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ABSTRACT 

 

This work is focused on the electroanalytical application of the system 

composed from two immiscible electrolyte solutions also known as the electrified 

liquid-liquid interface. The particular attention is given to the electroanalytical 

signals originating from the simple ion transfer reactions (transfer of ion either from 

the aqueous to the organic or from the organic to the aqueous phase) providing ionic 

currents that can be probed in a function of the applied potential. Advantages and 

limitations of the soft junctions are underlines and discussed based on the examples 

published in the literature. Finally, future directions are given further indicating the 

utility of the concerned platform for the electroanalytical applications.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: liquid-liquid interface, voltammetry, amines, ions, electroanalysis 

Słowa kluczowe: granica fazowa typu ciecz-ciecz, woltamperometria, aminy, jony, 

elektroanaliza 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
1,2-DCE – 1,2-dichloroetan 

1,6-DCH – 1,6-dichloroheksan 

3DP – druk 3D (z ang.) 3D printing 

CV – woltamperogram cykliczyna (z ang. cyclic voltamperogram) 

CVs – woltamperogramy cykliczne (z ang. cyclic voltamperograms) 

eLLI – spolaryzowana granica fazowa typu ciecz-ciecz (z ang.) 

electrified liquid-liquid interface 

FDM – osadzanie topionego materiału (z ang.) fused deposition 

modeling 

ITIES – granica fazowa typu ciecz-ciecz powstała pomiędzy dwoma 

niemieszającymi się ze sobą roztworami elektrolitów (z ang. 

the Interface between Two Immiscible Electrolyte Solutions) 

NB – nitrobenzen  

TEA+ – kation tetraetyloamoniowy 

TBA+ – kation tetrabutyloamoniowy 

TPrA+ – kation tetrapropyloamoniowy 

TMA+ – kation metyloamoniowy 
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WPROWADZENIE 

 
W środowisku naukowym, systemy używane do prowadzenia badań 

elektroanalitycznych najczęściej kojarzą się z elektrodami stałymi (np. elektrody 

wykonane z materiałów węglowych lub metali szlachetnych) oraz elektrodami 

jonowymienny. Elementem przekaźnikowym, który w odpowiednich warunkach 

może służyć do badania międzyfazowego przejścia ładunku jest granica fazowa typu 

ciecz-ciecz powstała w wyniku połączenia dwóch niemieszających się ze sobą 

roztworów elektrolitów. Jest to układ, który ze względu na swoją odnawialność oraz 

ciekły charakter połączonych ze sobą faz może budzić skojarzenia z elektrodami 

rtęciowymi. Zastosowanie ciekłych granic fazowych typu ciecz-ciecz do badań 

elektrochemicznych wymaga spełnienia kilku ważnych warunków: (i) użyte 

rozpuszczalniki, idealnie muszą być ze sobą nieskończenie niemieszalne; (ii) każdy 

z rozpuszczalników musi charakteryzować się wysoką stałą dielektryczną 

pozwalając tym samym na dysocjację elektrolitów na jony; (iii) elektrolity 

podstawowe dwóch faz przynajmniej częściowo powinny dysocjować na jony                         

o idealnie zerowym powinowactwie do fazy sąsiedniej. Przy spełnieniu wszystkich 

trzech warunków, jesteśmy w stanie stworzyć atomowo cienką, polaryzowalną 

granicę fazową. Układ taki w literaturze anglojęzycznej znany jest jako (z ang.) the 

Interface between Two Immiscible Electrolyte solution (ITIES) czyli granica fazowa 

typu ciecz-ciecz powstała pomiędzy dwoma niemieszającymi się ze sobą roztworami 

elektrolitów; lub electrified soft junction lub polarized/electrified liquid-liquid 

interface (eLLI) czyli polaryzowalne granice fazowe typu ciecz-ciecz. Ze względu na 

warunki (i – iii), ilość kombinacji pozwalająca na wytworzenie eLLI jest 

ograniczona. Ponieważ z reguły jedną z faz jest roztwór wodny, czynnikiem 

limitujących jest rozpuszczalnik organiczny, najczęściej 1,2-dichloroetan (1,2-

DCE),[1–3] nitrobenzen (NB),[4,5] 1,6-dichloroheksan (1,6-DCH)[6,7] oraz α,α,α-

trifluorotoluen (TFT).[8] Alternatywą dla roztworów elektrolitów podstawowych 

rozpuszczonych w wodzie lub właściwym rozpuszczalniku organicznym są 

odpowiednio hydrofilowe oraz hydrofobowe ciecze jonowe. Przykładem układu, 

który opierał się na wykorzystaniu hydrofobowej cieczy jonowej jest granica fazowa 

wytworzona pomiędzy wodnym roztworem hydrofilowych soli nieorganicznych oraz 

(z ang.) trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.[9] Idąc 

tym tokiem rozumowania, ilość kombinacji pozwalająca na wytworzenie eLLI 

bazuje na układach opartych o (a) fazę wodną – fazę organiczną; (b) fazę wodną – 

hydrofobową ciecz jonową; (c) hydrofilową ciecz jonową – fazę organiczną oraz (d) 

hydrofilową ciecz jonową – hydrofobową ciecz jonową. Posiadanie wielu zmiennych 

eksperymentalnych jest wygodne w szczególności gdy parametry fizykochemiczne 

układu należy dobrać pod konkretne zastosowania.  

 



 

 

Szczegóły dotyczące podstawowych właściwości polaryzowalnych układów 

fazowych typu ciecz-ciecz zostały opisane w wielu merytorycznych artykułach 

przeglądowych opublikowanych przez ostatnie 20 lat.[10–14] Dodatkowo,                              

w nawiązaniu do najlepszej wiedzy autora niniejszego artykułu, istnieje jedna 

polskojęzyczna monografia naukowa napisana przez prof. Koczorowskiego, prof. 

Figaszewskiego oraz prof. Petelską, która w sposób wyczerpujący porusza tematykę 

układów bazujących na spolaryzowanych granicach fazowych typu ciecz-ciecz.[15]     

Przejście jonu przez eLLI może być rejestrowane jako prądy jonowe do badań 

których wykorzystuje się cały wachlarz technik elektrochemicznych. Przejście 

międzyfazowe cząsteczki występującej w jednej z faz w postaci jonowej jest reakcją, 

którą w sposób ścisły możemy kontrolować poprzez zapewnienie (zoptymalizowanie 

składu chemicznego fazy wodnej i fazy organicznej) lub dostarczenie (np.                                

z zewnętrznego źródła polaryzacji – potencjostatu) odpowiedniej wartości 

międzyfazowego potencjału Galvaniego. Wartość przykładanego potencjału 

niezbędna do przeniesienia jonu przez granicę fazową jest ściśle powiązana                              

z hydrofilowością/hydrofobowością badanych związków. Właściwość tą można                    

w prosty sposób wytłumaczyć analizując zachowanie czwartorzędowych amin 

podstawionych łańcuchami alkilowymi o rosnącej ilości atomów węgla na eLLI. Dla 

jonów tetrabutyloaminy, tetrapropyloaminy, tetraetyloaminy oraz tetrametyloaminy 

początkowo rozpuszczonych w fazie wodnej formalny potencjał Galvaniego 

międzyfazowego przejścia jonowego wzrasta wraz ze spadkiem hydrofobowości 

badanych związków. Zależność ta wynika z faktu konieczności przeniesienia jonu                    

z fazy wodnej do fazy organicznej. Przeniesienie jonów o względnie wysokiej 

hydrofobowości do fazy wodnej będzie energetycznie dużo mniej wymagające 

(reakcje zachodzące przy niższych wartościach potencjału Galvaniego) niż jonów, 

które definiuje się jako hydrofilowe (logP << 0).   

Niniejsza publikacja skupia się na podstawowych informacjach teoretycznych, 

które są niezbędne do prowadzenia badań elektroanalitycznych z wykorzystaniem 

systemów bazujących na eLLI. W rozdziale 1 opisano aspekty związane z prostym, 

międzyfazowym przeniesieniem jonu kontrolowanym elektrochemicznie. Rozdział 2 

i 3 skupiają się na aspektach miniaturyzacji. Rozdział 4 opisuje zastosowanie eLLI 

do oznaczania przykładowych związków posiadających w swojej strukturze 

ugrupowania aminowe.  
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1. MIĘDZYFAZOWE PRZEJŚCIE JONOWE JAKO SYGNAŁ 

ANALITYCZNY 

 

 Przejście jonów z fazy wodnej do fazy organicznej nastąpi po przyłożeniu do 

granicy cieczowej odpowiedniej wartości potencjału Galvaniego. Zależność tą 

opisuje równanie (1):  

∆𝒐𝒓𝒈
𝒂𝒒

𝝓 =  ∆𝒐𝒓𝒈
𝒂𝒒

𝝓𝒊
𝟎 −

𝑹𝑻

𝒛𝒊𝑭
𝒍𝒏

𝒂𝒊
𝒐𝒓𝒈

𝒂𝒊
𝒂𝒒             (1) 

gdzie ∆𝑜𝑟𝑔
𝑎𝑞

𝜙  to różnica potencjałów Galvaniego występująca na granicy fazowej 

typu ciecz-ciecz; ∆𝑜𝑟𝑔
𝑎𝑞

𝜙𝑖
0 to standardowa wartość różnicy potencjałów Galvaniego 

przejścia jonu i przez granicę fazową typu ciecz-ciecz; R to stała gazowa; T to 

temperatura wyrażona w Kelwinach; zi to wartość ładunku jonu i; F to stała Faradaya; 

a to aktywność jonu i w fazie wodnej (aq) i organicznej (org).  

 Innymi słowy, gdy ∆𝑜𝑟𝑔
𝑎𝑞

𝜙 ≥ ∆𝑜𝑟𝑔
𝑎𝑞

𝜙𝑖
0, jony i pierwotnie rozpuszczone w fazie 

wodnej ulegną przeniesieniu do fazy organicznej tym samym zmieniając wartości 

𝑎𝑖
𝑎𝑞

 oraz 𝑎𝑖
𝑜𝑟𝑔

 (w układzie będziemy rejestrować przepływ prądu jonowego 

wywołany różnicą potencjałów przyłożoną z np. zewnętrznego źródła energii). 

Wizualnie zależność tą zobrazowano na woltamperogramie cyklicznym (CV) 

przedstawionym na rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1.  A – Woltamperogramy cykliczne zarejestrowane na granicy fazowej typu ciecz-ciecz, której 

skład przedstawiono w części B (faza wodna) oraz części C (faza organiczna). Wykres 

zaznaczony linią ciągłą odpowiada ślepej próbie, wykres zaznaczony linią przerywaną 

zarejestrowano w obecności chlorku tetraetyloaminy w fazie wodnej. Oznaczenia I; II oraz III 

opisano w rozdziale 1 

Figure 1.  A – Cyclic voltammograms recorded at the liquid-liquid interface, the composition of which is 

shown in part B (the aqueous phase) and part C (the organic phase). The solid line is a blank, the 

dashed line shows the CV recorded after tetraethylamine chloride addition to the aqueous phase. 

For details about I; II and III see the description in chapter 1 

 



 

 

Dla krzywej z rysunku 1A zaznaczonej linią ciągłą prądy jonowe zmieniające 

się wraz z wartością przykładanego potencjału rejestrowane w obszarze 

zaznaczonym jako I oraz III są prądami limitującymi okno polaryzacyjne. Prądy te 

pochodzą od przejścia jonów obecnych w fazie wodnej lub organicznej powstałych 

w wyniku dysocjacji elektrolitów podstawowych dwóch faz, a nie jak w przypadku 

elektrod stałych od procesów redoks (rozkład rozpuszczalnika, materiału 

elektrodowego lub elektrolitu podstawowego). Dla układu przedstawionego na 

rysunku 1, prądy limitujące okno polaryzacyjne rejestrowane dla potencjałów mniej 

dodatnich pochodzą od przejścia jonów Cl- z fazy wodnej do organicznej (prądy 

ujemne) oraz z fazy organicznej do fazy wodnej (prądy dodatnie). Prądy jonowe 

rejestrowane dla potencjałów bardziej dodatnich pochodzą od przejścia jonów Na+              

z fazy wodnej do fazy organicznej (prądy dodatnie) oraz z fazy organicznej do fazy 

wodnej (prądy ujemny). Obszar II zdefiniowany jest jako okno polaryzacyjne, dla 

którego rejestrowany prąd pochodzi od ładowania podwójnych warstw elektrycznych 

obecnych na eLLI zarówno od strony fazy wodnej jak i fazy organicznej.[16–18]  

 Kształt CV w obszarze II ulega zmianie po dodaniu do fazy wodnej 

depolaryzatora, jonu tetraetyloamonowego (TEA+) – krzywa zaznaczona linią 

przerywaną, rysunek 1A. Sygnał elektroanalityczny pochodzący od przejścia jonów 

TEA+ zostanie zarejestrowany po przyłożeniu odpowiedniej wartości różnicy 

potencjałów Galvaniego. W tym przypadku, prądy dodatnie związane są z przejściem 

jonu TEA+ z fazy wodnej do fazy organicznej. Prądy ujemne rejestrujemy w trakcie 

powrotu jonów TEA+ z fazy organicznej do fazy wodnej. Badanie przejść jonowych 

przez eLLI może być wykonane z użyciem wszystkich dostępnych metod 

elektrochemicznych. Powiązanie wartości różnicy potencjału Galvaniego z rodzajem 

badanego analitu oraz natężenia rejestrowanych sygnałów z jego stężeniem definiuje 

podstawy badań elektroanalitycznych, które opisano w poniższych rozdziałach.        

 

2. MINIATURYZACJA UKŁADÓW FAZOWYCH TYPU CIECZ-

CIECZ DO ZASTOSOWAŃ ELEKTROANALITYCZNYCH 

 

 Miniaturyzacja spolaryzowanych granic fazowych typu ciecz-ciecz związana 

jest z szeregiem zalet, które przekładają się na zastosowania elektroanalityczne. (i) 

Układy o nano- oraz mikrometrycznych wymiarach pozwalają na diametralne 

zmniejszenie używanych odczynników; (ii) odpowiednio przygotowane nośniki 

granic fazowych w postaci kapilar oraz porowatych membran podnoszą stabilność 

eLLI; (iii) spadek powierzchni granicy fazowej wiąże się ze spadkiem wartości 

prądów pojemnościowych a co za tym idzie obniżeniem dolnych wartości 

oznaczalności; (iv) wraz ze zmniejszeniem powierzchni eLLI rosną natężenia prądów 

wynikające ze zmiany profili dyfuzyjnych transferu masy do granicy cieczowej co 

przekłada się na zwiększenie czułości metod elektroanalitycznych oraz (v) 

miniaturyzacja  przekłada  się  na  możliwość  prowadzenia  pomiarów  w  układach                   
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o zwiększonej rezystywności.[19–21]          

 

 Granica fazowa typu ciecz-ciecz wybrana jako przykład do opisu prostego 

przejścia jonowego z rozdziału 1 to układ makroskopowy (rysunek 2A), dla którego 

transport masy po dwóch stronach eLLI odbywa się na drodze dyfuzji liniowej. Dla 

tego układu, wybierając woltamperometrię cykliczną jako metodę do badania 

odwracalnych przejść jonowych należy spodziewać się rejestracji typowego kształtu 

sygnału zarówno dodatniego jak i ujemnego z charakterystycznym „ogonkiem” 

dyfuzyjnym (wykresy przedstawione w na rysunku 2A). Zmniejszenie pola 

powierzchni eLLI do wartości co najmniej kilkuset µm2 znacząco wpływa na kształt 

rejestrowanych krzywych CV. W rozdziale tym rozpatrzymy dwa scenariusze. 

Pierwszy, to eLLI umieszona w okrągłym porze o średnicy kilkudziesięciu 

mikrometrów sporządzonym w bardzo cienkiej membranie wykonanej z materiału 

odpornego na działanie używanych rozpuszczalników organicznych (rysunek 2B). 

Drugi przypadek to por o średnicy kilkudziesięciu mikrometrów przynajmniej 

kilkukrotnie mniejszej od jego wysokości, np. por wykonany w grubościennej 

kapilarze szklanej (rysunek 2C).  

 
Rysunek 2.  Wybrane geometrie granicy fazowej typu ciecz-ciecz oraz odpowiadające im woltamperogramy 

cykliczne. A – Układ makroskopowy dla którego transport masy od strony fazy wodnej jak                        

i organicznej warunkowany jest dyfuzją liniową. B – Układ zminiaturyzowany z wykorzystaniem 

cienkiej porowatej membrany dla której transport masy od strony fazy wodnej i fazy organicznej 

warunkowany jest dyfuzją hemisferyczną. C – Układ zminiaturyzowany z wykorzystaniem poru 

o wysokości dużo większej niż średnica poru. Dla układu C transport masy wewnątrz poru jest 

warunkowany dyfuzją liniową natomiast na wejściu do poru dyfuzją hemisferyczną    

Figure 2.  Selected geometries of the eLLI and the corresponding cyclic voltammograms. A – Macroscopic 

system for which the mass transport from the water and organic phase volume to the eLLI occurs 

via linear diffusion. B - Miniaturized system based on a thin porous membrane for which the mass 

transport from the water and organic phases to the eLLI is controlled by hemispherical diffusion. 

C - Miniaturized system based on a pore with a height being much greater than the pore diameter. 

For the C, mass transport inside the pore is governed by linear diffusion, while at the entrance to 

the pore by hemispherical diffusion 



 

  

 W przypadku gdy transport masy zachodzi tylko i wyłącznie na drodze dyfuzji 

hemisferycznej tak jak zobrazowano to na rysunku 2B, rejestrowane krzywe prądowo 

napięciowe powinny mieć kształt fali. Dla pojedynczego poru przyjmującego kształt 

kulisty umieszczonego w cienkiej membranie, zarówno sygnały dodatnie jak                            

i ujemne można opisać używając równania Saito (2):[22–24] 

 

𝐼𝑠𝑠 = 4𝐹𝐷𝐶𝑧𝑖𝑟𝑎                 (2) 

 

gdzie, Iss odpowiada wysokości fali prądowej, D to współczynnik dyfuzji jonu i 

przechodzącego przez granice fazową, C to stężenie jonu i, zi to ładunek jonu; ra to 

średnica granicy cieczowej.  

 Niezwykle interesującym układem jest eLLI umieszczona w porze 

przyjmującym kształt kulisty, którego wysokość jest przynajmniej kilkukrotnie 

wyższa od jego średnicy. Układ ten schematycznie zaprezentowano na rysunku 2C. 

W przypadku gdy faza organiczna umieszczona jest wewnątrz poru, który następnie 

zanurza się w fazie wodnej, transport masy do eLLI od objętości fazy wodnej będzie 

zachodzić na drodze dyfuzji hemisferycznej natomiast wewnątrz poru będzie 

odbywać się na drodze dyfuzji liniowej. Otrzymana asymetryczność w sposób 

bezpośredni przekłada się na rejestrowane krzywe CV (rysunek 2C). Sygnały 

prądowe związane z transportem masy w fazie wodnej będą przyjmować kształt fali 

natomiast sygnały prądowe związane w transportem masy wewnątrz poru (faza 

organiczna) zostaną zarejesrtowane jako piki limitowane dyfuzją.          

 

3. NOŚNIKI POLARYZOWALNYCH CIEKŁYCH GRANIC 

FAZOWYCH  

 Z eksperymentalnego punktu widzenia badanie polaryzowalnych granic 

fazowych wymaga zapewniania odpowiednich konfiguracji elektrochemicznych. 

Międzyfazowe spadki potencjałów oraz prądy jonowe płynące poprzez 

makroskopowe eLLI wykonuje się w układach czteroelektrodowych. Miniaturyzacja 

granicy fazowej typu ciecz-ciecz prowadzi do znacznego spadku rejestrowanych 

prądów (nA – pA) a co za tym idzie, możliwe jest używanie układów 

dwuelektrodowych (małe wartości prądów przepływające przez elektrody 

odniesienia nie wpływają na zmianę ich potencjału). Wiele problemów 

eksperymentalnych, które można napotkać badając eLLI związanych jest z ciekłą 

naturą badanych faz. Z tego powodu, naukowcy zajmujący się tą tematyką 

nieustannie dążą do konstrukcji tanich, prostych w przygotowaniu oraz wysoce 

odtwarzalnych nośników eLLI. Przy konstrukcji takich układów należy pamiętać                

o kilku istotnych aspektach: (i) nośniki powinny zapewniać stała i niezmienną w 

czasie pozycje granicy fazowej – właściwość tą otrzymuje się przy zastosowaniu 

porów o asymetrycznych (hydrofilowych/hydrofobowych) właściwościach; (ii) 

wymagana jest znajomość geometrii porów (kształt, wielkość, wzajemne ulokowa- 
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nie); oraz (iii) materiały używane do konstrukcji nośników granic cieczowych 

powinny wykazywać wysoką odporność na działanie chlorowanych 

rozpuszczalników organicznych.     

 

 Przykładem platformy, która została wykorzystana jako zminiaturyzowany 

nośnik eLLI są kapilary krzemionkowe zatapiane w termozgrzewalnym materiale 

polimerowym. Schemat przygotowania takiego układu przedstawiono na rysunku 

3.[25] Przytoczony protokół zakłada zatopienie krótkiego odcinka (ok 200 – 300 µm) 

kapilarki w termokurczliwej rurce wykonanej z materiału polimerowego. 

Wykorzystane kapilarki posiadały średnicę wewnętrzną poru równą 5; 10 lub 25 µm. 

Bardzo ważnym aspektem prowadzonych pomiarów jest asymetryczność nośnika 

zdefiniowana przez hydrofilowość powierzchni pozostającej w kontakcie z fazą 

wodną oraz hydrofobowość powierzchni, którą w trakcie pomiarów zwilża faza 

organiczna. Bardzo często, właściwości powierzchni nośnika granic fazowych muszą 

zostać odpowiednio dobrane i zoptymalizowane poprzez osadzanie odpowiednich 

silanów z fazy gazowej.[26]     

 
 
Rysunek 3.  Schemat przygotowania mikro-kapilary wykonanej ze złoża krzemionkowego jako nośnika 

zminiaturyzowanej granicy fazowej typu ciecz-ciecz. A – Fragment złoża krzemionkowego 

ucięty nożem ceramicznym; B – Odcinek złoża umieszony w końcówce od mikropipety; C – 

zatopienie złoża w materiale polimerowym; D – Pozycjonowanie kapilary; E – Ucięcie nadmiaru; 

F – Nastawienie naczynka elektrochemicznego. Rysunek pochodzi z [25], został pobrany                         

w ramach licencji CC-BY-NC-ND 

Figure 3.  Scheme depicting the microscopic electrified liquid-liquid interface preparation using fused silica 

capillary. A – piece of fused silica capillary cut with ceramic knife; B – small section of capillary 

is inserted into heat shrinking tube; C – melting the capillary into plastic casing; D – capillary is 

positioned so that only short section remains in contact with polymeric casing; E – excess of 

capillary is removed; F – formed eLLI support is used. Figure is taken from [25], according to 

open access license CC-BY-NC-ND 

 



 

 

Seria CVs przedstawiona na rysunku 4A została zarejesrtowana przy użyciu 

eLLI umieszonej w nośniku wykonanym z kapilarek krzemionkowych o średnicy 

poru równym 25 µm w obecności TMA+ o rosnącym stężeniu.[25] Kształt 

rejestrowanych krzywych odpowiada asymetrycznemu rozłożeniu profili 

dyfuzyjnych. Sygnał dodatni rejestrowany w postaci fali związany jest z przejściem 

kationów TMA+ z fazy wodnej do wnętrza poru wypełnionego fazą organiczną na 

drodze dyfuzji hemisferycznej (rysunek 4C). Powrót badanego kationu z fazy 

organicznej do fazy wodnej zarejestrowano jako proces limitowany dyfuzyjnie 

(rysunek 4D). Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na zaobserwowanie 

ciekawej zależności. Wartość nachylenia krzywej kalibracyjnej sporządzonej dla 

prądów dodatnich (5.92·10-3 A·L·mol-1) była dwukrotnie niższa od wartości 

nachylenia krzywej kalibracyjnej sporządzonej dla prądów ujemnych (10.60·10-3 

A·L·mol-1 – podano wartość absolutną). Najprawdopodobniej, otrzymane różnice 

wynikają ze zjawiska zatężania badanego kationu wewnątrz poru o ściśle 

zdefiniowanej powierzchni, a co za tym idzie możliwe powinno być obniżenie 

dolnych granic oznaczalności wykorzystując w tym celu techniki elektroanalityczne 

bazujące na wstępnym zatężaniu.  

 

 
Rysunek 4.  A – Seria woltamperogramów cyklicznych zarejesrtowanych na eLLI umieszonej                           

w mikrokapilarze krzemionkowej dla wzrastającego stężenia jonu TMA+ rozpuszczonego w fazie 

wodnej ( zakres stężeń od 1 do 50 µM). B – Krzywe kalibracyjne wykreślone dla prądów 

dodatnich oraz ujemnych pokazanych w części A. C – Schemat hemisferycznego profilu 

dyfuzyjnego powstającego po stronie fazy wodnej na wejściu do mikrokapilary. D – Schemat 

liniowej dyfuzji wewnątrz poru mikrokapilary wypełnionego fazą organiczną. Rysunek pochodzi 

z [25], został pobrany w ramach licencji CC-BY-NC-ND 

Figure 4.  A – Series of cyclic voltammograms recorded for the increasing concentration of the TMA+ cation 

dissolved in the aqueous phase (from 1 to 50 µM) using the eLLI supported with the fused silica 

microcapillary. B – Calibration curves plotted using the values of the positive and the negative 

current from part A of the figure. C – Scheme showing the hemispherical diffusion layer profile 

established on the aqueous phase side of the eLLI supported with the microcapillary. D – Scheme 

showing the linear diffusion layer profiled inside the microcapillary pore filled with the organic 

phase. Figure is taken from [25], according to open access license CC-BY-NC-ND 
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 W literaturze istnieje wiele innych opisów wykorzystania alternatywnych 

platform jako nośników eLLI. Przykładami są ciągnięte kapilary szklane,[27,28] 

kapilary szklane powstałe w wyniku rozpuszczenia wcześniej zatopionego w szkle 

drucika metalowego o średnicy (najczęściej) 10 lub 25 µm,[29] mikro-nakłute 

cienkie filmy polimerowe,[30] membrany szklane o wysokiej porowatości,[31] czy 

też porowate płytki wykonane z SiN.[32,33] Techniką, która zyskuje coraz większą 

popularność w przypadku zastosowania dla nauk elektroanalitycznych jest druk 3D 

(z ang. 3D printing – 3DP) bazujący na osadzaniu topionego materiału (z ang. fused 

depostion modeling – FDM). Przykładem wykorzystania 3DP-FDM do konstrukcji 

nośnika eLLI jest naczynko elektrochemiczne przedstawiane na rysunku 5. 

Materiałem wykorzystanym do stworzenia naczynka był poliamid odporny na 

działanie 1,2-DCE, najczęściej używanego jako rozpuszczalnik hydrofobowego 

elektrolitu podstawowego fazy organicznej. Atutem druku 3D jest możliwość 

dopasowania kształtu swoich wydruków do konkretnych zastosowań. W przypadku 

naczynka przedstawionego na rysunku 5, objętość fazy organicznej (najdroższy 

element prowadzonych eksperymentów) została zredukowana poprzez podniesienie 

dna jednocześnie pozostawiając wgłębienie dopasowane do elektrody pomocniczej 

fazy organicznej. Układ taki został wykorzystany do oznaczania efedryny                              

w zaszczepionych próbkach moczu.[34]      

 

 
 

Rysunek 5.  Naczynko elektrochemiczne użyte jako nośnik makroskopowej granicy fazowej typu ciecz-

ciecz wykonany z wykorzystaniem druku 3D bazującego na osadzaniu topionego materiału  

Figure 5.  Electrochemical cell used as the macroscopic electrified liquid-liquid interface support created 

using 3D printing based on the fused deposition modeling 

 

 

 

 

 



 

 

4. ELEKTROANALITYCZNE WYKORZYSTANIE CIEKŁYCH 

GRANIC FAZOWYCH 

 

Przejście jonu lub elektronu przez spolaryzowaną granicę cieczową możemy 

rejestrować wszystkimi dostępnymi technikami elektrochemicznymi. W praktyce, 

elektroanalityczne wykorzystanie układów bazujących na eLLI skupia się na analizie 

jonów nieorganicznych (np. H+, NO3
-, Na+) oraz związków organicznych 

posiadających w swojej strukturze grupy funkcyjne obdarzone ładunkiem 

permanentnym (np. aminy czwartorzędowe) lub grupy, który przyjmują ładunek 

dodatni (np. aminy pierwszo, drugo i trzeciorzędowe) bądź ujemny (np. grupy 

karboksylowe) dla pewnego zakresu konwencjonalnej skali pH. W praktyce, jako 

obiekty badań najczęściej wybiera się związki organiczne posiadające w swojej 

strukturze grupy aminowe. Związki te stanowią bardzo szeroką grupę, do której 

możemy zaliczyć substancje psychoaktywne, antybiotyki, dodatki do żywności, 

antybiotyki, oraz wiele innych.  

Na rysunku 6 przedstawiono serie CVs zrejestrowanych w makroskopowym 

układzie eLLI dla cząsteczki kokainy oraz związków występujących jako domieszki 

ulicznych próbek tego narkotyku (np. diltiazem, prokaina, kofeina).[29] Związki 

wykazujące aktywność elektrochemiczną ulegały przejściu międzyfazowemu przy 

różnicy potencjałów Galvaniego wystarczająco różnej od różnicy potencjałów 

Galvaniego przejścia kationu kokainy z fazy wodnej do fazy organicznej. Dla 

niezmodyfikowanego układu bazującego na eLLI jest to aspekt który warunkuje 

selektywność metody. Dla wielu związków definiowanych jako domieszki (z ang. 

cutting agents) ulicznych próbek kokainy, takich jak cukry (np. glukoza, fruktoza), 

sole nieorganiczne (np. NaHCO3, Na2CO3, H3BO4) lub związki organiczne nie 

posiadające grup funkcyjnych, które ulegały naładowaniu w badanym zakresie pH 

(np. paracetamol) nie rejestruje się sygnałów elektrochemicznych ze względu na brak 

aktywności międzyfazowej lub przejścia jonowe występujące poza dostępnym 

oknem potencjałów (przedział potencjałów, dla których eLLI jest spolaryzowana                 

w nieobecności depolaryzatora). Bazując na otrzymanych wynikach przeprowadzono 

badania, które pozwoliły na bezpośrednie oznaczanie wspomnianego narkotyku                 

w ulicznych proszkach narkotycznych. W wersji zminiaturyzowanej                                          

z wykorzystaniem mikrokapilary szklanej o średnicy poru 25 µm dolna granica 

wykrywalności wyniosła 10.9 µM, co w odniesieniu do zaproponowanego 

zastosowania jest wynikiem wystarczającym.   
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Rysunek 6.  Seria woltamperogramów cyklicznych zarejesrtowanych dla substancji domieszkujących 

uliczne próbki narkotyczne kokainy. Numeracja po lewej stronie wykresu odpowiada numeracji 

związków przedstawionych po prawej stronie rysunku. Rysunek wzięty z [29] w ramach licencji 

CC-BY-NC-ND 

Figure 6.  Series of cyclic voltammograms recorded in the presence of the cocaine cutting agents. 

Numbering on the left of the figure corresponds to the numbering of the chemical structures 

placed on the right side of the figure. Figure is taken from [29] according to open access license 

CC-BY-NC-ND 

 

Kolejnym interesującym zastosowaniem analitycznym układów bazujących na 

eLLI jest bezpośrednie wyznaczanie współczynników podziału, co wynika                             

z zależności zaprezentowanej jako równanie (3): 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃 = −
∆𝑜𝑟𝑔

𝑎𝑞
𝜙𝑖

′𝑧𝑖

2.303𝑅𝑇
                (3) 

 

Wiedząc iż współczynnik podziału – logP, jest proporcjonalnie zależny od 

różnicy potencjałów Galvaniego przejścia jonowego możliwe jest badanie wpływu 

pH fazy wodnej na elektrochemiczne zachowanie badanych związków. Wyniki 

zaprezentowane na rysunku 7 przedstawiają wykresy podziału jonowego (z ang. ionic 

partition diagrams) będące zależnością formalnej różnicy potencjału Galvaniego 

przejścia badanego jonu od pH fazy wodnej.[35] Z wykresów tych, odczytuje się 

szereg informacji fizykochemicznych takich jak mechanizm przejścia ładunku przez 

granice fazową warunkujący rejestrowane prądy,  stałą  podziału  zdefiniowaną  jako  



 

 

wartość pH, dla której stosunek formy neutralnej badanego związku w fazie wodnej 

i w fazie organicznej jest równy jedności, czy też wartość różnicy potencjałów 

Galvaniego służące do wyznaczania współczynnika podziału (równanie 3). Rysunek 

7 został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych dla rodziny 

antybiotyków fluorochinolonowych (A – enrofloksacyny, B – marbofloksacyny, C – 

ofloksacyny i C – ciprofloksacyny).[35] Wszystkie te związki wykazały 

elektrochemiczną aktywność międzyfazową w całym zakresie pH, jednak                               

w zależności od stężenia jonów wodorowych w fazie wodnej rejestrowane prądy były 

warunkowane różnymi mechanizmami. Aspekt ten zostanie omówiony bazując na 

przykładzie enrofloksacyny (rysunek 7A).  

