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ABSTRACT 

 

Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back 

to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery 

produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the 

bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on 

their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are 

phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but 

actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important 

bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive 

adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form 

are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light 

pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues 

on the substrate; mechanically -  soft, sticky substance [1-7]. One of the most 

popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to 

basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications 

respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA 

pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality 

pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of 

expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive 

adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive 

adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the 

world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. 

In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives 

with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was 

expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 

billion USD, which has been approximately met, in the following years a further 

increase in the production of these materials is forecasted [1-3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: pressure-sensitive adhesives, polymer, adhesion, cohesion 

Słowa kluczowe: kleje samoprzylepne, polimery, adhezja, kohezja 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

EVA    – poli(etylen-co-octan winylu) 

HMA    – kleje hot melts 

MFI    – wskaźnik szybkości płynięcia 

NR    – naturalne kauczuki  

PSA   – kleje samoprzylepne 

PU-PSA    – poliuretanowe kleje samoprzylepne 

Tg    – temperatura zeszklenia 

UV    – ultra fiolet 

ZZK    – związki zwiększające kleistość 
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WPROWADZENIE 

 
Historia klejów samoprzylepnych (PSA) sięga wynalazku R. Stanton Avery z 1935 

roku, w którym otrzymano samoprzylepny produkt wykorzystując do jego produkcji 

pudełko po cygarach z dwoma wyciętymi otworami. Z chemicznego punktu widzenia 

kleje samoprzylepne to grupa klejów na bazie wielkocząsteczkowych polimerów 

cechujących się dobrą (spełniającą wymogi przemysłowe) adhezją oraz kohezją; 

wyróżniają je, spośród innych rodzajów klejów, stałe właściwości klejące w szerokim 

zakresie temperaturowym w czasie użytkowania, doskonała odporność na starzenie oraz 

stały poziom wytrzymałości na odrywanie [1-3]. Głównymi właściwościami istotnymi 

w procesie produkcji PSA są adhezja oraz kohezja (balans adhezyjno kohezyjny) jak                 

i powiązana z nimi kleistość, ponadto zwraca się szczególną uwagę na skurcz oraz 

zwilżalność klejów samoprzylepnych [4]. 

 
1. KLEJE SAMOPRZYLEPNE  

  
Kleje samoprzylepne (PSA) są materiałami niemetalicznymi używanymi do 

łączenia innych materiałów, głównie na ich powierzchniach poprzez adhezję                       

i kohezję. Adhezja i kohezja to zjawiska, które można opisać termodynamicznie                    

i chemicznie, ale w rzeczywistości nie można ich dokładnie zmierzyć. Wykazano, 

że coraz większe znaczenie w procesach łączenia ma klejenie w tym za pomocą 

klejów samoprzylepnych. Kleje samoprzylepne można opisać jako specjalną 

kategorię kleju, który w postaci suchej jest trwale lepki w temperaturze pokojowej          

i przylega do podłoża pod lekkim naciskiem, po czym można go usunąć bez 

pozostawiania pozostałości na podłożu; z mechanicznego punktu widzenia PSA to 

miękka, lepka substancja [5-7]. 

 

2. KLASYFIKACJA KLEJÓW SAMOPRZYLEPNYCH ZE WZGLĘDU 

NA RODZAJ POLIMERU 

 

Jedną z najpopularniejszych klasyfikacji klejów samoprzylepnych jest podział 

według rodzaju polimeru bazowego. W tej klasyfikacji PSA są podzielone na 

siedem grup, odpowiednio: klej samoprzylepny akrylanowy, kauczukowy, 

silikonowy, poliuretanowy, poliestrowy, polieterowy i EVA (rys. 1) [7-8]. 
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Rysunek 1.     Grupy klejów samoprzylepnych podzielone ze względu na rodzaj polimeru 

Figure 1. Types of pressure-sensitive adhesives according to basic polymer kind 

 

W tabelach 1-2 zebrano ogólne informacje na temat grupy klejów 

samoprzylepnych podzielonych według rodzaju polimerów bazowych. Podstawowe 

właściwości (adhezja odrywania, kohezja, kleistość, zakres temperatur, kolor 

adhezji), odporność (UV, rozpuszczalnik/chemikalia, plastyfikator, wilgoć) i koszty 

produkcji zostały przedstawione ogólnie dla całej grupy, np. wysoka, średnia, niska, 

dobra lub doskonała, z wyjątkiem zakresu temperatur i koloru kleju, gdzie podane 

są odpowiednio zakres w ºC i kolor. W tabeli 3 podana charakterystyka ma więcej 

indywidualnych informacji dla każdej grupy [1, 6-7]. 
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Tabela 1. Podstawowe właściwości różnego rodzaju PSA  
Table 1. Basic properties of various types of PSA 

 

Polimer 

bazowy 
Adhezja Kohezja Kleistość 

Zakres 

temperatur 
Kolor kleju 

Akryl 
Średnia do 
wysokiej 

Średnia do 
wysokiej 

Niska do 
wysokiej 

-40 do 160 ºC 
Klarowny do 
słomkowego 

Kauczuk 
Umiarkowana do 

wysokiej 

Umiarkowana 

do wysokiej 

Zazwyczaj 

wysoka 
-40 do 70 ºC 

Żółty (z czasem 

mętnieje) 

Silikon 
Niska do 

umiarkowanej 
Wysoka 

Zazwyczaj 
niska 

-50 do 260 ºC Klarowny 

Poliuretan Niska do średniej 
Niska do 

średniej 

Zazwyczaj 

niska 
-30 do 120 ºC 

Klarowny do 

słomkowego 

Poliester 
Średnia do 
wysokiej 

Niska do 
średniej 

Średnia do 
wysokiej 

-30 do 140 ºC Klarowny 

Polieter Niska do średniej 
Niska do 

średniej 
Średnia -40 do 120 ºC Klarowny 

EVA Niska do średniej 
Niska do 
średniej 

Średnia -30 do 50 ºC Mętny 

 
Tabela 2. Odporność i koszt produkcji różnego rodzaju PSA  
Table 2. Resistance and cost of production of various types of PSA 

 

Polimer bazowy 

Odporność 
Koszty 

produkcji 
UV 

Rozpuszczalnik/ 

chemikalia 
Plastyfikator Wilgoć 

Akryl Doskonała Średnia 
Niska do 
średniej 

Doskonała Średnie 

Kauczuk Niska Dobra Ogólnie niska Doskonała Niskie 

Silikon Doskonała Doskonała Dobra Doskonała Wysokie 

Poliuretan Doskonała Wysoka Średnia Doskonała Wysokie 

Poliester Doskonała Średnia Średnia Średnia 
Średnie do 
wysokich 

Polieter Doskonała Doskonała 
Niska do 

średniej 
Doskonała Średnie 

EVA Doskonała Doskonała Dobra Doskonała Średnie 
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Tabela 3. Charakterystyka różnego rodzaju PSA  
Table 3. Characteristics of various types of PSA 

 

Polimer bazowy Pozostałe cechy 

Akryl 
- Dobra odporność na hydrolizę 

- Łatwość aplikacji 

Kauczuk 
- Dobra kleistosć do powierzchni o niskiej i wysokiej 

energii 

- Dobra elastyczność 

Silikon 
- Dobra kleistość do powierzchni o niskiej i wysokiej 

energii 

- Dobra odporność na utlenianie 

Poliuretan - Dobra usuwalność 

Poliester - Doskonała elastyczność 

Polieter - Dobra elastyczność 

EVA - Dobra elastyczność 

 

2.1. AKRYLANOWE KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

 

Akrylanowe kleje samoprzylepne są najczęściej stosowanymi klejami 

samoprzylepnymi. Akryle oferują stabilność oksydacyjną i odporność na 

promieniowanie UV, są z natury lepkie i mogą być dostosowane do różnych 

zastosowań przez kopolimeryzację dwóch lub więcej monomerów, w tym 

nieakrylanów, takich jak octan winylu, N-winylopirolidon lub N-winylowy 

kaprolaktam. Spośród polimerów akrylanowych właściwości samoprzylepne 

wykazują te, które powstały w wyniku połączenia w łańcuchu polimerowym 

segmentów miękkich (niska temperatura zeszklenia Tg), segmentów twardych 

(wysoka temperatura zeszklenia Tg) i funkcjonalnych monomerów. Dzięki temu 

akrylanowe PSA spełniają najważniejsze wymagania dla kleju samoprzylepnego, 

takie jak wysoka kleistość (przyczepność przez dotyk), wysoka kohezja (stabilność 

wewnętrzna), wysoka adhezja (przyczepność), stabilność UV, pod wpływem 

rozpuszczalnika i temperatury. Rozpuszczalnikowe, rozpuszczalne w wodzie lub 

bezrozpuszczalnikowe akrylowe kleje PSA charakteryzuje doskonała odporność na 

starzenie i na podwyższone temperatury oraz wyjątkowa klarowność optyczna,         

a także brak żółknięcia i resztkowych monomerów w strukturze. Cechuje je 

najwyższa równowaga adhezyjno-kohezyjna z pośród wszystkich grup PSA oraz 

doskonałą odporność na wodę. Kleje akrylanowe są twardsze niż kleje na bazie 

kauczuków    przez    co    charakteryzują    się    niższymi    wartościami   kleistości                             
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w porównaniu do kauczuków. Niższa adhezja do niepolarnych poliolefin jest 

spowodowana polarnością klejów akrylowych. Ze względu na swoje właściwości 

kleje samoprzylepne na bazie polimerów akrylnowych znalazły wiele zastosowań 

np. na ich podstawie opracowano generację medycznych taśm samoprzylepnych                   

i innych materiałów samoprzylepnych klasy medycznej, ponadto stosuje się je w 

różnych dziedzinach przemysłu jako taśmy przewodzące, maskujące czy 

montażowe, są używane do produkcji materiałów samoprzylepnych biurowych  [9-

10]. 

 

2.2. KAUCZUKOWE KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

 

Kauczukowe kleje samoprzylepne to specyficzna grupa PSA. Kauczuk 

naturalny (natural rubber - NR) charakteryzuje się znakomitymi właściwości 

odkształceniowymi (mechanicznymi) ze względu na jego zdolność do krystalizacji 

podczas rozciągania; wypełniacze wzmacniające muszą być koniecznie dodawane 

do NR w większości przypadków, aby uzyskać odpowiednie właściwości dla 

określonego zastosowania. Niemodyfikowane NR wykazują małą adhezję do wielu 

rodzajów powierzchni. Dobrze wiadomo, że parametry PSA, zwłaszcza adhezja 

(wytrzymałość na odrywanie), kleistość (kleistość sondy, kleistość kulki i kleistość 

pętli) oraz kohezja (wytrzymałość na ścinanie), silnie zależą od lepkosprężystych 

właściwości klejów. Przy formułowaniu samoprzylepnego kleju na bazie kauczuku, 

elastomer stanowi składnik elastyczny, podczas gdy żywica klejąca o niskiej masie 

cząsteczkowej stanowi składnik lepki. Ponieważ sam NR nie zapewnienia 

wymaganej adhezji i kleistości, konieczne jest mieszanie żywic klejących (na 

przykład alifatycznych lub aromatycznych węglowodorów, politerpenów, 

pochodnych żywicy) z NR, aby poprawić jego zwilżalność przylegającą i osiągnąć 

szybkie i skuteczne wiązanie. Przy określonych proporcjach mieszanek kompozycje 

kauczukowo-żywiczne stają się klejami samoprzylepnymi, podczas gdy w innych 

stężeniach nie zapewniają one odpowiedniej wydajności jak kleje PSA. Konieczne 

jest wybranie odpowiednich typów i stężeń związków zwiększających kleistość 

(ZZK), aby uzyskać dobre działanie PSA [11-12]. 

 

2.3. SILIKONOWE KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

 

Silikonowe kleje samoprzylepne są szeroko stosowane w taśmach 

samoprzylepnych, etykietach i tam, gdzie warunki aplikacji lub charakter 

powierzchni podłoża przekraczają możliwości PSA na bazie polimerów 

organicznych. Połączenie unikalnych właściwości silikonów, takich jak wysoka 

elastyczność wiązań Si–O–Si, słabe oddziaływanie międzycząsteczkowe, niskie 

napięcie powierzchniowe, doskonała stabilność termiczna i wysoka przezroczystość  
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UV, często wyjaśnia, dlaczego silikonowe kleje PSA mają lepszą wydajność przy 

skrajnie wysokich i niskich temperaturach, doskonałe właściwości elektryczne, 

odporność chemiczną i wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne                           

w porównaniu z organicznymi PSA. Są obojętne i bardzo hydrofobowe, ale nadal 

mają rozsądną przepuszczalność wilgoci. Silikonowe PSA zwykle składają się                   

z polimerów silikonowych z grupami funkcyjnymi (chociaż polimery                                 

z winylowymi grupami funkcyjnymi stosuje się w utwardzalnych PSA)                              

i siloksanowe żywice MQ z silanolowymi grupami funkcyjnymi. Grupy 

dimetylowe wokół szkieletu polisiloksanowego Si–O–Si są odpowiedzialne za 

właściwości niskiego napięcia powierzchniowego i zdolność silikonowych PSA do 

zwilżania i wiązania z podłożami o powierzchniach charakteryzujących się niską 

energią, takich jak folie Teflon® i Kapton®. Żywica siloksanowa MQ zapewnia 

przyczepność i doskonałą stabilność w wysokiej temperaturze. Od czasu 

wprowadzenia ich na rynek w latach 60. silikony PSA znalazły zastosowanie                    

w różnych dziedzinach. Niektóre z dawnych sposobów wykorzystania silikonowych 

PSA znajdują zastosowanie w operacjach przemysłowych (maskowanie, łączenie, 

owijanie), a także w sektorze elektrycznym i elektronicznym, opieki medycznej                   

i opieki zdrowotnej oraz w sektorze motoryzacyjnym. Od 2000 r. istnieje duże 

zainteresowanie nowymi zastosowaniami silikonowych PSA, zwłaszcza w 

zastosowaniach takich jak taśmy medyczne i przemysłowe. Powyższe przykłady 

opisują rosnący zakres potencjalnych zastosowań komercyjnych, w których 

silikonowe PSA są wykorzystywane [7-8]. 

 

2.4. POLIURETANOWE KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

 

Poliuretanowe kleje samoprzylepne (PU-PSA) są wyróżniającą się klasą 

polimerów, ze względu na szeroki zakres zastosowań wynikający z ich 

właściwości, które mogą być dowolnie dostosowane przez zmianę ich składników. 

Od czasu odkrycia poliuretanów przez Otto Bayera i współpracowników w 1937 r. 

zostały rozwinięte i uważa się je za unikalną klasę syntetycznych polimerów                     

o szerokim zakresie zastosowań. PU ma bardzo elastyczną budowę z miękkimi                   

i twardymi blokami w swojej strukturze, które są odpowiedzialne za jego 

właściwości hydroksymechaniczne. W PU-PSA twardy segment izocyjanianowy                 

(–NCO) odpowiada za właściwości hydroksymechaniczne, podczas gdy segment 

miękki hydroksylu (–OH) zapewnia właściwości zwilżające. Kleje te 

charakteryzują bardzo dobre właściwości użytkowe np. dobra adhezja do 

większości podłoży (wiążą się z powierzchnią przez wiązanie wodorowe), mała 

masa cząsteczkowa (tj. mały rozmiar cząsteczkowy) zapewnia większą szybkość 

przenikania wilgoci lub powietrza. Najważniejszymi właściwościami użytkowymi 

PSA  na  bazie  PU  są  właściwości   adhezyjne  (np.  kleistość,  adhezja i kohezja),      
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szybkość przenoszenia wilgoci lub powietrza i skurcz. Poliuretanowe kleje 

samoprzylepne spełniają wiele spośród wymagań przemysłu pod względem 

wydajności, środowiska i łatwości praktycznego zastosowania. Są one szeroko 

stosowane w samoprzylepnych, uszczelniających i elektrycznych produktach ze 

względu na niską temperaturę zeszklenia (Tg) od –40 do –60ºC, hydrofobowość, 

odporność na działanie kwasów i doskonałe właściwości dielektryczne. 

Samoprzylepne kleje poliuretanowe mają wysoką kleistość i wydłużony czas 

noszenia [13–15]. 

 

2.5. POLIESTROWE KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

 

Poliestrowe kleje samoprzylepne można podzielić na dwie odrębne grupy: 

nasycone (termoplastyczne) i nienasycone (termoutwardzalne). Nasycone poliestry 

są produktami reakcji dwufunkcyjnych kwasów i dwufunkcyjnych alkoholi lub 

glikoli. Ich zastosowanie jako kleju jest niewielkie, z wyjątkiem hot melts (wysoka 

wydajność). Nienasycone (termoutwardzalne) poliestry, które wymagają 

katalitycznego utwardzania, mają kilka zastosowań jako kleje. Zwykle obejmują 

one wiązanie podłoży poliestrowych. Kleje poliestrowe są również stosowane                    

w zestawach łatających do naprawy łodzi z włókna szklanego, nadwozi 

samochodowych i podłóg betonowych. Inne drobne zastosowania obejmują klejenie 

laminatów poliestrowych do poliestru lub metalu oraz jako kleje do urządzeń 

optycznych [8, 16]. Poliestrowe PSA to nowo zaprojektowane plastyczne kleje, 

których synteza oparta jest na wiązaniu estrowym. 

 

2.6. POLIETEROWE KLEJE SAMOPRZYLEPNE 

 

Polieterowe PSA mają wiązania eterowe, jak poliuretany. Poliuretany 

syntetyzowane z polieteropoliolu są określane jako polieterouretany. Chociaż 

większość obecnie stosowanych poliuretanów jest typu polieterowego ze względu 

na ich wysoką odporność na hydrolizę. Ta grupa PSA (polieterouretany) 

charakteryzuje się wysoką elastycznością i jest stosunkowo dobrze przepuszczalna 

dla powietrza [17-18]. Polieterowe PSA to nowo zaprojektowane plastyczne kleje, 

których synteza oparta jest na wiązaniu eterowym. 

 

2.7. KLEJE SAMOPRZYLEPNE NA BAZIE EVA 

 

Kleje samoprzylepne na bazie octanu etylenu i winylu (EVA) mają szeroki 

zakres wskaźnika szybkości płynięcia (MFI) i dobre właściwości adhezyjne do 

różnych materiałów przy czym koszt ich otrzymywania jest relatywnie niski. 

Dlatego  kopolimer  EVA  jest  najpopularniejszym   polimerem  termoplastycznym  
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stosowanym w przemyśle klejów hot melts (HMA). Ogólne kopolimery EVA 

stosowane w HMA mają 18–40 % wagowych zawartości octanu winylu, a ich MFI 

wynosi 2–400 dg/min. Właściwości kopolimerów EVA zależą głównie od 

zawartości octanu winylu i MFI. Ogólnie MFI oznacza szybkość płynięcia 

materiałów polimerowych przy ustalonym ciśnieniu i temperaturze. Zatem wysoki 

MFI oznacza lepsze właściwość formowania wtryskowego. Ich zastosowania 

obejmują klejenie papieru, kartonu, drewna, tkanin itp. Stosuje się je                               

w temperaturach od -34 do 49 °C. Przy odpowiednich modyfikacjach można 

stosować je do zastosowań nienośnych w temperaturach około 71 ºC. EVA 

reprezentują największą grupę stosowanych klejów topliwych, używanych głównie 

w zastosowaniach do pakowania i montażu drewna. Struktura domenowa 

kopolimerów EVA składa się ze sztywnych i częściowo krystalicznych bloków 

polietylenowych oraz elastycznych, miękkich i polarnych amorficznych bloków 

octanu winylu. Związki zwiększające kleistość są powszechnie dodawane w celu 

zwiększenia wartości kleistości HMA - samoprzylepnego kleju na bazie EVA                     

i styrenowych kopolimerów blokowych. Związki te muszą być odpowiednio 

kompatybilne z polimerem bazowym, mieć bardzo niską masę cząsteczkową                      

w stosunku do podstawowego elastomeru i mieć temperaturę zeszklenia (Tg) 

wyższą niż temperatura podstawowego elastomeru. Dlatego dodatek ZZK 

modyfikuje właściwości lepkości, reologii i adhezji. PSA oparte na EVA są 

stosowane w plastrach samoprzylepnych z transdermalnym (przezskórnym) 

dostarczaniem leków w przemyśle farmaceutycznym [16, 19]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Rynek i technologia wysokiej jakości klejów samoprzylepnych rozwija się bardzo 

szybko. Rozwój ten jest wynikiem ekspansji zarówno istniejących, jak i nowych 

dziedzin zastosowań klejów samoprzylepnych. Samoprzylepne polimery stosowane do 

produkcji klejów samoprzylepnych są bezpośrednio związane z ich strukturą, co czyni 

je wyjątkowymi na skalę światową. Światowy rynek taśm samoprzylepnych wzrasta                

o 5,5% rocznie. W 2012 r. wyprodukowano na całym świecie około 1700,5 kiloton 

klejów samoprzylepnych o wartości 22,7 bln USD. W 2018 r. przewidywany był wzrost 

światowej produkcji do około 2208,2 kiloton klejów samoprzylepnych o wartości 31,64 

bln USD, który w przybliżeniu został spełniony, w kolejnych latach prognozowany jest 

dalszy wzrost produkcji tych materiałów [1-3]. 
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ABSTRACT 

 

Extraction is a method of extracting a chemical from a solution or mixture of 

solid substances. Conventional methods of extraction, for example, Soxhlet method, 

require the use of hazardous solvents, are time-consuming and cause degradation of 

the extracted compounds. Green extraction is characterized by the speed, it gives a 

quantitative recovery of the extract and does not cause degradation of the 

components. It takes place at a lower energy consumption than conventional 

extraction. A number of novel alternatives to conventional extraction techniques 

have been proposed, including ultrasonic assisted extraction (UAE), supercritical 

fluid extraction (SFE), enzyme extraction or pulsed electric field. These techniques 

allow to reduce or eliminate the use of toxic solvents, improve process efficiency 

and extract quality. The temperature of the above-mentioned processes is low, 

which affects the behavior of temperature-sensitive substances. The widely used 

"green extraction" is SFE - extraction with supercritical fluid. The solvent is a 

supercritical fluid, most often carbon dioxide. Ultrasonic extraction is 

environmentally friendly, easy to use, versatile and relatively cheap compared to 

other innovative techniques. This technique can be used to extract, for example, 

polysaccharides, essential oils, proteins, peptides, dyes, pigments and bioactive 

substances. Extraction with the use of pulsed electric field is used to extract mainly 

polyphenols and other bioactive components. Extraction with enzymes (mainly 

pectinases, cellulases and hemicellulases) is widely used in the food industry, eg for 

clarifying beer and juices. The extraction yield depends on the solvent system, 

temperature, enzyme function, substrate availability and pH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: green extraction, extraction with supercritical fluid, extraction using 

ultrasound, extraction using a pulsed electric field, extraction using enzymes 

Słowa kluczowe: ekstrakcja ekologiczna, ekstrakcja płynem nadkrytycznym, 

ekstrakcja za pomocą ultradźwięków, ekstrakcja za pomocą pulsacyjnego pola 

elektrycznego, ekstrakcja za pomocą enzymów 
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WPROWADZENIE 

 
Jedną z zalet spożywania żywności funkcjonalnej jest jej dobroczynny wpływ na 

organizm człowieka. Do jej produkcji wykorzystuje się substancje aktywne biologicznie 

pochodzenia roślinnego, które eliminują skutki nieprawidłowej diety, bogatej w tłuszcze 

nasycone, produkty rafinowane i cukier. Do tych skutków należą między innymi 

choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca oraz nowotwory. Bioaktywne 

związki, wytwarzane przez rośliny jako metabolity pierwotne i wtórne, stały się 

popularne ze względu na swoją biologiczną funkcjonalność [1]. Wiele tych związków, 

wyekstrahowanych ze źródeł naturalnych, ma właściwości przeciwbakteryjne, 

przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz przeciwnowotworowe, dlatego też można je 

stosować w profilaktyce wielu chorób [2]. 

