze dla studiów
matematycznych) i z fizyki teoretycznej (w wymiarze studiów fizycznych).
Wdrażało to również do systematyczności w samokształceniu; jak z dumą
wspominał później Gumiński, jeden z jego adeptów, bardziej błyskotliwy niż
zdyscyplinowany, miał harmonogram dnia rozpisany od godz. 7 do 19, i musiał się
z niego rozliczać.
2. „Dać temat pracy doktorskiej?! Raz w życiu mi się to zdarzyło, i był to
najgorszy doktorat wykonany pod moim kierunkiem.” Podstawą tego stanowiska
było przekonanie, że praca naukowa jest działalnością z gruntu twórczą, i jako taka
musi być inspirowana autonomicznym i spontanicznym imperatywem
wewnętrznym twórcy.
3. „Doktorat nie jest dziełem życia. To nawet nie stacja, to zaledwie przystanek
po drodze. Praca doktorska powinna badania otwierać, nie zamykać. Gdy jest
broniona, następne publikacje powinny już być in statu nascendi.”
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3. STUDIUM PRZYPADKU
O przyjęcie na studia doktoranckie (z nastawieniem na chemię teoretyczną)
starałem się w roku 1972, po ukończeniu (5-letnich, jednostopniowych – jak
wówczas wszystkie) studiów magisterskich, oraz po rocznym stażu asystenckim.
Miałem wówczas na koncie 2 publikacje (jednoautorskie, z mojej pracy
magisterskiej), oraz trzecią w przygotowaniu.
Ponieważ programy studiów od tego czasu zmieniały się wielokrotnie,
a program na Uniwersytecie Jagiellońskim miał pewne cechy szczególne, dla
umożliwienia oceny mojego przygotowania zawodowego przedstawiam poniżej (na
podstawie indeksu) listę i wymiar czasowy przedmiotów istotnych z punktu
widzenia mojej specjalności.
Dla każdego studenta chemii obowiązkowe były:
Matematyka (4 semestry)
Fizyka (3 semestry)
Chemia teoretyczna (2 semestry)
Chemia kwantowa (2 semestry).
Magistrant z zakresu chemii teoretycznej (jak ja) zaliczał ponadto na V roku
jednosemestralne wykłady monograficzne z:
Termodynamiki procesów nieodwracalnych
Termodynamiki statystycznej (z elementami teorii wielu ciał)
Teorii grup
Chemii kwantowej związków organicznych.
Co do mnie, to na zaproszenie Andrzeja Sadleja, który prowadził był ćwiczenia
z chemii teoretycznej w grupie, do której należałem, od czwartego semestru
studiów uczestniczyłem w miarę możliwości (tj. gdy nie kolidowało to z moimi
zajęciami obowiązkowymi) w seminarium Katedry Chemii Teoretycznej.
Mając ten bilans, zwróciłem się do Profesora Kazimierza Gumińskiego
z prośbą, aby został moim opiekunem naukowym. Na odpowiedź czekałem około
2 tygodni. Brzmiała:
„Tak, ale ja stawiam pewne warunki. Niech panu się nie zdaje, że w zakresie
chemii teoretycznej jest pan po tych studiach lekarzem. Nie, jest pan tym, co
w armii austriackiej nosiło nazwę Feldkurata – rodzajem felczera. Aby zostać
lekarzem, musi się pan uczyć. Nie będzie pan robił publikacji (na to przyjdzie pora
w przyszłości), lecz zdawał egzaminy: z matematyki na poziomie studiów
matematycznych i z fizyki teoretycznej na poziomie studiów fizycznych. Ustalimy
wspólnie ich harmonogram, i będzie się go pan trzymał. Jeśli nie dotrzyma pan
któregoś terminu, nic się strasznego nie stanie – po prostu przestanie pan być moim
doktorantem.”
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Należy tu dodać, że Profesor (w zakresie psychologii ceniony przez
profesjonalistów) znał moje słabe punkty: niechęć do wyjazdów i onieśmielenie
wobec autorytetów naukowych (które budziły we mnie nabożny respekt). To miała
być szkoła życia: istotniejsze egzaminy miałem więc zdawać poza Krakowem,
u luminarzy nauki i autorów znanych podręczników. Aby uniknąć jednostronnego
podejścia, do każdego z (dwóch) egzaminów z fizyki teoretycznej o znaczeniu
kluczowym miałem po dwóch egzaminatorów: jednego o podejściu intuicyjnym,
bliskim doświadczalnego, drugiego o pewnych skłonnościach do wyrafinowania
matematycznego i precyzji w tym zakresie.
W rezultacie, poza trzema egzaminami obowiązkowymi w ramach
standardowego programu studiów doktoranckich, zdawałem więc (nazwiska
egzaminatorów w nawiasach):
1. Algebrę wyższą (J. Szarski, Kraków)
2. Analizę matematyczną (B. Szafirski , Kraków)
3. Teorię funkcji zmiennej zespolonej (J.Siciak, Kraków)
4. Mechanikę klasyczną (B. Średniawa, Kraków)
5. Fizykę statystyczną (J. Stecki, Warszawa)
6. Fizykę statystyczną (J. Łopuszański, Wrocław)
7. Mechanikę kwantową (Sz. Szczeniowski, Warszawa)
8. Mechanikę kwantową (J. Rzewuski, Wrocław).
Na poszczególne egzaminy miałem czasy rzędu 2-3 miesięcy (jeden czy
dwa zdałem już w czasie stażu, a analiza matematyczna została potraktowana pod
tym względem marginalnie: przecież to tylko „awans” z poziomu wymagań na
studiach chemicznych do poziomu profesjonalnych matematyków). Uczyłem się
samodzielnie z podręczników zalecanych przez kolejnych egzaminatorów.
Pewnym ewenementem był tu egzamin u Prof. Szczeniowskiego. Po powrocie
z wstępnej rozmowy w Warszawie, stawiłem się przed obliczem Mistrza
przygnębiony.
„Co się stało, panie Piotrze? Dostał pan wskazówki co do literatury?”
„No tak, ale profesor zalecił mi podręcznik po niemiecku, a ja na lektorat
uczęszczam dopiero od roku!” (Podręcznik E. Ficka o wspaniałym, jakże
niemieckim tytule „Einfűhrung in die Grundlagen der Quantentheorie” [12], okazał
się rzeczywiście znakomity.)
„Ależ to świetnie! Nauczy się pan równocześnie i mechaniki kwantowej,
i niemieckiego.”
Na wakacje po 1 roku dostałem zadanie domowe: miałem zdecydować czy
specjalizować się będę w zagadnieniach fizyki statystycznej, czy kwantowej.
Wybrałem to drugie.
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„Zatem jest pora, aby zdał pan egzamin specjalistyczny z chemii kwantowej.
Obowiązuje pana wszystko, co dotąd zrobiono w tej dziedzinie – na poziomie
monografii i prac bieżących. Materiał ten zda pan u czołowych polskich
specjalistów.”
[Lista moich egzaminów wzbogaciła się więc o
9. Chemię kwantową u A. Gołębiewskiego (Kraków),
10. Chemię kwantową/Kwantową teorię wielu ciał u A. Witkowskiego
(Kraków),
11. Chemię kwantową u W. Woźnickiego (Toruń), oraz
12. Chemię kwantową u W. Kołosa (Warszawa).
Kontakt z egzaminatorami uzmysłowił mi różnorodność sposobów myślenia
i możliwych podejść do zagadnień teoretycznych.]
„Oczywiście będzie pan więc musiał studiować bieżącą literaturę z tego
zakresu. Na pewno niektóre z czytanych publikacji pana zainteresują i zainspirują
do własnych badań. Rozwiąże więc pan rysujące się panu problemy, a wyniki
opisze w publikacjach (teraz już na to pora!). Jedna z nich zostanie pana
doktoratem.”
Tak się też stało.
Egzaminom i moim badaniom własnym towarzyszyło szkolenie w zakresie
dydaktyki. Jak „wszyscy”, prowadziłem ćwiczenia z chemii teoretycznej i chemii
kwantowej (IV-VII semestr studiów). Ogólna pula godzin dydaktycznych
przypadających na te przedmioty była podzielona równo pomiędzy wszystkich
adiunktów, asystentów i doktorantów Katedry (późniejszego Zakładu) Chemii
Teoretycznej, bez względu na nominalne stanowisko i wysokość poborów (pensję
czy stypendium). Mnie ponadto przypadł zaszczyt asystowania w Profesora
wykładach. Z uwagi na chorobę krtani, musiał on oszczędzać glos, korzystając
z systemu nagłośnienia. System ten był prymitywny i miał tendencję do
„wzbudzania się”, czyli wpadania w sprzężenie zwrotne, którego wynikiem było
spektakularne wycie. Moja rola polegała na czuwaniu przy potencjometrze
i wytłumianiu sprzężenia przez redukcję wzmocnienia.
Gdy byłem na drugim roku studiów doktoranckich, po którymś ze swych
wykładów Profesor zagadnął mnie: „Panie Piotrze, najwyższa pora, aby uczył się
pan wykładać. Umówmy się: za dwa tygodnie dojdę do końca rozdziału x-tego
(wykłady były oparte na tekście „Elementów chemii teoretycznej”). Wtedy
przekażę panu głos, a pan będzie kontynuował do końca zajęć.” Tak się też stało,
z drobną modyfikacją: głos został mi oddany o rozdział wcześniej (dotąd nie wiem,
czy była to pomyłka).
Najwyraźniej jednak Profesor uznał mój „występ” za akceptowalny. „Panie
Piotrze, z tą moją krtanią nigdy nic nie wiadomo. Od następnego wykładu będzie
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pan przygotowany na przejęcie prowadzenia go – w dowolnej chwili. Będę
panu oddawał głos, gdy tylko wyniknie taka potrzeba”.
W ten sposób funkcjonowało to przez pewien czas; Profesor słuchał moich
wykładów. Stopniowo coraz częściej zdarzało mu się wychodzić na chwilę w ich
trakcie. W następnym roku materiał mieliśmy już podzielony: on wykładał część, ja
część. Egzaminowaliśmy razem.
Jednym z moich zadań była ocena studentów z punktu widzenia perspektyw
ich rozwoju jako potencjalnych teoretyków. „Jest pan generałem, przed panem
ofensywa. Czy powierzyłby mu pan jako pułkownikowi ważny odcinek frontu? Czy
jest to materiał na pułkownika? Czy będzie z niego aktywny docent-teoretyk? Jeśli
tak, to trzeba go sprowadzić do nas na magisterium.”
Byłem wtedy na trzecim roku studiów doktoranckich. Tę szkołę doceniłem
cztery lata później, gdy (już po habilitacji) sam odpowiadałem za całość
przedmiotu.
4. ”PREMONITUS, PREMUNITUS”
Wszelkie działania podejmowane przez Prof. Gumińskiego były skrupulatnie
planowane tak w skali taktycznej, jak i strategicznej. Ilustracją tego był jego plan
wykładów. Zawierał się on w komplecie zeszycików formatu A-6 (zwanych jeszcze
w moich czasach szkolnych preparatkami). Każda ze stron takiego zeszyciku
poświęcona była jednemu wykładowi. Ponumerowane punkty były hasłami
jednoznacznie kodującymi zagadnienia przewidywane do prezentacji,
z wyspecyfikowanym (w minutach) czasem przeznaczonym na jego omówienie.
Planowanie strategiczne (po raz kolejny) przejawiło się w roku 1981.
Byłem już dawno wyhabilitowany, po (emerytowanym już) Profesorze kierowałem
zespołem naukowym; na mocy wyboru kolegów byłem również kierownikiem
Zakładu Chemii Teoretycznej (czyli dawnej Katedry).
„Panie Piotrze, Elementy (chemii teoretycznej [6]) koniecznie wymagają
aktualizacji. Bardzo proszę mi przygotować pańskie propozycje. Chciałbym, aby
był pan współautorem.”
Przygotowałem; wynikło, że objętość (i tak już opasłego tomiska)
powinnaby wzrosnąć ok. 2 krotnie. Zadanie zdecydowanie mi się nie uśmiechało;
wolałem kontynuować bieżące badania. Byłem więc zachwycony, gdy (po
wstępnych dyskusjach) sprawa przycichła.
Nie na długo. W roku 1982 usłyszałem: „Panie Piotrze, nie mamy już
czasu; nowe wydanie jest potrzebne. Na pełną aktualizację nie możemy sobie w
tych warunkach pozwolić, wniesiemy tylko zmiany absolutnie konieczne. Będzie
pan współautorem.” Stanowczo się wzbraniałem; nie uważałem, aby mój wkład
(objętościowo marginalny w stosunku do pełnego rozmiaru dzieła) współautorstwo
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uzasadniał. Jeżeli już, to może raczej wzmianka o udziale w redakcji konkretnych
rozdziałów?
„Panie Piotrze, chodzi o to, aby po mojej śmierci miał pan moralne prawo do
dalszych wydań, tak, jak to było z podręcznikiem chemii nieorganicznej Tołłoczki
i Kemuli [13].” Nie mogłem odmówić. Profesor przydzielił mi części, które miałem
napisać, przeredagować lub uzupełnić. „Zatem manuskrypt u mnie na biurku 30
maja 1983; skonsolidowany tekst złożę w czerwcu w PWN.”
Ze zobowiązania się wywiązałem i wyjechałem na wykłady do Niemiec.
Z końcem czerwca Profesor złożył manuskrypt w PWN. W lipcu dostał udaru
mózgu. Zmarł 26 września 1983. Jak zwykle, miał był rację: nasz czas był istotnie
bardzo ograniczony.
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ABSTRACT
Alzheimer’s Disease is a neurodegenerative condition, an irreversible progressive
dementia caused by death of neurons in brain structures responsible for memory related
processes. Despite many years of research and numerous trials, no therapy succeeded
that could stop the development of this disease, which affects tens of millions of
patients worldwide.
The amyloid cascade prevails among a variety of possible mechanisms of its development proposed in the scientific literature. It proposes that death of neurons, preceded
by dysfunction of their synaptic activity is caused by the incremental formation of structures (fibrils, oligomers) composed of Aβ peptides. In its copper variant the processes of
aggregation and oxidative stress, causing the inflammation and neuronal damage are
related to the formation of reactive Cu(II) complexes with Aβ peptides.
Aβ peptides are a family of molecules with similar amino acid sequences, differing
mainly by the presence of longer or shorter terminal sequences. Their physiological role
of is unclear. Aβ1-42 and Aβ1-40 have been mostly studied, but most studies have
ignored a very abundant N-terminally truncated species Aβ4-42. We recognized it, and
more gene-rally the Aβ4-x peptide family as potentially strong Cu(II) ligands, due to the
presence at their N-termini of the Phe-Arg-His amino acid sequence, comprising the
ATCUN/NTS structural motif. This observation was followed by vigorous research
performed in our laboratory.
We studied the ability of Aβ4-x peptides to bind Cu(II) ions, their electrochemical
properties and redox reactivity, interactions with proteins which bind copper under physiological conditions, their aggregation properties in the Cu(II) presence and suscepti-bility
to proteolysis. Additionally, we investigated their interaction with a molecule of a
therapeutic potential. We demonstrated that Aβ4-x peptides can be primary copper bin-ding
agents in extracellular spaces in the brain, able to instantaneously intercept copper from Aβ1x peptides studied so far. Cu(II) complexes of Aβ4-x peptides are highly resistant to oxidation
and reduction, release copper ions to other molecules slowly and reluctan-tly, and do not
produce reactive oxygen species. In accordance with these properties we proposed a
physiological role for the Aβ4-42 peptide as a molecule cleansing the synaptic cleft from
2+
Cu ions and thereby assuring the correct neurotransmission. This function can however be
disturbed by an inappropriate pharmacological intervention. The results of studies of the
effect of cupric ions on the aggregation and membrane interactions of the Aβ4-40 peptides
suggest that copper can inhibit the Aβ4-x peptides toxicity, thereby providing an additional
support for our concept. Studies of hydrolysis of Aβ peptides and properties of its products
revealed a possibility for a significant role of short fragments in the brain copper physiology.
Our hypothesis awaits verification by biological studies. The issue of metabolism of the
studied complexes is a key issue remaining to be solved.
Keywords: Amyloid β peptides, Alzheimer’s disease, ATCUN/NTS, Cu(II) binding,
redox reactivity
Słowa kluczowe: peptydy β-amyloidowe, choroba Alzheimera, ATCUN/NTS, wiązanie
Cu(II), aktywność redoks
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
Aβ
AD
ATCUN/NTS
C

K7,4
FAD
HSA
PBT2
PMR
SAD

– peptydy β-amyloidowe (ang. Amyloid β peptides)
– choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease)
– amino-końcowy motyw wiążący Cu, Ni / miejsce
N-końcowe) (ang. Amino-terminal Cu, Ni binding
motif/N-terminal Site)
– warunkowa stała trwałości w pH 7,4
– postać rodzinna choroby Alzheimera (ang. familial
Alzheimer’s disease)
– albumina osocza krwi człowieka (ang. human serum
albumin)
– 5,7-dichloro-2-[(dimetyloamino)metylo]chinolin-8-ol
– płyn mózgowo-rdzeniowy
– postać sporadyczna choroby Alzheimera (ang. sporadic Alzheimer’s disease)
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WPROWADZENIE
Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s Disease, AD) jest chorobą neurodegeneracyjną, z nieodwracalną postępującą demencją, u podłoża której leży śmierć
neuronów w strukturach mózgu odpowiedzialnych za procesy związane z pamięcią
[1–3]. Pomimo wieloletnich badań i licznych prób, jak dotąd, nie udało się opracować skutecznej terapii, która mogłaby powstrzymać rozwój tej choroby, dotykającej od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów osób w skali światowej. Głównym
czynnikiem ryzyka AD jest wiek pacjenta. Choroba ta zatem dotyka głównie osób
w krajach rozwiniętych, o dużej długości życia, ale wraz z postępem cywilizacyjnym ogarnia cały świat, niosąc cierpienie i ogromne koszty społeczne i materialne,
liczone w dziesiątkach miliardów dolarów.
Wyróżnia się dwie odmiany AD, postać sporadyczną (ang. sporadic Alzheimer’s
disease, SAD), której objawy pojawiają się w wieku późniejszym, po 65 roku życia, i o
wiele rzadszą postać rodzinną (ang. familial Alzheimer’s disease, FAD), której objawy
występują dużo wcześniej, zazwyczaj około 40 roku życia. W obu przypad-kach
choroba rozwija się powoli, choć ma szybszy przebieg w FAD [4]. W przypadku SAD,
charakteryzujące ją markery biochemiczne poprzedzają o co najmniej dziesięć lat
pojawienie się pierwszych objawów klinicznych [5, 6]. Pacjenci stopniowo tracą
zdolności poznawcze, pamięć krótko- i długoterminową, a w dalszym przebiegu
choroby, która nieodwołalnie kończy się śmiercią pacjenta, pojawiają się zaburzenia
psychiczne ze spektrum schizofrenii. W obu postaciach choroby wyróżnia się czyn-niki
genetyczne, które w przypadku FAD [7] wyraźnie dominują.
W literaturze naukowej opisywane są różne możliwe mechanizmy molekularne
rozwoju AD. Niepodważanym w zasadzie faktem jest obecność w jej początkowych
stadiach, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, tzw. złogów amyloidowych tworzonych przez peptydy β-amyloidowe (w skrócie Aβ). Wiadomo rów-nież, że
w praktycznie wszystkich rozpoznanych odmianach FAD następuje albo nadprodukcja
tych peptydów, albo peptydy te – na skutek mutacji – przejawiają nadmierną skłonność
do agregacji. Efekty te są związane z mutacjami genu dla białka APP, prekursora
peptydów Aβ lub enzymów proteolitycznych, które wycinają peptydy Aβ z białka APP
[8]. Na podstawie tych obserwacji oraz licznych badań eksperymentalnych na
zwierzętach uznano, że prawdopodobnym mechanizmem AD jest tzw. kaskada
amyloidowa, w której śmierć neuronów, poprzedzona zabu-rzeniem ich funkcji
synaptycznych, jest spowodowana narastającym tworzeniem się neurotoksycznych
struktur (nierozpuszczalnych fibryl i/lub rozpuszczalnych oligomerów) złożonych z
peptydów Aβ [9]. Hipoteza kaskady amyloidowej wydaje się dość dobrze tłumaczyć
gwałtowny przebieg rodzinnej postaci choroby, jest nato-miast dość szeroko
krytykowana jako wyłączna lub zasadnicza koncepcja etiologii SAD [10]. Krytyka ta
wynika po części z faktu, że terapie eksperymentalne, nakiero-wane na zahamowanie
tworzenia peptydów Aβ lub ich agregacji, jak się wydaje, nie powstrzymują rozwoju
choroby.
Ponadto
okazało
się,
że
peptydy
Aβ
są
niezbędnym
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składnikiem fizjologii mózgu, a ich usunięcie również wywołuje demencję. Nie ma
jednak jasności co do ich konkretnej roli fizjologicznej [11].
W środowisku badaczy właściwości chemicznych peptydów Aβ powstała
modyfikacja hipotezy kaskady amyloidowej, jej wersja miedziowa [12]. Według
niej, procesy agregacji i stres oksydacyjny, powodujący stan zapalny i uszkodzenie
neu-ronów w FAD i SAD, są związane z tworzeniem reaktywnych kompleksów
jonów Cu(II) z tymi peptydami i stabilizacją pary redoks Cu(I)/Cu(II). Punktem
wyjścia dla tej koncepcji jest obserwacja, że płytki amyloidowe, czyli złogi złożone
ze zagre-gowanych w formie fibryl peptydów Aβ, izolowane post mortem z
mózgów chorych, zawierają duże ilości miedzi [13, 14]. Natomiast jej szczegółowe
propozycje i pre-dykcje są oparte przede wszystkim na wynikach badań in vitro,
przedstawionych pokrótce poniżej [15, 16].
Należy tu dodać, że w płytkach amyloidowych wykryto również duże ilości
cynku, wapnia i żelaza. Cynk i wapń nie są aktywne redoksowo i nie są rozważane
jako źródło stresu oksydacyjnego. Najnowsze badania wskazują natomiast, że
żelazo jest obecne w płytkach w postaci mikrokryształów magnetytu i cząstek
żelaza meta-licznego, nie jest więc związane z peptydami Aβ i raczej nie stanowi
bezpośredniego źródła stresu oksydacyjnego [17].
Jedną z konsekwencji hipotezy miedziowej kaskady amyloidowej jest propozycja, że wprowadzenie do mózgu osoby cierpiącej na AD odpowiednio dobranych
chelatorów/jonoforów miedziowych powinno doprowadzić do zatrzymania procesu chorobowego, poprzez rozłożenie kompleksów peptydów Aβ z jonami Cu(II)
w przestrzeni pozakomórkowej i przeniesienie odzyskanych jonów miedziowych do
komórek [18]. Koncepcji tej jednak nie potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone dla 5,7-dichloro-2-[(dimetyloamino) metylo]chinolin-8-olu (PBT2),
prominentnego przedstawiciela tej grupy związków [19]. W badaniach tych stosowanie PBT2 nie przyniosło poprawy zdolności poznawczych pacjentów, pomimo
uprzednich pozytywnych wyników badań na zwierzętach laboratoryjnych. Ta i inne
próby zastosowania chelatorów/jonoforów w leczeniu AD zostały ostatnio dogłębnie przedyskutowane i poddane zasadniczej krytyce [20].

