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Dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. PP, absolwent
Wydziału
Technologii
Chemicznej
Politechniki
Poznańskiej (2010). W roku 2014 uzyskał stopień
naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie
technologii chemicznej, a w 2019 stopień doktora
habilitowanego
w
dziedzinie
nauk
ścisłych
i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne. Od 2020
roku jest profesorem Politechniki Poznańskiej. Laureat
licznych wyróżnień, w tym m.in. Stypendium Naukowego
Miasta Poznania (2014), Nagrody Miasta Poznania za
wyróżniającą się pracę doktorską (2016), Stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych
młodych naukowców (2018), Nagrody Prezesa Rady
Ministrów (2020), Nagrody Polskiego Towarzystwo Chemiczne za wyróżniające
osiągnięcia naukowe (2020) i wielu innych. Zainteresowania naukowe: biopolimery, ze
szczególnym uwzględnieniem ligniny; projektowanie, charakterystyka i zastosowanie
funkcjonalnych materiałów/biomateriałów/materiałów hybrydowych; kompozyty
polimerowe; kompozyty cementowe; biokompozyty. Autor ponad 80 publikacji
naukowych indeksowanych w JCR, 8 rozdziałów w książkach oraz 7 patentów.
Kierownik lub wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych finansowanych
przez NCN, NCBiR oraz MNiSW.

https://orcid.org/0000-0001-6055-2606
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ABSTRACT
Polymers of natural origin have been gaining increasing significance
in sciences, as well as the industry. Owing to their renewable nature, unique
properties and wide availability, they are components that can be used for numerous
advanced applications. Lignin, a biopolymer, which is a waste product separated
from the widely understood biomass, most usually generated in the pulp and paper
industry, falls in line with this trend. In this context, the importance of cellulose,
which is used in the production of paper and by-products is greater. Whereas lignin,
in the vast majority, i.e. approx. 95-98%, constitutes an energy source generated as
a result of its combustion. However, nowadays, due to the huge potential arising
from the specific structure of lignin and its properties, attempts are being made at
using this material in many different applications within the so-called high added
value.
Lignin, as a commonly used polymer of unique chemical structure
and properties, has recently become a source of many studies utilizing its potential
in the preparation of functional materials and/or biomaterials, including hybrid
ones. Such systems consist of appropriate inorganic and organic elements, which as
a whole constitute a functional product with special properties, not exhibited by
individual components. This provides unlimited possibilities in terms
of engineering, shaping and practical application in newly developed systems.
The huge interest in hybrid materials and/or biomaterials results from their potential
applications, namely, in medicine, electronics, optics, electrochemistry, energy
storage etc.
Therefore, it nowadays becomes justified and important to try and develop
new, functional systems, which owing to their specific properties could result
in interesting application-wise possibilities in everyday life. Therefore, the attempt
to use lignin as a source of many attractive and prospective possibilities is not
without significance.

Keywords: biopolymers, lignin, hybrid materials, green chemistry
Słowa kluczowe: biopolimery, lignina, materiały hybrydowe, zielona chemia
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WPROWADZENIE
W ostatnich latach coraz większe znaczenie w nauce, a także przemyśle, mają
polimery pochodzenia naturalnego, które ze względu na swój odnawialny charakter,
unikalne właściwości oraz szeroką dostępność stanowią komponenty mogące być
wykorzystane w wielu zaawansowanych aplikacjach. W ten nurt wpisuje się lignina,
biopolimer stanowiący produkt odpadowy wyodrębniany z szeroko rozumianej
biomasy, najczęściej generowany w przemyśle celulozowo-papierniczym. W tym
kontekście zdecydowanie większe znaczenie ma celuloza, która wykorzystywana jest
w produkcji papieru oraz produktów pochodnych. Z kolei lignina, w wyraźnej
większości, tj. około 95-98% stanowi źródło energii, powstałe w wyniku jej spalania.
Jednak, w dzisiejszych czasach, ze względu na ogromny potencjał wynikający ze
specyficznej budowy strukturalnej ligniny oraz jej właściwości podejmuje się próby
zastosowania tego materiału w ramach tzw. wysokiej wartości dodanej [1–3].
Lignina, jako szeroko rozpowszechniony biopolimer o unikalnej strukturze
chemicznej i właściwościach, stała się w ostatnim czasie źródłem licznych badań
wykorzystujących jej potencjał w preparatyce funkcjonalnych materiałów i/lub
biomateriałów, w tym hybrydowych. Tego rodzaju układy składają się z odpowiednich
komponentów nieorganicznych oraz organicznych, które jako całość stanowią
funkcjonalny produkt o specjalnych właściwościach, którymi pojedyncze składniki nie
charakteryzują się. To daje nieograniczone możliwości projektowania,
charakteryzowania i praktycznego zastosowania nowo opracowanych układów.
Ogromne zainteresowanie materiałami i/lub biomateriałami hybrydowymi wynika z ich
możliwych, potencjalnych zastosowań m.in. w medycynie, elektronice, optyce,
elektrochemii, magazynowaniu energii etc. [4–6].
Zasadnym i istotnym staje się więc w dzisiejszych czasach podejmowanie prób
opracowania nowych, funkcjonalnych układów, które ze względu na swoje specyficzne
właściwości mogłyby znaleźć ciekawe możliwości wykorzystania w życiu codziennym.
Nie bez znaczenia jest w tym miejscu próba użycia ligniny, jako źródła wielu
interesujących i przyszłościowych możliwości.

1. LIGNINA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
I ZASTOSOWANIE
Lignina jest drugim najbardziej rozpowszechnionym biopolimerem
w przyrodzie. Obok celulozy i hemicelulozy stanowi główny składnik budulcowy
biomasy drzewnej. W zależności od rodzaju rośliny udział ligniny jest
zróżnicowany, ale najczęściej kształtuje się na poziomie około 20% [7].
Pierwsze wzmianki o ligninie pochodzą sprzed ponad 200 lat, kiedy to w 1819
roku szwajcarski botanik Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) wprowadził
pojęcie la lignine (z języka francuskiego) i tym mianem określił nierozpuszczalną
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frakcję drewna, powstałą po reakcji z rozpuszczalnikiem organicznym i łagodnym
kwasem [8]. Jednak mimo usilnie prowadzonych badań od tego czasu po dzień
dzisiejszy nie udało się zrozumieć w sposób jednoznaczny biosyntezy oraz
biodegradacji ligniny przebiegającej w przyrodzie, a tym samym pośrednio poznać
pełnej jej struktury chemicznej.
W wyniku przeprowadzonych dotąd badań naukowcy dowiedli, że w skład
struktury ligniny wchodzą trzy podstawowe monomery (alkohole: p-kumarylowy,
koniferylowy oraz synapinowy). Zostały one zaprezentowane na Rys. 1. Ich udział
w materiale roślinnym uzależniony jest od gatunku drewna (drewno miękkie lub
drewno twarde), pochodzenia rośliny, a pośrednio także od strefy klimatycznej,
w której występuje. Wzajemne powiązanie poszczególnych monomerów odbywa
się dzięki różnorodnym typom wiązań kowalencyjnych, do których w przypadku
ligniny zalicza się wiązania eterowe oraz wiązania węgiel-węgiel. Wykazano, że
najczęściej występującym rodzajem wiązania w ligninie (od 35 do 70%,
w zależności od rodzaju drewna) jest wiązanie eterowe β-O-4 [9–11].

Rysunek 1.
Figure 1.

Monomery ligniny: a) alkohol p-kumarylowy, b) alkohol koniferylowy oraz c) alkohol
synapinowy, na podstawie [9–11]
Lignin monomers: a) p-coumaryl alcohol, b) coniferyl alcohol and c) sinapyl alcohol, based
on [9–11]

Najważniejszym rodzajem ligniny, który produkowany jest niemal w 85%
światowej produkcji przemysłowej jest lignina kraft (z ang. kraft lignin) [8, 12, 13].
Podstawą metody kraft jest produkcja ligniny podczas roztwarzania drewna,
w wyniku czego uzyskiwana jest celuloza (wykorzystywana głównie do produkcji
papieru oraz materiałów pokrewnych) oraz ług czarny, który składa się głównie
z ligniny, hemicelulozy, cukrów oraz kwasów, stanowiących komponenty drewna.
Istota procesu kraft obejmuje początkowe działanie na drewno wodnym roztworem
wodorotlenku sodu wraz z siarczkiem sodu, w temperaturze od 160 do 170°C, pod
zwiększonym ciśnieniem. W pierwszym etapie procesu drewno, po oczyszczeniu
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z zanieczyszczeń i rozdrobnieniu, trafia do zbiornika, w którym zostaje usunięta
lignina. Za pośrednictwem zastosowania ługu białego tj. wodnych roztworów
NaOH i Na2S, a także podwyższonej temperatury i ciśnienia, doprowadza się
finalnie do rozerwania wiązań eterowych występujących w strukturze drewna.
W bardzo uproszczony sposób przebieg procesu kraft można zapisać równaniem
(1).

Po przeprowadzeniu wyżej opisanych czynności uzyskuje się włóknistą masę
celulozową, która dodatkowo zawiera tzw. ług czarny. W kolejnym etapie następuje
delignifikacja (wybielanie masy celulozowej) oraz regeneracja ługu czarnego.
Sposób regeneracji ługu opiera się na procesie spalania, dzięki któremu dochodzi
do redukcji siarczanu(VI) sodu do siarczku sodu, poprzez utlenianie organicznego
węgla (reakcja 2).

W następstwie otrzymany zostaje tzw. ług zielony wskutek rozpuszczenia
stopionych soli. W jego skład wchodzą wodne roztwory węglanu sodu i siarczku
sodu. Związki te w kolejnej fazie poddane zostają reakcji z wodorotlenkiem wapnia
przekształcając się w węglan wapnia i wodorotlenek sodu (reakcja 3). Otrzymane
produkty po ogrzaniu mogą zostać ponownie wykorzystane w procesie
(reakcje 4 i 5) [8, 12, 13].

W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się postępujący wzrost
zainteresowania ligniną. Istotne staje się nie tylko jej wykorzystanie przemysłowe,
ale coraz częściej powstają interdyscyplinarne prace naukowe w najlepszych
czasopismach o obiegu międzynarodowym. Na początku XXI wieku, dla frazy
lignin, ilość publikacji naukowych wynosiła niespełna 30 tys. odsłon (dane z bazy
Scopus). Na dzień 24.11.2020 r. ilość ta osiągnęła niemal 205 tys. odsłon [14].
Świadczy to więc o ogromnym zainteresowaniu tym biopolimerem wskazując
jednocześnie, że tematyka jest aktualna i rozwojowa.
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Popularność, jaką lignina zyskuje w ostatnich latach, związana jest przede
wszystkim z nowymi kierunkami jej zastosowania. Można ją wykorzystać w dwóch
formach:
 nie uwzględniając wcześniejszej modyfikacji chemicznej ligniny, poprzez
co biopolimer bezpośrednio wykorzystany jako komponent lub
wbudowany w matrycę nadaje nowych/ulepszonych właściwości
produktom docelowym;
 uwzględniając uprzednią modyfikację chemiczną biopolimeru, w wyniku
czego można otrzymać szeroką grupę “projektowalnych” chemikaliów,
a także nowej generacji funkcjonalne materiały/biomateriały/materiały
hybrydowe oraz polimery o specjalnych właściwościach.
Wspomnianą modyfikację ligniny przeprowadzaną głównie w celu
wytworzenia zaawansowanych układów, o unikalnych właściwościach, można
sklasyfikować w trzech zasadniczych kategoriach [15]:
 fragmentacja lub depolimeryzacja ligniny, w celu użycia biopolimeru jako
źródła węgla lub w celu rozszczepienia struktury biopolimeru na
monomery aromatyczne;
 modyfikacja poprzez tworzenie nowych miejsc aktywnych chemicznie;
 chemiczna modyfikacja głównie grup hydroksylowych.
Kontrolowana modyfikacja struktury ligniny z wykorzystaniem różnorodnych
związków nieorganicznych umożliwia przede wszystkim otrzymanie
funkcjonalnych układów, w tym hybrydowych do specyficznych zastosowań
[16–18]. Dodatkowo, w przeciągu ostatnich lat rozwinął się nowy nurt badawczy
wykorzystujący ciecze jonowe w “chemii ligniny”. Tym sposobem, dzięki użyciu
takich związków możliwe staje się efektywne wytworzenie zaawansowanych,
unikalnych produktów, zgodnie z szeroko pojętymi zasadami zielonej chemii
[19–22].
Wykorzystanie różnorodnych związków w charakterze modyfikatorów
struktury
ligniny
otworzyło
nową
ścieżkę
zastosowania
modyfikowanych/aktywowanych form biopolimeru. Początkowo ligninę
przeznaczano wyłącznie jako źródło energii. Fakt ten znany jest po dzień dzisiejszy
i szeroko stosowany w przemyśle, co związane jest niestety z niską wartością
dodaną produktu. Biopolimer oraz jego pochodne można wykorzystać także
w innych konwencjonalnych zastosowaniach, m.in. jako: stabilizatory roztworów
koloidalnych, techniczne środki powierzchniowo czynne, kleje, środki
dyspergujące, detergenty przemysłowe, emulsje wiertnicze oraz dodatki do betonu
[8, 16, 23, 24]. Jednak w ostatnim czasie poszukuje się coraz to nowszych
rozwiązań i technologii pozwalających na zagospodarowanie omawianego
produktu.
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Wiele cennych właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych, którymi
charakteryzuje się lignina, a dodatkowo jej ciekawa i zróżnicowana struktura
chemiczna powodują, że znajduje ona od niedawna (głównie od początku XXI
wieku) liczne nowe, praktyczne zastosowania w wielu dziedzinach nauki
i gałęziach przemysłu [1, 2, 8, 25]. Trendy związane z trwającymi aktualnie,
zaawansowanymi badaniami nad ligniną wskazują, że rozwój badań nad tym
biopolimerem będzie w niedalekiej przyszłości jeszcze bardziej zintensyfikowany,
co przyczyni się z pewnością do wprowadzenia kolejnych, innowacyjnych
rozwiązań w zakresie nowoczesnych nisko- i/lub bezodpadowych technologii. Na
Rys. 2 zebrano najważniejsze kierunki zastosowań ligniny ze względu na częstość
wykorzystania i wartość dodaną.

Rysunek 2.
Figure 2.

Zastosowanie ligniny ze względu na częstość wykorzystania i wartość dodaną, na podstawie
[1, 2, 8, 23–25]
Lignin application in terms of the frequency of use and added value, based on [1, 2, 8, 23–25]

2. MATERIAŁY HYBRYDOWE – PROJEKTOWALNE UKŁADY
OBECNYCH CZASÓW
W dzisiejszych czasach interdyscyplinarne podejście do zagadnień inżynierii
materiałowej oraz technologii chemicznej umożliwia chemikowi odpowiednie
zaprojektowanie, nawet najbardziej zaawansowanych układów, pod kątem
preferowanego składu, wielkości, morfologii oraz szeroko rozumianej
funkcjonalności.
Takim układami z pewnością są materiały hybrydowe, stanowiące jedno
z największych technologicznych odkryć ostatnich lat. Są one złożone z minimum
dwóch różnych komponentów (najczęściej organicznego oraz nieorganicznego).
Właściwości fizykochemiczne oraz strukturalno-morfologiczne prekursorów
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wchodzących w skład danego układu mają nieodłączny wpływ na finalne cechy
materiału hybrydowego, a co z tym powiązane na jego potencjalne kierunki
zastosowania [4, 5, 26]. Omawiane materiały, ze względu na oddziaływania
pomiędzy fazą nieorganiczną, a matrycą organiczną, można sklasyfikować
w dwóch zasadniczych grupach, zaprezentowanych na Rys. 3.

Rysunek 3.
Figure 3.

Podział materiałów hybrydowych
Classification of hybrid materials

Materiały hybrydowe charakteryzują się dużą różnorodnością, głównie ze
względu na swoiste, unikalne właściwości fizykochemiczne, dyspersyjne
i mikrostrukturalne. Ich potencjał aplikacyjny jest coraz wyraźniej dostrzegany, co
przedkłada się na to, że znaczna ilość układów hybrydowych znalazła zastosowanie
komercyjne lub jest bliska temu. Wskaźnikiem zainteresowania są dodatkowo
licznie prowadzone przez wielkie korporacje międzynarodowe, w tym również
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa branżowe, badania oraz wdrożenia [4, 5].
Głównym atutem wynikającym z rozwoju badań związanych z materiałami
hybrydowymi jest wykorzystanie relatywnie tanich, prostych w syntezie
komponentów nieorganicznych (tlenki metali, gliny, węglany, fosforany) oraz
naturalnych lub syntetycznych polimerów. To sprawia, że głównym odbiorcą takich
produktów są przede wszystkim: przemysł motoryzacyjny, polimerowy,
konstrukcyjny, budownictwo oraz szeroko rozumiany przemysł chemiczny [4, 5, 8,
16]. Wybrane możliwości wykorzystania materiałów hybrydowych zostały
dodatkowo zamieszczone na Rys. 4.
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Wybrane możliwości zastosowania materiałów hybrydowych, na podstawie [4, 5, 8, 16]
Selected hybrid material applications, based on [4, 5, 8, 16]

Coraz powszechniej, w ostatnim czasie, do otrzymania funkcjonalnych
nieorganiczno-organicznych materiałów hybrydowych wykorzystuje się ligninę.
W celu poprawy wybranych właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych
badania ukierunkowuje się na „łączenie” ligniny z wybranymi tlenkami
nieorganicznymi [17, 18, 27–59], a także współstrąconymi układami tlenkowymi
(systemy dwu- i trójskładnikowe o zdefiniowanych funkcjach) [60–62]. Na
Rys. 5 przedstawiono potencjalne możliwości zastosowania nieorganicznoorganicznych materiałów hybrydowych z udziałem ligniny.
W literaturze odnaleźć można prace naukowe, w których materiały hybrydowe
z udziałem ligniny znalazły zastosowanie w elektrochemii [18, 29, 30, 35, 43, 47,
59]. Szczególną rolę odgrywa w tych badaniach metodyka aktywacji ligniny
z użyciem wybranych utleniaczy, dzięki czemu, biopolimer wykazuje zwiększoną
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obecność ugrupowań chinonowych, umożliwiających wykorzystanie takich
układów w czujnikach elektrochemicznych [29, 35, 43] czy sensorach i/lub
biosensorach [18]. Ważnym zastosowaniem jest ponadto użycie nieorganicznoorganicznych materiałów hybrydowych z udziałem ligniny w roli proekologicznych
napełniaczy polimerów (polipropylenu (PP) [31, 37, 38, 51, 55], polietylenu (PE)
[48, 50, 54, 56], poli(chlorku winylu) – PVC [33, 40] oraz polilaktydu (PLA) [36]).
W ramach tychże badań zaprojektowane zostały różne rodzaje układów
kompozytowych, które zostały szczegółowo scharakteryzowane pod kątem
określenia ich właściwości termicznych, mechanicznych, przetwórczych, a także
strukturalnych (m.in. ocena zdolności nukleujących). Istotnymi badaniami są także
te, w których wykorzystano funkcjonalne nano- i mikromateriały hybrydowe w roli
domieszek w kompozytach cementowych [52, 53, 57]. Nowo zaprojektowane
układy charakteryzowały się poprawą właściwości plastycznych oraz
wytrzymałościowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości na
ściskanie, w stosunku do wyjściowych mieszanek pozbawionych domieszek. Innym
ważnym zastosowaniem materiałów z udziałem ligniny jest ich wykorzystanie
w roli biosorbentów z przeznaczeniem do usuwania jonów metali szkodliwych dla
środowiska (m.in. Cd2+, Ni2+, Pb2+ i innych) z odpadowych roztworów wodnych
(modelowych i rzeczywistych) [17, 28, 42, 60–62]. Materiały hybrydowe
krzemionka-lignina łączono ponadto z nanocząstkami Ag, co pozwoliło wykazać
aktywność przeciwbakteryjną układów względem bakterii zarówno Gramdodatnich, jak i Gram-ujemnych [32]. Wyniki uzyskane na podstawie
przeprowadzonych badań pozwalają wnioskować o możliwościach wykorzystania
niniejszych produktów w roli potencjalnych materiałów do zastosowań
medycznych.
W ostatnich latach z sukcesem rozwijana jest także tematyka związana
z zastosowaniem wybranych materiałów hybrydowych w roli proekologicznych
komponentów do materiałów ściernych [34, 39, 45, 58]. Spoiwa tego typu są przede
wszystkim przyjazne środowisku poprzez ograniczenie bądź brak wydzielania
szkodliwych związków, tj. fenolu oraz formaldehydu. Ze względu na reaktywność
ligniny i jej pochodnych udowodniono, że te biopolimery oddziałują z żywicą
fenolowo-formaldehydową, działając jako środek utwardzający (sieciujący).
Zapotrzebowanie na nowe, funkcjonalne materiały hybrydowe w ostatnich
latach związane jest z jednej strony z ich “projektowalnością”, możliwościami
wnikliwego scharakteryzowania na etapie badań podstawowych oraz relatywnie
niskimi kosztami wytwarzania. Wszystkie te aspekty przyczyniają się do coraz
bardziej zintensyfikowanego rozwoju badań ukierunkowanych na poszukiwaniu
nowych układów i próbie ich praktycznego wykorzystania. Dodatkowo,
interdyscyplinarne i wieloaspektowe podejście realizowane przez wielu naukowców
w ramach opisanej tematyki badawczej pozwala wytworzyć unikalne materiały
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hybrydowe o zdefiniowanych właściwościach, które niejednokrotnie stanowią
istotny wkład naukowy w rozwój zaawansowanej chemii, technologii chemicznej
i dziedzin pokrewnych.

Rysunek 5.
Figure 5.

Przykładowe możliwości zastosowania materiałów hybrydowych z udziałem ligniny
Sample applications for hybrid materials with lignin

UWAGI KOŃCOWE
W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost zainteresowania materiałami
pochodzenia naturalnego. Jednym z takich produktów jest lignina, której potencjał,
głównie ze względu na obecność w strukturze różnorodnych grup funkcyjnych, jest
bardzo znaczący. Aby dodatkowo potencjał ten zwiększyć istnieje możliwość
modyfikacji struktury biopolimeru, co w znaczący sposób może przyczyniać się na
wzrostu potencjału jego wykorzystania. Głównie ukierunkowane jest to na
projektowanie nowych, funkcjonalnych układów hybrydowych o ściśle kontrolowanych
i specyficznych właściwościach. Układy takie odgrywają coraz większą rolę w życiu
codziennym. W perspektywie najbliższych lat z całą pewnością będzie zauważalny
dalszy, bardzo dynamicznie postępujący wzrost zainteresowania takimi układami,
głównie opartymi na polimerach pochodzenia naturalnego, w tym ligninie i jej
pochodnych.
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ABSTRACT
Proteolytic enzymes, also known as peptidases or proteases, are protein
catalysts that are primarily responsible for the hydrolysis of a peptide (amide) bond
in peptide and protein substrates. By selective hydrolysis of selected substrates,
these enzymes control many physiologically important processes including
programmed cell death, blood coagulation cascade, protein maturation, fibrinolysis
and many others. On the other hand, however, the imbalance in proteases activity
leads to the development of diseases, including cancer, neurodegenerative diseases
and coronary diseases etc.. In recent decades there has been great progress in
studying the biological functions of many proteolytic enzymes. These observations
were made possible through the use of various research techniques including
genomics, epigenomics and proteomics. However, a major limitation of these
techniques is the lack of information about the exact catalytic activity of the
enzymes. For this reason, chemical probes are the most convenient toll for
functional investigation of proteolytic enzymes. According to the generally
accepted convention, chemical probes are compounds that can detect the catalytic
activity of proteolytic enzymes. In general, chemical-based probes (activity-based
probes, ABPs) consist of three main components: (1) a reactive binding group that
binds permanently to the enzyme active site, (2) a recognition sequence (usually
a peptide), which is responsible for the selective binding of a given probe to an
individual enzyme or group of enzymes, and (3) a tag, mainly a fluorophore,
enabling for detection of the probe-enzyme complex. However, the current
limitation of ABPs is that only up to four enzymes can be detected and visualized in
parallel, which significantly impedes their application for multi-parametric analysis.
To date, the detection of proteases with the use of ABPs was limited to individual
enzymes being investigated one by one, thus the obtained picture was far from
being complete. In this review we describe the development of a new type of
enzyme ABPs, so called TOF-probes that are compatible with mass cytometry
format. The application of metal isotopes instead of fluorophores, makes possible to
significantly increase the number of enzymes, which can be simultaneously
visualized using chemical probes. Mass cytometry is a revolutionary technology
that adopts atomic mass spectrometry into flow cytometry applications. The
excellence of this method is that each metal isotope (mostly from lanthanides) has
its own peak on mass spectrum, which eliminates the problem of signal overlap,
thus allows for monitoring of more than 40 parameters at single cell level.
Keywords: chemical probes, mass cytometry, proteolytic enzymes, cancer, cell
death
Słowa kluczowe: sondy chemiczne, cytometria masowa, enzymy proteolityczne,
nowotwory, śmierć komórki
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WPROWADZENIE
Obecnie choroby nowotworowe stanowią bardzo poważne wyzwanie w obszarze
zdrowia publicznego. Co więcej, proces powrotu do zdrowia po takiej chorobie jest
zależny od kilku czynników, w tym wczesnej diagnozy, dokładnej klasyfikacji
nowotworu oraz wyboru sposobu leczenia. Aby lepiej radzić sobie z nowotworami,
istnieje potrzeba szczegółowej analizy ich biomarkerów, tak aby dokładniej zrozumieć
ich rolę w tej chorobie. Większość takich biomarkerów została odkryta poprzez analizę
genomu, proteomu i metabolomu komórek nowotworowych, ale ten obraz nie jest
kompletny. Uważamy, że brakującym elementem tego systemu jest AKTYWOM, czyli
zestaw katalitycznie aktywnych białek występujących w komórkach w danym
momencie. Wokół tych białek, a w szczególności wokół enzymów proteolitycznych
(proteaz) skupiają się nasze badania. Ich nadrzędnym celem jest stworzenie
nowoczesnej strategii analizy pojedynczych komórek nowotworowych w kontekście
aktywności poszczególnych enzymów proteolitycznych, przy użyciu cytometrii
masowej oraz wykorzystanie tej wiedzy do spersonalizowanej diagnostyki
onkologicznej. Jednym z głównych obszarów naszych badań jest analiza komórek
nowotworowych
za
pomocą
cytometrii
masowej.
Większość
narzędzi
wykorzystywanych w cytometrii masowej to przeciwciała połączone z polimerami
zawierającymi metale. Jednak w ostatnim czasie nasza grupa badawcza opracowała
sondy chemiczne znakowane metalami (ang. TOF-probes, Time-Of-Flight), które są
kompatybilne z cytometrią masową. W odróżnieniu od przeciwciał, sondy TOF
pozwalają na detekcję tylko aktywnych enzymów. Co więcej, zastosowanie sond TOF
w połączeniu z przeciwciałami znakowanymi metalami pozwala na stworzenie bardzo
szczegółowego obrazu proteolitycznego komórek nowotworowych.

1. ENZYMY PROTEOLITYCZNE I ICH SPECYFICZNOŚĆ
SUBSTRATOWA
Enzymy proteolityczne, zwane inaczej peptydazami lub proteazami, to
białkowe katalizatory, które są odpowiedzialne przede wszystkim za hydrolizę
wiązania peptydowego (amidowego) w substratach peptydowych i białkowych.
Poprzez selektywną hydrolizę wybranych substratów enzymy te kontrolują wiele
fizjologicznie ważnych procesów włączając w to programowaną śmierć komórki,
kaskadę krzepnięcia krwi, dojrzewanie białek, fibrynolizę i wiele innych. Co
więcej, hydroliza białek i peptydów prowadzi do recyklingu pojedynczych
aminokwasów, które są następnie wykorzystywane jako bloki budulcowe
w syntezie białek [1]. Jednak z drugiej strony, zaburzona równowaga w działaniu
proteaz (ich nadaktywność katalityczna lub brak aktywności) prowadzi do rozwoju
chorób, włączając w to choroby nowotworowe, choroby neurodegeneracyjne czy
choroby wieńcowe [2,3]. Aby zachować równowagę w organizmie, aktywność
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enzymów proteolitycznych jest ściśle kontrolowana na kilku poziomach począwszy
od ekspresji, poprzez dojrzewanie, modyfikacje post-translacyjne, a skończywszy
na oddziaływaniach z naturalnymi inhibitorami i innymi proteazami [3].
Badania nad ludzkim genomem pozwoliły zidentyfikować prawie 600 różnych
enzymów proteolitycznych, co stanowi ponad 2% wszystkich kodowanych białek
[4]. Z mechanistycznego punktu widzenia, proteazy można podzielić na sześć grup:
(1) proteazy serynowe, które w centrum katalitycznym posiadają nukleofilową
resztę seryny, (2) proteazy cysteinowe z aktywną resztą cysteiny, (3) proteazy
treoninowe z aktywną resztą treoniny, (4) metaloproteazy, które w centrum
aktywnym wymagają obecności kationu metalu, (5) proteazy aspartylowe, gdzie za
katalizę odpowiada reszta kwasu asparaginowego oraz (6) proteazy o nieznanym
typie katalizy. Co ciekawe, proteazy serynowe, cysteinowe i treoninowe wykazują
kowalencyjny typ katalizy substratów, podczas gdy metaloproteazy i proteazy
aspartylowe cechują się niekowalencyjnym typem katalizy [1]. Jednak niezależnie
od typu katalizy, którą przeprowadzają proteazy, podstawową właściwością ich
aktywności katalitycznej jest tzw. specyficzność substratowa. Otóż proteazy mogą
hydrolizować tylko te substraty, których struktura i sekwencja aminokwasowa jest
ściśle dopasowana do ich centrum katalitycznego, czyli miejsca gdzie zachodzi
reakcja rozpadu substratu na mniejsze produkty. W 1967 roku Schechter i Berger
wprowadzili jednolity system określania specyficzności substratowej wszystkich
enzymów proteolitycznych [5]. Wg tego systemu w miejscu aktywnym proteazy
wyodrębniono kieszenie, do których wiąże się substrat peptydowy (Rysunek 1).
W ogólnym ujęciu substrat wiąże się swoimi aminokwasami (nazywanymi ...-P4P3-P2-P1-P1`-P2`-P3`-P4`-.., pozycje numerowane są od N- do C-końca peptydu)
do centrum katalitycznego enzymu zbudowanego przez tzw. kieszenie wiążące
substrat (odpowiednio ...-S4-S3-S2-S1-S1`-S2`-S3`-S4`-...). Wg systemu
Schechtera i Bergera, hydroliza wiązania peptydowego zachodzi pomiędzy
pozycjami P1 i P1` (czyli w kieszeniach S1 i S1`), ale tylko wtedy gdy substrat jest
komplementarny z centrum aktywnym enzymu [5]. Jednak nie wszystkie proteazy
mają możliwość wiązania tak dużej liczby aminokwasów w centrum aktywnym.
Aminopeptydazy potrafią wiązać tylko jeden aminokwas po stronie N-końca
(pozycja P1), podczas gdy diaminopeptydazy potrafią wiązać dwa aminokwasy po
stronie N-końca (pozycje P2-P1). Enzymy te należą do egzoproteaz. Niemniej
jednak, przedstawiony ogólny schemat jest prawidłowy dla większości endoproteaz,
czyli enzymów proteolitycznych które potrafią wiązać kilka aminokwasów po obu
stronach hydrolizowanego wiązania peptydowego. Każdy enzym proteolityczny ma
swój profil specyficzności substratowej czyli zestaw substratów, które potrafi
hydrolizować. I tak na przykład jedne enzymy potrafią hydrolizować jedynie kilka
substratów (wąska specyficzność substratowa), podczas gdy inne hydrolizują
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tysiące białek i peptydów (szeroka specyficzność substratowa) [6]. Co więcej,
niektóre proteazy w obrębie swoich rodzin jak np. kaspazy, katepsyny czy
macierzowe metaloproteazy potrafią hydrolizować strukturalnie podobne substraty,
przez co wykazują tzw. nakładającą się specyficzność substratową [7,8]. Cecha ta
stanowi ogromne wyzwanie podczas projektowania selektywnych narzędzi
chemicznych do badania wybranych enzymów proteolitycznych.
Poszukiwanie i opracowywanie nowych metod badania specyficzności
substratowej proteaz jest od ponad 20 lat bardzo aktywnym obszarem badań [9,10].
Najbardziej powszechne metody opierają się badaniu naturalnych białek i peptydów
będących substratami dla proteaz. Inne z kolei polegają na tworzeniu bibliotek
substratów składających się z tysięcy peptydów i poddawaniu ich działaniu
poszczególnych proteaz, celem wybrania optymalnej sekwencji peptydu. Przez
długi czas biblioteki takie były produkowane na fagach (metoda biologiczna) lub
w wyniku syntezy chemicznej (metoda chemiczna) i składały się jedynie
z naturalnych aminokwasów. Mimo że metody te dostarczyły cennych informacji
na temat budowy miejsca aktywnego wielu proteaz, często okazywały się
nieskuteczne przy próbie rozróżniania enzymów wykazujących nakładającą się
specyficzność substratową. Dopiero wprowadzanie nienaturalnych aminokwasów
do sekwencji peptydowej substratów pomogło w znacznym stopniu rozwiązać ten
problem [11].