 
Rysunek 7.  Wykresy podziału jonowego sporządzone dla wybranych antybiotyków fluorochinolonowych: A 

– enrofloksacyna; B – marbofloksacyna; C – ofloksacyna oraz D – ciprofloksacyna. Rysunek 

został pobrany z [35] po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń  

Figure 7.  Ion partition diagrams plotted for the chosen fluoroquinolone antibiotics: A – enrofloxacin; B – 

marbofloxacin; C – ofloxacin; D – ciprofloxacin. Figur eis taken from [35] with the permision 

from Elsevier 

 

Dla niskich wartości pH (<5), stężenie całkowicie sprotonowanych form 

enrofloksacyny wynosi 100%. W tych warunkach rejestrowane prądy jonowe 

pochodzą od prostego przejścia kationu badanego antybiotyku przez eLLI. Wzrost 

wartości pH prowadzi do spadku stężenia form całkowicie sprotonowanych, oraz 

pojawienia się cząsteczek neutralnych, które ulegają spontanicznemu przejściu do 

fazy organicznej (brak kontroli elektrochemicznej). Dla pH >> 5, rejestrowane prądy  
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są wynikiem zachodzenia tzw. wspomaganej reakcji przenoszenia jonu, w tym 

wypadku protonu z fazy wodnej do fazy organicznej wspomaganej przez neutralne 

cząsteczki enrofloksacyny obecne w fazie organicznej. Przedstawione zależności 

znajdują zastosowania w badaniach farmakochemicznych ze względu na dużą 

użyteczność oznaczania hydrofobowości/hydrofilowości szerokiej gamy związków 

chemicznych.       
 

Miniaturyzacja układów pomiarowych cechuje się wysoką użytecznością                     

w badaniach analitycznych. Przykładem prostej w wykonaniu, bazującej na 

dostępnych materiałach oraz taniej platformy do miniaturyzacji eLLI są cienkie filmy 

poliimidowe nakłute układem mikroigieł.[30] Zachowanie odpowiedniej geometrii 

porów w nośniku ciekłej granicy fazowej (mikrometryczne wymiary nakłutych 

porów, zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy każdym z porów 

zapewniający indywidulany charakter profili dyfuzyjnych wykonanych otworów) 

pozwala na podniesienie czułości metody względem układów makroskopowych oraz 

eLLI umieszczanej w pojedynczym porze mikrokapilar. eLLI umieszczona                             

w nośniku wykonanym z samoprzylepnej taśmy poliimidowej nakłutej układem 12 

mikroigieł została wykorzystana do elektroanalitycznego badania efedryny. Jest to 

związek, który możemy znaleźć w suplementach diety często w obecności kofeiny. 

Dodatkowo, wykorzystuje się go jako prekursor do produkcji amfetaminy oraz 

metamfetaminy, pozostając w narkotycznych próbkach ulicznych jako 

zanieczyszczenie obok dodatków takich jak kofeina i paracetamol.[36]  

Rysunek 8A przedstawia CVs, które zostały zarejestrowane na eLLI                              

w obecności stałego stężenia efedryny (100 µM) oraz wzrastającego stężenia kofeiny 

(od 50 do 500 µM) umieszczonej w nośniku wykonanym z mikro-nakłutej taśmy 

poliimidowej. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na sporządzenie zależności 

przedstawionej na rysunku 8B – wartości prądów dodatnich i ujemnych pochodzące 

odpowiednio od przejścia kationu efedryny z fazy wodnej do organicznej oraz z fazy 

organicznej do wodnej wykreślona dla wzrastającego stężenia kofeiny rozpuszczonej 

w fazie wodnej. Na podstawie analizy otrzymanych zależności stwierdzono, że 

wpływ kofeiny na elektrochemiczne zachowanie efedryny jest minimalny (zmiana 

wartości prądów jonowych pochodzących od przejścia kationu efedryny z fazy 

wodnej do organicznej nie przekroczyła 5%). Rysunek 8C przedstawia CVs 

zarejesrtowane dla wzrastającego stężenia efedryny (od 5 do 70 µM) oraz stałego 

stężenia kofeiny równego 500 µM. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na 

przygotowanie krzywych kalibracyjnych na podstawie których wyznaczono czułość 

zaproponowanej metody - 5·10-4 A·M-1 - oraz dolny limit wykrywalności równy 3 

µM.    

 

 



 

 

 

 

Rysunek 8.  A – Woltamperogramy cykliczne zarejestrowane w obecności stałego stężenia kationu efedryny 

(100 µM) oraz wzrastającego stężenia kofeiny rozpuszczonej w fazie wodnej. B – Wartości 

prądów dodatnich oraz prądów ujemnych pochodzących od międzyfazowego przejścia efedryny 

zestawione w funkcji stężenia kofeiny. C – Woltamperogramy cykliczne zarejestrowane dla 

wzrastającego stężenia efedryny w fazie wodnej w obecności stałego stężenia kofeiny 

wynoszącego 500 µM. D – Krzywe kalibracyjne wykreślone bazując na wynikach otrzymanych 

w części C. Rysunek pochodzi z [30], został pobrany w ramach licencji CC BY-NC-ND 

Figure 8.  A – Cyclic voltammograms recorded for the fixed ephedrine concertation equal to 100 µM and 

increasing concentration of caffeine ( from 50 to 500 µM). B – positive and negative currents 

corresponding to the ephedrine interfacial ion transfer plotted in function of the caffeine 

concertation. C – Cyclic voltammograms for the increasing concertation of ephedrine recorded in 

the presence of fixed caffeine concentration equal to 500 µM. D – calibration curves prepared 

based on the data from section C. Figure is taken from [30], and is reused according to open access 

license CC BY-NC-ND 

 

Dotychczasowe wykorzystanie eLLI do zastosowań elektroanalitycznych opiera 

się na dwóch mechanizmach, prostym oraz wspomaganym przejściu jonowym. 

Dodatkowa uwaga grup badawczych na całym świecie powinna zostać zwrócona                

w kierunku międzyfazowego przejścia elektronu. W kontekście badań 

elektroanalitycznych z wykorzystaniem układów bazujących na miękkich granicach 

fazowych, aspekt ten był marginalizowany. Dodatkowo, dalszy rozwój opisanej  
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dyscypliny naukowej zapewni zaoferowanie prostych, tanich w produkcji nośników 

ciekłych granic fazowych jednocześnie zapewniających wysoką powtarzalność                      

i odtwarzalność otrzymywanych wyników.     

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Polaryzowalne granice fazowe powstają w wyniku połączenia dwóch 

niemieszających się ze sobą cieczy, z których każda ma zdolność do przewodzenia 

prądu jonowego. W wyniku połączenia dwóch faz powstaje atomowo cienka granica 

fazowa, która może ulegać polaryzacji. Przejście jonów przez granicę fazową typu 

ciecz-ciecz można rejestrować z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod 

elektroanalitycznych. Selektywność metody warunkuje różnica 

hydrofilowości/hydrofobowości pomiędzy wybranym analitem a potencjalną 

substancją interferującą. Systemy te można traktować jako komplementarne do 

tradycyjnych układów elektroanalitycznych ponieważ oznaczanie związków 

nieaktywnych na elektrodach stałych (brak sygnałów pochodzących od reakcji 

redoks) może być możliwe z wykorzystaniem miękkich granic fazowych typu ciecz-

ciecz. Czynnikiem limitującym użyteczność opisanych układów dla bezpośredniego 

zastosowania jako np. sensory elektrochemiczne, jest brak tanich i prostych sposób 

pozwalających na produkcje odtwarzalnych nośników granic fazowych. Jest to 

aspekt, który w najbliższych latach powinien cieszyć się większym 

zainteresowaniem naukowców.     
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ABSTRACT 

 

Mass cytometry is one of the newest and most high-throughput technologies that 

allows for the investigation of complex biological systems at single cell level. It relies 

on the use of stable metal isotopes as labels of specific cell markers and therefore, 

allows for simultaneous analysis of more than 40 parameters at single cell level. In 

order to fully explore the potential of mass cytometry, researchers are trying to 

develop new experimental setups based on the application of pure metal isotopes in 

biological studies. The incorporation of antibodies into mass cytometry setups, while 

extremely selective and well-validated, limits the analysis as it shows the whole 

protein pool present in the cell. In our group, we developed new technology that 

allows for the identification of active forms of proteins-the ones that actively 

participate in cell signaling pathways. Activity-based probes are the most valuable 

tools for enzyme activity profiling and for years now they have been in the center of 

the method called Activity-Based Protein Profiling. Classic activity-based probes 

consist of three parts: a warhead (electrophilic binding group that covalently modifies 

enzyme active site), linker (specific peptide sequence or non-specific carbon chain) 

and the fluorescent tag that allows for enzyme detection and localization inside the 

cell. Spectral properties of commercially available fluorophores allow for the 

detection of up to dozen different cell parameters, with the use of various techniques 

such as confocal microscopy or flow cytometry. To increase the number of analyzed 

parameters, we designed activity-based probes that possess DOTA chelating moiety 

that is able to trap one metal atom per one probe. The combination of mass cytometry 

with highly selective activity-based probes allowed for the development of new 

technology that grants the possibility of multiparametric analysis of complex 

biological samples such as blood or cancer tissue. The new type of activity-based 

probes (so-called TOF-probes) incorporate various inhibitor scaffolds designed with 

HyCoSuL technology (Hybrid Combinatorial Substrate Libraries). These 

compounds possess a variety of unnatural amino acids in their structures, which 

significantly increases their selectivity toward proteases of interest.  
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

Marker chemiczny – małocząsteczkowy związek chemiczny do badania 

aktywności enzymatycznej, składający się z trzech głównych części: grupy 

wiążącej, która tworzy nieodwracalny kompleks z badanym enzymem                                  

w stosunku 1:1; linkera, który może być przybrać postać selektywnej sekwencji 

peptydowej bądź nieselektywnego łańcucha węglowego; grupy 

reporterowej/znacznika, który umożliwia detekcję i lokalizację markera 

chemicznego w komórce. 

 

Marker TOF – zaprojektowane i opracowane w niniejszej pracy doktorskiej 

markery chemiczne, których znacznikiem jest ugrupowanie DOTA ze 

schelatowanym jonem metalu (lantanowca). Dzięki zastosowaniu takiego 

znacznika markery TOF są kompatybilne z cytometrią masową typu TOF (ang. 

Time Of Flight). 

 

Znacznik/Grupa reporterowa – jeden z elementów markera chemicznego- 

grupa chemiczna, którą można detektować za pomocą poszczególnych technik 

wizualizacji, np. fluorofory za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej czy metale 

za pomocą cytometrii masowej.
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WPROWADZENIE 

1. CYTOMETRIA MASOWA 

 

Precyzyjna identyfikacja poszczególnych rodzajów komórek w złożonych 

populacjach jest niezwykle istotna w naukach biologicznych, a w większości przypadków 

wymaga ilościowego oznaczenia kilku biomarkerów jednocześnie [1]. 

Wieloparametryczna analiza systemów biologicznych jest niezbędna w dziedzinie 

genomiki oraz proteomiki, w celu zrozumienia interakcji genów, białek oraz innych 

cząsteczek, których działanie może prowadzić do transformacji zdrowych komórek                      

w komórki zmienione chorobowo. Przez wiele lat najpopularniejszą techniką w tego typu 

analizach była cytometria przepływowa wynaleziona w 1934 roku [2].  Zasada działania 

cytometrii przepływowej opiera się na wykorzystaniu fluoroforów, które są 

skoniugowane z odpowiednimi markerami biologicznymi, takimi jak przeciwciała. 

Cytometria przepływowa umożliwia szybki pomiar rozproszonego światła lub 

fluorescencji emitowanej przez odpowiednio naświetlone komórki. Stały układ optyczny 

oraz cyfrowe układy elektroniczne w cytometrze przepływowym umożliwiają 

jednoczesną detekcję około 10 (w niektórych źródłach mowa jest o 16 [3]) znaczników 

fluorescencyjnych oraz dwóch parametrów rozpraszania. To z kolei pozwala na 

jakościową oraz ilościową ocenę właściwości biologicznych oraz fizycznych komórek 

czy też ich komponentów (jąder, kwasów nukleinowych, mitochondriów). Cytometria 

przepływowa jest wysoce wydajną techniką umożliwiającą analizę dużej ilości komórek 

w krótkim czasie. Jak każda metoda analityczna, cytometria przepływowa posiada kilka 

wad, a najważniejszą z nich jest występowanie niespecyficznego sygnału. Głównym 

źródłem niespecyficznego sygnału jest nakładanie się widm absorpcji i emisji [4, 5].                  

W związku z tym niezwykle istotnym jest dokładne zaplanowanie panelu biomarkerów 

oraz skorygowanie uzyskanych wyników obliczeniowo. To z kolei niesie ze sobą ryzyko 

błędu oraz wymaga przeprowadzenia dodatkowych operacji matematycznych (tzw. 

kompensacji sygnałów) w przypadku pomiaru powyżej 5-ciu parametrów. Niemniej 

jednak cytometria przepływowa umożliwiła ogromny postęp w naukach biologicznych  

i znalazła zastosowanie w m.in. diagnostyce chorób, badaniu cyklu mitotycznego 

komórek nowotworowych, szybkim wykrywaniu i wstępnej identyfikacji 

mikroorganizmów czy też przy określaniu tzw. oporności wielolekowej [6, 7].  

W miarę postępu technologicznego rozpoczęto poszukiwania bardziej wydajnego 

systemu, który posiadałby zalety cytometrii przepływowej i jednocześnie umożliwił 

detekcję większej liczby parametrów. Cytometria masowa typu TOF- ang. time of flight 

(technologia CyTOF) jest najnowszą techniką opierającą się na spektrometrii mas 

sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie, w której izotopy metali wykorzystywane są 

jako „znaczniki” poszczególnych indywiduów biologicznych. Pozwala to na dokładny 

pomiar ponad 40 różnych parametrów (teoretycznie do 130 parametrów) na poziomie 

pojedynczej komórki. W technice tej wykorzystywane są najczęściej przeciwciała 

znakowane rzadko występującymi, izotopowo czystymi metalami, które następnie służą  



 

 

do oznaczania poszczególnych komponentów komórkowych. Stosowane są jedynie 

metale o dużej masie cząsteczkowej, tak, aby metale występujące naturalnie nie były 

brane pod uwagę podczas analizy. Technologia znakowania przeciwciał metalami, jak 

również pierwszy instrument do cytometrii masowej zostały opracowane w 2009 roku na 

Uniwersytecie w Toronto w grupie prof. Tannera, we współpracy z firmą DVS Sciences, 

Inc. [8]. Zasada działania cytometru masowego łączy w sobie spektrometrię mas 

sprzężoną z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometr, ICP-MS) oraz spektrometrię mas z czasem przelotu (MS-TOF) co pozwala 

na precyzyjne określenie właściwości komórek. W pierwszym etapie komórki znakowane 

są tzw. markerami (przeciwciała bądź małe cząsteczki chemiczne), które uprzednio 

zostały skoniugowane z izotopowo czystym metalem. Roztwór specjalnie 

przygotowanych komórek zostaje następnie rozpylony i wędruje przez plazmę argonową, 

która powoduje atomizację próbki oraz jonizację metali sprzężonych z markerami 

komórkowymi. Sygnał pochodzący od metali jest następnie analizowany przez 

spektrometr masowy z czasem przelotu (MS-TOF). Schemat działania cytometru 

masowego przedstawiono na Rysunku 1.  

W cytometrii masowej obserwowane są jedynie nieznaczne ilości niespecyficznych 

sygnałów (ok. 1%), dzięki zastosowaniu metali, które posiadają różne masy. 

Zanieczyszczenia izotopowe, które nie zostały całkowicie usunięte w trakcie procesu 

oczyszczania, zazwyczaj generują sygnał w kanale +1, natomiast utlenione elementy 

generują sygnał w kanale +16 (Rysunek 2). Brak niespecyficznego sygnału ułatwia 

projektowanie multiparametrycznych paneli, które na dzień dzisiejszy zawierają ponad 

60 różnych markerów komórkowych. 

Technologia CyTOF charakteryzuje się wieloma zaletami, które znacząco ułatwiają 

precyzyjne profilowanie komórek. Wśród najważniejszych zalet często wymienia się (1) 

przeprowadzanie równoległych testów fenotypowych i funkcjonalnych, które pozwalają 

na zrozumienie niejednorodności w obrębie różnych populacji komórkowych (2) 

zastosowanie tzw. „kodowania” (ang. barcoding), które umożliwia połączenie  

i równoczesną analizę kilku- bądź kilkunastu próbek jednocześnie czy (3) możliwość 

śledzenia wielu szlaków komórkowych jednocześnie w fenotypowo różnych 

populacjach.  

 Cytometria masowa umożliwia dokładną charakterystykę fenotypową oraz 

funkcjonalną w dużych, złożonych próbkach biologicznych. To z kolei może zostać 

wykorzystane w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących regulacji 

procesów komórkowych i ogólnosystemowych, zarówno w stanach normalnych jak  

i chorobowych. 
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Rysunek 1. Schemat działania cytometru masowego [9]. Próbka zawierająca komórki znakowane 

przeciwciałami skoniugowanymi z izotopami metali ciężkich przechodzi przez nebulizator (A) 

tworząc kolejno areozol. Tak uformowana zawiesina zawierająca pojedyncze komórki jest 

kierowana do źródła plazmy wzbudzonej indukcyjnie (B) gdzie próbka podlega atomizacji                         

i jonizacji. Jony o niskiej masie są usuwane (C), a pozostałe jony (w tym jony metali) są 

kierowane do analizatora masy TOF (ang. Time Of Flight- czas przelotu). Poszczególne jony są 

rozdzielane na podstawie masy i kierowane do detektora (D). Detektor mierzy widmo masowe 

reprezentujące ilość poszczególnych izotopów metali przypadających na każdą komórkę  

w próbce; dane zapisywane są w formacie FCS (E) i analizowane (F) przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania. Rysunek zaadaptowany za pozwoleniem z ref. [10] 

Figure 1. Mass cytometer allows for single-cell atomic mass spectrometry of heavy elemental reporters 

[9]. Cells labeled with affinity products (e.g. antibodies or small molecules) are introduced into 

the Inductively Coupled Plasma (ICP) by droplet nebulization (A, B). Single cells are atomized 

and ionized. The overly abundant, small molecular weight ions are removed (C), and the 

elemental composition of remaining heavy elements is determined based off time-of-flight 

analysis. Ions are separated according to their mass and directed towards the detector (D). Signals 

corresponding to each elemental tag are then assigned to the respective marker, arranged into FCS 

(E) files and analyzed via conventional cytometry platforms (F). Adapted with permission form 

ref. [9] 
 

 

 

 

 



 

 

 
Rysunek 2. Różnice w powstawaniu niespecyficznego sygnału w cytometrii masowej oraz przepływowej. 

Powszechnie stosowane fluorofory charakteryzują się szerokimi widmami absorpcji i emisji co 

powoduje powstawanie silnego, niespecyficznego sygnału w sąsiednich kanałach, okupowanych 

przez inny fluorofor. W przypadku cytometrii masowej niespecyficzny sygnał zazwyczaj nie 

przekracza 1% i jest generowany poprzez drobne zanieczyszczenia izotopowe (w kanale +1) oraz 

w wyniku utleniania metali (kanał +16) 

Figure 2. The differences in the nonspecific signal generation in mass and flow cytometry. Commonly 

utilized fluorophores possess broad emission and absorption spectra which causes strong, 

unspecific signal generation in neighboring channels occupied by different fluorophore. In case 

of mass cytometry, unspecific signal usually does not exceed 1% and is generated by minor 

isotopic impurities (channel +1) or metal oxidation (channel +16) 

 

 

2. SPECYFICZNOŚĆ SUBSTRATOWA ENZYMÓW 

PROTEOLITYCZNYCH W PROJEKTOWANIU MARKERÓW 

CHEMICZNYCH 

 

2.1. ENZYMY PROTEOLITYCZNE 

 

Wiązanie peptydowe występuje między aminokwasami peptydów lub białek, łącząc 

grupę −aminową jednej reszty aminokwasowej z grupą −karboksylową kolejnej 

reszty. Jako iż białka są podstawowymi składnikami naszego ciała, zachodzi potrzeba 

odzysku substancji, z których są one zbudowane. Dzięki temu, po spełnieniu swojej roli, 

białka mogą zostać rozłożone na aminokwasy, które zostaną ponownie wykorzystane 

przez komórkę. Czas półtrwania rozkładu wiązania peptydowego w obecności wody 

wynosi średnio 500 lat w temperaturze 25°C [10], w związku z czym obecność kataliza- 
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tora tej reakcji jest niezbędna. Taką rolę pełnią wyspecjalizowane białka zwane 

proteazami (inaczej peptydazy, enzymy proteolityczne), które łączą się ze swoimi 

substratami (białka, peptydy) i zmieniają je w odpowiednie produkty (oligopeptydy, 

dipeptydy czy pojedyncze aminokwasy).  

Aby możliwe było utrzymanie procesów życiowych na odpowiednim poziomie, 

niemal wszystkie procesy metaboliczne w komórce zachodzą z udziałem odpowiednich 

katalizatorów reakcji chemicznych. Proteazy, które odpowiadają za hydrolizę wiązania 

peptydowego, biorą udział w wielu niezwykle istotnych szlakach biologicznych, takich 

jak fibrynoliza, proces programowanej śmierci komórki (apoptoza, pyroptoza, 

nekroptoza i wiele innych) czy krzepnięcie krwi [11-13]. Jako, iż enzymy proteolityczne 

kontrolują tak ważne mechanizmy komórkowe, ich zaburzona aktywność może 

przyczyniać się do powstawania zmian patofizjologicznych, takich jak np. choroby 

neurodegeneracyjne czy nowotwory [14, 15].  

Enzymy proteolityczne stanowią około 2-4% wszystkich białek kodowanych przez 

ludzki genom, co stanowi imponującą liczbę bliską 700 proteaz [16]. Ludzki degradom 

natomiast, składa się z przynajmniej 553 proteaz i ich homologów, które można podzielić 

na sześć klas: proteazy aspartylowe (21), cysteinowe (143), metaloproteazy (186) 

proteazy serynowe (176), treoninowe (27) oraz proteazy  

o nieznanym typie katalizy [17]. Poszczególne klasy proteaz wykorzystują inne typy 

katalizy, co ma ogromne znaczenie przy projektowaniu niskocząsteczkowych związków 

chemicznych służących do badania tych białek. W ludzkim ciele, proteazy podlegają 

ścisłej kontroli, tak, aby ich aktywność nie prowadziła do powstawania niebezpiecznych 

dla życia stanów patofizjologicznych. Istnieje wiele mechanizmów kontroli enzymów 

proteolitycznych, m.in. oddziaływania z innymi białkami (w tym oddziaływania  

z inhibitorami proteaz) [18], jonami metali [19] czy modyfikacje posttranslacyjne [20]. 

Oprócz tego znany jest również jeden z najbardziej rygorystycznych mechanizmów 

kontroli, który wynika z budowy samej proteazy, a mianowicie tzw. specyficzność 

substratowa.  

 

2.2. SPECYFICZNOŚĆ SUBSTRATOWA PROTEAZ 

 

Specyficzność substratowa danej proteazy jest cechą określającą, który substrat 

białkowy będzie hydrolizowany, a który pozostawiony w spokoju. Jest to bezpośrednio 

związane z architekturą miejsca aktywnego proteazy. W centrum aktywnym, gdzie 

wiązany jest substrat białkowy, każda proteaza posiada tzw. kieszenie wiążące. Skład 

reszt aminokwasowych w danej kieszeni decyduje o tym, który substrat białkowy będzie 

„pasować” do enzymu. W 1967 roku Schechter i Berger wprowadzili jednolity system 

określania miejsc wiążących w enzymach proteolitycznych i tym samym zdefiniowali 

pojęcie specyficzności substratowej, które obowiązuje do dziś [21]. Na centrum aktywne 

składa się tzw. region nie primowany, który wiąże aminokwasy substratu peptydowego 

od N-końca hydrolizowanego wiązania, oraz region primowany, do którego wiązane są 

reszty aminokwasowe od strony C-końca. Kieszenie wiążące proteazy są nazwane odpo- 



 

 

wiednio kieszeniami: Sn, S4, S3…S1, S1’, S2…, a wiązane przez nie reszty 

aminokwasowe substratu oznaczane są odpowiednimi pozycjami: Pn, P4, P3…P1, P1’, 

P2’....Hydroliza wiązania peptydowego zachodzi zawsze pomiędzy pozycją P1 a P1’ 

substratu (schemat budowy miejsca aktywnego proteaz oraz mechanizm wiązania 

substratu jest przedstawiony na Rysunku 3).  

Istnieje wiele proteaz należących do tych samych rodzin, które charakteryzują się 

niezwykle podobną budową zarówno całego białka jak i samego miejsca aktywnego. 

Powoduje to, iż jeden enzym może rozpoznawać i hydrolizować te same substraty co 

członek jego klanu lub rodziny. Takie proteazy charakteryzują się nakładającą się 

specyficznością substratową, co znacznie utrudnia ich badanie w złożonych systemach 

biologicznych. Poszukiwanie i opracowywanie metod badania (oraz wykorzystania) 

specyficzności substratowej enzymów proteolitycznych cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego od ponad 20 lat. 

 

 

 

 

Rysunek 3. Schemat miejsca aktywnego proteazy [21]. Odpowiednie kieszenie wiążące enzymu 

proteolitycznego (S2’, S1’, S1, S2, S3...) łączą reszty aminokwasowe substratu peptydowego 

(P2’, P1’, P1, P2, P3…). Rysunek powstał przy użyciu programu BioRender 

(www.biorender.com) 

Figure 3. Schematic representation of protease active site [21]. Binding pockets denoted as S2’, S1’, S1, 

S2, S3 bind corresponding amino acid residues on the substrate. Figure was created using 

BioRender (www.biorender.com) 
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2.3. MARKERY CHEMICZNE 

 

Dziedzina proteomiki zajmująca się analizą aktywności białek i badaniem ich 

regulacji w złożonych proteomach została nazwana Activity Based Protein Profiling 

(ABPP) i opiera się o wykorzystanie małocząsteczkowych związków chemicznych (ang. 

Activity-Based Probes) do znakowania i izolowania odrębnych zestawów białek na 

podstawie ich aktywności enzymatycznej [22, 23]. Jedną z najważniejszych cech takich 

cząsteczek jest wysoka selektywność w stosunku do celowanego białka, co umożliwia 

analizę złożonych układów biologicznych, takich jak lizaty komórkowe, tkanki czy nawet 

całe organizmy.  

Idealne markery chemiczne powinny być ukierunkowane na dużą i jednocześnie 

łatwą do analizy liczbę enzymów (od dziesiątek do setek), w celu zapewnienia globalnego 

obrazu funkcjonalnego badanego proteomu. Docelowy poziom detekcji musi być 

zrównoważony poprzez ograniczoną reaktywność krzyżową z innymi białkami. 

Większość markerów chemicznych zawdzięcza taką równowagę kombinacji grup 

reaktywnych oraz elementów wiążących (linkerów) w swojej strukturze.  

Małocząsteczkowe markery chemiczne do badania aktywności enzymów, wg 

ogólnie przyjętej konwencji, składają się z trzech elementów [23]. Pierwszym  

elementem jest reaktywna grupa kowalencyjnie wiążąca miejsce aktywne enzymu. Grupy 

takie można dalej podzielić na dwie klasy: (1) ugrupowania elektrofilowe modyfikujące 

resztę nukleofilową w miejscu aktywnym enzymu oraz (2) grupy fotoreaktywne, które 

pod wpływem promieniowania UV znakują reszty aminokwasowe w centrum aktywnym 

enzymu. Oprócz tego, markery chemiczne posiadają w swojej strukturze jeszcze dwa 

elementy, a mianowicie grupę reporterową umożliwiającą detekcję oraz wcześniej 

wspomniany linker. Schematyczny rysunek budowy małocząsteczkowych markerów 

chemicznych został przedstawiony na Rysunku 4.  

Małocząsteczkowe narzędzia chemiczne do badania enzymów proteolitycznych są 

niezbędne w określaniu złożoności komórkowych szlaków biochemicznych oraz 

pozwalają na rozróżnienie funkcji poszczególnych proteaz. Do tej pory opisano wiele 

metod poszukiwania i kolejno projektowania takich związków, niemniej jednak posiadają 

one szereg ograniczeń wynikających nie tylko z ich właściwości (budowa 

uniemożliwiająca penetrację błon komórkowych, nakładanie się widm 

fluorescencyjnych, brak selektywności wobec celowanej proteazy), ale również ze 

złożoności procesów zachodzących w komórkach. Ogromne znaczenie biologiczne 

przypisywane enzymom proteolitycznym sprawia, iż poszukiwanie specyficznych oraz 

selektywnych narzędzi, które umożliwiłyby wieloparametrową analizę w układach                    

in vitro oraz in vivo jest niezwykle obiecującym i atrakcyjnym polem do prowadzenia 

badań. W swoich badaniach zaprojektowałam, zsyntetyzowałam oraz przeprowadziłam 

walidację zupełnie nowego typu markerów chemicznych, które są kompatybilne  

z cytometrią masową. Dzięki temu możliwe było opracowanie nowej technologii, która 

w przyszłości pozwoli na zwiększenie naszej wiedzy na temat złożonych procesów 

biologicznych,  w  których  centralną  rolę  odgrywają  proteazy. Enzymy proteolityczne,  



 

 

które były przedmiotem moich badań są zaangażowane w szereg niezwykle istotnych 

procesów biochemicznych, zachodzących zarówno w stanach normalnych jak  

i patologicznych.  

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Schemat budowy małocząsteczkowych markerów chemicznych. Markery składają się z trzech 

części: grupy reporterowej umożliwiającej detekcję, linkera (specyficzna sekwencja peptydowa 

bądź niespecyficzne linkery) oraz grupy wiążącej (elektrofilowe ugrupowanie kowalencyjnie 

łączące się z enzymem) 

Figure 4. Schematic representation of activity-based probe structure. Small molecule ABPs consist of 

three elements: reporter group that facilitates protein detection, linker (specific peptide sequence 

or non-specific linker) and binding moiety (electrophilic warhead that covalently modifies 

enzyme active site) 

 

3. ANALIZA AKTYWNOŚCI ENZYMÓW PROTEOLITYCZNYCH 

W KOMÓRKACH KRWI PRZY UŻYCIU MARKERÓW 

CHEMICZNYCH KOMPATYBILNYCH Z CYTOMETRIĄ 

MASOWĄ 

 

Projektowanie selektywnych markerów chemicznych do badania proteaz jest 

procesem wieloetapowym, który rozpoczyna się od badań przesiewowych bibliotek 

substratów wobec celowanego enzymu, w celu określenia jego preferencji 

katalitycznych. Następnie, na podstawie uzyskanych wyników, syntetyzowane są 

optymalne i aktywne substraty, które kolejno poddawane są analizie kinetycznej. 

Otrzymane związki chemiczne charakteryzujące się największą aktywnością i wysokim 

stopniem selektywności są przekształcane w inhibitory. Kolejno, po zbadaniu aktywności 

inhibitorów wobec wybranych enzymów, dobierane są odpowiednie ugrupowania 

chemiczne (np. znaczniki cyjaninowe, biotyna, izotopy metali) mające na celu zapewnić 

detekcję wybranej proteazy związanej z inhibitorem.  
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W swoich badaniach skupiłam się na analizie proteaz cysteinowych w złożonym 

układzie biologicznym jakim są jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (ang. 

Peripheral blood mononuclear cells, PBMCs). W celu zbadania aktywności 

wybranych proteaz zaprojektowałam oraz zsyntetyzowałam markery chemiczne 

znakowane odpowiednimi atomami metali (Rysunek 5) i kolejno poddałam je dokładnej 

analizie biochemicznej.  

 

 

Rysunek 5. Schemat syntezy markerów TOF na przykładzie związku dla legumainy. A. Synteza fragmentu 

peptydowego z ugrupowaniem DOTA(tBu)3 na N-końcu. Peptydy zostały zhyrdolizowane                       

z żywicy chloro-2’-chlorotrytylowej przy użyciu mieszaniny TFE/DCM/TIPS aby uniknąć 

hydrolizy grup blokujących. B. Połączenie fragmentu peptydowego z elektrofilową grupą 

wiążącą przeprowadzono przy użyciu odczynników sprzęgających- HATU oraz 2,4,6-kolidyny 

w DMF. Kolejno otrzymany związek oczyszczono przy użyciu wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej. Do produktu dodano kolejno mieszaninę TFA/DCM/TIPS w celu hydrolizy grup 

ochronnych. C. Odblokowany produkt rozpuszczono w buforze zawierającym octan amonu 

(0.1M, pH 5.0, temp. 55°C) i dodano chlorek odpowiedniego lantanowca (MeCl3). 

Reakcję prowadzono 30 minut na mieszadle magnetycznym. Po tym czasie produkt oczyszczono 

na HPLC 

Figure 5. Schematic representation of TOF-probe synthesis (legumain TOF-probe). A. Solid-phase 

peptide synthesis of N-terminal DOTA(tBu)3 peptide. Peptides were cleaved off the resin with the 

use of TFE/DCM/TIPS mixture to avoid the hydrolysis of protecting groups. B. Synthesized 

peptide fragments were attached to the electrophilic warhead using HATU and 2,4,6-collidine in 

DMF. Obtained compounds were purified with high-performance liquid chromatography (HPLC) 

and protecting groups were removed with TFA/DCM/TIPS mixture. C. Deprotected product was 

dissolved in ammonium acetate (0.1M, pH 5.0, temp. 55°C) followed by the addition of an 

appropriate lanthanide chloride. The reaction was carried out for 30 minutes. TOF-probes were 

purified with HPLC 
 

 

 



 

 

Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej są bardzo często wykorzystywane 

przez naukowców prowadzących badania w dziedzinie immunologii, w kontekście 

zaburzeń autoimmunologicznych, chorób zakaźnych czy nowotworów. Ponadto 

uważa się, że stanowią one kluczowy punkt w procesie opracowywania szczepionek. 