1. PEPTYDY Aβ
Dla ułatwienia zrozumienia tego stanu rzeczy, należy przyjrzeć się peptydom
Aβ. Stanowią one rodzinę cząsteczek o zbliżonych sekwencjach aminokwasowych,
różniących się głównie obecnością dłuższych lub krótszych sekwencji na obu końcach łańcucha aminokwasowego. Powstają w wyniku działania proteaz na białko
prekursorowe APP, naturalny składnik błony komórkowej neuronów, pełniący nie
do końca ustaloną funkcję [21]. Peptydy Aβ powstają w mniejszościowym procesie proteolitycznym z udziałem enzymów β- i γ-sekretazy, obejmującym 10–20%
cząsteczek APP. Proces ten był początkowo uważany za wyłącznie patologiczny, w
przeciwieństwie do procesu większościowego, w którym APP jest trawione przez
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α-sekretazę w środku odcinka wycinanego przez β- i γ-sekretazy [22]. Uważa się,
że pierwotnie powstają przede wszystkim dwa peptydy, Aβ1-42 i Aβ1-40, które podlegają dalszej proteolizie i modyfikacjom potranslacyjnym, podsumowanym na
Rysunku 1 [23–25]. Peptydy Aβ występują w różnych strukturach mózgu, w formie
monomerycznej, rozpuszczalnych agregatów (oligomerów) i nierozpuszczalnych
agregatów bezpostaciowych lub fibrylarnych, w zależności od stężenia i indywidualnych właściwości poszczególnych form. Dostępne metody badawcze oparte są
głównie na immunoprecypitacji peptydów z materiału tkankowego, połączonej z
detekcją peptydów za pomocą spektrometrii mas [23–25]. Skuteczność i selektywność detekcji bardzo zależy więc od charakteru zastosowanych przeciwciał, a zatem
dane ilościowe są obarczone istotnymi błędami systematycznymi, a wyniki otrzymywane w różnych laboratoriach mogą istotnie różnić się od siebie. Drugą
słabością tej metodologii jest ograniczona zdolność wykrywania najkrótszych
peptydów Aβ. Pomimo tych ograniczeń, dane z wielu laboratoriów wskazują, że
trzy najobficiej występujące peptydy Aβ to: Aβ4-42 ~ Aβ1-42 > Aβ1-40 [23, 24].

1 10 20 30 40 43 Aβ1-43
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Rysunek 1.

Figure 1.

Sekwencje najważniejszych peptydów z rodziny Aβ, powstających w wyniku proteolizy białka
APP i modyfikacji potranslacyjnych [23–25]. Nie wszystkie peptydy oznaczone m wykryto we
wszystkich pracach. Numeracja reszt aminokwasowych i oznaczenia skrótowe peptydów oparte
są na sekwencji peptydu Aβ1-42. pE oznacza resztę piroglutamylową; x oznacza peptydy
rozpoczy-nające się od każdej reszty od 2 do 9, z wyjątkiem 4; m, s i d oznaczają małe, średnie
i duże ilości względne peptydów w strukturach mózgu
Sequences of the most important Aβ family peptides, formed upon the APP protein proteolysis
and posttranslational modifications [23–25]. Not all peptides marked m were detected in all studies. The numbering of amino acid residues and abbreviated peptide labels are based on the sequence of the Aβ 1-42 peptide. pE denotes a pyroglutamyl residue; x means peptides starting at
any residue from 2 to 9 except for 4; m, s i d denote low, medium and high relative amounts of
peptides in brain structures
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Niemniej jednak w ogromnej większości badań biochemicznych i całej
praktycznie diagnostyce molekularnej AD uwzględnia się jedynie „pierwotne”
peptydy Aβ1-42 i Aβ1-40. Podstawowym kryterium diagnostycznym jest w chwili
obecnej wartość stosunku stężeń Aβ1-42 / Aβ1-40 w płynie mózgowo-rdzeniowym
[26]. Praktyka ta wywodzi się z jednej strony z założeń hipotezy kaskady
amyloidowej, gdyż peptyd Aβ1-42 agreguje szybciej i przy niższym stężeniu niż
peptyd Aβ1-40, a zatem względny ubytek poziomu Aβ1-42 jest miarą postępu
procesu agregacji.
Peptyd Aβ4-42 został wykryty jako dominujący składnik płytek amyloidowych
już w pierwszych badaniach poświęconych sekwencjonowaniu składników tego
materiału biologicznego [27, 28]. Prawdopodobną przyczyną historyczną
powszechnego zignorowania tej wiedzy i wieloletniego nieuwzględniania peptydu
Aβ4-42 w diagnostyce i badaniach mechanizmów AD było mylne przekonanie, że
obecność tego peptydu w badanych preparatach była artefaktem (produktem działania pepsyną) [20]. Postęp metod analitycznych, uzyskany pod koniec pierwszej
dekady XXI wieku, ponownie obudził zainteresowanie rolą tej wersji peptydu Aβ, a
także innymi peptydami skróconymi w badaniach mechanizmów patologii AD.
Okazało się między innymi, że peptyd Aβ4-42 agreguje jeszcze łatwiej i szybciej niż
peptyd Aβ1-42 [25, 29]. Potwierdza to jego nieobecność w płynie mózgowordzeniowym. Jest ponadto bardziej neurotoksyczny w testach in vitro i w modelu
myszy transgenicznej [30]. Natomiast aż do r. 2015 peptyd ten nie wzbudził
zainteresowania badaczy koncepcji miedziowej AD, w pełni skupionych na
peptydach Aβ1-42, Aβ1-40, sekwencjach pochodnych oraz ich mysich analogach
[31–33]. Uwzględnienie w badaniach peptydów z myszy podyktowane było z
jednej strony przekonaniem, że niemodyfikowane genetycznie gryzonie nie
zapadają na AD, a z drugiej – szerokim stosowaniem myszy transgenicznych w
modelowaniu AD i poszukiwaniu leków [34].
2. KOMPLEKSY MIEDZIOWE PEPTYDÓW Aβ1-X
Zdolności do tworzenia kompleksów peptydów Aβ z jonami metali, jak zresztą dla
wszystkich peptydów, określane są przez charakter łańcuchów bocznych aminokwasów, z uwzględnieniem roli reszt przy końcach N i C łańcucha głównego. W wiązaniu jonów metali o charakterze biologicznym uczestniczą przede wszystkim reszty
His (atomy azotu pierścienia imidazolowego) oraz Asp i Glu (grupy karboksylowe). Jak
pokazano na Rysunku 1, wszystkie takie reszty skoncentrowane są w zakresie
pierwszych 14 reszt łańcucha peptydów Aβ1-x (z wyjątkiem Met-35 i grupy karboksylowej końca-C, dla których nikt nie wykazał udziału w wiązaniu jonu miedziowego). W
związku z tym, podstawowym modelem badawczym dla oddziaływania miedzi (a także
cynku, żelaza i innych jonów metali o znaczeniu biologicznym) stał się pep-tyd Aβ1-16
[35]. Jego kolosalną zaletą jest dobra rozpuszczalność (mM) w szerokim zakresie pH i
zachowanie stanu monomerycznego, co umożliwia wykonywanie dokładnych badań
fizykochemicznych. Dla dłuższych form jest to utrudnione. Peptyd Aβ1-40 agreguje
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w stężeniach powyżej 10–15 µM [36]. Krytyczne stężenie agregacyjne dla peptydu
Aβ1-42, według najnowszych badań, jest bardzo niskie i wynosi około 90 nM [37].
W wyniku licznych badań wielu grup badawczych, ukształto-wał się konsensus,
według którego w pH 7,4, powszechnie uznanym za zbliżone do warunków
fizjologicznych, peptyd Aβ1-16 tworzy dwa typy kompleksów pozostających
w dynamicznej równowadze [38, 39]. Są one przedstawione na Rysunku 2A i 2B.
Wypadkowa stała wiązania dla tych kompleksów peptydu Aβ1-16 w pH 7,4 została
10
–1
wyznaczona za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej, jako 1,1 × 10 M [40,
10
–1
41], a dla peptydu Aβ1-40 – jako 2,7 × 10 M [40]. Natomiast za właściwości
redoks, w tym za generowanie przez parę Cu(I)/Cu(II) rodników hydroksylowych
stanowiące podstawę koncepcji wiążącej miedź z AD, odpowiedzialna jest – jak się
uważa – struktura przedstawiona na Rysunku 2C, której wkład do stanu równowagi
w pH 7,4 nie przekracza 0,1% [42].

Rysunek 2.

Figure 2.

Struktury komponentu I (A), komponentu II (B) i formy aktywnej redoksowo (C) kompleksów
Cu(II) z peptydami Aβ1-16 i Aβ1-40 (na podstawie [38, 39, 42]). Hisx i Hisy oznaczają każdą
kombi-nację His6, His13 i His14
Structures of Component I (A), Component II (B) and the redox active form (C) of Cu(II) complexes with Aβ1-16 and Aβ1-40 peptides (based upon [38, 39, 42]). Hisx and Hisy denote any
combi-nation of His6, His13 and His14

Stała wiązania na poziomie 10 10 M–1 wydaje się dość niska, jak dla układu
biolo-gicznego, w którym obficie występują białka wiążące jony Cu(II) o wiele
silniej, np. albumina osocza krwi człowieka (ang. human serum albumin, HSA),
która wiąże jon miedziowy w pH osocza krwi (7,4) ze stałą CK7,4 = 1012 M–1 [43].
Dla metalotio-neiny MT3 stałą wiązania jonów Cu(I) szacuje się na 1016 M–1 [44].
Ponadto wyka-zano, że zarówno albumina, jak i metalotioneina MT3, białka
wiążące jony miedzi w przestrzeniach pozakomórkowych, są w stanie przejąć jony
Cu(II) z kompleksów peptydów Aβ1-x całkowicie i błyskawicznie [45, 46]. Te dane
podają w wątpliwość możliwości oddziaływań peptydów Aβ1-x z jonami
miedziowymi in vivo, zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby, gdy biochemia
mózgu nie jest jeszcze zaburzona.
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3. KOMPLEKSY MIEDZIOWE PEPTYDÓW Aβ4-X I ICH REAKTYWNOŚĆ
Zapoznawszy się z danymi analitycznymi dotyczącymi rodziny peptydów Aβ,
przedstawionymi powyżej, uznaliśmy, że wariant Aβ4-42 i szerzej – rodzina peptydów
Aβ4-x – powinny wykazywać duże zdolności do wiązania jonów miedziowych. Jest tak
ze względu na występowanie przy ich końcu-N sekwencji aminokwasowej Phe-ArgHis, reprezentującej znany w chemii bionieorganicznej motyw strukturalny
ATCUN/NTS (z ang. Amino-terminal Cu, Ni binding motif/N-terminal Site, aminokońcowy motyw wiążący Cu, Ni / miejsce N-końcowe). Motyw ten, przedstawiony na
Rysunku 3, jest tworzony przez tripeptydową sekwencję aminokwasową Xaa-Zaa-His,
gdzie reszta aminokwasowa Xaa zawiera niezmodyfikowaną grupę aminową,
a wiązanie peptydowe Xaa-Zaa zawiera odszczepialny atom wodoru przy azo-cie
peptydowym (czyli Zaa ≠ Pro). Cztery atomy azotu: azot aminowy aminokwasu Xaa,
azot N-1 pierścienia imidazolowego His i azoty amidowe reszt Zaa i His tworzą
kwadratową strukturę koordynacyjną wokół jonu Cu(II) z odszczepieniem jonów
wodorowych (kompleks 4N). Struktura ta została udokumentowana za pomocą
rentgenografii [47, 48], EXAFS [48, 49] oraz w licznych badaniach spektroskopo-wych,
omówionych w pracach przeglądowych [49–52]. Struktura ATCUN/NTS wiąże w
sposób analogiczny inne jony metali. Struktury rentgenowskie są dostępne dla jonów
Ni(II) [53] oraz Pd(II) i Au(III) [54]. Stałe wiązania jonu Cu(II) w moty-wie
ATCUN/NTS mieszczą się w zakresie od 1,0 × 10 12 M–1 dla HSA [43] do 3,2 × 1014
M–1 [56], a nawet 4,6 × 1014 M–1 [57]. Fakt, że nawet najsłabszy z tych ligandów, HSA,
jest w stanie usunąć Cu(II) z kompleksów z peptydami Aβ 1-x bez najmniejszego
problemu [45], jednocześnie będąc biologicznym partnerem jonu Cu(II) [58],
sugerował, że jeśli jakieś peptydy Aβ będą oddziaływać z jonami Cu(II) w warunkach
biologicznych, to będą to raczej peptydy Aβ4-x, a nie Aβ1-x, czy inne peptydy skrócone,
ale nietworzące miejsc wiązania typu ATCUN/NTS.

Rysunek 3.
Figure 3.

Struktura kompleksu ATCUN/NTS tworzonego przez peptydy Aβ4-x (na podstawie [59, 71, 72])
The structure of the ATCUN/NTS complex formed by Aβ4-x peptides (based upon [59, 71, 72])

Badania oddziaływań Cu(II) z peptydami Aβ4-x rozpoczęliśmy od wyznaczenia stechiometrii, stałych wiązania i struktury kompleksów dla peptydu modelo-
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wego Aβ4-16. Z zastosowaniem miareczkowań potencjometrycznych, których
wyniki zostały pozytywnie zweryfikowane za pomocą spektroskopii UV-vis, CD
i EPR, ustaliliśmy, że pierwszy równoważnik Cu(II) tworzy w bardzo szerokim
zakresie pH kompleks 4N z motywem ATCUN/NTS (Phe-Arg-His). Stała trwałości
13
–1
dla tego kompleksu w pH 7,4 wynosi 3,0 × 10 M , czyli 3000 razy więcej niż dla
kom-pleksów Aβ1-x [59]. W bezpośredniej reakcji wykazaliśmy, że peptyd Aβ 4-16
pobiera jon Cu(II) z kompleksu Aβ1-16, podobnie jak HSA, czyli błyskawicznie
i całkowicie (reakcja zachodziła w czasie mieszania próbki), zgodnie z gradientem
stałych wią-zania.
Właściwości redoks kompleksu Cu[Aβ4-16] zbadaliśmy za pomocą metod woltametrycznych, CV i DPV. Jon Cu(II) związany do sekwencji Phe-Arg-His nie został
zredukowany do Cu(I) w zakresie potencjałów dostępnym w roztworze wodnym, ale
zaobserwowano nieodwracalne elektrochemicznie utlenienie Cu(II) do Cu(III) przy
potencjale ok. 1,0 V. Proces ten nakładał się na nieodwracalne utlenienie pierście-nia
fenolowego do pochodnych chinonowych [59]. Następcze badania elektroche-miczne
skróconych i zmodyfikowanych peptydów, zawierających sekwencję Phe--Arg-His, ale
nie zawierających reszty Tyr-10, wykazały, że w tej sytuacji para redoks Cu(II)/Cu(III)
jest elektrochemicznie odwracalna [60]. Oznacza to istnienie ścieżki transferu
elektronów między kompleksem ATCUN/NTS i pierścieniem fenolowym reszty Tyr10. Zbadaliśmy również tworzenie rodników hydroksylowych przez kompleksy
miedziowe peptydów Aβ1-16, Aβ4-16, Aβ1-42 i Aβ4-42, w obecności kwasu
askorbinowego, za pomocą testu APF [58]. Stwierdziliśmy, że przy stechiometrii 1:1
kompleksy peptydów Aβ1-16 i Aβ1-42 tworzą znaczne ilości takich rodników,
a kompleksy Aβ4-16, i Aβ4-42 są pod tym względem całkowicie nieaktywne. Peptyd Aβ46
16 wiąże również drugi jon Cu(II) sekwencyjnie, ze stałą wiązania około 10 razy
mniejszą. Miejscem wiązania tego jonu jest para His13-His14. Zgodnie z oczekiwaniami, tak związany jon Cu(II) jest aktywny redoksowo i obficie generuje rodniki
[59]. Natomiast dwa jony miedziowe związane do peptydu Aβ4-16 nie oddziałują ze
sobą bezpośrednio.
W następnym etapie badań sprawdziliśmy, czy jon miedziowy związany do
pep-tydów Aβ4-x jest mobilny, tzn. czy może zostać łatwo przekazany do innych
cząste-czek. Peptydy Aβ występują i przejawiają swoje właściwości
neurotoksyczne przede wszystkim w przestrzeni pozakomórkowej. W warunkach
fizjologicznych głównym białkiem wiążącym miedź w płynie mózgowordzeniowym (PMR) jest HSA. Jednak jej stężenie w PMR jest około 200 razy
niższe niż w osoczu krwi [61, 62]. Ponadto lokalizacja synaptyczna HSA jest
bardzo hipotetyczna i powszechnie podawana w wątpliwość. Jednym z głównych
białek wiążących miedź w przestrzeni synaptycznej jest metalotioneina-3 (MT3).
Wykazano, że MT-3 chroni hodowle komórkowe neuronów przed toksycznością
miedziowych kompleksów peptydu Aβ1-40 [63]. Jak wspomniano powyżej, HSA
wiąże jeden jon Cu(II) ze stałą wiązania CK7,4 = 1012 M–1 [43], a MT-3 do 11 jonów
Cu(I) [44]. Zatem transfer miedzi od peptydu Aβ4-x do HSA byłby reakcją
dysocjacji/asocjacji,
a
przeniesienie
miedzi do MT-3 wymagałoby
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redukcji Cu(II) do Cu(I), z tym jednak, że MT-3 może pełnić w niej również rolę
reduktora, z utworzeniem wewnątrzcząsteczkowych mostków disiarcz-kowych. Stała
wiązania jonów Cu(I) do MT-3 jest szacowania na ok. 1016 M–1 [44]. Jak widać,
przeniesienie Cu(II) do HSA jest nieuprzywilejowane termodynamicznie,
i rzeczywiście taka reakcja nie zachodzi. Natomiast przejście miedzi od Aβ4-x do MT-3
powinno być możliwe. Eksperymenty wykonane przez nas wykazały, że reak-cja ta nie
zachodzi jednak w warunkach nawet kilkugodzinnej inkubacji CuAβ4-16 z Zn7MT-3
(fizjologiczną postacią MT-3), natomiast może zostać wymuszona przez
współinkubację z niefizjologicznie wysokimi stężeniami askorbinianu [64]. W innego
rodzaju eksperymencie kompozycyjnym, polegającym na dodaniu soli Cu(II) do
roztworu zawierającego Aβ4-16 i Zn7MT-3 wykazaliśmy, że obie cząsteczki wiążą
znaczące ilości miedzi, a szybko ustalający się stan pozornej równowagi pozostaje
stabilny, zgodnie z wynikami poprzednich eksperymentów. Natomiast drugi jon Cu(II),
związany do pary His13-His14 w Aβ4-16 z łatwością ulega reduk-cji i przejściu do MT3, podobnie jak jon Cu(II) z kompleksów CuAβ1-16 i CuAβ1-40 [64, 65]. Eksperymenty
dotyczące możliwych mechanizmów redukcyjnego przej-ścia jonu Cu(II) do kompleksu
Cu(I) z MT-3 były kontynuowane, ze względu na ich znaczenie dla fizjologii
i toksykologii peptydów Aβ. Wykazaliśmy, że przy długich, kilkugodzinnych
inkubacjach Cu(II)Aβ4-16 z Zn(II)7MT-3 w obecności reduktorów tiolowych, reakcja
zachodzi częściowo dla GSH (zredukowanej formy glutationu), a całkowicie i dużo
szybciej (w skali minut) dla cysteiny, z utworzeniem kompleksu Cu(I) 4Zn(II)4MT-3
[66]. Wyniki tej części badań można podsumować stwierdze-niem, że kompleks
Cu(II)Aβ4-16 jest w dużej mierze odporny na działanie czynników wspomagających
transfer miedzi i, w związku z tym, może być elementem alterna-tywnego szlaku
metabolizmu miedzi.
PBT2, pochodna hydroksychinoliny, dotarła do drugiej fazy badań klinicznych
w leczeniu choroby Alzheimera, ale te badania zakończyły się niepowodzeniem.
Postulowanym mechanizmem działania tej cząsteczki było wiązanie pozakomórkowych jonów miedziowych (w tym odbieranie ich z kompleksów z peptydami Aβ
i przenoszenie ich do wnętrza neuronów). W jednej z poprzednich prac
wykazaliśmy słabości tego mechanizmu w odniesieniu do peptydów Aβ1-x [67].
Zamiast tworzyć hydrofobowe kompleksy o stechiometrii CuL2, zdolne do
przenoszenia jonu Cu(II) przez błonę komórkową, cząsteczka 2-[(dimetyloamino)metylo-8-hydroksychi-noliny, bliskiego analogu zastrzeżonej podówczas cząsteczki
PBT2, preferencyjnie tworzyła kompleksy ternarne typu CuLA, gdzie
A reprezentuje pierścień imidazo-lowy dowolnej reszty His peptydu Aβ1-x.
W omawianych tu badaniach zastosowa-liśmy analogiczne podejście do peptydu
Aβ4-16. Wykazaliśmy, że 2-[(dimetyloami-no)-metylo-8-hydroksychinolina może
oddziaływać z kompleksem ATCUN/NTS peptydu Aβ4-16. Co prawda stanem
końcowym reakcji jest kompleks ATCUN/NTS z resztami Phe-Arg-His, ale
przejściowo tworzą się również kompleksy mieszane typu CuLA, analogiczne do
Aβ1-16, które generują rodniki hydroksylowe w teście APF [68].
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Zbadaliśmy także trawienie peptydów Aβ1-16 i Aβ1-40 przez neprylizynę, proteazę cynkową wskazywaną jako jeden z głównych enzymów katabolizmu peptydów Aβ
w mózgu, a także potencjalne źródło peptydów Aβ4-x [69, 70]. Zbadaliśmy rów-nież
wpływ jonów Zn(II) i Cu(II) na aktywność enzymu i dystrybucję produktów hydrolizy.
Stwierdziliśmy, że nadmiar jonów Cu(II) i Zn(II) hamuje enzym, z wartościami Ki = 1,0
i 20 µM [71]. Ustaliliśmy, że w warunkach eksperymentów tworzą się peptydy
ATCUN/NTS Aβ4-x, a także Aβ12-x, natomiast głównym produktem tego typu jest
peptyd Aβ4-9, ze względu na bardzo szybką eliminację dipeptydu Tyr-Glu (Aβ10-11).
W obecności jonów Cu(II) istotnym produktem reakcji jest kompleks CuAβ4-9, który
przejmuje jon Cu(II) od substratu reakcji, peptydu Aβ1-x. Tworzenie tego kompleksu
również częściowo hamuje enzym. W kolejnej pracy opisaliśmy właściwości
koordynacyjne peptydów Aβ4-9, Aβ11-16 i Aβ12-16. Wykazaliśmy, że peptydy te,
zwłaszcza peptyd Aβ4-9, tworzą kompleksy miedziowe jeszcze silniejsze i jeszcze
bardziej inertne pod względem wymiany jonu Cu(II), niż długie peptydy
C
14
–1
Aβ4-x. Dla peptydu Aβ4-9 K7,4 = 1,5 × 10 M , czyli jest 5 razy wyższa niż dla
peptydu Aβ4-16 [72].
Wykazano uprzednio, że peptydy Aβ4-x (x = 40, 42) agregują szybciej niż odpowiednie peptydy Aβ1-x [73]. Wpływ wiązania Cu(II) do tych peptydów na ich agregację nie był dotąd badany. Wstępne wyniki naszych badań, prowadzonych według
analogicznej metodologii, potwierdzają bardzo dużą zdolność do fibrylizacji peptydu
Aβ4-40 w stosunku do peptydu Aβ1-40, ale wskazują na częściowe znoszenie tego efektu
przez jon Cu(II). Ponadto fibryle tworzone w obecności jonu Cu(II) mają zmienioną
morfologię. Podobne różnicowe efekty otrzymujemy w badaniach oddziaływań tych
peptydów z modelową błoną biologiczną, z zastosowaniem układu do pomiaru
przenoszenia ładunku przez błonę [74].
UWAGI KOŃCOWE
Nasze wyniki otworzyły nowy rozdział w dziedzinie badań chemii i mechanizmów toksyczności peptydów Aβ. Wykazaliśmy, że peptydy Aβ4-x mogą być pierwszoplanowymi czynnikami wiążącymi miedź w pozakomórkowych przestrzeniach
mózgu, zdolnymi do błyskawicznego przejmowania miedzi od dotychczas badanych
peptydów Aβ1-x. Kompleksy Cu(II) peptydów Aβ4-x są bardzo odporne na utlenianie
i redukcję, powoli i niechętnie oddają jon miedziowy innym cząsteczkom i nie produkują reaktywnych form tlenu. W związku z tymi właściwościami, zaproponowaliśmy rolę fizjologiczną dla peptydu Aβ4-42 jako cząsteczki oczyszczającej szczelinę
2+
synaptyczną z jonów Cu i tym samym zapewniającej prawidłową neurotransmisję [59,
64, 66]. Funkcję tę jednak można łatwo zaburzyć przez niewłaściwą interwen-cję
farmakologiczną [68]. Wyniki badań wpływu jonów miedziowych na agregację i
oddziaływania z błoną peptydu Aβ4-40 sugerują, że miedź może hamować toksycz-ność
peptydów Aβ4-x, co dodatkowo potwierdza naszą koncepcję. Badania hydrolizy
peptydów Aβ i właściwości jej produktów ujawniły możliwość istotnej roli krótkich
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fragmentów w fizjologii miedzi w mózgu [71, 72]. Nasze hipotezy oczekują na
wery-fikację w rozpoczętych już obecnie badaniach biologicznych.
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ABSTRACT
The rapid growth in the production and use of nanomaterials is observed in
recent years. Nanoparticles of titanium dioxide (TiO 2NPs) are one of the most
frequently used nanomaterials. Sunscreens, food additives, food contact materials
and textiles are the major fields of current application of TiO 2NPs. Due to
increasing use of nanomaterials in daily life and thus increasing exposure to them,
concerns have been raised about their safety. Likely routes of human exposure to
released TiO2NPs as well as their health and environmental effects are presented in
this paper. At present, our knowledge about the risk of nanomaterials is incomplete.
However, it is known that toxicity of nanoparticles depends on their size, shape,
crystal structure, surface morphology, surface area, charge, concentration and
solubility (the possibility of dissolution into ionic forms). Therefore, it is necessary
to use several complementary analytical techniques to fully characterize the NPs.
Common approaches used for the characterization of nanomaterials include
microscopy based techniques e.g. transmission electron microscopy (TEM), X-ray
techniques e.g. X-ray diffraction (XRD), methods based on optical properties e.g.
dynamic light scattering (DLS). Separation of nanoparticulate and ionic forms of
metal can be accomplished using chromatographic techniques (such as high
performance liquid chromatography (HPLC), size exclusion chromatography
(SEC), hydrodynamic chromatography (HDC)) or capillary electrophoresis (CE).
Size-resolved NPs and dissolved (ionic) fractions can be further characterized by
on-line detectors, such as ICP MS.
Recently, single particle inductively coupled plasma mass spectrometry (sp
ICP MS) has been gaining increasing attention as a technique for detection,
characterization, and quantification of nanoparticles. This technique provides
information on individual particles, including particle size, number size distribution,
particle number concentration and mass concentration. In addition, sp ICP MS can
distinguish dissolved and nanoparticulate forms of an element. The fundamentals,
advantages and limitations of this technique, as well as its application for the
characterization and quantification of TiO2NPs in different matrices (consumer
products, food and environmental samples) are reviewed in this paper.