Rysunek 1.

Figure 1.

Schemat oddziaływania substratu peptydowego z miejscem aktywnym proteazy. Kolorami
zaznaczono aminokwasy substratu, natomiast przerywane linie oznaczają oddziaływania
poszczególnych aminokwasów substratu z aminokwasami budującymi miejsce aktywne
enzymu. Hydroliza wiązania peptydowego zachodzi pomiędzy pozycjami P1 i P1`
Scheme of interaction of peptide substrate with the protease active site. The amino acids
building the substrate are marked with colors, while the broken lines indicate the interaction of
individual amino acids of the substrate with the amino acids that build the protease active site.
Peptide bond hydrolysis occurs between positions P1 and P1’ (in pockets S1 and S1’)
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2. SONDY CHEMICZNE DO WIZUALIZACJI ENZYMÓW
PROTEOLITYCZNYCH
W ostatnich dekadach nastąpił ogromny postęp w badaniu biologicznych
funkcji wielu enzymów proteolitycznych. Udało się między innymi wyjaśnić rolę
kaspaz w procesie programowanej śmierci komórki lub przypisać katepsynom
i macierzowym metaloproteazom ich rolę w rozwoju i przerzutowaniu nowotworów
[12]. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu różnych technik badawczych włączając
w to genomikę, epigenomikę czy proteomikę. Jednak dużym ograniczeniem tych
technik jest brak informacji o dokładnej aktywności katalitycznej badanego
enzymu. Badania proteomiczne (np. za pomocą przeciwciał czy spektrometrii mas)
pokazują poziom ekspresji enzymu, ale nie informują jaka część jego populacji jest
aktywna. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza przy badaniu enzymów
proteolitycznych, które podlegają kilkustopniowemu procesowi dojrzewania
katalitycznego lub działają w obrębie strukturalnie podobnej grupy enzymów.
Dobrym przykładem obrazującym ten problem są cysteinowe katepsyny. Od dawna
wiadomo, że nadekspresja tych enzymów wykazuje dodatnią korelację z rozwojem
i przerzutowaniem nowotworów [13]. Jednak do tej pory nie było wiadomo, które
z poszczególnych katepsyn pełnią dominującą rolę w tym procesie. Pokazano
bowiem, że wyciszenie (ang. knock-down) lub wycięcie (ang. knock-out) jednej
katepsyny, może być skompensowane przez aktywność pozostałych katepsyn, które
wykazując podobną specyficzność substratową mogą ją funkcjonalnie zastąpić [14].
Tak więc wyniki takich eksperymentów mogą prowadzić do błędnych wniosków.
Innym przykładem są kaspazy. Ich nakładająca się specyficzność substratowa
znacząco utrudnia przypisanie dokładnych funkcji poszczególnym kaspazom [15].
Do tej pory niejasna jest rola kaspazy 10 w zewnątrzkomórkowej inicjacji procesu
apoptozy i nekroptozy, rola kaspaz 6 i 7 w fazie wykonawczej procesu apoptozy,
czy rola kaspaz 4 i 5 w procesie pyroptozy. Z tego powodu, najlepszym narzędziem
do funkcjonalnego badania enzymów proteolitycznych są sondy chemiczne
(inaczej: niskocząsteczkowe sondy aktywności). [16].
Według ogólnie przyjętej konwencji sondy chemiczne to związki służące do
detekcji aktywności katalitycznej enzymów proteolitycznych. W odróżnieniu od
przeciwciał, sondy chemiczne wykrywają tylko aktywne proteazy i nie wiążą się
z (1) proenzymami/zymogenami, (2) proteazami, których aktywność katalityczna
jest zahamowana przez naturalne inhibitory, (3) proteazami, które są nieprawidłowo
zwinięte, a także (4) z proteazami, które utraciły aktywność katalityczną na skutek
braku obecności kofaktorów (np. jonów metali) lub poprzez ich dezaktywację przez
inne proteazy [17]. Sondy chemiczne można ogólnie podzielić na dwie główne
grupy: (1) sondy, które są substratami oraz (2) sondy, które działają jak inhibitory
(Rysunek 2). Pierwszą grupę stanowią zazwyczaj peptydy, które są wyposażone
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w znacznik (najczęściej fluorescencyjny). W efekcie reakcji hydrolizy, peptyd
rozpada się na dwa fragmenty, z których jeden zaczyna emitować silny sygnał
fluorescencyjny wskazujący na aktywność enzymu. Zaletą wykorzystania
substratów jest amplifikacja sygnału, ponieważ enzym jako katalizator jest
odtwarzany po każdym cyklu reakcji hydrolizy. Wadą tej metody jest brak
możliwości dokładnej lokalizacji enzymu (np. w komórce), gdyż po hydrolizie
fluorofor dyfunduje z miejsca aktywnego enzymu (Rysunek 2A). W drugim
przypadku sonda będący inhibitorem wyposażonym w znacznik (najczęściej
biotynę czy fluorofor) wiąże się trwale w miejscu aktywnym enzymu. Zaletą tego
rozwiązania jest możliwość dokładnej lokalizacji enzymu. Jednak ograniczeniem tej
metody jest brak amplifikacji sygnału, gdyż sonda/inhibitor wiąże się z enzymem
w stosunku 1:1. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie silnych fluoroforów,
które emitują mocny sygnał nawet przy bardzo małym stężeniu (Rysunek 2B).
Pierwsze sondy chemiczne do detekcji enzymów proteolitycznych, działające
jako substraty zostały opracowane ponad 70 lat temu [18]. W jednej z pionierskich
prac Harkness i współpracownicy otrzymali prosty substrat chromogeniczny
o strukturze leucyna-beta-naftyloamina, który służył do wykrywania aktywności
leucylowej aminopeptydazy w osoczu [18]. Pierwszą natomiast sondą chemiczną
działającą na zasadzie inhibitora była biotynylowana izokumaryna opracowana
w 1993 przez grupę prof. Jamesa Powersa [19]. Sonda ta służyła do wykrywania
aktywności enzymów proteolitycznych z grupy proteaz serynowych. W kolejnych
latach nastąpił gwałtowny rozwój sond chemicznych działających na zasadzie
inhibitora. Pionierami w tej dziedzinie (oprócz Powersa) byli Benjamin Cravatt
i Matthew Bogyo [17,20].
Wizualizacja enzymów proteolitycznych za pomocą sond chemicznych ma
długą historię. Ponad 20 lat temu Benjamin Cravatt z Instytutu Scripps
zaproponował terminy „activity-based protein profiling” oraz „activtiy-based
proteomics” co oznaczało badanie proteomu za pomocą sond chemicznych
opartych o aktywność katalityczną enzymów [21]. Pionierskie badania w tym
obszarze dotyczyły badania aktywności hydrolaz serynowych w proteomie za
pomocą fluorescencyjnych sond chemicznych. W późniejszym okresie metoda ta
została skojarzona z tandemową spektrometrią mas co pozwoliło na analizę
kilkudziesięciu enzymów w jednej próbce. W ogólnym ujęciu, sondy chemiczne
działające na zasadzie inhibitorów (ang. activity-based probes, ABPs) składają się
z trzech głównych elementów: (1) reaktywnej grupy wiążącej, która łączy się
z trwale z enzymem, (2) sekwencji rozpoznawczej (zazwyczaj peptydu), która
odpowiada za selektywne wiązanie się danej sondy z enzymem lub grupą enzymów
oraz (3) znacznika, który umożliwia detekcję kompleksu sonda-enzym (Rysunek
3). Wśród najczęściej spotykanych reaktywnych grup wiążących stosowanych do
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enzymów proteolitycznych należą epoksydy oraz acyloksymetyloketony (dla
proteaz cysteinowych), estry diarylowe kwasów 1-aminoalkilofosfonowych (dla
proteaz serynowych) oraz estry winylowe kwasu arylosulfonowego (dla proteaz
treoninowych, głównie proteasomu) [22].

Rysunek 2.

Figure 2.

Schemat budowy i działania (fluorescencyjnych) sond chemicznych. Schemat A. Substrat
fluorescencyjny dla kaspazy 3 o sekwencji Ac-Asp-Glu-Val-Asp-ACC, gdzie ACC to
kumarynowy znacznik fluorescencyjny, który związany z peptydem nie wykazuje fluorescencji.
Po hydrolizie substratu, znacznik jest uwalniany i następuje gwałtowny przyrost fluorescencji.
Schemat B. Sonda chemiczna działająca na zasadzie inhibitora. Składa się ona z trzech
elementów: znacznika (tu: fluorofor), elementu rozpoznawczego i elektrofilowej grupy
wiążącej, która reaguje z nukleofilowym centrum aktywnym enzymu, tworząc trwały kompleks
sonda-enzym, dzięki czemu możliwa jest lokalizacja enzymu
Schematic structure and mechanism of action of fluorescent chemical probes. Scheme
A. Fluorescent substrate for caspase 3 with the Ac-Asp-Glu-Val-Asp-ACC sequence where
ACC us a coumarin-based fluorescent label which is non-florescent when bound to the peptide.
After hydrolysis of the substrate, the ACC is released and a rapid increase in fluorescence
occurs. Scheme B. The inhibitor-based chemical probes (activity-based probe, ABP) consists of
three elements: (1) a tag (here: fluorophore), (2) a recognition element and (3) an electrophilic
binding group that reacts with the active nucleophilic center of the enzyme to form a stable
marker-enzyme complex, making it possible to localize the enzyme

Zaletą tych grup wiążących, jest utworzenie trwałego, kowalencyjnego
wiązania z enzymem, dzięki czemu możliwa jest dalsza praca z próbką, np.
w zakresie jej rozdziału elektroforetycznego i wizualizacji kompleksu za pomocą
techniki Western blotting. Wśród najczęściej stosowanych sekwencji rozpozna-
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wczych są peptydy i peptydomimetyki, które są projektowane tak by selektywnie
oddziaływać z enzymem (lub grupą enzymów). Bardzo często te sekwencje
składają się z naturalnych aminokwasów, które są wybierane na podstawie
sekwencji naturalnych białkowych i peptydowych substratów lub na drodze
profilowania danego enzymu za pomocą chemicznych kombinatorycznych bibliotek
substratów fluorogenicznych. Jedną z takich metod jest szeroko stosowana metoda
pozycyjnego skanowania syntetycznych kombinatorycznych bibliotek (ang.
Positional Scanning Synthetic Combinatorial Libraries, PS-SCL) [15]. Inną z metod
jest metoda HyCoSuL (ang. Hybrid Combinatorial Substrate Library) czyli
biblioteki substratów fluorogenicznych, które oprócz naturalnych aminokwasów
(jak w metodzie PS-SCL) zawierają także nienaturalne aminokwasy (stąd nazwa
hybrydowa), dzięki czemu możliwa jest bardzo dokładna analiza miejsca
aktywnego enzymu, co skutkuje opracowaniem bardziej selektywnych sekwencji
peptydowych [11]. Ostatnim elementem sondy jest znacznik, dzięki któremu
możliwa jest detekcja sondy związanej z enzymem. Istnieją trzy główne typy
znaczników stosowanych w sondach chemicznych dla enzymów (w tym enzymów
proteolitycznych): biotyna, fluorofory oraz radioizotopy. Zastosowanie biotyny
w sondach należy do pośrednich metod wizualizacji, gdyż w celu detekcji biotyny
musi być zastosowany dodatkowy znacznik, np. fluorescencyjnie znakowana
streptawidyna. Pozwala to jednak na wykorzytanie różnych znaczników
fluorescencyjnych, dobierając je odpowiednio do rodzaju eksperymentu. Kolejną
zaletą biotyny jest możliwość wzbogacenia próbki (ang. sample enrichment) lub
nawet izolacja danego enzymu poprzez inkubację kompleksu biotynylowana sondaenzym z żywicą (lub kolumną), na której osadzono stereptawidynę. Metoda ta jest
stosowana głównie w analizie próbki za pomocą spektrometrii masowej lub
w przypadku, gdy stężenie analitu (enzymu) jest bardzo niskie. Zdecydowanie
najczęściej stosowanym obecnie typem znacznika są fluorofory. Związki te potrafią
emitować światło w zakresie od 300 nm do nawet 800-850 nm, dzięki czemu
możliwa jest jednoczesna analiza kilku enzymów za pomocą sond chemicznych
wyposażonych w różne fluorofory (ang. multiplexing) [23]. Co więcej, niektóre
z tych znaczników emitują bardzo silny sygnał fluorescencyjny (np. cyjanina 7,
800CW, UL766, ZW800-1), dzięki czemu możliwa jest analiza enzymów, które
występują w stężeniach subnanonomolarnych. Ponadto znaczniki takie, posiadając
zdolność głębokiej penetracji tkanki, są coraz powszechniej wykorzystywane
podczas operacjach chirurgicznych w celu lepszej wizualizacji np. nowotworów
[24]. Ostatnią grupą znaczników są radioizotopy jak np. 125I czy 18F, używane
głównie w aplikacjach biologicznych i medycznych, czasami również w sondach
chemicznych do wizualizacji proteaz [25]. Obecnie jest to najrzadziej stosowana
metoda ze względu na duże wymagania techniczne i odpowiednie kwalifikacje
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personelu wykonującego pomiary. W ostatnich latach nasza grupa badawcza
opracowała czwarty rodzaj znacznika dla sond chemicznych, który wykorzystuje
cytometrię masową jako metodę ich detekcji [26,27]. Dzięki zastosowaniu takich
znaczników możliwa stała się równoległa detekcja wielu enzymów na poziomie
pojedynczych komórek, co z kolei otwiera nowe możliwości w dokładnym badaniu
aktywomu różnorodnych układów biologicznych. Sondy te są opisane szczegółowo
w kolejnych rozdziałach.

Rysunek 3.

Figure 3.

Struktura sondy chemicznej działającej na zasadzie nieodwracalnego inhibitora. Sonda składa
się z trzech elementów: (1) elektrofilowej grupy reaktywnej, która reaguje z nukleofilem
w centrum aktywnym enzymu, (2) elementu rozpoznawczego odpowiadającego za
selektywność oraz (3) znacznika służącego do detekcji. Grupy reaktywne to najczęściej
acyloksymetyloketony (AOMK), epoksydy, estry difenylowe kwasu 1-aminoalkilofosforowego
(P(O)(OPh)2), czy fenylo-winylo sulfoniany (PVS). Jako elementy rozpoznawcze używane są
najczęściej peptydy zawierające naturalne (górna sekwencja) lub naturalne/nienaturalne (dolna
sekwencja) aminokwasy. Znaczniki to najczęściej fluorofory oraz biotyna; radioizotopy stosuje
się obecnie rzadko
Structure of inhibitor-based chemical probe (ABP). The marker consists of three elements: (1)
an electrophilic reactive group that reacts with a nucleophile in the active center of the enzyme,
(2) the recognition element responsible for the selectivity of the marker and (3) the tag used for
the ABP detection. Reactive groups are most often acyloxymethyl ketones (AOMK), epoxides,
diphenyl esters of 1-aminoalkylphosphonic acid (P(O)(OPh)2) or phenyl vinyl sulfonates (PVS).
Peptides containing natural (top sequence) or natural / unnatural (bottom sequence) amino acids
are most commonly used as recognition elements. Labels are most commonly fluorophores and
biotin; radioisotopes are currently rarely used
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3. WIZUALIZACJA AKTYWNOŚCI ENZYMÓW
PROTEOLITYCZNYCH W AKTYWOMIE NOWOTWORÓW
Nowotwory są bez wątpienia jednym z najbardziej złożonych systemów
w biologii i pomimo ogromnej ilości badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich
kilku dekad, choroba ta wciąż odpowiada za miliony zgonów rocznie na całym
świecie [28]. Sukces w walce z chorobą nowotworową zależy od wielu czynników,
m.in. odpowiednio wczesnej diagnozy, odpowiedniego sklasyfikowania pacjenta
oraz wyboru skutecznego leczenia. Obecnie nasza wiedza dotycząca szeroko pojętej
choroby
nowotworowej
jest
wynikiem
badań
(epi)genetycznych,
transkryptomicznych, metabolomicznych oraz proteomicznych. Tak znaczący
postęp był możliwy dzięki rozwoju nowoczesnych wysokoprzepustowych metod
i narzędzi badawczych włączając w to sekwencjonowanie NGS-RNA w badaniach
genetycznych, wykorzystanie wysokorozdzielczej spektrometrii masowej
i magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach metabolomicznych
i proteomicznych, czy wykorzystanie bardzo selektywnych przeciwciał w analizie
białek. Wszystkie te dziedziny nauki tworzą tzw. piramidę omiczną, gdzie
u podstawy znajduje się genom, natomiast na jej szczycie jest proteom (Rysunek
4). Jednak w badaniu aktywności enzymów, a zwłaszcza enzymów
proteolitycznych wydaje się zasadne, by na szczycie tej piramidy (nad proteomem)
umieścić kolejny element, zwany AKTYWOMEM (Rysunek 4A). W najprostszym
ujęciu aktywom to funkcjonalna część proteomu. Jeśli przyjąć, że proteom to cała
pula enzymów (aktywnych i nieaktywnych) to aktywom będzie stanowił tylko tę
pulę enzymów, które wykazują aktywność katalityczną. Analiza enzymów poprzez
badanie genomu czy transkryptomu dostarcza wielu informacji na temat np. mutacji
w tych białkach, jednak nie informuje wprost, czy te białka będą katalitycznie
aktywne. Podobnie z badaniem proteomu za pomocą przeciwciał. Biorąc pod
uwagę, że aktywność enzymów proteolitycznych jest regulowana na kilku
poziomach, zastosowanie przeciwciał dostarczy informacji tylko o ogólnym
poziomie ekspresji danego białka. Informację na temat aktywności katalitycznej
poszczególnych enzymów (aktywomu) można więc uzyskać tylko stosując
odpowiednie sondy chemiczne (Rysunek 4B).
Wykorzystaniem sond chemicznych do badania enzymów zajmuje się
dziedzina zwana „activity-based protein profilling, ABPP” czyli profilowanie
białek pod kątem ich aktywności katalitycznej. Stworzyło to podstawy do rozwoju
aktywomiki jako dziedziny zajmującej się badaniem aktywomu. Określenie to
zostało zaproponowane przez Iaina Pembertona z firmy Photeomix w komunikacie
konferencyjnym pt.: „Activomics: a novel approach to biomarker discovery, in
chronic low back pain” w 2016 roku [29]. W komunikacie tym można przeczytać,
że „Activomics breaks away from conventional concentration-based omics

WIZUALIZACJA ENZYMÓW PROTEOLITYCZNYCH

1183

technologies and places the focus on enzyme activity” co bardzo dobrze obrazuje
zasadność wprowadzenia tego konceptu. W swoich badaniach autorzy skupili się na
analizie modyfikacji post-translacyjnych będących wynikiem działania różnych
enzymów, jednak pojęcie aktywomu (i aktywomiki) w ujęciu do sond chemicznych
dla proteaz nie zostało jeszcze opisane. Zasadność badania aktywomu enzymów
proteolitycznych w nowotworach poprzez ich selektywną wizualizację opiera się na
kilku przesłankach. Po pierwsze, jak wcześniej wspomniano, proteaza jest
funkcjonalna jedynie wówczas gdy jest katalitycznie aktywna. Utrata tej
aktywności bardzo często oznacza utratę funkcji. Po drugie proteazy działają
zawsze w danym systemie biologicznym oddziaływując z innymi proteazami,
białkami czy małocząsteczkowymi związkami. Dynamika tego systemu jest
pochodną aktywności wielu enzymów i oddziaływań, więc wizualizacja
poszczególnych proteaz powinna być bardzo dokładna i specyficzna. Jedynie wtedy
będzie można dokładnie określić funkcję danej proteazy np. w nowotworze. Po
trzecie, utrata aktywności jednego enzymu proteolitycznego może być
kompensowana przez inne enzymy, więc tylko określenie aktywności
poszczególnych enzymów dostarczy pełnego obrazu danej sytuacji. Co więcej,
w badaniach aktywności katalitycznej enzymów, bardzo często naukowcy próbują
ją korelować z aktywnością i/lub poziomem ekspresji innych białek, np. białek
immunologicznych czy onkologicznych, dzięki czemu możliwe jest określenie roli
danego enzymu proteolitycznego w przerzutowaniu nowotworów czy
lekooporności danego typu komórek rakowych. Biorąc to wszystko pod uwagę,
dokładna analiza aktywomu za pomocą sond chemicznych może bardzo dobrze
uzupełnić obraz danego systemu biologicznego w zakresie jego dynamiki będącej
pochodną aktywności poszczególnych enzymów.
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Rysunek 4.

Figure 4.
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Zastosowanie sond chemicznych w badaniu aktywomu. Panel A. Piramida omiczna, na szczycie
której znajduje się aktywom. Według tego schematu aktywom zawiera mniej informacji
o enzymie, niż np. genom, czy proteom, gdyż ta informacja dotyczy jedynie jego aktywności
katalitycznej.
Panel B. Różnica pomiędzy aktywomem a proteomem. Aktywom to
funkcjonalna część proteomu, do której zaliczają się jedynie te enzymy, które wykazują
aktywność katalityczną. Jedną z najczęściej używanych metod do badania proteomu są
przeciwciała, które oznaczają aktywne i nieaktywne białka. W odróżnieniu do nich, sonda
chemiczna (do badania aktywomu) łączy się tylko z aktywnymi enzymami
The application of ABPs in the profiling of the activome Panel A. The “omics” pyramid, on top
of which there is the activome. According to this scheme, the activome contains less
information about the enzyme than, for example, the genome or proteome, because this
information concerns only its catalytic activity. Panel B. The main difference between the
activome and the proteome. The activome is a functional part of the proteome, which includes
only those enzymes that show catalytic activity. Antibodies that detect active and inactive
proteins are one of the most commonly used methods for proteome testing. In contrast to them,
the ABP (for studying the activome) reacts with active proteins only

4. SONDY CHEMICZNE W CYTOMETRII MASOWEJ
Cytometria masowa jest nowoczesną technika analityczną, która łączy w sobie
zalety cytometrii przepływowej i spektrometrii mas. Technika ta polega na
wykorzystaniu stabilnych izotopów metali przejściowych (głównie lantanowców)
jako znaczników dla przeciwciał i sond DNA [30,31] (Rysunek 5). Z uwagi na
fakt, że każdy z tych metali (znaczników) ma ściśle określoną masę cząsteczkową,
możliwe jest wykorzystanie wielu takich metali podczas jednego eksperymentu,
gdyż ich widma masowe się nie nakładają. Konsekwencją tego jest możliwość
równoległego pomiaru ponad 50 markerów (białek, mRNA) na poziomie
pojedynczych komórek, co znacząco przewyższa możliwości cytometrii
przepływowej, która wykorzystuje znaczniki fluorescencyjne. W ciągu ostatnich
kilku lat nastąpił gwałtowny rozwój cytometrii masowej zarówno od strony
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technicznej, jak i jej aplikacji w badaniach nad rozwojem wielu chorób, włączając
w to choroby immunologiczne czy choroby nowotworowe. Dzięki cytometrii
masowej stało się możliwe dokładne określenie immunofenotypu poszczególnych
(pod)typów nowotworów, co przyczyniło się do ich lepszej klasyfikacji
i w konsekwencji do doboru optymalnego leczenia [32]. Co więcej, cytometria
masowa znajduje obecnie coraz większe zastosowanie w badaniach klinicznych,
będąc bardzo użyteczną technologią np. w monitorowaniu postępów leczenia
i prognozowaniu skuteczności terapii, a co za tym idzie ma kluczowe znaczenie
w szacowaniu czasu przeżywalności pacjentów onkologicznych.

Rysunek 5.

Figure 5.

Schemat działania cytometru masowego. Komórki znakowane np. przeciwciałami
skoniugowanymi z metalami przechodzą przez tzw. nebulizator służący do rozpylania
zawiesiny komórek (A), tak aby każda z nich znajdowała się w pojedynczej kropli wody
(roztworu). Uformowany aerozol jest następnie kierowany do źródła plazmy wzbudzonej
indukcyjnie (B) gdzie pojedyncze krople zawierające komórki zostają odparowane,
zatomizowane, a poszczególne jony zostają zjonizowane. Jony o niskiej masie są usuwane (C),
w wyniku czego chmura pozostałych jonów (w tym metali) jest kierowana do analizatora masy
TOF (ang. Time Of Flight- czas przelotu). Jony są rozdzielane na podstawie masy i kierowane
do detektora (D). Detektor mierzy ilość poszczególnych izotopów metali dla każdej
(pojedynczej) komórki w próbce; kolejno generowane są dane w formacie FCS (E)
i analizowane (F) przy użyciu dedykowanego oprogramowania
Scheme of operation of a mass cytometer. Cells labeled with e.g. metal-conjugated antibodies
pass through a nebulizer to spray the suspension of cells (A) so that each of them is in a single
drop of water (solution). The formed aerosol is then directed to the inductively induced plasma
source (B) where the individual droplets containing the cells are vaporized, atomized, and the
individual ions are ionized. Low-mass ions are removed (C), as a result of which the cloud of
residual ions (including metals) is directed to the TOF (Time Of Flight) mass analyzer. The ions
are separated on the basis of mass and directed to the detector (D). The detector measures the
amount of individual metal isotopes for each (single) cell in the sample; successively, data in
FCS (E) format is generated and analyzed (F) using dedicated software
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W związku z tym, że cytometria masowa pozwala na wielowymiarową analizę
na poziomie pojedynczych komórek, znajduje ona zastosowanie w wielu obszarach
nauk o życiu. W naszych badaniach postanowiliśmy wykorzystać tę technologię do
wizualizacji enzymów. Jednak z uwagi na fakt, że badania te skupiają się na
wizualizacji aktywnych enzymów (aktywomu), stosowanie przeciwciał z metalami
dla proteaz byłoby niewystarczające. Z tego względu podjęliśmy próbę
opracowania całkowicie nowej technologii do badania aktywnych enzymów, która
odpowiadałaby formatowi cytometrii masowej [26]. W tym celu opracowaliśmy
nowy typ sond chemicznych, które zamiast znaczników fluorescencyjnych
posiadają stabilne izotopy wybranych metali (Rysunek 6). Jako cele molekularne
do wizualizacji wybraliśmy trzy proteazy cysteinowe: legumainę, katepsynę L oraz
katepsynę B, gdyż dla tych enzymów opracowaliśmy już selektywne sekwencje
peptydowe (elementy rozpoznawcze), które z powodzeniem wykorzystaliśmy
w syntezie fluorescencyjnych sond chemicznych [33-35]. Jony metali zostały
wprowadzone do struktury sond chemicznych za pomocą tetraxetanu (DOTA),
który jest bardzo dobrym środkiem kompleksującym, szczególnie dla jonów
lantanowców. Do wyznakowania sond chemicznych wybraliśmy terb (159Tb), lutet
(175Lu) oraz gadolin (mieszanina izotopów, Gd).
Kluczowym dla powodzenia projektu było sprawdzenie, czy wymiana
fluoroforów na poszczególne metale (skompleksowane za pomocą DOTA) nie
wpłynie na właściwości sond w kontekście ich selektywności oraz zdolności
pasywnego transportu do wnętrza komórki. Badania przeprowadzone na
rekombinowanych enzymach oraz na dwóch liniach komórkowych (rak piersi
MDA-MB-231 oraz rak jelita grubego HCT-116) pokazały, że nowo otrzymane
związki zachowują się bardzo podobnie jak ich fluorescencyjne analogi, tj. są
selektywne i z łatwością wiążą się do enzymów w żywych komórkach.
Nadrzędnym celem badań było jednak oznaczenie aktywności poszczególnych
enzymów na poziomie pojedynczych komórek. Jako model badawczy wybraliśmy
monojądrzaste komórki krwi obwodowej (ang. PBMCs). W tym celu równolegle
wykorzystaliśmy:
(1) przeciwciała dla antygenów różnicowania komórkowego skoniugowane
z metalami: anty-CD20(147Sm), anty-CD45(154Sm), anty-CD14(160Gd),
anty-CD16(165Ho),
anty-CD3(170Er),
anty-CD4(174Yb),
antyCD8(168Er).
(2) przeciwciała dla enzymów proteolitycznych skoniugowane z metalami:
anty-katepsyna-B(144Nd), anty-katepsyna-L (164Dy), anty-legumaina
(172Yb).
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(3) sondy TOF dla enzymów proteolitycznych: sonda TOF dla katepsyny
B (159Tb), sonda TOF dla katepsyny L (175Lu) oraz sondaTOF dla
legumainy (158Gd).

Rysunek 6.

Figure 6.