Po etapie walidacji otrzymanych markerów chemicznych typu TOF 

przeprowadziłam eksperymenty z użyciem ludzkich jednojądrzastych komórek krwi 

obwodowej, aby potwierdzić użyteczność otrzymanych narzędzi w określaniu 

aktywności proteaz w różnych typach komórek krwi.  

Przy użyciu odczynnika Lymphoprep z krwi zdrowego dawcy wyizolowałam 

jednojądrzaste komórki krwi obwodowej. Następnie, pozyskane komórki 

inkubowałam z panelem markerów TOF w stężeniu 2 M oraz z przeciwciałami 

specyficznymi dla limfocytów T, limfocytów B oraz komórek NK. Komórki zostały 

utrwalone, a ich DNA oznakowane irydem (Ir191/193) (Rysunek 6, Panel A). 

Uzyskane wyniki ukazały równą zawartość aktywnych form katepsyny B oraz L  

w poszczególnych typach komórek. Co ciekawe, zauważyłam znaczne ilości 

aktywnej formy legumainy w limfocytach B, w przeciwieństwie do innych komórek, 

gdzie jej ilości były znikome (Rysunek 6, Panel B). Dane były spójne w różnych 

próbkach pochodzących od tego samego dawcy krwi, jak również nie zależały od 

metalu zastosowanego w strukturze markera TOF. Wszystkie próbki 

przygotowywałam i analizowałam w trzech powtórzeniach.  

Aby zweryfikować możliwość akumulacji niespecyficznego sygnału 

pochodzącego od markerów TOF przeprowadziłam również eksperyment, w którym 

zwiększyłam stężenie markerów pięciokrotnie (Rysunek 7). Chociaż zarówno liczba 

jak i sygnał pochodzący od komórek oznakowanych markerami TOF dla katepsyny 

B oraz L wzrosła, poziom limfocytów T zawierających aktywną formę legumainy 

pozostał na tym samym poziomie (±5.4%). Wyraźnie wskazuje to, iż sygnał 

pochodzący z limfocytów B jest wysoce specyficzny, a opracowana przeze mnie 

metoda przygotowywania próbek do analizy jest wystarczająca w celu odmycia 

nadmiaru niezwiązanych markerów TOF. Ponadto dzięki zastosowaniu wyższego 

stężenia markerów zauważyłam obecność dwóch lub więcej populacji w obrębie 

jednego typu komórek, które różniły się zawartością aktywnych form proteaz 

cysteinowych. Wysoka zawartość aktywnej formy legumainy w limfocytach B 

dawcy krwi jest niezwykle interesującym zjawiskiem, gdyż istnieje niewiele 

przesłanek literaturowych odnoszących się do poziomu aktywności tej proteazy  

u osób zdrowych. Wysoki poziom ekspresji i aktywność tej proteazy są dodatnio 

korelowane z występowaniem nowotworów i innych chorób [24]. Niemniej jednak, 

aby ocenić czy uzyskane informacje mają znaczenie biologiczne i czy otrzymane 

związki  chemiczne  mogą  stać  się  nowymi  markerami  chorób,  konieczne  będzie  
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przeprowadzenie dodatkowych eksperymentów z zaangażowaniem większej grupy 

osób.  

 

 

 
 

Rysunek 6. Analiza jednojądrzastych komórek krwi obwodowej z użyciem cytometru masowego.  

A. Schemat przygotowania próbek do analizy. Po izolacji komórki są inkubowane z panelem 

markerów TOF, znakowane przeciwciałami wykrywającymi antygeny różnicowania 

komórkowego (CD), a następnie utrwalone, zpermabilizowane i znakowane irydem (Ir191/193). 

B. Wyniki analizy trzech populacji komórek PBMC. Dzięki zastosowaniu przeciwciał 

specyficznych dla limfocytów T, B oraz komórek NK określono aktywność proteaz cysteinowych 

w każdej z tych populacji. Katepsyna B wykazuje największą aktywność we wszystkich typach 

komórek, katepsyna L nieco niższą, natomiast aktywność legumainy,  

w przypadku tego dawcy, była ograniczona do limfocytów B. Próbki były przygotowywane                       

i analizowane w trzech powtórzeniach 

Figure 6. Mass cytometry analysis of PBMCs. A. Sample preparation. After PBMCs isolation, cells were 

incubated with the panel of TOF-probes, stained with appropriate metal-tagged antibodies, fixed, 

permeabilized and stained with iridium (DNA intercalator). B. The analysis of three PBMCs 

populations. Metal-tagged antibodies allowed to distinguish three cell populations (T cells, B cells 

and NK cells) and within each of the population, protease activities were assessed. Cathepsin B 

is the most active enzyme within all analyzed cell types, cathepsin L is slightly less active and 

legumain activity (in case of this particular blood donor) was limited to B cell subset. All 

experiments were performed in triplicate 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Rysunek 7. Wyniki analizy PBMC znakowanych markerami TOF dla proteaz cysteinowych. W celu 

weryfikacji poprawności wyników uzyskanych we wcześniejszych eksperymentach, świeżo 

wyizolowane komórki inkubowano z markerami TOF o stężeniu 10M. Analiza wykazała, iż 

poziom aktywnej legumainy w limfocytach T pozostał taki sam, pomimo pięciokrotnego 

zwiększenia stężenia markera TOF, co jednoznacznie wskazuje na specyficzność stosowanych 

związków chemicznych oraz świadczy o prawidłowym protokole odmywania nadmiaru 

niezwiązanych markerów TOF. Poziom legumainy w limfocytach B, w obrębie jednej próbki, 

jest znacząco wyższy niż w pozostałych typach komórek krwi 

Figure 7. The analysis of PBMCs labeled with selective TOF-probes for active proteases. Freshly isolated 

PBMCs were incubated with 10M TOF-probes. The analysis revealed low legumain level in T 

lymphocytes that remained unchanged even with the 5-fold increase of TOF-probe concentration, 

which shows their superior specificity in complex biological systems. B cells possess high level 

of active form of legumain 
 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

W badaniach przeprowadzonych w ramach realizacji rozprawy doktorskiej 

przedstawiłam projektowanie i syntezę nowych, selektywnych narzędzi chemicznych 

(markery TOF) do badania aktywności medycznie ważnych enzymów z grupy proteaz 

cysteinowych i serynowych z zastosowaniem cytometrii masowej. Badania te miały na 

celu opracowanie i walidację nowej metody wieloparametrowej analizy enzymów 

proteolitycznych przy użyciu najnowszych technik badawczych. Opracowane narzędzia 

posłużyły do analizy zawartości aktywnych form proteaz w różnorodnych próbkach 

biologicznych, takich jak m.in. jednojądrzaste komórki krwi obwodowej.  
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Do tej pory opisanych zostało wiele małocząsteczkowych związków chemicznych 

służących do analizy proteaz cysteinowych, niemniej jednak większość z nich posiada 

liczne niedoskonałości, uniemożliwiające precyzyjną ewaluację procesów biologicznych. 

Składają się na nie m.in. brak selektywności wobec celowanego białka, słaba 

przepuszczalność przez błony czy wysoka toksyczność. Ponadto, syntetyczne markery 

chemiczne najczęściej zawierają w swojej strukturze fluorofory, które nie tylko wykazują 

szerokie widma absorpcji i emisji, ale również bardzo często niespecyficznie łączą się 

zarówno z błoną jak i innymi komponentami komórkowymi. W swojej pracy 

przedstawiłam rozwiązanie, które umożliwia nie tylko pokonanie wyżej wymienionych 

wad, ale również pozwala na wieloparametrową analizę aktywności proteaz w złożonych 

systemach biologicznych. Dzięki połączeniu optymalnych inhibitorów proteaz  

z chelatorem jonów metali uzyskałam nowy rodzaj niezwykle selektywnych związków 

chemicznych kompatybilnych z cytometrią masową. Przedstawiona technologia oraz 

badania za nią idące, są pierwszymi tego rodzaju. 
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ABSTRACT 

 

Bioconjugation is a well-known method of designing new drug candidates for 

many different diseases, including cancer. The idea of the process is to join two or more 

bioactive molecules by means of a covalent bond. Thus, obtained hybrids often exhibit 

higher efficiency compared to that of the starting compounds. Recently, the use of click 

chemistry, especially Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition, has attracted much attention 

for the synthesis of bioconjugates of natural compounds. The great advantage of this 

reaction is its high yield and enzymatic stability of the 1,2,3-triazole ring. Mild 

conditions of this reaction guarantee that it can be used to modify compounds with low 

stability, such as salinomycin – a representative of ionophore antibiotics. 

Salinomycin is a naturally occurring lipophilic compound isolated from 

Streptomyces albus. It is capable of forming complexes with metal cations and transport 

them across the lipid membranes. This process disturbs the intercellular Na+/K+ 

concentration gradient and leads to apoptosis (programmed cell death). Salinomycin 

exhibits high anticancer activity, including efficiency against multidrug-resistant cancer 

cells and cancer stem cells of different origin. Chemical modification of the 

salinomycin skeleton to increase its biological activity is a very interesting research 

direction. 

Our review article is focused on the application of click chemistry for the synthesis 

of salinomycin bioconjugates with many different biologically active compounds 

(Cinchona alkaloids, nucleosides, triphenylphosphonium cation, betulinic acid and 

other ionophore antibiotics). Some of the obtained hybrids exhibit higher efficiency 

compared to that of the starting compounds, e.g., increased anticancer activity, the 

ability to overcome multi-drug resistance, or improved ionophoretic properties. These 

results are a good starting point for further research on the use of click chemistry in the 

synthesis of highly functional hybrids of natural compounds. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: salinomycin, ionophores, bioconjugation, click chemistry, anticancer 

activity 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
ACN – acetonitryl 

AZT – azydotymidyna 

BALB/3T3 – linia prawidłowych zarodkowych mysich fibroblastów 

BET – kwas betulinowy 

CSCs  – macierzyste komórki nowotworowe 

CuAAC  – cykloaddycja alkinowo-azydkowa katalizowana jonami 

miedzi(I) 

DBU  – 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en 

DCC  – N,N′-dicykloheksylokarbodiimid 

DCM – dichlorometan 

DIPEA – N,N-diizopropyloetyloamina 

DMAP – 4-dimetyloaminopirydyna 

DMF  – dimetyloformamid 

EDTA – kwas (etylenodiamino)tetraoctowy 

HepG2 – linia komórkowa nowotworu wątroby 

HL-60 – linia komórkowa białaczki promielocytowej 

HL-60/vinc – linia komórkowa białaczki promielocytowej opornej na 

winkrystynę 

HOBt – N-hydroksybenzotriazol 

HT-29 – linia komórkowa nowotworu jelita grubego 

JIMT-1 – linia komórkowa nowotworu piersi 

LAS – kwas lasalowy 

LoVo – linia komórkowa gruczolaka okrężnicy 

LoVo/DX – linia komórkowa gruczolaka okrężnicy opornego na 

doksorubicynę 

LS-180 – linia komórkowa nowotworu jelita grubego 

MCF-10A – linia prawidłowych komórek gruczołu sutkowego  

MCF-7 – linia komórkowa nowotworu piersi 

MDA-MB-231 – linia komórkowa potrójnie negatywnego nowotworu piersi 

MDR  – oporność wielolekowa 

MIC – minimalne stężenie hamujące 

MON – monenzyna 

MV-4-11 – linia komórkowa bifenotypowej białaczki szpikowej 

PPy – 4-pirolidynopirydyna 

p-TsOH – kwas para-toluenosulfonowy 

RI – współczynnik oporności 

SAL – salinomycyna 

SI – współczynnik selektywności 

SKBR-3 – linia komórkowa nowotworu piersi 

SW707 – linia komórkowa nowotworu jelita grubego 

TBAF  – fluorek tetra-n-butyloamoniowy 

TMSEtOH – 2-(trimetylosililo)etanol 

TCFH – heksafluorofosforan N,N,N’,N’-

tetrametylochloroformamidyny 

THF – tetrahydrofuran 

TPP+ – kation trifenylofosfoniowy 

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia 
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WPROWADZENIE 

 
Występowanie chorób nowotworowych jest poważnym problemem 

cywilizacyjnym, który obejmuje wszystkie grupy społeczne oraz wiekowe. Nowotwory 

stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie. Według 

danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO),               

w 2018 roku odnotowano blisko 10 milionów zgonów spowodowanych chorobami 

nowotworowymi oraz ponad 18 milionów nowych przypadków zachorowań [1]. 

Prognozy opublikowane przez WHO jasno pokazują, że wartości te będą dynamicznie 

wzrastać w kolejnych latach, najprawdopodobniej osiągając poziom około 30 milionów 

nowych zachorowań w 2040 roku; liczba chorych niemalże się podwoi [1]. Nowotwory 

są również poważnym „obciążeniem” ekonomicznym; w 2010 roku na całym świecie 

przeznaczono ponad bilion dolarów na działania związane zarówno z leczeniem, jak                

i z prewencją nowotworów [2]. Przytoczone dane jednoznacznie potwierdzają, że walka 

z tą grupą ponad 100 różnorodnych i niezwykle trudnych do zwalczenia chorób jest 

jednym z najważniejszych, najtrudniejszych, a także najbardziej kosztownych zadań 

współczesnej nauki oraz medycyny. 

Wśród aktualnie stosowanych leków onkologicznych znaleźć można wiele 

związków pochodzenia naturalnego, na przykład doksorubicynę, kombretastatynę A–4, 

winkrystynę czy zasługujące na szczególną uwagę kamptotecynę i taksol, które znalazły 

zastosowanie między innymi w chemioterapii nowotworu jajników oraz okrężnicy [3–

5]. Dużym problemem związanym ze stosowaniem chemioterapeutyków jest możliwość 

wykształcenia tak zwanej oporności wielolekowej (ang. multidrug resistance, MDR). 

Zjawisko to polega na całkowitej lub częściowej utracie wrażliwości komórek 

nowotworowych na stosowane terapeutyki [6]. W efekcie terapia przestaje być 

skuteczna. W świetle tych doniesień, niezwykle istotnym wyzwaniem jest poszukiwanie 

nowych, skutecznych leków przeciwnowotworowych, które wykazują zdolność do 

przełamywania MDR. Ciekawym kierunkiem badań obserwowanym w wielu grupach 

badawczych na całym świecie jest chemiczna modyfikacja związków pochodzenia 

naturalnego, które wykazują aktywność przeciwnowotworową i wykorzystanie tego 

typu pochodnych jako potencjalnych chemioterapeutyków, również wobec 

lekoopornych linii komórek nowotworowych. Grupą produktów naturalnych                           

o niezwykle interesujących właściwościach biologicznych (przeciwbakteryjnych, 

przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych, kokcydiostatycznych, przeciw-

nowotworowych) są antybiotyki jonoforowe (jonofory), których głównym 

przedstawicielem jest salinomycyna [7–10]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. SALINOMYCYNA JAKO PRZEDSTAWICIEL ANTYBIOTYKÓW 

JONOFOROWYCH  

 
Salinomycyna (SAL, Rys. 1) została wyizolowana w 1974 roku z promieniowców 

z rodzaju Streptomyces albus w trakcie badań przesiewowych mających na celu 

znalezienie nowych antybiotyków [11]. W 1981 roku po raz pierwszy przeprowadzono 

syntezę totalną tego związku, którą rozwinięto w kolejnych latach, a w 2012 roku 

zaprezentowano jego biosyntezę [12–14]. 

 

 
Rysunek 1.  Struktura salinomycyny (SAL) 

Figure 1. The chemical structure of salinomycin (SAL) 

 

Cząsteczka SAL zawiera w swojej strukturze 11 atomów tlenu, które wchodzą                 

w skład różnorodnych grup funkcyjnych (grupa ketonowa, trzy grupy hydroksylowe, 

grupa karboksylowa oraz pięć eterowych atomów tlenu). Charakterystyczną cechą SAL 

jest obecność trójcyklicznego [6-6-5]-bis-spiroketalowego systemu pierścieni o izomerii 

cis, który rzadko występuje wśród związków pochodzenia naturalnego [15]. 

Karboksylowe antybiotyki jonoforowe występują w formie pseudocyklicznej, 

dzięki tworzeniu wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych typu „głowa do 

ogona”. W tak utworzonej strukturze atomy tlenu skierowane są do wnętrza cząsteczki, 

dzięki czemu może ona wiązać kationy metali. Szkielet polieterowy ma zdolność do 

tworzenia kompleksów zarówno z kationami jedno-, jak i dwuwartościowymi [16]. 

Stwierdzono, że SAL efektywniej transportuje kationy jedno- niż dwuwartościowe [11]. 

 

1.1. AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA SALINOMYCYNY  

 

SAL wykazuje znaczącą  aktywność biologiczną wobec bakterii Gram-dodatnich, 

w związku z czym jest szeroko stosowana jako przeciwbakteryjny promotor wzrostu w 

hodowli zwierząt [17]. Natomiast jonofor ten okazał się nieskuteczny w walce                              

z bakteriami Gram-ujemnymi, co wynika z obecności w ich komórkach dodatkowej, 

zewnętrznej błony komórkowej, która jest nieprzepuszczalna dla tego typu 

hydrofobowych związków [17–18]. Odkryto jednak, że niektóre kwasy organiczne 

mogą zwiększać przepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej bakterii Gram-

ujemnych [19]. Dzięki temu możliwe było zbadanie właściwości bakteriobójczych SAL  
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wobec Escherichia coli przy zastosowaniu tego jonoforu razem z kwasem cytrynowym 

[20].  

W 2017 roku zbadano aktywność 2582 związków chemicznych wobec 

Mycobacterium aurum – SAL okazała się jedną z 19 najbardziej aktywnych substancji, 

wykazując minimalne stężenie hamujące (ang. minimum inhibitory concentration, MIC) 

na poziomie 0,04 µg mL-1 [21]. Oprócz tego, SAL wykazuje umiarkowaną aktywność 

wobec różnych szczepów Mycobacterium tuberculosis – bakterii wywołującej gruźlicę 

[21]. Warto wspomnieć, że aktywność SAL wobec szczepów Staphylococcus aureus               

i Staphylococcus epidermidis jest zbliżona do aktywności wykazywanej przez 

cyprofloksacynę – powszechnie stosowany antybiotyk [22]. SAL wykazuje aktywność 

in vitro nie tylko wobec szczepów bakterii podatnych na działanie antybiotyków, lecz 

również tych antybiotykoopornych [23]. Jonofor ten jest aktywny wobec 

wyizolowanego z pacjentów szczepu gronkowca złocistego opornego na działanie 

chloramfenikolu, erytromycyny, streptomycyny i tetracykliny z wartością MIC równą 

3,12 µg mL-1 [24]. 

Przeciwgrzybicza aktywność SAL nie jest tak silna jak jej aktywność wobec 

bakterii Gram-dodatnich [25]. Są jednak pewne wyjątki; SAL wykazuje umiarkowaną 

aktywność wobec Candida albicans, Paecilomyces variotti, Penicillium digitatum oraz 

Saccharomyces cerevisiae [26]. Warto wspomnieć, że zastosowanie SAL w połączeniu 

z polimyksyną B (antybiotykiem wytwarzanym przez Bacillus polymyxa) zwiększa jej 

aktywność przeciwgrzybiczą wobec drożdży i grzybów strzępkowych (zwanych 

potocznie pleśnią) [27]. 

Przeciwwirusowa aktywność SAL została potwierdzona jedynie kilkoma 

doniesieniami literaturowymi. Znane są badania dotyczące działania SAL na wirusa 

HIV1. Spośród 10 przebadanych jonoforów, SAL okazała się najbardziej efektywną 

substancją do walki z wirusem, wykazując wartości EC50 (ang. half maximal effective 

concenctration) w przedziale 0,40 ± 0,04 µg mL-1 [28]. Drugim przykładem 

potwierdzającym przeciwwirusową aktywność SAL są badania, które miały na celu 

znalezienie najbardziej aktywnych substancji do walki z wirusem grypy spośród 2000 

badanych związków chemicznych.  SAL wykazała wysoką aktywność (EC50 = 0,4–4,3 

µg mL-1). Warto wspomnieć, że terapia łączona z użyciem SAL i fosforanu 

oseltamiwiru, który jest selektywnym inhibitorem neuraminidazy (enzymu wirusa 

grypy), skutkowała zwiększeniem aktywności przeciwwirusowej jonoforu [29]. Badania 

nad aktywnością przeciwwirusową antybiotyków jonoforowych wykazały też, że 

niektóre z nich, w tym SAL, mogą być rozpatrywane jako skuteczne środki w walce                   

z wirusem  SARS-CoV-2 [30–31]. 

Zastosowanie SAL jako dodatku do paszy dla zwierząt jest związane z wysoką 

aktywnością przeciwpasożytniczą tego jonoforu, szczególnie wobec pierwotniaków 

wywołujących kokcydiozę – chorobę pasożytniczą będącą dużym problemem                        

w hodowli drobiu [32–33]. Sól sodowa SAL (Sacox®) jest skuteczna wobec wielu 

różnych pierwotniaków z rzędu Coccidia, rodzaju Eimeria, będących głównym 

czynnikiem  chorobotwórczym  wywołującym  kokcydiozę  [32].  Warto  zaznaczyć,  że  



 

 

stosowanie SAL w walce z tą chorobą jest bardziej efektywne niż stosowanie wielu 

innych leków przeciwpasożytniczych [32]. SAL jest też skuteczna wobec świdrowców 

z gatunku Trypanosoma brucei wywołujących śpiączkę afrykańską – ludzką odmianę 

trypanosomozy. Jonofor ten hamuje wzrost pasożytów osiągając mikromolowe wartości 

GI50 (ang. half maximal growth inhibition) [34]. Przykładem choroby pasożytniczej, 

która ciągle stanowi zagrożenie dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej jest malaria, 

wywoływana przez jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium. Badania 

in vitro wykazały, że jonofory karboksylowe, szczególnie te, które kompleksują kationy 

jednowartościowe, są interesującymi kandydatami na środki przeciwmalaryczne [35]. 

SAL okazała się skuteczna wobec Plasmodium falciparum – jednego z głównych 

gatunków wywołujących malarię u ludzi – osiągając nanomolowe wartości IC50  (ang. 

half maximal inhibitory concentration) [36]. W dodatku, SAL jest bardziej aktywna 

wobec pierwotniaków opornych na działanie chlorochiny niż powszechnie stosowane 

leki, takie jak amodiachina, artemeter czy artesunat. Należy zaznaczyć, że SAL jest 

bardziej aktywna i selektywna wobec pasożytów opornych na leczenie chlorochiną niż 

tych, które są podatne na działanie tego leku [37]. 

 

1.2. AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWA SALINOMYCYNY  

 

Przy omawianiu aktywności biologicznej SAL nie sposób nie wspomnieć o jej 

niezwykle wysokiej aktywności przeciwnowotworowej. Badania różnych grup 

badawczych potwierdziły jej skuteczność zarówno w testach in vitro, jak i in vivo.                

W dodatku, jonofor ten jest w stanie przełamać MDR wielu linii komórek 

nowotworowych oraz jest skuteczny wobec macierzystych komórek nowotworowych 

(ang. cancer stem cells, CSCs), które są odpowiedzialne za rozwój, przerzuty oraz 

nawroty choroby [38–40]. 

W 2009 roku przeprowadzono badania przesiewowe, w których przetestowano 

prawie 16 tysięcy związków biologicznie aktywnych wobec macierzystych komórek 

nowotworu piersi. Wykazano, że jedynie 32 związki są w stanie hamować ich rozwój, 

przy czym to właśnie SAL wykazała najwyższą aktywność (przewyższając prawie 

stukrotnie aktywność paklitakselu, który jest powszechnie stosowanym 

chemioterapeutykiem w leczeniu nowotworów piersi) [38, 41]. Wiele niezależnych 

badań wykazało, że SAL jest skuteczna w testach in vitro, między innymi wobec 

nowotworu płuc, nosogardzieli, piersi, wątroby, trzustki, jajnika czy skóry [38, 42]. 

Badania wykazały również wysoką selektywność działania tego jonoforu w stosunku do 

komórek białaczkowych powodując ich apoptozę, nie niszcząc przy tym prawidłowych 

komórek organizmu [38, 43]. 

W literaturze można znaleźć doniesienia opisujące zastosowanie SAL w leczeniu 

chorób nowotworowych u dwóch pacjentek. Jedna z nich cierpiała na inwazyjny 

nowotwór piersi z przerzutami do kości, a u drugiej zdiagnozowano płaskonabłonkowy 

nowotwór sromu z przerzutami do kości miednicowej. Obu pacjentkom podawano 

dożylnie SAL w dawce 200–250 µg kg-1  co  drugi  dzień.  Oprócz  kilku  efektów  ubo- 
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cznych (łagodna tachykardia, drżenie rąk) nie zaobserwowano długotrwałych działań 

niepożądanych, takich jak np. łysienie czy wymioty [38, 44].  

W 2012 roku wykazano, że SAL może być stosowana w terapii nowotworów jako 

środek uwrażliwiający. Efekt uczulający SAL polega na zwiększeniu skuteczności 

innych metod leczenia choroby (np. radioterapii lub chemioterapii), gdy są one 

stosowane razem z tym jonoforem. Efekt synergiczny stosowania SAL zaobserwowano 

między innymi dla gemcytabiny (wobec CSCs trzustki), imatynibu (wobec CSCs 

przewodu pokarmowego) oraz dla metod radioterapii przez wzrost stopnia uszkodzenia 

DNA i spadek poziomu białek p21 [38, 45–46]. Podobny efekt obserwuje się przy 

zastosowaniu SAL razem z innymi chemioterapeutykami, np. doksorubicyną, 

winblastyną czy cisplatyną [42]. 

2. CHEMIA „KLIK” 

 

W 2001 roku Sharpless przedstawił nowe podejście w projektowaniu i syntezie 

związków lekopodobnych, co w następnych latach przyczyniło się do gwałtownego 

rozwoju chemii medycznej i przyspieszyło proces poszukiwania nowych kandydatów 

na leki [48]. W swojej pracy omówił metody syntezy, które cechuje wysoka 

selektywność i wydajność, odporność na warunki wodne i tlenowe, stosowanie 

nietoksycznych rozpuszczalników oraz niewielka ilość produktów ubocznych, które 

można usunąć metodami niechromatograficznymi. Grupę reakcji spełniających 

wymienione kryteria nazwał chemią „klik”, co może kojarzyć się z dźwiękiem 

zamykanego zamka i koncepcyjnie oddaje prostotę i efektywność tego procesu oraz 

kompatybilność reagentów, które biorą w nim udział. Przykładami reakcji „klik” są 

między innymi cykloaddycja (hetero-)Dielsa-Aldera, substytucja nukleofilowa                       

w naprężonych układach heterocyklicznych czy reakcja syntezy imin ze związków 

karbonylowych. Najważniejszym przykładem chemii „klik” pozostaje jednak 1,3-

dipolarna cykloaddycja Huisgena, czyli cykloaddycja azydkowo-alkinowa (Rys. 2) [49]. 

 

 
Rysunek 2.  Otrzymywanie układów 1,2,3-triazolowych w reakcji cykloaddycji azydkowo-alkinowej 

Figure 2. Preparation of 1,2,3-triazole systems by azide-alkyne cycloaddition reaction 



 

 

1,3-dipolarna cykloaddycja Huisgena to reakcja pomiędzy azydkiem                                

a terminalnym (lub aktywowanym) alkinem, której produktem jest układ 1,2,3-

triazolowy. Jeśli reakcja jest prowadzona jedynie termicznie, bez dodatku katalizatora, 

to jej czas trwania jest długi i otrzymuje się mieszaninę regioizomerów ‒ 1,4- oraz 1,5-

dwupodstawionych 1,2,3-triazoli. Zastosowanie kationów miedzi(I) skraca czas trwania 

reakcji oraz umożliwia regioselektywne otrzymanie jedynie 1,4-dwupodstawionego 

układu triazolowego (Rys. 2) [50]. Proces można też prowadzić przy zastosowaniu 

związków koordynacyjnych rutenu(II) – wtedy produktem takiej reakcji jest 1,5-

dwupodstawiony układ triazolowy (Rys. 2) [51].  

Najczęściej stosowanym wariantem 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena jest ten, 

w którym stosuje się kationy miedzi(I) i otrzymuje się 1,4-dwupodstawione pierścienie 

triazolowe (ang. copper(I)-catalyzed alkyne-azide cycloaddition, CuAAC). Taką reakcję 

można przeprowadzić na dwa sposoby: 

• w wariancie Sharplessa – zastosowanie siarczanu(VI) miedzi(II) oraz 

czynnika redukującego (najczęściej askorbinianu sodu), który pozwala na 

otrzymanie kationów Cu(I) in situ. W tych warunkach stosuje się układy 

wodno-alkoholowe, które umożliwiają rozpuszczenie wszystkich użytych 

reagentów [50]; 

• w wariancie Meldala – zastosowanie jodku miedzi(I). Reakcję prowadzi 

się np. w acetonitrylu, jednak wymagane jest użycie gazu obojętnego, aby 

zapobiec utlenieniu kationów Cu(I) do Cu(II) [52]. 

Za swoje badania nad chemią „klik” Barry Sharpless oraz Morten Meldal zostali 

uhonorowani w 2022 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Wraz z nimi nagrodę 

otrzymała Carolyn Bertozzi za badania nad chemią bioortogonalną. Ten rodzaj chemii 

polega na zastosowaniu reakcji "klik" w komórkach, bez zaburzania procesów 

biochemicznych w nich zachodzących. Podejście to znajduje zastosowanie                            

w diagnostyce oraz procesie znakowania, co pomaga lepiej zrozumieć chemiczne oraz 

biologiczne funkcjonowanie komórki [53]. 

3. ZASTOSOWANIE CHEMII „KLIK” DO SYNTEZY BIOKONIUGATÓW 

SALINOMYCYNY  
 

Proces biokoniugacji polega na łączeniu dwóch lub więcej bioaktywnych 

cząsteczek za pomocą wiązania kowalencyjnego. Jest to jedna z najczęściej 

stosowanych strategii w opracowywaniu nowych hybryd o lepszej skuteczności 

działania w porównaniu do związków wyjściowych. Biokoniugaty mogą zostać 

utworzone przez połączenie w jednej cząsteczce dwóch lub więcej biomolekuł albo 

przez łączenie biomolekuł z syntetycznymi małymi cząsteczkami. Tego typu hybrydy 

mogą wykazać szereg potencjalnych zastosowań, między innymi jako nowe środki 

terapeutyczne [54–56].  

Warto podkreślić, że chemiczna modyfikacja antybiotyków jonoforowych, w tym 

SAL, jest procesem trudnym. Ze względu na swoją charakterystyczną budowę, w tym 

obecność  wspomnianego,   trójcyklicznego  [6-6-5]-bis-spiroketalowego  systemu  pier- 
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ścieni, SAL jest związkiem wrażliwym na czynniki zewnętrzne i ulega 

nieodwracalnemu rozpadowi w środowisku kwasowym, mocno zasadowym oraz przy 

zbyt intensywnym ogrzewaniu [13]. Dobrane metody biokoniugacji tego związku 

muszą być zatem możliwe do przeprowadzenia w łagodnych warunkach. Reakcja 

CuAAC spełnia te kryterium, więc z powodzeniem została zastosowana do chemicznej 

modyfikacji struktury SAL, w tym syntezie jej koniugatów z innymi biologicznie 

aktywnymi cząsteczkami. Do tej pory opisano triazolowe hybrydy SAL z alkaloidami 

kory chinowca, nukleozydami, kationem trifenylofosfoniowym, innymi antybiotykami 

jonoforowymi czy też kwasem betulinowym.  

 

3.1. KONIUGATY Z ALKALOIDAMI KORY CHINOWCA  

 

Alkaloidy kory drzewa chinowego izolowane z Cinchona L. to grupa naturalnie 

występujących związków, które przez wiele lat stosowane były jako leki 

przeciwmalaryczne i przeciwarytmiczne [54, 57]. W ostatnich latach udowodniono, że 

substancje te wykazują również bardzo interesujące właściwości przeciwnowotworowe. 

Chinina i cynchonina skutecznie przełamują lekooporność komórek nowotworowych 

pacjentów leczonych przy użyciu chemioterapeutyków, takich jak np. paklitaksel czy 

doksorubicyna [54, 58].  

 

Synteza koniugatów 

 

W 2015 roku zastosowano chemię „klik” do syntezy serii biokoniugatów SAL                  

z czterema różnymi alkaloidami kory drzewa chinowego (Rys. 3) – azydkami 

cynchoniny (związek 1), chininy (związek 2), 9-epi-chininy (związek 3) i 9-epi-

chinidyny (związek 4). Reakcję pomiędzy amidem propargilowym SAL i odpowiednim 

azydkiem alkaloidu kory chinowej katalizowano jonami miedzi(I) zgodnie z raportem 

Sharplessa (Rys. 3). Proces przeprowadzono w układzie rozpuszczalników 

woda/metanol (1/1, v/v). Dobór odpowiednich objętości rozpuszczalnika organicznego 

oraz wody był o tyle istotny, że wszystkie zastosowane reagenty musiały ulec 

rozpuszczeniu. Było to zadanie o tyle utrudnione, że w reakcji brały udział duże 

cząsteczki organiczne oraz związki nieorganiczne. Po spełnieniu wyżej wymienionych 

warunków, reakcja „klik” zaszła bez problemu w temperaturze pokojowej w czasie 24–

48 godzin. Obserwacja zaniku jednego z reagentów (w tym wypadku azydku alkaloidu 

kory chinowca) za pomocą chromatografii cienkowarstwowej pozwoliła na określenie 

momentu zakończenia reakcji. Następcza ekstrakcja typu ciecz-ciecz 

(chloroform/wodny roztwór EDTA) pozwoliła na przeniesienie produktu (oraz resztek 

nieprzereagowanych substratów organicznych) całkowicie do warstwy organicznej. 