Keywords: titanium dioxide nanoparticles, separation, hyphenated techniques
Słowa kluczowe: nanocząstki tlenku tytanu(IV), rozdzielanie, techniki łączone
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
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mikroskopia sił atomowych (ang. Atomic Force
Microscopy)
przepływowe frakcjonowanie w asymetrycznym polu sił
przepływu (ang. Asymmetric Flow Field Flow
Fractionation)
technika adsorpcji i desorpcji azotu (skrót utworzony
z pierwszych liter nazwisk uczonych: Brunauera,
Emmetta oraz Tellera)
albumina surowicy bydlęcej (ang. Bovine Serum
Albumin)
elektroforeza kapilarna (ang. Capillary Electrophoresis)
ekstrakcja w punkcie zmętnienia (ang. Cloud Point
Extraction)
liczba zliczeń na sekundę (ang. counts per second)
sektorowy spektrometr ICP MS z podwójnym
ogniskowaniem (ang. Double-Focusing Sector Field
ICP MS)
dynamiczne rozpraszanie światła (ang. Dynamic Light
Scattering)
granica wykrywalności rozmiaru cząstek (ang. size
detection limit)
spektroskopia rozproszonego odbicia w zakresie UV-Vis
(ang. Diffuse Reflectance UV-Vis Spectroscopy)
spektroskopia
dyspersji
energii
promieniowania
rentgenowskiego (ang. Energy Dispersive X-ray
Analysis)
elektroforetyczne
rozpraszanie
światła
(ang.
Electrophoretic Light Scattering)
spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego (ang.
Electron Spin Resonance Spectroscopy)
atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją
elektrotermiczną (ang. Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometry)
frakcjonowanie przepływowe w polu sił przepływu (ang.
Field Flow Fractionation)
Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera
(ang. Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
chromatografia hydrodynamiczna (ang. Hydrodynamic
Chromatography)
wysokosprawna chromatografia cieczowa (ang. HighPerformance Liquid Chromatography)
spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ang.
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie
sprzężoną (ang. Inductively Coupled Plasma Optical
Emission Spectrometry)
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spektrometr ICP MS wyposażony w pojedynczy kwadrupol
(ang. Inductively Coupled Plasma Quadrupole Mass
Spectrometer)
tandemowy spektrometr mas typu potrójnego kwadrupola
z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ang.
Triple
Quadrupole ICP MS)
spektrometr ICP MS wyposażony w analizator czasu
przelotu (ang. Inductively Coupled Plasma Time-of-Flight
Mass Spectrometer)
pomiar z zastosowaniem komory rozróżniającej jony ze
względu na energię kinetyczną (ang. Kinetic Energy
Discrimination)
chromatografia cieczowa (ang. Liquid Chromatography)
elektroforeza z laserowym pomiarem ruchliwości cząstek
w oparciu o efekt Dopplera (ang. Laser Doppler
Electrophoresis)
medialna (średnia) dawka śmiertelna (ang. median lethal
dose)
granica wykrywalności (ang. Limit of Detection)
wielodetektorowy ICP MS (ang. Multi-Collector ICP MS)
nanocząstki metaliczne (ang. Metallic Nanoparticles)
stosunek masy do ładunku jonów
najwyższe dopuszczalne stężenie
nanocząstki (ang. nanoparticles)
technika śledzenia ruchu nanocząstek (ang. Nanoparticle
Tracking Analysis)
reaktywne formy tlenu (ang. Reactive Oxygen Species)
przepływowe frakcjonowanie w polu grawitacyjnym (ang.
Sedimentation Field Flow Fractionation)
chromatografia wykluczania (ang. Size Exclusion
Chromatography)
skaningowa mikroskopia elektronowa (ang. Scanning
Electron Microscopy)
powierzchniowo
wzmocniona
spektroskopia
Ramana (ang. Surface Enhanced Raman Spectroscopy)
ekstrakcja do fazy stałej (ang. Solid-Phase Extraction)
spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną
pracującą w trybie pomiarowym „pojedynczej cząstki”
(ang. single particle ICP MS)
certyfikowany materiał odniesienia (ang. Standard
Reference Material, Reference Material)
transmisyjna mikroskopia elektronowa (ang. Transmission
Electron Microscopy)
czas pomiaru (ang. dwell time (
), reading time)
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 tryb zbierania danych oparty na pomiarze sygnału
zmiennego w czasie (ang. Time Resolved Analysis)
 czas stabilizacji (ang. settling time (
))
 metoda
całkowitego
odbicia
promieniowania
rentgenowskiego (ang. Total Reflection X-ray
Fluorescence)
 spektrofotometria absorpcyjna w zakresie nadfioletu
oraz światła widzialnego (ang. Ultraviolet-Visible
Spectrophotometry)
 rentgenowska spektrometria fotoelektronów (ang.
X-ray Photoelectron Spectroscopy)
 dyfrakcja rentgenowska (ang. X-Ray Diffraction)
 efektywność transportu próbki do strumienia plazmy
(ang. analyte transport efficiency)
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WPROWADZENIE
Dynamiczny rozwój nanotechnologii obserwowany w ostatnich dekadach ma na
celu poprawę właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych różnego rodzaju
materiałów użytkowych. Aktualna liczba nanomateriałów skatalogowanych w bazie
„Nano” wydawnictwa Springer Nature wynosi prawie 260 000. Na świecie, wg
National Nanotechnology Initiative (USA) (www.nano.gov), miesięcznie
wprowadzanych jest na rynek kilkanaście produktów zawierających nanocząstki (NPs)
metali, tlenków metali lub materiałów węglowych. W chwili obecnej w „The
Nanodatabase” [ 1 ] zarejestrowanych jest ponad 3000 produktów zawierających
w swoim składzie nanomateriały. Produkowane są również ogromne ilości (tysiące ton)
ultradrobnych materiałów proszkowych zawierających w swoim składzie nanocząstki
(np. krzemionki SiO2, korundu Al2O3, tlenku ceru CeO2). Wraz ze wzrastającą
produkcją oraz liczbą zastosowań nanomateriałów rośnie ich niekontrolowana emisja do
środowiska przyrodniczego, a także wzrasta narażenie populacji na ich działanie. Liczne
badania toksykologiczne wskazują na szkodliwy wpływ nanocząstek metalicznych
(MNPs), np. AgNPs, CuONPs, CeO2NPs, ZnONPs [2] oraz TiO2NPs na organizmy
żywe występujące w rożnych elementach biosfery [ 3 , 4 ], w tym także ludzi. Ich
negatywne działanie może mieć m.in. charakter cytotoksyczny, genotoksyczny,
neurotoksyczny oraz teratogenny [ 5 , 6 ] związany ze zwiększoną reaktywnością
nanocząstek w porównaniu do materiału w skali makroskopowej oraz bardzo małymi
rozmiarami umożliwiającymi pokonywanie barier biologicznych (krew-mózg oraz
krew-łożysko) [ 7 ]. Toksyczność MNPs uzależniona jest od wielu czynników
środowiskowych, indywidualnych cech organizmów żywych eksponowanych na
działanie stresora, parametrów geometrycznych NPs (rozmiaru, kształtu), stężenia,
rodzaju użytego stabilizatora oraz ilości uwalnianego metalu w postaci jonowej, która
może wykazywać wyższą toksyczność niż nanocząstki danego metalu.
Aby oszacować wpływ nanomateriałów na środowisko przyrodnicze, a także ich
toksyczny wpływ na organizmy żywe oraz poznać biotransformację w środowisku
komórkowym i przyrodniczym, niezbędne jest rozwijanie i zastosowanie czułych oraz
dokładnych metod analitycznych pozwalających na jakościowe i ilościowe badanie
nanocząstek w różnego typu matrycach. Jedną z najnowocześniejszych metod
instrumentalnych, które nie są jeszcze stosowane w badaniach rutynowych, jest
spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną pracująca w specjalnym trybie
pomiarowym „pojedynczej cząstki” (sp ICP MS).
Niniejsza praca ma na celu krótkie przedstawienie obszarów wykorzystania
nanocząstek TiO2 w produktach użytkowych, jego wpływu na organizmy żywe, a także
metod służących do charakterystyki nanocząstek metali. Omówione zostaną również
możliwości analityczne techniki sp ICP MS w analizie nanocząstek oraz przykłady
zastosowania tej techniki do oznaczania TiO2NPs w matrycach środowiskowych
i próbkach biologicznych.
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1. ZASTOSOWANIE TiO2NPs I ICH WPŁYW NA ORGANIZMY ŻYWE
Tlenek tytanu(IV) należy do nanomateriałów produkowanych na świecie
w największych ilościach. Do produkcji TiO2 na skalę przemysłową
wykorzystywane są ilmenitowe koncentraty o niskiej zawartości tytanu,
wysokotytanowe rutyle, szlaki tytanowe oraz mieszaniny wymienionych surowców,
z których tlenek tytanu(IV) pozyskiwany jest za pomocą metody siarczanowej lub
chlorkowej. Światowa produkcja mineralnych koncentratów TiO2 (ilmenitowego
oraz rutylowego) wg. raportu U.S. Geological Survey w 2017 roku została
oszacowana na 7,1 mln ton [ 8 ]. Ze względu na intensywny biały kolor TiO2
stosowany jest w przemyśle papierniczym, włókienniczym i spożywczym oraz jako
dodatek do różnego rodzaju farb i pigmentów. Cząstki TiO2, których rozmiary w co
najmniej jednym wymiarze są mniejsze niż 100 nm, mogą stanowić nawet ~36%
składu barwnika spożywczego E171 [9]. Efektywna absorpcja promieniowania UV
przez cząstki TiO2 szeroko wykorzystywana jest w przemyśle kosmetycznym,
np. do produkcji kremów przeciwsłonecznych. Układy zawierające tlenek
tytanu(IV) charakteryzują się wysoką aktywnością fotokatalityczną w zakresie
promieniowania
ultrafioletowego,
co
znalazło
zastosowanie
m.in.
w fotokatalitycznych reakcjach rozkładu zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych, neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, produkcji powłok
samoczyszczących oraz ogniw słonecznych. Wraz ze zmniejszającymi się
rozmiarami cząstek rośnie efektywność absorpcji promieniowania UV,
hydrofilowość oraz aktywność fotokatalityczna TiO 2. Przykładowe zastosowania
nanocząstek tlenku tytanu(IV) w gospodarce i produktach codziennego użytku
przedstawiono w Tabeli 1.
Szerokie zastosowanie nanocząstek tlenku tytanu(IV) przyczynia się do
zwiększenia niekontrolowanej emisji tego nanomateriału do różnych elementów
biosfery. Przykładem negatywnego wpływu TiO 2 na środowisko przyrodnicze może
być m.in. wybielanie rafy koralowej, które jest jednym z czynników prowadzących
do redukcji populacji organizmów występujących w tych cennych ekosystemach
[10].
Tlenek tytanu(IV) powszechnie uważany jest za związek nieszkodliwy oraz
obojętny dla zdrowia człowieka. Jego dzienne spożycie wynosi od 0,03 (dorośli
> 70 roku życia) do 13 mg/kg masy ciała (dzieci poniżej 10 roku życia) [11].
Jednak liczne badania wskazują na potencjalnie negatywne działanie TiO 2
występującego w formie nanocząstek m.in. na układ pokarmowy (jelita, okrężnica;
powiązanie z nowotworami jelita grubego), powstawanie stresu oksydacyjnego,
działanie cytotoksyczne, genotoksyczne oraz zapalne.
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The use of TiO2 nanoparticles in industry and everyday products [12,13,14,15,16]

Rodzaj przemysłu

Spożywczy

Farmaceutyczny
i medyczny

Produkty zawierające tlenek tytanu(IV)

produkty mleczne (sery, jogurty), wyroby
cukiernicze, słodycze (polewy, gumy do
żucia, żelki, lody), przetwory rybne (np.
surimi), gotowe zupy, buliony, sosy,
przyprawy (np. musztarda),

suszone warzywa, owoce kandyzowane,
orzechy, piwa oraz wina [17],

suplementy diety.

materiały opakowaniowe oraz pojemniki
służące do przechowywania żywności [18].

Zalety dodatku TiO2
Nadanie produktom pożądanej białej barwy
oraz połysku, w niektórych przypadkach
wzmocnienie smaku.





Właściwości bakteriobójcze, zapobieganie
infekcjom, przyśpieszenie gojenia ran,
szybszy wzrost tkanki kostnej, dobra
biokompatybilność, stabilność chemiczna oraz
termiczna, zwiększenie efektywności
fotokatalitycznej; fotouczulanie, np. komórek
nowotworowych; poprawa trwałości
implantów stomatologicznych.




implanty, narzędzia chirurgiczne,
materiały stomatologiczne,
preparaty do odkażania narzędzi
chirurgicznych, cewników, itp.,
systemy kontrolowanego dostarczania
leków, terapia fotodynamiczna, inżynieria
genetyczna, testy biologiczne, obrazowanie
komórek [19],
biosensory.
kremy przeciwsłoneczne [20,21,22],
pasty do zębów [23], szampony, balsamy,
mydła, pomadki, pudry, podkłady, cienie
do powiek, farby do włosów, lakiery do
paznokci, kremy do pielęgnacji dzieci,
preparaty „anti-aging”, dezodoranty.
powierzchnie samoczyszczące,
samosterylizujące, ochronne (szkło [24],
nawierzchnie betonowe, marmury [25],
drewno [26], pokrycia tynków [27]),
farby [28], pigmenty, lakiery, atramenty,
tworzywa sztuczne, gumy, materiały
ceramiczne,
systemy oczyszczania powietrza [29] oraz
wody [30] (np. usuwanie pozostałości
pestycydów, konwersja CO2, rozkład
tlenków azotu, usuwanie dymu
papierosowego),
materiały nanokrystaliczne w
fotoaktywnych ogniwach słonecznych.
powłoki ochronne,
lusterka samochodowe.



artykuły papiernicze [32,33].



artykuły gospodarstwa domowego, żaluzje,
rolety, meble ogrodowe.



odzież sportowa [34], tkaniny
nieprzemakalne oraz samoczyszczące
modyfikowane syntetyczne włókna (np.
poliestrowe, akrylowe oraz poliamidowe).






Kosmetyczny





Budowlany





Motoryzacyjny

Papierniczy
Tworzyw
sztucznych

Tekstylny



Działanie antydrobnoustrojowe w obecności
promieniowania UV o słabym natężeniu.

Ochrona przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV; czynnik wybielający,
barwnik, środek zagęszczający.

Poprawa właściwości powierzchni:
wytrzymałości, twardości, współczynnika
odbicia światła; działanie antykorozyjne,
antystatyczne, hydrofobowe („efekt liścia
lotosu” [31]), zwiększenie siły krycia farb,
działanie przeciwporostowe, samoczyszczące,
antybakteryjne, usuwanie odorów
z zamkniętych przestrzeni (fotokatalityczna
degradacja zanieczyszczeń).

Ochrona przed promieniowaniem UV,
nadawanie połysku, działanie antykorozyjne;
właściwości samoczyszczące oraz
przeciwmgłowe.
Biała błyszcząca barwa, zmniejszenie
chropowatości powierzchni.
Ochrona przed odbarwieniem powierzchni
wyeksponowanych na działanie
promieniowania słonecznego.
Ochrona przed negatywnym działaniem
promieniowania UV, działanie antybakteryjne,
poprawa właściwości antystatycznych oraz
odporności tkanin na zagniecenia.
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TiO2 wg klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (ang.
International Agency for Research on Cancer, IARC) został zaliczony do grupy
związków o właściwościach potencjalnie kancerogennych dla ludzi [ 35 , 36 ].
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration,
FDA) zaakceptowała jednak stosowanie TiO 2 jako dodatku do żywności (barwnika)
w ilościach nieprzekraczających 1% (w/w) oraz dopuściła TiO2 (jako składnik
opakowań) do kontaktu z żywnością [9].
TiO2 może dostawać się do organizmów żywych w różny sposób, jednak
najczęstszą drogą narażenia jest droga inhalacyjna [ 37 ]. W badaniach
prowadzonych na myszach stwierdzono, że nanocząstki mogą być zatrzymywane
w błonie śluzowej obszaru węchowego, a następnie transportowane do centralnego
układu nerwowego. Obecność TiO2 stwierdzono w mózgu badanych myszy [38].
Badania dotyczące porównania toksyczności TiO 2 o różnych rozmiarach, formie
krystalicznej i powierzchni przy podaniu dotchawiczym przeprowadzone na
szczurach wykazały, że szkodliwość takich cząstek zależy raczej od ich
tekstury/morfologii powierzchni, niż od rozmiaru i powierzchni właściwej [39].
Inne badania prowadzone na szczurach pokazały, że długotrwałe narażenie na
wdychanie TiO2NPs może powodować raka płuc, a efektywność transportu
nanocząstek do innych organów wewnętrznych wzrasta wraz ze zmniejszającym się
ich rozmiarem [40]. Z kolei badania epidemiologiczne nie potwierdziły związku
pomiędzy narażeniem ludzi na TiO2 a ryzykiem raka płuc lub zmniejszeniem
pojemności wentylacyjnej płuc [41]. Wykazano jednak, że osoby chorujące na
astmę lub choroby układu krążenia, w przypadku narażenia zawodowego, mogą być
bardziej wrażliwe na działanie TiO2. Dopuszczalny limit narażenia dla nanocząstek
o rozmiarach < 100 nm, wyznaczony przez ekspertów Narodowego Instytutu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. National Institute for Occupational Safety
and Health, NIOSH), wynosi 0,3 mg m-3 przez 10 h dziennie podczas 40
godzinnego tygodnia pracy [40,42,43]. Raport przygotowany przez Organizację
Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (ang. New Energy and
Industrial Technology Development Organization, NEDO) w Japonii definiuje
maksymalne dopuszczalne narażenie na TiO2NPs jako 1,2 mg m-3 w przypadku
8 godzinnego dnia pracy i 40 godzinnego tygodnia pracy [ 44 ]. W oparciu
o obowiązujące metody wyznaczania wartości normatywów higienicznych
w Polsce, oszacowano, że wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)
w powietrzu środowiska pracy dla nanocząstek TiO 2 może wynosić
0,3 mg m-3 [45].
Ludzie mogą być narażeni na działanie TiO2 również drogą pokarmową
(dodatek do żywności) lub przez skórę (kosmetyki i kremy przeciwsłoneczne).
Badania toksykologiczne przeprowadzone na szczurach po podaniu doustnym
różnych form TiO2NPs wskazywały na małą toksyczność badanych nanocząstek lub
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jej brak. Średnia dawka śmiertelna (LD 50) dla szczurów w przypadku mieszaniny
nanocząstek (anatazu oraz rutylu) wyniosła > 2150 mg/kg [46]. TiO2NPs mogą
jednak przenikać do układu krążenia, trafiając w ten sposób do wątroby, śledziony,
płuc, nerek, a także mózgu [47,48]. Toksyczność TiO2 uzależniona jest nie tylko od
dawki, ale również od formy krystalicznej. Anataz, który jest bardziej reaktywny
niż rutyl, jest zarazem bardziej toksyczny, gdyż prowadzi do powstania większej
ilości reaktywnych form tlenu (ROS) w warunkach naświetlania promieniowaniem
UV [9,40]. Na toksyczność nanocząstek mogą wpływać również ich rozmiary. Do
tej pory brak jest danych dotyczących toksyczności nanocząstek w wyniku
działania na skórę. Prawdopodobnie przenikanie przez skórę możliwe jest jedynie
w przypadku jej uszkodzenia (rany, oparzenia). Jednak ze względu na coraz szersze
zastosowanie produktów kosmetycznych zwierających TiO2 powinna zostać
przeprowadzona ocena chronicznego (długotrwałego) narażenia ludzi na tego typu
produkty oraz badania epidemiologiczne dotyczące narażenia na szkodliwe
działanie TiO2 drogą dermalną.
Z przeglądu literatury wynika, że na efekt toksyczny nanocząstek metali
wpływać mogą: struktura krystaliczna, morfologia powierzchni, powierzchnia
właściwa, ładunek, kształt, rozmiar i stężenie nanocząstek, a także ich
rozpuszczalność oraz zdolność do tworzenia połączeń z substancjami obecnymi
w organizmach (np. tworzenie koron białkowych i lipidowych na ich powierzchni),
jak również fotoreaktywność. W większości badań toksykologicznych nie podano
charakterystyki stosowanych związków, przez co trudno jest wnioskować
o korelacjach pomiędzy toksycznością cząstek a ich właściwościami
fizykochemicznymi [9]. Badania toksykologiczne powinny być powadzone dla
materiałów o dobrze scharakteryzowanych właściwościach, a także produktów ich
transformacji.
2. BADANIA WŁAŚCIWOSCI NANOCZĄSTEK TLENKÓW METALI
Nanocząstki tlenku tytanu(IV) pochodzenia antropogenicznego mogą mieć
kształt m.in. nanosześcianów, nanosfer, nanoprętów oraz nanokwiatów [ 49 ].
Nanocząstki tlenków metali w trakcie produkcji oraz użytkowania nanomateriałów
uwalniane są najczęściej w swojej pierwotnej formie, ale pod wpływem czynników
zewnętrznych mogą ulec przekształceniom. Niektóre nanocząstki (np. Zn/ZnO,
CeO2, Fe2O3/Fe3O4) mogą ulegać częściowemu rozpuszczeniu tworząc jony metali
lub kompleksy metal-ligand ze związkami organicznymi lub nieorganicznymi.
W obecności związków biologicznych o właściwościach red-ox (np. cysteina,
glutation) mogą zachodzić reakcje przeniesienia elektronu skutkujące zmianą
stopnia utlenienia metali w nanocząstkach (np. redukcja Fe(III), Ce(IV) czy
utlenienie Ag(0)). Nanocząstki, ze względu na dużą powierzchnię właściwą mają