Porównanie pierwszej oraz drugiej generacji sond TOF. W pierwszej generacji zastosowano
linker w postaci kwasu 6-aminoheksanowego (6-Ahx) oraz ugrupowanie DOTA posiadające
sześć miejsc koordynacji jonu metalu. Aby polepszyć właściwości fizykochemiczne
opracowanych związków stworzono msondy TOF drugiej generacji, które posiadały dłuższy
oraz bardziej hydrofilowy linker (PEG) oraz ugrupowanie DOTA z większą liczbą miejsc
koordynacji. Struktury związków przedstawiono na przykładzie sondy TOF dla katepsyny
B o selektywnej sekwencji aminokwasowej: Cha-Leu-Glu(Bzl)-Arg, gdzie Cha to
cykloheksyloalanina, a Glu(Bzl) to ester benzylowy kwasu glutaminowego. Jako elektrofilową
grupę wiążącą się (nieodwracalnie) z centrum aktywnym enzymu wybrano 2,6dimetylobenzyloksymetyloketon (AOMK)
Comparison of the first and second generation TOF probes. In the first generation, a linker in
the form of 6-aminohexanoic acid (6-Ahx) and the DOTA group with six metal ion coordination
sites were used. In order to improve the physicochemical properties of the developed
compounds, second-generation TOF probes that had a longer and more hydrophilic linker
(PEG) and a DOTA moiety with a greater number of coordination sites were created. The
structures of the compounds are exemplified by the TOF probe for cathepsin B with the
selective amino acid sequence: Cha-Leu-Glu(Bzl)-Arg, where Cha is cyclohexylalanine and
Glu(Bzl) is glutamic acid benzyl ester. A 2,6-dimethylbenzyloxymethyl ketone (AOMK) was
chosen as the electrophilic group that binds (irreversibly) to the active site of the enzyme

Dzięki temu możliwe było zbadanie korelacji pomiędzy ekspresją wybranych
proteaz, a ich rzeczywistą aktywnością katalityczną (Rysunek 7). Wyniki naszych
badań pokazały, że przeciwciała znakujące wybrane proteazy cysteinowe wykazały
ich obecność głównie w komórkach CD16+ oraz CD4+, czyli monocytach,
makrofagach oraz tzw. „naturalnych zabójcach” (ang. NK, natural killer cells)
[26,27]. Jednak co najciekawsze, nasze wyniki pokazały, że tylko część frakcji
poszczególnych enzymów jest katalitycznie aktywna, gdyż sygnał od sond TOF nie
obejmuje całego sygnału od przeciwciał względem poszczególnych enzymów.
Wyniki naszych badań udowodniły więc, że możliwa jest równoległa i wielopara-
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metryczna analiza aktywności enzymów proteolitycznych za pomocą sond
chemicznych z wykorzystaniem cytometrii masowej. Stwarza to naukowy
fundament do wykorzystania tych związków w celu analizy enzymów i białek
w bardziej złożonych układach. Opracowana technologia otwiera kompletnie nowe
możliwości w równoległej analizie aktywności enzymów. Dzięki zastosowaniu
stabilnych izotopów metali w sondach i wykorzystaniu cytometrii masowej
możliwa jest teoretycznie równoległa analiza ponad 50 enzymów, ponieważ
obecnie tyle izotopów metali jest komercyjnie dostępnych. Co więcej, w naszych
badaniach pokazaliśmy, że sondy te można stosować razem ze standardowymi
przeciwciałami skoniugowanymi z metalami, dzięki czemu można dokładnie badać
aktywność enzymatyczną w poszczególnych populacjach komórek, a więc zbadać
opisany wcześniej aktywom. Uważamy, że metoda ta będzie miała bardzo duże
zastosowanie np. w enzymatycznych profilowaniu nowotworów, gdzie
heterogeniczność próbek jest bardzo dużym ograniczeniem w dokładnym
określeniu funkcji poszczególnych enzymów w rozwoju tej choroby.
Wyniki naszych badań udowodniły, że możliwa jest równoległa
i wieloparametryczna analiza aktywności enzymów proteolitycznych za pomocą
sond chemicznych z wykorzystaniem cytometrii masowej. Stwarza to naukowy
fundament do wykorzystania tych związków w celu analizy enzymów i białek
w bardziej złożonych układach. Opracowana technologia otwiera kompletnie nowe
możliwości w równoległej analizie aktywności enzymów. Do tej pory najczęściej
stosowaną metodą w badaniu enzymów sondami chemicznymi była mikroskopia
fluorescencyjna, która pozwala na równoległe monitorowanie jedynie 4-5
enzymów. Dzięki zastosowaniu stabilnych izotopów metali w sondach
i wykorzystaniu cytometrii masowej możliwa jest teoretycznie równoległa analiza
ponad 50 enzymów, ponieważ obecnie tyle izotopów metali jest komercyjnie
dostępnych. Co więcej, w naszych badaniach pokazaliśmy, że sondy te można
stosować razem ze standardowymi przeciwciałami skoniugowanymi z metalami,
dzięki czemu możemy dokładnie badań aktywność enzymatyczną
w poszczególnych populacjach komórek, a więc zbadać opisany wcześniej
aktywom [26,27]. Uważamy, że metoda ta będzie miała bardzo duże zastosowanie
np. w enzymatycznych profilowaniu nowotworów, gdzie heterogeniczność próbek
jest dużym ograniczeniem w dokładnym określeniu funkcji poszczególnych
enzymów w rozwoju tej choroby.
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Analiza poziomu ekspresji i aktywności proteaz cysteinowych w poszczególnych populacjach
komórek PBMC przy użyciu algorytmu viSNE. Panel A. PBMC zostały podzielone na
poszczególne populacje na podstawie obecności antygenów różnicowania komórkowego (CD).
Legenda przedstawia położenie poszczególnych typów komórek na diagramie viSNE. Panel B.
Analiza ekspresji i aktywności katepsyny B, katepsyny L oraz legumainy w poszczególnych
populacjach PBMC. Badane proteazy cysteinowe znajdują się głównie we frakcji monocytów
(CD16 ). Sygnał od aktywnej formy proteaz koreluje z obecnością przeciwciała
Analysis of the expression level and activity of cysteine proteases in individual populations of
PBMCs using the viSNE algorithm. Panel A. PBMCs have been divided into individual
populations based on the presence of cell differentiation antigens (CD). The legend shows the
location of each cell type on the viSNE diagram. Panel B. Analysis of the expression and
activity of cathepsin B, cathepsin L and legumain in individual PBMC populations. The tested
cysteine proteases are found mainly in the monocyte fraction (CD16+). The signal from the
active form of proteases correlates with the presence of the antibody

UWAGI KOŃCOWE
Sondy chemiczne są obecnie jednymi z najczęściej wykorzystywanych narzędzi do
badania aktywności enzymatycznej białek. W ciągu ostatnich lat nastąpił ogromny
postęp w rozwoju fluorescencyjnych sond chemicznych w kontekście ich
selektywności, czułości i biodostępności. Jednak w dalszym ciągu sondy te mają
ograniczone możliwości w multiparametrycznej analizie, co jest spowodowane
nakładaniem się widm emisji poszczególnych fluoroforów. W celu rozwiązania tego
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problemu, nasza grupa badawcza opracowała nowy typ sond chemicznych, które
zamiast fluoroforów znakowane są stabilnymi izotopami metali przejściowych, co
umożliwia wykorzystanie ich w formacie cytometrii masowej. W naszych badaniach
skupiliśmy się na opracowaniu sond dla enzymów proteolitycznych biorących aktywny
udział w chorobach nowotworowych, jednak ta technologia może zostać
z powodzeniem wykorzystana również do opracowania sond dla innych enzymów, jak
np. kinaz czy fosfataz. Uważamy, że nasza technologia otwiera nowe możliwości
w badaniu aktywomu zróżnicowanych układów biologicznych na poziomie
pojedynczych komórek, co może być wykorzystane np. dla celów spersonalizowanej
diagnostyki medycznej.
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ABSTRACT
Among all transition-metal oxides, TiO2 is one of the most studied compounds
in materials science. Its tested in many applications such as biomedical,
photochemical, electrical and environmental. Among these applications,
maximization of the surface area to achieve the highest efficiency is crucial, thus
nanostructured forms of TiO2 are very popular.
TiO2 can be obtained in the form of zero-dimensional materials
(nanoparticles), one-dimensional (nanowires, nanotubes), two-dimensional
(nanosheets) and three-dimensional (nanospheres). Among these various
nanostructured forms of TiO2, nanotubes are of the greatest interest due to high
electron mobility, quantum confinement effects, a high specific surface area and
very high mechanical strength. One-dimensional TiO2 nanotubes can be synthesized
using the template, hydro/solvothermal, electrospinning and anodic oxidation
methods, which leads to obtaining material in the form of a powder or a thin layer.
Notwithstanding, ordered layers of TiO2 nanotubes obtained by anodic oxidation
are particularly interesting in terms of application.
This mini-review provides an overview of preparation methods of TiO2
nanotubes as well describes its most important applications with attention to key
features.

Keywords: TiO2 nanotubes, one-dimensional materials, heterogeneous
photocatalysis
Słowa kluczowe: nanorurki TiO2, materiały jednowymiarowe, fotokataliza
heterogeniczna
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
0D

– zerowymiarowe

1D

– jednowymiarowe

2D

– dwuwymiarowe

3D

– trójwymiarowe

ALD

– osadzanie warstw atomowych

P25

– komercyjny TiO2

DMSO

– dimetylosulfotlenek

UV

– promieniowanie ultrafioletowe

Vis

– promieniowanie z zakresu widzialnego

DSSC

– barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne

HAp

– hydroksyapatyt
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WPROWADZENIE
Od momentu odkrycia nanorurek węglowych w 1991 roku [1] jednowymiarowe
(1D) nanostruktury/materiały cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Określenie
materiał 1D używane jest w odniesieniu do struktur, które mają co najmniej jeden
wymiar w zakresie od 1 do 100 nm i mają bardzo duży stosunek długości do średnicy
[2]. Do grupy tych struktur zaliczane są: nanopręty, nanodruty i nanorurki. Podczas gdy
nanorurki węglowe badane są głównie pod kątem ich zastosowania w technologii
mikroelektronicznej, nanorurki związków nieorganicznych (głównie siarczków
i tlenków metali) ze względu na inne specyficzne właściwości, są intensywnym
przedmiotem badań w biomedycynie, fotochemii, elektryce, katalizie i ochronie
środowiska [3].
Pośród tlenków metali przejściowych, ditlenek tytanu (TiO2) jest najczęściej
i najdokładniej przebadanym materiałem (ponad 40000 artykułów naukowych w ciągu
ostatnich 10 lat). Cechuje się niską toksycznością, odpornością na korozję oraz
biokompatybilnością [4]. TiO2 jest półprzewodnikiem o szerokiej przerwie wzbronionej
z odpowiednio położonymi krawędziami pasm przewodnictwa i walencyjnymi
umożliwiającymi jego zastosowanie np. w fotokatalizie heterogenicznej
i barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych [4]. Ponadto znalazł zastosowanie
w urządzeniach elektrochromowych, powłokach przeciwmgielnych, powierzchniach
samoczyszczących, biomedycynie, czujnikach, implantach [5]. W przypadku wielu
z tych zastosowań kluczowe znaczenie ma maksymalizacja powierzchni właściwej
w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, dlatego też formy nanostrukturalne TiO2
są bardzo popularne. TiO2 został otrzymany w postaci materiałów zerowymiarowych
(OD, np. nanocząstki), jednowymiarowych (np. nanodruty, nanorurki),
dwuwymiarowych (2D, np. nanowarstwy) oraz trójwymiarowych (3D, np. nanosfery)
[6]. Pośród tych różnych form nanostrukturalnych TiO2, nanorurki mogą umożliwić
lepszą kontrolę właściwości chemicznych i fizycznych. Przez zmniejszanie wymiarów
do nanoskali, nie tylko powierzchnia znacznie wzrasta, ale także struktura elektronowa
ulega znacznym zmianom (np. ze względu na występowania efektu kwantowego lub
występującą krzywiznę powierzchni) [6].
Jednowymiarowe nanorurki TiO2 można syntezować wykorzystując metodę
twardej matrycy, hydro/solwotermalną, elektroprzędzenie oraz utlenianie anodowe,
otrzymując materiał w postaci proszki lub cienkiej warstwy [7]. Szczególnie ciekawe
pod katem aplikacyjnym są warstwy nanorurek TiO2 otrzymywane metodą utleniania
anodowego. Metoda ta wykazuje szereg zalet w stosunku do pozostałych metod,
mianowicie: (1) wymagana jest niska temperatura procesu (najczęściej otoczenia), (2)
niski koszt odczynników oraz aparatury, (3) łagodne środowisko reakcyjne, (4) łatwość
kontroli procesu, (5) krótki czas prowadzenia syntezy oraz (6) brak etapu osadzania –
warstwy nanorurek wyrastają na podłożu tytanowym. Morfologia powstających tą
metodą nanorurek TiO2 wykazuje jednorodność w stosunku do grubości, upo-
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rządkowania i pozostałych wymiarów geometrycznych (średnicy i grubości ścian).
Celem niniejszego przeglądu jest przedstawienie sposobów syntezy oraz
najważniejszych zastosowań nanorurek TiO2 ze wskazaniem ich kluczowych
właściwości odpowiedzialnych za dane zastosowanie (ze szczególnym naciskiem na
nanorurki TiO2 otrzymywane metodą utleniania anodowego).

1. METODY OTRZYMYWANIA NANORUREK TiO2
W ciągu ostatnich kilkunastu lat opracowano cztery sposoby otrzymywania
nanorurek TiO2, tj.: z wykorzystaniem metody utleniania anodowego tytanu,
z wykorzystaniem twardej matrycy, hydro/solwotermalnie oraz poprzez
elektroprzędzenie [7]. Przegląd morfologii i charakterystycznych cech nanorurek
TiO2 syntezowanych przez wspomniane metody został przedstawiony
schematycznie na Rysunku 1. W przypadku metody z wykorzystaniem twardej
matrycy oraz metody hydrotermalnej powstałe nanorurki mają postać
rozproszonych, pojedynczych rurek lub wiązek (skupisk) o nieregularnych
wymiarach geometrycznych tzn. różnią się średnica i długością. Natomiast
nanorurki otrzymane na drodze utleniania anodowego tytanu przybierają postać
uporządkowanej macierzy skierowanej prostopadle do powierzchni podłoża.
Metoda twardej matrycy umożliwia otrzymywanie nanorurek TiO2 poprzez
wykorzystanie materiałów o wysokim współczynniki proporcji (ang. aspect ratio),
czyli wysokim stosunku średnicy do długości, elementów o kształcie prętów,
uporządkowanych nanostruktur np. w postaci porowatego Al2O3 lub membran [9].
Następnie aby otrzymać materiał w postaci nanorurek, matryce są powlekane TiO2
za pomocą takich metod jak zol-żel, elektroosadzanie czy osadzanie warstw
atomowych (ang. atomic layer deposition, ALD) [10]. W końcowym etapie procesu
następuje obróbka matrycy, gdzie jest ona usuwana poprzez selektywne
rozpuszczanie lub odparowanie, co prowadzi do otrzymania nanorurek lub
macierzy nanorurek (w postaci proszku lub cienkiej warstwy) [11]. Porównanie
trzech najczęściej stosowanych metod syntezy nanorurek TiO2 zostało
przedstawione w Tabeli 1.

1201

NANORURKI TiO2: SYNTEZA I ZASTOSOWANIE

Rysunek 1.

Figure 1.

Tabela 1.
Table 1.

Sposoby otrzymywania nanorurek TiO2: (a) metoda z wykorzystaniem twardej matrycy,
(b), metoda hydrotermalna, (c) utlenianie anodowe, (d) elektroprzędzenie oraz (e) różnice
w morfologii nanorurek otrzymanych za pomocą wspomnianych metod. Opracowanie własne
na podstawie [7,8]
Methods of TiO2 nanotubes synthesis: (a) template method, (b) hydrothermal method,
(c) anodic oxidation, (d) electrospinning and (e) differences in the morphology of nanotubes
obtained by the above-mentioned methods. Own figure based on [7,8]
Porównanie metod syntezy nanorurek TiO2
Comparison of the synthesis methods of TiO2 nanotubes

Sposób otrzymywania
Metoda
z
wykorzystaniem
twardej matrycy

Metoda hydro/solwotermalna
Metoda utleniania anodowego

Reagenty
porowaty
Al2O3,
alkoholany
tytanu, TiF4
TiO2, roztwór
alkaliczny
Metaliczny Ti,
elektrolit
zawierający
jony F-

Parametry syntezy
Temperatura,
stężenie,
pH, czas

Morfologia
Regularne,
pionowe warstwy

Ref.
[9]

Temperatura,
ciśnienie, czasu
Typ elektrolitu,
potencjał,
zawartość wody,
czas

Nieregularne,
pojedyncze
Regularne,
pionowe warstwy

[12]
[13]
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Otrzymywanie nanorurek TiO2 w postaci proszków umożliwia metoda
hydro/solwotermalna. W typowej syntezie, nanocząstki TiO2 (anataz, rutyl,
komercyjny P25) poddawany jest działaniu KOH lub NaOH w wysokiej
temperaturze (100-200°C) przez 24-48 h [12,14]. Powstały osad przemywany jest
wodą, a następnie roztworem HCl do momentu uzyskania pH roztworu poniżej 7.
Otrzymane w ten sposób nanorurki TiO2 wykazują wielościenną morfologię.
Wewnętrzna średnica rurek wynosi od 2 do 20 nm, a długości sięgają nawet kilku
mikrometrów [12,15]. Rozmiar i kształt nanorurek TiO2 otrzymanych drogą
hydro/solwotermalna zależy od warunków prowadzenia syntezy oraz postaci
wykorzystanego TiO2 [12,15].
Kolejną metodą za pomocą której można uzyskać materiały w postaci
nanorurek TiO2 jest elektroprzędzenie. W metodzie tej wykorzystywane są stopione
polimery lub rozwory polimerów (np. poliwinylopirolidon) z prekursorem TiO2,
które po wytłoczeniu z dyszy poddawane są działaniu silnego pola elektrycznego
[16,17]. Do najczęściej stosowanych prekursorów TiO2 należą alkoholany tytanu
(np. izopropanolan tytanu(IV)). Po etapie polimeryzacji następuje obórka
termiczna, której zadaniem jest usunięcie związków organicznych [17]. Nanorurki
TiO2 otrzymane w oparciu o elektroprzędzenie mają zakres średnic od kilkunastu
nanometrów do kilku mikrometrów.
Najczęściej stosowaną metoda otrzymywania nanorurek TiO2 jest utlenianie
anodowe metalicznego tytanu. Otrzymane w ten sposób materiały mają postać
cienkiego filmu [18]. Pierwszą warstwę nanorurek TiO2 (chodź niejednorodną)
o grubości około 500 nm otrzymano w elektrolicie złożonym z kwasu chromowego
i fluorowodorowego [19,20]. Następnie zastosowanie wodnego, kwaśnego
elektrolitu doprowadziło do otrzymania nanorurek TiO2 o chropowatych ściganych
i długości sięgającej 1 μm [21]. Wysoce uporządkowane warstwy nanorurek TiO2
otrzymano poprzez dalsze ulepszanie składów elektrolitów (zastosowanie glicerolu,
glikolu etylenowego, DMSO) oraz kontrole procesu utleniania anodowego
(napięcia, czasu) [8]. Badania nad nanorurkami TiO2 otrzymywanymi na drodze
utleniania anodowego doprowadziły do powstania IV generacji warstw nanorurek
TiO2 [22]:
a. I generacja – otrzymywane w nieorganicznych wodnych elektrolitach
(głównie opartych na HF lub HF + H3PO4), 200-500 μm;
b. II generacja – otrzymywane w elektrolitach buforowanych (Na2SO4 + NaF
lub (NH4)2SO4 + NH4F);
c. III generacja – otrzymywane w obecności elektrolitów organicznych
zawierających jony fluorkowe (NH4F + H2O + glicerol lub NH4F + H2O +
glikol etylenowy);
d. IV generacja – otrzymywane w elektrolitach niezawierających jonów
fluorkowych (głównie HClO4).
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Sam proces utleniania anodowego można podzielić na kilka etapów.
W pierwszym etapie po przyłożeniu odpowiedniego napięcia do elektrody
tytanowej (zwykle w postaci cienkiej folii) powstaje cienka zwarta warstwa TiO2
(poprzez reakcje utlenianego Ti z jonami HO- i O2-) [22]. Wzrost warstwy
tlenkowej możliwy jest w wyniku transportu jonów przez powstającą warstwę, co
wspomagane jest działaniem pola elektrycznego. Jony Ti4+ migrują w kierunku
elektrolitu, a jony O2- w kierunku powierzchni elektrody tytanowej [7]. W trakcie
tego etapu, który trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund, następuje spadek
natężenia prądu wywołany wzrostem grubości warstwy tlenkowej [22]. Następnie
jony fluorkowe migrują w głąb otrzymanej w pierwszym etapie warstwy tlenkowej,
powodując jej miejscowe roztwarzanie, co prowadzi do powstawania
nieregularnych porów. Wynikiem tego etapu jest powstawanie nierozpuszczalnych
kompleksów TiF62- [22]. Obserwowany jest niewielki wzrost wartości natężenia
prądu wynikający ze zmniejszenia grubości warstwy tlenkowej. W ostatnim etapie
po ustabilizowaniu wartości natężenia prądu (równomierne rozłożenie prądu
pomiędzy pory) następuje organizacja porowatej warstwy, czego efektem jest
uzyskanie kształtu nanorurek [22]. Przedstawione etapy można przedstawić za
pomocą poniższych równań [22]:
𝑇𝑖 + 2𝐻2𝑂 → 𝑇𝑖𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒−
4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2
𝑇𝑖𝑂2 + 6𝐹− + 6𝐻+ →𝑇𝑖𝐹62− + 2𝐻2𝑂
𝑇𝑖4+ + 6𝐹− → 𝑇𝑖𝐹62−
Graficzne przedstawienie mechanizmu formowania nanorurek TiO2 metodą
utleniania anodowego tytanu w elektrolicie zawierającym jony fluorkowe zostało
przedstawione na Rysunku 2.

Rysunek 2.

Figure 2.

Graficzne przedstawienie mechanizmu formowania nanorurek TiO 2 metodą utleniania
anodowego tytanu: (a) tworzenie zwartej warstwy TiO2, (b) tworzenie nanorurek oraz
(c) poszczególne etapy formowania nanorurek TiO2. Opracowanie własne na podstawie [22]
Graphical representation of the formation mechanism of TiO 2 nanotubes by anodic oxidation
of titanium: (a) formation of a compact layer of TiO2, (b) formation of nanotubes
and (c) individual steps of forming TiO2 nanotubes. Own figure based on [22]
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2. ZASTOSOWANIE NANORUREK TiO2
Zastosowanie nanostruktur TiO2 zwykle wynika z wykorzystania pewnej
unikalnej cechy TiO2 (np. jonowej, elektrycznej czy biokompatybilności)
i znaczącego wzmocnienia niektórych szybkości rekcji lub transportu, które
uzyskuje się za pomocą małych wymiarów (duża powierzchnia, krótka droga
dyfuzja) lub efektów ograniczenia rozmiaru [5]. Ze względu na jednowymiarową
morfologię i tym samym unikatowe właściwości, nanorurki TiO2 znalazły
zastosowanie w wielu obszarach: fotokataliza heterogeniczna, barwnikowe ogniwa
fotowoltaiczne, urządzenia elektrochromowe, baterie litowo-jonowe, sensory,
superkondensatory oraz biomedycyna [23]. Poniżej przedstawiono najczęściej
badane aplikacje nanorurek TiO2.
Pośród różnych materiałów półprzewodnikowych, najszersze zastosowanie
w reakcjach fotokatalitycznych znalazł TiO2. Stosowany jest w degradacji
zanieczyszczeń w fazie gazowej i wodnej, generowania wodoru, fotokonwersji CO2
do użytecznych węglowodorów czy transformacjach związków organicznych [24].
Macak in. [25] wykazali, że nanorurki TiO2 posiadają wyższą aktywność
fotokatalityczna w porównaniu do warstwy nanocząstek TiO2. Od tego momentu
nastąpiło gwałtowne zainteresowanie zastosowaniem nanorurek TiO2 w reakcjach
fotokatalitycznych. Przeprowadzono m.in. badania mające na celu określenie
parametrów morfologicznych (m.in. długości, średnicy, grubości ścian,
pojedynczej, podwójnej ściany) i strukturalnych (m.in. wielkości krystalitów,
stosunku anatazu do rutylu) na aktywność fotokatalityczną [26,27]. Nanorurki TiO2
były również poddane różnym modyfikacjom mającym na celu polepszenie
właściwości tego materiału w zakresie promieniowania UV, ale także rozszerzenie
jego aktywności do zakresu widzialnego. Pośród tych modyfikacji można wyróżnić:
a. domieszkowanie niemetalami i metalami [28–31];
b. osadzanie nanocząstek metali szlachetnych i kropek kwantowych [32–34];
c. tworzenie heterozłączy półprzewodnikowych [35–37];
d. tworzenie układów hybrydowych organiczno-nieorganicznych [38,39];
Innym zastosowaniem TiO2 są barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne (ang. dye
sensitized solar cells, DSSC), których budowa opiera się na grubej warstwie TiO2
z zaadsorbowanym na powierzchni tej warstwy barwnikiem tworząc anodę.
Elektrolit zawierający parę redoksową stanowi kontakt między anodą a katodą
[40,41]. Barwniki mają za zadanie absorbować promieniowanie z zakresu
widzialnego przy czym powinny charakteryzować stabilnością w obecności
promieniowania oraz posiadać ugrupowania, które pozwalają na trwałe ich
związanie z powierzchnią półprzewodnika [40]. Przeprowadzone badania
wykazały, że zastosowanie nanorurek TiO2 w DSSC umożliwia jednokierunkowy
transport ładunku i zmniejsza rekombinację nośników ładunku, co znacząco
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wpłynęło na zwiększenie wydajność DSSC opartych na nanorurkach TiO2
w porównaniu do ogniw zbudowanych z innych nanostrukturalnych form TiO2 [42].
Stosując nanorurki TiO2 można osiągnąć zwiększoną długość drogi dyfuzji
elektronów niż w nanocząstkach TiO2 [42,43]. Dodatkowo wykazano, że osadzenie
na nanorurkach TiO2 dodatkowej warstwy w postaci nanocząstek TiO2 powoduje
dalsze poprawę wydajności DSSC. Dla czystych warstw nanorurek TiO2 rekord
wydajność wynosi 5,2% a dla mieszaniny z nanocząstkami TiO2 na poziomie 7%
[8].
Właściwości elektrochromowe nanorurek TiO2 zostały wykorzystane
w inteligentnych oknach [44]. Inteligentne okna umożliwiają zmianę barwy na
ciemniejszą przy przyłożeniu napięcia, umożliwiając w ten sposób kontrolę
przechodzącego promieniowania. Zapobiega się w ten sposób przegrzaniu
pomieszczeń i zapewnia komfortowe warunki użytkowania. Innymi przykładami
zastosowania nanorurek TiO2 wykorzystującymi jego elektrochromizm są wsteczne
lusterka samochodowe, szyberdachy oraz wyświetlacze o wysokim kontraście [45].
Nanorurki TiO2 syntezowane metodą utleniania anodowego zastosowano
również w bateriach litowo-jonowych [46] jako zamiennik cienkich warstw
otrzymywanych z TiO2 w postaci proszku. Fang i in. W 2008 roku [47] jako pierwsi
zastosowali anodowe nanorurki TiO2 w bateriach litowo-jonowych. W tym celu,
warstwy nanorurek TiO2 w formie krystalicznej anatazu otrzymano w elektrolicie
zwierającym glicerol, wodę oraz fluorek amonu. Otrzymany w ten materiał
o średnicy zewnętrznej 50-60 nm, długości 1 μm i grubości ścianki 10-15 nm
wykazała całkowitą pojemność 90 mAh·g-1. Dalsze prace wykazały, że
zastosowanie nanorurek TiO2 w postaci amorficznej zapewnia ponad dwukrotnie
wyższe pojemność (229 mAh·g-1) niż nanorurki TiO2 w postaci anatazu (108
mAh·g-1) [48]. Wynik ten był zgodny z późniejszymi doniesieniami Ortiza i in.
[49], którzy otrzymali anodowe warstwy nanorurek TiO2 na podłożach Si
napylonych metalicznym tytanem. Kilka grup badawczych podjęło badania nad
zwiększeniem wydajności i długofalowej stabilności baterii litowo-jonowych
otrzymanych na bazie nanorurek TiO2 poprzez ich modyfikacje lub ulepszenie ich
geometrii. Generalnie, duża powierzchnia nanorurek TiO2 umożliwia wysoką
pojemność. Frank i in. [50] zbadali wpływ wielkości średnic nanorurek TiO2 do
zastosowania w bateriach litowo-jonowych. Wykazano, że nanorurki TiO2 o małej
średnicy (40 nm) wytworzone przy niskim potencjale anodowania
charakteryzowały się prawie 2 krotnie wyższą pojemnością niż nanorurki
o większej średnicy (130 nm). Z innej strony, aby zwiększyć powierzchnię,
zastosowano długie nanorurki TiO2, gdzie pojemność wzrastała wraz ze wzrostem
długości nanorurki [49,51].
Wykorzystanie nanorurek TiO2 do zastosowań biomedycznych wynika
głównie z jego biokompatybilności. Dotychczas ten materiał został zbadany
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w kierunku zaawansowanej inżynierii tkankowej, systemów dostarczania leków,
powłok antybakteryjnych czy implantów biomedycznych [52]. Wykazano, że
mezenchymalne komórki macierzyste reagują wyraźnie na średnicę nanorurek.
Średnica nanorurek wynosząca około 15 nm silnie promowała adhezję komórek,
proliferację i różnicowanie, a średnica nanorurek około 100 nm okazała się
szkodliwa, ponieważ indukowała zaprogramowaną śmierć komórki (apoptoza) [53].
Kolejne prace potwierdziły wpływ stymulujący komórki dla warstw nanorurek
o średnicy 15 nm, co ma praktycznie uniwersalny charakter [54]. Nie tylko łodyga
mezenchymalna komórek macierzystych, ale także hematopoetyczne komórki
macierzyste, komórki śródbłonka jak również osteoblasty i osteoklasty wykazywały
odpowiedź zależną od średnicy nanorurek TiO2 [55]. Kluczowym czynnikiem
w przypadku implantów biomedycznych jest szybkie tworzenie hydroksyapatytu
(HAp) na powierzchni implantu z płynów ustrojowych. Badania prowadzone w tym
zakresie wykazały, że tworzenie HAp może być silnie przyspieszone na
powierzchniach nanorurek TiO2 w porównaniu z powierzchniami płaskimi [55].
Eksperymenty in vivo z dorosłymi świniami domowymi wykazały, że powierzchnie
nanorurek mogą wzmacniać ekspresję kolagenu typu I oraz BMP-2 [56]. Natomiast
negatywne (apoptoza) działanie nanorurek TiO2 może być wykorzystane
w powierzchniach biomedycznych, gdy proliferacja komórek nie jest pożądana.
Geometria warstw nanorurek stwarza możliwość przechowywania w nich leków
(jako kapsułek), a następnie ich kontrolowanego uwalniania w organizmie lub na
implanty biomedyczne. Shrestha i in. [57] wykazali, że nanorurki TiO2 można
napełniać magnetycznymi cząstkami Fe3O4 a następnie magnetycznie kierować je
do pożądanych lokalizacji. Takie nanorurki TiO2 można łatwo pokryć lekami za
pomocą odpowiednich łączników. Uwalnianie leku nie ogranicza się jedynie do
reakcji z promieniowaniem UV, ale może być również wyzwalane elektrycznie
(kataliza indukowana napięciem) [58] lub, co ważniejsze, za pomocą promieni
rentgenowskich [59]. Otrzymane w ten sposób nanorurki TiO2 mogą być stosowane
bezpośrednio do reakcji fotokatalitycznych z komórkami lub tkankami, na przykład
w celu selektywnego zabijania komórek rakowych [57]. Bardziej skomplikowany
mechanizm napełniania i uwalniania leków wykorzystując nanorurki TiO2 został
zaproponowany przez Songa i in. [60]. Zaprojektowali amfifilowe warstwy
nanorurek złożone z nanorurek TiO2 oraz czapki hydrofobowej (monowarstwy),
która nie przepuszcza wody. Gdy warstwa hydrofobowa z powierzchni nanorurek
TiO2 była usunięta, płyny ustrojowe mogły dostać się do wnętrza i wypłukać
hydrofilowe leki załadowane wewnątrz nanorurek.
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UWAGI KOŃCOWE
Zastosowanie nanorurek TiO2, szczególnie warstw otrzymywanych na drodze
anodyzacji, w różnorakich dziedzinach nie słabnie, co jest związane z ich
przestrajalnymi właściwościami. Poprzez odpowiedni dobór parametrów syntezy lub
ich dalszą modyfikacje, nanorurki TiO2 w zależności od zastosowania mogą
wykazywać unikatowe właściwości. Niemniej jednak, podstawowe zrozumienie
jednowymiarowych nanostruktur (nie tylko TiO2) oraz zjawisk zachodzących w ich
obecności ze względu na ich unikalne właściwości elektryczne, termiczne, mechaniczne
i optyczne (różniące się od ich odpowiedników masowych), ma kluczowe znaczenie dla
postępu technologicznego. Zastosowanie nanostruktur 1D, w szczególności nanorurek
TiO2, ma i będzie miało szeroki wpływ na dziedziny badań medycznych,
biomedycznych,
systemów
dostarczania
leków,
terapii
nowotworowych,
mikroelektroniki, katalizy, fotokatalizy i magazynowania energii.
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ABSTRACT
The chemistry of carbon nanomaterials attracts continuous attention of
scientists because of their promising properties and applications. Carbonencapsulated iron nanoparticles (CEINs) are subgroup of carbon nanomaterials.
CEINs are the core-shell nanostructures including the metallic phase permanently
encapsulated in a tight carbon coating. The carbon shell protects CEINs against
oxidation of metal into a corresponding oxide, as well as prevents them from
spontaneous aggregation. It has been documented that the magnetic properties of
CEINs are superior in comparison with the respective materials comprising metal
oxides. Additionally, the presence of the carbon shell enables surface
functionalization of CEINs by means of various synthetic routes, both covalent
and non-covalent ones. Chemical functionalization enables tuning the materials’
properties and applications, for example toward introducing catalytically active
sites or improving colloidal stability. One may conclude that CEINs combine
physicochemical properties of graphene and iron nanoparticle. Therefore, this
is prospective material for many applications. In this article, we discuss
the properties, chemistry and selected applications of CEINs.