Biokoniugaty zostały finalnie oczyszczone za pomocą chromatografii kolumnowej                    

i wyizolowane z zadowalającą wydajnością 50–78% [54, 59].  

 

 

 



 

 

 
Rysunek 3. Synteza biokoniugatów SAL z alkaloidami kory chinowca [59] 
Figure 3. Synthesis of SAL bioconjugates with Cinchona bark alkaloids [59] 

 

Aktywność przeciwnowotworowa koniugatów 

 

Otrzymane hybrydy poddane zostały testom w celu określenia ich aktywności 

przeciwproliferacyjnej. W badaniach użyto różnorodnych linii komórek 

nowotworowych, w tym gruczolaka okrężnicy (LoVo), jego wariantu opornego na 

działanie doksorubicyny (LoVo/DX) oraz nowotworu wątroby (HepG2). W celu 

określenia selektywności działania otrzymanych analogów, przeprowadzono również 

badania na normalnych mysich embrionalnych fibroblastach (BALB/3T3) jako linii 

referencyjnej. Związki 3 i 4 (Rys. 3) wykazały aktywność przeciwnowotworową                  

w zakresie stężeń mikromolowych (IC50 < 3,00 µM), przy czym ich toksyczność wobec 

linii referencyjnej była niższa niż toksyczność doksorubicyny i cisplatyny. Warto 

wspomnieć, że analiza współczynników lekooporności wykazała, że związki 2 i 3 

skutecznie przebijały lekooporność linii LoVo/DX. Badania potwierdziły, że koniugacja 

SAL z alkaloidami kory drzewa chinowego za pomocą linkera triazolowego może 

prowadzić do hybryd o interesujących właściwościach biologicznych, w tym niższej 

toksyczności niż powszechnie stosowane cytostatyki [54, 59].  

 

3.2. KONIUGATY Z NUKLEOZYDAMI  

 

W grupie nukleozydów dwa związki zasługują na szczególną uwagę ze względu na 

swoje właściwości farmakologiczne – floksurydyna (5-fluoro-2'-deoksyurydyna), 

będąca najbardziej znaną pochodną 5-fluorouracylu, oraz AZT (azydotymidyna). 

Mechanizm działania floksurydyny jest dobrze znany, a jej wysoka aktywność 

przeciwnowotworowa sprawia, że jest związkiem stosowanym w leczeniu różnych 

typów nowotworów. Działanie chemioterapeutyczne jest  jednak  znacznie  ograniczone  
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ze względu na niską biodostępność oraz wysoką toksyczność [54, 60]. AZT z kolei jest 

lekiem przeciwretrowirusowym, jednak jego repozycjonowanie do terapii nowotworów 

jest znacznie ograniczone przez wysoką toksyczność, prowadzącą między innymi do 

supresji szpiku kostnego i miopatii [61]. Biokoniugacja związków biologicznie 

aktywnych z innymi selektywnymi cząsteczkami, jak np. z SAL, może znacząco 

wpłynąć na poprawę ich profilu farmakologicznego. 

 

Synteza koniugatów 

 

Pierwsza z metod syntezy polegała na 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena 

przeprowadzonej zgodnie z raportem Sharplessa (obecność siarczanu miedzi(II) oraz 

askorbinianu sodu). Substratami dla tej reakcji były amid propargilowy SAL oraz 

azydkowa pochodna odpowiedniego nukleozydu (Rys. 4). Proces przeprowadzono                 

w układzie rozpuszczalników woda/dioksan (1/3, v/v). Zwiększenie objętości użytego 

rozpuszczalnika organicznego było konieczne ze względu na znacząco ograniczoną 

rozpuszczalność nukleozydów oraz amidu SAL w wodzie. Reakcję prowadzono przez 

12 godzin w temperaturze pokojowej. Oba koniugaty typu „klik” (związki 6 i 8, Rys. 4) 

oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej i wyizolowano z wydajnością 67% 

dla koniugatu z floksurydyną oraz 61% dla koniugatu z AZT. Alternatywna metoda 

syntezy koniugatów polegała z kolei na reakcji grupy karboksylowej SAL z grupą 

hydroksylową odpowiedniego nukleozydu w warunkach estryfikacji Steglicha (DCC, 

PPy oraz kwas para-toluenosulfonowy) (związki 5 i 7, Rys. 4). Koniugaty estrowe 

wyizolowano z wydajnością 55% w przypadku estru z floksurydyną oraz 73%                       

w przypadku estru z AZT [54, 62–63]. Porównując obie metody syntezy można 

zauważyć, że wydajność przeprowadzonych reakcji jest porównywalna. Niemniej,                

w przypadku koniugacji cząsteczki SAL z floksurydyną, reakcja „klik” była 

wydajniejsza od reakcji estryfikacji, co jednoznacznie potwierdza jej wysoki potencjał 

w otrzymywaniu złożonych hybryd związków biologicznie aktywnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Zastosowane bloki budulcowe (floksurydyna, jej azydek i AZT): 

 

 

 

 

 

Floksurydyna Azydek floksurydyny AZT 

do związku 5 (ester) do związku 6 (typu „klik”) do związku 7 (ester)  

do związku 8 (typu „klik”) 

Rysunek 4.  Synteza biokoniugatów SAL z nukleozydami [62–63] 

Figure 4. Synthesis of SAL bioconjugates with nucleosides [62–63] 

 

Aktywność przeciwnowotworowa koniugatów 

 

W badaniach aktywności przeciwproliferacyjnej otrzymanych hybryd 

wykorzystano siedem linii komórek nowotworowych, w tym ludzkiej białaczki 

promielocytowej (HL-60) oraz jej wariantu opornego na działanie winkrystyny (HL-

60/vinc), gruczolaka okrężnicy (LoVo) oraz jego wariantu opornego na działanie 

doksorubicyny (LoVo/DX), a także trzech innych linii komórkowych raka okrężnicy, tj. 

HT-29, LS-180 i SW707. Aktywność obu koniugatów SAL z AZT została dodatkowo 

określona wobec komórek ludzkiej białaczki mielomonocytowej (MV-4-11). Badania 

wykazały, że hybrydy estrowe (związki 5 i 7, Rys. 4) wykazały znacznie wyższą 

aktywność przeciwnowotworową niż hybrydy typu "klik" (związki 6 i 8, Rys. 4). Warto 

przy tym podkreślić, że aktywność biologiczna związku 5 okazała się dużo lepsza niż 

niemodyfikowanego nukleozydu oraz dwóch leków referencyjnych. Związek ten 

wykazał ponadto aktywność przeciwnowotworową porównywalną do SAL, jednak 

współczynnik selektywności oraz lekooporności wobec linii LoVo/DX były wyższe 

(mniej obiecujące) niż dla  wyjściowego  jonoforu  [54, 62–63].  Obserwowane  różnice 
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w aktywności przeciwnowotworowej mogą wynikać z niższej stabilności 

enzymatycznej wiązania estrowego w porówaniu z wiązeniem amidowym/układem 

triazolowym, co może skutkować uwolnieniem biologicznie aktywnej formy SAL 

wewnątrz komórek nowotworowych [54, 64‒65]. 

 

3.3. KONIUGATY Z KATIONEM TRIFENYLOFOSFONIOWYM  

 

Bardzo ważnym parametrem do wstępnej oceny kandydatów na leki 

przeciwnowotworowe jest selektywność ich działania, czyli zdolność do zwalczania 

komórek nowotworowych przy jednoczesnej neutralności wobec komórek zdrowych. 

Projektowanie analogów o wysokiej selektywności jest aktualnie jednym z najbardziej 

wymagających wyzwań w terapii przeciwnowotworowej. W tym kontekście warto 

wspomnieć, że wiele chorób (nowotwory, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne) jest 

związanych z funkcjonowaniem mitochondriów [66–68]. Badania wskazują, że 

mitochondria odgrywają ważną rolę zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

ścieżkach apoptozy, co czyni je ważnymi celami terapeutycznymi przy projektowaniu 

nowych leków przeciwnowotworowych. Permabilizacja błony mitochondrialnej jest 

zjawiskiem warunkującym skierowanie komórki nowotworowej na szlak apoptozy,                   

a w konsekwencji prowadzi do jej śmierci [66–68]. Znanych jest wiele substancji                   

i ugrupowań chemicznych, które w komórce kierowane są do mitochondriów. Jednym  

z przykładów jest kation trifenylofosfoniowy (TPP+) [67–68]. 

 

Synteza koniugatów 

 

W celu zwiększenia selektywności działania SAL oraz jej pochodnych, rozsądnym 

krokiem wydaje się biokoniugacja z TPP+. W tym kontekście, w ostatnim czasie 

otrzymano serię analogów SAL modyfikowanych zarówno w pozycji C1, jak i C20, 

przy czym jedna z hybryd została otrzymana za pomocą reakcji CuAAC pomiędzy C20-

epi-azydkiem SAL oraz propargilową pochodną TPP+ (związek 9, Rys. 5). Proces 

przeprowadzono według protokołu Meldala z zastosowaniem jodku miedzi(I) jako 

źródła jonów Cu(I). Ze względu na ograniczoną rozpuszczalność jodku miedzi(I), 

reakcję prowadzono w acetonitrylu. Do kontroli przebiegu reakcji wykorzystano 

chromatografię cienkowarstwową. Zanik substratu nastąpił po około 24 godzinach 

prowadzenia reakcji w temperaturze pokojowej. Reakcja może być również prowadzona 

w warunkach Sharplessa, jednak zastosowanie warunków Meldala umożliwiło 

otrzymanie produktu z wyższą 38% wydajnością [69]. Umiarkowane przereagowanie 

substratów zaobserwowane w tym przypadku może być wytłumaczone względami 

sterycznymi, a konkretniej, próbą wprowadzenia objętościowo dużego podstawnika 

trifenylofosfoniowego do centralnej części SAL. W przypadku pochodnych estrowych 

(związki 10 i 11, Rys. 5), wydajność syntezy związku 10 wynosiła 31%, podczas gdy 

wydajność dwuetapowej syntezy związku 11 wyniosła 64%, co może być 

potwierdzeniem hipotezy związanej z zawadą steryczną – przyłączenie grupy trifenylo- 

fosfoniowej zachodziło łatwiej na dłuższym łańcuchu (linkerze) węglowym [69]. 



 

 

  

Rysunek 5.  Synteza biokoniugatów SAL z kationem trifenylofosfoniowym [69] 

Figure 5. Synthesis of SAL bioconjugates with triphenylphosphonium cation [69] 

 

Aktywność jonoforetyczna koniugatów 

 

Pochodna triazolowa (związek 9) wykazała wysoką aktywność jonoforetyczną 

zarówno w badaniach na błonach sztucznych (płaskie dwuwarstwy lipidowe                           

i liposomy), jak i naturalnych (mitochondria), natomiast hybrydy SAL z TPP+ 

przyłączonym w pozycji C1 (związki 10 i 11) okazały się nieaktywne [69]. 

Przepuszczalność związków przez błony lipidowe zbadano za pomocą obserwacji 

kinetyki relaksacji prądu po wywołaniu na błonie skoku napięcia. Relaksacja jest 

związana z redystrybucją ładunku w dwuwarstwie lipidowej. Związek 9 powodował 

znacznie szybszą relaksację prądu w przeprowadzonych badaniach niż związki 10 i 11, 

co sugeruje jego wysoką przepuszczalność przez dwuwarstwę lipidową [69]. 

Potwierdza to dużą skuteczność tego związku w transporcie kationów potasu i wodoru 

zarówno przez sztuczne (liposomalne), jak i mitochondrialne błony. SAL i związek 9 

nie indukowały przepływu prądu przez płaską dwuwarstwę lipidową, co potwierdza, że 

mechanizm działania jest oparty jedynie na wymianie kationów K+/H+. Wymiana 

jonowa wywołana przez związek 9 w mitochondriach była intensywniejsza od tej 

zaobserwowanej dla SAL, co sugeruje akumulację hybrydy 9 w mitochondriach [69]. 

 

 

 

 

898 M. SULIK, M. ANTOSZCZAK, A. HUCZYŃSKI  
   



 

ZASTOSOWANIE CHEMII „KLIK” DO SYNTEZY BIOKONIUGATÓW SALINOMYCYNY 899 
  

 

3.4. HOMO- I HETERODIMERY ANTYBIOTYKÓW JONOFOROWYCH  

 

Niezwykle interesującym kierunkiem badań nad chemiczną modyfikacją SAL                  

i innych antybiotyków jonoforowych jest synteza ich struktur dimerycznych. Tego typu 

związki mogą np. charakteryzować się zdolnością do koordynowania dwóch kationów 

metali i w ten sposób zwiększać efektywność ich transportu przez błony biologiczne. 

Pierścień triazolowy otrzymany w wyniku reakcji "klik" jest potencjalnie dobrym 

linkerem w tego typu hybrydach ze względu na swoją wysoką stabilność enzymatyczną 

w warunkach fizjologicznych.  

 

Synteza dimerów 

 

W 2017 roku otrzymano kilkanaście triazolowych pochodnych SAL, w tym cztery 

dimery, w których cząsteczki jonoforu połączone zostały za pomocą linkera 

wprowadzonego w pozycję C20 (związki 12–15, Rys. 6). Dla koniugatów w pozycji 

C20, reakcję „klik” przeprowadzono w układzie rozpuszczalników woda/tert-butanol 

(1/1, v/v). Dodatkowo, reakcja wymagała podwyższonej temperatury. Mogło to być 

spowodowane zawadą steryczną utrudniającą wprowadzenie dwóch podstawników 

triazolowych do wewnętrznej części cząsteczki jonoforu (Rys. 6). Oczekiwane struktury 

dimeryczne wyizolowano z wydajnościami 65–76%. Co ciekawe, w tej samej pracy 

opisano syntezę pochodnych C1 triazolowych SAL. Otrzymano je również według 

protokołu Sharplessa, jednak w dość nietypowym, dwufazowym układzie 

rozpuszczalników woda/DCM (1/1, v/v). Pochodne dimeryczne otrzymano w tym 

przypadku z wydajnościami 54–91% [70].  

 
Rysunek 6.  Synteza wybranych dimerów SAL [70] 

Figure 6. Synthesis of selected SAL dimers [70] 



 

 

W 2021 roku przeprowadzono syntezę homodimerów SAL połączonych ze sobą     

w pozycjach C1 i C20, a także heterodimerów antybiotyków jonoforowych, w których 

cząsteczkę SAL połączono za pomocą reakcji CuAAC z innymi przedstawicielami tej 

grupy – monenzyną (MON) oraz kwasem lasalowym (LAS) (związki 16–19 i związki 

23‒24, Rys. 7). Ponadto, w celu zwiększenia różnorodności otrzymanych struktur,               

w badaniach uwzględniono również syntezę kilku koniugatów SAL ze związkiem 

triterpenowym – kwasem betulinowym (BET) (związki 20‒22, Rys. 7), który wykazuje 

działanie wobec komórek nowotworowych, również tych lekoopornych [72]. 

Kluczowymi substratami użytymi do syntezy dimerów jonoforów były C20-epi-azydek 

SAL oraz prekursory propargilowe wszystkich wymienionych wyżej związków, 

otrzymane przez chemiczną modyfikację ich grupy karboksylowej (estry propargilowe 

oraz N-amidy propargilowe SAL, MON, LAS i BET). Dodatkowo, przeprowadzono 

reakcję O-acylowania grupy C3-hydroksylowej BET za pomocą chloromrówczanu 

propargilu, zaś otrzymany w ten sposób węglan posłużył w kolejnym kroku jako 

substrat do syntezy biokoniugatu z SAL. Prekursory te zostały otrzymane zgodnie                

z procedurami opisanymi w literaturze lub z ich niewielkimi modyfikacjami [72]. 

Mając dostęp do C20-epi-azydku SAL oraz serii prekursorów propargilowych, 

przeprowadzono serię reakcji "klik" zgodnie z raportem Meldala (przy użyciu jodku 

miedzi(I) w acetonitrylu oraz atmosferze gazu obojętnego) (Rys. 7). Reakcje przebiegły 

w oczekiwany sposób z wydajnościami 37–81% dając serię 9 nowych dimerów,                    

w których obie cząsteczki połączone zostały za pomocą linkera triazolowego (związki 

16–24). Ponadto, jeden wybrany dimer (związek 24) został skoniugowany z kwasem 

benzhydroksamowym lub salicylohydroksamowym, co podyktowane zostało wcześniej 

opublikowanymi doniesieniami o obiecującej bioaktywności tego typu układów. Dzięki 

temu seria została rozszerzona o dwie dodatkowe hybrydy (związki 25–26, Rys. 7). Ich 

synteza przebiegła z umiarkowaną wydajnością 31–32% [73–75].  
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Rysunek 7.  Synteza homo- i heterodimerów antybiotyków jonoforowych oraz ich koniugatów z wybranymi kwasami hydroksamowymi [72] 

Figure 7. Synthesis of homo- and heterodimers of ionophores and their conjugates with selected hydroxamic acids [72] 



 

 

Aktywność przeciwnowotworowa dimerów 

 

W grupie pochodnych triazolowych otrzymanych w 2017 roku to właśnie dimery 

SAL wykazały najwyższą aktywność wobec linii komórkowej nowotworu piersi MCF-

7 [38, 70]. Analiza rentgenostrukturalna SAL i jej pochodnych wykazała, że allilowa 

grupa hydroksylowa w pozycji C20 nie uczestniczy w kompleksowaniu kationów metali 

[71]. Można więc wysnuć wniosek, że wprowadzenie linkera triazolowego w pozycję 

C20 cząsteczki SAL nie wpłynęło negatywnie na zdolność tego typu hybryd do 

kompleksowania kationów metali, dzięki czemu wykazywały one wysoką aktywność 

wobec komórek nowotworowych [38, 70].  

Z kolei wszystkie hybrydy otrzymane w 2021 roku (związki 16–26) zostały 

poddane testom in vitro w celu wyznaczenia ich aktywności przeciwproliferacyjnej na 

sześciu liniach komórek nowotworowych, w tym ludzkiej bifenotypowej białaczce 

szpikowej (MV-4-11), trzech liniach nowotworu piersi (JIMT-1, MCF-7, SKBR-3), 

ludzkim gruczolaku okrężnicy (LoVo) oraz jego wariancie opornym na działanie 

doksorubicyny (LoVo/DX). Badania selektywności przeprowadzono z wykorzystaniem 

dwóch linii referencyjnych ‒ prawidłowych komórek gruczołu sutkowego (MCF-10A) 

oraz prawidłowych zarodkowych mysich fibroblastów (BALB/3T3) [72]. Analiza 

wartości IC50 pozwoliła ustalić, że większość otrzymanych dimerów wykazuje 

aktywność przeciwproliferacyjną w mikromolowym zakresie stężeń. W niektórych 

przypadkach otrzymane koniugaty okazały się bardziej aktywne niż związki wyjściowe 

i powszechnie stosowane cytostatyki. Na przykład, biorąc pod uwagę linię JIMT-1, 

wartość IC50 dla związku 17 wyniosła 0,76 µM, co było korzystniejsze od wartości IC50 

= 5,55 µM, 2,67 µM i 8,23 µM uzyskanych odpowiednio dla LAS, SAL i cisplatyny 

[72]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Rozwój strategii syntezy biologicznie aktywnych biokoniugatów jest niezwykle 

atrakcyjnym kierunkiem badań w chemii medycznej. Jej zastosowanie do chemicznej 

modyfikacji antybiotyków jonoforowych, w tym salinomycyny (SAL), pozwala na 

uzyskanie hybryd o specyficznych właściwościach – zwiększonej aktywności 

przeciwnowotworowej, zdolności do przełamywania oporności wielolekowej lub 

lepszych właściwości jonoforetycznych. Opisane w artykule biokoniugaty otrzymano z 

zadowalającą wydajnością z wykorzystaniem 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena 

katalizowanej jonami miedzi(I), czyli reakcji będącej najpopularniejszym przykładem 

nagrodzonej w 2022 roku Nagrodą Nobla chemii „klik”. Warto wspomnieć, że 

biokoniugacja niektórych hybryd oparta była na wytworzeniu wiązania estrowego lub 

amidowego, przy czym rodzaj użytego linkera mocno wpływał na aktywność 

biologiczną otrzymanych pochodnych. 

Zebrany materiał badawczy jasno pokazuje, że proces biokoniugacji związków 

pochodzenia naturalnego za pomocą chemii „klik” może  być  skuteczną  metodą  otrzy- 
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mywania nowych kandydatów na leki (Tabela 1); przykładem są omówione wyżej 

dimery antybiotyków jonoforowych. Można stwierdzić, iż hybrydy z linkerem estrowo-

triazolowym należy klasyfikować nie tylko jako najbardziej obiecujące biokoniugaty 

SAL, ale też jako jedne z najbardziej aktywnych pochodnych tego jonoforu opisanych 

do tej pory w literaturze. Wyniki te są dobrym punktem wyjścia do dalszych badań 

dotyczących zastosowania chemii „klik” w syntezie wysoce funkcjonalnych hybryd 

związków pochodzenia naturalnego. Naszym zdaniem ten kierunek badawczy będzie 

odgrywać coraz większą rolę w rozwoju chemii medycznej i projektowaniu nowych 

leków. Racjonalny dobór substratów wyjściowych i wybór odpowiedniego linkera 

umożliwi na przykład ochronę labilnych produktów przed degradacją enzymatyczną, 

zwiększenie rozpuszczalności w wodzie, a tym samym biodostępności leków oraz 

poszerzenie okna terapeutycznego konkretnej substancji. Wyniki badań opisane                       

w niniejszym artykule zachęcają nas do kontynuowania badań w tym zakresie; chemia 

„klik” nadal będzie stosowana w naszej grupie badawczej w celu projektowania 

nowych, wysoce bioaktywnych hybryd produktów pochodzenia naturalnego. 

  

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Podsumowanie metod syntezy biokoniugatów salinomycyny wraz z wydajnościami reakcji ich otrzymywania oraz wykazem linii komórkowych, na których przeprowadzone    

były badania biologiczne [59, 62–63, 69, 70, 72] 

Table 1. Summary of the synthetic methods of salinomycin bioconjugates with the yields of the reactions and the list of cell lines used in the biological activity tests [59, 62–63, 69, 70, 

72] 

Partner do koniugacji Związek Metoda syntezy Wydajność reakcji Linie komórkowe 

Alkaloidy kory chinowca 1–4, Rys. 3 Reakcja Sharplessa 50–78% 
LoVo, LoVo/DX, HepG2, 

BALB/3T3 

Nukleozydy 

5 i 7, Rys. 4 Reakcja estryfikacji 55–73% HL-60, HL-60/vinc, LoVo, 

LoVo/DX, HT-29, LS-180, SW707, 

MV-4-11, BALB/3T3 6 i 8, Rys. 4 Reakcja Sharplessa 61–67% 

Kation trifenylofosfoniowy 
9, Rys. 5 Reakcja Meldala 38% 

Badań nie przeprowadzono 
10 i 11, Rys. 5 Reakcja estryfikacji 31–64% 

Antybiotyki jonoforowe 

12–15, Rys. 6 Reakcja Sharplessa 65–76% 
LoVo, LoVo/DX, JIMT-1, MCF-7, 

SKBR-3, MCF-10A 

16–19, 23 i 24, Rys. 7 Reakcja Meldala 52–70% 
MV-4-11, JIMT-1, MCF-7, SKBR-

3, LoVo, LoVo/DX, MCF-10A, 

BALB/3T3 

25 i 26, Rys. 7 Reakcja estryfikacji 31–32% 

Triterpenoidy 20–22, Rys. 7 Reakcja Meldala 37–81% 

Linie komórkowe: LoVo (ludzki gruczolak okrężnicy), LoVo/DX (ludzki gruczolak okrężnicy oporny na doksorubicynę), HepG2 (ludzki nowotwór wątroby), HL-60 (ludzka białaczka 

promielocytowa), HL-60/vinc (ludzka białaczka promielocytowa oporna na winkrystynę), HT-29, LS-180, SW707 (ludzki nowotwór jelita grubego o różnej charakterystyce), MV-4-11 

(ludzka bifenotypowa białaczka szpikowa), JIMT-1, MCF-7, SKBR-3 (ludzki nowotwór piersi o różnej charakterystyce), MCF-10A (ludzkie prawidłowe komórki gruczołu stukowego), 

BALB/3T3 (prawidłowe zarodkowe mysie fibroblasty). 

Cell lines: LoVo (human colon adenocarcinoma), LoVo/DX (doxorubicin-resistant human colon adenocarcinoma), HepG2 (human liver cancer), HL-60 (human promyelocytic leukemia), 

HL-60/vinc (vincristine-resistant human promyelocytic leukemia),  HT-29, LS-180, SW707 (human colorectal adenocarcinoma with different characteristics), MV-4-11 (human biphenotypic 

myelomonocytic leukemia), JIMT-1, MCF-7, SKBR-3 (human breast cancer with different characteristics), MCF-10A (human normal breast epithelial cell line), BALB/3T3 (normal murine 

embrynic fibroblasts). 
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2016/23/D/ST5/00242) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Iuventus 

Plus (nr IP2012013272). 

Badania nad koniugatami celującymi w mitochondria jako nowymi środkami 

przeciwnowotworowymi finansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w 

ramach projektu OPUS 21 (nr 2021/41/B/ST4/00088). 
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     2.1. Hiperpolaryzacja gazów szlachetnych - SEOP i MEOP 
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ABSTRACT 

 

Nuclear Magnetic Resonance based methods are currently being widely utilized 

in many fields of science, medicine, and industry. The impressive amount of success 

that has been made with NMR has been possible because an enormous effort has been 

expended to improve the low level of NMR sensitivity. However, the issue of low 

NMR sensitivity is still a serious problem, and NMR still cannot be utilized in many 

important cases where the concentrations of NMR active species are low-this is why 

the boosting of the NMR signal is currently one of the most important research fields 

in the NMR area. Here, the problem of low NMR sensitivity is discussed through the 

presentation of methodologies aimed at increasing NMR sensitivity and their novel 

applications. First, a short general overview of the NMR and its sensitivity problem 

will be presented. Having clearly identified the problem, the main technologies that 

will be utilized for the improvement of NMR sensitivity will be introduced. First, we 

will concisely, and with appropriate references, present methodologies that can 

increase NMR sensitivity via the design of novel superconducting magnets, the 

application of cryotechnology for the design of noiseless probe heads, and other 

hardware and software approaches. Next, the most promising and powerful method 

for NMR signal enhancement which is known as hyperpolarization will be discussed. 

First, noble gas hyperpolarization and CIDNP will be briefly presented. We will 

describe the basic mechanism and applications of these methods. Next, our attention 

will be paid to the DNP approach, and the origin and applications of the DNP effect 

will be presented, in particular from the point of view of its utilization in medical 

diagnostics and material sciences. The most extensive part of our discussion will be 

devoted to the parahydrogen-based methods, which include hydrogenable 

Parahydrogen Induced Polarization and Signal Amplification by Reversible 

Exchange. In the introduction to these methods, the properties of hydrogen 

molecules, which are the main driving forces of PHIP, will be presented. 

The mechanism of the boosting of NMR signals will be presented for hPHIP and 

SABRE. The application of these methods will be presented, with the central focus 

being on their applications in catalysis and medical diagnostics. In the context of 

medical applications, the hyperpolarization of biorelevant molecules will be 

presented. Finally, a summary and future prospects for the development of methods 

of NMR signal enhancement, particularly in the context of hyperpolarization, will be 

discussed. 

 

 
 
 
 
 
 

Keywords: NMR, NMR sensitivity, hyperpolarization, parahydrogen  

Słowa kluczowe: NMR, czułość NMR, hiperpolaryzacja, parawodór 

 

 



 

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
NMR – magnetyczny rezonans jądrowy  

ssNMR – magnetyczny rezonans jądrowy w ciele stałym  

UV-VIS – spektroskopia światła widzialnego, bliskiego ultrafioletu i bliskiej 

podczerwieni  

IR – spektroskopia podczerwieni 

EPR – elektronowy rezonans paramagnetyczny  

SEOP – pompowanie optyczne z wymianą spinu 

MEOP – pompowanie optyczne z wymianą metastabilności  

MCM – mezoporowaty materiał krzemionkowy wykonany w oparciu 

o technologię opracowaną w firmie Mobile 

SBA – mezoporowata krzemionka amorficzna wykonana w oparciu 

o technologię opracowaną na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara 

MOF – szkielety metaloorganiczne  

CIDNP – indukowana chemicznie dynamiczna polaryzacja jądrowa 

RPM – mechanizm par rodnikowych 

Photo-CDNP – indukowana fotochemicznie dynamiczna polaryzacja jądrowa  

TSM – mechanizm mieszania trójspinowego 

DD – mechanizm zaniku różnicowego 

DNP – dynamiczna polaryzacja jądrowa 

ODNP – Overhauserowska dynamiczna polaryzacja jądrowa  

dDNP – dynamiczna polaryzacja jądrowa z rozpuszczeniem 

TEMPO – 2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl  

DNPsens – dynamiczna polaryzacja jądrowa na powierzchni 

CE – efekt krzyżowy 

TM – efekt mieszania termicznego 

SE – efekt ciałostałowy  

hPHIP – polaryzacja indukowana uwodornieniem parawodorem 

SABRE – wzmocnienie sygnału przez odwracalną wymianę 

INEPT – wzmocnienie detekcji jader niskoczułych poprzez przeniesienia 

polaryzacji jądrowej. 

EGFR – receptor nabłonkowego czynnika wzrostu naskórka 

EGFRvIII – wariant III mutacji receptora nabłonkowego czynnika wzrostu naskórka 
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WPROWADZENIE 

 
Jednym z głównych czynników mających wpływ na postępy w nauce oraz rozwój 

przemysłu i medycyny jest dostęp do odpowiednich metod analitycznych, które szybko 

dostarczą możliwie jak najbardziej wyczerpujących informacji na temat badanego 

układu. Wśród najważniejszych technik analitycznych należy wyróżnić szczególnie te, 

które opierają się na metodach elektrochemicznych, chromatograficznych 

i spektroskopowych [1]. Warto przy tym zaznaczyć, że w analityce stosuje się różne 

kombinacje powyższych metod, gdyż są one źródłem informacji, których nie można 

otrzymać, stosując każdą z nich oddzielnie, a także ułatwiają ustalenie korelacji pomiędzy 

zgromadzonymi danymi. Bardzo dobre rezultaty przynosi np. połączenie metod 

chromatograficznych ze spektrometrią mas i metodami spektroskopii optycznej [2]. 

Wiele metod analitycznych jest opartych na zjawisku magnetycznego rezonansu 

jądrowego - NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) [3, 4], które jest szeroko 

wykorzystywane do pomiarów w fazie ciekłej oraz do kompleksowych badań struktury 

ciała stałego [5]. Za pomocą NMR możliwa jest analiza zarówno uporządkowanych jak 

i nieuporządkowanych amorficznych struktur krystalicznych [5-7]. Ponadto NMR 

pozwala na uzyskanie wyczerpującej charakterystyki układów ciekłokrystalicznych [8]. 

Co więcej, również cząsteczki chemiczne w stanie gazowym mogą być obiektem 

obszernych badań NMR [9]. 

Ilość i rodzaj informacji, jakich może dostarczać NMR, są imponujące. W kilku 

zdaniach można przedstawić jedynie bardzo wąski zarys jego zastosowań. W cieczowym 

NMR, bez wątpienia, do najcenniejszych informacji można zaliczyć te dotyczące 

struktury układów molekularnych [4, 10]. Chodzi nie tylko o określenie w jakiej 

kolejności połączone są ze sobą atomy, ale również o ustalenie ich wzajemnego 

przestrzennego rozmieszczenia. NMR może również dostarczyć pośrednio informacji                 

o chiralności badanych układów. W tym kontekście warto wspomnieć, że niedawno 

przewidziano teoretycznie możliwość wykorzystania tej techniki do bezpośredniego 

określania typu chiralności [11]. Precyzyjne dane pozwalające na szczegółowe ustalenie 

struktury indywiduów chemicznych można otrzymać zarówno dla małych cząsteczek 

chemicznych [4], jak i bardzo złożonych biomolekuł, takich jak enzymy czy rybosomy 

[7, 10, 12, 13]. NMR ciekłych kryształów może dostarczyć informacji na temat ułożenia 

względem siebie poszczególnych cząsteczek oraz ich konformacji [8], natomiast NMR 

ciała stałego - ssNMR (ang. solid-state NMR) jest źródłem wiedzy o strukturze 

i geometrii cząsteczek w strukturach krystalicznych, szkłach i różnego typu polimerach 

[5, 14]. W kontekście ssNMR warto z kolei wspomnieć o jego możliwym połączeniu                  

z obliczeniami kwantowo-mechanicznymi [15]. Kombinacja ta w wielu przypadkach 

pozwala bowiem na bardzo szczegółową analizę struktury i własności kryształu [16, 17]. 

NMR pozwala również badać szeroko pojętą dynamikę molekuł [18, 19].  