378

J. GRUSZKA, J. MALEJKO, B. GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ

tendencję do agregacji i aglomeracji oraz oddziałują z otaczającą je matrycą.
W wyniku adsorpcji związków biologicznych na powierzchni nanocząstek
(np. BSA, apo-transferyny) ulega zmniejszeniu zdolność do aglomeracji niektórych
nanocząstek (np. TiO2), gdyż następuje zmniejszenie energii powierzchniowej,
wzrost hydrofilowości oraz stabilności sterycznej nanocząstek. Jednak obecność
innych cząsteczek biologicznych, przykładowo cysteiny, może powodować efekt
odwrotny, czyli sprzyjać agregacji MNPs [50]. Jak wspomniano wcześniej, oprócz
struktury krystalicznej, morfologii powierzchni, powierzchni właściwej, ładunku,
kształtu i stężenia na toksyczność nanocząstek wpływać mogą ich rozmiary. Do
pełnej charakterystyki NPs niezbędne jest zatem zastosowanie wielu
uzupełniających się technik analitycznych.
Do określenia parametrów geometrycznych (rozmiaru, kształtu, rozkładu
wielkości), morfologii powierzchni (struktury, pola powierzchni) oraz stopnia
agregacji NPs można wykorzystać techniki mikroskopowe, takie jak transmisyjna
mikroskopia elektronowa (TEM), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) lub
mikroskopia sił atomowych (AFM). Aparatura wykorzystywana w tych technikach
jest bardzo kosztowna, zaś sama analiza czasochłonna i skomplikowana, ponieważ
w celu określenia średniego rozmiaru oraz rozkładu wielkości nanocząstek
wymagane jest scharakteryzowanie odpowiednio dużej liczby NPs. Dodatkowo,
często dochodzi do powstawania artefaktów utrudniających prawidłowe
scharakteryzowanie NPs. Do określania rozmiarów NPs stosowane są również
technika dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz śledzenia ruchu
nanocząstek (NTA). W obu podejściach wykorzystywany jest pomiar ruchów
Browna nanocząstek, których współczynnik dyfuzji (proporcjonalny do prędkości
dyfundujących cząstek) jest powiązany za pomocą równania Stokesa-Einsteina
z rozmiarem NPs [51]. Technikę NTA oraz metody mikroskopowe (TEM, SEM,
AFM) można wykorzystać do wizualizacji nanocząstek obecnych w danej próbce.
Mikroskopy elektronowe (TEM, SEM) można dodatkowo wyposażyć
w przystawkę do mikroanalizy rentgenowskiej EDX, która umożliwia
przeprowadzenie analizy jakościowej oraz ilościowej nanocząstek obecnych
w badanej próbce. W technice EDX wiązka elektronów wytworzona w mikroskopie
padając na badaną próbkę oddziałuje z obecnymi w niej atomami. Dochodzi
wówczas do wybicia elektronów z wewnętrznej powłoki atomu (K, L, M)
i przejścia w powstałe wolne miejsca elektronów z powłok wyższych (bardziej
oddalonych od jądra atomu). Konsekwencją opisanych przejść jest emisja
charakterystycznego dla danego pierwiastka promieniowania rentgenowskiego.
Analiza jakościowa badanych NPs dokonywana jest na podstawie położenia
emitowanych linii promieniowania rentgenowskiego, a ilość analitu skorelowana
jest z ich natężeniem (wysokością otrzymanego sygnału). Spektroskopia dyspersji
energii promieniowania rentgenowskiego teoretycznie umożliwia identyfikację
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pierwiastków o liczbie atomowej większej od 5 oraz mapowanie składu
chemicznego próbki. Wiarygodne wyniki analizy ilościowej można uzyskać
dysponując odpowiednio dużą objętością litej próbki o płaskiej powierzchni
w przypadku, gdy dostępne są odpowiednie wzorce oraz materiały odniesienia
[52,53].
Uzyskanie informacji dotyczących struktury krystalicznej, wielkości
krystalitów oraz składu fazowego badanego materiału jest możliwe przy
zastosowaniu dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Technika XRD
wykorzystuje zjawisko uginania fal elektromagnetycznych na krystalicznej
strukturze badanego materiału, które opisuje prawo Bragga. Faza krystaliczna
określana jest poprzez porównanie położenia oraz intensywności poszczególnych
refleksów na uzyskanym dyfraktogramie z obrazami dyfrakcyjnymi dostępnymi
w specjalistycznych bazach danych (np. International Center for Diffraction Data
(ICDD)). Wielkość krystalitów wyznaczana jest w oparciu o równanie Scherrera
[54].
Określenie ładunku powierzchniowego nanocząstek oraz stabilności dyspersji
jest możliwe dzięki wyznaczeniu potencjału elektrokinetycznego (Zeta)
występującego na powierzchni kontaktu NP z roztworem elektrolitu. Urządzenia
stosowane do pomiaru potencjału Zeta wykorzystują elektroforetyczne rozpraszanie
światła (ELS) lub połączenie elektroforezy z laserowym pomiarem ruchliwości
cząstek w oparciu o efekt Dopplera (LDE). Tlenki metali charakteryzują się
strukturą jonową oraz występowaniem nieskompensowanych ładunków
elektrycznych na ich powierzchni, która jest konsekwencją częściowej koordynacji
anionów tlenu oraz kationów metali. Ładunek powierzchniowy jest wypadkową
wielu procesów, które mogą zachodzić w danym środowisku (np. przeniesieniem
ładunku przez granicę faz, kompensacji ładunku przez pary jonowe elektrolitu,
procesu adsorpcji różnych substancji na powierzchni bądź jej hydroksylacji)
i zależy głównie od rodzaju cząstki oraz jej otoczenia (np. obecności stabilizatora szczególnie w przypadku stabilizacji elektrostatycznej lub elektrosterycznej). Przy
odpowiedniej wartości pH, zwanej punktem izoelektrycznym dochodzi do sytuacji,
w której ładunki dodatnie i ujemne równoważą się. Wzrasta wówczas tendencja
cząstek do tworzenia agregatów oraz aglomeratów, które wykazują minimalną
ruchliwość elektroforetyczną. Parametrem definiującym stabilność układów
dyspersyjnych jest potencjał Zeta. Dla układów koloidalnych stabilizowanych
elektrostatycznie prawdopodobieństwo zachowania stabilności dyspersji jest
większe w przypadku wyższych wartości potencjału Zeta. Za wartość graniczną
potencjału elektrokinetycznego wyznaczającą stabilność dyspersji w środowisku
wodnym przyjęto ± 30 mV [55]. Istotny wpływ na wartość potencjału Zeta ma pH
roztworu oraz stężenie i wartościowość jonów obecnych w próbce, które wpływają
na grubość warstwy dyfuzyjnej.
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W tabeli 2 krótko przedstawiono metody analityczne
charakterystyki nanocząstek tlenków metali na przykładzie TiO2NPs.
Tabela 2.
Table 2.

Techniki analityczne stosowane do charakterystyki i oznaczania TiO 2NPs [12,56]
Analytical techniques used for characterization and determination of TiO2NPs [12,56]

Techniki analityczne
Mikroskopowe
Mikroskopia sił atomowych
(AFM)

Rentgenowskie

Transmisyjna mikroskopia
elektronowa (TEM)
Skaningowa mikroskopia
elektronowa (SEM) oraz jej
połączenie ze spektroskopią
dyspersji energii promieniowania
rentgenowskiego (EDX)
Dyfrakcja rentgenowska (XRD)

Spektroskopowe

Rentgenowska spektrometria
fotoelektronów (XPS)
Spektroskopia elektronowego
rezonansu spinowego (ESR)
Spektroskopia UV-Vis
Spektroskopia rozproszonego
odbicia w zakresie UV-Vis
(DR/UV-Vis)
Spektroskopia Ramana

Powierzchniowo wzmocniona
spektroskopia Ramana (SERS)

Spektroskopia w podczerwieni
z transformacją Fouriera (FT IR)
Spektrometria mas z plazmą
indukcyjnie sprzężoną (ICP MS),
optyczna spektrometria emisyjna
z plazmą indukcyjnie sprzężoną
(ICP OES), atomowa
spektrometria absorpcyjna
z atomizacją elektrotermiczną
(ETAAS)
sp ICP MS;
techniki sprzężone: rozdzielania
z ICP MS (Rys. 1)

Inne

służące

Technika adsorpcji i desorpcji
azotu (metoda BET),
porozymetria
Dynamiczne rozpraszanie światła
(DLS)
Technika śledzenia ruchu
nanocząstek (NTA)
Elektroforetyczne rozpraszanie
światła (ELS), elektroforeza
z laserowym pomiarem
ruchliwości cząstek w oparciu
o efekt Dopplera (LDE)

Charakteryzowane właściwości TiO2NPs
Kształt, ładunek powierzchniowy, rozmiar
oraz rozkład wielkości cząstek; obrazowanie
powierzchni struktur nanometrycznych w 3D
Kształt, struktura, rozmiar oraz rozkład
wielkości cząstek
Morfologia powierzchni, kształt, struktura,
rozmiar oraz rozkład wielkości cząstek;
określenie składu chemicznego
nanomateriałów

Struktura krystaliczna oraz skład fazowy
badanego materiału; skład chemiczny
Charakterystyka powierzchni
Wykrycie związków posiadających
niesparowane elektrony
Aktywność fotokatalityczna
Charakterystyka struktur
Identyfikacja poszczególnych struktur
krystalicznych (anatazu, rutylu, brukitu) oraz
ich wzajemnego stosunku ilościowego, np.
anatazu do rutylu
Charakterystyka modyfikowanych/
funkcjonalizowanych TiO2NPs oraz
kompleksów TiO2NPs z substancjami
organicznymi
Skład chemiczny nanomateriału

Lit.
[57]
[58]

[59,60]

[61,62]
[63]
[64]
[64]
[65]

[64,66,67]

[68,69]

[62]

Oznaczanie całkowitej zawartości tytanu

[70,71,72]

Oznaczanie stężenia liczbowego oraz
masowego nanocząstek TiO2; odróżnianie
TiO2NPs od rozpuszczalnej frakcji tytanu,
określenie rozmiaru NPs, rozkładu wielkości
oraz masy NPs
Pole powierzchni właściwej, objętość porów

[73,74,75]

[76]
Rozmiar oraz rozkład wielkości cząstek
[77]
Wyznaczanie potencjału Zeta, ładunku
powierzchniowego, punktu izoelektrycznego
oraz stabilności dyspersji

[78]

do
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Techniki sprzężone stosowane w analizie specjacyjnej MNPs
Hyphenated techniques used in speciation analysis of MNPs

Całkowitą zawartość metalu w próbkach po ich roztworzeniu można oznaczyć
technikami spektrometrii atomowej, m.in. techniką atomowej spektrometrii
absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS), optycznej spektrometrii
emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP OES) lub spektrometrii mas
z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS). W takim przypadku utracone zostają
jednak informacje dotyczące obecności poszczególnych form specjacyjnych
badanego metalu (m.in. udziału formy jonowej, nanometrycznej o różnych
rozmiarach cząstek oraz połączeń metalu ze składnikami matrycy).
Oznaczanie różnych form badanego metalu w złożonych próbkach
środowiskowych, ze względu na skomplikowaną matrycę próbki (obecność
indywiduów, które mogą być potencjalnymi interferentami), ich występowanie na
poziomie śladowym oraz polidyspersyjność nanocząstek, często wymagają
zastosowania etapu wydzielenia, a następnie frakcjonowania poszczególnych form
specjacyjnych danego metalu przed oznaczeniem. Do oddzielenia badanego analitu
od matrycy próbki w analizie śladowej wykorzystywane są techniki ekstrakcyjne
(np. ekstrakcja do fazy stałej (SPE)) lub do punktu zmętnienia (CPE)),
chromatograficzne (np. chromatografia cieczowa (LC), wysokosprawna
chromatografia cieczowa (HPLC) lub chromatografia wykluczania (SEC)),
elektroforetyczne (np. elektroforeza kapilarna (CE)), wykorzystujące
frakcjonowanie przepływowe w polu sił przepływu (FFF), ultrawirowanie oraz
ultrafiltracja [ 79 ]. Analiza specjacyjna metali w formie nanocząstek oraz
rozpuszczalnej/jonowej frakcji jest dużo bardziej skomplikowana niż oznaczenie
całkowitej zawartości metalu. Nieodpowiednie przygotowanie próbki, przez
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zastosowanie zbyt intensywnej sonikacji czy zakwaszenie roztworu, może
prowadzić do zmiany formy badanego analitu (rzeczywistego rozmiaru
nanocząstek, przejścia NPs w formę jonową). Skomplikowane, wieloetapowe
procedury przygotowania próbek do analizy zwiększają prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia próbki oraz mogą prowadzić do strat analitu (np. w wyniku
adsorpcji na membranach i filtrach). Obecnie jakościowa oraz ilościowa analiza
specjacyjna metali w formie jonowej/rozpuszczalnej oraz nanocząstek prowadzona
jest przy użyciu technik sprzężonych (Rys. 1), wykorzystujących najczęściej
ICP MS jako technikę detekcji. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują
połączenia wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii
hydrodynamicznej (HDC), przepływowego frakcjonowania w polu sił przepływu
(FFF) oraz elektroforezy kapilarnej (CE) z ICP MS [73].
Obecnie często wykorzystywane jest podejście w którym oznaczenie danego
metalu/tlenku metalu o różnych rozmiarach cząstek techniką ICP MS poprzedzone
jest etapem frakcjonowania przepływowego w polu sił przepływu. W technikach
z grupy FFF próbka przepływa przez kanał separacyjny w sposób laminarny
tworząc strumień o profilu parabolicznym. Zastosowanie odpowiedniego pola sił
działającego na przepływający przez układ analit i zachodząca dyfuzja cząstek
prowadzą do dystrybucji frakcji cząstek o tych samych rozmiarach na różnych
poziomach kanału separacyjnego. Mniejsze cząstki łatwiej dyfundują, przez co
opuszczają kanał separacyjny szybciej niż indywidua o większych rozmiarach.
Wśród technik separacyjnych zaliczanych do rodziny FFF można wyróżnić
przepływowe frakcjonowanie w polu grawitacyjnym (SdFFF [ 80 , 81 ]),
asymetrycznym polu sił przepływu (AF4 [82,83]), gradiencie temperatur oraz pod
wpływem działania siły odśrodkowej [84]. Do wyznaczenia rozmiaru nanocząstek
wymagane jest wykreślenie krzywej kalibracyjnej sporządzonej dla wzorców
posiadających te same właściwości powierzchniowe oraz kształt co badane NPs.
Techniki sprzężone z grupy FFF-ICP MS charakteryzują się dużą zdolnością
rozdzielczą, zatem teoretycznie możliwa jest separacja i oznaczenie cząstek
o rozmiarach w zakresie 1 nm – 1 µm [85]. Do wad można natomiast zaliczyć m.in.
występowanie strat analitu w wyniku interakcji z membranami i powierzchnią
kanału separacyjnego oraz stosunkowo wysokie granice wykrywalności na
poziomie µg L-1 lub nawet mg L-1 [86].
Ciekawą alternatywę dla wymienionych technik sprzężonych stanowi
wykorzystanie spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną pracującą
w specjalnym trybie pomiarowym „pojedynczej cząstki”, dedykowanym analizie
nanocząstek metalicznych z możliwością jednoczesnego oznaczenia rozpuszczalnej
frakcji badanego metalu. Podejście to nie wymaga zakupu dodatkowej aparatury,
a jedynie zastosowania specjalnego oprogramowania. Ponadto eliminuje się
stosowanie eluentów wymaganych do rozdziału chromatograficznego oraz
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potencjalne problemy analizy, takie jak interakcje z membraną, adsorpcję na
powierzchni kanału separacyjnego, a także długi czas analizy, które mogą
towarzyszyć technikom sprzężonym, np. AF4-ICP MS. Technika sp ICP MS
w porównaniu do techniki AF4-ICP MS charakteryzuje się niższymi granicami
wykrywalności (ng L-1 vs µg L-1), ale gorszą zdolnością rozdzielczą oraz wyższymi
wartościami Dmin, zwłaszcza w przypadku cząstek tlenków metali, np. SiO2. Istotną
różnicę stanowi także rodzaj uzyskanych informacji dotyczący rozmiaru cząstek
oraz rozkładu ich wielkości. W technice AF4-ICP MS wyznaczana jest średnica
hydrodynamiczna cząstek (masowy rozkład wielkości), natomiast w sp ICP MS
średnica geometryczna (liczbowy rozkład wielkości cząstek).
3. TECHNIKA ICP MS W TRYBIE POMIAROWYM
„POJEDYNCZEJ CZĄSTKI”
Koncepcja wykorzystania spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną
do analizy pojedynczych cząstek została po raz pierwszy przedstawiona na
początku lat 90 ubiegłego wieku przez Claude’a Degueldre’a oraz Johna
McCarthy’ego na spotkaniu Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej
(ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) w 1991 roku
w Davos (Szwajcaria) dotyczącym charakterystyki cząstek w próbkach
środowiskowych. Podejście to zostało z powodzeniem zastosowane do oznaczenia
zawartości Zn w pojedynczych cząstkach zawieszonych w powietrzu. Układ
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie próbki zanieczyszczonego powietrza do
strumienia plazmy oraz ulepszony system wykrywania i zliczania jonów pozwoliły
na oznaczanie femtogramowych ilości cynku [87,88,89]. Nieoceniony wpływ na
rozwój techniki sp ICP MS miały dalsze prace Degueldre’a [90,91,92,93,94],
w których zostały przedstawione podstawy teoretyczne oraz zależności
matematyczne pozwalające określić rozmiar cząstek oraz ich stężenie liczbowe.
Analiza modelowych układów koloidalnych zawierających rutyl (TiO2), getyt
(FeOOH) oraz tlenek glinu (Al 2O3) wskazywała na potencjalną użyteczność
techniki sp ICP MS w charakterystyce cząstek pochodzenia naturalnego. Jednak
granice wykrywalności rozmiarów cząstek (Dmin) w przypadku TiO 2 oraz FeOOH
wykraczały poza zakres nanometryczny (odpowiednio ~100 i 200 nm) [90].
Kolejne prace dotyczyły oznaczania układów koloidalnych zawierających ZrO2
[91] ThO2 [92] oraz Au [94], dla których udało się uzyskać wartości D min
mieszczące się w przedziale odpowiadającym rozmiarom nanomateriałów (zgodnie
z definicją rekomendowaną przez Komisję Europejską [95]), odpowiednio 70, 80
oraz 25 nm.
Od tego czasu prowadzone są badania mające na celu rozwiązanie problemów
związanych z małą efektywnością transportu próbki do strumienia plazmy oraz

384

J. GRUSZKA, J. MALEJKO, B. GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ

odróżnieniem sygnału pochodzącego od nanocząstek i rozpuszczalnej frakcji
metalu/tła. Udoskonalane są układy wprowadzania próbki oraz systemy zliczania
jonów, tworzone są również nowe modele matematyczne i statystyczne stosowane
do interpretacji otrzymanych wyników.
Jednoczesna analiza specjacyjna nanocząstek metalicznych oraz
rozpuszczalnej frakcji danego metalu techniką sp ICP MS wymaga innego
podejścia niż w przypadku oznaczenia całkowitej zawartości analitu. W trybie
pomiarowym „pojedynczej cząstki” stosowane są rozcieńczone roztwory
zawierające badane indywidua na poziomie ng L-1 (stężenie liczbowe nanocząstek
wynosi przeważnie < 109 L-1) oraz mała prędkość przepływu roztworu, co
umożliwia wprowadzenie do strumienia plazmy pojedynczych cząstek badanego
analitu.
Roztwór zawierający analit o stężeniu masowym CM wprowadzany jest do
strumienia plazmy w sposób ciągły. Otrzymany sygnał R, wyrażony jako liczba
zliczeń jonów o określonym stosunku m/z przypadająca na sekundę (cps), można
przedstawić w postaci równania:
(1)
gdzie:
R - sygnał wyrażony jako liczba zliczeń na sekundę [cps],
- efektywność transportu nanocząstek do strumienia plazmy,
- efektywność jonizacji,
- efektywność ekstrakcji i przechodzenia jonów z plazmy do obszaru
analizatora mas,
- efektywność transmisji jonów przez analizator mas do detektora,
- szybkość przepływu próbki,
A - rozpowszechnienie mierzonego izotopu pierwiastka,
- liczba Avogadro (6,022 · 1023 mol-1),
- masa atomowa metalu M,
- stężenie masowe.
Powyższe równanie można podzielić na składowe związane z układem
wprowadzania próbek (
), charakterystyką spektrometru
(
) oraz właściwościami oznaczanego pierwiastka
(