Keywords: nanomateriały węglowe, magnetyczne nanokapsułki węglowe,
nanomedycyna, elektrochemia, kataliza heterogeniczna, adsorpcja
Słowa kluczowe: carbon nanomaterials, carbon-encapsulated iron nanoparticles,
nanomedicine, electrochemistry, heterogeneous catalysis, adsorption
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WPROWADZENIE
Nanomateriały węglowe to grupa nanostruktur o różnych kształtach i rozmiarach,
począwszy od sferycznych fullerenów1 (Rys 1a), poprzez tubularne nanorurki węglowe
(Rys. 1b), aż po grafen o budowie płaskiej (Rys. 1c). O istotnym znaczeniu tej klasy
materiałów w rozwoju nauki i techniki świadczy fakt, iż ich odkrywcy zostali docenieni
przez Komitet Noblowski. Kroto, Smalley i Curl otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie
chemii za odkrycie fullerenów (1996 rok) a Novoselov i Geim otrzymali nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki za badania grafenu (2010 rok). Pomimo pewnych różnic we
właściwościach fizykochemicznych, nanomateriały węglowe posiadają wiele cech
wspólnych. Wykazują przewodność elektryczną i termiczną lub dobre właściwości
mechaniczne, w tym wytrzymałość na rozciąganie.[1] Na przestrzeni lat dokonywano
istotnych postępów w dziedzinie chemii i zastosowań materiałów węglowych. Można
wyróżnić próby ich aplikacji w elektronice[2], medycynie[3], technologiach
adsorpcyjnych[4] lub konstrukcji sensorów elektrochemicznych[4],[5]. Opisano
zastosowania
nanomateriałów
węglowych
w roli
adsorbentów
związków
aromatycznych lub w roli nośników leków zawierających szkielety aromatyczne (na
przykład doksorubicyny). Obserwowane właściwości zostały wyjaśnione obecnością
wielu pierścieni aromatycznych na powierzchni nanomateriałów węglowych.
Zasugerowano, że adsorpcja związków aromatycznych na powierzchni nanomateriału
węglowego jest możliwa dzięki występowaniu oddziaływań niekowalencyjnych typu π–
π2 pomiędzy tym materiałem i adsorbatem.

Rysunek 1.
Figure 1.

1

Schematyczna budowa (a) fullerenu C60, (b) nanorurek węglowych, (c) grafenu
Representative structure of (a) fullerene C60, (b) carbon nanotubes, (c) graphene

Nazwy „fulleren” użyto w ślad za najnowszymi zaleceniami dotyczącymi
nomenklatury związków organicznych, literatura: Nomenklatura Związków
Organicznych, Rekomendacje IUPAC i Nazwy Preferowane, 2013, przygotowanie do
publikacji: B. Szechner, źródło: http://cryst.p.lodz.pl/KTCh/data/uploads/NZO2013_v05_16-04-2015.pdf (strony 303–316) (tytuł oryginału: Nomenclature of Organic
Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names, 2013, prepared for
publication by: H. A. Favre, W. H. Powell. ISBN 978-0-85404-182-4)
2
Ang. π–π stacking.
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Metody umożliwiające wprowadzenie różnych ugrupowań chemicznych na
powierzchnię nanomateriałów węglowych zostały podsumowane w wielu artykułach
przeglądowych w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.[1bc],[6]-[8] Z punktu widzenia chemii organicznej, nanomateriały węglowe ulegają
reakcjom typowym dla alkenów, to jest reakcjom cykloaddycji (na przykład reakcja
Dielsa–Aldera)[6] lub addycji rodników (na przykład reakcje z udziałem rodników
arylowych generowanych z soli diazoniowych)[7]. Podatność materiałów węglowych
na funkcjonalizację jest zróżnicowana. Jednym z czynników wpływających na
reaktywność materiałów węglowych jest obecność krzywizn w ich budowie.[1] I tak,
względna reaktywność fullerenów (największe naprężenie wiązań, molekuła sferyczna)
jest większa niż reaktywność nanorurek węglowych (kształt tubularny) i większa od
reaktywności grafenu (budowa płaska). W związku ze sferycznym kształtem
fullerenów, ich wiązania podwójne C=C różnią się długością, a w konsekwencji różnią
się reaktywnością. Wiązanie podwójne C=C w sferze fullerenu C60 (wspólne dla
pierścienia pięcio- i sześcioczłonowego) jest nieco dłuższe (1,404 Å) od wiązania C=C
w alkenach (1,340 Å). W nanorurkach węglowych największą reaktywnością
charakteryzują się obszary zlokalizowane na ich końcach. Wynika to z faktu, iż
zakończenia nanorurek przypominają fragment fullerenu. Opisano również procesy
z udziałem warstwy horyzontalnej nanorurek węglowych, która jednak charakteryzuje
się mniejszą krzywizną niż ich zakończenia. O reaktywności grafenu i jego pochodnych
(na przykład tlenku grafenu) decyduje natomiast obecność defektów 3 w strukturze
i obecność tlenowych grup funkcyjnych.
Nadawanie nanostrukturom węglowym nowych cech, w szczególności właściwości
magnetycznych, jest powszechnym trendem w chemii materiałowej. Przykłady
materiałów węglowych o właściwościach magnetycznych to fullereny endohedralne,
materiały węglowe zawierające na powierzchni tlenki metali oraz magnetyczne
nanokapsułki węglowe.
Pierwszą ścieżką koncepcyjną było opracowanie fullerenów endohedralnych,
w których atom metalu lub niemetalu jest trwale ulokowany we wnętrzu sfery.[1b],[9]
Można uznać, że fullereny endohedralne w największym stopniu zastosowano
w diagnostyce medycznej i w technikach magazynowania wodoru.[10],[11]
W diagnostyce medycznej wykorzystano fullereny endohedralne typu Gd@C60 będące
alternatywą dla powszechnie używanych środków kontrastowych bazujących na
toksycznych kompleksach gadolinu, na przykład preparat Magnevist®. Zastosowanie
fullerenów endohedralnych typu H2@C60 jest natomiast istotnym zagadnieniem
w opracowywaniu nowych źródeł energii, m.in. w celu rozwoju nowych ogniw.
Obecnie, otrzymywanie nanostruktur węglowych zawierających na powierzchni
tlenki metali, w tym nanocząstki tlenku żelaza(III) o właściwościach superparamagnety3

Defekty w strukturze grafenu wynikają z obecności atomów węgla, które nie posiadają
hybrydyzacji sp2.[[6]-[8]]
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cznych (SPIONs4), jest jedną z najintensywniej rozwijanych koncepcji badawczych.[12]
Tego typu materiały charakteryzują się korzystnymi właściwościami. Ich potencjalne
zastosowania są przedstawione na Rys. 2. Obecność SPIONs umożliwia użycie
materiału węglowego w roli środka kontrastowego w obrazowaniu metodą rezonansu
magnetycznego (MRI5) (Rys. 2a).[13] Materiały węglowe zawierające SPIONs można
też wykorzystać w roli magnetycznych adsorbentów (Rys. 2b), ponieważ łatwo je
oddzielić
od
supernatantu
poprzez
zastosowanie
zewnętrznego
pola
magnetycznego.[14] Inną koncepcją jest użycie tych materiałów w roli magnetycznych
katalizatorów lub nośników katalizatorów (Rys. 2c), które można łatwo usunąć ze
środowiska reakcji przez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego podobnie jak
wcześniej wspomniane magnetyczne adsorbenty.[15]

Rysunek 2.

Figure 2.

4
5

Graficzne przedstawienie koncepcji zastosowań materiałów węglowych zawierających SPIONs
w roli: (a) środka kontrastowego w diagnostyce MRI, (b) magnetycznego adsorbentu,
(c) magnetycznego nośnika katalizatora
Graphical representation of the concept of using carbon materials comprising SPIONs as
(a) MRI contrast agents, (b) magnetic adsorbents, (c) magnetic nanoplatforms of a catalyst

Ang. superparamegnetic iron oxide nanoparticles.
Ang. magnetic resonance imaging.
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1. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE MNKW
Magnetyczne nanokapsułki węglowe (MNKW) są unikalną klasą
nanomateriałów węglowych o właściwościach magnetycznych. Od 15 lat MNKW
stanowią obiekt zainteresowania wielu środowisk naukowych. Materiał ten składa
się z fazy metalicznej otoczonej warstwą węglową (Rys. 3). Rolą szczelnej otoczki
węglowej jest ochrona magnetycznego nano–rdzenia przed niekorzystnym,
korozyjnym wpływem środowiska.[16] Dodatkowo, otoczka węglowa ogranicza
spontaniczną agregację nanocząstek metalu. Najczęściej stosowaną metodą
otrzymywania MNKW jest metoda plazmowa zwana łukiem węglowym.[17]
W metodzie tej układ składający się z dwóch elektrod grafitowych 6 poddaje się
działaniu plazmy pod ciśnieniem w atmosferze gazu obojętnego lub w mieszaninie
wodoru i gazu obojętnego. W wyniku tego procesu, metal zostaje trwale zamknięty
w otoczce węglowej. Średnica otrzymanych hybrydowych nanocząstek wynosi
maksymalnie 100 nm. Zostały opisane przykłady otrzymywania MNKW, w których
rdzeń jest złożony z jednego metalu (na przykład żelaza[17c], niklu[18],
kobaltu[19]) lub kilku metali[20]. Obawiano się, że enkapsulacja metalu w otoczce
węglowej może zmniejszyć jego właściwości magnetyczne. Potwierdzono jednak,
że wartości magnetyzacji MNKW mieszczą się w zakresie 120–150 emu∙g-1
i znacząco przewyższają wartości magnetyzacji tlenków metali (30–50
emu∙g-1).[21],[22] Fakt ten jest bardzo istotny z punktu widzenia potencjalnych
zastosowań MNKW. Użycie materiału chrakteryzującego się korzystnymi
parametrami magnetycznymi pozwala na zastosowanie MNKW w takich obszarach
techniki jak nanomedycyna, chemia środowiskowa lub nanokataliza.

Rysunek 1.
Figure 1.

6

(a) Schematyczna budowa MNKW, (b) działanie zewnętrznego pola magnetycznego (magnesu
neodymowego) na dyspersję MNKW w etanolu (100 μg∙mL-1)
(a) Representative structure of carbon-encapsulated metal nanoparticles (CEMNs), (b) response
of the CEMNs dispersion in ethanol (100 μg∙mL-1) upon using a magnetic field (neodymium
magnet)

Skład elektrod jest zależny od docelowego rdzenia nanokapsułek.
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2. ZASTOSOWANIA MAGNETYCZNYCH NANOKAPSUŁEK
WĘGLOWYCH
2.1. MNKW W ROLI MAGNETYCZNYCH NOŚNIKÓW KATALIZATORÓW

MNKW mogą spełniać rolę nośnika katalizatora. MNKW można przyrównać
do węgla aktywnego będącego szeroko stosowanym nośnikiem katalizatora
palladowego (Pd/C). Użycie katalizatora w postaci Pd/C jest jednak niewygodne,
ponieważ wiąże się z pracochłonnym i materiałochłonnym procesem oddzielenia
katalizatora od mieszaniny reakcyjnej. Wydzielenie MNKW z dyspersji wodnej lub
rozpuszczalnika organicznego jest natomiast zabiegiem szybkim i łatwym
w wykonaniu. Najczęściej można tego dokonać dzięki przyłożeniu magnesu do
ścianki naczynia, odczekaniu niedługiego czasu (np. paru minut) w celu
unieruchomienia materiału i dekantacji supernatantu.
W literaturze można znaleźć przykłady zastosowania odpowiednio
modyfikowanych MNKW o rdzeniu kobaltowym w roli nośnika katalizatora
palladowego[23] lub platynowego (nanocząstki Pt)[24] w reakcji sprzęgania
Suzuki-Miyaury[23a-c] lub reakcji uwodornienia[23d],[24] (Rys. 4). Znane jest
również zastosowanie MNKW o rdzeniu kobaltowym w roli nośnika katalizatora
palladowego w reakcji hydroksykarbonylowania[25]. Użycie tych materiałów
zapewniło wysokie wydajności reakcji (86-96%). Jednocześnie oddzielenie
nanokatalizatora od mieszaniny reakcyjnej było bardzo łatwe. Magnetyczny
nanokatalizator odzyskany po reakcjach i po oczyszczeniu (przeważnie przemycie
rozpuszczalnikiem organicznym) zachował wysoką aktywność katalityczną
w kolejnych cyklach reakcyjnych. MNKW o rdzeniu kobaltowym mogą również
pełnić rolę nośnika katalizatora rutenowego w reakcji uwodornienia
nitroarenów.[26] Ostatnio przedstawiono ciekawe zastosowanie materiału
zawierającego ruten oraz MNKW o rdzeniu kobaltowym do przekształcenia
gazowego CO2 w kwas mrówkowy.[27]
Interesującym przykładem jest wykorzystanie MNKW w roli nośnika
enzymów.[21d] Stwierdzono, że enzymy immobilizowane na powierzchni
nanomateriału (β-glukozydaza, α-chymotrypsyna lub lipaza B) zachowują wysoką
aktywność katalityczną. MNKW zawarte w tym biokatalizatorze zapewniły jego
łatwy recykling. Warto zauważyć, że recykling niemodyfikowanych enzymów jest
trudny. Stosowalność zaproponowanej technologii zaprezentowano zarówno
w skali mililitrowej jak i kilkunastolitrowej.
Wysokie wydajności reakcji w przypadku stosowania MNKW w roli nośnika
katalizatora przypisuje się między innymi zjawisku adsorpcji związków
chemicznych na powierzchni nanomateriałów węglowych na drodze oddziaływań
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typu π–π. Stwierdzono, że zjawisko adsorpcji ułatwia kontakt między reagentami
w reakcji katalitycznej.[28]

Rysunek 4.

Figure 4.

Przykłady zastosowania MNKW w roli nośników katalizatorów metalicznych w reakcji
(a) sprzęgania Suzuki-Miyaury (pallad[23]) lub (b) reakcji uwodornienia (pallad[23d]
lub platyna[24])
Examples of using CEMNs as magnetic nanoplatforms of the metallic catalyst dedicated to
(a)Suzuki-Miyaura cross-coupling (palladium [23]), or (b) hydrogenation reaction
(palladium[23d] or platinum [24])

Otrzymywanie 1,1′-bifenyli w reakcjach, w których używa się katalizatorów
palladowych, np. reakcji Suzuki-Miyaury, może się wiązać z pracochłonnym
i kosztownym procesem usunięcia zanieczyszczeń metalicznych 7 z otrzymanych
produktów. Obecność resztek metalu w związku chemicznym jest bardzo dużym
problemem, zwłaszcza gdy związek ten ma być użyty w roli preparatu leczniczego.
W ostatnich latach zaproponowano zastosowanie MNKW modyfikowanych
ferrocenem[29] lub grupami sulfonowymi[30] w roli nanokatalizatorów w syntezie
odpowiednio 1,1′-bifenyli lub benzimidazoli. Autorzy wykazali, że immobilizacja
ferrocenu na powierzchni MNKW umożliwiła zastosowanie uzyskanych
materiałów w roli katalizatorów w syntezie 1,1′-bifenyli na drodze reakcji C–H

7

Te zanieczyszczenia metaliczne pochodzą z użytego katalizatora.
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arylowania. 8 Na Rys. 5 został przedstawiony schemat reakcji prowadzonej
z użyciem katalizatora zawierającego ferrocen kowalencyjnie związany z MNKW.
Opracowany proces zachodził w sposób wydajny, był prowadzony w łagodnych
warunkach i oddzielenie katalizatora od mieszaniny reakcyjnej okazało się łatwe
i szybkie. Autorzy wykazali, że nanokatalizator może zostać użyty w czterech
cyklach reakcyjnych bez znaczącego obniżenia wydajności reakcji.
Zaproponowano, że wysoka aktywność katalityczna materiału jest efektem dwóch
współistniejących czynników:
(i) obecności ferrocenu na powierzchni MNKW;
(ii) procesu adsorpcji reagentów aromatycznych na powierzchni MNKW (π-π
stacking), ułatwiającego kontakt pomiędzy centrum katalitycznym
(ferrocenem) i reagentami.

Rysunek 5.
Figure 5.
8

Schemat metody syntezy 1,1′-bifenyli z zastosowaniem katalizatora K-1 w roli nanokatalizatora
wraz z zakresem jej stosowalności
Method for the synthesis of 1,1′-biphenyls using catalyst K-1 and the scope of this reaction

Ferrocen pełnił rolę katalityczną, a MNKW ułatwiły rozdział katalizatora od
mieszaniny reakcyjnej.
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Synteza benzimidazoli stanowi istotne zagadnienie w chemii medycznej
i pobodnie jak w przypadku syntezy 1,1′-bifenyli także podczas otrzymywania
benzimidazoli aspekt zanieczyszczenia produktu resztkami metalicznego
katalizatora jest szczególnie ważny. Na przestrzeni lat badano użycie różnych
katalizatorów heterogenicznych w syntezie benzimidazoli, w tym materiałów
zawierających nanoformy węglowe.[31] Pomimo względnie wysokich wydajności
produktów (od 53% do 89%), nierzadko procesy te wymagały wielogodzinnego
prowadzenia reakcji i ilościowy rozdział katalizatora od mieszaniny reakcyjnej był
pracochłonny. Ostatnio zaproponowano zastosowanie MNKW zawierających na
powierzchni grupy sulfonowe w roli wydajnych nanokatalizatorów w syntezie
benzimidazoli (Rys. 6).[30] Uzyskano bardzo wysokie wydajności
produktów (93-97%) przy łatwym i szybkim rozdziale nanokatalizatora od
mieszaniny reakcyjnej przez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego
(magnes neodymowy). Autorzy wykazali również, że spośród znanych metod
syntezy benzimidazoli, zastosowanie katalizatora K-2 (materiału typu MNKWSO3H) zapewnia największą wydajność reakcji w najkrótszym czasie. Dodatkowo,
ten nanokatalizator może być użyty w pięciu cyklach reakcyjnych bez znaczącego
spadku wydajności reakcji. Wysoką aktywność katalityczną tego materiału
w reakcji otrzymywania benzimidazoli przypisano obecności silnie kwasowych
grup sulfonowych na powierzchni materiału 9 i zjawisku adsorpcji reagentów
aromatycznych na powierzchni MNKW. O udziale zjawiska adsorpcji reagentów na
powierzchni materiału typu MNKW-SO3H może świadczyć fakt, że uzyskano
ponad dwukrotnie większą wydajność produktu po niewiele dłuższym czasie niż
przedstawiana w literaturze wydajność reakcji prowadzonej z udziałem mieszaniny
grafitu i kwasu p-toluenosulfonowego.[31d]

9

Niemodyfikowane MNKW nie wykazały efektu katalitycznego.
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Rysunek 6.
Figure 6.
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Opracowana metoda syntezy benzimidazoli z zastosowaniem katalizatora K-2, a także zakres jej
stosowalności
Designed method for the synthesis of benzimidazoles using catalyst K-2, and the scope of this
reaction
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2.2. MNKW W ROLI MAGNETYCZNYCH ADSORBENTÓW

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych jest jednym
z kluczowych zagadnień w chemii środowiskowej. MNKW można tu przyrównać
do węgla aktywnego, umożliwiającego usunięcie zanieczyszczeń z roztworów
wodnych lub organicznych. Jednakże, dzięki właściwościom magnetycznym
MNKW proces ich rozdziału od supernatantu jest znacząco uproszczony.
Zostały przedstawione przykłady zastosowania MNKW w roli adsorbentu
metali ciężkich (miedzi[32a,d,g], ołowiu[32b,g], chromu[32c,g], kobaltu[32d],
kadmu[32d,e], żelaza[32f]) lub pochodnych węglowodorów aromatycznych[33].
Magnetyczne adsorbenty zawierające MNKW umożliwiły usunięcie metali
obecnych w stężeniu nawet 20 μmol·g-1. Wykonano testy porównawcze w zakresie
pojemności sorpcyjnej badanych materiałów.[32d],[33c] Stwierdzono, że podczas
adsorpcji chlorofenoli MNKW charakteryzują się mniejszą pojemnością sorpcyjną
niż węgiel aktywny.[33c] Z drugiej strony, w testach ponownego użycia materiału
zawierającego MNKW do adsorpcji tych związków uzyskano bardziej
satysfakcjonujące wyniki niż w przypadku użycia węgla aktywnego.
W przeciwieństwie do adsorpcji opisanych wcześniej związków organicznych,
podczas usuwania kadmu, miedzi lub kobaltu pojemność sorpcyjna MNKW była
znacznie większa od pojemności sorpcyjnej węgla aktywnego.[32d] Proces
adsorpcji metali na powierzchni MNKW przebiegał dzięki oddziaływaniom
elektrostatycznym pomiędzy MNKW i metalem.
Opisano również badania dotyczące wykorzystania powierzchniowo
modyfikowanych MNKW w roli adsorbentów. Zaproponowano ciekawe
zastosowanie MNKW modyfikowanych β–cyklodekstryną w celu adsorpcji
fenoloftaleiny.[22] Stwierdzono, że ten adsorbent może być wykorzystany w 16
cyklach bez znaczącego obniżenia jego zdolności sorpcyjnych. Stwierdzono, że
działanie adsorbentu polega na tworzeniu kompleksów inkluzyjnych pomiędzy
fenoloftaleiną i β–cyklodekstryną. W innej pracy opisano modyfikację MNKW
kwasem etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) i opracowanie wydajnego
adsorbentu metali ciężkich.[34] Stwierdzono, że ten adsorbent metali działa
w odmienny sposób niż adsorbenty zawierające niemodyfikowane MNKW.
Wyjaśniono, że jego działanie polegało na tworzeniu kompleksów EDTA z jonami
metalu.
Interesującym przykładem jest zastosowanie MNKW modyfikowanych EDTA
lub biomolekułami (przeciwciałami lub specyficznymi antygenami) do
oczyszczania próbek krwi.[35] Opracowane materiały okazały się dobrymi
i wygodnymi w użyciu adsorbentami ołowiu (MNKW modyfikowane EDTA),
leków steroidowych (to jest digoksyny; MNKW modyfikowane antygenem) lub
odpowiednich białek (to jest interleukiny 6; MNKW modyfikowane przeciwcia-

1224

A. KASPRZAK. M. POPŁAWSKA, M. KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA

łem). Wyniki tych badań dają nadzieję na praktyczne zastosowanie MNKW
w medycynie.
2.3. MNKW W ROLI SOND SENSORÓW ELEKTROCHEMICZNYCH

Sensory elektrochemiczne charakteryzują się znaczą czułością, kiedy zawierają
nanocząstki magnetyczne, a detekcja jest prowadzona w obecności zewnętrznego
pola magnetycznego.[36],[37] Jednakże, sensory zawierające nanocząstki
metaliczne charakteryzują się wieloma wadami, zwłaszcza toksycznością lub/i
niestabilnością (na przykład w wyniku utleniania metalu do tlenku metalu).
Toksyczność sensorów jest istotną wadą, kiedy mają one być stosowane w układach
biologicznych. Wykorzystanie MNKW w roli sond sensorów elektrochemicznych
przyczyniło się do istotnego postępu w tej dziedzinie analizy chemicznej. Węglowa
otoczka MNKW zapewnia większą stabilność sensora w czasie, ochraniając rdzeń
metaliczny przed niekorzystnym wpływem środowiska. Dodatkowo, przyczynia się
ona do zmniejszenia toksyczności nanocząstek metalicznych. Fakt, że MNKW
mogą być poddawane modyfikacji strukturalnej na powierzchni rozszerza zakres
potencjalnych zastosowań sensora.
Zostały opisane przykłady zastosowania MNKW, w których rdzeń metaliczny
stanowi nanocząstka żelaza[38a,b], srebra[38c] lub niklu[38d]. Materiały te użyto
w roli sensorów związków chemicznych istotnych z punktu widzenia medycyny, to
jest glukozy[38a], dopaminy[38b], tryptofanu[38c] lub paracetamolu[38d].
Stwierdzono, że dzięki tym materiałom jest możliwe oznaczenie stężenie analitu
w stężeniu 0,83-0,21 μM.
Intersującym
przykładem
zastosowania
MNKW
jest
detekcja
biomakromolekuł, na przykład hemoglobiny[39a] lub ceruloplazminy[39b]
(odpowiedzialnej za transport miedzi w organizmie). Analiza stężenia tych białek
jest trudna 10 , ponieważ jest konieczne użycie sensorów o skomplikowanej
budowie.[40] Wykorzystanie do tej analizy MNKW z rdzeniem żelazowym
i prowadzenie pomiaru w obecności zewnętrznego pola magnetycznego dało
pozytywne wyniki.[37],[39] Autorzy pracy tłumaczą to korzystnym ułożeniem
białka na powierzchni elektrody. Detekcja białek mogła zostać przeprowadzona we
krwi i za pomocą prostych analiz woltamperometrycznych. Wyznaczona granica
oznaczalności analitu wynosiła 0,7 pM. Uzyskane wyniki porównano z obecnie

10

W literaturze sugeruje się, że detekcja na przykład hemoglobiny jest trudna.
Tłumaczy się to faktem, że elektrochemicznie aktywne centra hemoglobiny są
ulokowane głęboko w jej wnętrzu, przez co transport elektronów do powierzchni
elektrody jest znacząco utrudniony.
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używanymi testami klinicznymi i wskazano na możliwość praktycznego
zastosowania opracowanych sensorów.
Ostatnio zaproponowano zastosowanie MNKW o rdzeniu żelazowym
modyfikowanych
ferrocenem
w
roli
elektrochemicznego
sensora
ceruloplazminy.[41] Ferrocen jest próbnikiem red-ox często stosowanym w detekcji
elektrochemicznej.[42] Wprowadzenie ferrocenu na powierzchnię MNKW
usprawnia transport elektronów pomiędzy powierzchnią elektrody i ceruloplazminą.
Wraz ze wzrostem stężenia ceruloplazminy w badanej próbce obserwowano wzrost
intensywności piku anodowego pochodzącego od ferrocenu (utlenianie ferrocenu
do kationu ferroceniowego). Warto zaznaczyć, że pomiar był prowadzony
w obecności zewnętrznego pola magnetycznego lub przy jego braku. Wykazano, że
prowadzenie analizy w obecności zewnętrznego pola magnetycznego pozwala na
oznaczenie niższych stężeń ceruloplazminy. Potwierdzono również, że opracowany
sensor pozwala na selektywną detekcję tego białka we krwi.
Tabela 1.
Table 1.

Parametry analityczne oznaczania ceruloplazminy z zastosowaniem sensorów typu MNKWferrocen lub sensorów opisanych w literaturze
Analytical parameters for ceruloplasmin detection using CEMNs-ferrocene sensors
and the comparison with the previously reported sensors

Sensor

MNKW
hydrochinon, H2O2
1-naftylofosforan sodu
N-fenylo-3,4-fenylenodiamina/Fe2+

LOD [μg∙dL-1]

Zakres liniowości
[μg∙dL-1]

Literatura

0,6 a
0,1 b

0,050 – 10 a
0,001 – 10 b

[41]

0,4 a
0,07 b

0,050 – 10 a
0,001 – 10 b

[41]

0,23 – 1,4 c
2,1
4
1300

0,002 – 0,05
7 – 25000
10 – 100000
13000 – 66000

[43b]
[43a]
[43b]
[43a]

a

Pomiar bez obecności zewnętrznego pola magnetycznego.
Pomiar w obecności zewnętrznego pola magnetycznego.
c
LOD zależne od zastosowanego modelu wyznaczania, patrz: dyskusja
w publikacji [39].
b

W Tabeli 1 zestawiono parametry analityczne detekcji elektrochemicznej
opracowanych sensorów, to jest granicę detekcji (LOD11) i zakres liniowości oraz te
11

Ang. limit of detection.
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same dane sensorów obecnie używanych do detekcji ceruloplazminy. Parametry te
są najkorzystniejsze dla materiałów typu MNKW-ferrocen i są szczególnie niskie
w przypadku
prowadzenia
pomiaru
w obecności
zewnętrznego
pola
magnetycznego. Warto zaznaczyć, że granica detekcji sensorów zawierających
modyfikowane MNKW jest niższa niż granica detekcji ceruloplazminy przy
zastosowaniu niemodyfikowanych MNKW[39b], co wskazuje na korzystny efekt
ferrocenu na właściwości skonstruowanych sensorów.
2.4. MNKW W ROLI NANOTERANOSTYKÓW

Nanomedycyna to obszar badawczy ukierunkowany na zastosowanie
nanotechnologii w szeroko pojętej medycynie. Nanomedycyna jest prężnie
rozwijającą się dziedziną nauki.[44] Stosowanie nanoterapeutyków umożliwia
między innymi opracowywanie nowych terapii przeciwnowotworowych, które
wykorzystują systemy dostarczania leków skonstruowane z wykorzystaniem
nanoform węglowych.[45] Nanoteranostyki to materiały posiadające zarówno
właściwości terapeutyczne jak i diagnostyczne.[46] Terapia nanoteranostykiem jest
efektywna, ponieważ jest możliwe śledzenie jej postępów w czasie rzeczywistym.
Rozwój chemii nanoteranostyków można zatem określić mianem rewolucji
w dziedzinie leczenia ciężkich chorób, w tym nowotworów. Diagnostyka metodą
magnetycznego rezonansu (MRI) jest szeroko badanym obszarem zastosowania
MNKW.[20],[49]-[51] Korzystniejsze właściwości magnetyczne MNKW
w porównaniu z właściwościami tlenków metali, w tym komercyjnie stosowanego
nanometrycznego tlenku żelaza(III), umożliwiają uzyskiwanie obrazów o nawet
dziesięciokrotnie większej rozdzielczości. Warto zauważyć, że zastosowanie
MNKW w roli środka kontrastowego umożliwia osiąganie praktycznie tych samych
rozdzielczości obrazów MRI jak w przypadku zastosowania metalu. MNKW
stosowane w roli środka kontrastowego w diagnostyce MRI mogą pełnić również
funkcję czynnika leczniczego. Funkcję tę tłumaczy się następująco. W niszczeniu
pewnych guzów nowotworowych stosuję się zabieg hipertermii. Polega on na tym,
że materiał wprowadzony do organizmu poddaje się kontrolowanemu ogrzewaniu,
na przykład stosując promieniowanie elektromagnetyczne.[17a],[20] Magnetyczny
materiał po dotarciu do guza nowotworowego nagrzewa się. W rezultacie wysoka
temperatura (około 42-50°C) niszczy ten guz.
Przeprowadzono badania cytotoksyczności MNKW o rdzeniu żelazowym.[47]
W tych badaniach użyto trzech materiałów. Pierwszy materiał stanowiły MNKW
przed oczyszczeniem, tj. materiał został otrzymany metodą łuku węglowego i nie
był przemyty roztworem kwasu solnego. Drugi materiał do badań stanowiły
MNKW oczyszczone za pomocą przemycia roztworem kwasu solnego. Trzeci
materiał do badań stanowiły MNKW oczyszczone i modyfikowane. Modyfikacja
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MNKW polegała na wprowadzeniu na powierzchnię grup karboksylowych.
Wybranymi liniami komórek nowotworowych były komórki czerniaka
i fibroblastów mysich[47a], glejaka[47b] oraz raka płuc Lewisa[47c]. Wszystkie
badane materiały wykazały efekt cytotoksyczny. MNKW przed oczyszczeniem oraz
MNKW oczyszczone wykazały większe działanie proapoptotyczne niż MNKW
modyfikowane.12
Warto wspomnieć, że efektywne dotarcie materiału do guza nowotworowego
osiąga się przez jego łączenie z tak zwanym ligandem celującym.[48] Zadaniem
liganda celującego jest zwiększenie stężenia leku w chorej tkance lub organie.
Toksyczność leku w stosunku do komórek zdrowych jest wtedy ograniczona.
Przeprowadzono
wstępne
badania
łączenia
MNKW
z
immunoglobulinami.[49e],[52] Stwierdzono, że otrzymane materiały akumulują się w guzie
nowotworowym. Obserwację tę powiązano z selektywnym oddziaływaniem
immunoglobulin z receptorami integrynowymi na powierzchni guza.
Przeprowadzone badania prezentują możliwość zastosowania materiałów
zawierających MNKW w nanomedycynie w roli nanoteranostyków.
Ostatnio zaprezentowano możliwość zastosowania materiałów zawierających
MNKW o rdzeniu żelazowym, polietylenoiminę (PEI), kwas foliowy oraz
β-cyklodekstrynę w nanomedycynie.[53] Przeprowadzono badania wiązania leku
przeciwnowotworowego przez te materiały na zasadzie tworzenia kompleksów
inkluzyjnych pomiędzy lekiem (5-fluorouracylem) i β-cyklodekstryną. Opracowana
metoda syntezy tych kompleksów jest przedstawiona na Rys. 7. Wyjściowe
materiały zawierały ferrocen skompleksowany we wnętrzu β-cyklodekstryny.
W celu uwolnienia ferrocenu z kompleksu, na materiał MNKW-1 lub MNKW-2
podziałano roztworem wodnym heksahydratu chlorku żelaza(III) (Rys. 7 etap a).
W wyniku tego procesu ferrocen został utleniony do kationu ferroceniowego, który
usunięto z mieszaniny reakcyjnej w łatwy sposób na zasadzie rozdziału magnesem.
W celu uniknięcia niepożądanego, spontanicznego zjawiska kompleksowania
kwasu foliowego we wnętrzu β-cyklodekstryny, oczyszczony materiał od razu
poddano reakcji z 5-fluorouracylem (Rys. 7 etap b). Wykonano badania
kontrolowanego uwalniania 5-fluorouracylu z materiałów MNKW-3 oraz MNKW4. W przypadku obu badanych materiałów i każdej wartości pH (pH 4.7, 7.4, 9.0)
stwierdzono, że wykresy uwalniania 5-fluorouracylu odpowiadają krzywym
kontrolowanego uwalniania leku. Krzywe uwalniania 5-fluorouracylu
z reprezentatywnego materiału MNKW-3 są przedstawione na Rys. 8. Ilość
uwolnionego 5-fluorouracylu po 72 godzinach wyniosła 70-95%. Najwyższe
wartości uwolnionego leku (około 95-99%) stwierdzono w środowisku o pH
12

Terminy te są użyte w ślad za Autorami pracy.
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zasadowym (pH 9,0), natomiast najniższe (70-75%) w środowisku o pH kwasowym
(pH 4,7). W publikacji potwierdzono również wychwyt materiału przez komórki
nowotworowe, który ma miejsce w wyniku oddziaływania kwasu foliowego
(nanomateriał) i receptorów folianowych (powierzchnia guzów nowotworowych).