W szczególności dotyczy to dokładnego monitorowania różnego typu procesów wymiany  



 

 

chemicznej [20]. Jest znakomitym narzędziem do badania wewnątrzcząsteczkowej 

dynamiki molekularnej, pozwalającym na wyznaczenie parametrów kinetycznych 

i termodynamicznych dla dynamiki różnych grup wewnątrz cząsteczki [21, 22], 

umożliwiając badanie nawet subtelnych efektów kwantowych z nią związanych, takich 

jak rotacja grupy metylowej czy dynamika wodorków niektórych metali przejściowych 

(np. niobu) [18]. Ostatecznie NMR pozwala również na analizę ruchów translacyjnych 

(dyfuzji) różnych indywiduów chemicznych [3, 23, 24]. Obrazowanie przy pomocy 

magnetycznego rezonansu jądrowego - MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) 

pozwala na uzyskanie informacji na temat budowy wnętrza różnych obiektów, w tym 

organizmów żywych [25]. MRI to jedna z obecnie najważniejszych medycznych metod 

diagnostycznych, która jest mało lub całkowicie nieinwazyjna dla ludzkiego organizmu 

[26]. 

Wyszczególnienie rozlicznych możliwości i zalet NMR może prowadzić do 

wniosku, że jego stosowanie nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami. Pomimo 

wszechstronności i uniwersalności aparatura do badań NMR nie jest jednak tak 

powszechna jak aparaty chromatograficzne, spektrofotometry spektroskopii światła 

widzialnego, bliskiego ultrafioletu i bliskiej podczerwieni - UV-Vis (ang. Ultraviolet–

Visible), czy inne urządzenia analityczne. Wynika to z faktu, iż NMR charakteryzuje się, 

w przeciwieństwie do innych komercyjnych technik analitycznych, bardzo niską 

czułością pomiarową [27-29]. Stanowi to zasadnicze ograniczenie zastosowań NMR 

oraz generuje istotne problemy z szerokim wykorzystaniem tej techniki [30, 31]. 

 

1. CZUŁOŚĆ NMR – POLARYZACJA JĄDROWA 
 

W metodach spektroskopowych intensywność rejestrowanego sygnału jest 

proporcjonalna do różnicy obsadzenia poziomów energetycznych, z którymi związane 

jest powstawanie danego sygnału. Różnica ta jest określana jako polaryzacja. 

W spektroskopii NMR obsadzenie poziomów energetycznych, opisane przez rozkład 

Boltzmanna, jest niemalże takie samo, co jest przyczyną niskiej polaryzacji rzędu 10-6 

[32]. W konsekwencji sygnał NMR jest bardzo słaby i trudny do detekcji. Wymagana jest 

precyzyjna stabilizacja statycznego pola magnetycznego, co jest dość trudne i kosztowne. 

Elektronika, która generuje i odbiera sygnał NMR, musi być bardzo precyzyjna, co 

oczywiście również podnosi koszty produkcji i serwisowania aparatury. Jest zatem 

całkowicie zrozumiałe, że poprawa czułości NMR była i wciąż jest jednym z głównych 

nurtów badań wielu naukowców na całym świecie [27-29, 33, 34]. Spośród 

najważniejszych rozwiązań tego problemu, należy wymienić, zastosowanie magnesów 

nadprzewodzących, które pozwalają osiągnąć silniejsze statyczne pole magnetyczne [28, 

31]. Należy też wspomnieć o zastosowaniu coraz bardziej precyzyjnej elektroniki, która 

odpowiedzialna jest za generowanie i odbieranie sygnału NMR – na przykład, zmiany 

konstrukcyjne wprowadzane w cewkach pomiarowych [35, 36]. W kontekście rozwiązań 

aparaturowych   należy  wyróżnić  zastosowanie  układów  elektronicznych  pracujących 
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w warunkach kriogenicznych, w których termiczne szumy elektroniki są 

zminimalizowane [29, 33]. Oprócz rozwiązań czysto technicznych jest również wiele 

metod usprawnień przetwarzania sygnału NMR, które pozwalają uzyskać widma NMR 

lepszej jakości w krótszym czasie, a tym samym metody te można pośrednio rozpatrywać 

jako te, które pozwalają poprawić czułość NMR [37, 38]. Szczegółowy opis dyskusji na 

temat powyższych rozwiązań technicznych i metodologii można znaleźć w wielu pracach 

przeglądowych [28, 29, 33, 34]. W niniejszym tekście skupimy się natomiast na poprawie 

czułości NMR z wykorzystaniem metod hiperpolaryzacji jądrowej [39, 40]. 

 

2. HIPERPOLARYZACJA 

 
Jak już wcześniej wspomniano, w odniesieniu do innych technik spektroskopowych 

polaryzacja w NMR jest wyjątkowo mała. Porównując pod tym względem inne metody 

pomiarowe zauważyć można, że spektroskopia UV-Vis daje możliwość uzyskania 

najwyższej polaryzacji, gdzie tylko jeden poziom energetyczny, lub inaczej – stopień 

swobody, jest obsadzony. Z mniejszymi wartościami polaryzacji mamy do czynienia 

w przypadku spektroskopii podczerwieni - IR (ang. Infrared), rotacyjnej i elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego - EPR (ang. Electron Paramagnetic Resonance). Jednak 

nawet polaryzacja EPR (czyli polaryzacja związana z elektronowymi stopniami 

swobody) jest o około dwa rzędy wielkości większa niż polaryzacja jądrowa. W tym 

miejscu należy zwrócić uwagę na pewien ważny aspekt. Mianowicie poziomy 

energetyczne związane z różnymi stopniami swobody w cząsteczce nie są od siebie 

całkowicie niezależne, co wynika z podstawowych zasad mechaniki kwantowej. Mówiąc 

wprost: konsekwencją tego, że stopnie swobody oddziałują na siebie nawzajem, jest to, 

że zmiana w obsadzeniu jednego rodzaju stopni swobody może wpływać na obsadzenie 

innych poziomów energetycznych. Oznacza to, że wysoką polaryzację związaną 

z innymi stopniami swobody można wykorzystać, aby zwiększyć polaryzację jądrową. 

Metoda oparta na przeniesieniu polaryzacji ze stopni swobody, na których jest ona duża, 

na jądrowe spinowe stopnie swobody nazywana jest hiperpolaryzacją jądrową. Jej ogólny 

schemat został przedstawiony poniżej (Rysunek 1) [27, 28, 34, 39]. 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat ogólny hiperpolaryzacji jądrowej 

Figure 1. The general scheme of nuclear hyperpolarization 
 



 

 

2.1. HIPERPOLARYZACJA GAZÓW SZLACHETNYCH – SEOP I MEOP 

 

Metodami, w których wykorzystuje się transfer polaryzacji związany 

z elektronowymi stopniami swobody, są metody hiperpolaryzacji gazów szlachetnych: 

pompowanie optyczne z wymianą spinu - SEOP (ang. Spin Exchange Optical Pumping) 

i pompowanie optyczne z wymianą metastabilności - MEOP (ang. Metastability 

Exchange Optical Pumping) [41-43]. Podstawy fizykochemiczne metody SEOP 

przedstawimy krótko w odniesieniu do układu z użyciem gazowego 87Rb w obecności 

odpowiedniego gazu szlachetnego, który chcemy zhiperpolaryzować (np. ksenonu 129Xe) 

oraz dodatkowego gazu, który spełnia funkcje gazu rozcieńczającego (np. N2). 

Zasadniczym etapem hiperpolaryzacji SEOP jest pompowanie optyczne (Rysunek 2) 

gazu metalu alkalicznego za pomocą światła kołowo spolaryzowanego o odpowiedniej 

długości fali, która w przypadku 87Rb wynosi 710 nm. Pompowanie to prowadzi do 

wzbudzenia 87Rb ze stanu 5S1/2 (mJ = +1/2) do stanu 5P1/2 (mJ = −1/2) (Rysunek 2). Układ 

ze wzbudzonego stanu może wracać bezpośrednio do stanu 5S1/2 (mJ = +1/2) oraz poprzez 

przeniesienie do stanu 5P1/2 (mJ = −1/2), który następnie wraca do 5S1/2  

(mJ = +1/2). Bezpośrednia droga powrotu jest dominująca. Wzbudzony atom rubidu 

może także przechodzić w stan 5S1/2 (mJ = −1/2). Przejście to jest około dwa razy mniej 

wydajne niż przejście do stanu wyjściowego. Z tego stanu możliwe jest przejście do stanu 

wyjściowego 5S1/2 (mJ = +1/2). Jednak pod względem szybkości proces ten jest 

wolniejszy niż proces przechodzenia ze stanu 5S1/2 (mJ = +1/2) do 5P1/2 (mJ = +1/2). 

Zatem ciągłe wzbudzanie stanu 5S1/2 (mJ = +1/2) będzie prowadziło do coraz większego 

obsadzenia stanu 5S1/2 (mJ = −1/2). Manipulując odpowiednimi warunkami pompowania 

optycznego, możemy doprowadzić do sytuacji, w której obsadzenie stanu 5S1/2 

(mJ = −1/2) będzie znacząco większe niż obsadzenie stanu 5S1/2 (mJ = +1/2). 

W efekcie otrzymujemy wysoką polaryzację spinów jądrowych. Polaryzacja ta może 

zostać przeniesiona na spiny jądrowe gazu szlachetnego w trakcie zderzeń atomów rubidu 

z atomami gazu szlachetnego (czyli zderzeń dwucząsteczkowych binarnych). 

Do przeniesienia polaryzacji może dochodzić także poprzez zderzenia między atomami 
87Rb, gazu szlachetnego oraz gazu rozcieńczającego (czyli zderzenia trójcząsteczkowe, 

które są jednak mniej prawdopodobne niż zderzenia dwóch cząsteczek). Procedura 

hiperpolaryzacji MEOP jest nieco inna, jednak jej podstawy fizyczne są właściwie bardzo 

podobne do SEOP. W MEOP również wykorzystuje się pompowanie optyczne, w trakcie 

którego uzyskuje się polaryzację elektronową [43-45]. W MEOP optycznie pompuje się 

bezpośrednio atomy gazu szlachetnego - można powiedzieć, że w przypadku MEOP 

atomy gazu szlachetnego spełniają rolę atomów gazów metali alkalicznych w SEOP. 

Wzbudzone atomy gazu kolidują następnie z niewzbudzonymi atomami gazu 

szlachetnego i ostatecznie uzyskuje się wysoką polaryzację jądrową. Rodzaj jąder 

możliwych do zhiperpolaryzowania metodą MEOP ogranicza się na chwilę obecną 

wyłącznie do 3He.  
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Rysunek 2. Schemat ogólny SEOP dla 87Rb; a) poziomy energetyczne dla 87Rb przy optymalnym 

dostarczaniu gazu – strzałki reprezentują możliwe przejścia pomiędzy poziomami 

energetycznymi; b) schemat przeniesienia wysokiej polaryzacji ze stopnia swobody spinu 

elektronowego na stopień swobody spinu jądrowego w gazie szlachetnym. 

Figure 2. general scheme of SEOP with 87Rb a) the energy levels of 87Rb and the optical pumping of the 
87Rb gas; the arrows display the possible transitions between appropriate energy levels b) the 

transfer of high polarization, which is stored on the electron spin degree of freedom to the nuclear 

spin degree of freedom of an appropriate noble gas 
 

Istnieją dwie główne dziedziny zastosowania zhiperpolaryzowanych gazów 

szlachetnych [42, 46, 47]. Pierwsza związana jest z ich wykorzystaniem w chemii i do 

badań materiałowych, natomiast druga to diagnostyka medyczna. Jeśli chodzi o ten 

pierwszy obszar, pomimo swojej obojętności chemicznej gazy te mogą oddziaływać                 

z różnymi indywiduami chemicznymi. Oddziaływanie to można mierzyć zmianą 

przesunięcia chemicznego gazu szlachetnego i w ten sposób otrzymywać informacje                    

o badanym układzie. Spośród gazów szlachetnych ksenon 129Xe ma największe znaczenie 

analityczne, gdyż zmiany jego przesunięcia chemicznego na skutek oddziaływań są 

największe. Jedną z grup substancji chemicznych, która była intensywnie badana 

zhiperpolaryzowanym 129Xe NMR, są różnego typu materiały mezoporowate (Rysunek 

3a), wykorzystywane w katalizie [41, 48, 49]. Takim przykładem jest choćby 

charakteryzacja zeolitów, np. ich nukleacja, oraz materiałów mezoporowatych 

wykonanych technologią firmy Mobile - MCM (ang. Mobil Composition of Matter)                              

i amorficznych materiałów mezoporowatych opracowanych na Uniwersytecie 

Kalifornijskim w Santa Barbara - SBA (ang. Santa Barbara Amorphous) [47, 50]. Innym 

przykładem materiałów mezoporowatych, które były badane za pomocą 129Xe NMR, są 

szkielety metaloorganiczne – MOF (ang. Metal-Organic Framework) [51, 52]. 129Xe 

może być również wykorzystany do badania różnych cząsteczek chemicznych w cieczy 

[53, 54]. Rozpuszczony w cieczy gaz doświadcza oddziaływań z różnymi indywiduami 

chemicznymi, np. z różnego typu kationami lub biomolekułami, co sprawia, że jego 

przesunięcie chemiczne ulega zmianie. Przykładem takich zastosowań jest badanie cieczy 

jonowych, w których 129Xe NMR może badać oddziaływania z kationami [53]. Bardzo 

ciekawym rozwiązaniem poszerzającym możliwości analityczne zastosowania 129Xe jest 

zamykanie go w odpowiednim kryptandzie – związku organicznym o silnych 

właściwościach  chelatujących  (Rysunek  3b)   [55].  Kryptand  może  posiadać  różnego  



 

 

rodzaju grupy funkcyjne umożliwiające konkretne zastosowania biologiczne                                     

i chemiczne. W rezultacie zhiperpolaryzowany 129Xe w kryptandzie z grupami 

karboksylowymi mógł zostać wykorzystany jako sensor zmian pH [56]. 

 

Rysunek 3. a) wykorzystanie oddziaływania hiperpolaryzowanego Xe z powierzchnią do badania materiałów 

mezoporowatych; b) funkcionalizacja zhiperpolaryzaowanego Xe 

Figure 3. a) the utilization of interaction between hyperpolarized Xe with the surface for                                        

the characterization of mesoporous materials; b) the functionalization of hyperpolarized Xe 
 

Hiperpolaryzacja gazów szlachetnych ma istotne znaczenie w obrazowaniu MRI, 

w którym to zhiperpolaryzowane gazy wykorzystywane są jako kontrasty MRI 

w pulmonologii, w badaniu układu oddechowego [57, 58]. Chemiczna inertność gazów 

szlachetnych jest ich zaletą w tej metodzie obrazowania, gdyż oznacza małą toksyczność 

i znikome interakcje z badanym organizmem. W obszarze MRI główne znaczenie ma 
129Xe, jakkolwiek badania z wykorzystaniem 3He również są prowadzone [46]. Trzeba 

w tym miejscu podkreślić, że o ile takie jądra jak 1H, 13C, a nawet 15N mogą być 

wykorzystane w MRI w badaniach organów składających się z fazy skondensowanej, 

takich jak mózg czy układ krwionośny, o tyle w przypadku układu oddechowego 

zastosowanie powyższych jąder jest ograniczone.  

Obszar wykorzystania gazów zhiperpolaryzowanych, zwłaszcza 129Xe NMR, jest 

bardzo szeroki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w różnych 

artykułach przeglądowych, przede wszystkim poświęconych bezpośrednio 

zhiperpolaryzowanym gazom szlachetnym [46, 49, 50]. 

 

2.2. HIPERPOLARYZACJA CIDNP 

 

Inną ważną metodą hiperpolaryzacji jądrowej, która również wykorzystuje dużą 

polaryzację elektronową jest chemicznie indukowana dynamiczna polaryzacja jądrowa - 

CIDNP (ang. Chemical Induced Dynamic Nuclear Polarization) [59-61]. W cieczy efekt 

CIDNP został niezależnie zaobserwowany przez dwie grupy badaczy: Bargona 

z Fisherem i Warda z Lawlerem [62]. Od tego czasu zauważono wiele wariantów CIDNP, 

a jednym z nich jest cieczowy photo-CIDNP, w której wysoka polaryzacja jądrowa jest 

indukowana reakcją fotochemiczną [61, 63]. Photo-CIDNP może występować w również 

w ciele stałym [64]. 
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Pierwsze opisy mechanizmów CIDNP w cieczy wiązały ten efekt z dynamiczną 

polaryzacją jądrową - DNP (ang. Dynamic Nuclear Polarization), który opiera się na 

efekcie Overhausera - NOE (ang. Nuclear Overhauser Effect) [65, 66]. Wiele prac 

eksperymentalnych było jednak niezgodne z powyższym modelem powstawania CIDNP 

[61]. Innym wytłumaczeniem efektu CIDNP, które jest dziś powszechnie akceptowalne, 

jest oddziaływanie spinów jądrowych z elektronową parą rodnikową - RPM (ang. Radical 

Pair Mechanism) [61]. Mianowicie, reakcja chemiczna może prowadzić do rozerwania 

wiązania chemicznego (R1-R2), które oczywiście w bardzo przybliżony sposób można 

traktować jako układ dwóch elektronów, których spiny są sparowane. Oznacza to, że 

całkowity ich spin wynosi zero. Po rozerwaniu wiązania chemicznego mamy dwa centra 

rodnikowe - parę rodnikową (R1., R2.). W układzie takim spiny elektronowe nie są już 

sparowane i ich suma wynosi 1. Mamy zatem do czynienia ze stanem trypletowym. Stan 

trypletowy wpływa na spiny jądrowe. Szczegółowe odniesienie do literatury związanej              

z tym elementem mechanizmu CIDNP można znaleźć w pracach przeglądowych [61, 64]. 

Jedną z istotnych konsekwencji tego oddziaływania są zmiany w obsadzeniach 

energetycznych poziomów jądrowych, co może prowadzić do zwiększenia polaryzacji 

jądrowej. Skutkiem tego jest wzmocnienie sygnału NMR cząsteczki, która powstaje                   

w wyniku rekombinacji pary rodnikowej. Opisany powyżej mechanizm jest dominujący 

w cieczy. Szczegółowy przebieg CIDNP może zależeć od wielu czynników. Ogromny 

wpływ na to ma choćby sposób w jaki generowana jest para rodnikowa. Dobrym 

przykładem tego zjawiska jest indukowanie CIDNP światłem (photo-CIDNP) [60, 63]. 

W tym wariancie CIDNP, zwiększenie polaryzacji jądrowej jest konsekwencją cyklu 

skomplikowanych reakcji chemicznych i fotochemicznych. Najważniejszą sekwencją 

tego cyklu jest fotochemiczne wzbudzenie cząsteczki fotouczulacza, która inicjuje 

następne etapy CIDNP. Jednym z najczęściej wykorzystywanych fotouczulaczy jest 

flawina. Cząsteczka ta po wzbudzeniu światłem niebieskim przechodzi najpierw do 

wzbudzonego stanu singletowego, który następnie w dużej części przechodzi do 

długożyjącego stanu trypletowego. Ponadto odznacza się bardzo dużym powinowactwem 

elektronowym i może „zabierać” elektrony innym cząsteczkom chemicznym, które mają 

niski potencjał jonizacji. Konsekwencją transferu elektronu z cząsteczki do flawiny jest 

wytworzenie pary rodnikowej, która indukuje zmiany polaryzacji jądrowej. W ciele 

stałym efekt photo-CIDNP jest również indukowany powstawaniem pary rodnikowej, 

jednak mechanizm oddziaływania spinów elektronowych nie jest oparty o sprzężenia 

spin-orbita, ale o mechanizmy mieszania trójspinowego - TSM (ang. Three-Spin Mixing) 

i zaniku różnicowego – DD (ang. Differential Decay) [64]. Opis powyższego zjawiska 

wychodzi poza ramy tego artykułu, lecz możliwe jest znalezienie wielu prac 

przeglądowych, które dokładnie dyskutują mechanizmy CIDNP w fazie stałej [61, 64]. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w cieczy CIDNP jest bezpośrednio 

związane z reakcjami rodnikowymi. Tym samym CIDNP umożliwia badanie tego typu 

reakcji [59, 67]. Już sama obserwacja efektu CIDNP świadczy o tym, że reakcja 

chemiczna lub jakiś jej etap przebiega w sposób rodnikowy. Najlepszym przykładem 

analizy tego typu reakcji są badania nad samym mechanizmem RPM, które w dużej części 

dotyczyły dokładnego ustalenia poszczególnych etapów tworzenia się różnych 

indywiduów chemicznych. Bardzo ważnym obszarem zastosowań cieczowego photo-

CIDNP jest hiperpolaryzacja białek [59, 60, 67]. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

właściwie tylko histydyna, tryptofan i tyrozyna mogą być hiperpolaryzowane                                  

w cząsteczce białka, gdyż aminokwasy te mogą brać udział w reakcjach par rodnikowych, 

które są indukowane poprzez zastosowanie tzw. fotouczulaczy  [60].  Trzeba  też  zazna- 



 

 

czyć, że aby doszło do hiperpolaryzacji któregoś z trzech ww. aminokwasów, musi mieć 

do nich dostęp fotouczulacz - co jest możliwe tylko dla aminokwasów znajdujących się 

na zewnątrz białka.  

W ciele stałym photo-CIDNP wykorzystywany jest również do badań tworzenia się 

par rodnikowych i przebiegu reakcji chemicznych w ciele stałym [64]. Badania te w wielu 

wypadkach dotyczą bardzo ważnych układów molekularnych. W szczególności, w ciele 

stałym metoda photo-CIDNP wykorzystywana jest do badania centrów aktywnych 

w układach, które są odpowiedzialne za konwersję energii słonecznej [64]. Na przykład 

photo-CIDNP jest wygodnym narzędziem do badania kofaktorów fotosyntetycznych 

w ich naturalnym środowisku. Warto podkreślić, że wzmocnienie sygnału 13C NMR 

takich układów molekularnych może być na tyle duże, że analiza widma 13C ciała stałego 

pozwala na wgląd w strukturę kofaktorów nawet z rozdzielczością atomową [64, 68]. 

2.3. HIPERPOLARYZACJA DNP 

 

Polaryzację niesparowanych elektronów wykorzystuje się również w metodzie 

dynamicznej polaryzacji jądrowej - DNP (ang. Dynamic Nuclear Polarization) [40, 69, 

70]. DNP została przewidziana teoretycznie przez Overhausera w metalach, a następnie 

potwierdzona eksperymentalnie w metalicznym licie, oraz ciekłym amoniaku w którym 

był rozpuszczony metal alkaliczny [71]. Mechanizm DNP jest skomplikowany i zależy 

od wielu czynników, takich jak na przykład faza, w której prowadzi się hiperpolaryzację, 

wielkość pola magnetycznego, temperatura [71-74]. W cieczy mechanizmem 

odpowiedzialnym za DNP jest efekt Overhausera [75] i dlatego cieczowe DNP często 

określane też jest skrótem Overhauser DNP (ODNP) [72]. W dużym skrócie w ODNP 

kluczową rolę odgrywa naświetlanie probówki częstością radiową, dobraną tak, aby 

uzyskać nierównowagową polaryzację elektronową w cząsteczce rodnika, którym może 

być na przykład cząsteczka zawierająca grupę nitroksylową (>N-O.). Wysoka polaryzacja 

elektronów rodnika indukuje w konsekwencji wysoką polaryzację jądrową w innej 

cząsteczce chemicznej. Transfer polaryzacji jest możliwy właśnie dzięki efektowi 

Overhausera, który w tym wypadku polega na oddziaływaniu poprzez przestrzeń spinów 

jądrowych hiperpolaryzowanej cząsteczki ze spinami elektronowymi rodnika. 

Szczegółowy opis zjawiska i mechanizmu ODNP można znaleźć w wielu opracowaniach 

[71, 72]. 

W ciele stałym, jako źródło niesparowanych elektronów, również używa się cząsteczek 

organicznych będących rodnikami (np. jednym z najczęściej wykorzystywanych 

rodników jest TEMPO – rodnik 2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksylowy). Rodniki 

razem z cząsteczkami, które mają ulec hiperpolaryzacji, są zamrażane w matrycy 

składającej się z różnego rodzaju rozpuszczalników organicznych – najczęściej 

polialkoholi (często wykorzystuje się glicerynę). Naświetlanie promieniowaniem 

mikrofalowym o częstości zbliżonej do częstości rezonansowej spinów elektronowych 

rodnika indukuje przeniesienie polaryzacji z elektronów na jądra innych cząsteczek, które 

są zamrożone w matrycy razem z rodnikami (Rysunek 4). Przeniesienie polaryzacji 

w powyższych warunkach następuje poprzez tzw. efekt krzyżowy - CE (ang. Cross 

Effect), mieszanie termiczne - TM (ang. Thermal Mixing) lub tzw.  efekt  ciałostałowy – 
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SE (ang. Solid Effect). Mechanizm DNP został krótko przedstawiony na przykładzie 

DNP w ciele stałym na Rysunku 4.  

 

 

Rysunek 4. Przykład hiperpolaryzacji DNP w niskich temperaturach, z zastosowaniem wysokich pól 

magnetycznych w matrycy zawierającej rodniki oraz jeszcze nie zhiperpolaryzowane cząsteczki 

Figure 4.    The example of DNP at low temperatures, at high magnetic fields in the matrix with radicals and 

would-be-hyperpolarized molecules 

 

W tym momencie należy zwrócić uwagę na pewien istotny element. Związek 

hiperpolaryzowany w ciele stałym może bowiem być równocześnie w tej fazie badany. 

Możliwy jest też scenariusz (Rysunek 5b), w którym hiperpolaryzacja wytwarzana jest 

w ciele stałym, ale po procedurze transferu polaryzacji próbka zostaje rozpuszczona 

i wykorzystana do badań w cieczowym NMR. Takie podejście jest często stosowanym 

wariantem, który nazywany jest w literaturze jako dDNP (ang. Dissolution Dynamic 

Nuclear Polarization). Należy wyraźnie podkreślić, że dDNP nie może być utożsamiane 

z ODNP, w którym hiperpolaryzację prowadzi się w cieczy w temperaturze pokojowej. 

W kwestii obszaru zastosowań ODNP, to jest on znacznie mniejszy niż w przypadku 

hiperpolaryzacji DNP w ciele stałym. Niemniej jednak warto wymienić kilka ważnych 

przykładów jego wykorzystania. Jednym z nich jest hiperpolaryzacja wody, która 

następnie może zostać wykorzystana w MRI [72, 76]. Metoda ODNP może być również 

wykorzystana do badania dynamiki cząsteczek rozpuszczalnika, gdyż przekłada się ona 

bezpośrednio na efekt ODNP. W powyższym kontekście, warto też wspomnieć 

o wykorzystaniu ODNP do badania wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczką rodnika, 

a rozpuszczalnikiem. Bardziej wyczerpujące zestawienie zastosowań ODNP można 

znaleźć w pracy przeglądowej Ravera [72]. 

DNP NMR posiada szczególnie duży potencjał do badania układów molekularnych 

w ciele stałym. Jego zastosowania można podzielić na dwa obszary: pierwszy to badanie 

biomolekuł i układów biologicznych, natomiast drugi koncentruje się na badaniach 

różnego typu materiałów, nanomateriałów i katalizatorów ze szczególnym 

uwzględnieniem badania ich powierzchni [69, 77-80]. 

Spektrum układów o znaczeniu biologicznym, których strukturę i funkcjonowanie udało 

się lepiej zrozumieć dzięki DNP NMR, jest bardzo duże. Obejmuje ono różnego typu 

proteiny, np. membranowe [81] czy globularne [82], oraz białka siatkówki oka, takie jak 

rodopsyna kanałowa [83]. Oprócz tego, DNP NMR pozwoliło również znacząco pogłębić  



 

 

wiedzę na temat struktur biologicznych zbudowanych z kwasów rybonukleinowych. 

Jest także bardzo intensywnie wykorzystywane do badania różnego typu procesów 

zachodzących w żywych komórkach [77, 84]. Dzięki DNP NMR można zidentyfikować 

bowiem wiele ważnych metabolitów, a nawet ilościowo monitorować wchłanianie 

substancji aktywnej leku do komórki [85]. 

W ciele stałym DNP ssNMR wykorzystywany jest do badania różnego rodzaju 

katalizatorów homo i heterogenicznych, polimerów, których badanie standardowym 

ssNMR byłoby bardzo czasochłonne, lub wręcz niemożliwe [86]. W szczególności, 

bardzo ważne jest zastosowanie DNP do badania struktury i własności powierzchni. 

Podejście to nazywane jest w literaturze DNPsens (ang. Dynamic Nuclear Polarisation 

Surface Enhanced) [87, 88]. Wzmocnienie sygnału indywiduów chemicznych 

osadzonych lub immobilizowanych na powierzchni jest na tyle wydajne, że umożliwia 

uzyskanie widma ciałostałowego NMR, którego interpretacja pozwala na szczegółowy 

wgląd w strukturę powierzchni, np. rodzaj koordynacji [87, 89-91]. Przykładowo, 

hiperpolaryzacja DNP pozwoliła na rejestrację widm 15N (przy naturalnej zawartości 

izotopu 15N) układów katalitycznych, w których katalitycznie aktywny układ 

molekularny był zakotwiczony na powierzchni materiału mezoporowatego 

zmodyfikowanego linkerem posiadającym terminalny atom azotu (Rysunek 5a) [92]. 

 

 

Rysunek 5. Przykładowe zastosowania DNP; a) schemat badania powierzchni z wykorzystaniem DNP 

b) wytwarzanie hiperpolaryzowanych środków kontrastowych do MRI  

Figure 5.    The exemplary applications of DNPa) a surface investigation via DNPsens a) the production 

of hyperpolaryzed contrast agents for MRI 

 

Metoda dDNP jest obecnie również intensywnie wykorzystywana do 

hiperpolaryzacji związków chemicznych, które mogą być użyte jako kontrasty w MRI 

(Rysunek 5b ) [40, 73]. Jednym z najprostszych, ale jednocześnie najważniejszych 

układów, które udało się zhiperpolaryzować, jest woda [93, 94]. Wśród związków, 

których hiperpolaryzacja DNP jest również intensywnie badana, znajdują się kwas 

pirogronowy i jego pochodne [95]. Kwas pirogronowy jest jedną z cząsteczek, która 

pojawia się w wielu bardzo ważnych procesach biochemicznych, np. cyklu Krebsa [96, 

97]. Zhiperpolaryzowany kwas pirogronowy może zostać wykorzystany do śledzenia 

procesów wtórnych, w których partycypuje, a w szczególności do obserwacji ich 

dysfunkcji, związanych z poważnymi chorobami nowotworowymi lub metabolicznymi 

[95]. 
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2.4. PHIP: hPHIP I SABRE 

Jedną z najbardziej obiecujących metod hiperpolaryzacji jest wzmocnienie sygnału 

parawodorem PHIP (ang. Parahydrogen Induced Polarization) [98-102]. Metoda ta opiera 

się na własnościach cząsteczki wodoru, która może występować w postaci dwóch 

izomerów spinowych: ortowodoru i parawodoru [103]. W cząsteczce ortowodoru spiny 

protonów są skierowane zgodnie i całkowity spin jądrowy jest równy 1 – jest to zatem 

trypletowy stan jądrowy (Rysunek 6a). W parawodorze spiny skierowane są 

antyrównolegle, czyli całkowity spin jądrowy jest równy 0 – jest to stan singletowy. 

Izomery spinowe orto-i parawodoru mają różne własności fizykochemiczne, takie jak 

współczynnik absorpcji czy ciepło właściwe [103, 104]. 

 

Rysunek 6. a) izomery spinowe cząsteczki wodoru; b) konwersja izomerów spinowych cząsteczki wodoru, 

a skład mieszaniny gazowego wodoru w różnych warunkach c) praktyczny schemat 

przeprowadzenia i wykorzystania konwersji orto/para  

Figure 6.     a) two spin isomers of hydrogen molecule b) the conversion of the spin isomers of the hydrogen 

molecule and the composition of the hydrogen gas mixture at different conditions c) the practical 

aspect of the orto/para conversion 

 



 

 

W warunkach równowagi termodynamicznej w temperaturze pokojowej mieszanina 

gazowego wodoru zawiera 75% ortowodoru i 25% parawodoru (Rysunek 6b). Można 

więc powiedzieć, że na każdym poziomie energetycznym jest około 25% odpowiedniego 

izomeru. W trakcie schładzania mieszaniny udział parawodoru stopniowo wzrasta, 

jednak pod warunkiem, że w układzie znajduje się odpowiedni katalizator (np. węgiel 

aktywny), który będzie katalizował przejście między obiema formami [105, 106]. Bez 

niego konwersja izomeru orto-w para- i odwrotnie nie jest możliwa, gdyż jest to przejście 

ze stanu singletowego w trypletowy. Wzbogacanie mieszaniny w izomer para- 

najwygodniej zrealizować poprzez jej ochłodzenie wraz z katalizatorem w ciekłym 

azocie, do temperatury około 77 K [107]. W takich warunkach, po ustaleniu równowagi 

termodynamicznej, mieszanina zawiera równe ilości orto- i parawodoru. W literaturze 

mieszaninę tę często określa się jako „parawodór” [108] i do celów niniejszego artykułu 

także będziemy używać tego pojęcia w ww. znaczeniu. O ile mieszanina wodoru 

w temperaturze pokojowej nie reprezentowała niczego szczególnego z punktu widzenia 

polaryzacji jądrowej, gdyż każdy poziom był tak samo obsadzony (25%), o tyle 

mieszanina z 50-procentową zawartością parawodoru jest już dużo bardziej interesująca. 

W takiej sytuacji bowiem poziom energetyczny związany z izomerem para- obsadzony 

jest w 50%, podczas gdy każdy z trzech poziomów orto- już tylko w 16%. Porównując 

zatem jeden poziom orto- z obsadzeniem poziomu para-, obserwujemy bardzo dużą 

polaryzacje jądrową. Pomimo, że polaryzacja ta dotyczy poziomów energetycznych, na 

których jeden z izomerów jest związany ze stanem niemagnetycznym, polaryzacja ta 

może zostać wykorzystana do wzmocnienia sygnału NMR innych cząsteczek w tzw. 