). Równanie (1) przyjmuje wówczas postać:

(2)
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Dla nanocząstek o geometrii sferycznej, zbudowanych z atomów metalu M,
) można wyrazić jako:
stężenie masowe NPs (
( )

(3)

gdzie:
d - średnica nanocząstki,
- gęstość nanocząstki,
- stężenie liczbowe nanocząstek.
Równanie (2) przyjmuje wówczas postać:
(4)
gdzie:
( )

to człon uwzględniający właściwości NP (sferyczny kształt

i gęstość metalu/tlenku metalu z którego zbudowana jest nanocząstka).
Zastosowanie odpowiednio dużego rozcieńczenia badanej próbki oraz
optymalnych parametrów pomiarowych (m.in. prędkości przepływu roztworu,
czasu pomiaru) pozwala na uzyskanie sygnału dla pojedynczej nanocząstki podczas
jednego odczytu. W takiej sytuacji strumień wprowadzanych do plazmy
nanocząstek (
) oraz częstotliwość wykrytych NPs (
) ściśle zależy od
parametrów związanych z układem wprowadzającym próbkę i jest wprost
proporcjonalna do stężenia liczbowego nanocząstek.
(5)
W przypadku gdy każdy rejestrowany sygnał reprezentuje pojedynczą cząstkę
prawdziwe staje się równanie (6), a intensywność sygnału nanocząstki ( ) można
przedstawić za pomocą równania (7)
(6)
(7)
Intensywność sygnału nanocząstki można wyrazić jako funkcję średnicy NP
(8) lub masy metalu M z którego zbudowana jest nanocząstka (9).
(8)
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(9)
Reasumując powyższe rozważania, ilościową analizę NPs można
przeprowadzić korzystając z liniowej zależności pomiędzy częstotliwością
impulsowych sygnałów a stężeniem liczbowym nanocząstek (równanie (5)).
Natomiast na podstawie intensywności sygnału, która jest proporcjonalna do
średnicy nanocząstki podniesionej do potęgi trzeciej przy założeniu, że nanocząstka
ma geometrię sferyczną, lub masy analitu przypadającej na NP można wyznaczyć
odpowiednio rozkład rozmiaru oraz masy NPs obecnych w próbce
[96].Wyznaczenie rozmiaru badanych NPs odbywa się w kilku etapach [97]:
1) Rejestrowany jest wykres kalibracyjny dla jonów metalu, czyli zależność
intensywności sygnału (cps) od stężenia jonów (µg L-1).
2) Korzystając z wyznaczonej wartości efektywności transportu próbki (
)
wylicza się tzw. strumień masy (µg s-1), czyli masę analitu, która jest
rzeczywiście transportowana do plazmy w czasie pomiaru (
), a następnie
wykreśla się zależność intensywności sygnału od strumienia masy.
3) Zależność ta jest następnie wykorzystywana do wyliczenia masy każdej cząstki
trafiającej do plazmy na podstawie intensywności impulsowych sygnałów
pochodzących od NPs w badanej próbce.
4) Masa nanocząstki jest przeliczana na jej średnicę, przy założeniu sferycznego
kształtu cząstek.
Teoretycznie możliwa jest również kalibracja z użyciem dobrze
scharakteryzowanych wzorców nanocząstek o różnych rozmiarach, posiadających
taką samą budowę jak oznaczane NPs (wygenerowanie bezpośredniej korelacji
pomiędzy wielkością cząstek a sygnałem analitycznym). Podejście to, ze względu
na słabą dostępność dobrze scharakteryzowanych oraz stabilnych wzorców
o jednorodnych rozmiarach NPs jest zdecydowanie rzadziej wykorzystywane niż
metody oparte na wyznaczaniu
[73]. Zakresy liniowości wykresów
kalibracyjnych wykreślonych dla wzorców cząstek metalicznych obejmuje 1-2
rzędy wielkości dla średnicy cząstek oraz ~ 3 rzędy wielkości w przypadku ich
masy [ 98 ]. Przedział wymienionych zakresów zależy w dużym stopniu od
właściwości fizykochemicznych cząstek: gęstości, masy atomowej oraz
temperatury wrzenia.
Podczas pomiarów w trybie sp ICP MS stosowany jest tryb zbierania danych oparty
na pomiarze sygnału zmiennego w czasie (TRA). W trybie tym wyróżnić można
następujące przedziały pracy spektrometru: czas, w którym kwadrupol analizuje
określony stosunek masy do ładunku (czas pomiaru,
) oraz czas przeznaczony
na stabilizację detektora, w którym nie odbywa się pomiar jonów o określonym
stosunku m/z (czas stabilizacji,
). Czas analizy [99] jest wielokrotnością czasu
pomiaru i stabilizacji, jak to przedstawiono na rysunku 2. W pomiarach całkowitej
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zawartości analitu stosowane są czasy integracji od 0,3 do 1s, podczas gdy
w przypadku analizy z użyciem trybu single particle stosowane są czasy pomiaru
wynoszące przeważnie ≤ 10 ms, a w spektrometrach wyposażonych w szybsze
układy elektroniczne nawet ≤ 100 µs) [100,101]. Prawidłowo dobrana wartość
jest parametrem krytycznym dla określenia rozmiarów NPs. Zbyt długi
może doprowadzić do sytuacji, w której w jednym oknie pomiarowym zostaną
zmierzone ≥ 2 nanocząstki, czego konsekwencją będzie przeszacowanie rozmiaru
NP. Natomiast w przypadku dobrania zbyt krótkiego czasu może dojść do
niedoszacowania rozmiaru NP (< 1 nanocząstka w oknie pomiarowym
spektrometru mas) (Rys. 2). Ograniczenie stanowią możliwości dostępnej
aparatury, gdyż dla większości kwadrupolowych spektrometrów ICP MS
minimalny
wynosi kilka milisekund, a przy tym możliwy jest pomiar tylko
jednego izotopu w trakcie analizy [102,103].
Istotny wpływ na prawidłowy przebieg analizy nanocząstek ma czas
stabilizacji, którego znaczenie jest zdecydowanie mniejsze w tradycyjnych
pomiarach całkowitej zawartości metalu, gdzie sygnał ma charakter ciągły.

Rysunek 2. Wpływ czasu pomiaru (tpom) oraz stabilizacji (tstab) na intensywność sygnału uzyskanego techniką
sp ICP MS (na podstawie [99])
Figure 2.
Effect of dwell and settling times on signal intensity obtained by sp ICP MS (based on [99])

W technice sp ICP MS nanocząstka trafiająca do strumienia plazmy generuje
„chmurę jonów”, która rejestrowana jest jako pik o intensywności proporcjonalnej
do rozmiaru NP. Im dłuższy jest czas stabilizacji tym większe prawdopodobieństwo
utraty informacji o wygenerowanym „pakiecie jonów”. Całkowity czas zbierania
danych powinien być na tyle długi, aby możliwe było zarejestrowanie sygnału dla
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odpowiednio dużej liczby NPs (przeważnie wynosi ≤ 120 s). Należy przy tym
wziąć pod uwagę zwiększone zużycie próbki oraz uzyskanie większej liczby
punktów pomiarowych.
Jednym z kluczowych parametrów techniki sp ICP MS jest efektywność
transportu próbki do strumienia plazmy (
), którą wyraża się jako stosunek NPs
wykrytych do teoretycznie wyliczonych ze stężenia i rozmiaru nanocząstek oraz
gęstości metalu/tlenku metalu z którego zbudowane są NPs stosowane do
wzorcowania układu [97]. Literaturowe wartości
przeważnie wynoszą kilka
procent (1-5% [101]) lecz mogą być zdecydowanie wyższe dla systemów
wyposażonych w wysokoefektywne rozpylacze (np. Monodisperse Microdroplet
Generator (MDG),
> 95% [104,105]), które dodatkowo charakteryzują się
mniejszym zużyciem próbki niż konwencjonalne rozpylacze pneumatyczne [106].
Efektywność transportu próbki zależy nie tylko od elementów z których zbudowany
jest system wprowadzania próbki (m.in. rozpylacza, komory mgielnej), ale również
od parametrów operacyjnych spektrometru (np. prędkości przepływu gazu nośnego)
oraz lepkości badanego roztworu. Ze względu na wpływ wymienionych czynników
efektywność transportu próbki musi być wyznaczana regularnie, każdorazowo
przed prowadzeniem oznaczeń techniką sp ICP MS. Istotny jest również sposób
wyznaczenia tego parametru. Pace i wsp. [101] porównali trzy metody wyznaczania
:
1) na podstawie różnicy pomiędzy całkowitą objętością próbki wprowadzonej
do spektrometru ICP MS a objętością która nie została dostarczona do
strumienia plazmy (metoda wagowa; ang. waste collection method lub
gravimetric analysis of the aspirated solution),
2) korzystając z materiału odniesienia o zdefiniowanym rozmiarze NPs,
3) używając materiału odniesienia o znanej liczbie NPs.
Korzystając z metod opartych na dobrze scharakteryzowanych materiałach
odniesienia uzyskano zbliżone rezultaty (
). Większą efektywność
transportu próbki wyznaczono pierwszą metodą ~14,5%, jednak dalsze badania
wykazały, że była to wartość przeszacowana. Dodatkowo była to metoda
najbardziej praco- i czasochłonna. W praktyce najczęściej wykorzystywanymi
wzorcami NPs w metodach (2) i (3) są materiały odniesienia AuNPs (RM 8012
i RM 8013) wytwarzane przez Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (ang.
National Institute of Standards and Technology, NIST) o nominalnych wartościach
rozmiaru odpowiednio 30 i 60 nm oraz wartości informacyjnej stężenia NPs. Ze
względu na niewielką dostępność materiałów odniesienia NPs, materiały te
stosowane są również podczas oznaczania nanocząstek innych pierwiastków, np.
TiO2NPs (Tabela 3). W takim przypadku rejestrowany jest również wykres
kalibracyjny
oznaczanego
pierwiastka
w postaci jonowej, a kalibracja
prowadzona jest przy założeniu, że efektywność transportu oznaczanego
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pierwiastka do strumienia plazmy jest taka sama jak AuNPs w materiale
odniesienia.
Problemy związane z wyznaczeniem efektywności transportu analitu do
strumienia plazmy są głównym ograniczeniem metod wykorzystujących sp ICP MS
rzutującym na niepewność pomiarów [107].
Kolejny problem w analizie sp ICP MS stanowi odróżnienie sygnału tła oraz
rozpuszczalnej frakcji metalu od sygnału generowanego przez małe nanocząstki.
Sygnały o wartościach większych niż 3-5 krotna wartość odchylenia standardowego
serii pomiarów interpretowane są jako sygnały pochodzące od nanocząstek,
natomiast o wartościach poniżej ustalonego progu jak tło, rozpuszczalna frakcja
metalu oraz NPs o rozmiarach mniejszych niż D min. W technice ICP MS ważnym
parametrem wpływającym na wartość granic wykrywalności oraz oznaczalności
analitu jest stosunek sygnału do szumu (ang. signal-to-noise ratio). Można
wyróżnić 2 główne rodzaje zakłóceń: szumy spowodowane przypadkowym
zachowaniem jonów w detektorze podczas
(ang. shot noise) i zakłócenia
wynikające z procesów fizycznych towarzyszących wprowadzeniu próbki do
plazmy ( np. fluktuacje podczas transportu kropli), dyfuzji jonów w plazmie
i spektrometrze mas, fluktuacji podczas procesu jonizacji wynikającej z różnych
rozmiarów kropel wprowadzanych do strumienia plazmy (ang. flicker noise) [108].
Analizie nanocząstek w próbkach środowiskowych często towarzyszy wysoki
poziom zakłóceń związany m.in. z tłem biogeochemicznym, polidyspersyjnością
NPs, wysokim udziałem rozpuszczalnej frakcji metalu oraz zróżnicowaną lepkością
roztworów.
Obecnie podejmowane są próby opracowywania algorytmów umożliwiających
dokonanie efektywnej dekonwolucji sygnałów pochodzących od tła, rozpuszczalnej
frakcji metalu oraz małych nanocząstek [108]. Narzędzia matematyczne są także
wykorzystywane do określenia/wykrywania frakcji nanocząstek, które stanowią
zanieczyszczenie jednorodnych mieszanin NPs (ang. impurity-size nanoparticles).
Niewielki udział nanocząstek o większych rozmiarach może prowadzić do wzrostu
stopnia agregacji NPs w zawiesinie. W zespole Westerhoffa [109] opracowano
metodę wykorzystującą odpowiedni algorytm grupowania K-średnich (ang.
K-means clustering algorithm) do ilościowej analizy tego typu zanieczyszczeń
występujących w ilościach poniżej 2% masy nanocząstek o rozmiarze dominującym
w badanej zawiesinie. Minimalna różnica rozmiarów nanocząstek możliwa do
rozróżnienia wyniosła ~20 nm, dla porównania technika DLS umożliwia określenie
rozmiaru NPs w mieszaninie, gdy różnice są większe niż 30 nm [110]. Autorzy
podkreślili również, że użycie algorytmu grupowania pozwoliło na lepsze
rozróżnienie sygnału NPs od tła niż w przypadku tradycyjnego podejścia
bazującego na odchyleniach standardowych całego zestawu danych.

390

J. GRUSZKA, J. MALEJKO, B. GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ

Mimo przedstawionych ograniczeń sp ICP MS jest techniką umożliwiającą
proste i szybkie oznaczenie stężenia masowego (na poziomie ≤ ng L -1) i liczbowego
oraz rozkładu wielkości NPs obecnych w badanej próbce. Możliwe jest
również jednoczesne oznaczenie nanocząstek i rozpuszczalnej frakcji danego
metalu, co pozwala sądzić, że znajdzie szersze zastosowanie w analizie
specjacyjnej metali.
4. PROBLEMY PRZY OZNACZANIU TiO2NPs TECHNIKĄ SP ICP
MS W PRÓBKACH BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
Tytan jest dziewiątym pierwiastkiem pod względem rozpowszechnienia
w skorupie ziemskiej [111]. W związkach chemicznych występuje przeważnie na
IV stopniu utlenienia, rzadziej na II lub III. Występuje w przyrodzie w postaci
pięciu stabilnych izotopów 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti oraz 50Ti, przy czym 48Ti stanowi
73,7% składu izotopowego tego metalu. Podczas oznaczania tytanu techniką sp
ICP MS ważny jest wybór stosowanego do pomiaru izotopu. Naturalna zawartość
w przyrodzie wybranego izotopu pierwiastka przekłada się na czułość oznaczenia,
ale przy jego wyborze należy również wziąć pod uwagę potencjalne interferencje
związane z matrycą badanej próbki oraz gazem nośnym i gazami reakcyjnymi
użytymi podczas analizy. Najbardziej rozpowszechniony izotop tytanu (48Ti)
obarczony jest licznymi interferencjami wieloatomowymi (np. 32S16O+, 14N16O18O+
[ 112 ]) oraz izobarycznymi (np. 48Ca), które ograniczają jego wykorzystanie
w analizie próbek środowiskowych przy użyciu spektrometrów wyposażonych
w pojedynczy kwadrupol. Wymusza to konieczność wyizolowania analitu lub
pomiaru innego izotopu, np. 47Ti (A = 7,3%) [75] lub 49Ti (A = 5,42%) [113].
Zdolność rozdzielcza (R) jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących
spektrometr ICP MS. Wysokorozdzielcze spektrometry mogą pracować w trzech
trybach rozdzielczości: niskiej (≤ 400), średniej (~4000) oraz wysokiej (~10000).
Pomiar w trybie średniej rozdzielczości zapewnia eliminację licznych interferencji
wieloatomowych, nie rozwiązuje natomiast problemu interferencji izobarycznych
związanych z obecnością 48Ca. Oddzielenie izotopu 48Ti (m/z = 47,948) od 48Ca
(m/z = 47,953) wymaga rozdzielczości na poziomie ok. 9590 [114], której nie
zapewnia stosowanie spektrometrów ICP MS wyposażonych w pojedynczy
kwadrupol (R < 400). Efektywną eliminację wpływu matrycy można uzyskać
stosując spektrometry o wyższej zdolności rozdzielczej, np. wielodetektorowy
ICP MS (MC ICP MS) [ 115 ], sektorowy z podwójnym ogniskowaniem
(DF SF ICP MS) lub wyposażony w analizator czasu przelotu (ICP-TOF MS). Na
szczególną uwagę w kontekście eliminacji interferencji wieloatomowych oraz
izobarycznych zasługuje tandemowy spektrometr mas typu potrójnego kwadrupola
z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP QQQ). Zastosowanie potrójnego kwadrupola
składającego się z dwóch analizatorów mas rozdzielonych komorą
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zderzeniową/reakcyjną (Rys. 3) umożliwia efektywne usunięcie interferujących
jonów wieloatomowych oraz podwójnie naładowanych posiadających tą samą
wartość stosunku m/z co oznaczany jon, co umożliwia prowadzenie oznaczeń
najbardziej rozpowszechnionego izotopu tytanu (48Ti).

Rysunek 3. Budowa spektrometru mas - potrójny kwadrupol (QQQ) (na podstawie 116,117])
Figure 3.
Scheme of a mass spectrometer - triple quadrupole (QQQ) (based on [116,117])

Podczas analizy z użyciem ICP QQQ przez pierwszy analizator mas (Q1)
przepuszczane są jony o określonym stosunku m/z (badany analit oraz interferenty).
Następnie w komorze zderzeniowej dochodzi do interakcji gazu reakcyjnego
(np. O2, NH3, NH3/H2) z interferującymi jonami, a ich produkty nie przechodzą
przez drugi kwadrupol (Q2) filtrujący jony o tym samym stosunku m/z co Q1.
Możliwe jest również przeprowadzenie w komorze zderzeniowej selektywnej
reakcji wybranego gazu z badanym analitem i ustawienie dla Q2 wartości m/z
odpowiadającej produktowi tej reakcji, np. jonowi [ 48Ti(14N1H)]+ w przypadku
zastosowania NH3 [114]. Amoniak jest gazem o właściwościach korozyjnych,
dlatego w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia aparatury zalecane jest
stosowanie dodatku gazu ochronnego (np. H2, He), którego obecność może z kolei
negatywnie wpływać na czułość oznaczenia.
Trzeba również wspomnieć o innych trudnościach występujących podczas
oznaczania TiO2NPs techniką sp ICP MS. Nanocząstki tlenku tytanu(IV)
charakteryzują się niesferyczną geometrią, co wprowadza błąd podczas
wyznaczania ich rzeczywistego rozmiaru na podstawie równań (3) i (4), gdzie
rozmiar cząstki wyrażony jest jako ekwiwalent średnicy sferycznej. Dodatkowo
TiO2NPs trudno ulegają jonizacji [108], a udział masy Ti w cząstce TiO2 wynosi
jedynie 59,93%, co łącznie wpływa na niską czułość ich oznaczania techniką
ICP MS. Wykazują również silną tendencję do agregacji. Dodatkową trudność
stanowi brak materiałów odniesienia o dobrze zdefiniowanych rozmiarach NPs,
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gdyż dostępne materiały zwykle charakteryzują się dużą polidyspersyjnością oraz
porowatą strukturą.
Z tego względu w literaturze znajduje się jedynie kilkanaście prac
poświęconych tego typu analizie. W tabeli 3 podano warunki aparaturowe
i pomiarowe stosowane podczas oznaczania TiO2NPs w różnego typu matrycach.
Analizując zestawione dane można zauważyć, że w przypadku spektrometrów
wyposażonych w pojedynczy kwadrupol (ICP QMS) do oznaczenia TiO 2NPs
częściej wybierane są mniej rozpowszechnione izotopy tytanu ( 47Ti oraz 49Ti).
Zastosowanie wysokorozdzielczych spektrometrów typu DF SF ICP MS oraz
układów wyposażonych w potrójny kwadrupol, ze względu na eliminację wpływu
interferentów obecnych w próbkach rzeczywistych, umożliwiło przeprowadzenie
oznaczeń dla najbardziej rozpowszechnionego izotopu 48Ti. W przypadku próbek
wzbogaconych w wapń (≤ 100 mg L-1) najniższe granice wykrywalności rozmiarów
cząstek uzyskano stosując wysokorozdzielczy spektrometr DF SF ICP MS
(Dmin = 10-42 nm). Zastosowanie do oznaczenia TiO2NPs układu ICP QQQ
wykorzystującego komorę reakcyjną (NH3) w tych samych układach modelowych
charakteryzowało się mniejszą efektywnością usuwania interferencji izobarycznych
pochodzących od wapnia, czego konsekwencją były kilkukrotnie wyższe wartości
Dmin (64-101 nm [114]).
Do tej pory technikę sp ICP MS stosowano najczęściej do oznaczania TiO2NPs
w wodach (wody powierzchniowe, rekreacyjne, wodociągowe) oraz w ściekach,
w których przewidywany poziom stężeń TiO 2NPs może wynosić od kilku ng L-1 do
kilkudziesięciu µg L-1 [118,119]. Granice wykrywalności Ti wyznaczone dla wody
rzecznej wzbogaconej w TiO2NPs w formie rutylu i anatazu wyniosły odpowiednio
3,69 oraz 0,058 ng L-1 [75]. Jednak w przypadku analizy próbek wód i ścieków
przygotowanie próbek ogranicza się najczęściej do ich przefiltrowania. Do
obiektów badań wymagających bardziej skomplikowanej procedury przygotowania
(np. ekstrakcji) można zaliczyć produkty spożywcze oraz preparaty do pielęgnacji
ciała, np. kremy przeciwsłoneczne, charakteryzujące się dużą zawartością tłuszczu.
Ważny jest zatem wybór metody przygotowania odpowiedniej do rodzaju
informacji jakie chcemy uzyskać [ 120 ]. Należy również pamiętać, że każda
procedura przygotowania próbek, np. ich homogenizacja lub ekstrakcja analitu,
może spowodować zmianę rozmiaru cząstek obecnych w oryginalnej próbce.
W żywności i produktach kosmetycznych rozkład wielkości cząstek TiO 2 określony
techniką sp ICP MS mieścił się w przedziale od 30 do 300 nm, z czego 10-40%
całkowitej liczby badanych cząstek miała rozmiary poniżej 100 nm [17,11].
W badaniach środowiskowych istotny problem stanowi odróżnienie TiO2NPs
pochodzenia antropogenicznego od naturalnego tła biogeochemicznego. Informacje
te są istotne w kontekście monitoringu środowiskowego. Badania dotyczące
określenia udziału TiO2NPs pochodzących z kosmetyków przeciwsłonecznych były
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prowadzone w obrębie rekreacyjnych zbiorników wodnych (rzek Clear Creek [113]
i Salt River oraz basenów na terenie USA [3]) w sezonie letnim. Stężenia liczbowe
nanocząstek TiO 2 oznaczone w wodach rekreacyjnych z 5 basenów mieściły się
w przedziale 2,8 · 106 – 4,4 · 106 L-1 i były o rząd wielkości niższe niż zawartość
oznaczona w rzece Salt River. Zaobserwowano również 80% wzrost zawartości
cząstek zawierających Ti w porównaniu do tła biogeochemicznego występujący
w okresie szczytowej aktywności rekreacyjnej. Maksymalne wykryte stężenie
masowe cząstek TiO2 wyniosło 659 ng L-1. Antropogeniczny udział TiO2NPs
w wodach próbowano również oszacować na podstawie ilości oksobenzonu,
występującego w kremach przeciwsłonecznych w ilościach dochodzących do 10%
masy, oraz stosunku Zn/Fe (ze względu na częste stosowanie ZnO w tego typu
produktach).
Innym zaproponowanym podejściem może być wykorzystanie faktu, że
nanocząstki TiO 2 w celu zwiększenia ich stabilności często pokrywane są warstwą
tlenku innego metalu, np. Al 2O3. Do odróżnienia stabilizowanych w ten sposób NPs
od ich naturalnych niemodyfikowanych odpowiedników można zastosować
jednoczesny pomiar Al oraz Ti techniką ICP-TOF MS [121] lub wykorzystując
spektrometr ICP MS o geometrii Mattaucha-Herzoga [122].
Ciekawym podejściem prowadzącym do zwiększenia wiarygodności
wyznaczania stężenia liczbowego nanocząstek jest zastosowanie CeO2NPs jako
wzorca wewnętrznego. Nanocząstki tlenku ceru(IV) posiadają podobną budowę
oraz potencjał Zeta do TiO2NPs, co sprawia, że ich oddziaływania w spektrometrze
ICP MS podczas wprowadzenia próbki do strumienia plazmy są bardzo zbliżone
[11]. Innym testowanym podejściem było wykorzystanie metody dodatku wzorca
nanocząstek tlenku tytanu(IV) o rozmiarze 40 nm do kremów przeciwsłonecznych,
w których wykryto TiO 2NPs o rozmiarach w przedziale 32-40 nm [123]. Uzyskane
zaproponowaną metodą wartości w połowie przypadków były niższe niż zawartości
podane przez producenta oraz oznaczone w zmineralizowanych próbkach.
Związane było to prawdopodobnie z różnicami w budowie krystalicznej i geometrii
pomiędzy nanocząstkami dodanymi a obecnymi w próbce.
UWAGI KOŃCOWE
Szerokie zastosowanie oraz wzrost produkcji nanocząstek tlenku tytanu(IV)
przyczyniają się do zwiększenia niekontrolowanej emisji antropogenicznej tych
indywiduów do środowiska przyrodniczego. Liczne badania toksykologiczne
dowodzą, że TiO2NPs mogą mieć negatywny wpływ na organizmy żywe, dlatego
ważnym zadaniem jest opracowanie metod umożliwiających ich szybkie
jakościowe oraz ilościowe oznaczenie w próbkach o zróżnicowanych matrycach.
Technika sp ICP MS umożliwia dokonanie oznaczenia stężenia masowego (na
poziomie ≤ ng L-1) i liczbowego oraz rozkładu wielkości NPs obecnych w badanej
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próbce. Możliwe jest również jednoczesne oznaczenie nanocząstek i rozpuszczalnej
frakcji danego metalu, co sprawia, że podejście to jest coraz częściej
wykorzystywane w badaniach środowiskowych. Główne problemy wpływające na
jakość wyników sp ICP MS dotyczą wyznaczania
oraz odróżniania sygnału
generowanego przez małe nanocząstki od sygnału tła i rozpuszczalnej frakcji
metalu, które mają znaczący udział w budżecie niepewności wyników oraz
przekładają się na ograniczenie wykrywalności małych NPs. Dużym problemem
w przypadku oznaczania TiO 2NPs jest brak materiałów odniesienia
o zdefiniowanym rozmiarze NPs, oraz polidyspersyjność, niesferyczna geometria
i porowatość nanocząstek występujących w naturalnych próbkach. Powyższe
problemy mogą być rozwiązane w przyszłości poprzez udoskonalenie aparatury
pomiarowej, opracowanie nowych modeli matematycznych i statystycznych
umożliwiających przeprowadzenie poprawnej dekonwolucji sygnałów oraz
otrzymanie dobrze scharakteryzowanych materiałów odniesienia o jednorodnym
rozkładzie wielkości NPs. Do pełnej charakterystyki nanocząstek konieczne jest
zastosowanie kilku komplementarnych technik analitycznych.