Wykorzystanie nowych źródeł związków o charakterze prozdrowotnym oraz 

opracowanie nowych technologii ich pozyskiwania ma ogromne znaczenie dla 

społeczeństwa. Na stabilność tych związków oraz ich właściwości niekorzystnie 

wpływają czynniki zewnętrzne takie jak światło, temperatura, degradacja 

enzymatyczna, obróbka cieplna lub mechaniczna [3]. 

Ekstrakcja była stosowana już w czasach starożytnych. Egipcjanie, Grecy, 

Rzymianie, Majowie czy Aztekowie używali ekstrakcji do produkcji perfum, 

kosmetyków i żywności. Obecnie procesy ekstrakcji są stosowane w każdej dziedzinie 

przemysłu [4]. 

Konwencjonalne metody ekstrakcji, czyli metoda Soxhleta i maceracja, odbywają 

się z użyciem niebezpiecznych ciekłych rozpuszczalników (dichlorometan, metanol). 

Obie metody są czasochłonne – wymagają kilku godzin, aby osiągnąć całkowitą 

ekstrakcję.  Idealna metoda ekstrakcji powinna cechować się szybkością, dawać 

ilościowy odzysk docelowych substancji rozpuszczonych bez degradacji,                             

a rozpuszczalnik powinien łatwo oddzielać się od substancji rozpuszczonej [5]. 

Głównym celem procesu ekstrakcji jest maksymalizacja wydajności ekstrahowania 

związku docelowego bez wpływu lub z minimalnym wpływem na jego właściwości, 

przy jednoczesnej minimalizacji ekstrakcji związków niepożądanych [6]. 

Ekstrakcja ekologiczna koncentruje się na odkrywaniu i projektowaniu nowych 

procesów ekstrakcji, które mają charakteryzować się zmniejszonym zapotrzebowaniem 

na energię przy użyciu nieszkodliwych rozpuszczalników i odnawialnych produktów 

pochodzenia naturalnego. Produktem końcowym takiego procesu są bezpieczne 

ekstrakty o wysokiej jakości [2]. Główne korzyści wykorzystania ekstrakcji 

ekologicznej to między innymi: zwiększenie wydajności procesu, wzmocnienie 

procesów ekstrakcji wodnej bez zastosowania innych rozpuszczalników, możliwość 

wykorzystania alternatywnych, czystych rozpuszczalników oraz zwiększenie ekstrakcji 

substancji wrażliwych na wysoką temperaturę [7]. Zaproponowano szereg nowatorskich 

alternatyw dla konwencjonalnych technik ekstrakcji, w tym ekstrakcję wspomaganą 

ultradźwiękami (UAE), ekstrakcję płynem nadkrytyczny (SFE), ekstrakcję wspomaganą 

mikrofalami  (MAE),  obróbkę  wysokociśnieniową  oraz  pulsacyjne  pole  elektryczne.  
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Technologie te oferują zmniejszenie lub wyeliminowanie stosowania toksycznych 

rozpuszczalników, poprawę wydajności procesu oraz jakości ekstraktu. Temperatura 

wyżej wymienionych procesów jest niska, co wpływa na zachowanie substancji 

termolabilnych [7]. 

 
1. EKSTRAKCJA PŁYNEM NADKRYTYCZNYM (SFE) 

  
„Ekstrakcją zieloną” stosowaną na szeroką skalę jest ekstrakcja płynem 

nadkrytycznym (SFE). Stosuje się ją w celu uzyskania cennych analitów z różnych 

matryc. Jest techniką selektywną oraz przyjazną dla środowiska. Jej  zaletami są 

mniejsze użycie rozpuszczalników organicznych oraz zwiększona wydajność [8]. 

Najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem jest ditlenek węgla, który jest cieczą              

w stanie nadkrytycznym. Jest on stosowany ze względu na niską cenę, łatwą 

dostępność, możliwość ponownego wykorzystania, niskie ciśnienie i temperaturę 

krytyczną oraz bezpieczeństwo. Forma gazowa rozpuszczalnika umożliwia 

otrzymanie ekstraktu poprzez obniżenie ciśnienia, a jest to szczególnie ważne przy 

ekstrakcji związków podatnych na degradację. Temperatura krytyczna CO2 wynosi 

około 31,2°C. Jest to kluczowa kwestia w przypadku ekstrakcji związków 

bioaktywnych, ponieważ ekstrakt chroniony jest przed kontaktem z powietrzem, 

dzięki czemu nie dochodzi do procesów utleniania [9]. Płyn nadkrytyczny ze 

względu na małą lepkość i stosunkowo dużą dyfuzyjność, może łatwo dyfundować 

przez materiały stałe, co wpływa na przyspieszenie procesu ekstrakcji. Jedną             

z głównych cech płynów nadkrytycznych jest możliwość zmiany gęstości płynu 

poprzez zmianę ciśnienia i/lub temperatury. Związek pomiędzy gęstością                   

a rozpuszczalnością pozwala modyfikować siłą rozpuszczalnika poprzez zmianę 

ciśnienia. SFE można także łączyć z innymi technikami np. chromatografią gazową 

[10].  

Ekstrakcja nadkrytyczna przebiega w dwóch etapach: w pierwszym następuje 

rozpuszczenie związków chemicznych obecnych w stałej matrycy, a następnie 

rozdzielenie rozpuszczalnika nadkrytycznego, który przepływa przez upakowane 

złoże rozpuszczając związki zawarte w matrycy. Kolejny etap to opuszczanie 

ekstraktora przez rozpuszczalnik, który niesie rozpuszczone związki. Poprzez 

zmniejszenie ciśnienia i/lub wzrost temperatury następuje oczyszczanie 

rozpuszczalnika. Zachowanie jakości i integralności ekstraktu możliwe jest przy 

niskich temperaturach, braku tlenu i światła. SFE jest stosowana do ekstrakcji 

alkaloidów, związków fenolowych, antocyjanów, flawonoidów, karotenoidów oraz 

saponin i olejów [11, 12]. 

Ekstrakcja płynem nadkrytycznym jest stosowana głównie do uzyskiwania 

karotenoidów z warzyw i owoców [13]. Karotenoidy nadają owocom i warzywom 

barwę  czerwoną  i  pomarańczową.   Są   jednym   z   głównych   składników  diety  
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człowieka. Mają wiele prozdrowotnych właściwości. Związki te stosowane są 

głównie w przemyśle spożywczym jako naturalne barwniki oraz prekursory 

związków aromatycznych lub smakowych [14]. Technika SFE znalazła 

zastosowanie w ekstrakcji karotenoidów, między innymi z dyni, marchwi, 

pomidora [15,16] oraz skórek bananów i winogron [17, 18]. 

De Andrade Lima i współpracownicy [13] badali opracowany wcześniej model 

ekstrakcji płynem nadkrytycznym karotenoidów z odpadów pochodzących              

z różnych warzyw i owoców. Optymalne warunki przeprowadzonego procesu SFE 

wynosiły: temperatura 59°C, ciśnienie 350 bar, przepływ CO2 15g/min, 15,5% (v/v) 

etanolu jako rozpuszczalnika oraz czas ekstrakcji 30 minut. Otrzymane ekstrakty 

zostały scharakteryzowane pod względem całkowitej zawartości karotenoidów, 

aktywności przeciwutleniającej oraz całkowitego odzysku karotenoidów (TCR). 

Wartość TCR była wyższa od 90% badanych próbek. Najskuteczniej 

ekstrahowanym związkiem był β-karoten (TCR 88%-100%). Inne karotenoidy, 

takie jak luteina i likopen, wykazywały niższe TCR. Aktywność przeciwutleniająca 

była zróżnicowana i wynosiła od 8% dla miąższu brzoskwiniowego do 88% dla 

skórek z pomidorów. Zoptymalizowane warunki SFE mogą być skutecznie 

stosowane do ekstrakcji karotenoidów ze skórek i miąższu warzyw i owoców, 

dzięki czemu odpady te nadają się do ponownego wykorzystania. 

Oprócz ekstrakcji związków barwnych z warzyw i owoców, ekstrakcję płynem 

nadkrytycznym można wykorzystać do oczyszczania produktów naturalnych oraz 

leków ziołowych z pestycydów. Uprawa roślin ziołowych trwa kilka lat i wymaga 

stosowania pestycydów do ochrony przed szkodnikami [19]. Ling                                       

i współpracownicy [20] opracowali metodę ekstrakcji z chińskich ziół leczniczych. 

Optymalne warunki ekstrakcji wynosiły: temperatura ekstrakcji 50°C, czas 

ekstrakcji statycznej 5 min, czas ekstrakcji dynamicznej 20 min. Średnie uzyski 

wynosiły 78 – 121%. Natomiast Menaker i in. [21] stosowali SFE do uzyskania 

ekstraktów z ziół: szałwii, bazylii, oregano i lubczyku. Ciśnienie ekstrakcji 

wynosiło 17,2 do 25,5 MPa, a temperatura wynosiła 45°C. Korzystne warunki 

ciśnienia ekstrakcji dla lubczyku i szałwii wynosiły 17,2 MPa, a dla bazylii                        

i oregano 25,5 MPa. Całkowita wydajność ekstrakcji dla szałwii wynosiła 13,2 , dla 

lubczyku 5,2 , dla bazylii 4,4 , a w przypadku oreagno 4,1 mg wszystkich związków 

ekstrahowanych z jednego grama ziół. Przeprowadzono także ekstrakcję pyłku 

ziołowego szałwii, który otrzymano jako produkt uboczny z produkcji herbaty. 

Optymalne parametry SFE wynosiły 300 bar, 50°C oraz natężenie przepływu CO2 

0,4kg/h. Największa wydajność ekstrakcji związków bioaktywnych z pyłków 

szałwii wynosiła 8,83% [22]. 

Pavlic i współpracownicy [23] porównali konwencjonalne metody                  

ekstrakcji  (ekstrakcja hydrodestylacyjna   oraz  metoda  Soxhleta)  z  nowatorskimi  
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(ekstrakcja płynem nadkrytycznym). Najwyższą całkowitą wydajność ekstrakcji 

uzyskano w przypadku metody Soxhleta zarówno chlorkiem metylenu jak                

i heksanem. Wartości te wynosiły odpowiednio 14,68% i 10,84%. Najniższą 

wartość osiągnięto za pomocą hydrodestylacji (1,80%). Ekstrakcję płynem 

nadkrytycznym wykonano przy różnych parametrach ciśnienia, temperatury                       

i szybkości przepływu CO2. Optymalne warunki SFE wynosiły około 277 bara, 

45°C i szybkość przepływu CO2 0,40kg/h. Całkowita wydajność ekstrakcji przy 

tych warunkach wynosiła 9,5%. 

Porto i in. [24] badali wpływ temperatury na ekstrakcję SFE wytłoczyn 

winogron w warunkach ciśnienia 10MPa. Stężenie fenoli zmniejszyło się z 628,1 do 

576,3 mg GAE/100g DM przy wzroście temperatury z 313,15 do 333,15K. 

Spowodowane było to zmniejszeniem gęstości modyfikowanego CO2 za pomocą 

dodatku 15% wody. 

Celem badań Roseiro i współpracowników [25] było uzyskanie wyciągu                  

z wytłoków pomarańczowych z wykorzystaniem ekstrakcji płynem nadkrytycznym 

z CO2 i z CO2 w towarzystwie współrozpuszczalnika. Uzyskano ekstrakty 

składające się z L-limonenu, kwasu palmitynowego, kwasu oleinowego, n-

butylobenzenosulfonamidu i β-sitosterolu. Największą ilość ekstraktów uzyskano    

w temperaturze 50°C i ciśnieniu 200 bar. 

Serra i współpracownicy [26] przeprowadzając ekstrakcję w temperaturze 

50°C, przy ciśnieniu 250 bar i dodatku 10% etanolu jako współrozpuszczalnika do 

CO2 uzyskali ekstrakty, które wykazywały właściwości przeciwutleniające                        

i przeciwnowotworowe. 

Fitosterole to związki, które mają za zadanie regulować poziom cholesterolu 

we krwi. Można je skutecznie wyekstrahować z nasion sezamu w temperaturze 

60°C i przy ciśnieniu 35 MPa wraz z kwasami linolenowym oraz linolowym [27]. 

Łagodniejsze warunki można stosować w przypadku ekstrakcji sitosterolu                     

z rokitnika zwyczajnego tzn. w 40ºC i 15 MPa [28]. Dzięki ekstrakcji płynem 

nadkrytycznym uzyskano o 94% większe stężenie fitosteroli ekstrahowanych                     

z nasion melona Kalahari niż w przypadku metod konwencjonalnych. Warunki 

ekstrakcji SFE wynosiły 30 MPa oraz 40°C. [29]. 

Środowisko morskie uważane jest za bogate oraz niedostatecznie 

eksploatowane źródło związków o charakterze biologicznym [30]. Związki takie 

można pozyskiwać m.in. z mikroalg. Karotenoidy, w tym luteinę, neoksantynę, 

zeaksantynę, astaksantynę i β-karoten wyekstrahowano przy użyciu CO2 

modyfikowanego za pomocą 10% roztworu etanolu w temperaturze 60°C i przy 

ciśnieniu 30 MPa [31]. Największy odzysk kwasu α-linolenowego uzyskano                    

w warunkach  15 MPa   i   45 °C   przez   30   minut  w obecności   5%   etanolu   

jako   współrozpuszczalnika.   Podobne   wyniki   uzyskano   w   przypadku   kwasu 
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dekozaheksaenowego (DHA), jednak zastosowano wyższe ciśnienie 35 MPa [32].  

 
2. EKSTRAKCJA PRZY UŻYCIU ULTRADŹWIĘKÓW (UAE) 

 

Ultradźwięki to fale dźwiękowe o częstotliwości, która przekracza limit słuchu 

dla ucha ludzkiego (ok.20 kHz). Ultradźwięki wykorzystuje się w celu 

minimalizacji warunków procesów (np. aby zmniejszyć temperaturę), 

maksymalizacji jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa produktów spożywczych 

[33]. 

Liczba zastosowań ekstrakcji ultradźwiękami wzrosła w ostatnim 

dziesięcioleciu ze względu na wady metod konwencjonalnych oraz innych metod 

ekologicznych. Te wady to między innymi: wysokie koszty procesu, wysokie 

zużycie energii, używanie toksycznych rozpuszczalników organicznych oraz 

występowanie ich pozostałości w ekstrakcie. Ekstrakcja ultradźwiękami jest 

przyjazna dla środowiska, łatwa w użyciu, wszechstronna oraz stosunkowo tania              

w porównaniu z innymi nowatorskimi technikami. Ekstrakcję ultradźwiękami 

można wykorzystać do wyodrębniania np. polisacharydów, olejków eterycznych, 

białek, peptydów, barwników, pigmentów oraz substancji bioaktywnych. 

Ultradźwięki mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, w chemii żywności, 

farmacji i analityce [7]. Działanie ultradźwięków powoduje uszkodzenie ścian 

komórkowych, zmniejszeniewielkość cząstek, dzięki czemu łatwiej zachodzą 

procesy przenoszenia masy z komórek do rozpuszczalnika [34]. 

Badania nad ekstraktami fenolowymi są coraz bardziej powszechne ze względu 

na rosnące zapotrzebowanie na te związki. Stosuje się je najczęściej w przemyśle 

spożywczym np. jako środki przyspieszające proces starzenia się napojów 

alkoholowych, środki przeciw drobnoustrojom, środki o właściwościach 

przeciwutleniających i jako stabilizatory. Jako źródło związków fenolowych 

wykorzystuje się łupiny orzecha kokosowego. Jest to nowe rozwiązanie, ponieważ 

do tej pory odpady te były wykorzystywane w rolnictwie oraz przemyśle 

materiałowym, gdzie powtórnie zużywano włókno kokosowe [35]. Stosując 

ekstrakcję z użyciem ultradźwięków Rodrigues i Pinto [36] uzyskali ekstrakty 

bogate w związki fenolowe. Ich całkowita zawartość wynosiła od 231 do 406 mg/l. 

Temperatura i czas procesu miały znaczący wpływ na ogólną zawartość fenoli. 

Dłuższy czas ekstrakcji (powyżej 50 minut) przy niższej temperaturzezwiększał 

wydajność ekstrakcji związków fenolowych z łupin orzecha kokosowego. 

Najlepsze wyniki uzyskano prowadząc ekstrakcję przez 60 minut i w100°C. 

Chemat i współpracownicy [37] porównali ekstrakcję związków z płatków 

kminku prowadzoną metodą Soxhleta z ekstrakcją przy użyciu ultradźwięków. Przy 

zastosowaniu metody Soxhleta uzyskano karwon i limonen, którym towarzyszyły 

niepożądane związki tłuszczowe.  Nie  zaobserwowano tego w przypadku ekstrakcji  
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ultradźwiękami. Poza tym ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami była 1,3-2 razy 

szybsza niż metoda konwencjonalna. 

Goula i współpracownicy [38] zoptymalizowali metodę ekstrakcji związków 

fenolowych z wytłoków z winogron z użyciem ultradźwięków. Czas, który był 

potrzebny do uzyskania maksymalnej wydajności ekstrakcji (9,57 mg GAE/g 

suchych wytłoków) wynosił 10 minut. Konwencjonalne metody ekstrakcji 

wymagają znacznie dłuższego czasu – nawet do 100 razy. Wydajność ekstrakcji 

związków fenolowych była zależna od temperatury – zwiększała się wraz z jej 

wzrostem  (od 20 °C do 35 °C). 

Chen i współpracownicy [39] przeprowadzili ekstrakcję polisacharydów                   

z owoców morwy również stosując ultradźwięki. W optymalnych warunkach 

ekstrakcji: stosunek wody do surowca 40:25; temperatura ekstrakcji 69 °C; moc 

ultradźwięków 190 W oraz czas ekstrakcji 75 minut, wydajność ekstrakcji wynosiła 

3,13 %. 

De Oliveira i współpracownicy [40] uzyskali najwyższą zawartość pektyn ze 

skórek Maraku w ekstrakcie stosując ultradźwięki o mocy 644 W/cm
2                                         

w temperaturze 85°C. W tych warunkach uzyskano 66,65% kwasu 

galakturonowego. 

Rodrigues i współpracownicy [41] przeprowadzili ekstrakcję związków 

fenolowych z skórek jagód jabuticaba w temperaturze 30 °C z użyciem 

ultradźwięków. Wyekstrahowane antocyjany i polifenole oznaczono metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Warunki procesu, przy których 

uzyskano największe zawartości związków w ekstrakcie wymagały sonikacji 

skórek przez 10 minut. W wyniku przeprowadzonego procesu ekstrakcji uzyskano     

z 1g suchej skórki 4,8 mg antocyjanu, 92,8 mg ekwiwalentu kwasu galusowego, 4,9 

mg cyjanidyno-3-O-glukozydu i 7,8 mg kwasu elagowego. W przypadku ekstrakcji 

przeprowadzonej przez Zhang i współpracowników [42] uzyskano 6,92 % ± 0,29 % 

wydajności ekstrakcji polisacharydu z liści morwy. Ekstrakcję prowadzono                       

w temperaturze 57 °C przez 80 minut. Zbadano również aktywność 

przeciwutleniającą, które wykazały, że zmniejszała się ona wraz ze wzrostem 

czystości polisacharydów liścia morwy. 

 

3. EKSTRAKCJA ZA POMOCĄ PULSACYJNEGO POLA 

ELEKTRYCZNEGO (PEF) 
 

Technologia PEF polega na dostarczeniu impulsów elektrycznych do produktu 

umieszczonego między elektrodami. PEF przyczynia się do powstania reakcji 

stresowych w systemach roślinnych i u drobnoustrojów, a ponadto prowadzi do 

zwiększenia bioprodukcji niektórych związków [43]. Pulsacyjne pole elektryczne 

powoduje  rozerwanie  błony  komórkowej  komórek  zwierzęcych,  roślinnych oraz  
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mikroorganizmów. Istnieje wiele teorii mówiących o mechanizmie działanie PEF, 

jednak najbardziej akceptowalną jest teoria elektromechaniczna sformułowana 

przez Zimmermana, Pilwata i Riemanna [44]. Zgodnie z nią PEF powoduje 

powstawanie porów w błonie komórkowej. Tworzenie się porów jest procesem 

dynamicznym, może być odwracalne lub nieodwracalne, w zależności od 

intensywności obróbki [45]. Natężenie pola podczas elektroporacji najczęściej 

wynosi 15-80kV/cm w celu zabicia drobnoustrojów oraz 0,1-5kV/cm [46]. 

Mikroalgi zawierające duże ilości lipidów stanowią obiecujący surowiec do 

paliw odnawialnych. Zbinden i współpracownicy[47] wykorzystali technologię 

pulsacyjnego pola elektrycznego jako sposób na intensyfikację ekstrakcji lipidów 

pochodzących z biomasy Ankistrodesmus Falcatus.  Do ekstrakcji został użyty 

octan etylu. Wykorzystanie technologii PEF spowodowało lizę 90 % komórek oraz 

zwiększyło szybkość odzyskiwania lipidów. Największy wzrost lipidów uzyskano 

po zastosowaniu obróbki PEF. Wynik ten był o 130 % większy niż w przypadku 

ekstrakcji bez obróbki PEF. 