PHIP. Możliwe są dwa warianty tego typu hiperpolaryzacji: hPHIP (ang. hydrogenable 

(w niektórych pracach można spotkać hydrogenative zamiast hydrogenable) 

Parahydrogen Induced Polarization) - Rysunek 7a [98, 100-102, 108] i SABRE (ang. 

Signal Amplification by Reversible Exchange) - Rysunek 7b [99, 109, 110]. 

Według scenariusza hPHIP hiperpolaryzacja jest transferowana do innej cząsteczki 

poprzez katalityczne uwodornienie (Rysunek 6a i 7a) nienasyconego wiązania węgiel–

węgiel. Jako katalizator można zastosować katalizator Wilkinsona [98] - kat. I (Schemat 

1a) lub jego bardziej wydajne modyfikacje kat. II (Schemat 1a) [111]. W uwodornianym 

substracie sygnały protonów pochodzących od przyłączonego parawodoru są 

wzmocnione. Teoretycznie możliwe jest wzmocnienie nawet 105 krotne. 

Hiperpolaryzacja z protonów może się rozprzestrzeniać spontanicznie na dalsze części 

cząsteczki poprzez stałe sprzężenia spin–spin [108]. Polaryzacja może również zostać 

przeniesiona na inne jądra przez zastosowanie odpowiednich sekwencji impulsów. 

W szczególności wykorzystuje się sekwencje, które oparte są na metodzie wzmocnienia 

detekcji niskoczułych jąder – INEPT (ang. Insensitive Nuclei Enhancement by 

Polarization Transfer) [108]. 

W roku 2009 odkryta została inna metoda wzmocnienia sygnału NMR 

parawodorem – SABRE [99]. Jej koncepcja (Rysunek 7a) jest bardzo prosta i polega na 

utworzeniu kompleksu pomiędzy cząsteczką parawodoru, odpowiedniego katalizatora 

(obecnie najczęściej stosuje się katalizatory oparte na ligandach N-heterocyklicznych 

[112] np. kat. IV, który często w literaturze SABRE nazywany jest Ir-IMes [113] - 

Schemat 2) oraz molekułą, którą chcemy zhiperpolaryzować (ligand). W kompleksie tym  
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następuje przeniesienie polaryzacji z cząsteczki parawodoru do ligandu [109, 110, 114]. 

Następnie kompleks się rozpada. Uwolniony ligand jest już jednak zhiperpolaryzowany.  

 

 

Rysunek 7. Schematy ogólne przedstawiające: a) polaryzację parawodorem poprzez uwodornienie 

b) wzmocnienie sygnału zachodzące dzięki odwracalnej wymianie 

Figure 7.   The general scheme of a) hydrogenable Parahydrogen Induced Polarization and b) Signal 

Amplification by Reversible exchange 

 

2.4.1. Zastosowanie hPHIP 

W metodzie hPHIP kluczową rolę odgrywa katalizator [111, 112, 115, 116]. Cykl 

katalityczny uwodornienia obejmuje zazwyczaj kilka etapów, w których tworzone są 

różnego rodzaju przejściowe kompleksy katalizatora z wodorem i uwodornianą 

cząsteczką [108]. Są to zazwyczaj indywidua krótko żyjące, a ich stężenie jest bardzo 

małe. Jednak sygnały NMR tych stanów przejściowych mogą być bardzo silnie 

wzmocnione i dzięki temu przejściowe indywidua chemiczne mogą zostać 

zidentyfikowane metodą NMR w cyklu katalitycznym, co nie jest wykonalne przy użyciu 

klasycznej metody NMR [108, 117]. Warto tutaj podkreślić, że indywidua chemiczne 

pojawiające się w trakcie cyklu katalitycznego są w wielu przypadkach wodorkami 

odpowiedniego metalu. Jest to bardzo ważne z analitycznego punktu widzenia, gdyż 

sygnały jąder wodoru, które są przyłączone bezpośrednio do metalu, znajdują się z reguły 

w zakresie od 0 do −40 ppm (głównie od −10 do −30 ppm). Zatem sygnały wodorkowe 

charakteryzują się dużą dyspersją przesunięć chemicznych i znajdują się w zakresie,                   

w którym nie ma innych sygnałów. Znacznie ułatwia to interpretację widm i szczegółową 

identyfikację cząsteczek, które przejściowo powstają w trakcie cyklu katalitycznego 

uwodornienia. Innymi jądrami, które mają również duże znaczenie, są jądra 31P 

znajdujące się w wielu ligandach katalizatorów metaloorganicznych (np. katalizator 

Wilkinsona) wykorzystywanych do uwodornienia. Dzięki powyższemu hPHIP był i nadal 

jest ważnym narzędziem badania mechanizmów reakcji uwodornienia [108]. Jednym 

z przykładów, w których zastosowanie hiperpolaryzacji hPHIP umożliwiło szczegółowy 

wgląd w cykl katalityczny, jest uwodornienie za pomocą wspomnianego katalizatora 

Wilkinsona oraz różnych jego zmodyfikowanych wariantów [108, 118, 119]. 

hPHIP stanowi również wygodne narzędzie do generowania zhiperpolaryzowanych 

cząsteczek, które mogą być następnie wykorzystane w MRI [57,120]. Warto w tym 

miejscu wskazać na pewnego rodzaju przewagę hPHIP nad innymi metodami 

zwiększenia czułości do celów MRI, w postaci niższych kosztów aparatury                                         

i oprzyrządowania w porównaniu z aparaturą stosowaną do innych typów 

hiperpolaryzacji, zwłaszcza dDNP [107]. Dodatkowo  aparatura  hPHIP  nie  zajmuje  tak  



 

 

dużo miejsca, co może nie zawsze jest aż tak istotne, ale dzięki mniejszym rozmiarom 

można ją – w przeciwieństwie do aparatury dDNP – bardzo łatwo transportować. 

Ważną grupę związków, dla których prowadzone są badania nad wykorzystaniem 

hPHIP w MRI, stanowią pochodne kwasów pirogronowego, mlekowego 

i fumarowego [121-123]. Pochodne te otrzymywane są z odpowiednich prekursorów 

w trakcie uwodornienia z użyciem p-H2. Na przykład diester metylowy kwasu 

acetylenokarboksylowego (Schemat 1b) był jedną z pierwszych i ważniejszych 

cząsteczek – ze względu na potencjalne znaczenie w analityce medycznej – dla której 

zostały przeprowadzone eksperymenty hPHIP. W trakcie hiperpolaryzacji związek ten 

został uwodorniony przez p-H2 do kwasu fumarowego. Hiperpolaryzację 1H przeniesiono 

następnie zmodyfikowaną sekwencją INEPT na jądra 13C, które charakteryzują się 

czasem relaksacji podłużnej dłuższym niż jądra 1H. W ten sposób uzyskany 13C-

zhiperpolaryzowany produkt został wykorzystany w angiografii naczyń krwionośnych 

[124]. 

Ciekawym przykładem cząsteczki, którą również udało się zhiperpolaryzować, jest 

niewątpliwie etanol [125]. Oczywiście najwygodniejszą drogą do otrzymania 

zhiperpolaryzowanego etanolu byłoby uwodornienie alkoholu winylowego 3 

(Schemat 1c). Alkohol winylowy znajduje się jednak w równowadze tautomerycznej 

z aldehydem octowym 4 (Schemat 1c), która jest bardzo silnie przesunięta 

w stronę aldehydu. Konieczne zatem stało się zastosowanie innego podejścia, opartego 

na estrze alkoholu winylowego 5 (Schemat 1c), łatwo dostępnego i którego synteza jest 

znana. Mianowicie ester ten uwodorniono parawodorem, otrzymując 

zhiperpolaryzowany octan etylu 6 (Schemat 1c), który następnie zhydrolizowano do 

etanolu w warunkach zasadowych. Sygnały otrzymanego etanolu były nadal 

wzmocnione. Powyższy przykład nie tylko potwierdza możliwość prowadzenia reakcji 

chemicznych na cząsteczkach zhiperpolaryzowanych, ale również świadczy 

o możliwości dalszej obserwacji wzmocnienia sygnałów dla uzyskanych w wyniku tych 

działań produktów. Należy podkreślić, że hPHIP nie może być stosowany w przypadku 

hiperpolaryzacji związków nie posiadających w swej strukturze układów nienasyconych. 

Fakt ten stanowi istotne ograniczenie w przypadku hiperpolaryzacji biomolekuł nie 

posiadających w swej strukturze wiązań wielokrotnych. Częściowym rozwiązaniem tego 

problemu jest funkcjonalizacja związku fragmentem molekularnym, z nienasyconym 

wiązaniem węgiel-węgiel. W ten sposób można wprowadzić hiperpolaryzowalność 

hPHIP do tak ważnych molekuł jak aminokwasy i oczywiście układów z nich 

zbudowanych np. oligopeptydów [126–128]. 
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Schemat 1. a) przykładowe katalizatory hPHIP b) p-H2 uwodornienie pochodnej kwasu 

acetylenodikarboskylowego c) hiperpolaryzacja alkoholu etylowego 

Scheme 1.   a) examplary hPIP catalysts b) the p-H2 hydeogenation of the acetylenedicarboxilic derivative c) 

the hyperpolarization of ethanol 

 

Hiperpolaryzacja odpowiedniego układu molekularnego, który posiada własności 

biologiczne lub inertne, jest pierwszym podstawowym elementem warunkującym 

zastosowanie hPHIP w badaniach żywych organizmów. Jednak nie mniej ważne jest 

przeprowadzenie hiperpolaryzacji w taki sposób, aby cząsteczka znajdowała się 

w rozpuszczalniku biokompatybilnym. W tym kontekście hiperpolaryzacja w wodzie 

znajduje się w centrum zainteresowania. Standardowe katalizatory do hPHIP, takie jak 

katalizator Wilkinsona i jego modyfikacje, są jednak w wodzie nierozpuszczalne. 

Ich hydrofilowość można znacząco poprawić poprzez wprowadzenie do ich struktury 

odpowiednich fragmentów hydrofilowych [129]. Stosując to podejście, otrzymano kilka 

aktywnych  katalizatorów  rozpuszczalnych  w  wodzie  (np.  kat.  III   z   hydrofilowymi  



 

 

grupami -C3H6-SO3
-, Schemat 1a) [112, 130, 131]. Ich efektywność jest jednak mniejsza 

w porównaniu z aktywnością katalizatorów wykorzystywanych w fazach organicznych. 

Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest mniejsza rozpuszczalność 

wodoru w wodzie w porównaniu z rozpuszczalnikami organicznymi [132, 133]. Woda 

charakteryzuje się również większym współczynnikiem lepkości, co utrudnia procesy 

mieszania. 

Hiperpolaryzacja przeprowadzona w biokompatybilnych rozpuszczalnikach nie 

eliminuje problemu rozdzielenia toksycznego katalizatora od zhiperpolaryzowanej 

cząsteczki. Jednym z podejść, które rozwiązuje lub minimalizuje ten problem, jest 

heterogenizacja homogenicznych katalizatorów hPHIP (Rysunek 8a i 8b) [115, 116, 134]. 

Pierwszym heterogenicznym katalizatorem, który posiadał aktywność hPHIP, 

był katalizator Wilkinsona, zakotwiczony na powierzchni nanocząstek SiO2 [135, 136]. 

Obserwacja hPHIP z wykorzystaniem katalizatora heterogenicznego zaowocowała 

wzrostem zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem heterogenicznych 

katalizatorów hPHIP. Zaprezentowano wiele hPHIP aktywnych katalizatorów 

heterogenicznych, w których wykorzystano różne metody heterogenizacji na różnych 

podłożach stałych. Okazało się również, że efekt hPHIP może być obserwowany| 

z wykorzystaniem różnego typu nanocząstek metalicznych [137]. W kontekście 

katalizatorów heterogenicznych warto także zwrócić uwagę na pewną ich niepożądaną 

własność, która nazywa się przeciekaniem (ang. leaking) [138]. Osadzone na podłożu 

stałym centrum katalityczne może się od tego podłoża „odczepiać” i przenikać do 

roztworu, przy czym struktura odczepiona od podłoża stałego nie będzie mogła zostać 

odfiltrowana. Zatem po odsączeniu roztwór będzie zabrudzony indywiduami 

chemicznymi, które z reguły są toksyczne (zawierają metale przejściowe). Jest więc 

rzeczą oczywistą, że proces przeciekania musi zostać wyeliminowany lub 

zminimalizowany do poziomu akceptowalnego w badaniach in vivo na organizmach 

żywych. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że część badań nad konstrukcją 

heterogenicznych katalizatorów hPHIP była poświęcona minimalizacji przeciekania oraz 

rozwojowi metodologii, która może być pomocna w badaniu przeciekania [115, 138]. 

Wydaje się, że zrozumienie tego mechanizmu wymaga przede wszystkim znajomości 

struktury molekularnej zakotwiczenia na podłożu stałym. Tego typu charakterystyki 

można dokonać ciałostałowymi metodami NMR. Za ich pomocą można w dokładny 

sposób scharakteryzować np. zakotwiczenie grupy linkera z grupą -Si(OEt)3, która wiąże 

się do powierzchni SiO2 podłoża heterogenicznego (np. nanocząstek SiO2 lub materiałów 

mezoporowatych opartych na SiO2) [139, 140]. Z kolei ssNMR pozwala bardzo dokładnie 

charakteryzować koordynację linkerów do centrów metalicznych. W szczególności 

bardzo pomocny jest tu 31P ssNMR, który informuje, czy atom fosforu z linkera został 

skoordynowany z metalem [139]. 
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Rysunek 8. a) heterogenizacja homogenicznego katalizatora hPHIP; b) schemat ogólny hiperpolaryzacji przez 

heterogeniczny katalizator hPHIP oraz jego oddzielenie od hiperpolaryzowanych cząsteczek 

Figure 8.        a) the heterogenization of hPHIP homogeneous catalyst b) the general scheme of hyperpolarization 

via heterogenous hPHIP catalyst and its separation form the hyperpolarized molecules 

 

2.4.2. Zastosowanie SABRE 

Metoda SABRE ułatwia monitorowanie reakcji chemicznych w których tworzony 

jest labilny kompleks SABRE [109, 114]. Dzięki temu można krok po kroku śledzić 

mechanizmy chemiczne powstawania i rozpadu tego kompleksu. Poznanie takich 

mechanizmów jest ważne dla lepszego zrozumienia chemii metali przejściowych, 

w szczególności chemii katalizatorów irydowych z ligandami N-heterocyklicznymi. 

Badania dotyczące kinetyki i termodynamiki powstawania omawianego kompleksu 

SABRE z różnymi ligandami dostarczyły informacji na temat wielu zależności [109].  

W szczególności interesującymi okazały się badania z zastosowaniem dwóch ligandów, 

z których jeden pełnił funkcję modulującą centrum irydowe w taki sposób, aby 

koordynacja drugiego liganda była jak najbardziej korzystna dla przeniesienia polaryzacji 

[112, 141, 142]. 

Podobnie jak w przypadku hPHIP, jednym z najważniejszych potencjalnych 

zastosowań SABRE jest obszar diagnostyki medycznej. SABRE wydaje się bardzo 

wygodnym narzędziem do generowania związków kontrastowych dla MRI [120]. 

Główne czynniki sprawiające, że metoda ta jest niezwykle interesująca w tym 

przedmiocie, zostały już wspomniane przy okazji omawiania efektu hPIHP – jest to 

przede wszystkim kwestia kosztów i aparatury, której budowa jest podobna jak                            

w przypadku generowania hPHIP [107, 120]. Dodatkowym atutem SABRE jest to, że 

struktura chemiczna liganda przed hiperpolaryzacją i po niej jest taka sama, zatem jego 

właściwości biologiczne nie są modyfikowane przez reakcje chemiczne zachodzące                     

w trakcie hiperpolaryzacji. 

 

 

 

 



 

 

  

Schemat 2. a) katalizatory SABRE b) przykładowe SABRE-aktywne molekuły o znaczeniu biologicznym 

Scheme 2.    a) SABRE catalysts b) biorelevant SABRE-active molecules 

 

Do tej pory udało się przeprowadzić hiperpolaryzację metodą SABRE na dość 

dużym spektrum biologicznie aktywnych cząsteczek. Na przykład, jedną z pierwszych                 

i ważniejszych aktywnych biomolekuł był amid kwasu nikotynowego 7, (Schemat 2b) 

składnik witamin B3, dla którego można otrzymać wzmocnienie sygnału jąder 1H, 13C 

oraz 15N ze szkieletu pirydynowego [143-147]. W kontekście ewentualnego zastosowania 

7 jako kontrastu MRI hiperpolaryzacja karbonylowego atomu węgla pozostaje w centrum 

zainteresowania, ponieważ czas relaksacji tego typu węgla jest długi. Inną substancją 

biologicznie aktywną jest prosta pochodna pirydyny zwana 4-aminopirydyną 8 (Schemat 

2b). Związek ten jest parasympatykomimetykiem działającym na układ nerwowy. 

Stosowany jest obecnie w lekach na stwardnienie rozsiane – poprawia samodzielną 

mobilność pacjentów. Hiperpolaryzacja tego związku koncentrowała się głównie na 

wzmocnieniu sygnału 15N z pierścienia heterocyklicznego. Bardziej „skomplikowaną” 

cząsteczką którą można SABRE zhiperpolaryzować jest mirfentanil 9 (Schamat 2b), 

który jest pochodną fentanylu (opioid około 50 - 100 razy silniejszy niż morfina) 

i wykazuje się selektywnością w stosunku do receptorów -opioidowych [148]. Warto 

również wspomnieć o opisanym w kilku pracach wzmocnieniu SABRE układów 

heterocyklicznych zawierających pierścień imidazolowy. Zwłaszcza SABRE 15N tego 

związku jest interesujące w kontekście wykorzystania przesunięcia chemicznego 

w zhiperpolaryzowanym imidazolu do określania wartości pH [149].  Przykładem  może  
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być pochodna nitroimidazolu – metroimidazol 10 (Schemat 2b), który poza 

właściwościami charakterystycznymi dla wielu antybiotyków może być potencjalnym 

kontrastem magnetycznego rezonansu jądrowego. Hiperpolaryzacja tego związku była 

dyskutowana w kilku pracach, które głównie skupiały się na wzmocnieniu sygnału 15N 

[150-152]. Innym przykładem układu heterocyklicznego, który może być SABRE 

hiperpolaryzowany jest pochodna diazyryny 11 (Schemat 2b) [153]. Diazyryny pod 

wpływem światła przekształcają się w karbeny, które następnie mogą tworzyć wiązanie 

kowalencyjne i przyłączyć się do innej cząsteczki, która ma znaczenie biologiczne. Ta 

własność diazyryn jest wykorzystywana w badaniu różnych procesów biochemicznych 

[154]. Labilny kompleks SABRE może być jednak tworzony także z ligandami 

niearomatycznymi. Przykładami są acetonitryl i jego większe homologi (np. butylonitryl 

12, Schemat 2b) – azot acetonitrylu może oddziaływać z centrum irydowym                                     

w kompleksie SABRE [155]. Ponadto aminy, np. butyloamina 13 (Schemat 2b) i amoniak 

również tworzą labilne kompleksy SABRE, w których dochodzi do transferu polaryzacji 

[156, 157]. Hiperpolaryzacja amin jest przy tym dość istotna, gdyż mogą one zostać 

wykorzystane do wzmocnienia sygnału innych związków. Mianowicie 

zhiperpolaryzowane protony aminowe mogą ulegać wymianie z mobilnymi protonami, 

w szczególności pochodzącymi z grup -OH. Powyższe podejście pozwoliło np. na 

hiperpolaryzację cukrów [158]. Wykazano ponadto, że przy zastosowaniu odpowiedniej 

cząsteczki blokującej jedną sferę koordynacyjną atomu irydu w kompleksie SABRE, 

hiperpolaryzacji mogą również ulegać ligandy typu dwukleszczowego, posiadające dwa 

donorowe atomy tlenu, takie jak kwas pirogronowy 14 (Schemat 2b) [141, 159]. 

Spektrum biologicznie aktywnych układów, które można zhiperpolaryzować SABRE, 

jest dużo większe i obejmuje również bardziej skomplikowane układy molekularne [160–

162]. Na przykład najbardziej skomplikowaną strukturalnie biomolekułą, którą 

zhiperpolaryzowano w SABRE, jest – według naszej najlepszej wiedzy – pirydylowa (Py) 

pochodna oligopeptydu FALGEA [163]. Sama FALGEA wiąże się selektywnie do 

zmutowanego (w wariancie III) receptora naskórkowego czynnika wzrostu – EGFRvIII 

(ang. Epidermal Growth Factor Receptor Variant III) [164]. Nie wiąże się ona natomiast 

do „zdrowego” EGFR. Selektywne wiązanie się FALGEA do EGFRvIII zostało 

wykorzystane do identyfikacji mutacji EGFRvIII, która jest związana z obecnością 

nowotworu. W tym kontekście hiperpolaryzacja FALGEA jest jak najbardziej 

uzasadniona, gdyż mogłaby zostać użyta do detekcji i badania mutacji EGFRvIII. Jednak 

sama FALGEA nie posiada odpowiedniego centrum, które mogłoby się koordynować do 

atomu irydu. Aby aktywować SABRE w FALGEA zastosowano metodę znakowania 

SABRE (Rysunek 9). W metodzie tej do cząsteczki SABRE nieaktywnej przyłączany jest 

fragment SABRE aktywny, którym jest fragment pirydynowy, i w ten sposób 

biologicznie aktywna cząsteczka może przejawiać wzmocnienie sygnału. Istotnym 

jednak jest fakt, że w ten sposób w znakowanej molekule hiperpolaryzacji ulega jedynie 

znacznik, natomiast kwestia przeniesienia polaryzacji na inne fragmenty cząsteczki 

wymaga jeszcze dalszych badań. Warto też wspomnieć, że w trakcie badań nad 

hiperpolaryzacją tego oligopeptydu udało się wyznaczyć czynniki strukturalne, które są 

istotne dla wydajnego przebiegu hiperpolaryzacji. Przykładowo zauważono, że obecność 

fenyloalaniny obok pierścienia pirydyny utrudnia tworzenie labilnego kompleksu 

SABRE, co obniża efektywność hiperpolaryzacji. Wykazano jednak, że  użycie  kataliza- 



 

 

tora, który oferuje więcej miejsca wokół centrum metalicznego, a zatem posiadającego 

mniejszą zawadę steryczną atomu irydu, ułatwia hiperpolaryzację. 

 

 

 

 

 

Rysunek 9.  a) schemat ogólny znakowania SABRE; b) oligopeptyd FALGEA i jego znakowanie SABRE, 

zachodzące pod wpływem PyFALGEA aktywnej SABRE 

Figure 9.       a) The  general  scheme  of  SABRE  labbleing  approach  b)  The  FALGEA oligopeptide and its 

SABRE labelling, which provide SABRE active PyFALGEA 

 

Podobnie jak w przypadku PHIP, istotnym nurtem badań w SABRE związanym 

z hiperpolaryzacją cząsteczek wykorzystywanych do zastosowań biomedycznych MRI są 

badania nad rozwojem hiperpolaryzacji w warunkach biozgodnych [57, 120]. Badania                 

w tym nurcie obejmują m.in. syntezę katalizatorów, które będą aktywne w środowisku 

wodnym [112]. Jednym z warunków ich efektywnego działania jest ich rozpuszczalność. 

Do tej pory zsyntetyzowano kilka katalizatorów, które są rozpuszczalne w wodzie i mogą 

katalizować SABRE [165-168] Rozpuszczalność udało się uzyskać poprzez 

wprowadzenie do ich struktury hydrofilowych fragmentów molekularnych - np. 

ugrupowań (-O-CH2-CH2-O-)n, tak jak w kat. V (Schemat 2a). Aktywność tych 

katalizatorów we wspomnianym rozpuszczalniku polarnym jest jednak dużo mniejsza                 

w porównaniu z hiperpolaryzacją prowadzoną w metanolu z wykorzystaniem 

standardowego katalizatora kat. IV.  

Oprócz zdolności do hiperpolaryzacji w rozpuszczalnikach biokompatybilnych 

należy zwrócić uwagę jeszcze na inny aspekt. Hiperpolaryzowana cząsteczka musi być 

bowiem oddzielona od irydowego katalizatora. Jedno z rozwiązań tego problemu, 

podobnie jak w przypadku hPHIP, opiera się na wykorzystaniu katalizatorów 

heterogenicznych, które po zakończonym procesie hiperpolaryzacji mogą zostać 

oddzielone od zhiperpolaryzowanej cząsteczki poprzez filtrowanie. Strategie mające na 

celu uzyskanie aktywnego heterogenicznego katalizatora SABRE zostały 

zaprezentowane przez kilka grup badawczych [169-171]. Na przykład Shi zaprezentował 

podejście, które zakłada początkowe zakotwiczenie linkera z grupą pirydylową na 

nanocząsteczkach SiO2, a następnie, wykorzystanie grupy pirydylowej do 

przykoordynowania centrum irydowego katalizatora zawierającego w swojej strukturze 

wspomniany metal. Okazało się, że w wyniku tego działania po przesączeniu mieszaniny 

reakcyjnej nie udało się przeprowadzić hiperpolaryzacji uzyskanego w wyniku tego 

działania roztworu. Sugeruje to, że centra irydowe z katalizatora heterogenicznego nie 

przechodzą do fazy ciekłej. Niestety, porównując wydajność hiperpolaryzacji 

katalizatorów heterogenicznych z homogenicznymi, można oczywiście zauważyć, że te 

drugie są dużo bardziej wydajne, co jest faktem powszechnie znanym w katalizie. 

W powyższym kontekście, ciekawym rozwiązaniem  wydaje  się  odwrócenie  procedury  
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heterogenizacji [172-174]. Polega ona na początkowym prowadzeniu hiperpolaryzacji                   

w układzie homogenicznym. Następnie do roztworu dodaje się ciało stałe, które wiąże 

homogeniczny katalizator irydowy. Mogą to być np. nanocząstki SiO2 z linkerem                            

z grupami -SH oraz -S-, które wydają się najbardziej optymalne do szybkiego 

przyłączenia katalizatora homogenicznego do powierzchni ciała stałego. Ostatecznie 

można szybko odfiltrować nanocząstki, które wyłapały katalizator homogeniczny, 

co w konsekwencji prowadzi do otrzymania roztworu zawierającego tylko 

zhiperpolaryzowane cząsteczki substratu. 

W SABRE można również zaimplementować podejście separacji faz [174, 175].  

W metodzie tej hiperpolaryzację prowadzi się najpierw w rozpuszczalniku organicznym 

nie mieszającym się z wodą. Może to być na przykład chloroform, który jest dobrym 

medium dla większości cząsteczek organicznych oraz katalizatorów używanych 

w SABRE. Następnie przeprowadza się ekstrakcję zhiperpolaryzowanej cząsteczki 

z rozpuszczalnika organicznego do fazy wodnej, oczywiście pod warunkiem, 

że zhiperpolaryzowana cząsteczka jest również rozpuszczalna w wodzie. Po zakończeniu 

ekstrakcji katalizator zostaje w fazie organicznej, a zhiperpolaryzowana cząsteczka jest 

obecna w wodzie. Powyższy schemat separacji faz można zintegrować z metodą 

odwróconej heterogenizacji [175]. W pierwszym etapie prowadzi się hiperpolaryzację 

w rozpuszczalniku organicznym. Następnie przeprowadza się heterogenizację 

katalizatora. Heterogenizacja eliminuje większość toksycznych centrów metalicznych 

poprzez ich związanie na powierzchni ciała stałego. Ostatecznie przeprowadza się 

ekstrakcję zhiperpolaryzowanej cząsteczki z układu organicznego, w którym ilość 

homogenicznego katalizatora jest już bardzo mała właśnie dzięki odwróconej 

heterogenizacji. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Począwszy od pierwszych prac teoretycznych, które sugerowały istnienie zjawiska 

rezonansu jądrowego, poprzez jego eksperymentalne odkrycie, a skończywszy na 

współczesnym wykorzystaniu spektroskopii NMR, metodzie tej cały czas towarzyszy 

kwestia niskiej czułości. Dzięki ogromnemu nakładowi pracy włożonemu 

w przezwyciężenie tego problemu NMR jest dziś powszechnie wykorzystywany 

w licznych gałęziach nauki, medycyny i przemysłu. Jego zastosowanie w wielu 

przypadkach jest jednak nadal trudne i niezmiernie kosztowne lub wręcz niemożliwe ze 

względu na niską czułość detekcji, co również pokazuje jak problem niskiej czułości jest 

nadal jednym z wiodących obszarów badawczych w NMR. Do bardzo skutecznych 

rozwiązań proponowanych w tym zakresie należą tzw. metody hiperpolaryzacji, które 

pozwalają wzmocnić sygnał NMR bardzo szerokiego spektrum indywiduów 

chemicznych – od gazów szlachetnych, poprzez proste cząsteczki, aż do dużo bardziej 

skomplikowanych układów molekularnych o istotnym znaczeniu biologicznym. Bez 

wątpienia badania nad poprawą czułości  NMR  metodami  hiperpolaryzacji,  będą  nadal  

 



 

 

intensywnie prowadzone, a dotyczy to przede wszystkim metod opartych na unikatowych 

własnościach izomeru spinowego cząsteczki wodoru – parawodorze.  

 

PODZIĘKOWANIE 

Praca powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Nauk UMO 

2016/21/B/ST4/02162. 

 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 
[1] H. Gunzler, A. Williams, Handbook of Analytical Techniques, WILEY‐VCH Verlag GmbH, 

Weinheim, 2001. 

[2] S. Kromidas, HPLC-MS Handbook for Practitioners, WILEY‐VCH Verlag GmbH, Weinheim, 

2017. 

[3] R. Kimmich, NMR: Tomography, Diffusometry, Relaxometry, Springer Berlin, Heidelberg, 

1997. 

[4] M. Elyashberg, TrAC Trends Anal. Chem., 2015, 69, 88. 

[5] B. Reif, S. E. Ashbrook, L. Emsley, M. Hong, Nat. Rev. Methods Prim., 2021, 1, 2. 

[6] E. Skorupska, A. Jeziorna, S. Kazmierski, M. J. Potrzebowski, Solid State Nucl. Magn. Reson., 

2014, 57–58, 2. 

[7] T. Le Marchand, T. Schubeis, M. Bonaccorsi, P. Paluch, D. Lalli, A. J. Pell, L. B. Andreas, K. 

Jaudzems, J. Stanek, G. Pintacuda, Chem. Rev., 2022, 122, 9943. 

[8] V. Domenici, Liq. Cryst. Today, 2017, 26, 2. 

[9] K. Jackowski, M. Jaszuński, Gas Phase NMR, The Royal Society Of Chemistry, 2016. 

[10] K. Wüthrich, Angew. Chemie Int. Ed., 2003, 42, 3340. 

[11] P. Garbacz, J. Cukras, M. Jaszuński, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 22642. 

[12] R. Nygaard, J. A. H. Romaniuk, D. M. Rice, L. Cegelski, J. Phys. Chem. B, 2017, 121, 9331. 

[13] S. M. Lyons, D. Gudanis, S. M. Coyne, Z. Gdaniec, P. Ivanov, Nat. Commun., 2017, 8, 1127. 

[14] R. Zhang, T. Miyoshi, P. Sun, NMR Methods for Characterization of Synthetic and Natural 

Polymers, The Royal Society Of Chemistry, 2019. 

[15] D. L. Bryce, IUCrJ 2017, 4, 350. 

[16] A. Mames, M. Pietrzak, P. Bernatowicz, A. Kubas, R. Luboradzki, T. Ratajczyk, Chem. – A Eur. 

J., 2021, 27, 16477. 

[17] P. Hodgkinson, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 2020, 118–119, 10. 

[18] S. Szymańsksi, Annu. Rep. NMR Spectrosc., 1998, 35, 1. 

[19] J. Sandstrom, Dynamic Nmr Spectroscopy, Ademic Pr, 1983. 

[20] A. D. Bain, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 2003, 43, 63. 

[21] S. Kolehmainen, Annu. Reports NMR Spectrosc., 2003, 49, 1. 

[22] N. Piślewski, J. Tritt-Goc, M. Bielejewski, A. Rachocki, T. Ratajczyk, S. Szymański, Solid State 

Nucl. Magn. Reson., 2009, 35, 194. 

[23] M. Urbańczyk, W. Koźmiński, K. Kazimierczuk, Angew. Chemie Int. Ed., 2014, 53, 6464. 

[24] T. D. W. Claridge, High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry, Elsevier, 2009, 303. 

[25] P. C. Lauterbur, Nature, 1973, 242, 190. 

[26] E. J. R. van Beek, C. Kuhl, Y. Anzai, P. Desmond, R. L. Ehman, Q. Gong, G. Gold, V. Gulani, 

M. Hall-Craggs, T. Leiner, C. C. T. Lim, J. G. Pipe, S. Reeder, C. Reinhold, M. Smits, D. K. 

Sodickson, C. Tempany, H. A. Vargas, M. Wang, J. Magn. Reson. Imaging, 2019, 49, e14. 

[27] J. H. Lee, Y. Okuno, S. Cavagnero, J. Magn. Reson., 2014, 241, 18. 

 

936 S. JOPA, A. MAMES, T. RATAJCZYK  
   



 

WZMOCNIENIA SYGNAŁU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO  937 
  

 

[28] J.-H. Ardenkjaer-Larsen, G. S. Boebinger, A. Comment, S. Duckett, A. S. Edison, F. Engelke, C. 