Tabela 3.
Table 3.
Wybrany
izotop
48

Ti

48

Ti

48

Ti

47

Ti, 49Ti
47

Ti

49

Ti

49

Ti

48

Ti

48

Ti

47

Ti

48

Ti

Analiza TiO2NPs za pomocą techniki sp ICP MS
Analysis of TiO2NPs by sp ICP MS technique
Rodzaj spektrometru; tryb pomiarowy;
układ wprowadzania próbki
ICP QMS (PerkinElmer NexION 300/350D);
cyklonowa komora mgielna, rozpylacz
Meinharda.
ICP QMS (Thermo Fisher Scientific X-Series
II);
stożkowa komora mgielna, rozpylacz
koncentryczny szklany.
ICP QQQ (ThermoScientific iCAP);
zastosowanie potrójnego kwadrupola - gaz
reakcyjny O2;
cyklonowa komora mgielna, rozpylacz
MicroMist.
ICP QMS (Thermo Fisher Scientific X-Series
II);
stożkowa komora mgielna, rozpylacz
koncentryczny szklany.
ICP QMS (PerkinElmer NexION 300/350D);
cyklonowa komora mgielna, rozpylacz
Meinharda.
ICP QMS (Thermo Fisher Scientific X-Series
II).

ICP QMS (PerkinElmer NexION 300D).
DF SF ICP MS (ThermoScientific Element
II); tryb wysokiej rozdzielczości.
ICP QQQ (Agilent
8800), zastosowanie
Kwarcowa
potrójnego kwadrupola cyklonowa
gaz reakcyjny NH3.
komora mgielna,
DF SF ICP MS
rozpylacz PFA
(ThermoScientific
MicroFlow
Element II); tryb
wysokiej rozdzielczości.

*Sposób wyznaczania
zastosowane wzorce

;

tpom
[ms]

[%]

Dmin [nm]

(2); wzorce 50, 80
oraz 100 nm AuNPs
(NanoComposix)

0,1

6,87

27-29

(2); NIST SRM 8013
(60 nm AuNPs)

3,0

-

20-50

(2); NIST SRM 8012
(30 nm AuNPs)

10,0

5,8

26

(1); 100 nm AuNPs (British
Biocell International)

10,0

1,5-2,1

130 ± 28

(1) lub (2); wzorce
AgNPs, AuNPs
(NanoComposix)

0,1

7,5-8,5

65-70

(2); NIST SRM 8013
(60 nm AuNPs)

(1) lub (2); wzorzec
60 nm AuNPs (British Biocell
International)

10,0

(2); Wzorce 20 oraz 40 nm
AgNPs (Sigma-Aldrich), NIST
SRM 8012 (30 nm AuNPs)

3,0

7

64-101

5,0

1

10-43

10,0

4,7-5,5

ICP QMS z komorą kolizyjną (Agilent
7700);
rozpylacz PEEK Mira Mist

(1) lub (2); Rutyl
(<100 nm TiO2NPs)

55

Ti

Woda rzeczna (Missouri), woda na różnych etapach procesu uzdatniania; Modelowy
system uzdatniania wody – oceniono stopień eliminacji TiO2NPs/Ti na różnych etapach
uzdatniania.

[125]

Zawartość TiO2 w wodach rekreacyjnych związaną z emisją
antropogeniczną monitorowano równocześnie z poziomem
oksobenzonu.

[10]

Woda rzeczna
(Clear Creek)

[113]

Woda o dużej zawartości Ca (do 100 mg L-1); Zbadano wpływ wapnia na oznaczanie
TiO2NPs, zastosowano dekonwolucję matematyczną [108]; w rozważaniach matematycznych
uwzględniono elipsoidalny kształt TiO 2NPs.

[114]

Woda rzeczna (Sawa) wzbogacona w TiO 2NPs/Ti(IV); Woda wzbogacona w: Anataz (<25
nm, geometria sferyczna); Rutyl (< 100 nm, nanopręty 10 x 40 nm, 5 wt% SiO 2), wzorzec
Ti(IV).

[75]

37
Ścieki komunalne

3,0
47

[124]

Baseny rekreacyjne

42

[17]

Woda rzeczna (Verde River, Salt River) i wodociągowa, ścieki komunalne; Określono
Dmin dla 40 pierwiastków. Porównano wartości Dmin dla TiO2NPs w wodzie dejonizowanej
z granicami uzyskanymi w wodach naturalnych oraz wodociągowych (91 vs. 130 ± 28 nm).

173 ± 15
79

[123]

[11]

148 ± 3

-

Lit.

Produkty cukiernicze (guma do żucia); Zbadano wpływ różnych gazów
kolizyjnych/reakcyjnych (He, O2, NH3) na przebieg oznaczenia TiO 2NPs; zastosowano
pojedynczy oraz potrójny kwadrupol i pojedynczy kwadrupol z KED (gaz kolizyjny He);
jako wzorzec wewnętrzny zastosowano CeO 2NPs (pomiar sekwencyjny).

-

(1); wzorzec
60 nm AuNPs (British Biocell
International)

ICP QMS z komorą kolizyjną (Agilent
7900); gaz kolizyjny -4,3 mL min-1 He;
komora mgielna typu Scott, rozpylacz
MicroMist.

Kremy przeciwsłoneczne; Przy wyznaczaniu
wzorce AuNPs rozcieńczono dodając
rozcieńczoną próbkę kremu przeciwsłonecznego (uwzględnienie matrycy próbki);
zastosowano dodatek 40 nm TiO 2NPs.
E171, żywność (ciastka, cukierki, gumy do żucia) oraz produkty do pielęgnacji ciała
(pasty do zębów); Scharakteryzowano TiO2NPs w szerokiej gamie produktów (7 barwników
E171, 24 produkty spożywcze oraz 3 środki do pielęgnacji ciała) za pomocą SEM, AF4ICP MS oraz sp ICP MS.

Woda rzeczna (Salt
River)

~5
3,0

Rodzaj próbki; dodatkowe uwagi

*Wyznaczenie
:
(1) korzystając z materiału odniesienia o zdefiniowanym rozmiarze NPs,
(2) używając materiału odniesienia o znanej liczbie NPs.

10,0

Osady ściekowe

Do obliczeń zastosowano arkusz kalkulacyjny opracowany przez
Holenderski Państwowy Instytut Kontroli Jakości Produktów
Rolnych (ang. Netherlands State Institute for Quality Control of
Agricultural Products, RIKILT).

[126]
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PODZIĘKOWANIA
Praca naukowa finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania
z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich przyznanej Wydziałowi Biologiczno-Chemicznemu
Uniwersytetu w Białymstoku (BMN 174).
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ABSTRACT
The first research on Coordination Polymers began at the beginning of the 20th
century. Wider understanding of their structure has enabled the development of
crystallography. Since then compounds, which belong to this group, have been the
subject of broad-spectrum scientific research. A particular class of these
compounds, known relatively recently, are Metal–Organic Frameworks (MOF).
The MOF structure is based on negatively charged organic linkers, e.g.
polycarboxylic anions connected to various metal cations or metal clusters. MOFs
are mainly built up from metal cations: transition, alkaline earth, main groups of the
periodic table, as well as rare earth metals. Moreover, organic ligands used in the
construction of MOF materials should contain electron donors. A characteristic
bond, that allows the formation of hybrids, through the interactions of nodes and
bridges is the coordination bond. It allows to synthesize a three-dimensional
framework structure. Modern synthesis leads to the generation of porous materials
with a very large surface area of pores and unique properties.
Considering their synthesis, crystalline structures and physicochemical
properties of MOF, as well as broad MOFs applications including gas storage,
separation, catalysts, luminescence, magnetism and others, it is reasonable to state
that MOFs can be used in many areas, not only in science, but also in
environmental protection and in industry, for example, energy industry, chemical
and biochemical industry.

Keywords: Metal–Organic Frameworks (MOF), three-dimensional framework
structure, physicochemical properties of MOF, applications MOFs
Słowa kluczowe: związki metaloorganiczne typu MOF, trójwymiarowa struktura,
fizykochemiczne właściwości związków typu MOF, zastosowanie związków typu
MOF
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
BBC
BDC
BET
BioMOF-1, Zn8(ad)4(BPDC)6

BPDC
BTB
BTC
BTE
CPs
CPO
CPO-27(Mg2+), Mg2(DHTP)
DHTP, DOBDC
DMF
HKUST

HKUST-1, Cu3(BTC)2

H4TCPP-H2
IRMOF
IRMOF-1 [Zn4O(BDC)3]
IRMOF-16 Zn4O(TPDC)3
LD50
MCM-41
MIL

– benzen podstawiony sześcioma grupami
karboksy-bifenylowymi
– anion kwasu tereftalowego, kwasu 1,4benzenodikarboksylowego
– metoda Brunauera-Emmetta-Tellera
– związek typu MOF składający się z kationów
cynku, adeniny i jonów kwasu p-bifenylodikarboksylowego (ang. zinc adenine 4,4'biphenyldicarboxylic)
– anion kwasu p-bifenylodikarboksylowego,
kwasu 4,4'- bifenylodikarboksylowego
– anion kwasu 1,3,5-tri(4-karboksyfenylo)benzenowego
– anion kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego
– anion kwasu 4,4',4''-benzeno-1,3,5-triylotris(etyn2,1-diylo)tribenzoesowego
– polimery koordynacyjne (ang. Coordination
Polymers)
– polimer koordynacyjny z Oslo (ang. Coordination
Polymer of Oslo)
– związek typu MOF składający się z kationów
magnezu i jonu kwasu 2,5-dihydroksytereftalowego
(ang. magnesium 2,5-dihydroxoterephthalate)
– anion kwasu 2,5-dihydroksytereftalowego
– N,N-dimetyloformamid
– Uniwersytet Nauki i Technologii w Hong-Kongu
(ang. Hong-Kong University of Science and
Technology)
– związek typu MOF składający się z kationów
miedzi(II) i jonów kwasu
1,3,5-benzenotrikarboksylowego (ang. copper
benzene-1,3,5-tricarboxylate)
– 4,4',4'',4'''- (kwas porfiryno-5,10,15,20tetrayl)tetrakisbenzoesowy
– izoretikularny związek metaloorganiczny typu
MOF (ang. IsoReticular Metal-Organic Framework)
– związek typu MOF składający się z klastra cynku
oraz jonów kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego
– związek typu MOF składający się z klastra cynku
oraz jonów kwasu p- trifenylo-4,4'-dikarboksylowego
– jest to średnia dawka, która powoduje śmierć 50%
zwierząt użytych do doświadczenia po
jednorazowym podaniu substancji.
– mezoporowata krzemionka
– materiały z Instytutu Lavoisiera (ang. Materials
from Institut Lavoisier)
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– związki typu MOF składające się z kationów
chromu(III) lub żelaza(III) i jonów kwasu
1,3,5-benzenotrikarboksylowego, anionów O2- i F3+
MIL-101 (Cr ), Cr3OF(BDC)2
– związki typu MOF składające się z kationów
chromu(III), jonów kwasu tereftalowego i anionów
O2- i F3+
3+
MIL-53 (Cr , Fe ),
– związki typu MOF składające się z kationów
Cr(OH)(BDC),Fe(OH)(BDC)
chromu(III) lub żelaza(III), jonów kwasu
tereftalowego i grupy hydroksylowej
MOF
– związki metaloorganiczne typu MOF (ang. MetalOrganic Framework)
MOF-2, Zn(BDC)(DMF)(H2O)
–związek typu MOF składający się z kationów
cynku, jonów kwasu tereftalowego, N,Ndimetyloformamidu oraz wody
MOF-5 (IRMOF-1), Zn4O(BDC)3 – związek typu MOF składający się z klastra cynku
oraz jonów kwasu tereftalowego
MOF-74, Co2(DOBDC)
– związek typu MOF składający się z kationów
kobaltu (II) i jonów kwasu 2,5-dihydroksytereftalowego
MOF-101
– związek typu MOF składający się z kationów
miedzi(II) i jonów kwasu 1,4benzenodikarboksylowego, wody oraz
dimetyloformamidu
MOF-177, Zn4O(BTB)2
– związek typu MOF składający się z klastra cynku
oraz jonów kwasu 1,3,5-tri(4karboksyfenylo)benzenowego
MOF-200, Zn4O(BBC)2
– związek typu MOF składający się z klastra cynku
oraz jonu kwasu BBC
MOF-210,
– związek typu MOF składający się z klastrów
(Zn4O)3(BTE)4(BPDC)3
cynku oraz jonów kwasu 4,4',4''-benzeno-1,3,5triylotris(etyn-2,1-diylo)tribenzoesowego
i kwasu p-bifenylodikarboksylowego
MOF-525,
– związek typu MOF składający się z klastrów
Zr6O4(OH)4(TCPP-H2)3
cyrkonu, anionów tetra(karboksyfenylo)porfiryny
oraz grup hydroksylowych
MOF-545,
–związek typu MOF składający się z klastrów
Zr6O8(H2O)8(TCPP-H2)2
cyrkonu, anionów tetra(karboksyfenylo) porfiryny
oraz wody
MOP
– wielościan metaloorganiczny (ang. Metal-Organic
Polyhedra)
nanoMOF
– nanocząsteczki związków metaloorganicznych
typu MOF
TCPP
– tetra(karboksyfenylo) porfiryna (ang.
tetracarboxyphenylporphyrin)
TGA
– analiza termograwimetryczna
TPDC
– anion kwasu p-trifenylo-4,4'-dikarboksylowego
(ang. p-terphenyl- 4,4'-dicarboxylate)
UiO
– Uniwersytet w Oslo (ang. University of Oslo)
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– związek typu MOF składający się z klastrów
cyrkonu i jonów kwasu tereftalowego
– związek typu MOF składający się z klastrów
cyrkonu i jonów kwasu
p-bifenylodikarboksylowego
– związek typu MOF składający się z klastrów
cyrkonu i jonów kwasu
p-trifenylo-4,4'-dikarboksylowego
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WPROWADZENIE
Klasyfikując szeroką grupę nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych
można wyróżnić polimery koordynacyjne CPs (ang. Coordination Polymers), w tym
związki metaloorganiczne typu MOF (ang. Metal Organic Framework). Pierwsze
badania nad polimerami koordynacyjnymi sięgają początków XX wieku, aczkolwiek
szersze poznanie ich struktury umożliwił rozwój krystalografii. W konsekwencji
przyczyniło się to do wprowadzenia w 1964 roku przez J.C. Bailara pojęcia „polimeru
koordynacyjnego”. Od tego czasu związki należące do tej grupy są obiektem badań
naukowych o szerokim spektrum. Szczególną klasę tych związków, poznaną
stosunkowo niedawno, stanowią związki metaloorganiczne typu MOF [1,2].
Syntezy prowadzone przez O. M. Yaghi’ego doprowadziły do otrzymania
materiału MOF-2 [Zn(BDC)(DMF)(H2O]. Odkrycie w 1995 roku związku MOF-2 o
dwuwymiarowej strukturze zapoczątkowało wciąż rozwijające się zainteresowanie
naukowców tego typu strukturą. Jej sieć krystaliczną charakteryzują dwa główne
elementy, tj. organiczne ligandy tzw. linkery oraz kationy metali. Jony metali
usytuowane w centrum koordynacji stanowią swego rodzaju węzły, których łączenie
jest możliwe dzięki organicznym ligandom, pełniącym rolę mostków [2,3]. Yaghi
wykorzystał do syntezy MOF-2 między innymi pochodne kwasów polikarboksylowych,
np. BDC - anion kwasu tereftalowego będący przedstawicielem ligandów anionowych.
Charakterystycznym wiązaniem, umożliwiającym tworzenie sieci poprzez
oddziaływania węzłów i mostków, jest wiązanie koordynacyjne. Sieć taka zapewnia
trójwymiarową strukturę związków typu MOF. Przykładem jest MOF-5 [Zn4O(BDC)3],
zsyntetyzowany kilka lat po przełomowym odkryciu MOF-2.
Współczesna synteza prowadzi do generowania porowatych materiałów o bardzo
dużej powierzchni wewnętrznej. Dokonuje się tego poprzez selektywne dobranie
warunków reakcji i prekursorów molekularnych niezbędnych do jej zajścia. Umożliwia
to otrzymanie termodynamicznie uprzywilejowanej struktury związku. Modyfikacje w
obszarze syntezy lub po jej zakończeniu, wpływające na budowę i właściwości
fizykochemiczne, dają szansę na pozyskanie związków dostosowanych do
potencjalnych zastosowań. Biorąc pod uwagę syntezę MOF, ich struktury krystaliczne i
właściwości fizykochemiczne, a także szerokie zastosowania obejmujące
magazynowanie gazu, separację, katalizatory, luminescencję, magnetyzm i inne,
zasadne jest stwierdzenie, że związki typu MOF mogą być wykorzystane w wielu
obszarach, nie tylko w nauce, ale też w ochronie środowiska oraz w przemyśle np.
energetycznym, chemicznym czy biomedycznym [1-5].
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1. CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA ZWIĄZKÓW
METALOORGANICZNYCH TYPU MOF
1.1. BUDOWA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH TYPU MOF

Struktury metaloorganiczne (MOF) składające się z organicznych ligandów i
jonów metali lub klastrów metali syntezowane są w różnorodnych formułach, z
wykorzystaniem szerokiej gamy substratów. Prowadzi to do otrzymania struktur o
specyficznej geometrii i odpowiadającym jej właściwościach fizykochemicznych.
Wśród tysięcy związków otrzymanych do tej pory, większość zbudowana jest z
dwuwartościowych i trójwartościowych kationów metali, oddziałujących z
ligandami organicznymi o charakterze neutralnym lub anionowym. Oprócz wiązań
koordynacyjnych tworzących się miedzy „węzłami” i „mostkami”, sieci klastrów są
wspierane przez silne wiązania kowalencyjne, słabe oddziaływania Van der Waalsa
lub wiązania wodorowe występujące w organicznych składnikach. Podstawowe
cechy danego materiału MOF to: liczba miejsc wiążących, dostępnych w klastrach
metali i ligandzie, względna orientacja miejsc wiązania, a co się z tym wiąże,
sposoby koordynacji jonów metali i ligandów uwzględniające rozmieszczenie
kątowe tych struktur [4-7]. Różna liczba koordynacyjna wybranego metalu lub jego
kationu i natura organicznych linkerów pozwala na zsyntezowanie dużej
różnorodności trójwymiarowych struktur. Znanym w literaturze przykładem
zawierającym w wierzchołkach wielościanu Zn4O, które są połączone linkerami
anionu tereftalowego jest [Zn4O(X-BDC)3]. MOF-5 (gdy X = H) został
zsyntetyzowany w oparciu o osiem różnych grup funkcyjnych wbudowanych w
BDC zamiast atomów wodoru. Połączenia miedzy linkerami wykazują tą samą
naturę chemiczną, jednak posiadają różne funkcje ze względu na dołączone ligandy
tj.: X = NH2, Br, Cl, NO2 i CH3 .
W porównaniu z nieorganicznymi, porowatymi materiałami np. węglem
aktywnym, materiały MOF mają bardziej porowatą strukturę, jednolitą,
przestrzenną dyspersję elementów wpływającą na wielkość porów, hybrydowy
organiczno-nieorganiczny charakter oraz wielofunkcyjność, co umożliwia im
osiągnięcie lepszych wyników w porównaniu z innymi substancjami
wykorzystującymi materiały porowate. Właściwości MOF, takie jak porowatość,
adsorpcja fazy gazowej i płynnej oraz aktywność katalityczna i optyczna zależą nie
tylko od ligandów i kationów metali, ale także od ich stężenia i organizacji
przestrzennej w krysztale MOF. Na przykład wykazano, że mieszane materiały
łącznikowe MOF-5 mają ulepszone pojemności magazynowania wodoru w
porównaniu do pojedynczych struktur ligandów. Dobrze zbadana struktura jest
bardzo ważna w bezpośrednim i dokładnym określeniu powiązanych zależności
pomiędzy strukturą, a właściwościami fizykochemicznymi, będących istotnym
elementem optymalizacji materiałów. Proces optymalizacyjny umożliwia taki dobór
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materiałów, by ich właściwości jak najlepiej pasowały do potencjalnego
zastosowania, spełniały wymagane kryterium przy uwzględnianiu ograniczeń
dotyczących ich syntezy czy trwałości związku w określonych warunkach [3,4].
1.1.1.