W badaniach przeprowadzonych przez Barbę i współpracowników [48] 

zastosowano wysokonapięciowe wyładowania elektryczne (HVED), pulsacyjne 

pole elektryczne (PEF) i ultradźwięki (USN) w celu zwiększenia wydajności 

ekstrakcji białka, związków fenolowych i antocyjanów z jeżyn. Oceniana była 

dwustopniowa ekstrakcja z użyciem HVED, PEF oraz USN jako obróbka wstępna                

i dodatkowa ekstrakcja trwająca 5 godzin z użyciem wody o temperaturze 50 °C lub 

roztworu wodno – alkoholowego (30 % etanolu). Zastosowanie wody                                   

o podwyższonej temperaturze oraz etanolu miało znaczący wpływ na pozyskiwanie 

związków fenolowych i antocyjanów, jednak zwiększenie wydajności miało 

miejsce po zastosowaniu obróbki wstępnej. Najwyższe wydajności ekstrakcji białka 

osiągnięto po zastosowaniu HVED (37,95 ± 1,30 mg/100 g). Proces ten był 

prowadzony przez 5 godzin, w  wodzie o temperaturze 50°C oraz z użyciem 

etanolu. Maksymalnąwydajnośćekstrakcji antocyjanów (98,46 ± 4,92 mg/100 g) 

uzyskano po zastosowaniu obróbki PEF i dodatkowej ekstrakcji  wodą                               

o temperaturze 50 °C .  

Zbadano również wpływ PEF na ekstrakcję polisacharydów z kukurydzy 

jedwabnej. Roślina ta stosowana jest Chinach jako lekarstwo. Optymalne warunki 

ekstrakcji wynosiły: natężenie pola elektrycznego 30kV/cm, czas trwania impulsu 

6μs. W tych warunkach osiągnięto maksymalną zawartość polisacharydów                          

w ekstrakcie, tj. 7,31 % ± 0,15 % [49]. 

Porównano trzy sposoby ekstrakcji związków przeciwutleniających ze skórek 

papai: konwencjonalną, przy użyciu PEF oraz HVED. Technika wspomagana przez 

HVED wykazywała wyższą wydajność ekstrakcji związków o wysokiej wartości 

odżywczej  w  porównaniu  z  ekstrakcją  z użyciem  PEF.  Dla ekstrakcji z użyciem  
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HVED zawartość związków przeciwutleniających wyniosła 60 mg/l, a przy użyciu 

PEF - 20 mg/l [50]. 

Lopez i współpracownicy [51] badali wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego 

(PEF) na ekstrakcję betainy z czerwonych buraków. Warzywo zostało pokrojone na 

cienkie krążki i poddane działaniu PEF o różnych intensywnościach, a następnie 

określono ilość betainy. Zbadano również wpływ mechanicznego prasowania po 

obróbce PEF na ekstrakcję betainy. Próbki, które charakteryzowały się największą 

zawartością ekstrahowanych związków były traktowane pulsacyjnym polem 

elektrycznym, które powodowało pięciokrotne zwiększenie szybkość procesu. 

Warunki PEF wynosiły: 5 impulsów po 2 µs przy 7 kV/cm, a wydajność ekstrakcji 

wyniosła 90%. Prasowanie próbek dodatkowo skróciło czas  procesu. 

W badaniach przeprowadzonych przez Grimi i współpracowników [52] 

omówiono wydajność selektywnej ekstrakcji składników z plastrów marchwi 

indukowanej pulsacyjnym polem elektrycznym Natężenie pola wynosiło od 250 do 

1000 V/cm przy stałym ciśnieniu 5 bar. Zmniejszenie wielkości plastrów 

spowodowało zwiększenie kinetyki ekstrakcji mętności soku. Poprzez użycie PEF 

zwiększono wydajność ekstrakcji oraz stopnie Brixa soku, jednak efekty te 

dotyczyły plastrów o większej powierzchni.  

PEF wpływa również na ekstrakcję związków fenolowych z win czerwonych 

oraz stabilizuje barwę tych produktów, a nawet zwiększa jej intensywność. 

Związki, które można wyekstrahować z wina czerwonego to między innymi 

flawonoidy, kwas hydroksycynamonowy, garbniki, polimery (skondensowane 

taniny ze skórki winogron) [53].  

 

4. EKSTRAKCJA ZA POMOCĄ ENZYMÓW 
 

Zwiększone uwalnianie bioaktywnych substancji z komórek roślinnych 

następuje po rozbiciu komórek oraz ekstrakcji przy użyciu preparatów 

enzymatycznych. Metody ekstrakcji wspomagane enzymami zyskują na znaczeniu 

ze względu na potrzebę opracowania ekologicznych metod ekstrakcji. Enzymy, 

takie jak pektynaza, celulaza oraz hemicelulaza, są szeroko stosowane w przemyśle 

spożywczym, na przykład do klarowania piwa i soków [54, 55]. Obecność 

polisacharydów takich jak hemiceluloza, skrobia i pektyny wewnątrz ściany 

komórkowej, zmniejszają ekstrakcję za pomocą konwencjonalnych technik. 

Wydajność ekstrakcji zależy od układu rozpuszczalników, temperatury, sposobu 

działania enzymów, dostępności substratu oraz pH. Optymalne pH dla ekstrakcji 

enzymatycznej jest inne dla każdego enzymu i mieści się w punkcie 

izoelektrycznym [56]. Ponieważ białka są wysoce nierozpuszczalne w tym zakresie 

pH, uwalnianie biocząsteczki może być utrudnione. Dlatego pH musi być tak 

dobrane,  aby  nie  tylko  nie  utrudniało  funkcjonowania  enzymów,  ale  także  nie  
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znajdowało się w zakresie punktu izoelektrycznego białka [57]. Oprócz pH, 

ważnym parametrem, którego znaczenia dla ekstrakcji nie można pominąć, jest 

temperatura. Działanie w podwyższonej temperaturze powoduje stopniowy spadek 

aktywności enzymów wraz z inaktywacją białek i innych bioaktywnych substancji. 

Prowadzenie  ekstrakcji w niskiej temperaturze nie przyspiesza działania enzymów, 

co prowadzi do mniejszej wydajności ekstrakcji biomolekuł [58]. 

Wstępne etapy ekstrakcji odgrywają ważną rolę podczas uzyskiwania 

bioaktywnych składników z owoców i warzyw. Wśród tych etapów dehydratacja               

i mielenie mają największy wpływ na wydajność ekstrakcji i transfer masy w celu 

ekstrakcji polifenoli. Zasadniczo odwodnienie polega na usuwaniu związanej wody 

ze skórki poprzez zwiększenie porowatości matrycy komórkowej, ułatwiając w ten 

sposób szybkość dyfuzji i sprzyjając kontaktowi z enzymami, a w konsekwencji 

zwiększając ekstrakcję polifenoli [57]. Zostało to potwierdzone przez badanie 

przeprowadzone przez Londono-Londono i współpracowników [59]. Stwierdzili 

oni, że całkowita ilość polifenoli ekstrahowanych z suchych skórek cytrusów była 

wyższa (1,95g ekwiwalentu kwasu galusowego/100g suchej masy) niż uzyskana                 

z wilgotnych skórek cytrusowych (1,1 g ekwiwalentu kwasu galusowego                     

/100 g suchej masy). 

W kolejnych badaniach przeprowadzonych przez Capobiango                                     

i współpracowników [60] użyto proteazy Bacillus Liccheniformis do ekstrakcji 

białek z kukurydzy. Oceniono również wpływ temperatury i czasu  ekstrakcji na jej 

wydajność. Autorzy wykazali, że czas i temperatura wpływały na wydajność 

ekstrakcji białka, a najlepsze wyniki uzyskano w 55 °C, po 5; 15 i 24 godzinach 

reakcji, osiągając średnią wydajność ekstrakcji 85,3 %.  

Fermentacja oraz ekstrakcja wspomagana enzymami poprawiają szybkość 

ekstrakcji związków biologicznie czynnych. Ekstrakcja enzymatyczna została 

wykorzystana do izolacji polisacharydu ze sfermentowanej algi Ecklonia Cava. 

Wykazano, że sfermentowana Ecklonia Cava zawierała więcej białka oraz 

węglowodanów niż tanie poddana procesowi fermentacji. Wodne ekstrakty 

sfermentowanego glonu, dodane podczas procesu ekstrakcji, zwiększały jej 

wydajność [61]. 

Ekstrakcja enzymatyczna została także użyta do zwiększenia odzysku oleju                  

z oliwy, awokado oraz kokosa. Skrócono czas  procesu ekstrakcji oraz uzyskano 

większą zawartość oleju niż za pomocą konwencjonalnych metod [62]. 

Likopen jest naturalnym pigmentem karotenoidowym oraz wysokiej jakości 

nutraceutykiem o szerokim zastosowaniu. Celem badań Choudhari                                     

i Ananthanarayan [63] było wyizolowanie wysokiej jakości likopenu z tkanek 

pomidora przy użyciu celulazy oraz pektynazy. Zoptymalizowano stężenie 

enzymów  oraz  czas  inkubacji.  W przypadku zastosowania 6 % celulazy uzyskano  
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najwyższą ekstrakcję likopenu. Wydajność ekstrakcji wzrosła o 93,6 g/g (o 144 %). 

Celulaza oddziałuje na celulozę, która obecna jest w ścianie komórkowej skórek 

pomidora i katalizuje jej rozpad  na glukozę, celobiozę oraz wyższe polimery 

glukozy. Wzrost wydajności likopenu o 90,6 g/g (o 188 %) zaobserwowano w 

próbce, która została potraktowana pektynazą. Pektynaza ma zdolności 

pektynolityczne oraz hemicelulolityczne. Czas inkubacji wynoszący 15 minut 

okazał się optymalny dla celulazy, zaś optymalny czas inkubacji dla pektynazy 

wynosił 20 minut. 

Ekstrakcję wspomaganą enzymami zastosowano również do  wielu innych 

produktów, aby uzyskać związki o charakterze przeciwutleniającym np. z melisy 

[64], z otrąb ryżowych [65] oraz z odpadów skórek dyni [66]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
 Większość metod stosowanych w przemyśle spożywczym opiera się na użyciu 

chemikaliów, które są toksyczne dla środowiska i człowieka. Zwiększona świadomość 

społeczeństwa oraz dbanie o środowisko wymusiło opracowanie innych, nowych 

technik ekstrakcji, tak zwanych ekologicznych (green extraction). Techniki te 

wykorzystują substancje przyjazne dla środowiska i organizmu ludzkiego. Częściowe 

lub całkowite zastąpienie chemikaliów ma również wpływ na bezpieczeństwo i higienę 

pracy pracowników, a także umożliwiaproducentom uzyskanie większego popytu na ich 

produkty. Zmniejszone użycie tych substancji ma korzyść nie tylko środowiskową, ale 

także ekonomiczną, ponieważ ekstrakcje ekologiczne są prostymi, opłacalnymi                         

i wydajnymi alternatywami dla konwencjonalnych metod.  
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ABSTRACT 

 

The progress of medicine and cosmetology corresponds to the increase in the 

need for new drug design and delivery methods, due to the already common cancer 

risk, as well as other diseases, which are still difficult for curing. Regardless of the 

type of active substance and its final application, the selection and synthesis of the 

appropriate carrier is crucial to provide the pharmaceutics to the target with the 

controlled release for a set period of time, including the intelligent activity. 

Depending on the way the bioactive substance is bound to carriers in the drug 

delivery systems (DDS) they are classified onto: carriers that physically encapsulate 

them inside i.e. liposomes, solid lipid nanoparticles, nanostructural lipid carriers, 

nanoparticles (nanocapsules, nanospheres), micelles, and carriers that chemically 

bind the active substance, i.e. conjugates, polyplexes.  

The current studies are emphasized to achieve the most perfect improvement, 

which concerns the efficiency of encapsulation, the ability to deliver several 

compounds simultaneously or sequentially, the productive release, the elimination 

of side products, the replacement of synthetic polymers by natural, biodegradable, 

biocompatible and non-toxic polymers. These carriers are also developed in terms 

of sensitivity to stimuli (one or several simultaneously or sequentially activated) 

and adapted for combined therapy. 

Although the subject of active substance delivery with the use of carriers is 

already widely studied, these are still a needs for the designing of new or the 

enhancement of the already known DDS. Working on this issue there is hope that 

today still incurable diseases, neoplastic diseases, as well as the diagnosis of these 

diseases themselves, will be possible to control and treat in the future. This report 

presents the current state of the knowledge in the area of DDS, focusing on newly 

developed solutions in the last years. 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

ATRP  – kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem 

atomu (ang. Atom Transfer Radical Polymerization) 

CPT  –  kamptotecyna 

CRP  – kontrolowana polimeryzacja rodnikowa (ang. Controlled 

Radical Polymerization) 

DDS  – układy dostarczania substancji aktywnych (ang. Drug 

Delivery Systems) 

DOX  –  doksorubicyna 

DPPC  –  dipalmitoilofosfatydylocholina 

HEMA –  metakrylan 2-hydroksyetylu 

HPMA  –  N-(2-hydroksypropylo)metakrylamid 

MMP  –  metaloproteazy macierzy (ang. Matrix Metalloproteinases) 

MRI  – obrazowanie  metodą  rezonansu magnetycznego  (ang. 

Magnetic Resonance Imaging, MRI) 

NLC  – nanostrukturalne lipidowe nośniki (ang. Nanostructural 

Lipid Carriers) 

PC  –  fosfatydylocholina 

PDMAEMA  – poli(metakrylan  2-dimetyloaminoetylu)  (ang.  poly(2-

(dimethylamino)ethyl methacrylate)) 

PEG  –  glikol polietylenowy 

PEI  –  polietylenoimina 

PGA  –  polimer kwasu glutaminowego 

PHEMA  –  poli(metakrylan 2-hydroksyetylu) 

POEGMA  – poli(metakrylan  eteru monometylowego  glikolu oligo-

etylenowego) (ang. poly(oligo(ethylene glycol) 

monomethylether methacrylate)) 

PTX  –  paklitaksel 

siRNA  – krótkie interferujące kwasy rybonukleinowe (ang. small 

interfering ribonucleic acid) 

SLN  –  stałe  lipidowe   nanocząstki  (ang.  Solid  Lipid Nanopar-

ticles) 
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WPROWADZENIE 

 
Gwałtowny rozwój medycyny i kosmetologii obserwowany w ostatnich latach 

przyczynił się niewątpliwie do wydłużenia średniej długości życia, a także większego 

uświadomienia ludzi w zakresie dbałości o zdrowie. Skutkuje to wzrostem 

zapotrzebowania na nowe, ulepszone farmaceutyki i sposoby ich dostarczania, ze 

względu na powszechnie występujące zagrożenie chorobą nowotworową, a także 

innymi nadal trudnymi do wyleczenia chorobami. Równolegle rozwija się również 

potrzeba ulepszania i projektowania nowych produktów kosmetycznych, które 

spektakularnie i szybko wpływają na poprawę wyglądu skóry człowieka. Niezależnie 

jednak od rodzaju substancji aktywnej, kluczowa jest synteza i dobór odpowiedniego 

nośnika, który zapewni nie tylko dostarczenie związku do określonego miejsca, ale 

także będzie wykazywał możliwość kontrolowanego uwalniania substancji przez 

założony okres czasu. Zastosowanie nośników jest również konieczne ze względu na 

małą masę cząsteczkową powszechnie stosowanych substancji aktywnych, co 

powoduje, że są one szybko metabolizowane i wydalane przez organizm, a także 

obserwuje się ich niekorzystną biodystrybucję [1]. W przypadku transdermalnych 

systemów dostarczania istotnym czynnikiem, który należy rozważyć przy ich 

projektowaniu jest zdolność do efektywnego przenikania przez skórę. Istotną kwestią 

jest również nietoksyczność i biokompatybilność nośnika, który dodatkowo może 

ulegać biodegradacji. Szeroko wykorzystywane w tej roli są dekstryny, a także polimery 

tj. glikol polietylenowy (PEG), polimer kwasu glutaminowego (PGA) i N-(2-

hydroksypropylo)metakrylamid (HPMA) [2, 3]. 

Nośniki w układach dostarczania substancji aktywnych (DDS) można podzielić ze 

względu na sposób związania substancji na dwie grupy: nośniki fizycznie zamykające 

(enkapsulujące) je w swoim wnętrzu oraz nośniki chemicznie wiążące się z substancją 

aktywną, czyli koniugaty.  

Pomimo, że temat nośników substancji aktywnych jest już obecnie szeroko 

przebadany, ciągle istnieje potrzeba syntezy nowych bądź ulepszonych systemów. Praca 

nad tym zagadnieniem daje nadzieję, że choroby uważane obecnie za nieuleczalne,                 

w tym choroby nowotworowe, a także sama diagnostyka tych schorzeń staną się 

możliwe do opanowania i wyleczenia. Niniejsza praca prezentuje obecny stan wiedzy 

na temat kluczowych grup DDS, skupiając się na nowo opracowanych rozwiązaniach     

w ostatnich latach.  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. KONIUGATY 

 
Koniugaty, nośniki kowalencyjnie wiążące substancje aktywne, wykazują 

szereg zalet aplikacyjnych, m.in. wpływ na zmniejszenie immunogenności leku, 

odporność na degradację, lepszą biodostępność, a także przedłużony czas 

uwalniania i działania substancji w organizmie. Jest to kluczowe w przypadku 

chemioterapii, gdyż skutkuje wysyceniem komórek nowotworowych lekiem                      

i większą efektywnością procesu terapeutycznego. W zależności od rodzaju 

koniugowanej substancji wyróżnia się koniugaty nośnik-lek, nośnik-białko 

(peptyd), a także nośnik-DNA (polipleksy, kompleksy polielektrolitowe).  

W przypadku koniugatów typu nośnik–lek substancja aktywna może być 

związana z polimerem bezpośrednio bądź za pomocą łącznika. Ponadto, do nośnika 

może być przyłączona grupa modyfikująca jego rozpuszczalność oraz tzw. 

cząsteczka tropowa odpowiedzialna za rozpoznawanie tkanek docelowych (Rys. 1) 

[4]. Pierwszym koniugatem tego typu, który przeszedł do fazy badań klinicznych 

był koniugat doksorubicyny (DOX) z HPMA [5] i galaktozaminą pełniącą rolę 

cząsteczki tropowej, który wykazał możliwość skutecznego leczenia pierwotnego 

raka wątroby, jak i zmian przerzutowych [6]. W kolejnych latach do I lub II fazy 

badań klinicznych przeszły także koniugaty HPMA z paklitakselem (PTX) [7], 

kamptotecyną (CPT) [8], PEG-CPT [9], a także PGA-PTX [10]. Obecnie                

w syntezie nośników polimer-lek bierze się pod uwagę kilka nowych rozwiązań. 

Jest to m.in. „koniugacja przez” polegająca na otrzymaniu w pierwszej kolejności 

koniugatu leku z (makro)monomerem, który następnie poddaje się polimeryzacji. 

Przykładem jest otrzymanie makromonomerów na bazie PEG z DOX i CPT, które 

tworzą gwiaździste szczotki polimerowe z wykorzystaniem kompleksu cisplatyny                

z norbornenem jako środka sieciującego. Układ taki jest zdolny do uwalniania 

trzech substancji aktywnych jednocześnie (DOX, CPT, cisplatyna) [11]. Metoda ta 

została także przeprowadzona z powodzeniem dla działania leków tj. ibuprofen                  

i naproksen [12], kwas ferulowy [13] oraz morfina [14]. Popularne są też koniugaty 

wrażliwe na działanie bodźców, np. światło lub/i temperatura. Ostatnie doniesienia 

wskazują na dogodność łączenia terapii fototermicznej z chemioterapią. Ta 

pierwsza potencjalnie poprawia skuteczność chemioterapii, która oparta jest na 

polimerycznych nanocząstkach zawierających leki. Zachowanie takie wykazują 

liposomy zbudowane z koniugatów lipidowych analogu chloryny, które mogą 

skutecznie absorbować i zamieniać energię świetlną na ciepło do terapii 

fototermicznej, jak również uwalniać enkapsulowane w liposomie leki [15]. 

Kolejnym podejściem jest wykorzystywanie supramolekularnych koniugatów 

proleku. Proleki są farmakologicznie nieaktywnymi lub mniej aktywnymi 

pochodnymi leku, które mają na celu poprawę rozpuszczalności                                      

lub   farmakokinetyki   leków.  Niektóre   koniugaty  lipid-lek  są  już  w  badaniach  
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klinicznych I/II fazy, np. koniugat kwasu dokozaheksaenowego i PTX 

(Taxoprexin),  kwasu elaidynowego i cytarabiny (Elacytarabina) oraz kardiolipiny             

i gemcytabiny [16]. Ponadto prowadzone są badania nanoliposomów 

otrzymywanych z amfifilowych koniugatów, np. dwie hydrofobowe cząsteczki CPT 

połączone z krótkim łańcuchem hydrofilowego PEG, który utworzył stabilne 

nanoliposomy o wysokiej efektywności enkapsulacji tego leku i średnicy 100 nm 

[17]. 

Postęp w biotechnologii umożliwił syntezę wielu nowych białkowych 

czynników terapeutycznych. Niestety ich poważnymi ograniczeniami jest mała 

stabilność, immunogenność i krótki okres biologicznego półtrwania. Rozwiązaniem 

okazały się być koniugaty tych czynników z nośnikami polimerowymi (Rys. 1),              

w których szczególne znaczenie ma PEG. Technikę przyłączania białka do tego 

polimeru nazywa się powszechnie „PEGylacją”. Białka I generacji tj. L-asparginaza 

czy deaminaza adenozynowa po przyłączeniu do łańcucha PEG, a także 

modyfikowane PEGiem białka II generacji (np. Neulasta
TM

) wykazały lepsze 

działanie od ich niemodyfikowanej wersji [18]. Szczególną zaletą PEG-ylowanych 

białek jest spowolnione uwalnianie i zwiększenie komfortu pacjenta poprzez brak 

konieczności częstego podawania leku. Obecne badania skupiają się na 

wykorzystaniu kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych (CRP) w syntezie 

koniugatów nośnik-białko, zastosowania nowych struktur polimerowych, a także 

zminimalizowania etapów syntezy koniugatów. Koniugaty polimer–białko są 

najczęściej otrzymywane z wykorzystaniem metod tj. „grafting to” lub „grafting 

from”.  Metoda „grafting to” opiera się na reakcji sprzęgania pomiędzy 

funkcjonalizowanym łańcuchem polimerowym i cząsteczką białka [19, 20], 

podczas gdy metoda „grafting from” polega na polimeryzacji (najczęściej CRP)                     

z wykorzystaniem odpowiednio zmodyfikowanej cząsteczki białka, które po 

zainicjowaniu polimeryzacji nadal zachowują swoją funkcjonalność [21-23]. 