Rysunek 7.

Figure 7.

Rysunek 8.
Figure 8.

Opracowana metoda syntezy materiałów zawierających MNKW, kwas foliowy,
β-cyklodekstrynę oraz 5-fluorouracyl. Szare wygięte kreski reprezentują PEI. Zielone
heksagony reprezentują kwas foliowy. Biało-czarny koszyk reprezentuje β-cyklodekstrynę
Designed method for the synthesis of materials comprising CEMNs, folic acid, β-cyclodextrin
and 5-fluorouracil. Grey curved lines represent polyethylenimine (PEI). Green hexagons
represent folic acid. Black and white basket represents β-cyclodextrin

Krzywe uwalniania 5-fluorouracylu z materiału MNKW-3
5-Fluorouracil release curves from material MNKW-3
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UWAGI KOŃCOWE
Magnetyczne nanokapsułki węglowe (MNKW) mogą znaleźć wiele zastosowań
w działaniach mających na celu między innymi poprawę zdrowia ludzkiego, bardziej
efektywnego wykrywania istotnych biologicznie związków lub białek, wydajnej
syntezy związków chemicznych poprzez zastosowanie MNKW w roli katalizatorów
heterogenicznych. Ważnym etapem rozważania potencjalnych aplikacji MNKW jest
wcześniejsza odpowiednia modyfikacja powierzchniowa w celu nadania materiałowi
odpowiednich właściwości. Przedstawione w literaturze metody funkcjonalizacji
MNKW charakteryzują się szerokim zakresem stosowalności, umożliwiają
wprowadzenie różnych ugrupowań chemicznych na powierzchnię i zapewniają wysoką
zawartość wagową wprowadzonego podstawnika. Literatura wskazuje również na
możliwość otrzymywania materiałów hybrydowych, to jest takich, które zawierają
jednocześnie MNKW i inne bloki budulcowe, na przykład polimery. Za zastosowanie
istotne z przemysłowego punktu widzenia można uznać użycie MNKW w roli nośnika
katalizatora. Pokazano, że poprzez zastosowanie MNKW w roli nośników katalizatorów
można osiągać wysokie wydajności syntezy w łagodnych warunkach a rozdział
magnetycznego nanokatalizatora mieszaniny reakcyjnej jest bardzo łatwy (przyłożenie
magnesu neodymowego). Warto również podkreślić rozwój chemii MNKW w kierunku
opracowania „zielonych” metod[54] funkcjonalizacji tego nanomateriału,
umożliwiających znaczące skrócenie czasów reakcji i zmniejszenie zapotrzebowania na
rozpuszczalniki organiczne. Pokazano, że metoda mechanochemiczna umożliwia
efektywne wprowadzenie różnych grup funkcyjnych na powierzchnię MNKW.
Dodatkowo dyspersje wodne materiałów otrzymanych metodą mechanochemiczną są
znacząco stabilniejsze niż dyspersje wodne materiałów otrzymanych metodą klasyczną
(sonikacja).[55],[56]
Mając na uwadze omówione doniesienia literaturowe, w najbliższych latach można
spodziewać się rozwoju chemii MNKW w kierunku zastosowania materiałów
zawierających MNKW w istotnych gałęziach nauki i przemysłu.
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ABSTRACT
Stilbene derivatives are characterized by many beneficial biomedical
properties. They show, inter alia, chemopreventive [28], anti-inflammatory and
antioxidant properties [29]. One of the most popular stilbene derivatives are
combretastatins, which can inhibit the polymerization process of microtubules [30].
Another stilbene derivative is, for instance, resveratrol, which is characterized
by wide anti-cancer properties [31].
Dibenzo[b,f]oxepines also show advantageous and interesting biomedical
properties. These compounds are stilbene analogs in which the two aromatic rings
bond with each other with a vinyl bridge and an oxygen atom. Many
dibenzo[b,f]oxepines have strong antipsychotic, anti-inflammatory, anti-depressant,
insecticidal, anti-epileptic and anticancer properties [5].
Stilbenes and their precursors – oxepines, can be derived from azo compounds
that are potential molecular photoswitches. These photoswitches are used in the socalled photopharmacology. The scope of photopharmacology is designing,
synthesis, studying and using drugs, which activity can be controlled by light.
The purpose of photopharmacology is also to solve the problem of off-target
activity and severe side effects by establishing an external modality for controlling
the action of the drug. The use of such drugs in treatment could prevent systemic
and environmental side effects through the selective activation of them
at the molecular target [1].
These molecular photoswitches based on oxepine ring could be extremely
useful in photopharmacological therapy. The combination of azo group changing its
configuration with the dibenzo[b,f]oxepine group should lead to the creation
of interesting compounds. This is a promising combination of the medical
properties of this bioactive compound with the function of the molecular
photoswitch.
A method of the synthesis of a series of azo dibenzo[b,f]oxepine derivatives
was developed and implemented. Synthesized compounds can be used in the future
as potential molecular photoswitches. For this purpose, a 4-step synthesis was
conducted, starting from the simplest substrates – a benzaldehyde derivative
and 2,4-dinitrotoluene (schem. 1).

Keywords: stilbenes, dibenzo[b,f]oxepines, photopharmacology, molecular
photoswitches, azo compounds
Słowa kluczowe: stilbeny, dibenzo[b,f]oksepiny, fotofarmakologia, fotochromowe
przełączniki molekularne, związki azowe
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
2,4-DNT

– 2,4-dinitrotoluen

COSY

– dwuwymiarowe widmo korelacyjne (ang. Correlation
Spectroscopy)

DBU

– 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en

DCM

– dichlorometan

DMF

– N,N-dimetyloformamid

DMSO

– dimetylosulfotlenek

HMBC

– korelacyjne widmo 2D (ang. Heteronuclear Multiple
Bond Correlation)

HSQC

– korelacyjne

widmo 2D (ang. Heteronuclear Single

Quantum Coherence)
Me

– grupa metylowa

NBS

– N-bromosukcynoimid

rt

– temperatura pokojowa

TLC

– chromatografia cienkowarstwowa
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WPROWADZENIE
Jedną z głównych form leczenia chorób, występujących wśród ludzi, jest terapia
farmakologiczna. Polega ona na działaniu substancją aktywną biologicznie na określony
cel molekularny, znajdujący się w organizmie człowieka. Związki aktywne biologicznie
odpowiedzialne są za efekt biologiczny, gdyż ulegają interakcji z celami molekularnymi
takimi jak np. receptory, enzymy, kanały jonowe czy też cząsteczki nośnika. Związki te
tworzą z nimi szereg wiązań. Terapia farmakologiczna, zwana również farmakoterapią,
jest jednak często utrudniona przez niską selektywność leków. Skutkuje to pojawieniem
się oporności wśród szczepów bakterii chorobotwórczych oraz ogólnoustrojową
toksycznością. Prowadzi to w efekcie do niepożądanych skutków ubocznych [1]. Niska
selektywność związków aktywnych wywołana jest w głównej mierze przez brak
kontroli aktywności takiego leku w czasie i przestrzeni. Prowadzi to do poszukiwania
nowych metod terapeutycznych, które mogą zapewnić kontrolę nad precyzją i dynamiką
działania związków aktywnych biologicznie.
Jedną z takich nowoczesnych metod jest fotofarmakologia. Zajmuje się
projektowaniem, badaniem, syntezą a także stosowaniem leków, których aktywność
można kontrolować za pomocą promieniowania elektromagnetycznego (światła
widzialnego). Fotofarmakologia stanowi sposób rozwiązania aktywności leku poza
miejscem docelowym (celem molekularnym) oraz jest sposobem uniknięcia skutków
ubocznych. Jest to możliwe dzięki kontrolowaniu aktywności terapeutyku z zewnątrz
organizmu. Stosowanie takich środków do leczenia mogłoby zapobiec efektom
ubocznym poprzez selektywną aktywację leków w miejscu docelowym [1]. Związkami
stosowanymi w fotofarmakologii są tzw. fotochromowe przełączniki molekularne.
Fotofarmakologia zajmuje się poszukiwaniem połączeń pomiędzy działaniem takich
fotochromowych przełączników molekularnych, a strukturą aktywnych biologicznie
substancji. Należy podkreślić, że jest to metoda, która jest dopiero w fazie rozwoju.
Przełączniki molekularne charakteryzują się tym, że są zdolne do odwracalnego
przejścia między minimum dwoma termodynamicznie stabilnymi stanami. Wśród wielu
rodzajów przełączników molekularnych można wyróżnić m.in. wcześniej wspomniane
fotochromowe przełączniki molekularne. W tych związkach przejście pomiędzy dwoma
stanami zachodzi pod wpływem światła. Reakcje te nazywają się reakcjami
fotoizomeryzacji. Najbardziej powszechne reakcje fotoizomeryzacji zachodzą
w związkach posiadających nienasycone wiązanie olefinowe (-C=C-) lub grupę azową
(-N=N-). Ugrupowania te charakteryzują się tym, że posiadają dwa izomery
geometryczne – E (gdzie podstawniki znajdują się po różnych stronach płaszczyzny)
i Z (gdzie podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny).
Napromieniowanie światłem o odpowiedniej długości fali może spowodować zmianę
konfiguracji E/Z w tych cząsteczkach. Związki te można również wykorzystywać do
wprowadzania leków do zakażonych komórek. Może się to odbywać np. poprzez
wbudowanie cząsteczki w kanał błonowy, a następnie otwarcie tego kanału w komórce
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pod wpływem światła i wprowadzenie leku. Otwarcie takiego kanału polega na zmianie
konfiguracji E/Z wiązania podwójnego w fotochromowym przełączniku molekularnym
wbudowanym w kanał błonowy. Synteza takich światłoczułych cząsteczek –
fotochromowych przełączników molekularnych – umożliwia odwracalną regulację ich
struktury, a co za tym idzie, kontrolę ich właściwości za pomocą światła [2].
Zarówno pochodne stilbenu jak i dibenzo[b,f]oksepiny znane są ze swoich
interesujących właściwości biomedycznych. Dibenzo[b,f]oksepiny są to związki które
posiadają w swoim szkielecie motyw (Z)-stilbenu, a dodatkowo ich pierścienie
aromatyczne są połączone tlenem. Pochodne stilbenu posiadają właściwości
przeciwwirusowe, antyoksydacyjne, przeciwgrzybicze czy też przeciwbakteryjne.
Charakteryzuje je również zdolność do opóźniania rozwoju nowotworów [3] – taką
cechę wykazuje np. resweratrol. Wśród innych pochodnych stilbenu można wyróżnić
chociażby kombretastatyny, które charakteryzują się tym, że hamują proces
polimeryzacji mikrotubul – głównego składniku cytoszkieletu komórek
eukariotycznych. Prowadzi to do śmierci komórki np. komórki rakowej [4].
Dibenzo[b,f]oksepiny natomiast wykazują silne właściwości przeciwzapalne,
antypsychotyczne, owadobójcze, przeciwpadaczkowe czy też przeciwdepresyjne [5].
Można oczekiwać, że przez połączenie funkcji fotochromowego przełącznika
molekularnego z właściwościami medycznymi dibenzo[b,f]oksepiny powstaną nowe
„przełączalne” cząsteczki o oczekiwanych właściwościach. W niniejszej pracy
przedstawiono opracowaną metodę oraz zrealizowaną syntezę szeregu azowych
pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny, które mogą być w przyszłości wykorzystane jako
potencjalne fotochromowe przełączniki molekularne. Przeprowadzono także analizę
strukturalną otrzymanych związków. Spośród wielu grup zmieniających swoją
konfigurację pod wpływem światła wybrano ugrupowanie azowe ze względu na jego
charakterystyczną właściwość absorpcji światła w zakresie od 650 do 900 nm. Zakres
ten jest w przedziale pomiędzy absorpcją promieniowania widzialnego przez
hemoglobinę a absorpcją promieniowania przez wodę [1]. Prowadzi to do tego, że takie
światło może docierać głębiej do tkanek.

1. DIBENZO[B,F]OKSEPINY
Dibenzo[b,f]oksepiny są to związki które posiadają w swoim szkielecie motyw
(Z)-stilbenu, a dodatkowo ich pierścienie aromatyczne są połączone tlenem (rys. 1).
Jak już wspomniano wykazują wiele interesujących właściwości biomedycznych.
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Rysunek 1.
Figure 1.
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Struktura pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny
Structure of dibenzo[b,f]oxepine derivatives

1.1. WŁAŚCIWOŚCI DIBENZO[B,F]OKSEPIN

Dibenzo[b,f]oksepiny pod względem swojej struktury przypominają
(Z)-stilben, dlatego przypuszcza się, że dzięki temu wiele ich właściwości
biomedycznych pokrywa się z właściwościami stilbenów. Jednymi
z najpopularniejszych przykładów cząsteczek należących do tej klasy związków są
pacharyna (8-metoksy-7-metylodibenzo[b,f]oksepino-1,6-diol) oraz bauhiniastatyna
(6-metoksy-7-metylodibenzo[b,f]oksepino-1,8-diol) (rys. 2). Po raz pierwszy
wyizolowano je z rośliny o nazwie Bauhinia purpurea. Rośliny z rodzaju bauhinia
często stosuje się w niekonwencjonalnym leczeniu raka u ludzi w Indiach i Afryce.
Pacharyna oraz bauhiniastatyna są zdolne do znacznego hamowania rozrostu
komórek nowotworowych [5, 6].

Rysunek 2.
Figure 2.

Struktura pacharyny (a) i bauhiniastatyny (b)
Structure of pacharin (a) and bauhiniastatin (b)
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Wymienione wcześniej związki są analogami strukturalnymi bauhinoxepinu
B oraz artocarpolu A (rys. 3) – cząsteczek również należących do klasy
dibenzo[b,f]oksepin. Wykazują one odpowiednio właściwości przeciwgrzybicze
i przeciwzapalne [5].

Rysunek 3.
Figure 3.

Struktura bauhinoxepinu B (a) i artocarpolu A (b)
Structure of bauhinoxepin B (a) and artocarpol A (b)

Pochodną artocarpolu A jest natomiast artocarpol G (rys. 4), który, jak
dowiedziono, silnie hamuje uwalnianie β-glukoronidazy i histaminy pochodzących
z degranulacji komórek tucznych [7].

Rysunek 4.
Figure 4.

Struktura artocarpolu G
Structure of artocarpol G
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Podstawione dibenzo[b,f]oksepiny charakteryzują się tym, że wykazują silne
właściwości antypsychotyczne [5, 8, 9], przeciwzapalne [5, 10], przeciwdepresyjne
[5, 11], owadobójcze [5, 12], przeciwpadaczkowe [5, 13] czy też antyhipertensyjne
[5].
Do interesujących związków należących do klasy dibenzo[b,f]oksepin można
zdecydowanie zaliczyć związek będący antagonistą receptora AII (angiotensyny II)
(rys. 5). Angiotensyna II jest to hormon peptydowy powodujący wzrost ciśnienia
tętniczego co prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych i serca. Antagoniści
tego hormonu łączą się z tzw. receptorami angiotensynowymi, dzięki czemu
blokują połączenie samej angiotensyny II z tymi receptorami. W wyniku tego
związek ten może mieć właściwości regulujące poziom elektrolitów w organizmie
oraz właściwości regulujące ciśnienie krwi [13].

Rysunek 5.
Figure 5.

Struktura antagonisty AII
Structure of AII antagonist

2. FOTOFARMAKOLOGIA
W obecnie stosowanych terapiach medycznych najczęściej wykorzystuje się
związki bioaktywne, które są zdolne do wywoływania odpowiedzi
farmakologicznej poprzez oddziaływanie z odpowiednimi celami molekularnymi
takimi jak np. kanały jonowe, enzymy, receptory czy też cząsteczki nośnika [14].
Terapia ta, zwana farmakoterapią, jest jednak często utrudniona co wynika z niskiej
selektywności leków, które powodują ogólnoustrojową toksyczność a także
pojawianie się oporności wśród szczepów bakterii chorobotwórczych. Powoduje to
wiele niepożądanych skutków ubocznych [2]. Ogranicza to również skuteczność
działania leku w miejscu docelowym [15].
Niska selektywność leków w miejscu docelowym wywołana jest głównie przez
brak kontroli aktywności takiego leku w czasie i przestrzeni. Bardzo często
osiągnięcie wysokiej selektywności jest po prostu niemożliwe. Wynika to z faktu,
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że miejsca docelowe rozprzestrzenione są po całym organizmie – zarówno
w tkankach chorych jak i zdrowych [16].
Jako przykład można podać receptor naskórkowego czynnika wzrostu – EGFR.
Jest on nadekspresjonowany w raku głowy i szyi, ale także znajduje się w zdrowych
komórkach nabłonka [17]. Innym przykładem są chociażby cytotoksyczne środki
przeciwnowotworowe takie jak taksany czy alkaloidy barwinka różyczkowego
(Vinca rosea). Stosuje się je szeroko w terapii różnego rodzaju nowotworów, ale
znane są z niskiej selektywności, co powoduje wiele skutków ubocznych. Ich
działanie polega na „osłabianiu” procesu mitozy [18], co niestety wpływa również
na zdrowe, prawidłowo dzielące się komórki. Powoduje to niepożądane skutki takie
jak: zapalenie błony śluzowej [19], wypadanie włosów [20] i niedokrwistość [21].
Niska selektywność stosowanych leków zmniejsza również graniczny poziom
toksyczności, co prowadzi do zawężenia okna terapeutycznego (zakres stężenia
leku w surowicy, w którym skuteczność kliniczna jest największa, a niepożądane
działania uboczne najmniejsze z możliwych). Skutkiem tego jest zmniejszenie
dopuszczalnej dawki leku i niewykorzystanie pełnego potencjału leku [22]. Obecnie
ponad 85% terapeutyków o niskiej masie cząsteczkowej [23] odrzuca się już
w fazie badań klinicznych z powodu ich ograniczonego okna terapeutycznego.
Dlatego też niezwykle ważne jest poszukiwanie metod, dzięki którym
aktywacja terapeutyku w miejscu docelowym będzie prowadzona w sposób
selektywny, a także w określonym czasie. Nieustannie poszukuje się metod terapii,
które mogłyby zapewnić kontrolę nad dynamiką oraz precyzją działania aktywnych
związków. Jedną z takich metod jest fotofarmakologia.
2.1. KONCEPCJA FOTOFARMAKOLOGII

Fotofarmakologia zajmuje się projektowaniem, badaniem, syntezą a także
stosowaniem leków, których aktywność można kontrolować za pomocą światła
widzialnego. Stanowi ona sposób rozwiązania problemu aktywności leku poza
miejscem docelowym oraz sposób uniknięcia skutków ubocznych. Jest to możliwe
dzięki kontrolowaniu aktywności takiego leku z zewnątrz organizmu.
Fotofarmakologia pozwala zapobiec efektom ubocznym, co wynika z selektywnej
aktywacji terapeutyków w miejscu docelowym [1].
W celu aktywacji związków aktywnych fotofarmakologia wykorzystuje
promieniowanie widzialne. Światło jest znakomitym czynnikiem wpływającym na
molekuły. Wykazuje ono wielki stopień ortogonalności w stosunku do większości
elementów systemów biochemicznych. Fotony mają znikomą toksyczność i nie
powodują zanieczyszczenia badanego obiektu. Poza tym światło może być
dostarczane z bardzo wysoką precyzją przestrzenną i czasową, co ma ogromne
znaczenie w kontrolowaniu działania związków aktywnych biologicznie. Światło
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można również łatwo regulować w sposób zarówno jakościowy jak i ilościowy
poprzez regulowanie intensywności i długości fali [2]. Podsumowując – światło
oferuje wysoki poziom rozdzielczości czasoprzestrzennej. Przy odpowiednich
długościach fal jest nieinwazyjne. Nie powoduje również zanieczyszczeń próbki,
jest więc pożądanym czynnikiem do zewnętrznej aktywacji cząsteczek [24].
2.2. FOTOFARMAKOLOGIA A LEKI KONWENCJONALNE

Poniższy rysunek (rys. 6) przedstawia zestawienie aktywności leku w czasie
i przestrzeni dla a) konwencjonalnego leku, b) proleku i c) odwracalnie
fotokontrolowanego leku. Jak można zauważyć, w przypadku leków
konwencjonalnych aktywność takiego terapeutyku jest obecna w całym ciele
pacjenta w czasie, gdy lek jest tam obecny. Powoduje to wiele działań
niepożądanych – po wydaleniu, nagromadzenie takiego terapeutyku może mieć
negatywny wpływ na środowisku a także prowadzić do powstawania patogenów
lekoopornych. Część działań niepożądanych można uniknąć stosując tzw. proleki,
które charakteryzują się tym, że uwalniają substancję czynną w określonym etapie.
Jednak niepożądane skutki uboczne oraz efekt gromadzenia się leków
w środowisku można całkowicie usunąć, stosując leki, których aktywność można
odwracalnie kontrolować w czasie i przestrzeni [2].

Rysunek 6.
Figure 6.

Porównanie aktywności leku w czasie i przestrzeni dla a) konwencjonalnego leku, b) proleku
oraz c) odwracalnie fotokontrolowanego leku (na podstawie [2])
Comparison of the drug activity over time and space for a) a conventional drug, b) a prodrug
and c) a reversibly photocontrolled drug (based on [2])

1248

P. TOBIASZ, H. KRAWCZYK

2.3. FOTOCHROMOWE PRZEŁĄCZNIKI MOLEKULARNE
Związkami stosowanymi w fotofarmakologii są tzw. fotochromowe
przełączniki molekularne. Są to cząsteczki, która są zdolne do odwracalnego
„przełączania się” pomiędzy minimum dwoma termodynamicznie stabilnymi
stanami. Takie przejście (przełączenie) może być spowodowane przez wiele
czynników: zmianę temperatury, pH, długości fali światła zdolnego do
oddziaływania z molekułą i natężenia prądu [25]. Każdy z termodynamicznie
stabilnych stanów posiada odmienną budowę cząsteczki, a więc różnią się one od
siebie właściwościami zarówno chemicznymi jak i fizycznymi.
W przypadku fotochromowych przełączników molekularnych przejście między
jednym a drugim stanem zachodzi pod wpływem światła. I właśnie takie związki
stosowane są w szeroko rozumianej fotofarmakologii. Są to bioaktywne cząsteczki,
które są zdolne do zmiany stanu, a więc i zmiany struktury, pod wpływem światła
[1, 2, 24]. Właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne takich związków
są bezpośrednio związane z ich strukturą. Fotoindukowana zmiana ich struktury
może prowadzić do zmiany właściwości terapeutycznych [1].
Fotochromowe przełączniki molekularne występują także w naturze. Jak
powszechnie wiadomo proces fotosyntezy jest wywoływany światłem [24, 26].
Chromofor w strukturze białka absorbuje foton, co skutkuje zmianą konformacji
przyłączonego białka. Procesy te są całkowicie odwracalne, a chromofory mogą się
przełączać pomiędzy dwoma lub większą liczbą form izomerycznych [24, 27].
Przejście między dwoma stanami takiego fotochromowego przełącznika może
zachodzić na wiele sposobów. Jednymi z najpopularniejszych mechanizmów
takiego procesu jest otwieranie/zamykanie pierścienia (rys. 7) oraz zmiana
konfiguracji E/Z (rys. 8).

Rysunek 7.
Figure 7.

Mechanizm przejścia pomiędzy dwoma stanami zachodzący poprzez elektrocykliczną reakcję
zamykania/otwierania pierścienia
Mechanism of the switch between two states through the electrocyclic reaction
of closing/opening of the ring
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Figure 8.
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Mechanizm przejścia pomiędzy dwoma stanami poprzez zmianę konfiguracji E/Z
Mechanism of the switch between two states through the change of the E/Z configuration

Reakcje izomeryzacji indukowane światłem najczęściej występują
w związkach zawierających wiązanie olefinowe (-C=C-) lub ugrupowanie azowe
(-N=N-). Mechanizm takich reakcji polega na zmianie konfiguracji E/Z wiązania
podwójnego. Ugrupowanie azowe dodatkowo posiada charakterystyczną
właściwość absorpcji światła w zakresie od 650 do 900 nm. Jest w przedziale
pomiędzy zakresem absorpcji światła przez wodę a zakresem absorpcji przez
hemoglobinę [1]. Konsekwencją tego jest to, że światło może docierać głębiej do
tkanek, ponieważ nie jest absorbowane przez te związki.
3. SYNTEZA ZWIĄZKÓW AZOWYCH ZBUDOWANYCH ZE SZKIELETU
DIBENZO[B,F]OKSEPINY
Opracowano
metodę
syntezy
związków
zawierających
szkielet
dibenzo[b,f]oksepiny i wiązanie azowe. Molekuły takie mogą być w przyszłości
wykorzystane jako fotochromowe przełączniki molekularne. W celu uzyskania tych
związków opracowano oraz zrealizowano 4-etapową syntezę wykorzystując w tym
celu substraty – pochodną benzaldehydu oraz 2,4-dinitrotoluen (schem. 1).
Reakcje przeprowadzone zostały dla serii 5 pochodnych zawierających różne
podstawniki w substracie – pochodnej benzaldehydu. Otrzymano 5 związków
azowych zawierających szkielet dibenzo[b,f]oksepiny.
W pierwszym etapie syntezy zachodzi reakcja pomiędzy 2,4-DNT a pochodną
benzaldehydu. W wyniku tej reakcji powstaje pochodna stilbenu zawierająca grupę
hydroksylową. Reakcję prowadzi się w obecności zasady – pirolidyny oraz
najczęściej w toluenie (w przypadku 2,4-dihydroksybenzaldehydu reakcja
prowadzona była w DMF, co wynika ze słabej rozpuszczalności tego związku
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w toluenie). Reakcję prowadzi się w temperaturze 130oC (jedynie w przypadku 2,4dihydroksybenzaldehydu reakcja prowadzona była w temperaturze pokojowej,
co z kolei wynika z dużej podatności tego związku na utlenianie w podwyższonej
temperaturze).

Schemat 1.
Scheme 1.

Schemat opracowanej 4-etapowej syntezy prowadzącej do otrzymania związków azowych
zbudowanych z pierścienia dibenzo[b,f]oksepiny
Scheme of the developed 4-step synthesis leading to obtaining the azo compounds containing
dibenzo[b,f]oxepine scaffold

Drugi etap syntezy to wewnątrzcząsteczkowa aromatyczna substytucja
nukleofilowa (SNAr), która zachodzi w otrzymanej w pierwszym etapie pochodnej
stilbenu. W wyniku tej reakcji otrzymuje się nitrową pochodną
dibenzo[b,f]oksepiny. Reakcję prowadzi się w obecności NaN3 (azydku sodu). Jako
rozpuszczalnik stosuje się DMF, a samą reakcję prowadzi się w temperaturze
110oC.
Kolejny etap syntezy to reakcja redukcji grupy nitrowej w otrzymanej
w drugim etapie nitrowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny do aminowej pochodnej
dibenzo[b,f]oksepiny. Redukcję prowadzi się w obecności cynku oraz kwasu
octowego. Warunki reakcji zostały tak dobrane, aby nie został naruszony
siedmioczłonowy pierścień z tlenem.
Ostatni etap syntezy to tworzenie związku azowego. Reakcję tę prowadzi się
w obecności NBS oraz DBU w temperaturze -78oC. Charakteryzuje się ona niskim
czasem przebiegu wynoszącym 10-15 minut. W przypadku pochodnej hydroksylo-
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wej niezbędne jest jej zabezpieczenie grupą acetylową już po drugim etapie reakcji,
co wynika ze zdolności tego związku do szybkiej polimeryzacji w warunkach
reakcji tworzenia związków azowych.
Struktura wszystkich otrzymanych związków azowych zawierających szkielet
dibenzo[b,f]oksepiny została przedstawiona na poniższym rysunku (rys. 9).

Rysunek 9.
Figure 9.

Struktura otrzymanych związków azowych zawierających szkielet dibenzo[b,f]oksepiny
Structure of the obtained azo compounds containing dibenzo[b,f]oxepine scaffold

Poniższa tabela zawiera zestawienie dla czteroetapowej syntezy w której
otrzymuje się związki azowe (tab. 1).
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Spis reakcji prowadzących do otrzymania związków azowych zawierających szkielet
dibenzo[b,f]oksepiny
List of reactions leading to obtaining the azo compounds containing dibenzo[b,f]oxepine
scaffold

1 etap
2 etap
3 etap
4 etap
Związek
Wcałk.
azowy
Wynik
Wyd.
Wynik
Wyd.
Wynik
Wyd.
Wynik
Wyd.
+
30%
+
99%
+
59%
+
10%
1,8%
(1)
+
54%
+
97%
+
83%
+
35%
15,2%
(2)
+*
X
+
39%
+**
85%
+
25%
8,3%
(3)
+*
X
+
39%
+**
85%
+
24%***
8,0%
(4)
+
23%
+
92%
+
59%
+****
X
X
(5)
„+” – Reakcja przebiegła, „X” – wydajność nieokreślona, * - produkt nie był wydzielany, ** - Przed reakcją
nastąpiło zabezpieczenie grupy hydroksylowej, *** - Wydajność łączna po odbezpieczeniu grupy
hydroksylowej, **** - Produkt surowy

Dowiedziono również, że nie można otrzymać związków azowych o szkielecie
dibenzo[b,f]oksepiny przy zastosowaniu klasycznych warunków diazowania
(z użyciem NaNO2 oraz HCl) oraz w reakcji z azotynem tert-butylu – w tych
przypadkach reakcja nie przebiega wcale lub nie prowadzi do powstania
pożądanych związków azowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wywnioskować, że opracowana
metoda syntezy związków azowych zawierających pierścień dibenzo[b,f]oksepiny
służy jedynie do otrzymywania symetrycznych pochodnych. Powstające produkty
azowe w większości przypadków słabo rozpuszczają się w większości popularnych
rozpuszczalników organicznych.
Struktury wszystkich otrzymanych związków potwierdzono za pomocą
spektroskopii 1H NMR, 13C NMR oraz z wykorzystaniem dwuwymiarowych widm
korelacyjnych – COSY, HSQC oraz HMBC.
Na widmach 1H NMR związków otrzymanych w danej serii reakcji można
zauważyć charakterystyczną zmianę przesunięć chemicznych sygnałów, co pozwala
na określenie zmiany wpływu podstawników na gęstość elektronową w pierścieniu
aromatycznym podczas tworzenia nowych związków (rys. 10). W przypadku
pochodnej stilbenu (a) obserwuje się największe przesunięcia protonów
aromatycznych w kierunku niższego pola magnetycznego, co wynika z obecności
dwóch silnie elektronoakceptorowych grup nitrowych. Pochodna stilbenu
przekształca się w nitrową pochodną dibenzo[b,f]oksepiny (b). Podczas tego
procesu następuje odejście jednej grupy nitrowej w wyniku czego obserwuje się
przesunięcie chemiczne dla protonów aromatycznym w wyższym polu. W trzecim
etapie reakcji przeprowadza się redukcję grupy nitrowej co prowadzi do powstania
aminowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny (c). Podczas tego procesu następuje
zmiana charakteru podstawnika – z elektronoakceptorowej grupy nitrowej na
elektronodonorową grupę aminową. Na widmie 1H NMR obserwuje się więc
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większe przesłanianie protonów aromatycznych (wszystkie protony mają
przesunięcia mniejsze od przesunięcia chemicznego CDCl3). W ostatnim etapie
reakcji grupa aminowa zastąpiona jest ugrupowaniem azowym (d). W widmach
protonowych obserwuje się przesunięcia sygnałów protonów aromatycznych
w kierunku wyższych wartości przesunięć chemicznych, jednak nie tak znacznie jak
w przypadku grupy nitrowej.