Charakterystyka fizykochemiczna kationów metali i ligandów
tworzących sieci typu MOF

Większość opisywanych w literaturze związków metaloorganicznych typu
MOF, przedstawia struktury wykorzystujące w swojej budowie kationy metali
przejściowych, głównie Zn2+, Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Cr3+, Fe3+, V3+. Jednak,
z roku na rok, naukowcy dostarczają kolejnych wyników badań pozwalających
zauważyć, że jony metali, wykorzystywane do syntezy związków typu MOF,
dobierane są z uwzględnieniem właściwości fizykochemicznych kationów tj.
ładunku, rozmiaru, elektroujemności, reaktywności z danym rozpuszczalnikiem
i organicznym ligandem [2,3]. Brane są również pod uwagę liczby koordynacyjne
możliwe do przyjęcia w sieci krystalicznej. Oprócz metali dwuwartościowych, do
których zaliczają się berylowce (Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+) oraz
trzywartościowych (Al3+, Ga3+, In3+), coraz częściej występują MOF-y zbudowane
z metali o wyższej wartościowości (+IV, +V) takich jak : Ti4+ , Zr4+, V5+. Klastry
metali tworzone są dzięki wiązaniu jonów metali w większe jednostki przy pomocy
ligandów wielokleszczowych, np. grupy karboksylowej. Możliwość przyjmowania
różnych liczb koordynacyjnych przez wybrany metal pozwala na syntezy związków
o dużej różnorodności struktur [8-13].
Organiczne łączniki są sfunkcjonalizowanymi związkami, zawierającymi
atomy O, N, P, S (karboksylany, fosfoniany, sulfoniany, cyjanki, aminy, imidazole)
umożliwiającymi chelatowanie kationów metali [3]. Są one donorami elektronów,
zaś rolę akceptorów pełnią klastry metali (Rys.1). Jeden z pierwszych,
zsyntetyzowanych związków o strukturze typu MOF (MOF-5) zbudowany
z cząsteczek Zn4O o budowie tetraedrycznej, tworzy z sześcioma
karboksylanowymi atomami węgla klaster Zn4O(CO2)6 o strukturze oktaedrycznej.
Klastry cynku zostały połączone łącznikami kwasu dikarboksylowego, kwasu
tereftalowego, dając sześcienną strukturę. Podczas jego syntezy badano wpływ
dodatkowych substancji na tworzenie się struktury typu MOF. Badania wykazały,
że reakcję H2BDC z azotanem(V) cynku(II) przyspiesza dodatek trietyloaminy,
która powoduje wzrost wartości pH, wpływając korzystnie na deprotonację kwasów
[14].
Wraz z rozwojem medycyny i nauk pokrewnych, pojawiają się liczne badania
nad odkrywaniem związków mających potencjalne zastosowanie w leczeniu
chorób. Zarówno stosowany metal, jak i organiczny ligand, powinny
charakteryzować się małą toksycznością i dużą biozgodnością. Zgodność

410

D. ZYCH, J. DRZEŻDŻON, L. CHMURZYŃSKI, D. JACEWICZ

biologiczną można zdefiniować, jako zdolność otrzymanego materiału do
prawidłowego wykonywania swojej funkcji tj. transportu substancji leczniczych bez
negatywnego wpływu na otaczające tkanki i zmianę homeostazy. Analizowane są
cechy zarówno nieorganicznych, jak i biologicznych jednostek, np. właściwości
powierzchni, hydrofobowość, adsorpcja/desorpcja białka, fagocytoza, a także
interakcje pomiędzy nimi zachodzące. Dzięki właściwie zsyntetyzowanemu
związkowi typu MOF, można bez negatywnych skutków terapii, wynikających
z ingerencji danego produktu w strukturę ludzkiego ciała, dokonać transportu
substancji leczniczej do miejsca jej przeznaczenia [15]. Właściwości terapeutyczne
substancji związanych w materiale metaloorganicznym typu MOF, mogą mieć
zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób, których terapia wymaga
miejscowego działania leku tj.: chorobach nowotworowych, wirusowych, czy
bakteryjnych.
Metalami, stosowanymi do syntezy nośników substancji leczniczych są: Ca,
Mg, Zn, Fe, Ti, Zr, Cu i Mn których toksyczność oszacowano na podstawie
doustnej dawki śmiertelnej (LD50), w zakresie od kilku μg/kg do kilkunastu g/kg
(Tab 1.). W tabeli 1 zawarto zestawienie doustnej dawki śmiertelnej LD 50 (badania
prowadzone na szczurach) i codziennego zapotrzebowania dla ludzi. Pod uwagę
brano następujące sole metali: octan cyrkonu(IV), dwutlenku tytanu(IV), siarczan
miedzi(II), chlorek manganu(II), chlorek żelaza(II), chlorek cynku(II), chlorek
magnezu i chlorek wapnia. Zbadane zostały również organiczne linkery
egzo/endogenne, w tym pochodzenia naturalnego, dla których określono dane
toksykologiczne. Wśród nich były ligandy polikarboksylanowe, które nie wykazują
wysokiej toksyczności w warunkach fizjologicznych, np. przy doustnym podaniu
szczurom 1,13 g/kg kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego, 5,5 g/kg kwasu 1,3,5benzenotrikarboksylowego, 8,4 g/kg kwasu 2,6-naftalenodikarboksylowego.
Przykładami ligandów endogennych, czyli takich, które organizm jest w stanie sam
wytworzyć są aminokwasy, np. kwas asparaginowy lub kwasy, np. cytrynowy,
fumarowy, będące substratami przemian metabolicznych organizmu. Związkami o
zastosowaniach biomedycznych są : CPO-27 (Mg2+) (Coordination Polymer from
Oslo), MIL-100 (Fe) (Material from Institut Lavoisier), BioMOF-1. Wykazują one
duże rozmiary porów od 4 do 29 Å i powierzchnie właściwą w zakresie od 1200 do
2200 m2/g, a dodatkowo niektóre z nich pełnią funkcję kwasu Lewisa. Dzięki temu
molekuły NO, CO, H2S, substancje aktywne w lekach mogą być silniej wiązane
wewnątrz wytworzonych porów związków metaloorganicznych typu MOF [16].
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Figure 1.
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Przykładowe
nieorganiczne
klastry
metali
i
organiczne
łączniki,
z uwzględnieniem możliwości funkcjonalizacji liganda, w niektórych przypadkach [14,17]
Exemples of inorganic metal clusters and organic linkers, including the possibility of ligands
functionalization in some cases [14,17]
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Toksyczność metali stosowanych do syntezy nośników substancji leczniczych [16]
Toxicity of metals used for the synthesis of drug carrier [16]

Metal

LD50 (g/kg)

Zalecana dzienna dawka
(mg)

Zr

4,1

0,05

Ti

25

0,8

Cu

0,025

2

Mn

1,5

5

Fe

0,45

15

Zn

0,35

15

Mg

8,1

350

Ca

1

1000

Podjednostki organiczne można dodatkowo modyfikować przez podstawienie
grupami funkcyjnymi tj.: halogenkami, grupą hydroksylową, grupą aminową.
Stosowanie sfunkcjonalizowanych łączników umożliwia kontrolowanie zależności
„gospodarz-gość”, a także wpływa na elastyczność struktur typu MOF podczas
adsorpcji lub uwalniania molekuł. Interakcje „gospodarz-gość”, polegają na
usuwaniu lub wymianie molekuł gości z porów gospodarza przy zachowaniu
pierwotnej struktury [2].
Wydłużając łańcuch węglowy łącznika, przy zachowaniu takiego samego
rozmieszczenia jonów metali, można syntezować materiały o podobnej strukturze
i symetrii, ale o różnych rozmiarach porów. Im dłuższy łańcuch węglowy
organicznego ligandu, tym większa objętość porów. Termin określający tą
zależność to IRMOF (ang. IsoReticular Metal-Organic Frameworks), czyli
izoretikularne MOF potocznie
nazywane „równosieciowymi”. Przykładem
zależności IRMOF jest rodzina struktur MOF, oparta na takiej samej topologii, ale
odmiennej funkcjonalizacji [1-2]. Badania z wykorzystaniem rentgenografii
strukturalnej dowodzą, że jedną z najmniejszych struktur izoretikularnych MOF-5
jest IRMOF-1 [Zn4O(BDC)3], a jedną z największych IRMOF-16 [Zn4O(TPDC)3].
Krawędź komórki elementarnej IRMOF-1 jest podwojona, a jej objętość wzrasta
prawie ośmiokrotnie, co prowadzi do otrzymania IRMOF-16 (Rys. 2). Wraz ze
zwiększeniem rozmiarów komórki, powstaje pusta przestrzeń, która zostaje
zajmowana przez dodatkowe cząsteczki, np. rozpuszczalnika. W niektórych
przypadkach, aby wypełnić dużą pustą przestrzeń, wzrost sieci wtórnej wydaje się
być niezbędny, a zatem zachodzi przenikanie sieci. Nie obserwuje się między
dwoma sieciami trwałych wiązań kowalencyjnych. Stopień wzajemnego
przenikania, a tym samym porowatość i gęstość tych materiałów, można
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kontrolować przez zmianę stężenia reagentów, temperatury lub kontrolując warunki
eksperymentalne [18].

Rysunek 2.
Figure 2.

Związki IRMOF-1 i IRMOF-16 zbudowane z takich samych kationów metali, o jednakowej
topologii, ale różniące się rozmiarami [18]
IRMOF-1 and IRMOF-16 compounds composed of the same metal cations with the same
topology but different size [18]

W konsekwencji powyższego, związki metaloorganiczne typu MOF
charakteryzują się szerokim zakresem typów konstrukcji i wielkości porów, od
mikro do domen mezo, z lub bez grup funkcyjnych w ligandach organicznych.
Zastąpienie linkera może prowadzić do dwóch sytuacji: symetria struktury zostaje
zachowana, gdy stosowany jest inny łącznik i tylko parametry komórki
elementarnej ulegają zmianie, z powodu wydłużenia łańcucha węglowego np.
przechodząc od UiO-66 [Zr6O6(BDC)6] do UiO-68 [Zr6O6(TPDC)6] (UiO University of Oslo) (Rys. 3) lub symetria może się zmienić, ponieważ zachodzą
zmiany wzajemnego rozmieszczenia podstawników w ligandzie organicznym (Rys.
4) [11,14].

Rysunek 3.
Figure 3.

Struktury związków metaloorganicznych UiO-66, UiO-67, UiO-68 [19]
Structures of the metal-organic compounds UiO-66, UiO-67, UiO-68 [19]
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Rysunek 4.
Figure 4.

Geometrie MOP-1 i MOF-101 spowodowane zmianą wzajemnego rozmieszczenia
podstawników w ligandzie organicznym [14]
Geometries of MOP-1 and MOF-101 depending on the mutual arrangement of substituents in
the linker molecule [14]

2. CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA
POLIKARBOKSYLANOWYCH ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH
TYPU MOF
Struktury metaloorganiczne typu MOF, uwzgledniające w swojej budowie
polikarboksylanowe związki kompleksowe stanowią szczególnie interesujący
obszar badań ze względu na ich zróżnicowaną topologię mającą odzwierciedlenie w
szerokiej gamie praktycznych zastosowań. Łączniki polikarboksylanowe są
najczęściej stosowane do tworzenia otwartych struktur typu MOF opartych na
kationach metali o wartościowości wyższej niż 2. Związki o takiej strukturze
charakteryzują następujące cechy: powtarzalność syntezy w oparciu o właściwości
adsorpcyjne, wysoka stabilność termiczna i chemiczna wynikająca z trwałych
połączeń polikarboksylanów z jednostkami zawierającymi jon metalu, a także
tworzenie krystalicznych struktur o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej wraz
z obszernymi, wolnymi przestrzeniami wewnętrznymi (porami). Wyniki badań
pokazują, że wartości pól powierzchni syntetyzowanych związków mają wartości
od 1000 m2/g do 10 000 m2/g, a objętość porów może sięgać powyżej połowy
całkowitej objętości powstałej struktury. Specyficzna powierzchnia właściwa tych
związków określana jest zazwyczaj metodą BET (Brunauera-Emmetta-Tellera),
która jest rozwinięciem teorii Langmuira dla adsorpcji polimolekularnej
(wielowarstwowej). Metoda polega na pomiarze eksperymentalnej zależności
adsorpcji od ciśnienia w stałej temperaturze, z której określa się całkowitą
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powierzchnię adsorbentu. W celu bardziej szczegółowej analizy rozkładu wielkości
porów z izoterm adsorpcji stosowane są dodatkowe modele obliczeniowe.
W 2004 r. zespół Yaghie’go otrzymał strukturę typu MOF charakteryzującą się
najwyższym polem powierzchni wśród dotychczas syntetyzowanych związków tej
grupy MOF-177 [Zn4O(BTB)2] (powierzchnia BET = 3780 m2/g, porowatość
= 83%, objętość porów = 1,89 cm3/g). Wpływ tlenu i wody na stabilność
strukturalną MOF-177 bada się za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej i analizy
termograwimetrycznej. Próbkę MOF-177 poddaje się działaniu powietrza
o wilgotności względnej 16% i temperaturze 25 °C przez 5 tygodni. Zmiany
strukturalne MOF-177 monitoruje się przy pomocy wyników z przeprowadzonych
badań, określających właściwości krystalograficzne komórek tworzących strukturę.
Struktura krystaliczna MOF-177 stopniowo zmienia się z sześciokątnej na
ortogonalną, a następnie na jednoskośną (Tab.2). Wyniki przedstawione w Tabeli 2
wykazały, że MOF177 jest nie stabilny w wilgotnym powietrzu, jego struktury
krystaliczne będą stopniowo się pogarszać, jeśli zostanie na nie narażony. Jest to
prawdopodobnie spowodowane powolnym utlenianiem się klastrów metalicznych
i organicznych linkerów w strukturze MOF-177. Struktura krystaliczna MOF-177
ulega całkowitemu zniszczeniu po zanurzeniu w wodzie, zaś ogrzewanie MOF do
określonej temperatury indukuje odparowanie rozpuszczalnika stosowanego
w syntezie. W temperaturze 420 ° C MOF-177 zaczyna się rozpadać, całkowicie
przekształca się w tlenek cynku(II), czemu towarzyszy rozpad organicznego linkera
[20].
Tabela 2.
Table 2.

Zmiany właściwości strukturalnych próbki MOF-177 [20]
Changes in the structural properties the sample of MOF-177 [20]

Właściwości

Świeża

Po 1

Po 2

Po 3

Po 4

Po 5

krystalograficzne

próbka

tygodniu

tygodniach

tygodniach

tygodniach

tygodniach

Układ komórki

Heksagonalna

Ortogonalna

Jednoskośna

Jednoskośna

Jednoskośna

Jednoskośna

Rozmiar

a = 20,905

a = 19,161

a = 18,700

a = 18,878

a = 18,641

a = 19,874

komórki(Å)

b = 20,905

b = 23,691

b = 17,870

b = 15,307

b = 16,223

b = 13,066

c = 22,718

c = 17,527

c = 21,540

c = 18,947

c = 23,724

c = 24,785

α =90°

α =90°

α =90°

α =90°

α =90°

α =90°

Kąty komórki

Objętość
komórki(Å3)

β =90°

β =90°

β =123,3°

β =97,7°

β =138,7°

β =114°

γ =120°

γ =90°

γ =90°

γ =90°

γ =90°

γ =90°

8598,4

7956,5

6025,8

5425,2

4739,1

5879,9
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W celu przygotowania materiałów o jeszcze większej powierzchni, z większą
liczbą miejsc adsorpcyjnych, konieczne jest zastosowanie dłuższych organicznych
linkerów. Rozmiar porów jest określany przez długość łańcucha węglowego lub
liczbę pierścieni benzenowych tworzących łańcuch główny ligandu organicznego.
Utrzymywanie średnicy porów w zakresie mikroporów przez rozważny dobór
organicznych łączników prowadzi do maksymalizacji powierzchni BET struktury.
Powierzchnie BET otrzymane z izoterm adsorpcji są podobne do geometrycznych
powierzchni, uzyskanych ze struktury krystalicznej związków metaloorganicznych
typu MOF. Występowanie różnych podstawników i grup funkcyjnych w linkerze
odpowiada za dodatkową selektywność i niepowtarzalność właściwości
chemicznych porów. W 2010 r. otrzymano nowe związki MOF-200 [Zn4O(BBC)2]
i MOF-210 [(Zn4O)3(BTE)4(BPDC)3] o większej powierzchni BET w porównaniu
z MOF-177. Wytworzono MOF-200 i MOF-210 o powierzchni BET (odpowiednio
4530 m2/g , 6240 m2/g) i porowatości (90% , 89%) oraz objętości porów (3,59
cm3/g , 3,60 cm3/g) [17,20] .
Bezpośrednią metodą badania stabilności termicznej MOF jest analiza
termograwimetryczna (TGA), która pozwala zmierzyć zmiany masy analizowanej
próbki w funkcji temperatury. Analizator termograwimetryczny często łączony ze
spektrometrem mas pozwala na określenie nie tylko temperatury, w której zmienia
się masa próbki, ale także związków chemicznych odpowiedzialnych za tę zmianę
masy. Zwiększenie zawartości jonu kobaltu w Co100-MOF-74 prowadzi do
zmniejszenia jego stabilności termicznej, co można wytłumaczyć utlenianiem
kobaltu za pomocą tlenu molekularnego (Rys. 5). W atmosferze azotu stabilność
termiczna MOF-74 nie wykazuje zależności od zawartości jonu kobaltu(II) [14].

Rysunek 5.

Krzywe TGA zsyntezowanego MOF-74 w powietrzu (a) i w atmosferze azotu (b). Temperatury
degradacji organicznych ligandów są umieszczone w nawiasach, linie ciągłe przedstawiają
ubytek masy [%], a linie przerywane pokazują szybkość utraty masy podczas pomiaru [14]

Figure 5.

TGA curves of the synthesized MOF-74 in air (a) and under nitrogen (b).
The degradation temperatures of the organic ligands are given in brackets, the solid lines show
the loss in mass [%], and the dashed lines show the rate of mass loss during the measurement
[14]
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Biorąc pod uwagę budowę oraz obecność silnych wiązań chemicznych
tworzących struktury typu MOF (np. C-C, C-H, C-O i M-O), związki
metaloorganiczne typu MOF wykazują wysoką stabilność termiczną w zakresie od
250
do 500 . Właściwość tą w temperaturze do 300
w obecności gazu
obojętnego wykazuje HKUST-1 (Hong-Kong University of Science and
Technology) [Cu3(BTC)2] o powierzchni właściwej równej 1378 m2/g. Jego
charakterystyczną budowę, zwaną potocznie paddle-wheel, tworzą dimery
miedziowe Cu2(CO2)4, łączone linkerami kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego
(Rys. 6). Również grupa związków z rodziny UiO zawierających Zr(IV), wykazuje
termiczną i chemiczną stabilność. Przykładem związku o wysokiej stabilności
termicznej i chemicznej jest UiO-66 [Zr6O4(OH)4(BDC)6], którego funkcjonalizacja
przy pomocy NO2- i Br- nie zmienia stabilności, dodatkowo zwiększając odporność
na działanie kwasów i zasad. Zastępując organiczny ligand tetrakarboksylowym
(tetratopowym) linkerem (H4TCPP-H2) można otrzymać następujące związki
stabilne chemicznie w metanolu, wodzie i warunkach kwasowych przez 12 godzin:
MOF-525 [Zr6O4(OH)4(TCPP-H2)3] i MOF-545 [Zr6O8(H2O)8(TCPP-H2)2] [17,21].

Rysunek 6.
Figure 6.