Przykładowo, inicjator kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem 

atomu (ATRP) zawierający grupę pirydylodisiarczkową użyto do polimeryzacji 

metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA), dzięki czemu otrzymano polimer o małej 

dyspersyjności zawierający reaktywne grupy końcowe względem białka (albumina 

surowicy bydlęcej). Inne zastosowane inicjatory to pochodne biotyny,                                

z zabezpieczonymi grupami maleimidowymi i aminoksylowymi, zawierające grupy 

azydkowe [23]. Pomimo dużej popularności powszechnie stosowanych jako 

biozgodne nośniki polimerów tj. PEG, PHEMA, poli(metakrylan eteru metylowego 

glikolu oligoetylenowego) (POEGMA), w ostatnich latach duży nacisk kładzie się 

na zastąpienie ich np. dekstryną, polipeptydami, czy polioksazolinami, które 

poprawiają farmakokinetykę białek [23]. 

Powszechnie wiadomo, że najskuteczniejszymi nośnikami genów są                   

wirusy. Niestety  ich   istotnymi   ograniczeniami   jest   wywoływanie   odpowiedzi  



 

 

immunologicznej oraz wybiórczość działania. Alternatywnym rozwiązaniem jest 

projektowanie i synteza tzw. polipleksów, czyli koniugatów polimer-DNA 

powstających pomiędzy dodatnio naładowanymi polimerami a ujemnie 

naładowanym DNA (Rys. 1). Kluczowymi parametrami polimeru decydującymi                   

o efektywności działania koniugatu polimer-DNA są jego ładunek, rozmiar                          

i hydrofobowość. Pomimo wielu modyfikacji i ulepszeń polipleksów ciągle 

wykazują mniejszą efektywność niż wirusy. Nadzieją mogą okazać się jednak tzw. 

polimery endosomolityczne tj. polietylenoiminy (PEI), poliamidoaminy, chitozany  

i polilizynoimidazole, charakteryzujące się wrażliwością na zmiany pH [2]. Szeroko 

badane PEI wywołują kumulację anionów chlorkowych, która prowadzi do 

osmotycznego pęcznienia endosomów i uwolnienia kompleksu [18]. Jedną                         

z nowości w zakresie układów polimerowych stosowanych w terapii genowej jest 

wykorzystanie argininy, którą wzbogacono oligopeptydy szczepione PEI oraz 

zmodyfikowane krótkołańcuchowym PEG. Dzięki wprowadzeniu argininy 

zwiększa się wychwyt komórkowy i poprawia transport polipleksów przez barierę 

krew-mózg, wprowadzenie PEG zapewnia biokompatybilność i „niewidzialność” 

dla układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby, natomiast PEI ułatwia 

kondensację DNA i transfekcję genów [24]. Skuteczny transfer genów do guza 

wykazuje także nowy pH-wrażliwy polimer zaprojektowany do naśladowania 

wirusowych mechanizmów uwalniania, zbudowany z kationowego bloku 

poli(metakrylan eteru monometylowego glikolu oligoetylenowego–co-metakrylan 

2-dimetyloaminoetylu) (P(OEGMA-co-DMAEMA)) i bloku poli(metakrylan 2-

diizopropyloaminoetylu–co-metakrylan pirydylodisiarczkuetylu) [25]. Innym 

rozwiązaniem jest połączenie dobrze znanych PEI z liposomami, co daje nową 

platformę do dostarczania DNA tzw. lipopolipleksy o większej skuteczności                      

i biokompatybilności w porównaniu do standardowych polipleksów. PEI 

zapewniają kondensację kwasów nukleinowych i łatwiejsze uwalnianie 

endosomalne, zaś lipidowa otoczka wpływa na poprawę stabilności, efektywny 

wychwyt komórkowy i niską cytotoksyczność [26]. Nowym podejściem                            

w projektowaniu nośników jest wykorzystanie materiałów ze źródeł odnawialnych 

np. utlenionej skrobi i chitozanu. Stwierdzono, że polipleksy o większej zawartości 

skrobi są odpowiednie dla wysokiej wydajności kompleksowania kationowych 

środków przeciwinfekcyjnych i zachowania funkcji bakteriobójczej. Nałożenie 

warstwy chitozanu na anionowy polipleks pozwoliło na zastosowanie minimalnej 

ilości polimeru kationowego i ułatwiło kompleksowanie plazmidowego DNA [27]. 
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Rysunek 1.     Schematyczna budowa koniugatów różnego typu  

Figure 1.      Schematic structures of various types of conjugates 

 

2. LIPOSOMY 

 

Do grupy nośników, w których lek jest enkapsulowany poprzez oddziaływania 

fizyczne należą liposomy. Są to struktury kuliste o rozmiarach od 50 nm do kilku 

  zbudowane najczęściej z fosfolipidów, glikolipidów, cholesterolu                                 

i biopolimerów [28]. Ich struktura wyróżnia się podwójną warstwą lipidową, która 

zapewnia im budowę przypominającą błonę komórkową i w konsekwencji 

umożliwia wykorzystanie ich jako modeli do badania właściwości skóry. Dzięki 

bilaminarnej otoczce penetracja skóry jest ułatwiona, przez co dostarczenie 

związków aktywnych jest bardziej efektywne. Z tego względu, liposomy są obecnie 

często stosowane w produktach kosmetycznych. Zastosowanie liposomów                        

w kosmetykach umożliwia utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry                             

i efektywniejsze wchłanianie enkapsulowanych substancji aktywnych. W tym celu 

we wnętrzu liposomu „zamyka” się również substancje nawilżające, np. kwas 

hialuronowy. Z kolei modyfikacja powierzchni liposomów za pomocą PEG 

umożliwia zastosowanie ich jako nośniki leków, gdyż stają się wtedy 

„niewidzialne” (ang. stealth liposomes) dla układu siateczkowo-śródbłonkowego 

wątroby, który eliminuje je z układu krążenia [29]. W przygotowaniu liposomów to 

typ i ilość fosfolipidów determinują ich końcową strukturę, właściwości jonowe 

środowiska wodnego, a także czas hydratacji. W zależności od warunków można 

otrzymać liposomy wielowarstwowe i jednowarstwowe [30]. W przypadku 

wykorzystania liposomów jako DDS wyróżniamy cztery typy: konwencjonalne 

liposomy, liposomy PEGylowane, liposomy ukierunkowane na ligand i liposomy 

teranostyczne [31]. Konwencjonalne liposomy charakteryzuje występowanie 

dwuwarstwy lipidowej, składającej się z kationowych, anionowych lub obojętnych 

(fosfo)lipidów i cholesterolu, która obejmuje (opłaszcza) wodny rdzeń (Rys. 2a) 

[31]. Zarówno dwuwarstwa, jak i rdzeń mogą zamykać odpowiednio                        

związki hydrofobowe  i/lub  hydrofilowe.  Badania   nad   potencjałem   klinicznym  



 

 

konwencjonalnych liposomów rozpoczęły się w latach 80. XX wieku, w wyniku 

czego układy te okazały się przydatne ze względu na poprawę indeksu 

terapeutycznego kapsułkowanych leków, tj. DOX i amfoterycyna [32]. Właściwości 

liposomów i zachowanie in vivo można modyfikować przez dodanie hydrofilowej 

powłoki polimerowej z PEG na ich powierzchni, co poprawia ich stabilność                     

i zwiększa czas krążenia we krwi [31]. Liposomy ukierunkowane na ligand można 

stosować do terapii celowanej przez przyłączenie odpowiednich ligandów (np. 

peptydów, przeciwciał i węglowodanów) do jego powierzchni lub na końcu 

łańcuchów PEG [31]. W przypadku liposomów teranostycznych pojedynczy system 

zawiera jednocześnie składnik obrazujący i składnik  terapeutyczny [31]. 

 

 
 

Rysunek 2.     Schematyczna budowa a) liposomu b) miceli polimerowej 

Figure 2.      Schematic structure of a) liposome and b) polymeric micelle 

 

Liposomy wykorzystano jako nośniki szerokiego zakresu związków 

biologicznie aktywnych i środków diagnostycznych, w tym do terapii genowej. 

Nowsze strategie ulepszania konwencjonalnych lub „niewidzialnych” systemów 

liposomalnych obejmują aktywne celowanie, naładowane lipidy, uwalnianie 

wyzwalane przez określone czynniki i preparaty wielofunkcyjne [33]. Ponadto 

wiele uwagi poświęcono modyfikacjom dwuwarstwy lipidowej z naładowanymi 

lipidami [33]. Dodanie naładowanych lipidów do dwuwarstwy liposomalnej 

odegrało istotną rolę w opracowaniu bioadhezyjnych, mukoadhezyjnych i opartych 

na kwasie nukleinowym układów dostarczania. Ważną grupą liposomów są także te 

wrażliwe na działanie bodźca [34]. Termoczułe liposomy uznano za jeden                         

z najbardziej wydajnych rodzajów nanonośników do dostarczania leków. 

Przykładem są termoczułe liposomy otrzymane przez nałożenie warstwy poli(N-

izopropyloakrylamidu) z końcową grupą karboksylową na 

dipalmitoilofosfatydylocholinę (DPPC) [35], liposomy zawierające DPPC, 

fosfatydylocholinę (PC) i czynnik targetujący o zoptymalizowanych stosunkach 

molowych [36], a także kompleks elektrostatyczny kwasu cynamonowego i PEI, 

który unieruchomiono następnie na powierzchni liposomowej PC z jaja kurzego 

[37].  Szczególnie  atrakcyjne  są  liposomy  wrażliwe  na  światło,  dla  których   ze  
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względu na różnorodność parametrów, tj. długość fali, czas trwania, intensywność               

i średnica wiązki, można uzyskać pożądany profil uwalniania i poziom penetracji 

tkanki [34] np. układ azobenzen-liposom/DOX wykazywał wrażliwość na światło 

podczerwone uwalniając w tych warunkach enkapsulowaną substancję [38].  Jedną 

z nowych strategii projektowania liposomów jest modyfikacja ich powierzchni za 

pomocą polimerów pH-czułych np. liposomy pokryte polidopaminą [39]. Innymi 

układami są liposomy wrażliwe na ultradźwięki, a także na działanie dwóch 

bodźców jednocześnie np. pH i temperaturę [40], temperaturę i ultradźwięki [41] 

lub pH i enzym [42]. Znane są także  liposomy z nanocząsteczkami złota, z których 

uwalnianie enkapsulowanej substancji jest aktywowane światłem w pobliżu 

podczerwieni i silnie zależy od temperatury i pH [43]. 

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie bakteryjnego polimeru do 

utworzenia liposomów, ze względu na jego biokompatybilność, biodegradowalność 

i wspomaganie kontrolowanego uwalniania substancji czynnych w skórze. 

Przykładem są liposomy utworzone z poli(3-hydroksymaślanu), PC i cholesterolu, 

które mogą być stosowane jako nośniki np. antyoksydantów, substancji 

przeciwstarzeniowych czy środków przeciwbakteryjnych w kosmetykach [44]. 

Otrzymano również liposomy z enkapsulowaną albuminą surowicy bydlęcej. 

Stosując ten system, możliwe jest kapsułkowanie leków hydrofobowych we 

wnętrzu wodnego rdzenia. Właściwości fizykochemiczne wytworzonych 

liposomów można względnie łatwo regulować przez proporcję składników,                       

a efektywność enkapsulacji substancji hydrofobowych poprawiono dzięki 

związaniu ich z albuminą [45].  

 

3. LIPIDOWE NANOCZĄSTKI 

 

Do polimerowych nanocząstek należą głównie stałe lipidowe nanocząstki 

(SLN), nanostrukturalne lipidowe nośniki (NLC), nanokapsuły i nanosfery. SLN 

zostały opracowane w celu przezwyciężenia ograniczeń innych nośników 

koloidalnych, takich jak emulsje i liposomy. SLN to sferyczne cząstki o średnicach 

od 40 – 1000 nm utworzone z lipidów stałych (tristearynian, tripalmitynian, 

niektóre glicerydy, woski, nienasycone kwasy tłuszczowe) w temperaturze 

pokojowej, które są rozpuszczone w fazie wodnej z dodatkiem emulgatora (Rys. 3). 

W zależności od sposobu przygotowania, SLN można stosować zarówno do leków 

hydrofilowych, jak i hydrofobowych, a w porównaniu z innymi systemami, mają 

one wiele zalet tj. łatwość przygotowania, niski koszt, możliwość produkcji na dużą 

skalę, doskonałą stabilność fizyczną, dobry profil uwalniania, przygotowanie bez 

rozpuszczalnika organicznego i brak toksyczności [46]. Z kolei do typowych                 

wad SLN  należy  zaliczyć   tendencję  wzrostu  cząsteczek  lipidów,  skłonność  do  

 



 

 

żelowania, dynamikę przejść polimorficznych i ich naturalną małą szybkość 

inkorporacji spowodowaną krystaliczną strukturą stałego lipidu.  

NLC zostały wprowadzone jako następna generacja SLN pod koniec lat 90., 

aby wyeliminować możliwe trudności SLN. NLC poprawiają stabilność, ładowność 

i zapobiegają wydalaniu leku podczas przechowywania. Złożone są z mieszaniny 

stałych lipidów z olejami, co powoduje obniżenie temperatury topnienia oraz 

zwiększenie ilości składnika aktywnego rozpuszczonego w mieszaninie lipidowej 

(Rys. 3) [46]. SLN i NLC mają niezwykle szeroki zakres zastosowań i okazały się 

bardzo skuteczne w kontrolowanej penetracji skóry przez kilka substancji 

aktywnych jednocześnie np. w dostarczaniu leków. SLN świetnie sprawdzają się 

także w przypadku transportu substancji kosmetycznych, ponieważ chronią 

kapsułkowane składniki przed degradacją (np. niestabilny koenzym Q10 i retinol, 

które pozostają stabilne w SLN przez dłuższy czas) [47, 48], oraz poprawiają 

przenikanie środków aktywnych do warstwy rogowej i zwiększają zawartość wody 

w skórze [49]. Właściwości te sprawiają, że SLN są idealne do potencjalnego 

użycia w kremach na dzień. SLN były również używane w perfumach, ponieważ 

wydłużają ich czas uwalniania [50]. SLN i NLC są doskonałymi nośnikami 

związków stosowanych w przemyśle spożywczym, przez co poprawiają jakość 

przemysłową i odżywczą żywności. Przykładami substancji czynnych 

dostarczanych przez SLN i NLC w przemyśle spożywczym są likopen, luteina i β-

karoten [51]. 

 

 
 

Rysunek 3.     Schematyczna budowa SLN i NLC 

Figure 3.      Schematic structures of SLN and NLC 

 

Nowe doniesienia na temat SLN i NLC dotyczą głównie poprawy 

selektywności i penetracji tych nośników w zastosowaniach medycznych. W tym 

celu modyfikuje się głównie powierzchnię takich nanocząstek. Przykładem są SLN 

powleczone warstwą kopolimeru PEG lub chitozanem ze szczepionym jednostkami 

kwasu foliowego, jako nośniki PTX w inhalacyjnej terapii nowotworu płuc [52] lub 

SLN powleczone chitozanem i załadowane lekiem przeciwgruźliczym – 

ryfampicyną   [53].   Ostatnie   doniesienia   literaturowe   wskazują   na  efektywną  
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enkapsulację metotreksatu w SLN funkcjonalizowanych za pomocą transferryny 

lub insuliny, co znacznie poprawiło ich zdolność do pokonania bariery krew-mózg 

[54]. Ponadto opisano wysoce efektywną enkapsulację nikotyny [55], a także 

enkapsulację wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w SLN, których 

matryca lipidowa zawiera resweratrol zestryfikowany kwasem stearynowym, co 

zwiększyło skuteczność wprowadzania tych kwasów do komórek i zapobiegło ich 

peroksydacji oraz degradacji [56]. Z kolei zastosowanie cholesterolu będącego 

składnikiem błony komórkowej w preparatach lipopleksowych wzbudziło 

zainteresowanie z powodu skutecznej transfekcji, a tym samym nowych możliwości 

syntezy nośników wykorzystujących cholesterol lub jego pochodne, które mogą 

znacznie zwiększyć dostarczanie i aktywność kwasów nukleinowych. Również 

kationowe SLN obciążone oleinianem cholesterylu świetnie sprawdzają się                       

w ukierunkowanym dostarczaniu kwasów nukleinowych [57]. W przypadku wielu 

szczepionek wymagane jest stosowanie silnych układów adiuwantowych 

(powodujących wzmocnienie poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej na 

podany antygen) zapewniających wystarczającą immunogenność. Dobrze znanymi 

układami adiuwantowymi są nanoemulsje skwalenu. W najnowszych badaniach 

opracowano SLN zawierające skwalen, które wykazały doskonałą 

biokompatybilność i właściwości stymulujące odporność [58]. Ponadto opisano 

innowacyjną, jednoetapową technikę nano-suszenia rozpyłowego do wytwarzania 

SLN w postaci suchych proszków [59]. 

 

4. NANOKAPSUŁY I NANOSFERY 

 

Nanokapsuły to sferyczne cząsteczki zbudowane z płynnego bądź żelowego 

rdzenia, który otoczony jest membraną polimerową (Rys. 4a). We wnętrzu 

zawierają substancję biologicznie aktywną, które wykazują hydrofobowy charakter 

(np. retinol) i łatwiej ulegają procesowi kapsułkowania. Otoczka degraduje pod 

wpływem czynników zewnętrznych, dzięki czemu nośniki te charakteryzują się 

kontrolowanym uwalnianiem substancji aktywnej. Ponadto nanokapsuły poprawiają 

stabilność enkapsulowanych substancji i redukują możliwe działanie podrażniające. 

Najczęściej wykorzystywanym polimerem w tworzeniu nanokapsuł jest chitozan,             

a także cykliczne oligocukry, czyli cyklodekstryny [60]. Z kolei nanosfery to 

koloidalne, stałe nanocząstki, które zawierają rozpuszczoną substancję aktywną 

w matrycy (Rys. 4b). Wnętrze tego nośnika posiada nieciągłą oraz porowatą 

strukturę. Hydrofilowe substancje aktywne ulegają rozpuszczeniu i adsorpcji              

w trakcie polimeryzacji. Nanosfery najczęściej otrzymuje się z poli(alkilo 

cyjanoakrylanu) i jego pochodnych. Takie systemy gwarantują zwiększenie 

trwałości związków hydrofilowych, np. witaminy C. 

 



 

 

 
Rysunek 4.     Schematyczna budowa a) nanokapsuły i b) nanosfery 

Figure 4.      Schematic structures of a) nanocapsule and b) nanosphere 

 

Istnieje obecnie wiele nowych przykładów dotyczących różnorodnych 

możliwości zastosowania nanosfer i nanokapsuł. W przypadku wykorzystania tych 

struktur jako nośniki leków, głównie przeciwnowotworowych, ciekawym 

rozwiązaniem jest stworzenie nanokapsuł, których powłokę budują oddziałujące 

elektrostatycznie między sobą pektyna i chitozan, a uwalnianie enkapsulowanej 

substancji następuje w zależności od pH [61]. W przypadku terapii 

przeciwnowotworowej warto zwrócić uwagę na nanosfery utworzone z albuminy 

surowicy bydlęcej i polifenoli uwalniające DOX pod wpływem odpowiedniego 

środowiska, jakim jest obecność trypsyny i glutationu [62] lub układy podwójnie 

ukierunkowane, które atakują dwa kluczowe miejsca komórek nowotworowych 

(mitochondria i jądra), oparte na nanosferach z azotku węgla zmodyfikowanych 

kwasem hialuronowym i mitochondrialnym peptydem lokalizującym [63]. 

Ciekawym przykładem jest też rozwiązanie problemu doustnego podawania słabo 

rozpuszczalnych i charakteryzujących się niską przepuszczalnością leków tj. 

eksemestan i resweratrol stosowanych w leczeniu raka piersi. Zaproponowano 

wykorzystanie naturalnie występującego hydrofobowego białka – zeiny, do 

otrzymania polimerowych nanokapsułek, jako alternatywy dla powszechnie 

stosowanych hydrofobowych polimerów syntetycznych. Opracowane nanokapsułki 

składają się z oleistego rdzenia nanoemulsji O/W zawierającego leki, pokrytego 

usieciowaną powłoką zeiny. Oleisty rdzeń powoduje solubilizację substancji 

aktywnych, a białkowa otoczka zapewnia odporność na trawienie [64]. Takie 

dwufunkcyjne nanokapsułki białkowe mogą służyć zarówno do obrazowania 

metodą rezonansu magnetycznego (MRI), jak i terapii fotodynamicznej poprzez 

zmieszanie częściowo zhydrolizowanej α-laktoalbuminy, fotouczulacza (Rose 

Benegal) oraz jonów Gd
3+

 i Ca
2+

. Obecność kationu paramagnetycznego Gd
3+

 może 

pomóc w tworzeniu się nanosfer, a także potencjalnie wykorzystanie w MRI [65]. 

Nanosfery są także otrzymywane z wykorzystaniem biomasy, np. uboczny produkt 

przemysłu papierniczego – alkaliczna lignina Kraft, która po dodaniu wody do jej 

roztworu z tetrahydrofuranem formuje puste nanosfery [66]. 
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5. MICELE POLIMEROWE 

 

Konsekwencją występowania w polimerze fragmentów hydrofilowych                       

i hydrofobowych jest ich specyficzne zachowanie w roztworze, które polega na 

skłonności do ulegania samoorganizacji oraz tworzenia struktur o uporządkowanej 

budowie tj. micele (sferyczne/kuliste i cylindryczne) czy struktury lamelarne. Jedną 

z najczęściej przyjmowanych form jest struktura micelarna. Typowe micele                    

w roztworze wodnym są agregatami łańcuchów polimerowych, których 

hydrofilowa część stanowi warstwę zewnętrzną stykającą się z otaczającym 

rozpuszczalnikiem, zaś nierozpuszczalne hydrofobowe fragmenty organizują się 

wewnątrz miceli tworząc jej rdzeń. Tego typu układ nazywany jest micelą normalną 

(typu olej w wodzie) (Rys. 2b). W rozpuszczalnikach niepolarnych fragmenty 

hydrofilowe ustawiają się do wnętrza miceli, zaś hydrofobowe są zwrócone na 

zewnątrz (układ woda w oleju) tworząc tzw. micelę odwróconą. Ważnym aspektem, 

który należy wziąć pod uwagę projektując micele, jest struktura i właściwości 

polimerów, które je tworzą. Właściwości miceli można modulować poprzez zmianę 

równowagi hydrofobowo-hydrofilowej w polimerze, ale także poprzez modyfikację 

powierzchni ligandami umożliwiającymi terapię celowaną. Micele polimerowe 

najczęściej są badane pod kątem zastosowania jako nośniki substancji aktywnych    

w medycynie, a ostatnio także w kosmetologii. 