Rysunek 10. Porównanie zmiany przesunięć chemicznych sygnałów protonów aromatycznych w widmach
1
H NMR dla (E)-bis(6-metoksydibenzo[b,f]oksepin-3-yl)diazenu (2)
Figure 10.
Comparison of changes in chemical shift of aromatic protons signals in 1H NMR spectra
for (E)-bis(6-metoxydibenzo[b,f]oxepin-3-yl)diazene (2)

Część eksperymentalna (na przykładzie otrzymywania (E)-bis(7metoksydibenzo[b,f]oksepin-3-yl)diazenu (2):
 Otrzymywanie pochodnej stilbenu:
W kolbie dwuszyjnej o pojemności 100 ml umieszczono element mieszający
oraz 300 mg (1.97 mmol) 2-hydroksy-3-metoksybenzaldehydu i 359 mg (1.97
mmol) 2,4-dinitrotoluenu. Następnie całość rozpuszczono w ok. 40 ml toluenu.
Kolbę dwuszyjną zaopatrzono w chłodnicę zwrotną, u góry której podłączono balon
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z argonem. Drugą szyję zatkano septą. Mieszający się roztwór przepłukiwano
argonem przez 10 minut. Po tym czasie do układu dodano 59.1 μl (0.71 mmol)
pirolidyny – katalizatora reakcji. Roztwór przyjął barwę ciemnobrązową. Przebieg
reakcji był badany poprzez analizę położenia plamek znajdujących się na płytkach
TLC z wykorzystaniem układu heksan:octan etylu 1:1 jako eluenta. Układ
umieszczony był w łaźni olejowej. Temperatura układu wynosiła 130oC. Reakcję
zakończono po 24 h. Po tym czasie mieszaninę poreakcyjną zatężono na wyparce
obrotowej. Powstały oleisty osad rozpuszczono w chlorku metylenu po czym
oczyszczono go na kolumnie chromatograficznej. Stosowanym eluentem był układ
heksan-octan etylu. Zwiększano polarność układu w trakcie prowadzenia
oczyszczania na kolumnie.
 Otrzymywanie nitrowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 ml umieszczono element
mieszający oraz 200 mg (0.63 mmol) (E)-2-hydroksy-3-metoksy-2’,4’dinitrostilbenu i 69.6 mg (1.07 mmol) azydku sodu – NaN3. Następnie całość
rozpuszczono w ok. 30 ml DMF. Roztwór przyjął barwę żółtą. Przebieg reakcji był
badany poprzez analizę położenia plamek znajdujących się na płytkach TLC
z wykorzystaniem chlorku metylenu jako eluenta. Układ umieszczony był w łaźni
olejowej. Temperatura układu wynosiła 110oC. Reakcję zakończono po 24 h. Po
tym czasie mieszaninę poreakcyjną zatężono na wyparce obrotowej. Powstały osad
rozpuszczono w chlorku metylenu po czym oczyszczono na kolumnie
chromatograficznej. Stosowanym eluentem był chlorek metylenu.
 Otrzymywanie aminowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 ml umieszczono element
mieszający oraz 100 mg (0.37 mmol) 6-metoksy-3-nitrodibenzo[b,f]oksepiny.
Następnie całość rozpuszczono w ok. 50 ml kwasu octowego. Roztwór przyjął
barwę żółtą. Do układu dodano następnie 4.8 g (74 mmol) uprzednio
zaktywowanego cynku. Roztwór zaczął przyjmować barwę zielonkawą. Przebieg
reakcji był badany poprzez analizę położenia plamek znajdujących się na płytkach
TLC z wykorzystaniem układu heksan:octan etylu 1:1 jako eluenta. Reakcja
prowadzona była w temperaturze pokojowej. Reakcję zakończono po 24 h. Po tym
czasie mieszaninę poreakcyjną przesączono przez celit kilkukrotnie przemywając
go chlorkiem metylenu. Przesącz zatężono następnie na wyparce obrotowej.
Powstały osad rozpuszczono w chlorku metylenu po czym oczyszczono go na
kolumnie chromatograficznej. Stosowanym eluentem był układ heksan-octan etylu.
Zwiększano polarność układu w trakcie prowadzenia oczyszczania na kolumnie.
Aktywacja cynku:
Uprzednio odważoną ilość cynku umieszczono we fiolce po czym wypełniono
ją 1M HCl do ¾ objętości. Zatkano korkiem i całość mieszano przez około
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2 minuty. Następnie całość przesączono na lejku Schotta. Pozostały cynk
przemywano następnie jednokrotnie 1M HCl, trzykrotnie wodą, dwukrotnie
etanolem oraz jednokrotnie eterem dietylowym.
 Otrzymywanie związku azowego:
W kolbie okrągłodennej o pojemności 25 ml umieszczono element mieszający
oraz 50 mg (0.21 mmol) 6-metoksydibenzo[b,f]oksepino-3-aminy i 74.8 mg (0.42
mmol) NBS. Następnie całość rozpuszczono w ok. 3 ml chlorku metylenu.
Mieszający się roztwór przepłukiwano argonem przez 5 minut. Następnie całość
ochłodzono do temperatury -78oC poprzez zanurzenie w łaźni zawierającej aceton
i suchy lód. Po ochłodzeniu do tej temperatury do układu dodano 63.8 μl (0.42
mmol) DBU. Roztwór przyjął czerwoną barwę. Reakcję zakończono po ok. 10-15
minutach. Po tym czasie kolbę ogrzano do temperatury pokojowej po czym do
mieszaniny poreakcyjnej dolano ok. 10 ml wodnego roztworu wodorowęglanu
sodu. Całość mieszano przez następne 5 minut po czym ekstrahowano z dodatkiem
wodnego roztworu kwasu solnego oraz chlorku metylenu. Połączone warstwy
organiczne wysuszono nad bezwodnym MgSO4 i zatężono na wyparce obrotowej.
Powstały osad rozpuszczono w chlorku metylenu po czym oczyszczono go na
kolumnie chromatograficznej. Stosowanym eluentem był chlorek metylenu.
UWAGI KOŃCOWE
W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis biomedycznych właściwości jakie
wykazują dibenzo[b,f]oksepiny. Wykazują one właściwości antypsychotyczne,
owadobójcze, przeciwdepresyjne, przeciwzapalne, antynowotworowe czy też
antyhipertensyjne.
W opracowaniu poświęcono także rozdział dotyczący nowej metody leczenia,
która intensywnie się rozwija - fotofarmakologii. Jest to terapia wykorzystująca światło.
Wykorzystuje się związki zwane fotochromowymi przełącznikami molekularnymi,
które są zdolne do zmiany swojej struktury pod wpływem światła. Dzięki temu takie
molekuły można wykorzystywać w lecznictwie, gdyż często jest tak, że jedna z tych
form wykazuje aktywność biologiczną a druga nie. W konsekwencji aktywność
związku może być regulowana za pomocą światła. Fotofarmakologia stanowi sposób
rozwiązania problemu aktywności leku poza miejscem docelowym oraz sposób
zmniejszenia skutków ubocznych jego działania.
W fotochromowych przełącznikach molekularnych najczęściej występującym
ugrupowaniem jest ugrupowanie azowe (-N=N-). Łatwo ulega ono fotoizomeryzacji, ze
zmianą konfiguracji E/Z wiązania azowego. Ponadto charakterystyczna jest właściwość
tego wiązania do absorpcji światła w zakresie od 650 do 900 nm. Zakres ten jest
w przedziale między zakresem absorpcji promieniowania widzialnego przez wodę
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i absorpcji promieniowana przez hemoglobinę. Dzięki temu światło może docierać
głębiej do tkanek, bo nie jest absorbowane przez te związki.
Wydaje się więc, że synteza pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny zawierających
ugrupowanie azowe jest niezwykle korzystna, gdyż wystąpi tu połączenie właściwości
biomedycznych aktywnego związku z funkcją fotochromowego przełącznika
molekularnego.
W prezentowanym opracowaniu opisano opracowaną metodę syntezy związków
azowych zawierających pierścień dibenzo[b,f]oksepiny. Otrzymane związki azowe
mogą posłużyć jako potencjalne fotochromowe przełączniki molekularne i ze względu
na właściwości biomedyczne dibenzo[b,f]oksepin być może zostaną wykorzystane
w fotofarmakologii.
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ABSTRACT
Heterogeneous gold catalysis is a relatively young but dynamically developing
field of chemistry. At the end of the 1980s, Masatake Haruta and Graham
Hutchings provided experimental evidence of high activity of supported gold
catalysts in CO oxidation and acetylene hydrochlorination. Thus, these two
researchers challenged the prevailing chemists’ belief that gold is almost
completely chemically inert and catalytically inactive. Since then, gold catalysis has
been constantly in the centre of attention of a wide array of scientists from around
the world. However, there are still many questions about the nature of catalysts
containing this noble metal, which inspires in-depth research in this field.
From among various potential supports for gold heterogeneous catalysts,
zeolites have drawn much attention thanks to several unique properties of this group
of materials, among which the most important are high thermal stability and the
presence of a system of pores of strictly defined sizes. Zeolites have extremely large
surface area, which is desirable to obtain high dispersion of the active phase.
The article provides a concise overview of the methods of gold nanoparticles
deposition on zeolitic supports and catalytic applications of such materials. The first
chapter sheds light on the properties of bulk and nano-sized Au and depicts the
background of gold catalysis development. In the following part, a brief description
of zeolites and their properties is delivered. The third chapter is devoted entirely to
the description of several preparation methods of zeolite-supported gold catalysts
and their applications in different catalytic processes. The following post-synthetic
methods of zeolite modification with gold are described: impregnation, ion
exchange, deposition-reduction, chemical vapour deposition, and grafting. The most
important advantages and disadvantages of each method are summarized. The
article concludes with a résumé of literature reports concerning the use of zeolitesupported gold catalysts in various processes. Special attention was paid to selective
oxidation of alcohols and biomass-derived chemicals (e.g. glucose).

Keywords: heterogeneous gold catalysts, gold nanoparticles, zeolites, methods of
zeolites modification with gold; application of gold-modified zeolites in catalytic
processes
Słowa kluczowe: heterogeniczne katalizatory złotowe, nanocząstki złota, zeolity,
metody modyfikacji zeolitów złotem; zastosowanie zeolitów modyfikowanych
złotem w procesach katalitycznych
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– akronim jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
– anion acetyloacetonianowy
– (3-aminopropylo)trimetoksysilan
(ang. (3-aminopropyl)trimethoxysilane)
– nanocząstki złota (ang. Au nanoparticles)
– nazwa jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
– chemiczne osadzanie z fazy gazowej (ang. chemical vapour
deposition)
– spektroskopia rozproszonego odbicia w zakresie
podczerwieni (ang. diffuse reflectance infrared Fourier
transform spectroscopy)
– lokalny wzrost natężenia pola elektrycznego (ang. Electric
near-field enhancement)
– etylenodiamina
– kwas furano-2,5-dikarboksylowy
(ang. furan-2,5-dicarboxylic acid)
– spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera
(ang. Fourier transform infrared spectroscopy)
– 5-(hydroksymetylo)furfural (ang. 5-(hydroxymethyl)
furfural)
– Międzynarodowe Towarzystwo Zeolitowe
(ang. International Zeolite Association)
– zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy
(ang. Localized Surface Plasmon Resonance)
– akronim jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
– akronim jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
– (3-merkaptopropylo)trimetoksysilan
(ang. (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane)
– spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang.
Nuclear Magnetic Resonance)
– punkt zerowego ładunku powierzchni (ang. point of zero
charge)
– czynnik kierujący krystalizacją (ang. structure directing
agent)
– silne oddziaływanie metal – nośnik (ang. strong metalsupport interaction)
– powierzchniowy rezonans plazmonowy (ang. Surface
Plasmon Resonance)
– transmisyjna mikroskopia elektronowa (ang. transmission
electron microscopy)
– parametr określający częstotliwość cykli katalitycznych
(ang. turnover frequency)
– tytanosilikalit-1 (ang. titanosilicate-1)
– akronim jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
– rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (ang. X-ray
photoelectron spectroscopy)
– dyfrakcja promieni rentgenowskich (ang. X-ray diffraction)
– akronim jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
– akronim jednego z typów zeolitów wg bazy struktur IZA
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WPROWADZENIE
Heterogeniczne katalizatory złotowe znajdują się w centrum zainteresowań
szerokiego grona naukowców z całego świata od stosunkowo niedługiego czasu.
Dynamiczny rozwój katalizy na złocie rozpoczął się pod koniec lat 80. XX w., kiedy to
Masatake Haruta i Graham Hutchings wykazali doświadczalnie, że heterogeniczne
katalizatory, zawierające wspomniany metal szlachetny w formie zdyspergowanej,
cechują się wysoką aktywnością w – odpowiednio – niskotemperaturowym utlenianiu
CO oraz hydrochlorowaniu acetylenu. Badacze zakwestionowali tym samym panujący
wśród chemików pogląd dotyczący niemal całkowitej bierności chemicznej złota.
Pomimo stosunkowo krótkiej historii tej gałęzi katalizy, w literaturze pojawiło się
do tej pory wiele doniesień dokumentujących aktywność katalizatorów złotowych
osadzonych na tlenkach metali, materiałach węglowych, krzemionkowych czy
polimerach. Dużo uwagi poświęcono również zeolitom. Związane jest to z wieloma
unikalnymi właściwościami tej grupy materiałów, wśród których jednymi
z najistotniejszych są wysoka stabilność termiczna i obecność systemu porów o ściśle
zdefiniowanych rozmiarach. Materiały te odznaczają się dużą powierzchnią właściwą,
co umożliwia uzyskanie wysokiego stopnia dyspersji fazy aktywnej.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikowi historii rozwoju katalizy
na złocie, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych doniesień dotyczących
heterogenicznych katalizatorów złotowych osadzonych na zeolitach. W pracy opisane
zostały różne metody wykorzystywane do nanoszenia złota na materiały zeolitowe.
Ponadto zaprezentowano zaczerpnięte z literatury przykłady zastosowania tego typu
układów w wybranych procesach katalitycznych.

1. ZŁOTO JAKO SKŁADNIK AKTYWNY KATALIZATORÓW
HETEROGENICZNYCH
1.1. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ZŁOTA W FORMIE LITEJ
I NANOCZĄSTEK ZŁOTA

Złoto (Au, Z = 79) jest metalem przejściowym należącym do 11. grupy układu
okresowego pierwiastków. W przyrodzie występuje głównie w postaci rodzimej,
rzadziej wchodzi w skład minerałów (na przykład tellurków [1]). Pod względem
rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej metal ten zajmuje 75. pozycję na tle
wszystkich pierwiastków (0,004 ppm), a jego roczna produkcja wynosi ok. 3 tys.
ton [2]. Złoto to pierwiastek pod wieloma względami wyjątkowy, co przejawia się
w jego właściwościach – niejednokrotnie znacząco odmiennych od właściwości
innych metali. Walory estetyczne złota (charakterystyczna połyskująca żółta barwa)
a także znakomita kowalność i ciągliwość (z 1 g złota można otrzymać folię
o grubości 0,1 μm [3] lub drut o długości 3 km [4]) sprawiają, że od zarania dziejów
było ono wykorzystywane do wyrobu kosztownej biżuterii, dzieł sztuki, insygniów
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królewskich, akcesoriów sakralnych etc. Warte podkreślenia są również bardzo
dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne złota, a także ponadprzeciętna bierność
chemiczna tego metalu [1,5]. Złoto jest odporne nie tylko na działanie czynników
atmosferycznych (powietrza i wilgoci), lecz również na działanie mocnych zasad
i kwasów. Wyjątek stanowi woda królewska (łac. aqua regia), czyli mieszanina
stężonych kwasów: solnego i azotowego(V) (zmieszanych w stosunku
objętościowym 3:1). Obecność jonów chlorkowych w wodzie królewskiej sprawia,
że złoto jest bardziej podatne na utlenienie, ponieważ reakcja połówkowa
Au(s) + 4 Cl–(aq) → AuCl4–(aq) + 3e– (Eo = 1,0 V) przebiega łatwiej niż reakcja Au(s)
→ Au3+(aq) + 3e– (Eo = 1,43 V) [1]. Złoto roztwarza się również w roztworach
zawierających
jony
cyjankowe
(CN–)
z wytworzeniem
anionów
dicyjanozłocianowych(I), Au(CN)2– [5]. Z racji ograniczonej reaktywności oraz
stosunkowo niewielkiego rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej, złoto – obok
takich pierwiastków jak platyna, pallad czy srebro – zaliczane jest do grupy metali
szlachetnych [4]. W związkach chemicznych złoto występuje przede wszystkim na
+I i +III stopniu utlenienia. Najpopularniejsze związki złota to chlorek złota(III)
(AuCl3) oraz kwas tetrachlorozłotowy(III) (HAuCl4) [3]. W skali elektroujemności
Paulinga złotu przypisuje się najwyższą wartość elektroujemności spośród
wszystkich metali (równą 2,4) [2]. Wysoka elektroujemność złota sprawia, że
tworzy ono z wybranymi metalami alkalicznymi związki o budowie jonowej.
Przykładem może być złotek cezu, tworzący kryształy o strukturze typu NaCl
zbudowane z kationów cezu (Cs+) i anionów złotkowych (Au–) [6].
Opisane wyżej właściwości litego złota w istotny sposób zmieniają się, gdy
metal ten występuje w silnie rozdrobnionej postaci, w formie nanocząstek (Au NPs,
ang. Au nanoparticles). Terminem „nanocząstki” określa się mikroskopowe
struktury, dla których co najmniej jeden z charakteryzujących je wymiarów
(długość, szerokość, wysokość) nie przekracza 100 nm [7]. Unikatowe właściwości
nanocząstek, w tym nanocząstek złota, wynikają w głównej mierze z faktu, że
stosunek liczby atomów powierzchniowych do liczby atomów znajdujących się
wewnątrz cząstki jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku litego materiału.
W przypadku nanocząstki złota o kształcie dwudziestościanu foremnego
(ikosaedru) zbudowanego z 147 atomów (średnica ok. 2 nm) aż 63% atomów
zlokalizowanych jest na powierzchni krystalitu, z czego 43% znajduje się w jego
narożach i na krawędziach [8]. Gdy średnica nanocząstki wzrośnie do ok. 8 nm,
stosunek liczby atomów znajdujących się na powierzchni do liczby atomów
zlokalizowanych w jej wnętrzu maleje do około 20% [9]. Atomy znajdujące się na
powierzchni nanocząstek odznaczają się niskim stopniem skoordynowania, tj.
sąsiadują z mniejszą liczbą atomów niż tzw. atomy objętościowe (znajdujące się we
wnętrzu nanocząstek), a przez to mają inne właściwości wynikające z braku
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„wysycenia” wiązań chemicznych, np. różną zdolność do adsorpcji [8]. Na
nietypowe właściwości nanocząstek istotny wpływ mają również efekty kwantowomechaniczne. Powszechnie wiadomo, że wraz ze zmniejszaniem się wielkości
cząstek ograniczone staje się nakładanie poziomów walencyjnych atomów
wchodzących w ich skład [8,10]. Rysunek 1 przedstawia w jaki sposób
zmniejszanie wymiarów cząstek złota wpływa na dyskretyzację struktury
pasmowej, co prowadzi do częściowego zatracenia właściwości metalicznych.
Klastry złota, tj. cząstki tego metalu o dalece zredukowanych rozmiarach
(d < 2 nm), pod względem właściwości elektronowych przypominają materiały
półprzewodnikowe [8].

Rysunek 1.
Figure 1.

Schematyczne przedstawienie poziomów elektronowych w litym złocie, w nanocząstce
i klastrze złota (przygotowano na podstawie: [10])
Schematic presentation of electronic levels of bulk gold, a gold nanoparticle, and a gold cluster
(based on [10])

Koloidalne roztwory nanocząstek złota odznaczają się zwykle intensywnym
czerwonofioletowym zabarwieniem. Powodem tej unikalnej cechy nanocząstek
metali szlachetnych jest silna absorpcja promieniowania z zakresu światła
widzialnego, będąca efektem zjawiska powierzchniowego rezonansu
plazmonowego (SPR, ang. Surface Plasmon Resonance) [11,12]. Cząstkę metalu
można traktować jako zbiór dodatnio naładowanych rdzeni atomowych otoczonych
przez chmurę zdelokalizowanych elektronów [12]. Zjawisko SPR polega na
oddziaływaniu metalicznej cząstki z promieniowaniem elektromagnetycznym
o ściśle określonej częstotliwości, które wywołuje kolektywne oscylacje gęstości
elektronowej będące wynikiem oddziaływań chmury elektronów ze składową
elektryczną fali elektromagnetycznej (Rysunek 2) [12–15]. Kwant takiej oscylacji
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nazywany jest plazmonem [12,16]. Zjawisko SPR jest zjawiskiem zachodzącym
na granicy faz metalu i dielektryka (np. powietrza), a jego intensywność maleje
wraz ze wzrostem odległości od powierzchniowej warstwy metalu [17]. Gdy
średnica metalicznej nanocząstki jest dużo mniejsza niż długość fali padającego
promieniowania (d ≪ λ), oscylacje gęstości elektronowej obejmują całą cząstkę.
Mówi się wówczas o zjawisku zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu
plazmonowego (LSPR, ang. Localised Surface Plasmon Resonance [11,14,18,19].
Oscylacje gęstości elektronowej będące wynikiem LSPR skutkują powstaniem
dipola elektrycznego w obrębie nanocząstki oraz prowadzą do lokalnego wzrostu
natężenia pola elektrycznego w jej najbliższym sąsiedztwie (ENFE – ang. electric
near-field enhancement). Wartość natężenia pola elektrycznego może wzrosnąć
nawet 103 – 106 razy [15].
W wyniku zjawiska LSPR, nanocząstki złota absorbują promieniowanie
z zakresu widzialnego o długościach fali między 500 a 600 nm [20,21]. Odpowiada
to absorpcji światła zielonego. Barwa zielona jest barwą dopełniającą barwy
czerwonej, dlatego koloidalne roztwory Au NPs przyjmują zwykle
charakterystyczne czerwonofioletowe zabarwienie. Należy jednak zaznaczyć, że na
położenie maksimum pasma absorpcji ma wpływ szereg czynników – kształt
i rozmiary plazmonowych nanocząstek [13,14,21], otoczenie chemiczne [12],
ładunek elektryczny cząstek metalu [12], czy też obecność domieszek innych metali
lub organicznych modyfikatorów [12,22]. Njoki i współautorzy w swojej pracy [21]
wykazali, że wraz ze zwiększeniem średnicy sferycznych nanocząstek złota
dochodzi do przesunięcia maksimum pasma absorpcji w kierunku wyższych
wartości długości fali, co w konsekwencji skutkuje zmianą zabarwienia roztworu
koloidalnego.

Rysunek 2.
Figure 2.

Schemat obrazujący wywoływanie rezonansu plazmonów na powierzchni nanocząstek złota
przez padające promieniowanie elektromagnetyczne (przygotowano na podstawie [12])
Schematic illustration of the induction of plasmon resonance on the surface of gold
nanoparticles by incident electromagnetic radiation (based on [12])

Nanocząstki złota znalazły dotychczas wiele zastosowań wynikających z ich
zdolności do absorpcji światła z zakresu światła widzialnego (i/lub bliskiej
podczerwieni) będącej efektem rezonansu plazmonowego. W medycynie tego typu
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układy wykorzystuje się jako fotosensybilizatory w przeciwnowotworowej terapii
fotodynamicznej [23]. Możliwość absorpcji światła widzialnego przez materiały
plazmonowe sprawia, że są one wykorzystywane w fotokatalizie. Spośród
powszechnie stosowanych materiałów fotokatalitycznych (takich jak TiO2 czy
ZnO) przeważająca większość jest aktywna tylko w świetle z zakresu ultrafioletu
(λ < 400 nm) [24,25]. Fotony z zakresu UV stanowią jedynie 5 % promieniowania
elektromagnetycznego docierającego do Ziemi wraz ze światłem słonecznym.
Pozostałą część stanowi światło widzialne (400 nm < λ < 800 nm; 43 %)
i podczerwień (λ > 800 nm; 52 %) [11]. Obecnie wiele badań ukierunkowanych jest
na opracowanie rozwiązań pozwalających – zgodnie z zasadami tzw. zielonej
chemii – na efektywne prowadzenie przemian chemicznych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, w tym energii świetlnej. Dlatego kluczowe wydaje się
projektowanie układów, które będą aktywne w szerszym spektrum promieniowania
słonecznego. W tym celu stosuje się między innymi katalizatory zawierające
w swoim składzie nanometryczne cząstki złota [26].
1.2. KATALIZA NA ZŁOCIE - RYS HISTORYCZNY

Z powodu ponadprzeciętnej bierności chemicznej oraz udokumentowanej
niewielkiej zdolności do adsorpcji cząsteczek większości substancji chemicznych,
w tym tlenu i wodoru [27], złoto przez wiele lat było postrzegane jako niemal
całkowicie nieaktywne katalitycznie [4,28,29]. Do końca lat 80. XX wieku
w literaturze pojawiały się jedynie nieliczne doniesienia dotyczące zastosowania
katalizatorów złotowych (żadne z tych doniesień nie wskazywało na jakąkolwiek
przewagę katalizatorów zawierających ten metal szlachetny nad innymi, wówczas
stosowanymi katalizatorami) [29]. Jednym z pierwszych doniesień literaturowych,
które naruszało status quo o braku aktywności katalitycznej złota, była
opublikowana w 1973 roku przez Bonda i współautorów praca, w której
udokumentowano, że katalizatory złotowe otrzymane poprzez osadzenie
niewielkich cząstek złota (o średnicy mniejszej niż 50 nm) na krzemionce (SiO2)
i bemicie (γ-Al2O3) odznaczają się znaczącą aktywnością i selektywnością
w reakcji uwodornienia olefin [28,30]. Ponad dekadę później, pod koniec lat 80.
XX w., Masatake Haruta i Graham Hutchings, niezależnie od siebie, dowiedli, że
heterogeniczne katalizatory złotowe cechują się wysoką aktywnością w dwóch
różnych procesach. Grupa badawcza Haruty opracowała katalizatory złotowe
zawierające nanocząstki złota osadzone na różnych tlenkach metali wykazujące
spektakularną aktywność w niskotemperaturowym utlenianiu CO [31,32].
Przedmiotem pionierskich badań Hutchingsa i współpracowników były katalizatory
zawierające złoto w formie kationowej, które wykazywały znaczną aktywność
w procesie hydrochlorowania acetylenu [33]. Odkrycia Haruty i Hutchingsa zmieni-
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ły bezpowrotnie pogląd dotyczący bierności chemicznej złota i zapoczątkowały
nowe trendy w katalizie heterogenicznej, które do dziś nie tracą na aktualności
[29,34,35]. Dowodem tego jest stale rosnąca liczba publikacji zawierających hasło
„gold catal*” (Rysunek 3, źródło: Web of Science).

Rysunek 3.
Figure 3.