Griesinger, R. G. Griffin, C. Hilty, H. Maeda, G. Parigi, T. Prisner, E. Ravera, J. van Bentum, S. 

Vega, A. Webb, C. Luchinat, H. Schwalbe, L. Frydman, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 9162. 

[29] A. Naito, M. Ramamoorthy, Structural Studies of Liquid Crystalline Materials Using Solid State 

NMR Technique. Thermotropic Liquid Crystal: Recent Advances, Springer, 2007, 85. 

[30] M. S. Reisch, Chem. Eng. News, 2015, 93, 19. 

[31] H. Schwalbe, Angew. Chemie Int. Ed., 2017, 56, 10252. 

[32] J. Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, Wiley, 2010. 

[33] A. Webb, Anal. Chem., 2012, 84, 9. 

[34] A. Rahman, M. I. Choudhary, A. Wahab, Solving Problems with NMR Spectroscopy, Academic 

Press, Boston, 2016. 

[35] J. Anders, F. Dreyer, D. Krüger, I. Schwartz, M. B. Plenio, F. Jelezko, J. Magn. Reson., 2021, 

322, 106860. 

[36] M. I. Newton, E. A. Breeds, R. H. Morris, Electronics, 2017, 6, 89. 

[37] I. C. Felli, B. Brutscher, ChemPhysChem 2009, 10, 1356. 

[38] K. Kazimierczuk, V. Orekhov, Magn. Reson. Chem., 2015, 53, 921. 

[39] K. Münnemann, H. W. Spiess, Nat. Phys., 2011, 7, 522. 

[40] K. V Kovtunov, E. V Pokochueva, O. G. Salnikov, S. F. Cousin, D. Kurzbach, B. Vuichoud, S. 

Jannin, E. Y. Chekmenev, B. M. Goodson, D. A. Barskiy, I. V Koptyug, Chem. – An Asian J., 

2018, 13, 1857. 

[41] J. E. Roos, H. P. McAdams, S. S. Kaushik, B. Driehuys, Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am., 

2015, 23, 217. 

[42] M. A. F. Hane, Hyperpolarized and Inert Gas MRI, Academic Press, 2016. 

[43] D. A. Barskiy, A. M. Coffey, P. Nikolaou, D. M. Mikhaylov, B. M. Goodson, R. T. Branca, G. J. 

Lu, M. G. Shapiro, V.-V. Telkki, V. V Zhivonitko, I. V Koptyug, O. G. Salnikov, K. V Kovtunov, 

V. I. Bukhtiyarov, M. S. Rosen, M. J. Barlow, S. Safavi, I. P. Hall, L. Schröder, E. Y. Chekmenev, 

Chemistry 2017, 23, 725. 

[44] M. Batz, P.-J. Nacher, G. Tastevin, J. Phys. Conf. Ser., 2011, 294, 12002. 

[45] A. Nikiel, T. Palasz, M. Suchanek, M. Abboud, A. Sinatra, Z. Olejniczak, T. Dohnalik, G. 

Tastevin, P.-J. Nacher, Eur. Phys. J. Spec. Top., 2007, 144, 255. 

[46] D. M. L. Lilburn, G. E. Pavlovskaya, T. Meersmann, J. Magn. Reson., 2013, 229, 173. 

[47] W. Zhang, S. Xu, X. Han, X. Bao, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 192.  

[48] A. Nossov, E. Haddad, F. Guenneau, A. Gédéon, Phys. Chem. Chem. Phys. 2003, 5, 4473. 

[49] M. Boventi, M. Mauri, R. Simonutti, Appl. Sci., 2022, 12, 3152. 

[50] B. Fan, S. Xu, Y. Wei, Z. Liu, Magn. Reson. Lett., 2021, 1, 11. 

[51] K. J. Ooms, R. E. Wasylishen, Microporous Mesoporous Mater., 2007, 103, 341. 

[52] H. C. Hoffmann, M. Debowski, P. Müller, S. Paasch, I. Senkovska, S. Kaskel, E. Brunner, Mater., 

2012, 5, 2537. 

[53] P. Morgado, K. Shimizu, J. M. S. S. Esperança, P. M. Reis, L. P. N. Rebelo, J. N. Canongia Lopes, 

E. J. M. Filipe, J. Phys. Chem. Lett., 2013, 4, 2758. 

[54] C. R. Bowers, V. Storhaug, C. E. Webster, J. Bharatam, A. Cottone, R. Gianna, K. Betsey, B. J. 

Gaffney, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 9370. 

[55] J. Jayapaul, L. Schröder, Mol.  2020, 25, DOI 10.3390/molecules25204627. 

[56] E. Léonce, J.-P. Dognon, D. Pitrat, J.-C. Mulatier, T. Brotin, P. Berthault, Chem. – A Eur. J., 

2018, 24, 6534. 

[57] P. Nikolaou, B. M. Goodson, E. Y. Chekmenev, Chem. - Eur. J., 2015, 21, 3156. 

[58] A. L. Kern, J. Vogel-Claussen, Br. J. Radiol., 2018, 91, 20170647. 

[59] T. V Leshina, A. I. Kruppa, M. B. Taraban, Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 

1999, 311. 



 

 

[60] L. T. Kuhn, in (Ed.: L.T. Kuhn), Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 229–

300. 

[61] W. Köckenberger, J. Matysik, in (Eds.: J.C. Lindon, G.E. Tranter, D.W.B.T.-E. of S. and S. (Third 

E. Koppenaal), Academic Press, Oxford, 2017, pp. 156–162. 

[62] J. Bargon, Helv. Chim. Acta, 2006, 89, 2082. 

[63] M. Goez, Adv. Photochem., 1997, 23, 63. 

[64] B. E. Bode, S. S. Thamarath, K. B. S. S. Gupta, A. Alia, G. Jeschke, J. Matysik, in (Ed.: L.T. 

Kuhn), Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 105–121. 

[65] F. J. Adrian, in (Eds.: L.T. Muus, P.W. Atkins, K.A. McLauchlan, J.B. Pedersen), Springer 

Netherlands, Dordrecht, 1977, pp. 369–381. 

[66] C. Richard, P. Granger, in (Eds.: C. Richard, P. Granger), Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 

Heidelberg, 1974, pp. 7–22. 

[67] Y. Okuno, S. Cavagnero, eMagRes 2017, 283. 

[68] A. Diller, Alia, E. Roy, P. Gast, H. J. van Gorkom, J. Zaanen, H. J. M. de Groot, C. Glaubitz, J. 

Matysik, Photosynth. Res., 2005, 84, 303. 

[69] A. S. Lilly Thankamony, J. J. Wittmann, M. Kaushik, B. Corzilius, Prog. Nucl. Magn. Reson. 

Spectrosc., 2017, 102–103, 120–195. 

[70] D. Kruk, Understanding Spin Dynamics, New York, 2015. 

[71] C. P. Slichter, Reports Prog. Phys., 2014, 77, 72501. 

[72] E. Ravera, C. Luchinat, G. Parigi, J. Magn. Reson. 2016, 264, 78. 

[73] J. H. Ardenkjaer-Larsen, J. Magn. Reson. 2016, 264, 3. 

[74] A. B. Barnes, G. De Paëpe, P. C. A. van der Wel, K.-N. Hu, C.-G. Joo, V. S. Bajaj, M. L. Mak-

Jurkauskas, J. R. Sirigiri, J. Herzfeld, R. J. Temkin, R. G. Griffin, Appl. Magn. Reson., 2008, 34, 

237. 

[75] A. G.-K. A. Ejchart, NMR w Cieczach - Zarys Teorii i Metodologii, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004. 

[76] J. G. Krummenacker, V. P. Denysenkov, M. Terekhov, L. M. Schreiber, T. F. Prisner, J. Magn. 

Reson., 2012, 215, 94. 

[77] Ü. Akbey, H. Oschkinat, J. Magn. Reson., 2016, 269, 213. 

[78] S. Lange, W. T. Franks, N. Rajagopalan, K. Döring, M. A. Geiger, A. Linden, B.-J. van Rossum, 

G. Kramer, B. Bukau, H. Oschkinat, Sci. Adv., 2016, 2, e1600379. 

[79] S. Tanaka, in (Ed.: G.A.B.T.-A.R. on N.M.R.S. Webb), Academic Press, 2022, pp. 1–46. 

[80] L. Zhao, A. C. Pinon, L. Emsley, A. J. Rossini, Magn. Reson. Chem., 2018, 56, 583. 

[81] S. Y. Liao, M. Lee, T. Wang, I. V Sergeyev, M. Hong, J. Biomol. NMR 2016, 64, 223. 

[82] A. König, D. Schölzel, B. Uluca, T. Viennet, Ü. Akbey, H. Heise, Solid State Nucl. Magn. Reson., 

2019, 98, 1. 

[83] J. Becker-Baldus, C. Bamann, K. Saxena, H. Gustmann, L. J. Brown, R. C. D. Brown, C. Reiter, 

E. Bamberg, J. Wachtveitl, H. Schwalbe, C. Glaubitz, Proc. Natl. Acad. Sci., 2015, 112, 9896. 

[84] S. Narasimhan, S. Scherpe, A. Lucini-Paioni, J. van der Zwan, G. E. Folkers, H. Ovaa, M. Baldus, 

Angew. Chemie Int. Ed., 2019, 58, 12969. 

[85] A. Bertarello, P. Berruyer, M. Artelsmair, C. S. Elmore, S. Heydarkhan-Hagvall, M. Schade, E. 

Chiarparin, S. Schantz, L. Emsley, J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 6734. 

[86] A. G. M. Rankin, J. Trébosc, F. Pourpoint, J.-P. Amoureux, O. Lafon, Solid State Nucl. Magn. 

Reson., 2019, 101, 116. 

[87] W.-C. Liao, B. Ghaffari, C. P. Gordon, J. Xu, C. Copéret, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2018, 

33, 63. 

[88] A. J. Rossini, A. Zagdoun, M. Lelli, A. Lesage, C. Copéret, L. Emsley, Acc. Chem. Res., 2013, 

46, 1942. 

[89] T. Gutmann, G. Buntkowsky, Modern Magnetic Resonance, Springer, Cham, 2017, 1. 

938 S. JOPA, A. MAMES, T. RATAJCZYK  
   



 

WZMOCNIENIA SYGNAŁU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO  939 
  

 

[90] L. Tensi, A. V Yakimov, C. Trotta, C. Domestici, J. De Jesus Silva, S. R. Docherty, C. Zuccaccia, 

C. Copéret, A. Macchioni, Inorg. Chem., 2022, 61, 10575. 

[91] A. Venkatesh, A. Lund, L. Rochlitz, R. Jabbour, C. P. Gordon, G. Menzildjian, J. Viger-Gravel, 

P. Berruyer, D. Gajan, C. Copéret, A. Lesage, A. J. Rossini, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 18936. 

[92] T. Gutmann, J. Liu, N. Rothermel, Y. Xu, E. Jaumann, M. Werner, H. Breitzke, S. T. Sigurdsson, 

G. Buntkowsky, Chem. – A Eur. J., 2015, 21, 3798. 

[93] K. W. Lipsø, S. Bowen, O. Rybalko, J. H. Ardenkjær-Larsen, J. Magn. Reson., 2017, 274, 65. 

[94] M. D. Lingwood, T. A. Siaw, N. Sailasuta, O. A. Abulseoud, H. R. Chan, B. D. Ross, P. 

Bhattacharya, S. Han, Radiology, 2012, 265, 418. 

[95] J. Kurhanewicz, D. B. Vigneron, J. H. Ardenkjaer-Larsen, J. A. Bankson, K. Brindle, C. H. 

Cunningham, F. A. Gallagher, K. R. Keshari, A. Kjaer, C. Laustsen, D. A. Mankoff, M. E. Merritt, 

S. J. Nelson, J. M. Pauly, P. Lee, S. Ronen, D. J. Tyler, S. S. Rajan, D. M. Spielman, L. Wald, X. 

Zhang, C. R. Malloy, R. Rizi, Neoplasia, 2019, 21, 1. 

[96] H. Gutte, A. E. Hansen, H. H. Johannesen, A. E. Clemmensen, J. H. Ardenkjær-Larsen, C. H. 

Nielsen, A. Kjær, Am. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2015, 5, 548. 

[97] M. A. Schroeder, H. J. Atherton, D. R. Ball, M. A. Cole, L. C. Heather, J. L. Griffin, K. Clarke, 

G. K. Radda, D. J. Tyler, FASEB J., 2009, 23, 2529. 

[98] C. R. Bowers, D. P. Weitekamp, J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 5541. 

[99] R. W. Adams, J. A. Aguilar, K. D. Atkinson, M. J. Cowley, P. I. P. Elliott, S. B. Duckett, G. G. 

R. Green, I. G. Khazal, J. López-Serrano, D. C. Williamson, Science, 2009, 323, 1708. 

[100] T. C. Eisenschmid, R. U. Kirss, P. P. Deutsch, S. I. Hommeltoft, R. Eisenberg, J. Bargon, R. G. 

Lawler, A. L. Balch, J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 8089. 

[101] C. R. Bowers, D. P. Weitekamp, Phys. Rev. Lett., 1986, 57, 2645. 

[102] M. G. Pravica, D. P. Weitekamp, Chem. Phys. Lett., 1988, 145, 255. 

[103] A. Farkas, No Title, University Press, Cambridge, 1935. 

[104] X. Zhang, T. Karman, G. C. Groenenboom, A. van der Avoird, Nat. Sci., 2021, 1, e10002. 

[105] M. Matsumoto, J. H. Espenson, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 11447. 

[106] G. Buntkowsky, B. Walaszek, A. Adamczyk, Y. Xu, H.-H. Limbach, B. Chaudret, Phys. Chem. 

Chem. Phys., 2006, 8, 1929. 

[107] A. B. Schmidt, C. R. Bowers, K. Buckenmaier, E. Y. Chekmenev, H. de Maissin, J. Eills, F. 

Ellermann, S. Glöggler, J. W. Gordon, S. Knecht, I. V Koptyug, J. Kuhn, A. N. Pravdivtsev, F. 

Reineri, T. Theis, K. Them, J.-B. Hövener, Anal. Chem., 2022, 94, 479. 

[108] J. Natterer, J. Bargon, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 1997, 31, 293. 

[109] D. A. Barskiy, S. Knecht, A. V Yurkovskaya, K. L. Ivanov, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 

2019, 114–115, 33. 

[110] R. W. Adams, S. B. Duckett, R. A. Green, D. C. Williamson, G. G. R. Green, J. Chem. Phys., 

2009, 131, 194505. 

[111] J. Bargon, The Handbook of Homogeneous Hydrogenation, ed. J. G. de Vries and C. J. Elsevier, 

Wiley, Weinheim, 2006, 313. 

[112] B. J. Tickner, V. V Zhivonitko, Chem. Sci., 2022, 13, 4670. 

[113] M. J. Cowley, R. W. Adams, K. D. Atkinson, M. C. R. Cockett, S. B. Duckett, G. G. R. Green, J. 

A. B. Lohman, R. Kerssebaum, D. Kilgour, R. E. Mewis, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 6134. 

[114] A. N. Pravdivtsev, J.-B. Hövener, Chem. – A Eur. J., 2019, 25, 7659. 

[115] E. V Pokochueva, D. B. Burueva, O. G. Salnikov, I. V Koptyug, ChemPhysChem 2021, 22, 1421. 

[116] K. V Kovtunov, O. G. Salnikov, I. V Skovpin, N. V Chukanov, D. B. Burueva, I. V Koptyug, 

Pure Appl. Chem., 2020, 92, 1029. 

[117] S. B. Duckett, C. J. Sleigh, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 1999, 34, 71. 

[118] S. B. Duckett, C. L. Newell, R. Eisenberg, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 10548. 

[119] A. Harthun, R. Selke, J. Bargon, Angew. Chemie Int. Ed., 1996, 35, 2505. 



 

 

[120] J.-B. Hövener, A. N. Pravdivtsev, B. Kidd, C. R. Bowers, S. Glöggler, K. V Kovtunov, M. 

Plaumann, R. Katz-Brull, K. Buckenmaier, A. Jerschow, F. Reineri, T. Theis, R. V Shchepin, S. 

Wagner, P. Bhattacharya, N. M. Zacharias, E. Y. Chekmenev, Angew. Chemie Int. Ed., 2018, 57, 

11140. 

[121] F. Reineri, Anal. Sens., 2022, e202200028. 

[122] S. Aime, D. L. Longo, F. Reineri, S. Geninatti Crich, J. Magn. Reson., 2022, 338, 107198. 

[123] F. Reineri, E. Cavallari, C. Carrera, S. Aime, Magn. Reson. Mater. Physics, Biol. Med., 2021, 34, 

25. 

[124] K. Golman, O. Axelsson, H. Jóhannesson, S. Månsson, C. Olofsson, J. S. Petersson, Magn. Reson. 

Med., 2001, 46, 1. 

[125] T. Trantzschel, J. Bernarding, M. Plaumann, D. Lego, T. Gutmann, T. Ratajczyk, S. Dillenberger, 

G. Buntkowsky, J. Bargon, U. Bommerich, Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, 14, 5601. 

[126] G. Sauer, D. Nasu, D. Tietze, T. Gutmann, S. Englert, O. Avrutina, H. Kolmar, G. Buntkowsky, 

Angew. Chemie Int. Ed., 2014, 53, 12941. 

[127] M. Körner, G. Sauer, A. Heil, D. Nasu, M. Empting, D. Tietze, S. Voigt, H. Weidler, T. Gutmann, 

O. Avrutina, H. Kolmar, T. Ratajczyk, G. Buntkowsky, Chem. Commun., 2013, 49, 7839. 

[128] T. Trantzschel, M. Plaumann, J. Bernarding, D. Lego, T. Ratajczyk, S. Dillenberger, G. 

Buntkowsky, J. Bargon, U. Bommerich, Appl. Magn. Reson., 2013, 44, 267. 

[129] L. Buljubasich, M. B. Franzoni, K. Münnemann, Parahydrogen-Induced Polarization in 

Heterogeneous Catalytic Processes, Springer Berlin Heidelberg, 2013, 338, 33. 

[130] R. V Shchepin, A. M. Coffey, K. W. Waddell, E. Y. Chekmenev, J. Phys. Chem. Lett., 2012, 3, 

3281. 

[131] M. Ahlquist, M. Gustafsson, M. Karlsson, M. Thaning, O. Axelsson, O. F. Wendt, Inorganica 

Chim. Acta, 2007, 360, 1621. 

[132] T. E. Crozier, S. Yamamoto, J. Chem. Eng. Data, 1974, 19, 242. 

[133] Purwanto, R. M. Deshpande, R. V Chaudhari, H. Delmas, J. Chem. Eng. Data, 1996, 41, 1414. 

[134] K. V. Kovtunov, V.V. Zhivonitko, I. V.Skovpin, D. A. Barskiy, I. V. Koptyug, Parahydrogen-

Induced Polarization in Heterogeneous Catalytic Processes, Springer Berlin, Heidelberg, 2013, 

338, 123. 

[135] L.-S. Bouchard, K. V. Kovtunov, S. R. Burt, M. S. Anwar, I. V. Koptyug, R. Z. Sagdeev, A. Pines, 

Angew. Chemie Int. Ed., 2007, 46, 4064. 

[136] I. V Koptyug, K. V Kovtunov, S. R. Burt, M. S. Anwar, C. Hilty, S.-I. Han, A. Pines, R. Z. 

Sagdeev, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 5580. 

[137] R. Sharma, L.-S. Bouchard, Sci. Rep., 2012, 2, 277. 

[138] T. Gutmann, T. Ratajczyk, Y. Xu, H. Breitzke, A. Grünberg, S. Dillenberger, U. Bommerich, T. 

Trantzschel, J. Bernarding, G. Buntkowsky, Solid State Nucl. Magn. Reson., 2010, 38, 90. 

[139] S. Abdulhussain, H. Breitzke, T. Ratajczyk, A. Grünberg, M. Srour, D. Arnaut, H. Weidler, U. 

Kunz, H. J. Kleebe, U. Bommerich, J. Bernarding, T. Gutmann, G. Buntkowsky, Chem. - A Eur. 

J., 2014, 20, 1159. 

[140] A. Grünberg, X. Yeping, H. Breitzke, G. Buntkowsky, Chem. – A Eur. J., 2010, 16, 6993. 

[141] W. Iali, S. S. Roy, B. J. Tickner, F. Ahwal, A. J. Kennerley, S. B. Duckett, Angew. Chemie Int. 

Ed., 2019, 58, 10271. 

[142] B. J. Tickner, W. Iali, S. S. Roy, A. C. Whitwood, S. B. Duckett, ChemPhysChem 2019, 20, 241. 

[143] P. J. Rayner, M. J. Burns, A. M. Olaru, P. Norcott, M. Fekete, G. G. R. Green, L. A. R. Highton, 

R. E. Mewis, S. B. Duckett, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2017, 114, E3188. 

[144] P. J. Rayner, S. B. Duckett, Angew. Chemie Int. Ed., 2018, 57, 6742. 

 

940 S. JOPA, A. MAMES, T. RATAJCZYK  
   



 

WZMOCNIENIA SYGNAŁU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO  941 
  

 

[145] J.-B. Hövener, N. Schwaderlapp, R. Borowiak, T. Lickert, S. B. Duckett, R. E. Mewis, R. W. 

Adams, M. J. Burns, L. A. R. Highton, G. G. R. Green, A. Olaru, J. Hennig, D. von Elverfeldt, 

Anal. Chem., 2014, 86, 1767. 

[146] P. J. Rayner, P. Norcott, K. M. Appleby, W. Iali, R. O. John, S. J. Hart, A. C. Whitwood, S. B. 

Duckett, Nat. Commun., 2018, 9, 4251. 

[147] R. V Shchepin, D. A. Barskiy, D. M. Mikhaylov, E. Y. Chekmenev, Bioconjugate Chem., 2016, 

27, 878. 

[148] T. B. R. Robertson, N. Gilbert, O. B. Sutcliffe, R. E. Mewis, ChemPhysChem, 2021, 22, 1059. 

[149] R. V Shchepin, D. A. Barskiy, A. M. Coffey, T. Theis, F. Shi, W. S. Warren, B. M. Goodson, E. 

Y. Chekmenev, ACS Sens., 2016, 1, 640. 

[150] D. A. Barskiy, R. V Shchepin, A. M. Coffey, T. Theis, W. S. Warren, B. M. Goodson, E. Y. 

Chekmenev, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8080. 

[151] R. V Shchepin, J. R. Birchall, N. V Chukanov, K. V Kovtunov, I. V Koptyug, T. Theis, W. S. 

Warren, J. G. Gelovani, B. M. Goodson, S. Shokouhi, M. S. Rosen, Y.-F. Yen, W. Pham, E. Y. 

Chekmenev, Chem. – A Eur. J., 2019, 25, 8829. 

[152] A. S. Kiryutin, A. V Yurkovskaya, K. L. Ivanov, ChemPhysChem, 2021, 22, 1470. 

[153] B. Procacci, S. S. Roy, P. Norcott, N. Turner, S. B. Duckett, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 16855. 

[154] A. Blencowe, W. Hayes, Soft Matter, 2005, 1, 178. 

[155] R. E. Mewis, R. A. Green, M. C. R. Cockett, M. J. Cowley, S. B. Duckett, G. G. R. Green, R. O. 

John, P. J. Rayner, D. C. Williamson, J. Phys. Chem. B, 2015, 119, 1416. 

[156] W. Iali, P. J. Rayner, A. Alshehri, A. J. Holmes, A. J. Ruddlesden, S. B. Duckett, Chem. Sci., 

2018, 9, 3677. 

[157] W. Iali, P. J. Rayner, S. B. Duckett, Sci. Adv., 2022, 4, eaao6250. 

[158] P. M. Richardson, W. Iali, S. S. Roy, P. J. Rayner, M. E. Halse, S. B. Duckett, Chem. Sci., 2019, 

10, 10607. 

[159] B. J. Tickner, O. Semenova, W. Iali, P. J. Rayner, A. C. Whitwood, S. B. Duckett, Catal. Sci. 

Technol., 2020, 10, 1343. 

[160] H. Zeng, J. Xu, J. Gillen, M. T. McMahon, D. Artemov, J.-M. Tyburn, J. A. B. Lohman, R. E. 

Mewis, K. D. Atkinson, G. G. R. Green, S. B. Duckett, P. C. M. van Zijl, J. Magn. Reson., 2013, 

237, 73. 

[161] T. Ratajczyk, T. Gutmann, P. Bernatowicz, G. Buntkowsky, J. Frydel, B. Fedorczyk, Chem. - A 

Eur. J., 2015, 21, 12616. 

[162] A. M. Olaru, M. J. Burns, G. G. R. Green, S. B. Duckett, Chem. Sci., 2017, 8, 2257. 

[163] T. Ratajczyk, G. Buntkowsky, T. Gutmann, B. Fedorczyk, A. Mames, M. Pietrzak, Z. Puzio, P. 

G. Szkudlarek, ChemBioChem, 2021, 22, 855. 

[164] C. L. Denholt, P. R. Hansen, N. Pedersen, H. S. Poulsen, N. Gillings, A. Kjær, Biopolymers, 2009, 

91, 201. 

[165] F. Shi, P. He, Q. Best, K. A. Groome, M. L. Truong, A. M. Coffey, G. Zimay, R. V Shchepin, K. 

W. Waddell, E. Y. Chekmenev, B. M. Goodson, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 12149. 

[166] J. F. P. Colell, M. Emondts, A. W. J. Logan, K. Shen, J. Bae, R. V Shchepin, G. X. Ortiz, P. 

Spannring, Q. Wang, S. J. Malcolmson, E. Y. Chekmenev, M. C. Feiters, F. P. J. T. Rutjes, B 

Bluemich, T. Theis, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 7761. 

[167] M. Fekete, C. Gibard, G. J. Dear, G. G. R. Green, A. J. J. Hooper, A. D. Roberts, F. Cisnetti, S. 

B. Duckett, Dalt. Trans., 2015, 44, 7870. 

[168] P. Spannring, I. Reile, M. Emondts, P. P. M. Schleker, N. K. J. Hermkens, N. G. J. van der 

Zwaluw, B. J. A. van Weerdenburg, P. Tinnemans, M. Tessari, B. Blümich, F. P. J. T. Rutjes, M. 

C. Feiters, Chem. - Eur. J., 2016, 22, 9277. 

 



 

 

[169] F. Shi, A. M. Coffey, K. W. Waddell, E. Y. Chekmenev, B. M. Goodson, Angew. Chemie Int. 

Ed., 2014, 53, 7495. 

[170] F. Shi, A. M. Coffey, K. W. Waddell, E. Y. Chekmenev, B. M. Goodson, J. Phys. Chem. C, 2015, 

119, 7525. 

[171] K. V Kovtunov, L. M. Kovtunova, M. E. Gemeinhardt, A. V Bukhtiyarov, J. Gesiorski, V. I. 

Bukhtiyarov, E. Y. Chekmenev, I. V Koptyug, B. M. Goodson, Angew. Chemie Int. Ed., 2017, 

56, 10433. 

[172] T. B. R. Robertson, L. J. Clarke, R. E. Mewis, Molecules, 2022, 27, 27020332. 

[173] D. A. Barskiy, L. A. Ke, X. Li, V. Stevenson, N. Widarman, H. Zhang, A. Truxal, A. Pines, J. 

Phys. Chem. Lett., 2018, 9, 2721. 

[174] W. Iali, A. M. Olaru, G. G. R. Green, S. B. Duckett, Chem. – A Eur. J., 2017, 23, 10491.B. E. 

Kidd, J. L. Gesiorski, M. E. Gemeinhardt, R. V Shchepin, K. V Kovtunov, I. V Koptyug, E. Y. 

Chekmenev, B. M. Goodson, J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 16848. 

 

Praca wpłynęła do Redakcji 2 sierpnia 2022 r. 

 

 

 
 

942 S. JOPA, A. MAMES, T. RATAJCZYK  
   



DOI: 10.53584/wiadchem.2022.11.5                                                                        2022, 76, 11-12                       

    

 

PREKATALIZATORY OLIGOMERYZACJI 

OLEFIN OPARTE NA KATIONACH CHROMU(III) 

ORAZ KOBALTU(II) – WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKOCHEMICZNE ORAZ KATALITYCZNE 

 

PRECATALYSTS FOR OLEFIN OLIGOMERIZATION 

BASED ON CHROMIUM(III) AND COBALT(II) 

CATIONS - PHYSICOCHEMICAL AND CATALYTIC 

PROPERTIES 

 

Jacek Malinowski*, Joanna Drzeżdżon,  

Artur Sikorski, Dagmara Jacewicz 

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 

Katedra Technologii Środowiska 
Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

*e-mail: jacek.malinowski@phdstud.ug.edu.pl 

 
 
  
 Abstract 

 Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 Wprowadzenie 

 1. Olefiny 

     1.1. Rola i zastosowanie 

 2. Właściwości strukturalne, fizykochemiczne oraz katalityczne wybranych       

prekatalizatorów oligomeryzacji olefin 

     2.1. [5-aminopirydyno-2-karboksylan]chromu(III) 

     2.2. [Nitrylotrioctan-1,10-fenantrolina]chromu(III) tetrahydrat 

     2.3. [Diakwa-(iminodioctan)kobaltu(II)] 

     2.4. Dipikolinianowy związek chromu(III) z 2,2’-bipirydylem 

 Uwagi końcowe             

 Podziękowania                                           

 Piśmiennictwo cytowane 

 

 

 

 

 



 

Mgr Jacek Malinowski - jest doktorantem Stacjonarnych Studiów Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia magisterskie Analityka i Diagnostyka w 2018 roku na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe opierają się na projektowaniu związków 

koordynacyjnych opartych na jonach metali dalszych grup układu okresowego, ich właściwościami 
fizykochemicznymi oraz katalitycznymi. Swoje badania naukowe prowadzi nad katalizatorami polimeryzacji 

olefin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

  https://orcid.org/0000-0003-2230-4008 

 

 
 

 

Dr Joanna Drzeżdżon – jest pracownikiem Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ukończyła studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii UG w 2012 roku, tam również 

otrzymała w 2017 r. stopień doktora. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badań nad syntezą oraz 

właściwościami fizykochemicznymi, katalitycznymi oraz antyoksydacyjnymi związków koordynacyjnych 
jonów metali przejściowych. Prowadzi badania naukowe nad katalizatorami polimeryzacji olefin, w tym                         

z zastosowaniem zasad „zielonej chemii”. Jest współautorką ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym, a także 2 patentów. Członkini Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

 

     https://orcid.org/0000-0002-9964-3027 
 

 
 

 

Dr hab. Artur Sikorski, prof. UG – jest pracownikiem Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół krystalochemii,                                       

a w szczególności obejmują syntezę, określanie struktur metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na 

monokryształach oraz badania właściwości kryształów zawierających substancje aktywne farmaceutycznie. Jest 
współautorem ponad 110 oryginalnych artykułów naukowych oraz 2 patentów. Jest członkiem Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Gdańskiego Towarzystwa 

Naukowego.  

 https://orcid.org/0000-0002-4559-7870 

 
 

 

 
Dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, prof. nadzw. - UG urodziła się 30 września 1976 roku w Bolesławcu. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała tamże edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Władysława Broniewskiego. Studiowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
gdzie w 2001 roku obroniła pracę magisterską. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pracę doktorską obroniła w 2005 roku, za którą otrzymała nagrodę 

Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W lipcu 2015 roku uzyskała stopień naukowy 
doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UG. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemii jako asystent, 

adiunkt i profesor nadzwyczajny (od 2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na chemii związków 

kompleksowych, kinetyce reakcji oraz na biosensorach molekularnych, a w szczególności na ich 
zastosowaniach do oznaczania tlenku azotu(IV) i tlenku węgla(IV) w materiale biologicznym jak również bada 

właściwościami fizykochemiczne, katalityczne oligomeryzacji olefin oraz antyoksydacyjne nowo otrzymanych 

związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 prac 
naukowych, z czego 100 to publikacje wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką 

ponad 100 komunikatów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

 
 

 https://orcid.org/0000-0002-6266-5193 

 

 

944 J. MALINOWSKI, J. DRZEŻDŻON, A. SIKORSKI, D. JACEWICZ  
   



 

PREKATALIZATORY OLIGOMERYZACJI OLEFIN  945 
  

ABSTRACT 

 

The introduction describes the most important facts about the development of 

polyolefins. This is followed by a description of the role of polyolefins and the most 

important applications in industry and everyday life. The paper presents new, highly 

active precatalysts for oligomerization of olefins. These are coordination compounds 

based on chromium(III) cation, anions of various polycarboxylic acids and auxiliary 

ligands, such as 1,10-phenanthroline or 2,2'-bipyridyl. This review presents their 

crystallographic structures and basic parameters describing the elementary cell. The 

catalytic properties of the obtained oligomerization products using chromium(III) 

coordination compounds by MALDI-TOF MS are described. In conclusion, the 

presented precatalysts are compared with others described in the literature.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: chromium(III), olefin oligomerization, 2-chloro-2-propen-1-ol, catalytic 

activity, MALDI-TOF MS 

Słowa kluczowe: kation chromu(III), oligomeryzacja olefin, 2-chloro-2-propen-1-ol, 

aktywność katalityczna, MALDI-TOF MS 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
H2dipic   – kwas 2,6-pirydynodikarboksylowy 

bipy – 2,2’-bipirydyl 

phen – 1,10-fenantrolina 

LDPE – polietylen o niskiej gęstości 

HDPE – polietylen o wysokiej gęstości 

PE – polietylen 

PP – polipropylen 

H2ida – kwas iminodioctowy 

H3nta – kwas nitrylotrioctowy 

H2oda – kwas oksodioctowy 

MAO – metyloaluminoksan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946 J. MALINOWSKI, J. DRZEŻDŻON, A. SIKORSKI, D. JACEWICZ  
   



 

PREKATALIZATORY OLIGOMERYZACJI OLEFIN 947 
  

 

WPROWADZENIE 
 

Polimeryzacja olefin jest jedną z najważniejszych reakcji wykorzystywanych 

podczas wytwarzania materiałów polimerowych na świecie. Dominacja tworzyw 

sztucznych otrzymanych z olefin wynika z kilku przyczyn, takich jak: dostępność 

surowców oraz niska energo-, czaso- oraz kosztochłonność prowadzonych procesów 

polimeryzacji. Katalizatory metalocenowe oparte na cyklopentadienylowych 

pierścieniach aromatycznych z centrum metalicznym w postaci niklu(II) wykazują 

aktywność katalityczną w reakcjach oligomeryzacji olefin, natomiast posiadają wiele 

wad. Jedną z nich jest niestabilność w warunkach prowadzenia procesów 

oligomeryzacji w przemyśle, w wyniku termicznego rozkładu prekatalizatora pod 

wpływem wysokiej temperatury. Z tego powodu naukowcy zaczęli poszukiwać 

innych typów prekatalizatorów – postmetalocenowych. Związki te oparte są na 

dalszych metalach przejściowych układu okresowego. Przykładami centrów 

metalicznych stosowanych w tych prekatalizatorach są jony chromu(III), kobaltu(II), 

niklu(II) czy oksowanadu(IV) [1].  
 