Obecne badania bazują głównie na sposobach wytworzenia miceli 

wielofunkcyjnych, docelowego dostarczania leków, wrażliwych na bodźce, a także 

próbie zastąpienia syntetycznych polimerów związkami naturalnymi. Opisano m.in. 

nowe pH-czułe micele bazujące na chitozanie do enkapsulowania kurkuminy 

stosowanej w leczeniu schorzeń okrężnicy [67], pentablokowy kopolimer PEG, 

PHEMA i poli(metakrylan N,N-dietyloaminoetylu) funkcjonalizowanego kwasem 

foliowym z enkapsulowaną DOX [68], PEGylowany PTX i PEG, w których 

enkapsulowano wolny PTX [69]. W podobnej roli przebadano micele amfifilowych 

polimerów szczotkowych, np. poliakrylan z łańcuchami bocznymi PEG, które 

stanowią stabilną powłokę hydrofilową, jak i poprawiają rozpuszczalność 

przeciwnowotworowego kompleksu rutenu (II) w wodzie [81]. Ciekawym 

przykładem są też micele amfifilowego koniugatu otrzymanego przez sprzęganie 

hydrofilowego chitozanu z kwasem retinowym przy użyciu cystaminy jako 

łącznika, które uwalniają enkapsulowaną PTX pod wpływem zachodzących reakcji 

redox [70]. Dostarczanie dwóch substancji jednocześnie jest przedmiotem wielu 

badań [71] np. PTX i cisplatyna w micelach poli(2-oksazoliny) [72], resweratrol                

i docetaksel w micelach na bazie PEG i polilaktydu [73]. Z kolei badania 

amfifilowych kopolimerów HEMA miały na celu wyeliminowanie z układu 

standardowego inicjatora ATRP (2-bromoizomaślanu etylu) poprzez zastąpienie go 

pochodną  powszechnie  znanego  retinolu  (witamina A), który odpowiada m.in. za  



 

 

redukcję przebarwień skóry i zmarszczek, a jednocześnie zwiększa biozgodność 

polimetakrylanu. Takie struktury micelarne wykazały zdolność kontrolowanego 

uwalniania witaminy C i kwasu ferulowego [74].  

Połączenie leków chemoterapeutycznych i siRNA staje się nowym sposobem 

leczenia raka. W związku z tym potrzebna jest bezpieczna i skuteczna platforma 

nośnikowa ich dostarczania. W tym celu opracowano amfifilowe układy 

monometoksyPEG modyfikowanego kwasem linolenowym i rozgałęzioną PEI 

modyfikowaną kwasem linolenowym sprzężoną z metotreksatem, które następnie 

po wymieszaniu utworzyły micele, gdzie inkubowano siRNA [75]. Micele są 

również otrzymywane przez fotopolimeryzację diacetylenowych środków 

powierzchniowo czynnych, które tworzą układy polidiacetylenowe do dostarczania 

hydrofobowych leków, jak również większych biomolekuł tj. kwasy nukleinowe. 

Dodatkowe korzyści w postaci wyciszenia genów nowotworowych poprzez 

interferencje RNA przynosi wprowadzenie grup histydynowych na powierzchni 

tych systemów [76].  

Powyższe przykłady dotyczą miceli z udziałem polimerów otrzymywanych 

głównie poprzez wykorzystanie metod CRP. Warto jednak zwrócić uwagę na 

możliwość syntezy tych nośników poprzez wykorzystanie reakcji „click”, czyli 

zachodzących z dużą wydajnością i szybkością procesów sprzęgania odpowiednich 

grup funkcyjnych. Wśród wielu typów reakcji określanych jako „click” tj. 

cykloaddycja Dielsa-Aldera, nukleofilowe otwarcie pierścienia czy reakcje typu 

niealdolowego z karbonylem, największe zainteresowanie zyskała reakcja 1,3-

dipolarnej cykloaddycji Huisgena zachodząca pomiędzy terminalnym alkinem                    

i azydkiem w obecności katalizatora Cu(I), w wyniku czego tworzy się pierścień 

triazolowy. Zastosowanie katalizatora powoduje znaczne zwiększenie szybkości 

reakcji, a także zapewnia regiospecyficzność otrzymywanych produktów. Reakcja 

„click” ma obecnie coraz większe zastosowanie w różnych obszarach chemii 

materiałowej np. polimerowe rusztowania w inżynierii tkankowej, projektowanie 

nowych leków, nanosensory, znakowanie cząsteczek biologicznych [77]. 

Szczególnie często stosując strategię „click” otrzymuje się polimery wrażliwe na 

różne czynniki zarówno egzogenne (światło, temperatura, ultradźwięki, pole 

elektryczne lub magnetyczne), jak i endogenne (pH, reakcje redox, stężenie 

enzymów) [77]. Zmiany temperatury mogą być wywoływane przez działanie 

zewnętrzne, ale również mogą być wewnętrzną odpowiedzią organizmu na zmiany 

patologiczne. Micele wrażliwe na światło, a także pole magnetyczne i elektryczne 

są chętnie badane ze względu na dużą łatwość i wygodę zastosowania podczas 

terapii oraz niskie wymagania sprzętowe. W przypadku wrażliwości układów 

micelarnych na pH i zmiany potencjałów redox, wykorzystuje się różnice                       

w wartościach tych czynników pomiędzy tkankami zdrowymi, a zmienionymi 

chorobowo.  
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Termoczułe micele, np. poli(N-izopropyloakrylamid)-b-poli(metakrylan 

metylu) [78], poli(N-winylokaprolaktam)-b-poli(N-winylo-2-pirolidon) [79], 

poli(N-(2-hydroksypropylo)metakrylamid)-b-poli(metakrylan 2-(2-metoksyetoksy) 

etylu) [80] charakteryzują się kontrolowaną szybkością uwalniania leku po 

zainicjowaniu zewnętrznym źródłem ciepła lub zimna. Strategię „click” 

wykorzystano m.in. do syntezy szczepionych polipeptydów, a także alifatycznych 

poliwęglanów, o właściwościach termoczułych. Przykładem jest szczepienie 

funkcjonalizowanego azydkiem glikolu oligoetylenowego na poli(γ-propargilo-L-

glutaminianie), który enkapsulowano DOX przyspieszając jej uwalnianie po 

obniżeniu temperatury [82]. 

Duże zainteresowanie wzbudzają również micele polimerowe wrażliwe na 

światło dzięki dużej łatwości kontroli procesów fotoreakcji inicjowanych na 

zewnątrz organizmu. Dwie najczęstsze strategie wykorzystywane w micelach 

wrażliwych na światło to fotoizomeryzacja, polegająca na przekształceniu związku 

chemicznego w jego izomer na skutek dostarczenia światła, a także 

fotorozszczepienie, czyli rozszczepienie wiązania na skutek fotolizy. Micele takie 

otrzymano poprzez wprowadzenie chromoforu spiropiranu do łańcucha bocznego 

poliwęglanu wykorzystując reakcję „click”. Reakcja przebiegała pomiędzy 

funkcjonalizowanym azdykiem spiropiranem, a amfifilowym kopolimerem 

blokowym PEG i poli(5-metylo-5-(2-nitrobenzoksykarbonylo-1,3-dioksan-2-onu)) 

z bocznymi grupami alkinowymi. Utworzone micele ulegały rozpadowi w ciągu 10 

minut pod wpływem promieniowania UV, które inicjowało przemianę spiropiranu 

w merocyjaninę [83]. 

Micele reagujące na zmianę pH wyzwalają lek głównie w odpowiedzi na silnie 

kwasowe mikrośrodowisko zmian nowotworowych. Dobrym rozwiązaniem jest 

zastosowanie w nośnikach pH-czułych wiązania oksymowego np. otrzymanego                 

w wyniku reakcji „click” pomiędzy azydkową pochodną DOX i kopolimerem                    

z terminalną jednostką biotyny i wiązaniami alkinowymi [84]. Dzięki 

wprowadzeniu wiązania oksymowego utworzone micele uwalniały substancje 

aktywne w warunkach słabo-kwasowych. 

Naturalnie występujące w organizmach żywych enzymy charakteryzujące się 

wysoką selektywnością są alternatywnym bodźcem, który może wywołać 

degradację i rozpad miceli. Powszechnie stosowane metaloproteazy macierzy 

(MMP) degradują wszelkiego rodzaju białka macierzy zewnątrzkomórkowej. W ten 

sposób substancja aktywna wewnątrz komórek nowotworowych, dzięki depegylacji 

wywoływanej przez MMP, skutecznie aktywuje rozpad miceli i szybkie uwolnienie 

enkapsulowanego leku (DOX) [85]. Micele takie tworzy np. kopolimer otrzymany 

w wyniku reakcji „click” pomiędzy azydkiem PEG, a peptydem z terminalną                   

grupą    alkinową,    a   następnie    polimeryzacji    z    otwarciem    pierścienia    N- 

 



 

 

karboksybezwodnika β-benzylo-L-asparginianu i częściowej hydrolizy segmentów 

β-benzylo-L-asparginianu.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Wśród polimerowych nośników substancji biologicznie aktywnych wyróżnia się 

kilka głównych, dobrze znanych już i przebadanych grup. Są to koniugaty, liposomy, 

nanocząstki lipidowe i polimerowe, w tym micele. Od lat trwają badania dotyczące 

sposobu ich otrzymywania, możliwości modyfikacji, sposobów enkapsulowania                      

i efektywnego uwalniania. Czy to jednak oznacza, że nie warto dalej się nimi 

zajmować? Czy wszystkie możliwości zostały już wyczerpane? Niniejsza publikacja 

wskazuje, że pomimo wielu poprzednich doniesień literaturowych, naukowe 

zainteresowanie nośnikami wzrasta. Nacisk kładzie się przede wszystkim na ich 

doskonalenie, poprawę efektywności działania, możliwości dostarczania kilku 

związków jednocześnie, kontrolowane uwalnianie, a także podejmowane są próby 

eliminowania syntetycznych polimerów na rzecz biopolimerów gwarantujących 

biodegradowalność, biozgodność i nietoksyczność. Szczególnie często wykorzystywane 

są obecnie chitozan, skrobia, cyklodekstryny, polilaktyd i PEG. Nośniki te są również 

ulepszane pod kątem wrażliwości na działanie bodźców zarówno egzogennych, jak                  

i endogennych (jeden lub kilka jednocześnie), oraz przystosowania do terapii celowanej. 

Obecnie dąży się do zmniejszenia ilości etapów syntezy nośników, większej wydajności 

i lepszej charakterystyki ewentualnych produktów pośrednich. Powszechnie stosowane 

w syntezie nośników metody CRP lub kontrolowana insercyjno-koordynacyjna 

polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROP) łączy się ze strategią chemii „click”. 

Niewątpliwie ważnym powodem badań prowadzonych w zakresie DDA jest próba 

wygrania nierównej dotychczas walki z chorobami nowotworowymi, a także innymi 

schorzeniami, nad którymi dzisiejsza medycyna nie jest w stanie zapanować. Tym 

samym uzyskujemy odpowiedź na powyżej postawione pytanie, że wraz z tworzeniem 

całkowicie nowych platform nośnikowych dla leków, należy dopracować te istniejące, 

w miarę dobrze poznane układy, które w wielu schorzeniach przynoszą już oczekiwane 

rezultaty. 
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ABSTRACT 

 

Ascorbic acid is one of the strongest antioxidants. It has a protective function 

against oxidative stress intracellularly. It fights free radicals and eliminates the 

effects of ultraviolet radiation. The human body is unable  

to synthesize vitamin C itself. Vitamin C meets supports the mechanism  

of removing toxins from the human body and has anticancer activity. Over the 

years, many studies have been carried out to confirm the beneficial effect  

of preventive and supportive action of cytostatics in the treatment of cancer. 

Clinical studies described in the study indicate that vitamin C used  

in combination with a cytostatic drug – gemcystabine, shows no side effects.  

Vitamin C applied topically on the skin shows a number of positive effects. 

Studies have shown that vitamin C accumulates in the deeper layers  

of the skin for about three days. Ascorbic acid has a protective effect against 

harmful ultraviolet radiation. Manufacturers of cosmetics often add ascorbic acid to 

cosmetics with sunscreens. In addition, vitamin C acts depigmenting.  

In order to increase the brightening effect, vitamin C is often combined with 

glycolic acid or retinol. Ascorbic acid is also used in anti-aging preparations due to 

the high ability of collagen synthesis in the skin. 

In topical preparations, ascorbic acid has hydrophilic properties                           

- it is soluble in water and insoluble in fats. Hydrophilic ascorbic acid in synergy 

with lipophilic tocopherol reduces cell apoptosis and thymine dimer formation. Its 

stability improves the presence of stabilizing antioxidants, such as vitamin  

E and ferulic acid. For the preparation to retain its properties, 

 it should be protected from light and oxygen. The development  

of biotechnology allows the closure of a micronised vitamin C in nanosomes and 

liposomes, which increases the ability to penetrate deep into the skin.  

A number of vitamin C derivatives such as ascorbyl tetrapalmitate and ascorbyl 

phosphate magnesium help achieve the desired results in topical application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: ascorbic acid, antioxidant, cancer pharmacoprevention, free radicals, 

vitamin C derivatives  

Słowa kluczowe: kwas askorbinowy, antyoksydant, farmakoprewencja nowotworu, 

wolne rodniki, pochodne witaminy C 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

ROS – reaktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species) 

UVA  – ultrafiolet, promieniowanie elektromagnetyczne o długości 

fali 315–380 nm 

UVB – ultrafiolet, promieniowanie elektromagnetyczne o długości 

fali 280–315 nm 

DNA – kwas deoksyrybonukleinowy (ang. deoxyribonucleic acid) 

mRNA  – matrycowy RNA (messenger RNA) 

INCI  – międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków 

(ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 

HEV  – wysokoenergetyczne światło widzialne (ang. High-Energy 

Visible Light) 

DHAA  – kwas dehydroaskorbinowy 

VC-IP  – kwas tetraizopalmitoilo-askorbinowy 

IL-6 – inhibitor interleukiny 6 

VCP-IS-Na  – fosforan disodowo-izostearylowy 2-0 L-askorbinowy 

AA2G  – kwas L-askorbinowy 2-glukozyd  
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1. ZASTOSOWANIE WITAMINY C W MEDYCYNIE 

 
1.1. WŁAŚCIWOSCI WITAMINY C 

 

Witamina C (kwas L-askorbinowy) jest witaminą rozpuszczalną  

w wodzie , pochodną sacharydów i jest częścią złożonej grupy antyoksydantów 

enzymatycznych i nieenzymatycznych. Prawidłowa nazwa chemiczna witaminy                   

C to 2-okso-L-treo-heksono-1,4-lakton-2,3-enediol. Mechanizm działania kwasu L-

askorbinowego jest złożony. Składnik ten jest donorem elektronów, wykazuje silne 

właściwości redukujące i jest  jednym z najlepiej poznanych przeciwutleniaczy                    

o właściwościach chemo-prewencyjnych. Posiada zdolność neutralizowania 

wolnych rodników, chroni przed powstawaniem mutagennych nitrozwiązków,                      

a także wspiera mechanizm usuwania toksyn z organizmu. Antyoksydacyjna moc 

kwasu L-askorbinowego wynika z powstania anionu askorbinowego, wynikającego 

z odwracalnej dysocjacji. Wspomaga również wchłanianie żelaza i stabilizuję 

witaminę E. Organizm ludzki nie jest w stanie sam syntetyzować witaminy C ze 

względu na brak enzymu oksydazy L-gulono-gamma-laktonowego. Kwas 

askorbinowy absorbowany jest w jelicie cienkim. Witamina C może być 

ekstrahowana ze źródeł naturalnych takich jak warzywa i owoce, jak również 

syntetyzowany z glukozy.Według dostępnych danych dawka dietetyczna do 

100mg/na dobę jest całkowicie wchłaniana [1-3]. Witamina C jest aktywna 

biologicznie i bierze udział w wielu procesach biochemicznych w organizmie 

człowieka. Przyjmuje się, że u osób niepalących tytoniu, witamina C wchłania się     

w około 80-90%, jeżeli przyjęta dawka wynosiła do 100mg. Proces wchłaniania się 

witaminy C odbywa się w proksymalnym odcinku jelita cienkiego  

i dwunastnicy. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym kwas askorbinowy pełni 

rolę ochronną kardioprotekcyjną: w chorobach naczyń serca i naczyń 

krwionośnych.  

Ponadto, witamina C jest cennym immunomodulatorem, skutecznie pobudza 

proces stymulacji układu odpornościowego oraz stymuluje syntezę interferonu. 

Według dostępnych danych, średni okres półtrwania kwasu askorbinowego                        

w organizmie dorosłego człowieka wynosi od 10 do 20 dni. Metabolitami kwasu L-

asrkorbinowego są: kwas dehydroaskorbinowy (Rys. 1), kwas szczawiowy (Rys. 2) 

oraz kwas 2,3-diketogulonowy (Rys. 3). Kwas 2,3-diketogulotowy metabolizowany 

jest do kwasu szczawiowego. Przemiany kwasu L-askorbinowego powodują 

unieszkodliwienie reaktywnych form tlenu (ROS, reactive oxygen species), do 

których zalicza się: reaktywne formy azotu, anionponadtlenkowy oraz rodnik 

hydroksylowy. Reaktywne formy tlenu przyczyniają się do rozwoju nowotworów 

złośliwych. Nadmiar witaminy C i jej metabolitów wydalany jest wraz z moczem. 

Głównymi formami witaminy C które znajdują zastosowanie w diecie to                       

kwas L-askorbinowy   i   dehydroaskorbinowy.   Niedobór   kwasu   askorbinowego 
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w diecie prowadzi do szkorbutu. Kwas askorbinowy odgrywa również kluczową 

rolę w prawidłowej syntezie kolagenu. Kolagen jest głównym białkiem 

budulcowym chrząstek, kości, zębów, skóry, soczewki i rogówki oka, ścięgien, 

krążków międzykręgowych oraz naczyń krwionośnych. Warto również podkreślić, 

że obecność kwasu L-askorbinowego jest niezbędna do syntezy kwasu β-

hydroksymasłowego (Rys.4) – karnityny mięśniowej i aktywuje cytochrom P450 

[3].  

 

 

Rysunek 1.     Wzór strukturalny kwasu dehydroaskorbinowego  C6H6O6  

Figure 1.       Structural formula of oxalic acid C2H2O4 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.     Wzór strukturalny kwasu szczawiowego C2H2O4 
Figure 2.  Structural formula of oxalic acid C2H2O4 
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Rysunek 3.     Wzór strukturalny kwasu 2,3-diketogulonowego C6H8O7 

Figure 3.  Structural formula of 2,3-diketogulonic acid C6H8O7 

 

 

 

 

 

Rysunek 4.     Wzór strukturalny kwasu β-hydroksymasłowego C4H8O3 

Figure 4.  Structural formula of β-hydroxybutyric acid C4H8O3 
 

1.2. ROLA WITAMINY C W IMMUNOLOGII 

 

Witamina C jest kluczowym składnikiem wspierającym funkcje 

odpornościowe organizmu. Kwas askorbinowy posiada zdolność oddawania 

elektronów, dzięki czemu skutecznie chroni cząsteczki takie jak kwasy nukleinowe, 

węglowodany, białka i lipidy przed uszkodzeniem wywołanym utleniaczami. 

Utleniacze powstają podczas metabolizmu komórkowego, często na skutek 

spożywania przetworzonej żywności, toksyny, ekspozycję na światło 

ultrafioletowe, niebieskie HEV (High-Energy Visible Light, 400-500nm) (Fot. 1) 

pochodzące z ekranów urządzeń cyfrowych i oświetlenia LED oraz zanieczyszczeń 

środowiskowych takich jak dym papierosowy czy smog [24].  
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Fotografia  1.  Schemat przedstawia podział promieniowania elektromagnetycznego, na światło 

niewidzialne ultrafioletowe i widzialne wysokoenergetyczne HEV i i niskoenergetyczne 

LEV. Schemat zaczerpnięto ze źródła internetowego [online] : 

http://www.optometrysmeeting.org/documents/handouts/2015/1065.pdf [dostęp dnia: 

06.05.2019] 

Photograph 1. The diagram shows the division of electromagnetic radiation into invisible ultraviolet and 

visible high energy light HEV and low energy light LEV.  The diagram is taken from the 

online source [online]: http://www.optometrysmeeting.org/documents/ 

handouts/2015/1065.pdf  [access by: 06.05.2019] 

 

Przeciwutleniające działanie witaminy C zwalczające wolne rodniki może być 

wzmocnione dodatkową suplementacją witaminy E (Rys. 5). Witamina C pełni 

również funkcję kofaktora dla monooksygenazy optymalizującej geny, 

dioksygenazy, enzymów biosyntetycznych a także dla hydroksylaz lizylowych                   

i profilowych biorących udział w syntezie kolagenu i karnityny. Przeprowadzone 

badania wskazują, że kwas askorbinowy pełni istotną funkcję regulacji DNA jak 

również metylacji histonów [25, 26].  

 

 

Rysunek 5.     Wzór strukturalny witaminy E C29H50O2 

Figure 5.  Structural formula of vitamin E C29H50O2 
 

Dostępne dane wskazują, że kwas askorbinowy zwiększa ekspresję genów 

kolagenu w fibroblastach. Ponadto, pełni rolę kofaktora  

dla wspomnianych wcześniej enzymów hydroksylazy prolilowej i lizylowej, 

stabilizujących trzeciorzędową strukturę kolagenu w skórze człowieka. Dzięki 

stymulacji biostynezy kolagenu w skórze pobudzone są mechanizmy gojenia ran. 

Śladowe milimolarne stężenia witaminy C gromadzone są w komórkach naskórka. 

Suplementacja witaminą C skutecznie chroni skórę przed stresem oksydacyjnym 

wywołanym na skutek zanieczyszczeń środowiska [27].  
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Za proces gojenia ran odpowiadają leukocyty, a zwłaszcza granulocyty 

obojętnochłonne i makrofagi. W początkowym etapie stanu zapalnego, neutrofile 

przemieszczają się w miejsce rany w celu sterylizacji. Sterylizacja wywołana 

neutrofilami polega na wyzwolenie białek przeciwdrobnoustrojowych                                  

i reaktywnych form tlenu. Dostępne dane wskazują, że kwas askorbinowy wpływa 

na migrację neutrofili w odpowiedzi na mediatory zapalne, a także niwelowanie 

drobnoustrojów. Monocyty i neutrofile gromadzą kwas askorbinowy pochodzący                   

z diety. Zdolność ta pozwala na ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym 

[28].  