Liczba publikacji dotyczących haseł „gold” lub „Au” oraz „catal*” (gdzie * zastępuje ostatnie
litery słowa). Źródło: Web of Science, dostęp z dnia 26.08.2021 r.
Number of publications concerning the terms "gold" or "Au" and "catal*" (where * stands for
the last letters of a word). Source: Web of Science, access: August 26th 2021

Praca M. Haruty i współautorów [31], która ukazała się w roku 1987 r.,
dokumentowała aktywność katalizatorów złotowych, osadzonych na różnych
tlenkach metali przejściowych (np. α-Fe2O3, NiO, Co3O4), w utlenianiu H2 oraz CO.
Katalizator Au/γ‑Fe2O3, otrzymany na drodze współstrącania, wykazywał
wyjątkowo wysoką (spektakularną z perspektywy ówczesnego stanu wiedzy)
aktywność w reakcji utleniania CO już w temperaturze –76°C. Co więcej, okazało
się, że kluczowym czynnikiem jest dobór odpowiedniej metody preparatyki
katalizatora, ponieważ analogiczny materiał – otrzymany na drodze impregnacji
α-Fe2O3 kwasem HAuCl4 – wykazywał znaczącą aktywność dopiero powyżej
100°C. Wyniki badań Haruty wskazywały, że kluczowymi czynnikami
determinującymi aktywność katalizatorów złotowych w reakcji utleniania CO są
właściwości użytego nośnika oraz rozmiary nanocząstek złota (które można
kontrolować poprzez dobór odpowiedniej metody preparatyki). Wykazano także,
że w tym procesie najbardziej aktywne są katalizatory zawierające nanocząstki tego
metalu szlachetnego o niewielkich rozmiarach (od 2 do 4 nm).
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Równolegle do pierwszych prac Haruty ukazała się praca autorstwa Grahama
Hutchingsa [33]. Badania opisane w tej publikacji dotyczyły aktywności
katalizatorów (otrzymanych na drodze impregnacji węgla aktywnego chlorkami
metali) przeznaczonych do hydrochlorowania acetylenu. Proces ten jest kluczowy
dla przemysłu chemicznego, gdyż jego produktem jest chlorek winylu – monomer
wykorzystywany do produkcji poli(chlorku winylu), który jest trzecim – pod
względem rocznej światowej produkcji – polimerem (ponad 40 milionów ton
rocznie) [36]. W roku 1975 r. ukazała się praca Kiyonoriego Shinody, który
przetestował w reakcji hydrochlorowania acetylenu kilkadziesiąt różnych chlorków
metali osadzonych na węglu aktywnym i wykreślił zależność konwersji acetylenu
od powinowactwa elektronowego poszczególnych metali [37]. Hutchings spojrzał
na wyniki tych badań pod innym kątem i wykreślił krzywą obrazującą zależność
konwersji acetylenu od potencjału standardowego redoks metali [33]. Otrzymana
korelacja wskazywała, że najbardziej aktywnymi katalizatorami w tej reakcji są te
zawierające metale o wysokiej wartości standardowego potencjału redukcji Eo.
Hutchings przypuszczał więc, że pożądaną aktywność w tej reakcji mogą również
wykazywać katalizatory złotowe, tj. zawierające metal o najwyższym
standardowym potencjale redukcji spośród wszystkich metali [33,38]. Swoje
przypuszczenia Hutchings potwierdził doświadczalnie wraz ze współpracownikami
w 1988 roku [39]. Wykazali oni, że katalizator otrzymany przez impregnację węgla
aktywnego kwasem tetrachlorozłotowym (HAuCl4) jest aktywny w procesie
hydrochlorowania acetylenu. Dodatkową zaletą katalizatora złotowego jest większa
stabilność od powszechnie stosowanego w tej reakcji katalizatora rtęciowego
(HgCl2/C). W późniejszych pracach dowiedziono, że aktywną formą złota w tym
procesie jest Au3+ [40]. Pracę nad katalizatorami zawierającymi Au adresowanymi
do reakcji hydrochlorowania acetylenu trwają do dziś; w roku 2015 w Chinach
skomercjalizowano pierwszy katalizator złotowy [36,38], który umożliwił
zastąpienie wykorzystywanych dotychczas katalizatorów rtęciowych mających
wiele wad – zwłaszcza niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz niewielką
stabilność (HgCl2 wykazuje tendencję do sublimacji).
1.3. HETEROGENICZNE KATALIZATORY ZŁOTOWE – WŁAŚCIWOŚCI
I WYBRANE ZASTOSOWANIA

Jednymi z kluczowych czynników determinujących właściwości katalizatorów
złotowych są rozmiar, morfologia i dyspersja nanocząstek tego metalu [41]. Na
wszystkie te parametry może mieć wpływ dobór nośnika. Rola nośnika
w kształtowaniu aktywności i stabilności katalizatorów złotowych może polegać na
sprzyjaniu tworzeniu cząstek złota o niewielkich rozmiarach [42,43], modyfikacji
właściwości elektronowych fazy aktywnej [41,44], ułatwieniu adsorpcji reagentów
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[41], zapobieganiu aglomeracji cząstek fazy aktywnej w trakcie obróbki termicznej
[41,42]. Nośniki można podzielić na aktywne i bierne [42]. Do grupy nośników
aktywnych zalicza się głównie tlenki metali przejściowych (np. Fe2O3, CeO2, TiO2,
Co3O4), które silnie oddziałują ze złotem, i które posiadają zdolność do odwracalnej
zmiany stopnia utlenienia metalu [42]. Nośniki aktywne odgrywają istotną rolę
w procesach utleniania z wykorzystaniem katalizatorów złotowych, biorąc
bezpośredni udział w aktywowaniu tlenu na powierzchni katalizatorów podczas
reakcji katalitycznej. Nośniki bierne, wśród których można wyróżnić nośniki
krzemionkowe, węglowe, polimery, niektóre tlenki metali (np. MgO) czy zeolity
[42], nie wykazują zdolności do silnego oddziaływania ze złotem, a także łatwej
zmiany stopni utlenienia ich składników, czego konsekwencją jest fakt, że nośniki
te nie biorą bezpośredniego udziału w aktywowaniu tlenu cząsteczkowego podczas
reakcji katalitycznego utleniania. Oddziaływania pomiędzy fazą złotową
a nośnikiem są silniejsze w przypadku nośników aktywnych. Silne oddziaływania
między fazą złotową a nośnikiem (SMSI, ang. strong metal-support interaction) są
niezwykle istotne z perspektywy aktywności katalizatorów złotowych w reakcjach
utleniania [45–47]. Obecność silnego oddziaływania pomiędzy fazą aktywną
(złotem) a nośnikiem może prowadzić do zmian w morfologii cząstek Au, tj.
zmniejszenia ich rozmiaru i zmiany kształtu – zwykle na hemisferyczny, który
zapewnia dużą powierzchnię kontaktu cząstki metalu z nośnikiem [42,46].
W konsekwencji pozwala to na uzyskanie wysokiej dyspersji fazy złotowej
i zapobiega tworzeniu się dużych aglomeratów tego metalu szlachetnego w trakcie
obróbki termicznej. Efekt SMSI może się również objawiać występowaniem
zjawiska transferu elektronów pomiędzy nośnikiem a złotem [42]. W przypadku
katalizatorów złotowych osadzonych na nośnikach biernych, dla osiągnięcia
wysokiej aktywności katalitycznej w procesach utleniania kluczowy jest dobór
odpowiedniej metody preparatyki umożliwiającej uzyskanie wysokiego stopnia
dyspersji złota. Wysoka dyspersja fazy aktywnej zapewnia osiągnięcie dużej liczby
cząstek Au eksponujących niecałkowicie skoordynowane atomy złota
zlokalizowane na krawędziach i wierzchołkach [42], które biorą udział w procesie
aktywowania tlenu na powierzchni katalizatora.
Dotychczas udokumentowano, że katalizatory złotowe osadzone na różnego
rodzaju nośnikach (tlenkowe, węglowe, krzemionkowe, zeolitowe, polimerowe
etc.) wykazują pożądaną aktywność między innymi w takich procesach jak:
utlenianie tlenku węgla(II) (np. [48]), hydrochlorowanie acetylenu (np. [49]),
konwersja tlenku węgla z parą wodną (np. [50]), selektywne utlenianie (np. [51])
i redukcja (np. [52]) związków organicznych. Wśród innych zastosowań
heterogenicznych
katalizatorów
złotowych
można
wyróżnić
procesy
epoksydowania olefin (np. [53]), bezpośredniej syntezy nadtlenku wodoru (np.
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[54]) oraz reakcje sprzęgania C–C (np. [55]). W ostatnich latach wiele uwagi
poświęca się procesom selektywnego utleniania związków pochodzenia naturalnego
(uzyskiwanych w trakcie przeróbki biomasy) do wysoce wartościowych
chemikaliów, w których to procesach także wykorzystuje się katalizatory
zawierające w swoim składzie złoto. Wśród tego typu procesów wyróżnić można
selektywne utlenianie alkoholi wielowodorotlenowych (np. glicerolu, [56]) oraz
cukrów (np. glukozy, [57]). Na Rysunku 5 przedstawiono wybrane przykłady
zastosowań heterogenicznych katalizatorów złotowych dotychczas opisanych
w literaturze.

Rysunek 4.
Figure 4.

Wybrane czynniki wpływające na aktywność katalizatorów złotowych
Selected factors influencing the gold catalysts properties

Rysunek 5.
Figure 5.

Przykłady zastosowań heterogenicznych katalizatorów złotowych opisanych w literaturze
Examples of heterogeneous gold catalysts applications described in literature
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2. ZEOLITY JAKO NOŚNIKI KATALIZATORÓW ZŁOTOWYCH
Zeolity (ζέω (zéō) – wrzeć, kipieć i λίθος (líthos) – kamień), w tradycyjnym
rozumieniu jako glinokrzemiany, są krystalicznymi, uwodnionymi ciałami stałymi,
zbudowanymi z tetraedrycznych jednostek [SiO4] oraz [AlO4], które, łącząc się ze
sobą za pośrednictwem atomów tlenu, tworzą trójwymiarowy szkielet
glinokrzemianowy [58,59]. Każdy tetraedr glinowo-tlenowy w tym szkielecie jest
źródłem ładunku ujemnego, który jest kompensowany przez pozasieciowe kationy
metali grupy I lub II układu okresowego [59] lub przez kationy wodoru (mówi się
wówczas o formie protonowej zeolitu). Wzór ogólny opisujący skład komórki
elementarnej zeolitu można przedstawić w postaci:
Mx/n [(AlO2)x(SiO2)y] ∙ w H2O
gdzie n jest wartościowością metalu M, y/x to stosunek molowy Si/Al, a w oznacza
liczbę cząsteczek wody w komórce elementarnej uwodnionego zeolitu. Stosunek
y/x przyjmuje wartość z przedziału od 1 do 5 dla zeolitów niskokrzemowych i może
sięgać nawet 100 w zeolitach wysokokrzemowych [58]. Według Szostak [60],
stosunek molowy Si/Al w zeolitach determinuje ich właściwości fizykochemiczne.
Rysunek 6 przedstawia ogólne zależności właściwości zeolitów od wartości
stosunku Si/Al.

Rysunek 6.
Figure 6.

Zmiany właściwości fizykochemicznych zeolitów wraz ze zwiększeniem i zmniejszeniem
wartości stosunku molowego krzemu do glinu
Changes in physicochemical properties of zeolites with increasing and decreasing molar ratio
of silicon to aluminium

Wiele zeolitów występuje w skorupie ziemskiej jako składniki skał osadowych
i skał pochodzenia wulkanicznego [61]. W bazach IZA (ang. International Zeolite
Association) figuruje obecnie ponad 60 struktur naturalnych zeolitów [62], ale
pokłady tylko kilku z nich (np. chabazytu, mordenitu czy klinoptylolitu) są na tyle
duże, by zeolity te mogły mieć znaczenie przemysłowe [63]. Szacuje się, że
w 2018 r. wydobyto ok. 1,1 miliona ton naturalnych zeolitów [64]. Znajdują one
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zastosowanie m.in. w produkcji detergentów, materiałów budowlanych czy
w procesach uzdatniania wody [61,65].
W drugiej połowie lat 30. XX w. R. M. Barrer rozpoczął pionierskie badania
nad otrzymywaniem syntetycznych materiałów zeolitowych [66]. W 1948 r. opisał
preparatykę syntetycznego analogu zeolitu występującego w naturze – mordenitu
[67]. Na przestrzeni kolejnych pięciu lat R. M. Milton, D. W. Breck
i współpracownicy zsyntezowali blisko dwadzieścia nieznanych dotąd zeolitów,
w tym zeolit A oraz zeolit X [58,68]. W 1962 r. amerykańska firma Mobil Oil
wykorzystała zeolit X jako katalizator procesu krakingu długołańcuchowych
węglowodorów. Kilka lat później w laboratoriach tej firmy opracowano syntezy
wysokokrzemowych zeolitów ZSM-5 oraz Beta [69], w których wykorzystano
innowacyjne rozwiązanie polegające na zastosowaniu organicznych kationów
alkiloamoniowych jako czynników kierujących krystalizacją (SDA – ang. Structure
Directing Agents). Oba te materiały do dziś odgrywają znaczącą rolę w przemyśle
petrochemicznym [58]. Badania nad syntezą nowych materiałów zeolitowych wciąż
nie tracą na aktualności. Świadczyć może o tym stale wzrastająca liczba poznanych
struktur zeolitowych, których w bazie IZA opisanych jest obecnie 255 [62]. Dla
porównania – w roku 2001 w bazie IZA widniało 130 typów struktur zeolitów [58],
w roku 2007 – 176 [70], a w roku 2014 – 214 [71]. W ostatnich latach badania
koncentrują się m.in. na otrzymywaniu zeolitów nanokrystalicznych [72], zeolitów
warstwowych [71] czy syntezie tzw. materiałów hierarchicznych zawierających
w swojej strukturze jednocześnie mikro- i mezo-/makro- pory [73].
Trójwymiarową strukturę zeolitów charakteryzuje obecność porów
w szkielecie glinokrzemianowym, czyli pustych przestrzeni o mikroskopowych
rozmiarach. Według kryteriów Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej
(IUPAC), w zależności od średnicy porów, wyróżniamy materiały mikro-, mezoi makroporowate [74]. Zeolity zaliczane są do grupy materiałów mikroporowatych,
co oznacza, że średnica ich porów jest mniejsza lub równa 2 nm.
Dzięki obecności systemu uporządkowanych, jednorodnych mikroporów,
zeolity zalicza się do grupy tak zwanych sit molekularnych. Sita molekularne
wykazują zdolność do selektywnej adsorpcji cząsteczek o rozmiarach mniejszych
lub równych rozmiarom porów. Ta unikalna zdolność zeolitów do selektywnej (ze
względu na rozmiar cząsteczek) adsorpcji reagentów wewnątrz porów, jest
z powodzeniem wykorzystywana do prowadzenia katalitycznych procesów
krakingu i reformingu w przemyśle petrochemicznym [58,59].
Unikatowe właściwości zeolitów (i materiałów powstałych na drodze ich
modyfikacji) oraz ich olbrzymie znaczenie w katalizie wynikają m.in. z natury
centrów aktywnych obecnych w ich strukturze [59]. Wśród miejsc aktywnych
możemy wyróżnić między innymi:
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 centra kwasowe Brønsteda,
 centra kwasowe Lewisa,
 centra utleniająco-redukujące (redoks),
 centra zasadowe Lewisa.
Centra kwasowe Brønsteda powstają wskutek wymiany kationów
pozasieciowych (Mn+) na protony (H+), które wiążą się z sieciowymi atomami tlenu
w bezpośrednim sąsiedztwie atomów glinu. Powstałe mostkowe ugrupowanie Al(OH)-Si może odwracalnie odszczepiać protony, co oznacza, że zeolity możemy
traktować jako stałe kwasy Brønsteda. Materiały z dominacją mostkowych grup
OH określamy mianem form protonowych zeolitów.
W wyniku wysokotemperaturowej obróbki termicznej protonowych zeolitów
(T > 550°C) dochodzi do dehydroksylacji ich powierzchni. Prowadzi to do
zmniejszenia liczby centrów kwasowych Brønsteda i jednocześnie powoduje
wytwarzanie niecałkowicie skoordynowanych atomów krzemu i glinu, które pełnią
rolę centrów kwasowych Lewisa [59,75]. Rolę centrów kwasowych Lewisa mogą
pełnić także pozasieciowe formy glinu (np. tlenki czy wodorotlenki glinu) [59].
Centrami kwasowymi Lewisa są też pozasieciowe kationy metali, które nie są
związane ze szkieletem zeolitu żadnym wiązaniem chemicznym, ale oddziałują
elektrostatycznie z ujemnie naładowaną siecią zeolitu [59].
Centra utleniająco-redukujące można wygenerować, wprowadzając do
zeolitów metale przejściowe (post-syntezowo lub w trakcie syntezy) [76]. Metody
modyfikacji zeolitów złotem zostaną szerzej przedstawione w Rozdziale 3.1.
Zasadowość Lewisa w zeolitach pochodzi od tlenu w tetraedrach
glinowotlenowych, którego ładunek nie jest całkowicie skompensowany dodatnim
ładunkiem kationu glinu [59]. Można ją także generować m.in. przez wprowadzanie
tlenków metali alkalicznych do porów zeolitów lub przez modyfikację ich
powierzchni aminoorganosilanami.
Spośród szeregu różnych materiałów stanowiących nośniki dla fazy złotowej
niemałą uwagę poświęcono zeolitom. Związane jest to z szeregiem unikalnych
właściwości tej grupy materiałów, takich jak na przykład wysoka stabilność
termiczna czy obecność systemu porów o ściśle zdefiniowanych rozmiarach [41].
Zeolity odznaczają się rozwiniętą powierzchnią właściwą (zwykle rzędu 500 – 1000
m2 g–1 [59]), co umożliwia uzyskanie wysokiego stopnia dyspersji fazy metalicznej
(np. złotowej). Dowiedziono, że niewielkie rozmiary porów zeolitu mogą
ograniczać tworzenie się dużych cząstek fazy metalicznej, co ma istotny wpływ na
aktywność katalizatora [77]. W mikroporach zeolitów mają jednak szanse
zlokalizować się jedynie bardzo małe cząstki fazy aktywnej; większe pozostają na
zewnętrznej powierzchni. Mikroporowata struktura tych materiałów niekiedy może
utrudniać proces dyfuzji reagentów – zwłaszcza rozbudowanych cząsteczek
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związków organicznych – do wnętrza porów, przez co uniemożliwia całkowitą
ekspozycję centrów aktywnych katalizatora na oddziaływanie z reagentami.
Niedogodności tych można uniknąć między innymi stosując jako nośnik zeolity
warstwowe lub zeolity hierarchiczne, które łączą w sobie typową mikroporowatą
strukturę z obecnością mezo-/makroporów – łatwiej dostępnych dla bardziej
rozbudowanych sterycznie cząsteczek.
3. KATALIZATORY ZŁOTOWE OSADZONE NA ZEOLITACH
3.1. METODY OTRZYMYWANIA KATALIZATORÓW ZŁOTOWYCH
OSADZONYCH NA ZEOLITACH

Fazę aktywną można wprowadzać do zeolitu na etapie jego otrzymywania lub
modyfikować uprzednio zsyntezowany materiał. Do post-syntezowych metod
modyfikacji zeolitów złotem należą między innymi:
 impregnacja,
 wymiana jonowa,
 osadzanie-redukcja,
 osadzanie z fazy gazowej,
 zaszczepianie (grafting).
W kolejnych punktach zostały opisane bardziej szczegółowo wybrane metody
wprowadzania faz aktywnych do zeolitów z uwzględnieniem ich wykorzystania
w osadzaniu złota na zeolitach.
3.1.1. Impregnacja
Impregnacja jest jedną z najprostszych metod wykorzystywanych do
preparatyki katalizatorów heterogenicznych. Jej zaletą jest szybkość i prostota
wykonania, uniwersalność oraz możliwość łatwego sterowania ilością
wprowadzanej fazy aktywnej [59,78,79]. Trudność może stanowić uzyskanie
jednorodnego rozkładu fazy aktywnej w porach nośnika [78]. W zależności od
zastosowanej procedury wyróżniamy impregnację „suchą” (zwaną też impregnacją
zwilżeniową, ang. incipient wetness impregnation) oraz impregnację „mokrą” (ang.
wet impregnation).
Impregnacja sucha polega na dodaniu niewielkiej objętości roztworu
prekursora fazy aktywnej (najczęściej są to sole lub kompleksy metali) do
poddanego uprzednio wygrzewaniu nośnika. Wygrzewanie prowadzi się w celu
usunięcia zaadsorbowanych w porach cząsteczek wody lub innych związków
chemicznych. Objętość roztworu zawierającego prekursor ustala się tak, by była
ona porównywalna z całkowitą objętością porów materiału (Vroztworu ≈ Vporów).
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Według Habera [80] ta metoda jest odpowiednia do osadzania fazy aktywnej, która
słabo oddziałuje z powierzchnią nośnika lub w przypadku, gdy ilość fazy aktywnej
znacznie przewyższa liczbę dostępnych centrów aktywnych na powierzchni.
Dalszym etapem impregnacji jest suszenie i kalcynacja otrzymanego materiału, co
prowadzi do przekształcenia prekursora w fazy tlenkowe lub metaliczne [59,81].
Pierwszym etapem impregnacji mokrej jest mieszanie nośnika z nadmiarem
roztworu prekursora fazy aktywnej (Vroztworu > Vporów). Mieszanie jest kluczowym
czynnikiem pozwalającym zapewnić efektywną dyfuzję prekursora do wnętrza
porów [79]. Po tym etapie rozpuszczalnik odparowuje się do sucha, a powstałe
ciało stałe poddaje się suszeniu, które prowadzi do wykrystalizowania prekursora
w porach i/lub na powierzchni nośnika. Tak przygotowany materiał poddaje się
kalcynacji w celu wygenerowania aktywnej fazy tlenkowej lub metalicznej (tę
ostatnią często generuje się przez obróbkę termiczną w obecności gazu
redukującego np. H2 lub CO). Impregnację mokrą stosuje się, gdy istnieje wyraźne
powinowactwo prekursora do powierzchni nośnika [78].
Istotnym czynnikiem wpływającym na lokalizację fazy aktywnej w procesie
impregnacji jest etap suszenia [59,78]. Zbyt szybkie suszenie może spowodować
gromadzenie się fazy aktywnej blisko granicy ziaren katalizatora, z kolei zbyt
wolne może spowodować ulokowanie fazy aktywnej w głębi cząstek. Kolejnym
ważnym etapem jest kalcynacja. Jej celem jest wykształcenie trwałej fazy aktywnej
(tlenku lub metalu) na drodze termicznego rozkładu prekursora metalu. Podczas
doboru temperatury kalcynacji powinno się kierować rodzajem fazy aktywnej
i reakcji, w której ma zostać wykorzystany otrzymywany katalizator. Temperatura
obróbki powinna być wyższa od temperatury przebiegu reakcji katalitycznej oraz
wyższa od temperatury rozkładu prekursorów co najmniej o 50°C [59,81]. Według
Grzybowskiej-Świerkosz [81], w trakcie kalcynacji może dochodzić także do
innych procesów, takich jak na przykład: spiekanie fazy aktywnej prowadzące do
zmniejszenia stopnia dyspersji składnika aktywnego, reakcje w fazie stałej
(pomiędzy nośnikiem a fazą aktywną) czy powierzchniowa segregacja składników
katalizatora. Procesy te zachodzą efektywnie w bardzo wysokich temperaturach,
powyżej tzw. temperatury Tammana, której wartość można oszacować jako połowę
temperatury topnienia. Powyżej tej temperatury intensywnie wzrasta mobilność
elementów struktury krystalicznej, co sprzyja reakcjom w fazie stałej.
Hutchings i współautorzy [82] opisali syntezę katalizatorów złotowych
osadzonych na γ-Al2O3, krzemionce oraz zeolitach ZSM-5 i USY (ang. ultrastable
Y zeolite). Katalizatory otrzymywano na drodze impregnacji zwilżeniowej,
wykorzystując HAuCl4 jako prekursor fazy złotowej. Po naniesieniu złota,
materiały poddawano suszeniu, a wybrane próbki następnie kalcynowano przez 3 h
w 400°C. Autorzy wskazywali również na fakt, że zastosowana metoda nanoszenia
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fazy aktywnej prowadzi do otrzymania stosunkowo dużych cząstek złota
(d > 5 nm), których rozmiary nie pozwalają na wniknięcie do wnętrza porów
zeolitu, dlatego znajdują się one na jego zewnętrznej powierzchni.
3.1.2. Wymiana jonowa
Wymiana jonowa jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod
modyfikacji zeolitów [59]. Proces ten polega na wymianie kationów
kompensujących ujemny ładunek szkieletu zeolitowego (pochodzący od tetraedrów
glinowo-tlenowych) na kationy innego rodzaju [59,65]. Wymiana jonowa może być
prowadzona w ciele stałym lub w roztworze. W pierwszym przypadku na zeolit
działa się stopioną solą metalu, którego jony mają być wprowadzone w pozycje
pozasieciowe [59]. W drugim przypadku zeolit traktuje się nadmiarem roztworu
(Vroztworu ≫ Vporów) zawierającego kationy (Mn+), które na skutek dyfuzji penetrują
pory i sukcesywnie zastępują kationy ulokowane w pozycjach pozasieciowych (np.
jony Na+). Proces ten postępuje aż do momentu, w którym ustali się równowaga
pomiędzy zeolitem a roztworem, którą można opisać równaniem [59,78]:
Na+ Z− + (x/n) Mn+(aq) ⇌ [(x/n)Mn+(1–x)Na+] Z− + x Na+(aq)
gdzie Z− oznacza fragment szkieletu glinokrzemianowego.
Osiągnięcie stopnia całkowitej wymiany jonowej często jest trudne, a niekiedy
wręcz niemożliwe [59,78,80]. Efektywność wymiany jonowej można zwiększyć
poprzez kilkakrotne powtórzenie procedury zalania zeolitu roztworem prekursora
metalu lub przez zmianę warunków prowadzenia procesu np. podwyższenie
temperatury [58,78]. Na stopień wymiany ma wpływ szereg czynników. Kluczowy
jest rodzaj wprowadzanego kationu: jego ładunek, powinowactwo do sieciowych
atomów tlenu czy rozmiar (w formie prostej Mn+ lub jonu kompleksowego
[M(L)m]n+ – zbyt duże rozmiary jonów mogą utrudniać lub uniemożliwiać dyfuzję
w porach zeolitu [59]).
Decydujące znaczenie z punktu widzenia efektywności wymiany jonowej ma
też struktura zeolitu – rozmiar porów w zeolicie, stosunek Si/Al, a także lokalizacja
tetraedrów glinowo-tlenowych będących źródłem ujemnego ładunku szkieletu.
Dużą wagę mają również takie czynniki jak temperatura, pH mieszaniny, czas
mieszania czy rodzaj rozpuszczalnika [58,59,78].
Guillemot i współautorzy w swojej pracy [83] opisali syntezę i szczegółową
charakterystykę katalizatora złotowego otrzymanego na drodze wymiany jonowej
w formie protonowej zeolitu Y. Jako prekursor fazy aktywnej zastosowano chlorek
bis(etylenodiamina)złota(III), [Au(en)2]Cl3, a zakładana zawartość złota wynosiła
4 % wag. Wykorzystując szereg technik analitycznych, takich jak TEM,
spektroskopię w zakresie podczerwieni (DRIFTS) czy magnetyczny rezonans jąder
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ksenonu-129 (129Xe NMR), wykazano, że zastosowana metoda pozwoliła na
osadzenie niewielkich cząstek złota o średnim rozmiarze 2,6 nm, które ulokowane
były wewnątrz struktury (głównie w komorach) zeolitu Y i tylko niewielka ich
część znajdowała się na zewnętrznej powierzchni nośnika. Ponadto, za pomocą
pomiarów FT-IR z wykorzystaniem CO jako cząsteczki sondy wykazano, że
główną formą złota w tym materiale były klastry złota obdarzone cząstkowym
ładunkiem dodatnim (Aunδ+).
Sanada i współautorzy opisali syntezę serii katalizatorów złotowych
osadzonych na zeolitach ZSM-5, mordenicie, zeolicie Beta oraz zeolicie Y i jego
dealuminowanej, ultrastabilnej odmianie USY (ang. ultrastable Y) [84]. W pracy tej
katalizatory złotowe zostały otrzymane na drodze wymiany jonowej
z wykorzystaniem kwasu tetrachlorozłotowego jako prekursora Au. Największą
efektywność wprowadzenia metalu osiągnięto w przypadku wymiany jonowej
w formie amonowej zeolitu USY (NH4‑USY; wprowadzono ok. 3,1 % wag. Au).
Autorzy sugerowali, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. obecność
stosunkowo dużych komór w strukturze zeolitu Y (d ~ 1,3 nm), co odróżniało ten
materiał od pozostałych zastosowanych nośników. Stwierdzono także, że wymiana
jonowa w formie wodorowej (H-USY) oraz sodowej (Na‑Y) skutkuje niewielką
efektywnością wprowadzenia fazy złotowej (w obu przypadkach wprowadzono ok.
0,1 % wag. Au). Autorzy postulowali, że większa efektywność wymiany jonowej
w przypadku formy amonowej ma związek z tworzeniem NH4Cl, który opuszcza
pory zeolitu, umożliwiając wejście do ich wnętrza prekursora złota. W celu
zredukowania Au3+ do Au0, próbki po wymianie jonowej poddawano redukcji
w przepływie wodoru (6 % objętościowych H2 w Ar). Wykazano, że rozmiar
cząstek złota silnie zależy od temperatury tego procesu. Redukcja w temp. 200°C
prowadziła do powstania dużych cząstek metalicznego złota o rozmiarach
d > 25 nm, z kolei prowadzenie procesu w temperaturze wyższej niż
500°C skutkowało powstaniem niewielkich cząstek Au (d ~ 1,8 – 3,7 nm).
3.1.3. Osadzanie-redukcja
Metoda ta jest często stosowana do wprowadzania faz metalicznych na
powierzchnię tlenków, krzemionek, zeolitów i innych nośników. Na proces ten
składają się dwa etapy. Pierwszy etap zakłada adsorpcję prekursora na powierzchni
nośnika. Efektywność tego etapu jest kluczowa do uzyskania wysokiej wydajności
wprowadzania fazy aktywnej. Parametrem, który należy wziąć pod uwagę
dobierając prekursor fazy metalicznej jest punkt zerowego ładunku powierzchni
(PZC, ang. point of zero charge) [85]. Jest to wartość pH, dla której liczba
powierzchniowych ładunków dodatnich jest równa liczbie powierzchniowych
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ładunków ujemnych. Dla wartości pH mniejszych od PZC powierzchnia jest
naładowana dodatnio (przewaga ładunków dodatnich), a dla wartości pH większych
od PZC – ujemnie (przewaga ładunków ujemnych). Ma to znaczenie między
innymi przy doborze prekursora fazy aktywnej podczas nanoszenia metalu.
W trakcie syntezy katalizatorów złotowych, jako prekursory fazy aktywnej stosuje
się różne związki tego metalu szlachetnego. Są to głównie związki kompleksowe –
obojętne elektrycznie lub takie, w których złoto wchodzi w skład kationu lub
anionu [9]. Wzory popularnych prekursorów fazy złotowej zestawiono w Tabeli 1.
Tabela 1.
Table 1.

Przykłady najczęściej wykorzystywanych prekursorów złota
Examples of the mostly used gold precursors
Au w składzie kationu

Obojętne kompleksy Au

Au w składzie anionu

[AuI(PPh3)]NO3

AuI(PF3)Cl

K[AuI(CN)2]

[AuIII(en)2]Cl3

AuIII(CH3)2(acac)

HAuIIICl4

W drugim etapie przeprowadza się proces redukcji w celu uzyskania fazy
aktywnej w postaci metalicznych cząstek. Prekursory metali szlachetnych łatwo
redukują się w obecności wodoru [78,86] lub borowodorku sodu [86]. Niekiedy
do otrzymywania fazy metalicznej stosuje się łagodniejsze reduktory takie jak kwas
cytrynowy czy kwas askorbinowy [87].
W pracy [88] wraz ze współpracownikami opisaliśmy proces syntezy
katalizatora złotowego osadzonego na formie protonowej zeolitu Beta (HBeta)
z wykorzystaniem metody osadzania-redukcji. Jako czynnik redukujący
wykorzystaliśmy borowodorek sodu. Opisana metoda charakteryzowała się
stosunkowo niską efektywnością wprowadzenia złota (wprowadzono jedynie 0,7%
wag. Au, przy zakładanych 2% wag.), a rozkład wielkości cząstek metalu był
niejednorodny. Odnotowano również znaczące obniżenie kwasowości nośnika
(obniżenie liczby centrów kwasowych Brønsteda) wynikające najpewniej
z częściowej wymiany pozasieciowych protonów na kationy sodu pochodzące
z NaBH4.
3.1.4. Osadzanie z fazy gazowej
Metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej (ang. Chemical Vapour
Deposition, CVD) służy do osadzania cienkich warstw fazy aktywnej na
powierzchni nośników. Zakłada ona wprowadzenie do komory reakcyjnej
gazowych prekursorów (w strumieniu inertnych gazów nośnych), które adsorbują
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się na powierzchni nośnika, po czym dochodzi do reakcji powierzchniowych
skutkujących zarodkowaniem krystalitów fazy aktywnej [78,89,90]. Zastosowanie
tej metody pozwala na uzyskanie wysokiej jednorodności i dyspersji fazy aktywnej
oraz daje możliwość sterowania strukturą i morfologią otrzymanych cząstek
składnika aktywnego [78]. CVD posiada też kilka wad. Jednymi z najistotniejszych
są potrzeba użycia specjalistycznego sprzętu oraz wysokiej czystości prekursorów
metali – nierzadko silnie toksycznych – które odznaczają się wysoką prężnością par
[78]. W przypadku wykorzystania tej metody do preparatyki katalizatorów
złotowych jako źródło fazy aktywnej wykorzystuje się głównie metaloorganiczny
kompleks o wzorze Au(CH3)2(acac), gdzie acac oznacza jon acetyloacetonianowy
[91,92].
3.1.5. Grafting
Bardzo efektywną metodą wprowadzania fazy złotowej na nośniki zawierające
dużą liczbę powierzchniowych grup hydroksylowych jest grafting [9,93]. Metoda ta
polega na zaszczepieniu (grafting) na powierzchni nośnika (np. zeolitu)
funkcjonalizatora, który zawiera grupy funkcyjne zdolne do efektywnego
oddziaływania z prekursorem złota. Przykładem takich funkcjonalizatorów mogą
być organosilany (Rysunek 7) zawierające krótki łańcuch węglowodorowy
zakończony grupą aminową (np. (3-aminopropylo)trimetoksysilan, APTMS) lub
tiolową (np. (3-merkaptopropylo)trimetoksysilan, MPTMS). Proces zaszczepiania
organosilanów na powierzchni danego materiału prowadzi się na ogół w warunkach
bezwodnych, ogrzewając (przez kilka/kilkanaście godzin) pod chłodnicą zwrotną
mieszaninę zawierającą modyfikowany materiał, odpowiedni organosilan
i rozpuszczalnik organiczny (najczęściej toluen) [94].

Rysunek 7.
Figure 7.

Struktura oraz akronimy organosilanów powszechnie stosowanych podczas graftingu
Structure and acronyms of organosilanes commonly used in grafting method

Modyfikowany organosilanem nośnik traktuje się roztworem prekursora złota
(np. kwasem tetrachlorozłotowym, HAuCl4). Prekursor złota oddziałuje z grupami
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funkcyjnymi organosilanu, adsorbując się na powierzchni nośnika. Po etapie
adsorpcji prekursora złota następuje etap redukcji (np. borowodorkiem sodu)
połączony z ewentualną obróbką termiczną (kalcynacja), mającą na celu usunięcie
organicznego modyfikatora. Na Rysunku 8 w schematyczny sposób przedstawiono
kolejne etapy procedury wprowadzania fazy złotowej na nośnik (np. zeolitowy)
metodą graftingu.

Rysunek 8.
Figure 8.