1. OLEFINY 

1.1. ROLA ORAZ ZASTOSOWANIE 

Olefiny to związki chemiczne, których cząsteczki, które zawierają w swojej 

budowie przynajmniej jedno wiązanie podwójne i należą do grupy syntetycznych 

polimerów. Najbardziej znane związki chemiczne z tej grupy to polietylen (PE), 

polipropylen (PP), poli(1-buten) (PB), poliizobuten (PIB), poli(4-metylo-1-penten) 

(PMP) oraz kopolimery olefin (Rys 1.). Poliolefiny stosowane są na całym w świecie 

w bardzo dużym zakresie. Uważa się, że są one przyszłością w produkcji 

najróżniejszych tworzyw sztucznych. Potencjał zastosowania poliolefin można 

uzasadnić, ich dostępnością, ceną surowców, możliwością projektowania procesów 

technologicznych zgodnych z zasadami zielonej chemii, przyjaznych środowisku, 

czy obojętności fizjologicznej. Dodatkowo, można otrzymać materiały                                        

o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych z zastosowaniem w różnych 

kierunkach przemysłu [2-4]. Poniżej, w Tabeli 1 przedstawiono procentowy udział 

różnych poliolefin oraz ich zastosowanie w życiu codziennym [5]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rysunek 1. Przykładowe wzory polimerów syntetycznych 

Figure 1. Examples of synthetic polymer formulas 

 

 

 

Tabela 1. Udział tworzyw sztucznych oraz zastosowanie ich w życiu codziennym. Dane pochodzą z 2020 

roku 

Table 1. The contribution of plastics and their use in everyday life. The data is from 2020 

 

RODZAJ UDZIAŁ [%] PRZYKŁADY 

POLIPROPYLEN 19,4 

Opakowania na słodycze, banknoty, 

części motoryzacyjne, rury, pojemniki 

do kuchenek mikrofalowych, 

POLIETYLEN O NISKIEJ 

GĘSTOŚCI 
17,4 

Torby na zakupy wielokrotnego 

użytku, tacki, folie, pojemniki, folia 

rolnicza, folia do pakowania żywności 
POLIETYLEN O DUŻEJ 

GĘSTOŚCI 
12,4 

Zabawki, butelki na mleko, butelki na 

szampony, rury, drobny sprzęt AGD 

POLICHLOREK WINYLU 10 
Ramy okien, wykładziny podłogowe, 

tapety, rury, izolacja kabli, węże 

ogrodowe, baseny ogrodowe 

POLIURETANY 7,9 
Izolacja budynków, materace, 
poduszki, pianka izolacyjna do 

lodówek 

POLITEREFTALAN ETYLU 7,9 Butelki na wodę, napoje, soki 

POLISTYRENY 6,2 

Oprawki okularów, kubeczki na 

jogurty, pojemniki na jaja, 

opakowanie, izolacja termiczna 
budynków 

INNE 18,8 

Kołpaki do felg, światłowody, szkło 

okularowe, płyty do pokrycia dachów, 
ekrany dotykowe, osłony kabli 

komunikacyjnych, wyroby lotnicze, 

membrany, uszczelki, lakiery, 
powłoki, sprzęt medyczny 
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Dane przedstawione w powyższym zestawieniu potwierdzają, że najczęściej 

stosowanymi poliolefinami są polipropylen oraz polietylen – to około 50% tworzyw 

sztucznych. Ważnym aspektem stosowania tego rodzaju materiałów polimerowych 

jest to, że spełniają wymagania zrównoważonego procesu i zielonej chemii. 

Mulhaupt i współpracownicy wykazali, że podczas procesów  technologicznych, 

kiedy wytwarzane są poliolefiny nie stosuje się rozpuszczalników, powstają 

tworzywa sztuczne o małej masie oraz z możliwością recyklingu. Pozostawiają 

również niski ślad węglowy [6-13].  

Poliolefiny wytwarzane są różnymi metodami, które przebiegają innymi 

mechanizmami. Aby otrzymać polietylen o niskiej gęstości (LDPE) stosowany jest 

proces wolnorodnikowy, natomiast w celu otrzymania polietylenu liniowego                           

o niskiej gęstości (LLDPE), polietylenu o dużej gęstości (HDPE) lub izopropylenu 

reakcję prowadzi się metodą katalizy koordynacyjnej (Rys. 3). Na Rysunku 2 

przedstawiono najważniejsze osiągnięcia w syntezie poliolefin. 

Poliolefiny to grupa związków, najczęściej wielkocząsteczkowych, która jest                

w dzisiejszych czasach wykorzystywana w większości dziedzinach naszego życia. 

Związki te wykorzystywane są w przemyśle spożywczym jako opakowania,                           

w przemyśle petrochemicznym oraz w przemyśle farmaceutycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Najważniejsze osiągnięcia dotyczące rozwoju poliolefin 

Figure 2. Major advances in polyolefins development 
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Rysunek 3. Mechanizmy polimeryzacji rodnikowej (z lewej strony) oraz polimeryzacji koordynacyjnej (po 

prawej stronie) 

Figure 3. Mechanisms of radical polymerization (left) and coordination polymerization (right) 

 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE, FIZYKOCHEMICZNE ORAZ 

KATALITYCZNE WYBRANYCH PREKATALIZATORÓW 

POSTMETALOCENOWYCH  

 

2.1. [5-AMINOPIRYDYNO-2-KARBOKSYLAN]CHROMU(III) 

 

Związek kompleksowy chromu(III) z anionami 5-aminopirydyno-2-

karboksylanowymi krystalizuje w trygonalnej grupie przestrzennej R3c z jedną 

cząsteczką 3(C18H15CrN6O6), 1/3 cząsteczki trichlorometanu i 5/3 cząsteczek wody 

w jednostce asymetrycznej (Rys. 4.). Na Rysunku 5 pokazano upakowanie 

przestrzenne powstałego kryształu wraz z występującymi wiązaniami wodorowymi. 

W upakowaniu krystalicznym ułożone wokół 3-krotnej osi symetrii cząsteczki 

3(C18H15CrN6O6) są połączone poprzez silne N-H…O i słabe C-H…O wiązania 

wodorowe tworząc kolumny wzdłuż kierunku [0 0 1]. 
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Rysunek 4. Asymetryczna część komórki elementarnej w krysztale (5-aminopirydyno-2-

karboksylanu)chromu(III), z pokazanym schematem oznaczania atomów oznaczania atomów 

(elipsoidy drgań temperaturowych na poziomie prawdopodobieństwa 25%) [14] 

Figure 4. Asymmetric unit of unit cell in the crystal of (5-aminopyridine-2-carboxylate)chromium(III), 

showing the atom labelling scheme (with the 25% probability displacement ellipsoids) [14] 

 

 
Rysunek 5. Upakowanie w krysztale (5-aminopirydyno-2-karboksylanu)chromu(III) – widok wzdłuż osi                   

c (wiązania wodorowe zaznaczono przerywanymi liniami) [14] 

Figure 5. Crystal packing of (5-aminopyridine-2carboxylate)chromium(III) viewed along the c-axis 

(hydrogen bonds are represented by dashed lines) [14] 
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Związek ten został zastosowany jako prekatalizator reakcji oligomeryzacji                   

2-chloro-2-propen-1-olu. Na podstawie przeprowadzonej reakcji określono 

aktywność katalityczną prekatalizatora oraz zbadano powstałą mieszaninę 

oligomerów. 

Analiza masowa (Rys. 6.) pozwoliła na określenie liczby merów w łańcuchach 

oligomerów oraz na określenie piku molekularnego. W załączonym widmie 

masowym zaobserwowano piki przy m/z = 843,1 (9 merów), m/z = 1021,1 (11 

merów), m/z= 1199,1 (13 merów) i m/z= 1377,1 (15 merów). Zidentyfikowano pik 

molekularny o stosunku mas do ładunku m/z = 1021,1, gdzie w oligomerze 

stwierdzono 11 merów. 
 

 

Rysunek 6. Widmo masowe produktów oligomeryzacji z użyciem jako prekatalizatora (5-aminopirydyno-2-

karboksylanu)chromu(III) [14] 

Figure 6. Mass spectrum of the products of the oligomerization process with used as precatalyst (5-

aminopyridine-2-carboxylate)chromium(III) [14] 
 

 

Aktywność katalityczna obliczona na podstawie odpowiedniej zależności dla 

kompleksu chromu(III) w reakcji oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu  wyniosła 

336,48 g ∙ mmol-1 ∙ h-1 [14].  
 

2.2. [NITRYLOTRIOCTAN-1,10-FENANTROLINA]CHROMU(III) TETRAHYDRAT 

 

Kompleks chromu(III) z anionami nitrylotrioctanowymi oraz 1,10-fenantroliną 

(Rys. 7) krystalizuje  w trójskośnej grupie przestrzennej P-1.  
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Rysunek 7. Asymetryczna część komórki elementarnej w krysztale [Cr(NTA)(phen)] ∙ 4H2O, z pokazanym 

schematem oznaczania atomów (elipsoidy drgań temperaturowych na poziomie 

prawdopodobieństwa 25%) 

Figure 7. Asymmetric unit of unit cell in the crystal of [Cr(NTA)(phen)] ∙ 4H2O, showing the atom-

labelling scheme (with the 25% probability displacement ellipsoids) [15] 

 

W krysztale związku cząsteczki nitrylotrioctanowego związku kompleksowego 

chromu(III) z 1,10-fenantroliną łączą się poprzez wiązania wodorowe C-H…O oraz 

oddziaływania π-π tworząc bloki wzdłuż osi b, natomiast cząsteczki wody oddziałują 

poprzez wiązania wodorowe O-H---O tworząc centrosymetryczne, naprzemiennie 

ułożone klastry (H2O)4 i (H2O)8, które tworzą taśmy wzdłuż osi a. W upakowaniu 

krystalicznym sąsiednie bloki i taśmy są połączone poprzez wiązania wodorowe C-

H…O i O-H…O tworząc trójwymiarową strukturę (Rys. 8). 

Aktywność katalityczna została zbadana dla prekatalizatora nitrylotrioctanu-

1,10-fenantroliny)chromu(III) w reakcji oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu. Za 

pomocą analizy masowej wyznaczono liczby merów w łańcuchach oligomerowych 

(Rys. 9). 

Aktywność katalityczna dla badanego prekatalizatora w reakcji oligomeryzacji 

2-chloro-2-propen-1-olu wyniosła 213,92 g ∙ mmol-1 ∙ h-1 [15]. 
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Rysunek 8. Upakowanie w krysztale (nitrylotrioctanu-1,10-fenantroliny)chromu (III) tetrahydratu – widok 

wzdłuż osi a [15] 

Figure 8. Crystal packing of (nitrilotriacetato-1,10-phenanthroline)chromium(III) tetrahydrate viewed 

along a-axis [15]  
 

 
 

 
Rysunek 9. Widmo masowe dla produktów oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu [15] 

Figure 9. Mass spectrum for oligomerization products of 2-chloro-2-propen-1-ol [15] 

 

 

 

 

 



 

 
2.3. [DIAKWA-(IMINODIOCTAN)](KOBALTU)(II) 

 

Iminodioctanowy kompleks kobaltu(II) to kolejny przedstawiciel wysoce 

aktywnych prekatalizatorów oligomeryzacji olefin – 2-chloro-2-propen-1-olu (Rys. 

10). 

 

 

 

Rysunek 10. Asymetryczna część komórki elementarnej w krysztale iminodioctanowego kompleksu 

kobaltu(II) z pokazanym schematem oznaczania atomów (elipsoidy drgań temperaturowych na 

poziomie prawdopodobieństwa 25%) [16] 

Figure 10. Asymmetric unit of unit cell in the crystal of iminodiacetate cobalt(II) complex, showing the 

atom-labelling scheme (with the 25% probability displacement ellipsoids) [16] 

 

W upakowaniu krystalicznym kompleksu kobaltu(II) cząsteczki 

[Co(ida)(H2O)2] tworzą polimeryczne łańcuchy (Rys. 11). Sąsiednie łańcuchy są 

połączone poprzez wiązania wodorowe N1-H1…O3, O1W-H1WA…O1,  

O1W-H1WB…O2, O1W-H1WB…O2W i O2W-H2WB…O4, tworząc warstwy 

wzdłuż kierunku [0 0 1]. Sąsiednie warstwy są połączone wiązaniem wodorowym 

O2W-H2WA…O3 tworząc trójwymiarową strukturę. 

Z zastosowaniem [Co(ida)(H2O)2] jako prekatalizatora przeprowadzono reakcję 

oligomeryzacji chlorowej pochodnej alkoholu poliallilowego. W wyniku 

zastosowanej procedury otrzymano mieszaninę oligomerów. Następnie 

przeprowadzono szereg analiz, między innymi wyznaczono ilość merów oraz pik 

molekularny za pomocą MALDI-TOF MS (Rys. 12). 
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Rysunek 11. Upakowanie w krysztale [Co(ida)(H2O)2] – widok wzdłuż osi b (wiązania wodorowe zaznaczono 

liniami przerywanymi) [16] 

Figure 11. The crystal packing of [Co(ida)(H2O)2] viewed along the b-axis (hydrogen bonds are represented 

by dashed lines) [16] 

 

 
 

 
Rysunek 12. Widmo masowe dla produktów oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu z użyciem 

prekatalizatora [Co(ida)(H2O)2] [16] 

Figure 12. Mass spectrum for oligomerization products of 2-chloro-2-propen-1-ol with used as precatalyst 

[Co(ida)(H2O)2] [16] 

 

 



 

 

Pik o największej intensywności, czyli pik molekularny, występuje przy                        

m/z = 665,1. Oznacza to, że oligomer zawiera w łańcuchu siedem merów. Na 

załączonym widmie (Rys. 8) piki przy 469,2 m/z (5 merów), 843,1 m/z (9 merów), 

1021,2 m/z (11 merów), 1199,2 m/z (13 merów) i 1377,3 m/z (15 merów) zostały 

zidentyfikowane. 

Aktywność katalityczna dla badanego prekatalizatora w reakcji oligomeryzacji 

2-chloro-2-propen-1-olu wyniosła 759,04 g ∙ mmol-1 ∙ h-1 [16].  

 
2.4. DIPIKOLINIANOWY ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY CHROMU(III) Z 2,2’-

BIPIRYDYLEM 

 

 [Cr(dipic)2][Cr(dipic)(bipy)(H2O)] ∙ 2H2O to kompleks mieszany zawierający 

w swojej budowie kation oraz przeciwjon organiczny (Rys. 13). Kation oparty jest 

na jonie chromu(III), do którego skoordynowany jest jeden anion dipic2-, 2,2’-

bipirydyl oraz cząsteczka wody. Przeciwjon stanowi kation chrom(III)                                         

z przyłączonymi dwoma anionami dipikolinianowymi.  

 

 

Rysunek 13. Asymetryczna część komórki elementarnej w krysztale [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O, 

z pokazanym schematem oznaczania atomów (elipsoidy drgań temperaturowych na poziomie 

prawdopodobieństwa 25%) [17] 

Figure 13. Asymmetric unit of unit cell in the crystal of [Cr(dipic)  2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O, showing 

the atom-labelling scheme (with the 25% probability displacement ellipsoids) [17] 
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W strukturze krystalicznej tetramery są połączone wiązaniami wodorowymi 

pomiędzy wodą koordynacyjną a wodą krystalizacyjną. Jeden atom tlenu z anionu 

dipikolinowego zawartego w [Cr(bipy)(dipic)H2O]+ oddziałuje z wodą 

krystalizacyjną, atom tlenu pochodzący od anionu dipikolinianowego z anionem 

[Cr(dipic)2]-. W kryształach [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O sąsiadujące jony 

są połączone oddziaływaniami π(bipy) - π(pikolina) oraz wiązaniami wodorowymi C-

H…O tworząc kolumny wzdłuż osi b. Sąsiednie rurki są połączone poprzez wiązania 

wodorowe O-H…O i C-H…O pomiędzy jonami i cząsteczkami wody tworząc 

strukturę 3D. 

Przeprowadzono również reakcję oligomeryzacji 2-chloro-2-propen-1-olu                      

z zastosowaniem wyżej opisanego związku. Stwierdzono, że wykazuje bardzo 

wysoką aktywność katalityczną. [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O jako 

katalizator powoduje, że powstaje oligomer składający się z 15 monomerów (1389,5 

g/mol) [17]. 

 
Tabela 2. Porównanie aktywności katalitycznych prekatalizatorów oligomeryzacji olefin przedstawionych 

w niniejszej pracy przeglądowej 

Table 2. Comparison of catalytic activities of olefin oligomerization precatalysts presented in this review 

 

Prekatalizator 
Aktywność katalityczna 

[g∙mmol-1∙h-1] 
Literatura 

[5-aminopirydyno-2-

karboksylan]chromu(III) 
336,48 14 

[nitrylotrioctan-1,10-
fenantrolina]chromu(III) tetrahydrat 

213,92 15 

[diakwa-(iminodioctan)kobaltu(II)] 759,04 16 

Dipikolinianowy związek kompleksowy 
chromu(III) z 2,2’-bipirydylem 

2609,86 17 

[VO(ida)(phen)]∙2H2O 

 
608,97 18 

[VO(oda)(H2O)2] 1004,70 18 

[VO(oda)(bipy)]∙2H2O 499,53 18 

[VO(oda)(phen)]∙1.5H2O 358,97 18 

[VO(ida)(H2O)]∙H2O 799,10 18 

[VO(ida)(bipy)]∙2H2O 811,13 18 

[Cr(dipic)(H2O)3]Cl∙2H2O 

 
632,5 22 

[Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2.5 H2O 2254,57 17 



 

 

Przedstawione wyżej kompleksy oksowanadu(IV) należą do grupy wysoce lub 

bardzo wysoce aktywnych prekatalizatorów. Porównując dane dostępne w literaturze 

z kompleksami wyżej przedstawionymi w Tabeli 1, można stwierdzić, że kompleksy 

zbadane w naszej grupie badawczej są lepszymi prekatalizatorami, ponieważ 

aktywności katalityczne znanych prekatalizatorów mieszczą się w zakresie 209-430 

g∙mmol-1∙h-1∙bar-1 [19,20,21]. Kompleksy oksowanadu(IV) z ida, oda, phen czy bipy 

wykazują aktywności katalityczne w zakresie 358,97-1004,70 g∙mmol-1∙h-1. Należy 

jednak podkreślić, że kompleksy znane w literaturze katalizują polimeryzację etylenu 

natomiast związki opisane w niniejszej pracy katalizują oligomeryzację 2-chloro-2-

propen-1-olu [23-26].  

Związki kompleksowe chromu(III) wymienione w Tabeli 1 również należą tylko 

i wyłącznie do prekatalizatorów wysoce lub bardzo wysoce aktywnych. 

Dipikolinianowy związek kompleksowy chromu(III) z 2,2’-bipirydylem jest 

przedstawicielem prekatalizatora, który należy do bardzo wysoce aktywnych, 

natomiast drugim związek kompleksowy, który wykazuje bardzo wysoką aktywność 

jest również związek kompleksowy chromu(III) z anionami dipikolinianowymi oraz 

dimetoxybipirydyną.  

Interesującym związkiem kompleksowym jest oparty na kationie kobaltu(II)                   

z przyłączonymi anionami iminodioctanowymi oraz dwoma ligandami akwa                      

w koordynacyjnej sferze wewnętrznej. Porównując aktywność katalityczną 

prekatalizatorów opartych na różnych kationach metali z przyłączonymi anionami 

iminodioctanowymi i różnymi ligandami pomocniczymi, możemy stwierdzić, że 

wzrasta ona w następujących szeregu [VO(ida)(phen)]∙2H2O < [Co(ida)(H2O)2]                     

< [VO(ida)(H2O)]∙H2O < [VO(ida)(bipy)]∙2H2O.  

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

W dzisiejszych czasach materiały polimerowe stanowią jedną z najważniejszych 

dziedzin nauki, którą należy rozwijać. Rozwój technologii, dzięki którym będziemy 

mogli korzystać z oczekiwanych przez nas produktów polimeryzacji,                                     

o odpowiednich właściwościach w zależności od ich zastosowania stawia całą 

ludzkość przed bardzo wielkim i trudnym zadaniem. Musimy połączyć rozwój 

wszystkich technologii z odpowiednim zabezpieczeniem naszego środowiska 

naturalnego – naszej planety Ziemi. Wymienione wyżej związki koordynacyjne 

przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia naszego środowiska naturalnego, 

dzięki stosowaniu niedrastycznych warunków przeprowadzania reakcji                                  

w porównaniu do innych stosowanych do tej pory. Należy podkreślić, że 

prekatalizator usuwany podczas przeprowadzanej reakcji oligomeryzacji zostaje 

usunięty za pomocą mieszaniny rozpuszczalników (kwasu solnego oraz metanolu). 

Podsumowując, przedstawione w niniejszym artykule prekatalizatory należą do 

grupy wysoce aktywnych, interesujących związków, zarówno strukturalnie jak                       

i katalitycznie. Aniony  dipikolinianowe  powodują  wzrost  aktywności  katalitycznej 
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 prekatalizatora, prawdopodobnie wskutek posiadania elektrodonorowych atomów. 

Prekatalizatory postmetalocenowe to bardzo ważna grupa związków, która wykazuje 

odpowiednie właściwości do stosowania ich w przemyśle.  
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Praca wpłynęła do Redakcji 29 sierpnia 2022 r. 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Firma CEMIS-TECH Sp. z o.o. powstała w celu 

promowania ekologicznych rozwiązań firmy SOAPY-

EUROPE na rynku polskim i rynkach środkowej 

Europy. Jednakże energiczne poczynania naszego 

profesjonalnego zespołu, zaowocowały rozszerzeniem działalności na segment 

laboratoryjny. 

 W chwili obecnej CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest wyłącznym i autoryzowanym 

przedstawicielem w Polsce tak uznanych firm jak: CEM Corporation, Syrris, Thales Nano, 

ZUELAB, Getinge czy F-DGSi. 

 Ambicją naszej firmy jest dostarczenie Państwu nie tylko zamówionego sprzętu. 

Nasi specjaliści pomogą w wyborze urządzeń i dostosują ofertę do Państwa specyficznych 

wymagań aplikacyjnych. Proponujemy też grupowe bądź indywidualne szkolenia w naszym 

laboratorium aplikacyjnym w Kamp-Lintfort lub w Poznaniu. Ułatwi to Państwu szybkie 

opracowanie własnych metodyk analitycznych lub przygotowania próbek do analizy. 

 CEMIS-TECH Sp. z o.o. organizuje we współpracy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach coroczne Sympozjum na Łysej Górze. Możecie tam Państwo 

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej analityki chemicznej, a także 

indywidualnie skonsultować swoje problemy z najwybitniejszymi postaciami polskiej 

chemii. 
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Wyróżnienia, Medale i Nagrody PTChem - 2022 

CZŁONKOSTWO HONOROWE PTChem – profesor Wolfgang Weigand 

MEDAL im. Marii Skłodowskiej-Curie – profesor Jean-Marie Lehn 

MEDAL im. Jędrzeja Śniadeckiego - prof. dr hab. Henryk Kozłowski 

MEDAL im. Stanisława Kostaneckiego - prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht  

MEDAL im. Jana Harabaszewskiego - dr Iwona Maciejowska, prof. UJ 

MEDAL im. Ignacego Mościckiego - prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski 

MEDAL im. Wiktora Kemuli - prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń 

MEDAL im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich - prof. dr hab. Anna                          

M. Trzeciak 

MEDAL im. Jana Zawidzkiego - prof. dr hab. Jacek Waluk 

NAGRODA za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą 

nadania stopnia doktora habilitowanego w roku 2021 - dr hab. Łukasz Półtorak 

NAGRODA za wyróżnioną rozprawę doktorską w dziedzinie chemii obronioną w roku 2021 

- dr Katarzyna Groborz 

NAGRODA za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w roku 2021 - mgr Michał Sulik 

NAGRODA im. Bronisława Znatowicza - prof. dr hab. inż. Ewa Huszcza  

NAGRODA im. Jacka Gawrońskiego - mgr Wojciech J. Depa 

NAGRODA im. Jacka Rychlewskiego - mgr Wiktoria Boguszyńska 

NAGRODA im. Aleksandra Zamojskiego - dr Sebastian Frankowski 

MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY 

Profesor James A. Cox  

prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń 

dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN 

dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK 

prof. dr hab. Henryk Ratajczak 
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WYRÓŻNIENIE im. Zofii Matysikowej 

dr Anna Florek 

mgr Kinga Chwalisz 

mgr Anna Król 

mgr inż. Hanna Maj 

mgr Mirosław Malinowski 

mgr Marlena Fryska 

mgr Bożena Teresa Skwarek 

mgr Elżbieta Korzeniak 

 

DYPLOM UZNANIA  

Michał Lipiec 

Roman Buksak 

Adam Sukiennik 

Dominik Duch 
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Pani Profesor Kazimiera Anna Wilk laureatką                                     

nagrody Kash Mittala 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że podczas 23. edycji Symposium on Surfactants In Solution 

odbywającej się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, decyzją 

międzynarodowego środowiska naukowego, pani profesor Kazimiera Anna Wilk została 

uhonorowana prestiżową nagrodą Kash Mittala. The Kash Mittal Award przyznawana jest 

od 2002 r. wybitnym naukowcom z dziedziny surfaktantów. Serdecznie gratulujemy Pani 

Profesor. Więcej informacji na temat osiągnięć naukowych Laureatki oraz szczegółów 

uroczystości wręczenia nagrody można znaleźć na stronie: 

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/prestizowe-miedzynarodowe-wyroznienie-dla-prof-

kazimiery-wilk 
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REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH 

W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE” 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły 

przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne wartościowe materiały                              

o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach 

doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, 

przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat 

uczonych oraz jednostek naukowych/firm chemicznych lub pokrewnych chemii; 

materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych. 

 

Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości 

Chemicznych”, gdzie publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie 

poświęcone ważnym i aktualnym problemom współczesnej chemii. Autorzy, którzy 

chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się z Redakcją,                   

a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór 

artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat 

przygotowywanej pracy – tytuł przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę 

stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie posiada środków na 

finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od 

sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji 

kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 

 

„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak                  

i elektronicznej. Wersja elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie. 

 

Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical 

Abstracts, Polska Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, 

Index Copernicus, Baza ARIANTA. 

 

 

2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac 

 

• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego 

czasopisma. 

• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku 

zamieszczania rysunków, tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w 

innych czasopismach lub publikacjach zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich 

przedruk. 



 

 

• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana 

gdzie indziej. 

• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer 

telefonu oraz adresy poczty tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek 

sprawnego przebiegu opracowania redakcyjnego tekstu. 

• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach 

przyjętych do druku Redakcja ma prawo dokonywania niezbędnej korekty. 

• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, 

wydawca nabywa ogólnych praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym 

prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Tytułem 

powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria. 

• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa 

czy odpowiadają randze i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały 

przygotowane zgodnie z formalnymi wymogami MNiSW oraz Redakcji. 

• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane 

przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w broszurze informacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216

_MNISW_broszura_210x210.pdf. 

• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny. 

• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji 

stwierdził, że nie należy przyjąć do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii 

recenzentów mogą być powtórnie przesłane do czasopisma. W takim przypadku 

praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną procedurę 

recenzowania. 

• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś 

wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako 

współautor lub też nie został wymieniony w podziękowaniu zamieszczonym                      

w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub też w ogóle nie 

miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności 

naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad 

etyki obowiązującej w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem 

jednostek zatrudniających autorów. 

• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych 

recenzentów, jednak ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje 

Redakcja. 

 

3. Koszty 

 

Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. 

Tak jest w przypadku tzw. stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą 

rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata w wysokości około 50 zł. 

Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów 

lub przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. 



 

Niezależnie od rodzaju pracy opłata pobierana jest również za strony drukowane                 

w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku). 

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od 

wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. 

Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy. 

 

W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja 

nie posiada środków na finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów 

druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 

 

4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku 

 

4.1. Wymagania merytoryczne 

 

Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, 

z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy 

zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa 

oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące 

napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych. 

 

4.2. Wymagania techniczne składu tekstu 

 

• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz 

forma kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest 

wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją). 

• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, 

nie powinny przekraczać 25 stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz 

drukowane będą w wersji czarno białej. 

• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, 

czcionką Times New Roman, 12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm 

marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy stosować numerację 

cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy 

działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, 

Podziękowanie, Piśmiennictwo cytowane. 

Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu (w 

całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu 

piśmiennictwa cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy 

stosować odsyłaczy hipertekstowych). 

• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty 

muszą być wyjaśnione, oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu 

SI, pozycje cytowanej literatury należy oznaczać numerami umieszczonymi w 

nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów [1, 5, 7] (dla prac 1, 

5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7). 

 



 

• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów 

prac cudzych, w opisach (polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną 

informację. 

• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są 

przygotowane w edytorze Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych 

rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich umieszczenie (zob. Pliki jakie należy 

przekazać do Redakcji). 

• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno: 

–  tytuł  pracy  w  języku  polskim  (Times  New  Roman,  14  p,  pogrubiony, 

WERSALIKI), i angielskim (Times New Roman, 14 p, WERSALIKI), 

– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, 

pogrubione), 

– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem 

ośrodka i adresem e-mail autora korespondującego (Times New Roman, 10,5, 

kursywa), 

– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału: 

 

Abstract 

 

Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 

Wprowadzenie 

 

1. Tytul rozdziału 

 

1.1. Tytuł podrozdziału itp. 

 

Uwagi końcowe 

 

Podziękowanie 

 

Piśmiennictwo cytowane 

 

•  Kolejne strony pracy powinny zawierać: 

 

–  notki  o  autorach  pracy  wraz  z  tytułami  naukowymi  (można  dołączyć 

osobno pliki z fotografiami autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do 

Redakcji), 

– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków 

ze spacjami) z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do 

tabel, rysunków zamieszczonych w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz 

słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej z bazy haseł przedmiotowych 

podawane w języku angielskim i polskim, 

– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub 

akronimów nie jest konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty 

wyjaśniamy w tekście przy pierwszym użyciu. Angielskie skróty należy podać                   



 

i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne prace zamieszczone                   

w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI 

– selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitor), 

– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści. 

 

• Tabele, rysunki, fotografie 

 

Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz 

dodatkowo (po zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) 

dołączone w postaci osobnych plików zapisanych w formacie pdf, doc, jpg, tiff. 

Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do 

zrozumienia treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, 

należy je numerować cyframi arabskimi oraz podać tytuł (polski/angielski, nad 

tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p). 

 

Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych                          

w formacie tif, jpg lub podobnym, każdą zapisać w oddzielnym pliku o 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 

 

• Piśmiennictwo cytowane 

 

Piśmiennictwo  należy  zestawić  numerycznie  według  kolejności  cytowania  

w tekście, należy cytować wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób 

precyzyjny. 

W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać 

kolejno następujące elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót 

tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi normami, rok wydania, numer wolumenu 

zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony cytowanej pracy, np. 

 

[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473. 

 

[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3. 

 

W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i 

nazwisko autora (autorów), tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok 

wydania, np. 

 

[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004. 

 

[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999 

 

W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: 

inicjały imion i nazwisko autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, 

[dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki dostępu, np. 

 



 

[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05- 

 

20]. Dostępny w Internecie: http://www........... 

 

 

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji 

 

Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny 

merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z 

wymaganiami Redakcji. 

 

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag 

Recenzenta oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej 

postaci: 

 

• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji; 

• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy 

(każda notka do 150 wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy 

oraz inne ważne informacje o autorze); 

• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny 

wskazywać autora, którego zdjęcie dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest 

jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie); 

• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa 

kluczowe, podpisy pod rysunki, tabele, schematy (wszystko w obu wersjach 

językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również oddzielne pliki z rysunkami, 

schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie). 

 

Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą 

przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek 

stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i 

jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania. 

 

Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi 

stronami prosimy o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe 

Brak tej czynność będzie skutkował czarno-białym wydrukiem wersji papierowej. 

W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na czarno-białe, 

prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków. 

 

Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list 

intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za 

zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji. 

 

Redakcja „Wiadomości Chemicznych” 
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