Komórki odpornościowe w odpowiedzi na stan zapalny i infekcję wydzielają 

cząsteczki sygnałowe. Do grupy cząsteczek sygnałowych należą cytokiny, które 

wywołują odpowiedzi przeciwzapalne i prozapalne. Dostępne dane wskazują, że 

kwas askorbinowy moduluje cytokiny leukocytowe i układowe. Kwas askorbinowy 

wraz z limfocytami z krwi obwodowej zmniejsza wytwarzanie prozapalnych 

cytokin TNF-α i IFN-γ. Natomiast przeprowadzone badania in vitro                             

z wykorzystaniem kwasu askorbinowego  i monocytów wyizolowanych z krwi 

obwodowej pacjentów z zapaleniem płuc, wskazują na zmniejszenie wytwarzania 

prozapalnych cytokin TNF-α i IL-6 [29, 30]. Badania dowodzą, że suplementacja 

witaminy C nie wywiera wpływu na poziom histaminy, która jest mediatorem 

immunologicznym wytwarzanym przez komórki tuczne, bazofile i eozynofile, 

powstałe na skutek stresu i patogenów [31]. 

 

1.3. ROLA WITAMINY C W PREWENCJI NOWOTWOROWEJ 

 

To, czy witamina C odkrywa rolę farmakoprewencyjną w rozwoju raka jest od 

dawna przedmiotem sporu w środowisku naukowym. Dostępne dane wskazują, że 

suplementacja kwasem askorbinowym zwiększa stężenie glutationu w ludzkich 

limfocytach, co wiąże się z hamowaniem peroksydacji lipidów. Witamina                         

C posiada również zdolność regeneracji witaminy E. U chorych na choroby 

nowotworowe witamina C znajdowała zastosowanie w formie doustnej oraz 

pozajelitowej. Do tej pory przeprowadzono wiele badań w warunkach in vivo i in 

vitro mających na celu potwierdzenie skuteczności przeciwnowotworowej kwasu 

askorbinowego [3-5]. 

Niektóre z badań wskazują pożądane rezultaty i korzyści kliniczne                             

w przypadku suplementacji wysokimi dawkami kwasu askorbinowego u pacjentów 

z rakiem trzustki i rakiem piersi. Badacze porównali również skuteczność 

suplementacji doustnej witaminy C i wlewów dożylnych. Przeprowadzone badania 

wskazały na znacznie lepsze rezultaty poprawy zdrowia pacjentów w przypadku 

stosowania wlewów askorbinowych. Badania przeprowadzone w 2013 i 2015 roku 

sugerują,  że  wysokie  dawki  kwasu  askorbinowego  są  korzystnym dodatkiem do  
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chemioterapii. Inne dane wskazują natomiast na utrudnienie wchłaniania                              

i zmniejszenie działania leków chemioterapeutycznych po skojarzeniu z kwasem 

askorbinowym. Badacze wskazują, że askorbinianu z gemcytabiną [6] (Rys. 6), 

znaną jako lek cytostatyczny stosowany w leczeniu raka trzustki [10], raka sutka                   

i nie drobnokomórkowego raka płuca, nie powoduje zdarzeń niepożądanych.                       

W modelach zwierzęcych zastosowanie witaminy C spowodowało działanie 

cytotoksyczne wobec komórek nowotworowych oraz zmniejszenie guzów 

nowotworowych [3-9].  

Według przeprowadzonych badań in vivo i in vitro, pochodne kwasu L-

askorbinowego mają również działanie cytotoksyczne i posiadają zdolność 

hamowania wzrostu szeregu niezłośliwych i złośliwych linii komórkowych.  

Z pośród pochodnych witaminy C, do grupy związków przeciwnowotworowych 

zalicza się: 6-palmitynian askorbinianu, 6-stearynian askorbinianu oraz estry 

kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego. Natomiast 2-O-fosforan askorbylu-2 

wykazuje działanie przeciwprzerzutowe dzięki zdolności zahamowania  ludzkich 

komórek włókniakomięsaka typu HT-1080 [20]. 

W 2014 roku w „Journal of Cellular and Molecular Medicine” opublikowano 

badanie, przeprowadzone u pacjentek z rakiem piersi, których lekiem 

chemioterapeutycznym był tamoksifen (Rys.7). Badanie dowiodło, że kwas 

askorbinowy podawany równolegle z chemioterapeutykiem, znosił jego działanie 

cytotoksyczne [21].  

Spekuluje się, że suplementacja wysokich dawek kwasu  

L-askorbinowego podczas chemioterapii czy radioterapii może zakłócać ich 

działanie, poprzez mechanizm indukcji śmierci komórek (mechanizm utleniający). 

Istnieje możliwość, że terapia będzie mniej skuteczna poprzez neutralizację stresu 

oksydacyjnego u pacjentów onkologicznych. Kluczowa jest ilość podanej witaminy 

C i sposób jej podania, jak również rodzaj nowotworu i chemioterapeutyku. 

Podczas przeprowadzonych badań, wzrost skuteczności chemioterapii zauważono 

przy zastosowaniu witaminy C pozajelitowo [22, 23].  

W świetle przedstawionych danych kwas L-askorbinowy wydaje  

się być substancją zapobiegającą nowotworom i wspomagającą w walce  

z rakiem, jednak niezbędne jest wykonanie dalszych badań klinicznych w tym 

kierunku.  
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Rysunek 6.     Wzór strukturalny gemcytabiny C9H11F2N3O4 

Figure 6.  Structural structure of gemcitabine C9H11F2N3O4 

 

 

Rysunek 7.     Wzór strukturalny tamoksifenu C26H29NO 

Figure 7.  The structural formula of tamoxifen C26H29NO 

 

1.4. PRO-OKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI WITAMINY C  

 

W roku 1998 na łamach Nature opublikowano artykuł “Vitamin C exhibits pro-

oxidant properties”. Przeprowadzone badania wskazują, że aktywność 

prooksydacyjna kwasu askorbinowego zależna jest przede wszystkim od interakcji 

kwasu askrobinowego z jonami metali przejściowych, przede wszystkim miedzi                    

i żelaza. Warto podkreślić, że udział askorbinianu w reakcji z jonami metali, jest 

zasadniczą   właściwością   istotną   w   biosyntezie  kolagenu. Połączenie witaminy             
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C oraz jonów żelaza może spowodować stymulację perooksydację lipidów. 

Badacze po przeprowadzonych testach na liniach komórkowych wskazują, że kwas 

askorbinowy w niskich stężeniach pełni funkcję antyoksydacyjną, natomiast                     

w wysokich stężeniach lub też w obecności jonów metali przejściowych, może 

pełnić funckję pro-oksydacyjną [33, 34].  

W celu uniknięcia działania pro-oksydacyjnego, dostępne dane wskazują 

możliwość zastosowania kwasu askorbinowego w połączeniu z witaminą E.                     

W przypadku suplementacji doustnej, witamina E w wysokich dawkach – około 

300 mg, pozwala zniwelować działanie pro-oksydacyjne askorbinianu. Połączenie 

kwasu askorbinowego z tokoferolami jest również korzystne  

w przypadku tworzenia receptur preparatów do stosowania zewnętrznego. 

 

2. ZASTOSOWANIE WITAMINY C W KOSMETOLOGII                           

I DERMATOLOGII 

 
2.1. ANTYOKSYDACYJNA ROLA WITAMINY C W PIELĘGNACJI SKÓRY 

 

Kwas askorbinowy (Rys. 8) jest krystalicznym, białym związkiem 

organicznym. Według dostępnych danych, witamina C skutecznie neutralizuje 

reaktywne formy tlenu powstałe w wyniku zarówno promieniowania UVA (320 -

400 nm.) jak również UVB (290-320 nm.). Ekspozycja na światło ultrafioletowe 

aktywuje reaktywne formy tlenu, co w dalszej kolejności wpływa na uszkodzenia 

komórek. Dochodzi do destrukcji białek komórkowych, do których również zalicza 

się kolagen. Za destrukcję włókien kolagenowych, fotostarzenie skóry i czerniaka 

głównie odpowiada promieniowanie UVA [11-13].  

 

 

 
 

Rysunek 8.     Wzór strukturalny kwasu askorbinowego C6H8O6 

Figure 8.  Structural formula of ascorbic acid C6H8O6 
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Fotostarzenie wynika z rumienia powstałego na skutek wystawienia skóry na 

promieniowanie słoneczne.  Promieniowanie UVB natomiast odpowiada głównie za 

powstanie reaktywnych form tlenu, zmiany mutagenne w obrębie naskórka, 

poparzenia słoneczne oraz raka skóry. Dostępne badania wskazują,  

że filtry przeciwsłoneczne hamują zaledwie 55% wolnych rodników powstałych na 

skutek promieniowania UV. W celu zoptymalizowania ochrony skóry przed 

wolnymi rodnikami badacze sugerują połączenie filtrów przeciwsłonecznych                      

i antyuteniacza w formie witaminy C do stosowania miejscowego. Takie połączenie 

w badaniach laboratoryjnych wykazało znaczną redukcję rumienia i zmniejszenie 

oparzeń słonecznych. W tym celu wykorzystana była witamina C o stężeniu 10%. 

Zmiany chemiczne powstałe na skutek reaktywnych form tlenu zachodzą również 

w DNA komórkowym oraz w błonach komórkowych. Do reaktywnych form tlenu 

(ROS) zalicza się tlen i nadtlenek singletowy oraz jony ponadtlenkowe. Witamina  

C skutecznie zwalcza wolne rodniki dzięki sekwencyjnemu przekazywaniu 

elektronów [12, 13].  

W celu ustabilizowania i wzmocnienia działania substancji, kwas askorbinowy 

łączy się z innymi antyoksydantami. Hydrofilowa witamina  

C najlepiej działa w synergii z lipofilową witaminą E (Rys. 9). Połączenie obu 

antyutleniaczy zapewnia lipofilową i hydrofilową ochronę podziału komórek. 

Penetracja kwasu askorbinowego przez warstwę rogową naskórka jest możliwa, 

gdy pH preparatu wynosi 3,5. Przy pH 3,5 ładunek jonowy jest usuwany                             

i właściwie transportowany przez warstwę rogową [13-15]. 

 

 

 
 

Rysunek 9.     Wzór strukturalny α-Tokoferolu C29H50O2 

Figure 9.  The α-Tocopherol structural formula C29H50O2 

 

Kwas ferulowy (Rys. 10), który jest bardzo silnym antyoksydantem również 

zwiększa skuteczność i stabilność kwasu askorbinowego w znaczny sposób. 

Według przeprowadzonych badań, wzbogacenie formuły kwasu askorbinowego                 

o stężeniu 15% o kwas ferulowy 0,5% oraz witaminę  

E o stężeniu 1% poprawia jego działanie aż ośmiokrotnie. Z badań wynika,  

że   połączenie   witaminy   C   z   kwasem   ferulowym   i   witaminą E działa silnie 
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przeciwko uszkodzeniom wywołanym promieniowaniem UV i skutecznie 

zapobiega rakowi skóry [13, 15]. Istnieją również badania, które wskazują,  

że substacje o właściwościach wchłaniania i zatrzymywania wilgoci – humektanty -  

grupy glikoli, takie jak glikol propylenowy, glikol etylenowy  

i gliceryna w preparatach zawierających kwas askorbinowy, wykazują stabilizujący 

wpływ na degradację witaminy C [32]. 

 
Rysunek 10.     Wzór strukturalny kwasu ferulowego C10H10O4 

Figure 10.    Structural formula of ferulic acid C10H10O4 

 

2.2. DZIAŁANIE DEPIGMENTACYJNE WITAMINY C 

 

Mechanizm działania depigmentacyjnego kwasu askorbinowego polega 

hamowaniu enzymu tyrozynazy dzięki oddziaływaniu kwasu z jonami miedzi                    

w miejscu aktywnej tyrozynazy. Dzięki temu zmniejszone jest wytwarzanie 

melaniny. Kwas askorbinowy przynależy do kategorii drugiej środków  

o działaniu depigmentującym. W celu uzyskania lepszych rozjaśniających efektów, 

witaminę C często łączy się w terapii z kwasem glikolowym (Rys. 11)  

czy z retinolem (akseroftolem) (Rys. 12) [13-16].  

 

 
 

Rysunek 11.     Wzór strukturalny kwasu glikolowego C2H4O3 

Figure 11.    Structural formula of glycolic acid C2H4O3 
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Rysunek 12.     Wzór strukturalny retinolu (C20H30O/ C20H29OH) 

Figure 12.    The retinol structural formula (C20H30O/ C20H29OH) 

 

2.3. DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE WITAMINY C 

 

Witamina C znajduje zastosowanie w preparatach łagodzących stany zapalne 

przy schorzeniach takich jak trądzik różowaty, trądzik pospolity, atopowe zapalenie 

skóry czy łuszczyca dzięki zdolności hamowania białka NFkB, odpowiedzialnego 

za aktywację szeregu cytokin prozapalnych. Kwas askorbinowy wpływa również 

pozytywnie na proces gojenia się ran i blizn [11, 15]. 

 

2.4. SYNTEZA KOLAGENU 

 

Kwas askorbinowy jest kluczowym kofaktorem podczas procesu syntezy 

kolagenu w skórze. Proces ten spowodowany jest pobudzeniem enzymów 

pełniących funkcję sieciującą i stabilizującą cząsteczki kolagenu: hydroksylazy 

lizylowej i hydroksylazy prolilowej. Ponadto, kwas askorbinowy wpływa  

na syntezę kolagenu poprzez mechanizm peroksydacji lipidów. Produkt pochodzący 

z tego procesu – malondialdehyd –  stymuluje ekspresję genu kolagenu. Witamina 

C zwiększa proliferację fibroblastów i stablizuje mRNA prokolagenu. Kwas 

askorbinowy w preparatach kosmetycznych wykazuje działanie 

przeciwstarzeniowe. Według dostępnych danych i przeprowadzonych badań in 

vitro, istnieje możliwość hamowania syntezy elastyny przez fibroblasty na skutek 

stosowania preparatów z witaminą C. Z tego zjawiska wynika korzyść w postaci 

zmniejszenia elastozy fotouszkodzeń na skutek promieniowania UV [15].   

W celu potwierdzenia skuteczności stosowania miejscowego kwasu 

askorbinowego na skórę przeprowadzono badanie in vivo na pacjentkach które 

przeszły okres menopauzy. Badanie polegało na zastosowaniu witaminy  

C o stężeniu 5% po jednej stronie szyi i ramienia w porównaniu do placebo. Wynik 

porównawczy wykazał znaczny wzrost mRNA kolagenu typu I i III oraz wzrost 

inhibitora metaloproteinazy – I (MMP-I) [11, 15].  
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2.5. SYNTEZAPOCHODNE KWASU ASKORBINOWEGO W PREPARATCH 

KOSMETYCZNYCH 

 

Kwas askorbinowy jest substancją mało stabilną i wrażliwą na ekspozycje na 

działanie światła, wysokiej temperatury i powietrza, na skutek czego utlenia się do 

kwasu dehydroaskorbinowego (DHAA). Dostępne dane wskazują,  

że kwas askorbinowy jest stabilny w warunkach utrzymujących pH poniżej 3,5. 

Optymalne skuteczne stężenie kwasu askorbinowego w preparatach kosmetycznych 

wynosi do 20% [26]. Stabilność witaminy C zwiększa się towarzystwie witaminy                

E i kwasu ferulowego [12, 26]. Okres połowicznego rozpadu witaminy C w skórze 

po aplikacji wynosi 4 dni. W celu utrzymania stałego poziomu kwasu 

askorbinowego w skórze sugeruje się systematyczną aplikację miejscową co 8 

godzin. Rozwój nanotechnologii pozwala na zamknięcie witaminy                                 

C w nanosomach i liposomach, w celu zwiększenia aktywności składnika                           

i penetracji w głąb skóry [13, 16-19]. 

Wyróżnia się pochodne kwasu askorbinowego, które wykazują większą 

stabilność kosztem niższej aktywności w preparacie kosmetycznym : 

 Kwas tetraizopalmitoilo-askorbinowy (VC-IP, INCI: Ascorbyl 

Tetraisopalmitate) (Rys. 13) – askorbinian sodu i lipofilowa prowitamina, 

posiada zdolność zahamowania UVB wzrostu melanocytów IL-α i PGE2 przez 

keratynocyty wywołanym na skutek ekspozycji na promieniowanie UV; 

 Siarczan kwasu askorbinowego;  

 Sól magnezowa fosforanu askorbylu (INCI: Magnesium Ascorbyl Phospate) 

(Rys. 14) – to pochodna kwasu askorbinowego rozpuszczalna w wodzie, 

wysoce stabilna przy neutralnych wartościach pH, wykazuje działanie 

przeciwnowotworowe (promieniowanie UVB); 

 Sól sodowa fosforanu askorbylu (INCI: Sodium Ascorbyl Phospate) (Rys. 15)  

– wykazuje działanie antybakteryjne, wspomaga leczenie trądziku; 

 Fosforan disodowo-izostearylowy 2-0 L-askorbinowy (VCP-IS-Na) – pochodna 

z łańcuchem alkilowym C8; 

 Palmitynian askorbylu (Rys. 16) – Kwas etylaskorbinowy (L-Ascorbic acid 6-

hexadecanoate), połączenie witaminy C i kwasu palmitynowego; kwas 3-O-

etylo askorbinowy – inhibitor interleukiny 6 (IL-6) oraz tyrozynazy i TRP-2, 

redukuje reaktywne formy tlenu (RFT) jak 
1
O2, O2

•-
, 

•
OH i 

•
OOH. 

 Kwas L-askorbinowy 2-Glukozyd (Rys. 17) (AA2G, INCI : Ascorbyl 

Glucoside) –  stablina forma pochodnej witaminy C, jest składnikiem wiążącym 

witaminę C i glukozę, wykazuje wysoką stabilność  

w wodzie, wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, posiada zdolność 

neutralizacji wolnego rodnika ABTS, wykazuje aktywność chelatującą metal; 

[13, 16-19]. 
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Rysunek 13. Wzór strukturalny kwasu tetraizopalmitoilo-askorbinowego C70H128O10 (VC-IP), w którym 

R jest grupą izopalmitynianową  

Figure 13. A structural formula of palmitoyl-ascorbic acid  C70H128O10 (VC-IP) in which R is an 

isopalmitate group  

 

 

 
 

Rysunek 14. Wzór strukturalny soli magnezowej fosforanu askorbylu C₁₂H₁₂Mg₃O₁₈P₂  

Figure 14. A structural formula of magnesium ascorbyl phosphate C₁₂H₁₂Mg₃O₁₈P₂  
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Rysunek 15. Wzór strukturalny soli sodowej fosforanu askorbylu C6H6O9P.3Na  

Figure 15. A structural formula of sodium ascorbyl phosphate C6H6O9P.3Na  

 

 

 
 

 
Rysunek 16. Wzór strukturalny palmitynianu askorbylu C22H38O7  

Figure 16. The structural formula of ascorbyl palmitate C22H38O7  

 

 

 
 

Rysunek 17. Wzór strukturalny glukozydu askorbylu C12H18O11  

Figure 17. The structural formula of ascorbyl glucoside C12H18O11  
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UWAGI KOŃCOWE 

 
Kwas askorbinowy jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Pełni funkcję 

ochronną przed stresem oksydacyjnym wewnątrzkomórkowo. Zwalcza wolne rodniki             

i niweluje skutki promieniowania ultrafioletowego. Ponadto, witamina C spełnia 

wspiera mechanizm usuwania toksyn z organizmu człowieka i wykazuje działanie 

przeciwnowotworowe. Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele badań mających na 

celu potwierdzenie korzystnego działania prewencyjnego i wspierającego działanie 

cytostatyków w leczeniu nowotworów.  

Witamina C wykazuje szereg korzyści wynikających ze stosowania miejscowego 

na skórę.  Neutralizuje reaktywne formy tlenu powstałe na skutek promieniowania 

ultrafioletowego, hamuje produkcję melaniny, działa przeciwstarzeniowo, pełni rolę 

naturalnego filtra przeciwsłonecznego. Hydrofilowy kwas askorbinowy w synergii                 

z lipofilowym tokoferolem zmniejsza zarówno apoptozę komórek, jak również 

tworzenie dimeru tyminy. Ze względu na swoje właściwości, witamina C jest 

składnikiem często dodawanym do preparatów chroniących przed promieniowaniem 

słonecznym. Kwas askorbinowy hamuje degradację kolagenu i elastyny dzięki 

zdolności do zmniejszania syntezy enzymów z klasy metaloproteinaz, ponadto jest 

głównym kofaktorem podczas syntezy kolagenu w skórze. Znacznie wspomaga 

regenerację naskórka, wykazuje działanie łagodzące i przeciwzapalne.  

W preparatach do stosowania miejscowego kwas askorbinowy wykazuje 

właściwości hydrofilowe. Hydrofilowość oznacza łatwość rozpuszczania w wodzie                  

i nierozpuszczalność w tłuszczach. Hydrofilowe cząsteczki niezjonizowane o małej 

masie dobrze penetrują warstwy naskórka i skóry. Współobecność innych 

antyoksydantów zwiększa stabilność kwasu askorbinowego w preparatach 

kosmetycznych. Rozwój biotechnologii pozwala na zamknięcie zmikronizowanej 

witaminy C w nanosomach i liposomach, co dodatkowo zwiększa stabilność kwasu L-

askorbinowego i zdolność  penetracji w głąb skóry. Szereg pochodnych witaminy                

C pozwala na osiągnięcie pożądanych rezultatów w zastosowaniu miejscowym.  
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ABSTRACT 

 

In - vitro methods of determination of the antioxidant activity of complex 

compounds are very interesting and not fully investigated areas of knowledge from 

the borderline of chemistry and biology. Methods used for determination of the 

activity of antioxidant complex compounds are modified due to the conditions of 

the experiments in which they should be carried out, e.g. reactions at physiological 

pH. 

Civilization diseases, stress related to the fast pace of life and increasing 

requirements of our lives cause the formation of free radicals in our body, i.e. 

particles characterized by a high reactivity. 