Kolejne etapy procedury osadzania fazy złotowej na nośniku zeolitowym metodą graftingu
Successive stages of gold phase deposition on a zeolite support via the grafting method

Metodę graftingu zastosowali m. in. Wojtaszek-Gurdak i współautorzy [95] do
wprowadzania fazy złotowej do zeolitów. Zeolit MCM‑22 oraz jego podpórkowany
odpowiednik MCM-22-pil początkowo funkcjonalizowano z wykorzystaniem
APTMS w celu zaszczepienia na powierzchni zeolitu grup funkcyjnych zdolnych
do zakotwiczenia prekursora złota. Zakotwiczony prekursor złota (HAuCl4)
redukowano następnie z wykorzystaniem borowodorku sodu (NaBH4), aby uzyskać
metaliczne cząstki Au. Otrzymany materiał suszono i kalcynowano w 500°C przez
4 h w celu usunięcia funkcjonalizatora. Technika ta charakteryzowała się wysoką
efektywnością wprowadzenia fazy metalicznej, ponieważ osiągnięto zakładaną
wartość 1,0 % wag. Au. Autorzy tłumaczyli to zjawisko obecnością silnego
oddziaływania pomiędzy jonami AuCl4– a obdarzonymi ładunkiem dodatnim
grupami –NH3+ (grupy powstałe z grup aminowych funkcjonalizatora). Wyniki
badań XRD, TEM i XPS przeprowadzonych przez autorów wykazały, że na
powierzchni Au-MCM-22 oraz Au‑MCM-22-pil znajdują się niewielkie metaliczne
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cząstki złota (o rozmiarach 2 – 4 nm) obdarzone cząstkowym ładunkiem ujemnym
(Au0)δ–. Tę samą technikę zastosowano w nanoszeniu złota na formę protonową
zeolitu Beta (HBeta) i uzyskano jednolitą dystrybucję małych nanocząstek złota (~6
nm) [88].
3.1.6. Podsumowanie post-syntezowych metod modyfikacji zeolitów złotem
W Tabeli 2 zebrano najważniejsze dane dotyczące post-syntezowych metod
modyfikacji zeolitów złotem, które opisane zostały w Rozdziałach 3.1.1 – 3.1.5.
Tabela 2.
Table 2.

Charakterystyka wybranych metod osadzania złota na zeolitach
Characterization of selected methods of gold deposition onto zeolites

Nazwa metody

Impregnacja
(ang.
impregnation)

Wymiana jonowa
(ang. ion
exchange)

Charakterystyka metody










Osadzanieredukcja
(ang. depositionreduction)




Osadzanie z fazy
gazowej
(ang. chemical
vapour deposition)







Grafting



Prosta metoda
Pewność wprowadzenia założonej ilości fazy
metalicznej (brak strat prekursora)
Otrzymane cząstki złota zwykle mają duże rozmiary
Lokalizacja Au NPs głównie na zewnętrznej
powierzchni zeolitu
Prosta metoda, typowa dla zeolitów
Ograniczona ilość wprowadzonego złota
uwarunkowana zdolnością jonowymienną zeolitu
Zwykle małe rozmiary uzyskanych Au NPs
Lokalizacja Au NPs w porach zeolitu i na jego
powierzchni
Proces dwuetapowy: adsorpcja prekursora na
powierzchni nośnika i dalsza redukcja wodorem lub
NaBH4 (lub innym czynnikiem redukującym)
Redukcja NaBH4 prowadzi do dodatkowej
modyfikacji zeolitu jonami sodu (zmiana kwasowości
nośnika)
Wielkość cząstek złota uzależniona od warunków
prowadzenia syntezy
Metoda wymagająca specjalistycznego sprzętu
Konieczność zastosowania prekursora spośród
wąskiej grupy związków złota o dużej lotności
Możliwość uzyskania bardzo dużej dyspersji AuNPs
i jednorodności osadzenia Au
Metoda dwuetapowa: 1) zakotwiczanie
funkcjonalizatora (amino- lub
merkaptoorganosilanu); 2) osadzanie Au na
uprzednio zmodyfikowanym nośniku
Ilość wprowadzonego złota uwarunkowana liczbą
hydroksyli biorących udział w zakotwiczaniu
funkcjonalizatora
Możliwość uzyskania dużej dyspersji Au NPs
Lokalizacja Au w porach zeolitu i na jego
powierzchni (uwarunkowana lokalizacją hydroksyli
biorących udział w zakotwiczaniu funkcjonalizatora)

Odnośniki
literaturowe
[88,96,97]

[83,84,88,98]

[88,99,100]

[91,92]

[88,93,101]
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3.1.7. Wprowadzanie złota do struktury zeolitu na etapie jego syntezy
Powyższe przykłady dotyczyły metod nanoszenia złota na powierzchnię
uprzednio otrzymanego zeolitu (metody post-syntezowe). Inne podejście
zaproponowali K. Højholt i współautorzy [102]. W swojej pracy opisali oni metodę
syntezy katalizatorów złotowych, polegającą na wprowadzeniu uprzednio
przygotowanych nanocząstek złota do żelu krzemionkowego, który następnie
poddawano krystalizacji w warunkach hydrotermalnych. W ten sposób uzyskano
materiał zawierający cząstki złota o odmiennej charakterystyce – klastry
o rozmiarach ok. 1 – 2 nm uwięzione w mikroporowatej strukturze silikalitu-1
(analog zeolitu o strukturze typu MFI, niezawierający w swojej strukturze atomów
glinu) oraz aglomeraty Au o większych rozmiarach znajdujące się na zewnętrznej
powierzchni nośnika. Otrzymany materiał oznaczono jako I-Au@MFI, a jego
zastosowanie w katalitycznym utlenianiu aldehydów aromatycznych opisano
w Rozdziale 3.2.
Innym przykładem takiego podejścia może być praca Liu i współpracowników
[77], w której autorzy opisali preparatykę katalizatorów zawierających niewielkie
klastry złota zlokalizowane w strukturze zeolitu MCM-22. W pierwszym etapie
otrzymano koloidalny roztwór klastrów złota w dimetyloformamidzie. Następnie
prekursor zeolitu MCM-22 o strukturze warstwowej traktowano roztworem
surfaktantu (tzw. pęcznienie; ang. swelling), co doprowadziło do rozsunięcia
warstw zeolitowych. Do tak uzyskanej mieszaniny dodano uprzednio przygotowany
roztwór Au NPs. W ten sposób klastry złota zlokalizowały się w sąsiedztwie
surfaktantu, w przestrzeniach między warstwami zeolitowymi. Ostatnim etapem
była kalcynacja, mająca na celu usunięcie organicznych modyfikatorów
i przekształcenie dwuwymiarowej struktury prekursora w trójwymiarowy zeolit
MCM-22. W otrzymanej strukturze uwięzione były jednorodne klastry złota
o rozmiarach < 2 nm.
3.2. ZASTOSOWANIA KATALIZATORÓW ZŁOTOWYCH OSADZONYCH
NA ZEOLITACH

Jak wcześniej wspomniano w Rozdziale 1.2, liczba artykułów naukowych
dotyczących tematyki katalizy na złocie z roku na rok nieustannie wzrasta. Efektem
tego jest stale zwiększająca się liczba kolejnych potencjalnych zastosowaniach
heterogenicznych katalizatorów złotowych w różnych procesach, innych niż te
znane już od czasów pionierskich badań Haruty i Hutchingsa (tj. utlenianie CO,
hydrochlorowanie acetylenu). W 1998 r. Prati i Rossi [51] wykazali, że katalizatory
złotowe osadzone na nośnikach węglowych są aktywne w selektywnym utlenianiu
alkoholi wielowodorotlenowych w fazie ciekłej. Od tamtej pory badacze poświęcili
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wiele uwagi zastosowaniu katalizatorów złotowych w procesach selektywnego
utleniania alkoholi w fazie ciekłej. Jako nośniki katalizatorów adresowanych do
tego typu procesów wykorzystano również zeolity. Literatura dostarcza przykładów
na zastosowanie heterogenicznych katalizatorów złotowych osadzonych na
zeolitach w procesie utleniania alkoholu benzylowego [103], glicerolu [104],
etanolu [105] czy metanolu [95]. Udokumentowano także zastosowanie tego typu
układów w katalitycznych procesach utleniania produktów przeróbki biomasy
takich jak glukoza [101,106] czy 5-(hydroksymetylo)furfural (HMF) [107]. Znane
są również przykłady (mniej liczne) zastosowania katalizatorów złotowych na
osnowie zeolitów w procesach selektywnej redukcji (np. nitrofenoli [108]),
w reakcji epoksydowania propylenu [109] czy w syntezie nadtlenku wodoru
z pierwiastków [82]. Poniżej opisano bardziej szczegółowo zaczerpnięte z literatury
wybrane przykłady zastosowania układów typu Au/zeolit w różnych procesach
katalitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów selektywnego
utleniania. Znajdująca się na końcu rozdziału Tabela 3 stanowi podsumowanie
opisanych przykładów.
W Rozdziale 3.1.6. przywołano pracę Højholt i współpracowników [102],
w której opisano metodę syntezy I-Au@MFI. Autorzy tej pracy wykazali, że
katalizator I-Au@MFI był aktywny w reakcji utleniania benzaldehydu tlenem
w obecności metanolu i metanolanu sodu, której finalnym produktem jest
benzoesan metylu. Jednocześnie udokumentowano, że ten sam materiał był
nieaktywny w procesie utleniania 3,5-dimetylobenzaldehydu w analogicznych
warunkach. Zjawisko to powiązano z kształtoselektywnym działaniem matrycy
zeolitowej. Rozbudowane sterycznie cząsteczki 3,5-dimetylobenzaldehydu były
zbyt duże by swobodnie penetrować mikropory zeolitu, w których znajdowały się
wysoce aktywne w tej reakcji klastry złota o rozmiarach 1 – 3 nm (Rysunek 9). Aby
wykazać, że obecność tych niewielkich cząstek złota pełni kluczową rolę
w zapewnieniu wysokiej aktywności katalitycznej, przeprowadzono doświadczenie,
polegające na traktowaniu I-Au@MFI wodą królewską, mające na celu selektywne
usunięcie cząstek złota znajdujących się na zewnętrznej powierzchni tego
katalizatora. Otrzymano materiał, który oznaczono symbolem II-Au@MFI.
Skuteczność selektywnego usunięcia Au NPs z zewnętrznej powierzchni nośnika
potwierdzono dzięki zastosowaniu techniki TEM. Wykazano, że pomimo tego, iż
zawartość złota w II-Au@MFI była ok. 80% mniejsza niż w I-Au@MFI, nie
spowodowało to znacznej zmiany aktywności i selektywności tego pierwszego
materiału w procesie utleniania benzaldehydu oraz 3,5-dimetylobenzaldehydu.
Stwierdzono zatem, że kluczową rolę w reakcji utleniania aldehydu tlenem
cząsteczkowym ogrywały nanocząstki złota o średnicy < 3 nm, uwięzione w sieci
krystalicznej zeolitu.
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Rysunek 9.
Figure 9.
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Kształtoselektywne utlenianie aromatycznych aldehydów w obecności katalizatorów Au@MFI.
Przygotowano na podstawie pracy [102]
Size-selective oxidation of aromatic aldehydes in the presence of Au@MFI catalysts. Based on
[102]

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się katalitycznemu utlenianiu
glukozy, która jest jednym z najpowszechniejszych produktów przeróbki biomasy
[110]. Glukoza może zostać przekształcona w szeroką gamę cennych związków
chemicznych, takich jak kwasy cukrowe (np. glukonowy, glukuronowy), które
znajdują
zastosowanie
w
przemyśle
spożywczym,
kosmetycznym
i farmaceutycznym. Wielu badaczy skupia swoją uwagę na procesach utleniania
glukozy prowadzonych bez dodatku zasady (ang. base-free glucose oxidation).
Takie podejście umożliwia uzyskanie produktów w formie kwasów zamiast soli.
Ponadto, wykorzystanie katalizatorów heterogenicznych stwarza możliwość
łatwego ich wyizolowania z mieszaniny poreakcyjnej i ponownego wykorzystania
w kolejnych cyklach utleniania. Wolska i współpracownicy w pracy [106] opisali
syntezę serii katalizatorów złotowych osadzonych na komercyjnym zeolicie Beta
otrzymanych różnymi metodami (wymiana jonowa (IE), impregnacja (IM),
osadzanie-redukcja (DR) oraz grafting z wykorzystaniem APTMS (AP)).
Katalizatory te przetestowano, celem oceny ich aktywności i selektywności,
w procesie utleniania glukozy tlenem, bez użycia zasady. Wyniki uzyskane w tej
pracy wykazały, że dobór metody preparatyki ma istotny wpływ na właściwości
otrzymanych materiałów takie jak: zawartość złota oraz rozmiary Au NPs, liczba
centrów kwasowych Brønsteda i Lewisa, a w konsekwencji – aktywność
i selektywność w procesie utleniania glukozy. Rozmiary cząstek złota obecnych
w badanych materiałach zwiększały się w następującym szeregu Au-HBeta(AP)
< Au-Beta(IE) < Au-HBta(DR) < Au-HBeta(IM). Udokumentowano, że stopień
przereagowania glukozy w procesie jej utleniania tlenem cząsteczkowym zwiększał
się wraz ze zmniejszaniem rozmiarów nanocząstek złota. Najwyższą konwersję
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glukozy (91%) i niemal całkowitą selektywność do kwasu glukonowego po 2 h
reakcji odnotowano w przypadku Au-HBeta(AP). Aktywność katalizatora AuHBeta(IM) w tych samych warunkach była znikoma (6% konwersji glukozy po 2 h
reakcji). Odnotowano również, że optymalną wartością TOF (wyrażoną jako liczba
moli cząsteczek glukozy, które przereagowały w trakcie 2 h reakcji w przeliczeniu
na 1 mol atomów złota zlokalizowanych na zewnętrznej powierzchni nanocząstek,
ang. turnover frequency) charakteryzował się katalizator Au-Beta(IE), w którym
obecne były cząstki złota o średnicy ok. 24 nm. Ponadto, autorzy postulowali, że
centra kwasowe Brønsteda nośnika zeolitowego brały udział w aktywowaniu grupy
karbonylowej cząsteczki glukozy, zwiększając efektywność utleniania tego cukru
do kwasu glukonowego.
W Rozdziale 3.1.5 opisano katalizator otrzymany przez osadzenie złota na
podpórkowanym zeolicie MCM-22 (Au-MCM-22-pil), który przetestowano
w procesie utleniania metanolu w fazie gazowej [95]. Odznaczał się on
zdecydowanie wyższą aktywnością w tej reakcji w porównaniu do materiału AuMCM-22 (konwersja MeOH: 94 % vs 39 % w temperaturze 100°C). Ponadto AuMCM-22-pil wykazywał wysoką selektywność do mrówczanu metylu
(HCOOCH3), podczas gdy w reakcji z wykorzystaniem Au-MCM-22 powstawał
głównie eter dimetylowy (CH3−O−CH3). Według autorów przyczyną takiego stanu
rzeczy był fakt, że na powierzchni niepodpórkowanego Au-MCM-22 dominującą
rolę odgrywały centra kwasowe, na których łatwo tworzy się eter; z kolei AuMCM-22-pil działał jako katalizator bifunkcyjny, w którym istotną funkcję pełniły
zarówno centra kwasowe jak i centra redoksowe, których obecność miała kluczowe
znaczenie w selektywnym utlenieniu metanolu do mrówczanu metylu.
Cai i współautorzy [107] opisali procedurę otrzymywania katalizatora Au/HY
zawierającego nanocząstki złota o średnicy < 2 nm zlokalizowane
w mikroporowatej strukturze formy protonowej zeolitu Y (HY). Do jego syntezy
wykorzystano metodę osadzania-redukcji. Autorzy podkreślili, że struktura zeolitu
HY (charakteryzująca się obecnością komór o średnicy ok. 1,2 nm) pełniła
kluczową rolę w zapewnieniu niewielkich rozmiarów cząstek złota i zapobieganiu
ich aglomeracji. Zbadano aktywność Au/HY w procesie selektywnego utleniania 5(hydroksymetylo)furfuralu (HMF), który jest produktem przeróbki biomasy
(produkt dehydratacji fruktozy). Pożądanym produktem utleniania tego związku jest
kwas furano-2,5-dikarboksylowy (FDCA). FDCA zaliczony został do grupy
dwunastu najbardziej obiecujących związków pochodzenia roślinnego
adresowanych do syntezy materiałów polimerowych, w tym poliuretanów,
poliamidów i poliestrów [111]. W omawianej pracy wykazano, że katalizator
złotowy Au/HY wykazuje wysoką aktywność w procesie utleniania HMF tlenem
cząsteczkowym (konwersja HMF > 99% po 6 godzinach reakcji). Aktywność
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Au/HY w tej reakcji była porównywalna z aktywnością układów zawierających Au
NPs osadzone na nośnikach tlenkowych (CeO2, TiO2). Autorzy jednak podkreślili,
że Au/HY charakteryzuje się znacząco wyższą selektywnością w kierunku
tworzenia FDCA (> 99%) od wspomnianych układów bazujących na nośnikach
tlenkowych. Warto podkreślić, że Au/HY był stabilny w czasie 4 kolejnych cykli
reakcji, a rozmiary nanocząstek złota nie uległy zmianie.
Zeolity modyfikowane złotem wykorzystywano także jako fotokatalizatory
[103,112,113]. Zhang i współautorzy w pracy [103] opisali syntezę katalizatorów
złotowych osadzonych na różnych zeolitach m.in. A, Y, Beta, TS-1 czy ZSM-5 oraz
badali ich aktywność w procesie utleniania alkoholu benzylowego w fazie ciekłej
z wykorzystaniem tlenu jako utleniacza. Gdy reakcję prowadzono w obecności
światła (jako źródło światła używano lampy halogenowej o mocy 500 W), dla
każdego katalizatora obserwowano istotny wzrost aktywności i selektywności
w stosunku do reakcji biegnącej w ciemności, co dowodziło, że kluczową rolę
w tym procesie pełniły nanocząstki złota obecne na powierzchni katalizatorów,
wykazujące zdolność do absorpcji światła z zakresu światła widzialnego wskutek
zjawiska LSPR. Autorzy podkreślili też istotną rolę nośników zeolitowych
w adsorpcji cząsteczek alkoholu. W innej pracy Zhang i współautorzy [112] badali
aktywność katalizatorów złotowych osadzonych na zeolitach MZSM-5 (gdzie
M = H+, Na+, Ca2+, La3+) w procesie acetalizacji benzaldehydu 1-pentanolem
wspomaganej światłem widzialnym (λ > 420 nm). Wyniki przeprowadzonych
badań wskazywały, że obecność złota przyczyniła się do wzrostu aktywności
katalizatorów zeolitowych pod wpływem światła. Autorzy postulowali, że
plazmonowe nanocząstki złota w wyniku oddziaływania ze światłem generowały
w swoim sąsiedztwie silne pola elektryczne (wspomniany wcześniej efekt ENFE),
które następnie intensyfikowały pola elektrostatyczne, których źródłem były
pozasieciowe kationy Mx+ (PEF – ang. polarised electrostatic fields). Działanie
wzmocnionych pól elektrostatycznych na cząsteczki benzaldehydu prowadziło do
aktywacji grup karbonylowych poprzez zwiększenie polaryzacji wiązania C=O, co
w konsekwencji skutkowało większą efektywnością procesu acetalizacji.
Tabela 3.
Table 3.

Wybrane zastosowania katalizatorów złotowych osadzonych na zeolitach
Selected applications of zeolite-supported gold catalysts

Typ reakcji
katalitycznej

Typ
struktury
nośnika
zeolitowego

Komentarz


Selektywne utlenianie
aldehydów
aromatycznych

silikalit-1
(MFI)



Katalizatory zawierające niewielkie
cząstki złota uwięzione w strukturze
zeolitu MFI (Au@MFI)
Selektywne utlenianie benzaldehydu
do benzoesanu metylu, znikoma

Odnośnik
literaturowy

[102]
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silikalit-1
(MFI)







Utlenianie glukozy

Beta






Utlenianie metanolu
w fazie gazowej

MCM-22





Utlenianie
5-(hydroksymetylo)furfuralu (HMF)

HY


aktywność katalityczna w przypadku
3,5-dimetylobenzaldehydu.
Kształtoselektywne
działanie
matrycy zeolitowej
Za
aktywność
katalityczną
odpowiedzialne nanocząstki złota o
rozmiarach 1 – 3 nm
Seria
katalizatorów
złotowych
osadzonych na zeolicie Beta
otrzymana
z
wykorzystaniem
czterech różnych metod syntezy
(impregnacja, wymiana jonowa,
osadzanie-redukcja, grafting)
Rozmiary cząstek złota silnie
uzależnione od doboru metody
modyfikacji zeolitu
Katalizatory
przetestowano
w
utlenianiu
glukozy
tlenem
cząsteczkowym, bez dodatku zasady
(ang. base-free glucose oxidation).
Najwyższa konwersja po dwóch
godzinach reakcji dla katalizatora
otrzymanego metodą graftingu (AuHBeta(AP)); najniższa – dla
katalizatora otrzymanego na drodze
impregnacji (Au-HBeta(IM)).
Najwyższa
wartość
TOF
–
katalizator
otrzymany
metodą
wymiany jonowej (Au-Beta(IE)).
Katalizatory złotowe zawierające
niewielkie, jednorodne cząstki złota
o rozmiarach 2 – 4 nm
Katalizator
otrzymany
przez
osadzenie złota na podpórkowanym
zeolicie MCM-22 (Au-MCM-22-pil)
odznaczał się wysoką aktywnością i
selektywnością
w
utlenianiu
metanolu do mrówczanu metylu.
Wysoka
selektywność
do
mrówczanu metylu wynika z faktu,
że w reakcji brały udział zarówno
centra kwasowe jak i redoksowe na
powierzchni Au-MCM-22-pil
Katalizator Au/HY charakteryzujący
się obecnością niewielkich cząstek
złota o rozmiarach < 2 nm
zlokalizowanych
w
komorach
zeolitu HY.
Mikroporowata struktura zeolitu HY
i obecność komór o ściśle
zdefiniowanych
rozmiarach
pozwoliła na uzyskanie cząstek złota
o niewielkich rozmiarach.
Katalizator wykazywał znaczną
aktywność (> 99%) i selektywność
(> 99%) oraz stabilność w procesie
utleniania HMF do FDCA tlenem
cząsteczkowym

[102]

[106]

[95]

[107]
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Utlenianie alkoholu
benzylowego

A, Y, Beta,
TS-1, ZSM5







Acetalizacja
benzaldehydu
1-pentanolem

M-ZSM-5
(gdzie
M = H+,
Na+, Ca2+,
La3+)



Seria
katalizatorów
złotowych
osadzonych
na
nośnikach
zeolitowych
o
różnorodnych
strukturach.
Średnie
rozmiary
cząstek złota zawierały się w
przedziale 8 – 14 nm.
Aktywność
fotokatalityczna
w
reakcji
utleniania
alkoholu
benzylowego do benzaldehydu w
obecności światła widzialnego (400
– 800 nm). Wysoka selektywność do
benzaldehydu (> 99%). Najwyższa
aktywność dla zeolitu Au/Y.
Działanie
fotokatalityczne
powiązano z efektem LSPR
nanocząstek złota.
Seria
katalizatorów
złotowych
osadzonych na zeolitach typu ZSM5 posiadających różne kationy
pozasieciowe
Proces katalitycznej acetalizacji
benzaldehydu
1-pentanolem
prowadzono w obecności światła
widzialnego
(proces
fotokatalityczny)
Absorpcja światła widzialnego przez
plazmonowe
nanocząstki
złota
przyczyniła
się
do
wzrostu
polaryzacji wiązania C=O w
cząsteczce benzaldehydu, a w
konsekwencji
do
zwiększenia
efektywności procesu acetalizacji.

[103]

[112]

UWAGI KOŃCOWE
Nieustanny rozwój katalizy na złocie trwa od czterech dekad, a zainteresowanie tą
tematyką badawczą stale wzrasta. Każdego roku zwiększa się liczba doniesień
literaturowych dotyczących właściwości heterogenicznych katalizatorów złotowych.
Jedną z grup materiałów wykorzystywanych jako nośniki fazy złotowej są zeolity.
Wiele zalet wynikających z ich struktury – takich jak stabilność termiczna, obecność
centrów kwasowo-zasadowych oraz obecność systemu mikroporów o ściśle
zdefiniowanych rozmiarach – przykuło uwagę badaczy. W najbliższych latach
prawdopodobnie przybywać będzie doniesień literaturowych o wykorzystaniu tego typu
układów w procesach selektywnego utleniania związków organicznych, np. produktów
przerobu biomasy.
PODZIĘKOWANIE
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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,
i

działających

aparatury

w

branży sprzętu

naukowo-badawczej

laboratoryjnego

produkowanej

przez

światowych liderów.
Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa
w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie
z Państwa potrzebami.
Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę
dokładnie do Państwa potrzeb.
Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania
łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany
będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania
dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu.
Z

naszymi

partnerami

zawarliśmy

umowy

na

zasadach

wyłączności

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego
i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski.
Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia
warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone
systemy zarządzania jakością ISO 9000.
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PTChem sygnatariuszem Porozumienia Wodorowego
Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik ZG PTChem, prof. Maciej
Jarosz sygnowali w dniu 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy
gospodarki wodorowej w Polsce”. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce
i jest kluczowym instrumentem wykonawczym „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030
z perspektywą do 2040 r.” Porozumienie podpisali m.in. przedstawiciele administracji
publicznej, środowiska naukowego, przedsiębiorców i biznesu. Przystąpienie Polskiego
Towarzystwa Chemicznego do Porozumienia Wodorowego ma bardzo istotne znaczenie,
głównie poprzez pokazanie, że jesteśmy gotowi na przyszłość, na to co nas czeka
w kolejnych latach, gdyż wielu ekspertów przewiduje, że w centrum transformacji
energetycznej znajdzie się właśnie wodór.
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Międzynarodowe konferencje 2nd European Sample Preparation
e-Conference (EuSP2022) oraz 1st Green and Sustainable Analytical
Chemistry e-Conference

Zachęcamy do udziału w dwóch międzynarodowych konferencjach 2nd European Sample
Preparation e-Conference (EuSP2022) oraz 1st Green and Sustainable Analytical
Chemistry e-Conference (GSAC2022), które odbędą się w dniach 14-16 marca 2022 roku
w formie on-line.
Rejestracja na konferencje oraz więcej informacji znajduje się na stronie internetowej obu
konferencji pod linkiem:
https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/eusp2022-gsac2022-e-conferences

Specjalny numer Chemistry Teacher International - Polymer
Science

W czerwcu 2021 ukazał się specjalny numer czasopisma dydaktycznego Chemistry Teacher
International poświęcony polimerom, a w nim artykuł polskiego zespołu: Stanisław Penczek,
Julia

Pretula,

Stanisław

Słomkowski

"Ring-opening

polymerization"

(https://www.degruyter.com/journal/key/cti/3/2/html).
Zapraszamy do lektury załączonego podsumowania pierwszych lat działania CTI na rynku
wydawniczym, autorstwa prof. Jana Apothekera z Groningen. Serdecznie zachęcamy
członków i członkinie PTChem do dzielenia się doświadczeniem dydaktycznym w pracy ze
swoimi studentami na łamach tego czasopisma afiliowanego przez IUPAC.

REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”

1. Informacje ogólne
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły
przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne wartościowe materiały
o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach
doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów,
przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat
uczonych oraz jednostek naukowych/firm chemicznych lub pokrewnych chemii;
materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych.
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości
Chemicznych”, gdzie publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie
poświęcone ważnym i aktualnym problemom współczesnej chemii. Autorzy, którzy
chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się z Redakcją,
a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór
artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat
przygotowywanej pracy – tytuł przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę
stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie posiada środków na
finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od
sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji
kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak
i elektronicznej. Wersja elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical
Abstracts, Polska Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska,
Index Copernicus, Baza ARIANTA.

2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac
• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego
czasopisma.
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku
zamieszczania rysunków, tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w
innych czasopismach lub publikacjach zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich
przedruk.

• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana
gdzie indziej.
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer
telefonu oraz adresy poczty tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek
sprawnego przebiegu opracowania redakcyjnego tekstu.
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach
przyjętych do druku Redakcja ma prawo dokonywania niezbędnej korekty.
• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy,
wydawca nabywa ogólnych praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym
prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Tytułem
powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa
czy odpowiadają randze i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały
przygotowane zgodnie z formalnymi wymogami MNiSW oraz Redakcji.
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane
przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w broszurze informacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216
_MNISW_broszura_210x210.pdf.
• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji
stwierdził, że nie należy przyjąć do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii
recenzentów mogą być powtórnie przesłane do czasopisma. W takim przypadku
praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną procedurę
recenzowania.
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś
wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako
współautor lub też nie został wymieniony w podziękowaniu zamieszczonym
w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub też w ogóle nie
miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności
naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad
etyki obowiązującej w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem
jednostek zatrudniających autorów.
• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych
recenzentów, jednak ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje
Redakcja.
3. Koszty
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów.
Tak jest w przypadku tzw. stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą
rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata w wysokości około 50 zł.
Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów
lub przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”.

Niezależnie od rodzaju pracy opłata pobierana jest również za strony drukowane
w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku).
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od
wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych.
Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy.
W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja
nie posiada środków na finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów
druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku
4.1. Wymagania merytoryczne
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej,
z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy
zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa
oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące
napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz
forma kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest
wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją).
• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów,
nie powinny przekraczać 25 stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz
drukowane będą w wersji czarno białej.
• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word,
czcionką Times New Roman, 12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm
marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy stosować numerację
cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy
działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe,
Podziękowanie, Piśmiennictwo cytowane.
Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu (w
całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu
piśmiennictwa cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy
stosować odsyłaczy hipertekstowych).
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty
muszą być wyjaśnione, oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu
SI, pozycje cytowanej literatury należy oznaczać numerami umieszczonymi w
nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów [1, 5, 7] (dla prac 1,
5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).

• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów
prac cudzych, w opisach (polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną
informację.
• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są
przygotowane w edytorze Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych
rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich umieszczenie (zob. Pliki jakie należy
przekazać do Redakcji).
• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony,
WERSALIKI), i angielskim (Times New Roman, 14 p, WERSALIKI),
– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p,
pogrubione),
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem
ośrodka i adresem e-mail autora korespondującego (Times New Roman, 10,5,
kursywa),
– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:
Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Tytul rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału itp.
Uwagi końcowe
Podziękowanie
Piśmiennictwo cytowane
• Kolejne strony pracy powinny zawierać:
– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć
osobno pliki z fotografiami autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do
Redakcji),
– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków
ze spacjami) z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do
tabel, rysunków zamieszczonych w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz
słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej z bazy haseł przedmiotowych
podawane w języku angielskim i polskim,
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub
akronimów nie jest konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty
wyjaśniamy w tekście przy pierwszym użyciu. Angielskie skróty należy podać

i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne prace zamieszczone
w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI
– selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective
Serotonin Reuptake Inhibitor),
– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.
•

Tabele, rysunki, fotografie

Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz
dodatkowo (po zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki)
dołączone w postaci osobnych plików zapisanych w formacie pdf, doc, jpg, tiff.
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do
zrozumienia treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy,
należy je numerować cyframi arabskimi oraz podać tytuł (polski/angielski, nad
tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych
w formacie tif, jpg lub podobnym, każdą zapisać w oddzielnym pliku o
rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
•

Piśmiennictwo cytowane

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania
w tekście, należy cytować wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób
precyzyjny.
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać
kolejno następujące elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót
tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi normami, rok wydania, numer wolumenu
zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony cytowanej pracy, np.
[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i
nazwisko autora (autorów), tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok
wydania, np.
[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać:
inicjały imion i nazwisko autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online,
[dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki dostępu, np.

[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-0520]. Dostępny w Internecie: http://www...........

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny
merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z
wymaganiami Redakcji.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag
Recenzenta oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej
postaci:
• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy
(każda notka do 150 wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy
oraz inne ważne informacje o autorze);
• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny
wskazywać autora, którego zdjęcie dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest
jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie);
• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa
kluczowe, podpisy pod rysunki, tabele, schematy (wszystko w obu wersjach
językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również oddzielne pliki z rysunkami,
schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).
Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą
przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek
stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i
jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi
stronami prosimy o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe
Brak tej czynność będzie skutkował czarno-białym wydrukiem wersji papierowej.
W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na czarno-białe,
prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków.
Prace
prosimy
przesyłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list
intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za
zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.
Redakcja „Wiadomości Chemicznych”
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