Struktura krystaliczna HKUST-1 przedstawiająca trzy różne typy porów, które mają średnicę
w przybliżeniu 5 Å (zielony), 11 Å (pomarańczowy) i 13,5 Å (niebieski) [22]
Crystal structure of HKUST-1 showing three different types of pores, which have a diameters of
approximately 5 Å (green), 11 Å (orange) and 13,5 Å (blue) [22]

2.1. ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW TYPU MOF
ZŁOŻONYCH Z POLIKARBOKSYLANOWYCH ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

Polikarboksylanowe związki metaloorganiczne typu MOF ze względu
różnorodne właściwości fizykochemiczne znalazły szereg zastosowań, zaczynając
od syntezy w skali laboratoryjnej, aż po wysoce rozwiniętą produkcję przemysłową,
np. dostępne na rynku: HKUST-1 (Basolite C300) [Cu3(BTC)2], MIL-53 (Al)
(Basolite A100) [Al(OH)(BDC)] [2]. W oparciu o strukturę krystaliczną danego
związku wpływającą na charakterystyczne właściwości, można podzielić związki
typu MOF pod kątem zastosowań tj.: ze względu na możliwość magazynowania
gazów, ich separacja i oczyszczanie; katalizowanie reakcji; przewodnictwo

418

D. ZYCH, J. DRZEŻDŻON, L. CHMURZYŃSKI, D. JACEWICZ

protonowe (ogniwa paliwowe); luminescencja; biomedycyna i inne.
Nieustanna urbanizacja, połączona z rozwojem miast, przemysłu i chęcią
pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań dla magazynowania i konwersji energii,
przyczyniła się do rozwoju badań dotyczących wykorzystania wodoru i metanu
jako zamienników powszechnie stosowanej ropy naftowej. Mając na uwadze
zdolność magazynowania gazów przez materiały MOF, naukowcy podjęli próby
w kierunku efektywnego adsorbowania wodoru oraz metanu wewnątrz porów
związków typu MOF. Wodór zapewnia niezawodną, przyjazną dla środowiska
i klimatu energię. Ma on zastosowanie w licznych sektorach energetycznych, np.:
transport, przemysł, budownictwo. Jednakże nie otrzymuje się go w czystej postaci,
lecz zanieczyszczonej gazami tj.: N2, CH4, CO2. Wydzielenie czystego wodoru
z mieszaniny gazów, jego separacja i magazynowanie stały się obszarem badań.
Każdy z tych procesów wykorzystywał związki metaloorganiczne typu MOF.
Pierwsze badanie dotyczące adsorpcji wodoru zostało przeprowadzone na MOF-5
na początku XXI wieku i potwierdzało obiecujące właściwości tej grupy związków.
Dowiedziono, że zwiększenie objętości porów i pola powierzchni związków typu
MOF wpływa pozytywnie na ilość adsorbowanego gazu. Adsorpcja w temperaturze
otoczenia nie daje zadowalających efektów, zatem konieczne jest dobieranie
odpowiednich warunków, z uwzględnieniem temperatury i ciśnienia. Aspekt ten
utrudnia skonstruowanie aparatury mogącej w skali przemysłowej, przy niskich
kosztach, a co najważniejsze w warunkach otoczenia magazynować wodór, gdyż
gwałtowne zwiększenie temperatury powoduje drastyczny spadek adsorpcji
wodoru. Przykładem związków wykazujących zdolność przechowywania wodoru,
o wysokiej powierzchni właściwej jest HUST-1 [Cu3(BTC)2]. Jego trójwymiarowa
sieć zawiera pory o dużym przekroju poprzecznym równym 9x9 Å 2, przez które bez
problemu mogą przenikać mniejsze cząsteczki gazów. Mimo, że wykazuje on
zwiększone powinowactwo do adsorpcji CO2, CH4 i N2 niż H2, to selektywność
adsorpcji koreluje z oczyszczaniem mieszaniny gazów, z wydzielaniem
konkretnego produktu, w tym przypadku wodoru. Wpływ selektywności adsorpcji
gazu z mieszaniny na całkowitą selektywność membrany można oszacować za
pomocą następującej prostej zależności:
"selektywność membrany = selektywność dyfuzji x selektywność adsorpcji".
W tym przypadku membrana HKUST-1 o doskonałej porowatości, opierająca
swoją budowę na klastrach miedzi wykazuje doskonałą selektywność przenikania
dla H2 i wysoką przenikalność wodoru (1 10-6 mol m-2 s-1 Pa-1) (Tab. 3)
[15,24].
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Tabela 3.
Table 3.

Charakterystyka membran MOF do separacji gazu na przykładzie HKUST-1 [24]
Characteristics of MOF membranes for the gas separation on the example of HKUST-1 [24]

MOF

Wielkość

Substrat

Gaz

porów (Å)

Temperatura

Współczynnik

(°C)

selektywności

Przenikalność
wodoru
(mol m-2 s-1 Pa-1)

HKUST-1

9

Miedziana

H2

Pokojowa

siatka

H2/CO2 (6,8)

1,50 10-6

H2/N2 (7)
H2/CH4 (5,9)

HKUST-1

9

Dyski

H2

Pokojowa

α-Al2O3

H2/CO2

4,00–6,00 10-7

(4,6)
H2/N2
(3,7)
H2/CH4 (3)

HKUST-1

HKUST-1

9

9

Porowata

H2

25–60

H2/CO2 (9,24)

siatka

H2/N2 (8,91)

SiO2

H2/CH4 (11,2)

Rury

H2

Pokojowa

α-Al2O3

H2/CO2 (13,6)

1,00 10-6

4,00 10-8

H2/N2 (8,66)
H2/CH4 (6,19)

HKUST-1

9

PSF

H2

Pokojowa/60

H2/CO2 (7,2)

7,90 10-8

Zwiększanie pola powierzchni porów nie zawsze ma skuteczny wpływ na
objętość adsorbowanego wodoru. Skuteczność adsorpcji można osiągnąć przez
zwiększenie entalpii adsorpcji wodoru (Qst) tzn. ustalenie równomiernej entalpi
adsorpcji, mając na uwadze, że entalpia adsorpcji gwałtowanie spada gdy adsorpcja
wzrasta. Związkami o tej charakterystyce jest rodzina CPO-27 o otwartych centrach
metalicznych. Po usunięciu rozpuszczalnika z CPO-27, centra koordynacyjnie
nienasycone pełnią role kwasów Lewisa. Siła adsorpcji wodoru w nienasyconych
centrach metalicznych zależy od użytego kationu metalu Ni2+, Co2+, Mg2+, Zn2+,
Mn2+, Fe2+, Cu2+. Kationy metali z jonami kwasu 2,5-dihydroksytereftalowego
(DHTP) tworzą sieć krystaliczną CPO-27. Początkowy gwałtowny pobór gazu
obserwowany w izotermach, który występuje poniżej 5 kPa przy 77 K odpowiada
adsorpcji pierwszej czasteczki wodoru, druga cząsteczka wodoru jest adsorbowana
przy ciśnieniu prawie 100 razy większym bez zmiany wartości temperatury [17,25].
Alternatywnym źródłem paliwa o dużej gęstości w porównaniu z wodorem
i benzyną jest gaz ziemny. A dokładnie zawarty w nim (95 % ) metan, który może
być adsorbowany w porach związków metaloorganicznych typu MOF. Podobnie
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jak w przypadku adsorpcji wodoru, całkowita zdolność pobierania metanu jest
zasadniczo proporcjonalna do objętości porów w MOF. Obliczone całkowite
wartości dla MOF-177, MOF-200 i MOF-210 wynoszą odpowiednio 345 mg/g, 446
mg/g, 476 mg/g, dla ciśnienia i temperatury wynoszących 298 K i 80 barów. Ilość
metanu przechowywana w naczyniu napełnionym jednym z MOF-177, MOF-200,
MOF-210 jest co najmniej dwukrotnie większa niż ilość, którą można
przechowywać w pustym naczyniu w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem do
80 barów. Powstające krystaliczne związki o strukturze typu MOF charakteryzujące
się wysoką przewodnością protonów są obiecujące dla ulepszania ogniw
paliwowych. Istnieją dwa rodzaje przewodnictwa protonowego MOF: w warunkach
niskiej temperatury poniżej 100 °C , w obecności wody i drugi rodzaj w wysokiej
temperaturze powyżej 100 °C, w warunkach bezwodnych. Wyżej opisane procesy,
zarówno oczyszczanie gazów, ich magazynowanie czy przewodnictwo protonowe,
a ponadto „ogromne” powierzchnie wewnętrzne ok. 10 000 m2/g oraz możliwość
dostosowania wielkości i struktury związków są szeroko badane przez firmę
Mercedes-Benz [23]. Przedstawiane przez nich koncepty ekologicznych,
przyjaznych człowiekowi i środowisku samochodów, stanowią przyszłościowe
rozwiązania wykorzystujące sieci typu MOF w używanych akumulatorach litowosiarkowych. W porównaniu z obecnie stosowanymi akumulatorami umożliwia to
stosunkowo niewielkie, ale bardzo wydajne magazynowanie energii. Twórcy idei
wykorzystującej MOF-y w akumulatorach samochodowych zakładają, że do czasu
wprowadzenia do produkcji seryjnej, ten typ baterii będzie w stanie osiągnąć
gęstości energii do 350 Wh/kg [15,17,18].
Kolejnym, jednym z głównych, a zarazem najbardziej obiecujących
zastosowań materiałów metaloorganicznych typu MOF są nauki biomedyczne.
Konieczność tworzenia związków „przyjaznych biologicznie” wymaga zwrócenia
uwagi na toksyczność i biozgodność otrzymywanych struktur. Osiągnięcie danego
efektu terapeutycznego wiąże się z określeniem procesu dystrybucji substancji
leczniczej w organizmie tj.: zbadanie kumulacji w tkankach i narządach, kinetyki
degradacji, czy procesu wydalania z organizmu. Wyniki badań nad toksycznością
tej grupy związków opisane w literaturze, rozpoczynają się od określenia
poszczególnych substratów używanych w syntezie, tak by ich ingerencja
w organizmie nie powodowała negatywnych skutków (rozdział 1.1.1) [26].
Kontrola powierzchni związków jest kluczowym parametrem dyktującym
o chemicznych i fizycznych właściwościach cząstek. Wielkości cząstek są
czynnikiem ograniczającym dla niektórych sposobów podawania leków np. droga
pozajelitowa wymaga stabilnych roztworów, zawiesin nanocząstek MOF
(nanoMOF) mniejszych niż 200 nm, aby swobodnie krążyć w najmniejszych
żyłach. Możliwości w doborze składu chemicznego pozwalają na otrzymywanie
dopuszczalnych toksykologicznie struktur. Wysoka funkcjonalność związków MOF
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ma odzwierciedlenie w ich zastosowaniu jako środki obrazujące lub nośniki
do
dostarczania
substancji leczniczych. Ibuprofen, stosowany powszechnie
w lekach, wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Związki typu
MOF zostały przebadane pod kątem ich wykorzystania do transportu ibuprofenu w
organizmie. Badania nad wykorzystaniem następujących związków: MIL-100
(Cr3+, Fe3+) [Fe3OF(BTC)2, Cr3OF(BTC) 2], MIL-101 (Cr3+) [Cr3OF(BDC)2] oraz
MIL-53 (Cr3+, Fe3+) [Cr(OH)(BDC), Fe(OH)(BDC)] do transportu ibuprofenu
prowadzone były w warunkach płynów ustrojowych, w temperaturze 37 °C
i pH=7,4. Mimo toksyczności związków chromu(III), badany model leku
wykazywał szczególną mezoporowatość (klatki o średnicy 25-34 Å z mikroporami
(oknami) o średnicy 5-16 Å), pozwalającą na wnikanie leku. Charakteryzował się
dużą objętością porów ok. 2 cm3/g przy powierzchni właściwej w zakresie 2100 4400 m2/g (wartości BET). Ponadto, stabilność w środowisku wodnym pozwalała
uniknąć niekontrolowanego uwalniania leku i jego nagłej degradacji. Zawartość
substancji czynnej na 1 g nośnika wynosiła dla MIL-100 0,35 g, a dla MIL-101 1,38
g. Wyjątkowo wysokie obciążenia lekiem ok 1,4 g ibuprofenu na gram MIL-101
(Cr3+), odpowiada ~56 cząsteczkom ibuprofenu w każdym mniejszym porze i ~92
cząsteczkom w większym. Wyższa zdolność inkorporacji dla MIL-101 jest
prawdopodobnie konsekwencją dużej powierzchni właściwej oraz oddziaływań
tworzących się między deportowanymi cząsteczkami ibuprofenu, a kationami
metali i organicznymi ligandami. Wpływ na wydajność inkorporacji substancji
leczniczej wynika z tego, że cząsteczki ibuprofenu o rozmiarze 10 - 5 Å mają
dostęp tylko do większych porów w MIL-100, a małe pory mogą być zajmowane
tylko przez cząsteczki o rozmiarach 5 Å. Użyty chrom [Cr3OF]6+ jest dla organizmu
człowieka toksyczny, aby rozszerzyć badania z uwzględnieniem mniej toksycznego
metalu, w dalszych syntezach wykorzystywano jony żelaza(III) tj. MIL-100 (Fe3+),
MIL-53 (Fe3+) i dla porównania MIL-53 (Cr3+). Dla MIL-100 (Fe3+) i MIL-100
(Cr3+) nie obserwujemy charakterystycznych różnic w inkorporacji substancji
leczniczej. Powierzchnia właściwa związków Fe3OF(BTC)2 i Cr3OF(BTC)2, ilość
substancji pochłanianej i czas uwalniania są takie same, jedynie objętość porów
nieznacznie się różni. Dla MIL-53, obserwujemy niższą wydajność inkorporacji
ibuprofenu w porównaniu z MIL-100 i MIL-101, co wynika z mniejszej objętości
porów (Tab 4.). Dodatkowo czas uwalniania dla MIL-53 wynosi 21 dni, czego
przyczyną jest silne „uwięzienie” leku w mniejszych porach oraz specyficzne
wiązania wodorowe między grupą karboksylową ibuprofenu, a grupami
hydroksylowymi związku typu MOF. Powolne uwalnianie odpowiadało
przewidywalnej i niezależnej od stężenia kinetyce zerowego rzędu. Elastyczność
MOF-ów jest interesującą właściwością dającą lepszą kontrolę uwalniania leku
zarówno przez optymalizację interakcji lek-MOF, jak i dyfuzję leku przez pory.
Przy czym rodzaj stosowanego jonu metalu nie ma wpływu na opisywaną
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wydajność. Potwierdza to przedstawiona w tabeli zależność dla analogów MIL-100
(Cr3+, Fe3+) i MIL-53 (Cr3+, Fe3+). Biorąc pod uwagę inne materiały porowate
np. zeolity, których rozmiar i objętość porów jest stosunkowo mniejsza od
opisywanych związków typu MOF, warto zauważyć, że możliwość adsorpcji
ibuprofenu jest 9 razy mniejsza w przypadku zeolitów [11,16,21].
Tabela 4.

Table 4.

Wielkość i objętość porów związków typu MOF oraz wyniki enkapsulacji / uwalniania
ibuprofenu [16]
b - Dostępne pentagonalne mikropory (∼12 Å) i heksagonalne (∼16 Å) „okna”. Mniejsze pory
są dostępne tylko dla pentagonalnych struktur [16]
c - Dostępne pentagonalne mikropory (∼5 Å) i heksagonalne (∼8,5 Å) „okna”. Mniejsze pory są
dostępne tylko dla pentagonalnych struktur [16]
Pore size and volume of different porous solids and the results of the encapsulation/release of
ibuprofen [16]
b - Accessible by microporous pentagonal (∼12 Å) and hexagonal (∼16 Å) windows. Smaller
cages are only accessible through pentagonal windows [16]
c -Accessible by microporous pentagonal (∼5 Å) and hexagonal (∼8.5 Å) windows. Smaller
cages are only accessible through pentagonal windows [16]
MOF

Wielkość

Objętość

Powierzchnia

Adsorbowany

Czas

porów

porów

BET

Ibuprofen

uwalniania

(Å)

(cm3/g)

(m2/g)

(g/g)

(dni)

MIL-101(Cr )

29-34 b

2,0

4500

1,38

6

MIL-100(Cr3+)

25-29 c

1,2

2100

0,35

3

MIL-100(Fe3+)

25-29 c

1,1

2100

0,35

3

MIL-53(Cr3+)

8

0,5

1500

0,22

21

MIL-53(Fe3+)

8

0,5

0,21

21

Zeolit(Fau)

11

0,3

630

0,16

7

Mezoporowata

36

1,0

1160

0,34

2

3+

krzemionka(MCM-41)
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----------------------------------------------------------------MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH

----------------------------------------------Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze
zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym
przedsiębiorstwem.
Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie z wytycznymi
polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie oczyszczania
wody.
Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną
dokumentacją kwalifikacyjną.
Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do
oczyszczania wody.
Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych
Państwu

ludzi,

laboratoryjnego

działających
i

aparatury

w

branży sprzętu

naukowo-badawczej

produkowanej przez światowych liderów.
Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa w
zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie
zgodnie z Państwa potrzebami.
Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą
ofertę dokładnie do Państwa potrzeb.
Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania
łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas
sprzedany będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności
wykonywania dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego
czasu.
Z naszymi partnerami zawarliśmy umowy na zasadach wyłączności i uprawniające
nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego i
aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski.
Oferowany przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia
warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają
wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9000.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją
„WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH” w latach 2015-2019






















prof. dr hab. Grażyna Bator
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. inż. Barbara Becker
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
dr n. farm. Barbara Bednarczyk-Cwynar
Zakład Chemii Organicznej UM w Poznaniu
dr Andrzej Bil
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Katedra Biomateriałów
prof. dr hab. Małgorzata Bojczuk
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Stanisław Boryczka
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Burczyk
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład
Technologii Organicznej i Farmaceutycznej
prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski
Wydział Chemii UMK, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
dr hab. Michał Bystrzejewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemiii
dr Marek Cebrat
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
dr hab. Lech Celewicz
Uniwersytet A. Mickiewicza Wydział Chemii Pracownia Chemii
Nukleozydów i Nukleotydów
prof. dr hab. Adam Choma
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Genetyki i
Mikrobiologii
prof. dr hab. inż. Jerzy Choma
Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Zbigniew Ciunik
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Mirosław Czarnecki
Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Leszek Ciunik
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski



prof. dr hab. Marek Cegła
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział
Farmaceutyczny; Katedra Chemii Organicznej



prof. dr hab. inż. Maria Cieślak-Golonka
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska




















prof. dr hab. Witold Danikiewicz
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Barbara Dębska
Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
prof. dr hab. Jacek Dramiński
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
dr Joanna Drzeżdżon
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
prof. dr hab. Andrzej Dżugaj
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych; Instytut Genetyki i
Mikrobiologii
prof. dr hab. Michał Fedoryński
Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny; Instytut Biotechnologii
prof. dr hab. Rafał Frański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
prof. dr hab. Andrzej Gamian
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział
Lekarski; Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
prof. dr hab. Barbara Gawdzik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra
Biotechnologii Środowiskowej
prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Zakład Toksykologii i
Kancerogenezy
prof. dr hab. Karol Lesław Grela
Instytut Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Katarzyna Gobis
Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej; Katedra i Zakład Chemii Organicznej
prof. dr hab. inż. Roman Gancarz
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład
Technologii Organicznej i Farmaceutycznej
dr inż. Monika Gołda-Cępa
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
prof. dr hab. Jacek Gliński
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Ryszard Gryglewski
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski;
Katedra Historii Medycyny






















prof. dr hab. Teresa Grzybek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział
Energetyki i Paliw
prof. dr hab. Maria Grzeszczuk
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka
Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Jerzy Hawranek
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
dr inż. Jolanta Iłowska
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" Zakład Środków
Specjalistycznych
prof. dr hab. Stanisław Leśniak
Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
prof. dr hab. Beata Liberek
Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii; Katedra Chemii Organicznej
dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
prof.dr hab. Marian Jaskuła
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Chemii Fizycznej i
Elektrochemii
prof. dr hab. Bronisław Jańczuk
Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
dr hab. inż. Andrzej Kaim
Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Roman Kaliszan
Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Zygmunt Kowalski
Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Zakład Chemii
Kosmetycznej i Farmaceutycznej
prof. dr n. przyr. Marian Kruzel
University of Texas Health Science Center at Houston, Department of
Integrative Biology and Pharmacology
prof. dr hab. Leszek Kępiński
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Karol Kacprzak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział
Chemii; Pracownia Stereochemii Organicznej
dr hab. Inż. Janina Kabatc
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii
prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
dr hab. Agnieszka Kamińska
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
























prof. dr hab. Adam Klimowicz
Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie
dr hab. Maria Korabik
Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bogusław Kryczka
Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii; Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
prof. dr hab. Paweł Grzegorz Krysiński
Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
prof. dr hab. Aleksandra Kubicz
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Przyrodniczych; Instytut Biochemii
i Biologii Molekularnej
prof. dr hab. Leszek Kępiński
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
prof. dr hab. Aleksander Koll
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Medycznej
prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii Organicznej
prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
prof. dr hab. Adam Kraszewski
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Krzemiński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii
prof. dr hab. Zdzisław Latajka
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Anna Łukaszewicz-Hussain
Akademia Medyczna w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem
Stomatologicznym
prof. dr. hab. Wojciech T. Markiewicz
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Wojciech Macyk
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Chemii Nieorganicznej
dr inż. Sylwia Magiera
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
dr hab. Dariusz Matoda
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
dr hab. Agnieszka Markowska
Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. inż. Katarzyna Materna
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. Jan Milecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii























prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
prof. dr hab. Jacek Młynarski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
prof. dr hab. n. farm. Hanna Mojska
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
dr hab. Marcin Molenda
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jacek Namieśnik
Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii Analitycznej
dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii
dr inż. Joanna Ortyl
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i
Technologii Chemicznej; Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Aleksandra Pałasz
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
dr hab. Jarosław Panek
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Izabela Pawlaczyk-Graja
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
dr hab. inź. Agnieszka Pladzyk
Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska
dr hab. Stanisław Porwański
Uniwersytet Łódzkii, Wydział Chemii
dr hab. Piotr Przybylski
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Chemii
prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz – Motowidło
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Sławomir Szafert
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii; Katedra Chemii Nieorganicznej i
Analitycznej
prof. dr hab. Jarosław Sławiński
Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej; Katedra i Zakład Chemii Organicznej
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii;
Zakład Chemii Supramolekularnej














dr hab. inż. Renata Siedlecka
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Organicznej
prof. dr hab. Wiesława Sikora
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH
prof. dr hab. Jerzy Silberring
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Katedra Biochemii i Neurobiologii
prof. dr hab. Katarzyna Marta Stadnicka
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Krystalochemii i
Krystalofizyki
prof. dr hab. Janusz Wojciech Stafiej
Instytut Chemii Fizycznej PAN
prof. dr hab. inż. Irena Stareczko-Baranowska
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. Jacek Antoni Stawiński
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
prof. dr hab. Maciej Stobiecki
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
prof. dr hab. inż. Jacek Mikołaj Skarżewski
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Chemii
Organicznej
prof. dr hab. inż. Wincenty Antoni Skupiński
Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny;
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
dr hab. Krzysztof Sobczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii;
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologi



prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Chemii
Medycznej i Mikrobiologii



prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Sobiak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
Wydział Farmaceutyczny; Katedra i Zakład Technologii Chemicznej
Środków Leczniczych
prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; Instytut Chemii Organicznej
prof. dr hab. inż. Mirosław Soroka
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej






prof. dr hab. Mirosław Soszyński
Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
Katedra Biofizyki Molekularnej
dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw
i Zbóż
























dr hab. Michał Szumski
Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr inż. Michał Świętosławski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
prof. dr hab. Marek Tkacz
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Fizykochemii Ciała Stałego
prof. dr hab. Vinh Hung Tran
Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Tadeusz Trawczyński
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Zakład Chemii i Technologii
Paliw
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Witold Trochimczuk
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydziałowy Zakład
Materiałów Polimerowych i Węglowych
dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; Wydział Farmaceutyczny z
Oddziałem Analityki Medycznej; Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
prof. zw. dr hab. Anna Maria Trzeciak
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
dr hab. Andrzej Turek
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
dr inż. Bożena Tyliszczak
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
dr hab. Przemysław Starynowicz
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
prof. zw. dr hab. Zbigniew Szewczuk
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. Anna Szmyrka-Grzebyk
Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
prof. dr hab. Artur Terzyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii
dr inż. Bożena Tyliszczak
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
dr inż. Bożena Twardochleb
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Zakład Produktów Ekologicznych
dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
dr Agnieszka Węgrzyn
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
prof. dr hab. Ewa Witek
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Technologii Chemicznej
prof. dr hab. Zygfryd Witkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Beata Wileńska
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii








prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Monika Wujec
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z
Oddziałem Analityki Medycznej; Katedra i Zakład Chemii
prof. dr hab. inż. Ilona Wandzik
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii; Politechnika Śląska
prof. dr hab. Anna Zawisza
Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

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 Redakcja, 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 prze-jawy 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 czarnobiałym wydrukiem wersji papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na
czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków.
Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty
wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk
potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.
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