The methods of determination of the antioxidant activity of complexes 

discussed in this work apply tests carried out in laboratory conditions - in – vitro. 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

ABTS    – kwas - 2,2-azynobis-(3-etylobenzotiazolin-6-sulfonowy) 

ABTS
·+

  – kationorodnik kwasu - 2,2-azynobis-(3-etylobenzotiazolin-

6-sulfonowego) 

AH    – antyutleniacz 

APF  – kwas 2 – [6 – (4V – amino) – fenoksy – 3H – ksanten – 3 – 

on – 9 – yl] benzoesowy 

CuFL    – organiczny kompleks miedzi(II) z fluorochromem 

DPPH    – 1,1 – difenylo – 2 – pikrylohydrazyl 

FRAP  – Ferric ion reducing Antioxidant Parameter    –   oznaczenie 

oparte na redukcji kompleksu Fe(III) 

H2O2   – nadtlenek wodoru 

HAT    – przeniesienie atomu wodoru 

HPF  – kwas 2 – [6 – (4V – hydroksy)fenoksy – 3H – ksanten – 3 – 

on – 9 – yl] benzoesowy 

K2S2O8    – nadsiarczan potasu 

Metoda ORAC  – Oxygen Radical Absorbance Capacity – metoda  polegająca 

na  oznaczeniu   aktywności  przeciwutleniających  rodników 

peroksylowych 

MnO2    – tlenek manganu(IV) 
.
NO    – rodnik tlenku azotu(II) 

O2
∙ -

    – anionorodnik ponadtlenkowy 
.
OH

    
–  rodnik hydroksylowy 

ONOO
-
    – anion nadtlenoazotynowy 

ONOOH   – kwas nadtlenoazotawy 

R – PE    – R - fikoerytryna 

RFT    – reaktywne formy tlenu  

RO
.
    – rodnik alkoksylowy 

ROO
.
   – rodnik nadtlenkowy 

ROOH    – nadtlenek peroksylowy 

SET    – przeniesienie pojedynczego elektronu 

TEAC – parametr określający zdolności antyutleniające w metodzie 

ABTS, w jednostkach stężenia troloksu na masę lub objętość 

próbki 

TH    – sonda fluorescencyjna 
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WPROWADZENIE 

 
Wolne rodniki to atomy, jony lub cząsteczki o bardzo dużej reaktywności. 

Charakteryzują się obecnością jednego lub więcej niesparowanych elektronów na 

powłoce walencyjnej.  Powstają one ze związków chemicznych, które posiadają                      

w budowie słabe wiązanie kowalencyjne. Do innych czynników powodujących 

powstawanie rodników należy promieniowanie radiacyjne, ultradźwięki, siły 

mechaniczne, wyładowania elektryczne czy też związki chemiczne, w tym związki 

pochodzenia naturalnego, gdzie przykładem są enzymy. Wolne rodniki po raz pierwszy 

zostały zsyntezowane oraz udokumentowane na przełomie XX i XXI wieku.  

Rodniki można otrzymać różnymi metodami, a najważniejsze z nich to metoda 

pirolityczna (termiczna), elektrochemiczna, fotochemiczna oraz radiacyjna. Wolny 

rodnik dzięki swoim właściwościom bardzo łatwo utlenia białka, lipidy budujące błony 

komórkowe i kwasy nukleinowe. Najbardziej znanymi są rodniki tlenowe: ·OH, O2
·- 

oraz H2O2. Nazywane są one często reaktywnymi formami tlenu (z ang. ROS – reactive 

oxygen species).  

Rodniki są integralną częścią funkcjonowania organizmów żywych. U człowieka 

powstają one w wielu reakcjach zachodzących w naszym organizmie. Do takich 

samoistnych reakcji zachodzących w naszym ciele należy generowanie ich w ośrodku 

zapalnym przez leukocyty w celu niszczenia drobnoustrojów [1]. Związki te 

odpowiedzialne są nie tylko za reakcje o negatywnych skutkach dla organizmu 

człowieka, ale też biorą udział w procesach, które wpływają pozytywnie na 

funkcjonowanie organizmu człowieka.  

Bardzo popularnym współcześnie tematem naukowym jest wpływ rodników na 

choroby cywilizacyjne. Brak odpowiedniego odżywiania się, zbyt mało snu oraz stres 

powodują, że nasz organizm i jego układ odpornościowy nie są w stanie poradzić sobie 

ze skutkami stresu nitro - oksydacyjnego. Stres nitro - oksydacyjny występuje                         

w momencie, gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy reaktywnymi formami tlenu                   

a „biologiczną obroną” organizmu, którego rolą jest naturalna detoksykacja. Stres nitro 

– oksydacyjny ma wielki wpływ na patogenezę chorób cywilizacyjnych, takich jak 

cukrzyca czy nowotwory złośliwe. Należy podkreślić jednak, że indukcja stresu nitro – 

oksydacyjnego jest bardzo ważnym narzędziem do walki z nowotworami.  Należy 

nadmienić, że opisane metody w artykule mają potencjał kliniczny. Szczególnie 

interesującym tematem jest wewnątrzkomórkowa detekcja stresu nitro – oksydacyjnego, 

rola poszczególnych form tlenu i azotu wykorzystywanych jako bio – markerów                       

w leczeniu chorób nowotworowych, cukrzycy.  

 W niniejszym artykule opisano wybrane metody, które pozwalają walczyć ze 

stresem nitro - oksydacyjnym. Proponowane związki kompleksowe znajdują 

zastosowanie jako potencjalne antyutleniacze wspomagające walkę z różnymi 

chorobami, jak nowotwory złośliwe czy też cukrzyca. Charakterystyka odpowiednich 

metabolitów wymaga odpowiedniej analizy ich właściwości. Metody in – vitro są często  

 



 

 

stosowane, ponieważ nie są drogie, są stosunkowo szybkie do przeprowadzenia oraz co 

ważne, pozwalają uniknąć wielu błędów pomiarowych [2].  

 

1. METODY IN-VITRO OZNACZANIA AKTYWNOŚCI 

PRZECIWUTLENIAJACEJ ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH 

 
Procesy zachodzące poza organizmami żywymi wykorzystywane są do 

badania właściwości antyoksydantów w celu unieczynnienia wolnych rodników. 

Reakcje badane metodami in – vitro mogą zachodzić zgodnie z dwoma 

mechanizmami:  

 HAT (ang. hydrogen atom transfer) – przeniesienie atomu wodoru 

 SET (ang. single electron transfer) – przeniesienie pojedynczego elektronu. 

Drugi podział metod oznaczania związków antyoksydacyjnych uwzględnia 

zastosowany system pomiarowy. Można podzielić je na: 

 addycyjne – określa się opóźnienie rozpoczęcia działania oksydantu na 

antyoksydant wskaźnikowy 

 postaddycyjne – określa się aktywność antyoksydacyjną za pomocą zmian 

stężeń substratu testowego bądź produktu, na skutek reakcji chemicznej bądź 

rodnikowej utleniacza i antyoksydantów obecnych w próbce [3]. 

 

1.1. TEST DPPH 

 

Jedną z najczęściej stosowanych metod in – vitro jest metoda z zastosowaniem 

odczynnika DPPH. 1,1 – difenylo – 2 - pikrylohydrazyl (DPPH) należy do grupy 

stabilnych rodników, ponieważ jest stabilizowany poprzez struktury rezonansowe. 

Posiada on w swojej budowie niesparowany elektron na powłoce walencyjnej 

znajdujący się na jednym z atomów azotu, który może tworzyć mostek azotowy 

(Rys. 1). Zdelokalizowany elektron w cząsteczce DPPH uniemożliwia tworzenie się 

dimerów.  

W badaniach stosuje się najczęściej alkoholowe roztwory tego rodnika [4]. 

Mają one barwę fioletową. Maksimum absorbancji rodnika DPPH występuje przy 

długości fali λ = 517 nm [5]. Reakcja redukcji rodnika DPPH charakteryzuje się 

zmianą barwy na kolor żółty. Podczas przeprowadzania tego testu należy 

ograniczyć do minimum dostęp tlenu oraz światła do próbki, dokładnie dostosować 

pH roztworu oraz wybrać odpowiedni rozpuszczalnik [6]. DPPH rozpuszcza się 

tylko w rozpuszczalnikach hydrofobowych, natomiast oznaczenie w rozpuszczal- 

nikach hydrofilowych jest niemożliwe ponieważ jest to związek wykazujący 

powinowactwo do grup hydrofobowych. Niewłaściwe warunki pomiarów mogą 

wpłynąć na obniżenie absorbancji roztworu [7]. 
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Zawartość niezredukowanego DPPH wyrażona w procentach jest odwrotnie 

proporcjonalna do stężenia substancji utleniającej w badanej próbce. Metoda ta 

wykorzystywana jest do określenia właściwości antyoksydacyjnych związków 

fenolowych, antyutleniających związków chemicznych zawartych w owocach, 

wyciągach roślinnych czy też w żywności. Poniżej na Rysunkach 1 i 2 

przedstawiono dwie struktury rezonansowe DPPH [8, 9]. 

 

 

 
Rysunek 1.     Wzór uproszczony wolnego rodnika DPPH  

Figure 1.       The simplified formula of the free radical DPPH  

 

 
Rysunek 2.     Wzór uproszczony formy zredukowanej DPPH  

Figure 2.       The simplified formula of the reduced DPPH form  

 

1.2. TEST WYCHWYTU H2O2 

 

Nadtlenek wodoru należy do reaktywnych form tlenu. Związek ten 

wykorzystywany jest jako antyoksydant w komórkach białek enzymatycznych.  

Opracowano test ROS – GLO TM, dzięki któremu można bezpośrednio 

oznaczyć stężenie nadtlenku wodoru lub reaktywnych form tlenu, bezpośrednio                 

w komórkach czy też w określonych reakcjach enzymatycznych za pomocą 

luminescencji. Wzrost zawartości nadtlenku wodoru może oznaczać ogólny wzrost 

stężenia wszystkich reaktywnych form tego pierwiastka ponieważ różne RFT 

występujące w komórkach są przekształcane w nadtlenek wodoru. Przykładem 

może   tu   być    dysmutaza    ponadtlenkowa,  która  w  reakcji  dysmutacji  dwóch  



 

 

rodników ponadtlenkowych z udziałem dwóch protonów prowadzi do powstania 

H2O2 oraz tlenu cząsteczkowego. Ponadto nadtlenek wodoru posiada najdłuższy 

okres półtrwania ze wszystkich RFT występujących w komórkach.  

Metoda ta, zaproponowana przez firmę Promega należy do bardzo szybkich                 

- wykonanie takiego testu zajmuje mniej niż dwie godziny. Ten test oparty jest na 

zjawisku chemiluminescencji. Polega on na wykorzystaniu luminoforu, który                     

w reakcji z H2O2 znajdującym się w badanej próbce tworzy prekursor lucyferyny,               

a ta w połączeniu z odczynnikiem ROS – GLO daje aktywną postać 

luminescencyjną. Dzięki temu obserwuje się sygnał w postaci światła 

proporcjonalny do stężenia nadtlenku wodoru. Poniżej, na Rysunku 3 

przedstawiono schemat omówionego powyżej testu. 

  

 

Rysunek 3.     Schemat działania testu ROS – GLO TM firmy Promega [10]  

Figure 3.       The scheme of the Promega ROS - GLO TM test [10]  
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1.3. TEST WYCHWYTU .NO 

 

Tlenek azotu(II) odgrywa ważną rolę w organizmie człowieka, odpowiadając 

za rozszerzanie ścian naczyń krwionośnych, transport sygnałów pomiędzy 

neuronami w mózgu, regulację krwi oraz ma wpływ na mechanizmy 

immunologiczne [11, 12].  

Jedną z bezpośrednich metod wychwytu ·NO jest metoda z użyciem 

organicznego kompleksu miedzi(II) CuFL (organiczny kompleks miedzi(II)                      

z fluorochromem), który to należy do fluorochromów. Polega ona na redukcji 

Cu(II) do Cu(I) oraz na wewnątrzcząsteczkowym nitrozowaniu atomu azotu, który 

jest drugorzędowy [13]. Kompleks ten przenika przez błonę komórkową bardzo 

łatwo, dzięki czemu test ten można przeprowadzać w warunkach fizjologicznych.  

Przeprowadzane tego typu analizy nie wymagają dostępu tlenu by badana 

próbka wykazywała możliwość fluorescencji. Metoda ta należy do specyficznych, 

ponieważ pozwala wykryć ·NO w obecności anionów azotanowych(V), anionów 

azotanowych(III) czy też RFT takich jak : O2
·-
, H2O2, ONOO

-
, które nie reagują                   

z powstającym produktem. Dzięki tej właściwości unika się możliwości 

zafałszowania wyników fluorescencji. Poniżej, na Rysunku 4 przedstawiono 

schemat reakcji CuFL z tlenkiem azotu(II) [13, 14]. 

 

 

Rysunek 4.     Schemat reakcji CuFL z tlenkiem azotu(II) [13, 14]  

Figure 4.       The scheme of CuFL reaction with nitric oxide (II) [13, 14]  

 

1.4. TEST WYCHWYTU ONOO. 

 

Anion nadtlenoazotynowy powstaje w wyniku reakcji rodnika ·NO oraz O2
·-

. 

Powstające   indywiduum   jest   w  równowadze ze swoją sprotonowaną formą, tzn.  



 

 

kwasem nadtlenoazotawym [15]. Równowaga pomiędzy ONOO
-
 a ONOOH 

występuje w pK = 6,8 [16]. 

 Anion ONOO
-
 należy do silnych utleniaczy a jego reaktywność jest mocno 

zależna od pH środowiska. Kwas nadtlenoazotawy ONOOH bardzo szybko ulega 

reakcji izomeryzacji [17]. Wraz z coraz mniejszymi wartościami pH stosunek 

formy zredukowanej do utlenionej wzrasta na korzyść indywiduum 

sprotonowanego. Prowadzi to do wzrostu szybkości izomeryzacji kwasu 

nadtlenoazotawego. ONOOH ulega homolizie, czyli rozpadowi wiązania w miejscu 

O-O z utworzeniem dwóch rodników ·OH
 
oraz ONOO·, które znajdują się w tzw. 

„klatce” (klatka jest miejscem gdzie zachodzi proces izomeryzacji) i otoczone są 

cząsteczkami wody. Para wyżej wymienionych rodników może przenikać na 

zewnątrz „klatki” bądź ulec bezpośredniemu przegrupowaniu do NO3
-
. Pierwszy 

przypadek to około 30% prawdopodobieństwa, natomiast drugi wynosi 70% dla tej 

pary rodnikowej. Poniżej przedstawiono opisane powyżej reakcje [18, 19]. 

 
.
NO + O2

.-
 → ONOO

- 

 

 

 

ONOO
-
 + H

+
 → ONOOH , pK = 6,8 

 

Anion nadtlenoazotynowy uznawany jest za niebezpieczny oraz toksyczny 

związek dla organizmu człowieka. Do najskuteczniejszych antyoksydantów, które 

zwalczają rodnik ·ONOO należą metmioglobina, methemoglobina oraz 

peroksyredoksyny. Ich stężenia lokalne w różnych częściach organizmu człowieka 

oraz ich duże wartości stałych szybkości reakcji antyoksydacji anionu 

nadtlenoazotynowego powodują, że są one najbardziej efektywne, oraz co ważne, 

są to związki występujące naturalnie u człowieka.  

W toku są badania nad związkami syntetycznymi, które mogą pełnić role 

antyoksydantów. Należą do nich związki manganu Mn(II, III) i żelaza Fe(III)                     

w układzie ze związkami kompleksowymi. Porfiryny manganowe, aby były 

skuteczne w swoim działaniu potrzebują wsparcia dobrego reduktora, jakim jest np. 

kwas askorbinowy lub glutation, aby zneutralizować toksyczny rodnik w cyklu 

katalitycznym [20]. 
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1.5. TEST WYCHWYTU .OH 

 

Rodnik ·OH jest najbardziej reaktywną formą RFT. Jego okres półtrwania                  

w organizmie jest bardzo krótki i wynosi około 10
-9 

s. Uważa się, że to indywiduum 

chemiczne może wchodzić w reakcję ze wszystkimi substancjami w komórce.  

Rodnik hydroksylowy powstaje jako produkt uboczny metabolizmu 

oddychania tlenowego. Do oznaczania tego rodnika stosuje się między innymi 

komercyjną metodą CAA (celluar antioxidant activity assay)  z użyciem 

odpowiedniej sondy fluorescencyjnej w połączeniu z kontrolowanymi, różnymi 

źródłami RTF.  

Do sond, których używa się dzięki ich dużej selektywności względem 
.
OH 

należą pochodne fluoresceiny: APF, czyli kwas [2 – [6 – (4V – amino) – fenoksy – 

3H – ksanten – 3 – on – 9 – yl] benzoesowy oraz HPF - kwas [2 – [6 – (4V – 

hydroksy)fenoksy – 3H – ksanten – 3 – on – 9 – yl] benzoesowy. Jeśli w pobliżu 

sondy znajdują się RFT ulega ona utlenieniu i wykazuje fluorescencję. Poniżej 

przedstawiono wzory uproszczone tych związków (Rys. 5 - 6). 

 

 

Rysunek 5.     Wzór uproszczony HPF             Rysunek 6.     Wzór uproszczony APF 

Figure 5.         The simplified formula of HPF                Figure 6.        The simplified formula of APF 

 

 

Wykazano, że obie sondy wykazują zdolność do detekcji rodnika 

hydroksylowego w wyniku reakcji Fentona. Na skutek O-dearylacji tych sond oraz 

wzbudzenia rodnika 
.
OH można zaobserwować silną fluorescencję przy λ = 520 nm 

dzięki powstającym pochodnym fluoresceiny [21].  

 

 



 

 

1.6. METODA ABTS 

 

Metoda ta oparta jest na przeniesieniu elektronu, czyli SET w połączeniu                   

z detekcją spektrofotometryczną. Polega ona na kontrolowaniu zmian stężeń 

rodnika 2,2-azynobis-(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonianu). Poniżej przedstawiono 

wzór uproszczony tego kationorodnika [22]. 

  

Rysunek 7.     Wzór uproszczony kationorodnika ABTS·+
  

Figure 7.       The simplified formula of cationic radical ABTS·+  

  

ABTS
·+

 ma barwę niebiesko-zieloną oraz posiada w środowisku wodnym 

cztery maksima absorbancji przy następujących długościach fal: λ= 417, 645, 728               

i 815 nm, natomiast w środowisku alkoholowym, a dokładnie w środowisku 

etanolowym, wykazuje maksima absorbancji przy następujących długościach fal: 

λ= 414, 730 i 873 nm. Pomiary w tej metodzie wykonywane są przy pH= 7,4 [3].  

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia tego testu jest zsyntezowanie 

ABTS
·+

. Można dokonać tego poprzez zainicjowanie reakcji enzymatycznych bądź 

metodami chemicznego utlenienia. Reakcje enzymatyczne wywołuje się dzięki 

reakcjom z mioglobiną, hemoglobiną bądź peroksydazą chrzanową [23]. 

Chemiczne utlenienie można przeprowadzić za pomocą związków chemicznych 

takich jak MnO2 lub K2S2O8, jednakże wymaga ono dłuższego czasu na 

przeprowadzenie reakcji, który wynosi około 16 godzin.  

Wpływ na redukcję kationorodnika ma reaktywność i stężenie antyoksydantu 

oraz czas trwania reakcji. Otrzymane wyniki wyrażane są poprzez ekwiwalent 

TEAC, czyli ekwiwalent potencjału przeciwutleniającego troloksu w reakcji                      

z kationorodnikiem. Troloks jest to syntetyczna pochodna witaminy E pełniąca 

funkcję substancji odniesienia. Wadą tej metody jest fakt, że generowany rodnik 

wykazuje o wiele większą trwałość niż  inne rodniki obecne w organizmie 

człowieka [24].  

1.7. METODA TRAP  

(OZNACZANIE CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO) 

 

Metoda oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego oparta jest na 

mechanizmie HAT (hydrogen atom transfer), czyli przeniesienia atomu wodoru. Na 

początku,   gdy   metoda   ta   została   odkryta,   polegała  ona  na pomiarze  spadku  
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fluorescencji białka R – fikoerytryny. Spadek fluorescencji wynika z powstających 

rodników nadtlenkowych, które tworzą się w termicznym rozpadzie związków 

azowych.  

Ze względu na wady stosowania białka R – Pe, do których zalicza się powolną 

reakcję rodników z R – fikoerytryną w porównaniu z antyutleniaczami (około 100 

razy wolniej) zmodyfikowano metodę poprzez zastosowanie dioctanu 2,7 – 

dichlorofluoresceiny (Rys. 8), która w wyniku reakcji z rodnikami tworzy pochodną 

fluoresceiny charakteryzującą się  fluoryzacją. Reakcja ta przebiega przy pH = 8,6 

w środowisku buforu fosforanowego lub roztworu glicyny.  

Otrzymane wyniki opracowuje się za pomocą dwóch metod. Pierwsza z nich, 

polega na zmierzeniu czasu indukcji próbki i porównaniu z czasem modelowym. 

Nie zawsze jednak możliwe jest wyznaczenie czasu, więc drugą możliwością jest 

porównanie pól powierzchni pod krzywą otrzymaną po zużyciu próbki. Krzywa ta 

przedstawia chemiluminescencje (%) w czasie (s). Wyznaczony parametr pozwala 

określić zdolność neutralizacji rodników przez związki chemiczne, dla których 

niemożliwe jest określenie czasu indukcji. Metoda ta wykazuje dobrą 

odtwarzalność wyników [3, 25]. 

 

 

 

Rysunek 8.     Wzór uproszczony dioctanu 2,7 – dichlorofluoresceiny  

Figure 8.       The simplified formula of 2,7-dichlorofluorescein diacetate  
 

1.8. METODA FRAP  

 

Metoda FRAP (ang. Ferric ion reducing Antioxidant Parameter) oparta jest na 

mechaniźmie SET. Należy ona do najbardziej rozpowszechnionych testów 

wykorzystywanych do oznaczenia całkowitej zdolności antyoksydacyjnej próbek 

żywności za pomocą metod spektrofotometrycznych. Polega na redukcji jonu 

Fe(III) w kompleksie z (2,4,6-tris(2- pirydylo)-1,3,5-triazyną (TPTZ) do 

intensywnie   niebieskiego   kompleksu   z    jonami   Fe(II),    którego    maksimum 



 

 

absorbancji występuje przy długości fali λ= 593 nm. Schemat tej reakcji 

przedstawiono na Rysunku 9. 

 

Rysunek 9.     Schemat reakcji redukcji kompleksu Fe(III)-TPTZ do Fe(II)-TPTZ  

Figure 9.       The scheme of the reduction reaction of the Fe (III) -TPTZ complex to Fe (II) -TPTZ  

 

Za pomocą tego testu sprawdzana jest zdolność donorowa utleniacza. Stosując 

tę metodę można szybko przeprowadzić analizę, natomiast należy podkreślić, że 

metoda FRAP posiada też wady. Do nich zalicza się fakt, że stosowany kompleks 

może zostać zredukowany przez każdy związek chemiczny, który charakteryzuje 

się potencjałem redoks poniżej 0,7 V. Kolejnym ograniczeniem tej metody jest 

produkcja rodników w obecności Fe(II) i nadtlenku wodoru. Badania prowadzi się 

w  pH = 3,6, ponieważ w takich warunkach kompleks posiada największą trwałość. 

Wyżej wymienione właściwości skłaniają do stwierdzenia, że metoda ta nie jest 

efektywna w przypadku badań prowadzonych na próbkach biologicznych, 

ponieważ warunki w których przeprowadzane byłyby badania nie odzwierciedlają 

warunków fizjologicznych organizmu. 

Z tego powodu trwają poszukiwania innych reduktorów, które będzie można 

wykorzystać do badań w pH fizjologicznym. Naukowcy wykazują zainteresowanie 

układami redukującymi Fe(III) z ligandami takimi jak 1,10 – fenantrolina, 

batofenantrolina oraz żelazocyjankami.  

 

1.9. METODA HORAC 

 

Metoda HORAC przebiega według mechanizmu HAT, czyli przeniesienia 

atomu wodoru.  

Polega na pomiarze aktywności antyoksydacyjnej  za  pomocą związku 

kompleksowego, w którego budowie występuje jon metalu, który chelatuje ligandy, 

w tym przypadku jest to Co(II).  Reakcja ta przebiega w warunkach podobnych do 

reakcji   Fentona  i  ma   za   zadanie   oceniać   zdolność   antyoksydacyjną przeciw  
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tworzeniu się najbardziej reaktywnego rodnika RFT - rodnika hydroksylowego. 

Badana próbka  zawiera sondę fluorescencyjną oraz odczynnik Fentona, dzięki 

któremu produkowany jest rodnik. Pozostałe rodniki w próbce niszczą sondę 

fluorescencyjną.  

Otrzymany wynik po przeprowadzeniu testu składa się z czasu potrzebnego na 

zahamowanie powstawania rodników oraz wolnych rodników pozostałych                    

w próbce. Wydajność antyoksydacyjna skorelowana jest ze stopniem fluorescencji, 

dzięki czemu możemy wyznaczyć pole pod wykreśloną krzywą (AUC). 

AUC służy do wyznaczenia całkowitego potencjału antyoksydacyjnego 

rodnika hydroksylowego. AUC porównuje się z wyznaczoną krzywą ilustrującą 

potencjał redukcji kwasu galusowego (kwas 3,4,5 – trihydroksybenzoesowy) 

wykorzystywanego jako substancja standaryzująca. Poniżej zamieszczono schemat 

opisanej metody (Rys. 10) [27].  

 

 

 
 

 

Rysunek 10.     Schemat metody HORAC  

Figure 10.        The scheme of the HORAC method  

 

1.10. METODA ORAC  

(ANG. OXYGEN RADICAL ABSORBANCE CAPACITY) 

 

Metoda ta polega na pomiarze zdolności neutralizacji rodników peroksylowych 

i posiada cztery etapy:  

etap 1: rozpad związku azowego w wyniku, którego powstają rodniki;  

etap 2: synteza rodników ROO·; 

etap 3: reakcja rodników ROO· 
z sondą fluorescencyjną; 

etap 4: neutralizacja wolnych rodników przez  związek antyutleniający. 

Poniżej zamieszczono schemat reakcji wchodzących w cały mechanizm tej 

metody (Rysunek 11). 



 

 

 

gdzie: TH – sonda fluoerescencyjna, AH – antyutleniacz [28].  

 

Rysunek 11.     Schemat reakcji zachodzących podczas metody ORAC  

Figure 11.        The scheme of reactions taking place during the ORAC method  

 

Test ten polega na reakcji rodników peroksylowych, które powstają ze 

związków azowych lub hydroksylowych, generowanych w reakcji Cu
+
                               

z nadtlenkiem wodoru oraz sondą fluorescencyjną, którą może być fluoresceina, jej 

pochodne, rozpuszczalny w wodzie kompleks białka z fikoerytrobiliną lub pirogalol 

[29, 30]. Zanik fluorescencji sondy spowodowany jest reakcją utlenienia. 

Substancja antyutleniająca powoduje inhibicję rozkładu znacznika, by nastąpiła 

potem kolejno neutralizacja wolnych rodników przez antyoksydant. Procesy te 

powodują wydłużenie czasu indukcji i zmniejszenie wartości stałej szybkości 

reakcji sondy.  

Analiza ilościowa polega na obliczeniu pola pod krzywą zaniku fluorescencji 

próbki badanej oraz próbki standaryzowanej [31]. Do substancji wzorcowych 

stosowanych w tej metodzie zalicza się troloks oraz kwas galusowy. Metodę tę 

stosuje się zarówno do określenia właściwości antyoksydacyjnych związków 

lipofilowych jak i hydrofilowych. Metoda ORAC należy do testów o dużej precyzji 

i czułości. Wykorzystywana jest do badań próbek biologicznych oraz żywności 

[32].  

 

1.11. METODA OKSYDAZY KSANTYNOWEJ  

 

Oksydaza ksantynowa należy do grupy enzymów, jakimi są oksydoreduktazy. 

Oksydaza ksantynowa katalizuje reakcję utlenienia ksantyny do kwasu moczowego, 

puryny do hipoksantyny, hipoksantyny do ksantyny oraz aldehydów do kwasów 

karboksylowych (Rysunek 12). Oksydaza może redukować O2 jedno lub 

dwuelektronowo, gdzie akceptorem jest tlen cząsteczkowy. Sposób redukcji tlenu 

zależy od pH, stężenia tlenu w roztworze oraz stężenia substratów. 
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Rysunek 12.     Reakcje oksydazy ksantynowej [1]  

Figure 12.        Reactions of xanthine oxidase [1]  

 

Oksydazę ksantynową wykorzystuje się w syntezie anionorodnika 

ponadtlenkowego. Ten redukuje cytochrom c, którego roztwór mocniej absorbuje 

przy długości fali λ= 550 nm niż jego forma utleniona. W przeprowadzonym teście 

należy dodać odpowiednią ilość oksydazy ksantynowej, tak aby katalizowała 

reakcję w odpowiedni sposób. Redukcja cytochromu c powinna skutkować 

przyrostem absorpcji światła przez roztwór z szybkością około 6 ns
-1 

[1]. 

 

1.12. CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA ORAZ CYTOMETRIA OBRAZOWA 

 

Pomiary fluorescencji możemy zmierzyć za pomocą wielu metod. Napotykamy 

się jednak na problem utrudniający pomiar, mierząc wartość fluorescencji metodą 

np. czytnika płytek wielodołkowych – otrzymywany  wynik jest sumą wartości 

fluorescencji tła oraz fluorescencji wewnątrzkomórkowej. Metodą, która rozwiązuje 

ten problem jest cytometria przepływowa. Metoda ta podaje wartość tylko 

fluorescencji wewnątrzkomórkowej. W wyniku zastosowania tej techniki otrzymuje 

się dane ilościowe mówiące o liczbie komórek emitujących fluorescencję, zamiast 

względnej fluorescencji całej próbki.  Do wad tej metody należy fakt,  że badane 

komórki muszą być zawieszone w próbce.   Cytometria  przepływowa w połączeniu  

z sondami fluorescencyjnymi pozwala na detekcję reaktywnych form tlenu i azotu. 

Ponadto,  znajduje  zastosowanie w  badaniach  klinicznych.  Cytometria  obrazowa  

wykorzystywana jest przede wszystkim w badaniach biologicznych. Pozwala na 

określenie   kształtu,   wymiarów   oraz   struktury   badanych narządów, tkanek czy  



 

 

organelli. Metoda ta pozwala uzyskać wiele szczegółowych informacji jak 

liczebność badanych komórek czy też pola powierzchni przez nie zajmowanych.   

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Metody in – vitro oznaczania aktywności przeciwutleniających związków 

kompleksowych są tematem przyszłościowych badań, ponieważ powiązane są ze 

zmianami środowiskowymi, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz stylem 

życia, które prowadzą do chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca, nowotwory złośliwe, 

miażdżyca oraz otyłość to przykłady najpoważniejszych chorób wywołanych poprzez 

działania wolnych rodników. 

Stres oksydacyjny oraz metody badania zwalczania tego zjawiska nie są jeszcze 

dokładnie poznane, ponieważ mechanizmy reakcji powodujących jego występowanie są 

skomplikowane. W XX wieku uważano, że wolne rodniki powstające w wyniku stresu 

oksydacyjnego są tylko i wyłącznie szkodliwe dla organizmu człowieka. Teraz można 

stwierdzić, że istnieją przesłanki, które świadczą również o pozytywnej roli tych 

indywiduów chemicznych. Wspomagają one bowiem gojenie się ran, zrost kości oraz 

mają właściwości antybakteryjne. 

Podsumowując, należy jednoznacznie stwierdzić, iż warto kontynuować badania          

w zakresie tego tematu, ponieważ badania nad rolą i mechanizmami stresu nitro-

oksydacyjnego są ważne w patogenezie i leczeniu wielu chorób. Niezwykle istotna jest 

również walka z chorobami cywilizacyjnymi, poprzez poszukiwanie nowych związków 

aktywnie czynnych. Jednak należy brać pod uwagę też aspekt negatywny stresu nitro – 

oksydacyjnego, na przykład skutki kancerogenne. Stąd, ważne jest zachowanie 

homeostazy organizmu oraz równowagi pomiędzy stresem nitro-oksydacyjnym,                     

a fizjologicznymi mechanizmami przeciwutleniającymi. 
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Profesor Bogusław Buszewski prezydentem CEGSS  

na kolejną kadencję 

 

Łodzi w dniach 15-18 września 2019 r., 

odbyło się 25th International Symposium 

on Separation Sciences (ISSS’2019). 

Patronatem i jednym z organizatorów tej 

serii sympozjum jest Central European 

Group for Separation Sciences (CEGSS). 

Podczas tego naukowego spotkania 

odbyło się posiedzenie prezydium 

CEGSS, które na swoim posiedzeniu dokonało wyboru władz na kolejną 5-cioletnią 

kadencje. Miło nam poinformować, że reprezentujący Polskę prof. dr hab. 

Bogusław Buszewski został jednomyślnie wybrany prezydentem na kolejną 

kadencję. Członkami CEGSS są: Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Austria, 

Ukraina, Rumunia, Włochy, Słowenia, Chorwacja i Serbia. 

 

 

 

ChemCatChem: wydanie specjalne na temat kobiet  

zajmujących się katalizą 

 

 Wydanie specjalne ChemCatChem „Women of Catalysis“ ma 

na celu promowanie reprezentacji kobiet na listach 

zaproszonych mówców, w konferencjach i redakcjach oraz 

jako liderów konsorcjów badawczych. Przeczytaj artykuł                    

i poznaj „Kobiety  Katalizy“! Ciesz się bezpłatnym dostępem 

do końca października 2019 r. 
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24. doroczne posiedzenie ChemPubSoc Europe 

 

Równolegle z obchodami 100-

lecia Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego oraz obradami 

62 Zjazdu PTChem, w dniach 

1-3 września 2019 roku,                            

w Warszawie, odbyło się 24 

doroczne posiedzenie 

ChemPubSoc Europe (CPSE). 

W tegorocznym spotkaniu współwłaścicieli czołowych, europejskich czasopism 

chemicznych uczestniczyło piętnaścioro przedstawicieli narodowych towarzystw 

chemicznych oraz ośmioro edytorów i menadżerów zarządzających tymi 

czasopismami z ramienia wydawnictwa Wiley-VCH. 

 

Chemistry Views napisało o PTChem 

 

62nd Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society as the 

largest scientific meeting of Polish chemists, the event will be a great opportunity 

for the exchange of ideas and fruitful discussions between experts from various 

scientific and academic institutions, representatives of the chemical industry, 

chemistry teachers, and students. During this year's event, the Polish Chemical 

Society will celebrate its 100th anniversary. 

 

Nowe czasopismo ChemSystemsChem 

 

Informujemy, że ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma 

ChemSystemsChem wydawanego przez wydawnictwo ChemPubSoC Europe 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25704206/current. Zachęcamy do publikowania! 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25704206/current
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ETCC2020 - European Technical Coatings Congress 

 

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress - odbędzie się w dniach  od 

2 do 4 września 2020 r. w Auditorium Maximum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach.   

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów                   

i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem i Europejska Federacja FATIPEC 

- Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European 

Countries (www.fatipec.com)  

Trudnym do przecenienia atutem jest fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC 

kierownictwa     w Globalnej Federacji organizacji CSI – Coatings Societies 

International  (www.csi-coatings.org ) - co dodatkowo ułatwia potencjalne 

zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata. 

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz 

równoległe 3-4 sesje tematyczne i Sesja Posterowa. W ramach Kongresu 

organizowana jest wystawa, na której firmy - producenci materiałów, urządzeń 

produkcyjnych, badawczych - przedstawiają ofertę swoich najnowszych produktów 

i rozwiązań technicznych. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” - 

z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom. 

Prelegentami będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całej 

Europy oraz  m.in. z USA, Japonii, Chin. W zależności od decyzji prelegentów, 

prezentacje z Kongresu mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu 

światowym, w tym m.in.: „Progress in Organic Coatings”, „Surface Coatings 

International”, „Farbe und Lack”, “Lakokrasocznye Materialy” oraz wiele innych,  

w tym posiadających Impact Factor. 

Nagrody FATIPEC. W trakcie kongresów oceniane są wszystkie referaty wg 

ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość 

zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji. Tradycyjnie przyznawane 

są nagrody FATIPEC po 1000 Euro za najlepsze referaty w kategoriach: 

- najlepszy referat kongresu 

http://www.fatipec.com/
http://www.csi-coatings.org/


              INFORMACJE      647 
   

 

- najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat) 

- najlepszy referat o tematyce ekologicznej. 

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie  dla jednego młodego 

naukowca z każdego kraju członkowskiego.  

Kongres stanowi platformę spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów                

i uczelni,        z możliwością nawiązywania współpracy międzynarodowej                        

i pozyskania unikalnej wiedzy w zakresie najnowszych materiałów i produktów. 

Kongresy naukowo-techniczne  FATIPEC organizowane są w różnych krajach 

europejskich od roku 1950.  Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia 

programu, w 2012 r. tradycyjny „Kongres FATIPEC”  został zastąpiony nową 

formą o nazwie „European Technical Coatings Congress” - ETCC. Ostatni 

Kongres, ETCC2018 odbywał się od 27 do 29 czerwca 2018r.  w Amsterdamie. 

Strona internetowa ETCC2020  www.etcc2020.org     

Kontakt ETCC2020:  e-mail kongresu: etcc2020@sitpchem.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etcc2020.org/
mailto:etcc2020@sitpchem.org.pl
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Zmarł Prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak 

 

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Paryjczaka wybitnego specjalisty w badaniach nad 

procesami adsorpcji i katalizy oraz zielonej chemii, cenionego nauczyciela 

akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń chemików, wieloletniego dziekana 

Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej 

i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej              

i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Wyróżniony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 

im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego oraz Medalem Andrzeja Waksmundzkiego 

(nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN). Członek Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego odznaczony Medalem Okolicznościowym. 

Zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Karol Zwierzak 

 

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 lipca 

2019 roku zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Karol Zwierzak wybitny chemik 

organik, specjalista z zakresu syntezy organicznej, zasłużony nauczyciel 

akademicki i wychowawca młodzieży. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję 

dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej ds. naukowych. 

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odznaczony m. in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stanisława Kostaneckiego 

PTChem oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Zmarł Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski 

 

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Prof. dr. hab. inż. Adama 

Grochowalskiego długoletniego pracownika naukowego Wydziału Inżynierii                   

i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Instytutu Chemii i Technologii 

Nieorganicznej, założyciela Laboratorium Analiz Śladowych na WIiTCh, 

specjalisty w zakresie analityki dioksyn. 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu 

ludzi, działających w branży sprzętu laboratoryjnego               

i aparatury naukowo-badawczej produkowanej przez 

światowych liderów. 

Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa               

w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie 

z Państwa potrzebami.  

Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę 

dokładnie do Państwa potrzeb. 

Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania 

łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany 

będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania 

dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu. 

Z naszymi partnerami zawarliśmy umowy na zasadach wyłączności                                       

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego                  

i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski. 

Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia 

warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone 

systemy zarządzania jakością ISO 9000. 

 



654              INFORMACJE  
   

 

MECENAS WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Woda, to jeden z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej pospolitych 

związków chemicznych na naszej Planecie. To między innymi dzięki niej było 

możliwe powstanie i istnienie życia. Jej powszechność jest imponująca, zajmuje ok. 

70% powierzchni Ziemi, stanowi też istotny składnik organizmów żywych, 

atmosfery czy też litosfery. Ma ogromny wpływ na kształtowanie przyrody, klimatu 

oraz zjawisk pogodowych. Woda to niezbędny związek chemiczny dla naszego 

istnienia. Skąd te niezwykłe właściwości? 

Wynikają one z jej budowy oraz właściwości fizycznych i chemicznych. 

Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru połączonych jednym atomem 

tlenu. Jest cząsteczką nieliniową, kąt między spolaryzowanymi, kowalencyjnymi 

wiązaniami wodór – tlen – wodór to 104,5
0
. Jej trójwymiarowy kształt to układ 

tetraedryczny, uwzględniający oprócz dwóch atomów wodoru również dwie pary 

elektronowe przy atomie tlenu. Dzięki tej budowie cząsteczka zachowuje się jak 

dipol elektryczny, jest silnie polarna, co daje doskonałe warunki dla wiązań 

wodorowych. Występują one we wszystkich stanach skupienia wody. To zjawisko 

asocjacji polegające na przyciąganiu przez ujemny biegun jednej cząsteczki wody, 

a dodatni biegun drugiej. To pozwala na przykład lodowi, czyli ciału stałemu, być 

lżejszym, niż jego ciekła odmiana. 
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Rys. Cząsteczka wody 

   

Woda stanowi również istotną, często niedocenianą, rolę w każdym dobrze 

funkcjonującym laboratorium. Od jej czystości zależy prawidłowość wyników                    

i wniosków badań oraz poprawność pracy aparatów analitycznych. Projektowanie 

nowego laboratorium powinno zaczynać się od zaplanowania potrzeb na wodę 

oczyszczoną w odpowiednich ilościach i jakości.  

Hydrolab to polska firma, która od lat dziewięćdziesiątych zajmuje się wyłącznie 

gospodarką wodną w laboratorium. Szuka kompleksowych rozwiązań dla różnych 

aplikacji wymagających odpowiedniej jakości wody. W tych pracach należy 

uwzględnić wiele polskich i międzynarodowych norm, wytyczne wybranej branży, 

rosnące wymagania producentów aparatury pomiarowej, kosztów inwestycji                      

i eksploatacji, jak i indywidualnych życzeń klientów. 

W zależności od branży woda powinna spełniać parametry takich norm: ISO 

3696:1999, ASTM, FP, CLSI. Podstawowe normy dotyczącą jakości wody 

obowiązującą w laboratorium analitycznym w Polsce to: PN EN ISO 3696:1999 

oraz Farmakopea dla laboratoriów farmaceutycznych i często kosmetycznych.  

Obowiązująca norma PN EN ISO 3696:1999 opisuje trzy stopnie czystości wody 

laboratoryjnej. 

III stopień czystości 

Woda do podstawowego zastosowania laboratoryjnego, używana w większości prac 

laboratoryjnych, takich: mycie i płukanie szkła czy zasilanie zmywarek, 

autoklawów lub łaźni wodnych oraz do przygotowywania roztworów odczynników.  
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Wodę o tym stopniu czystości otrzymuje się poprzez pojedynczą destylację, 

dejonizację lub odwróconą osmozę. 

II stopień czystości 

Woda analityczna o bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń nieorganicznych, 

organicznych i koloidalnych, odpowiednia do zastosowań analitycznych o dużej 

czułości, np.: do absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i do oznaczania 

składników występujących w śladowych ilościach. Wodę tej jakości można 

otrzymać np.: metodą wielokrotnej destylacji albo destylacji poprzedzonej 

dejonizacją lub odwróconą osmozą. 

I stopień czystości 

Woda ultraczysta, właściwie pozbawiona zanieczyszczeń rozpuszczonych lub 

koloidalnych jonowych i organicznych, spełniająca najostrzejsze wymagania 

analityczne, w tym wymagania analiz HPLC, GC, hodowli komórek ssaczych                   

i biologii molekularnej. Otrzymywanie tej wody jest możliwe z wody o klasie 

czystości 2, poddając ją dalszym zabiegom, np.: odwróconej osmozie lub 

dejonizacji, a następnie przesączeniu przez filtr membranowy o wielkości porów 

0,2 μm w celu usunięcia cząstek substancji lub dwukrotnej destylacji w aparaturze 

kwarcowej. 

 

 

Tabela. Woda wg normy PN EN ISO 3696:1999 

 

 

  

Parametr Typ 1 Typ 2 Typ 3 

Przewodność właściwa μS/cm przy 

25 °C 
< 0.1 < 1 < 5 

Wartość pH przy 25 °C N/A  N/A 5.0 - 7.0 
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W branży farmaceutycznej i kosmetycznej woda jest również najczęściej stosowaną 

substancją. Służy jako gotowy produkt, jako składnik w wielu preparatach 

farmaceutycznych i kosmetycznych, ale też jako środek myjący. Jest strategiczną 

substancją podlegającą licznym regulacjom prawnym, głównie wymaganiom 

Farmakopei. 

 

 

Tabela. Wymagania wg FP 

Parametr „Woda oczyszczona” 

„Woda do iniekcji” (WFI) 

i 

„woda wysoko oczyszczona” 

(HPW) 

Przewodność właściwa 

μS/cm przy 25 °C 
< 4,8 < 1,3 

TOC (ppb lub µg/l) < 500 < 500 

 

Utlenialność (O2) mg/L N/A < 0.08 < 0.4 

Absorbancja przy dł. 254 nm i 

grubości warstwy absorbującej 

1 cm 

< 0.001 < 0.01 N/A 

Pozostałość po odparowaniu w 

temp. 110 
o
C mg/kg 

N/A < 1 < 2 

Zawartość krzemionki mg/l < 0.01 < 0.02 < N/A  



658              INFORMACJE  
   

   

Bakterie (wytyczne) < 100 cfu/ml < 10 cfu/100ml 

Endotoksyny (EU/ml) N/A 0,25 EU/ml 

 

Podstawowymi metodami otrzymywania wód laboratoryjnych spełniającymi 

powyższe standardy są destylacja, wymiana jonowa, techniki membranowe 

(głównie odwrócona osmoza) oraz elektrodejonizacja.  

Źródłem wody laboratoryjnej jest woda wodociągowa, jej jakość i poziom 

zanieczyszczeń ma istotny wpływ skuteczną pracę wymienionych technik. Do 

głównych zanieczyszczeń wody wodociągowej należą jony nieorganiczne, 

substancje organiczne, cząstki/koloidy, bakterie i gazy. 

Hydrolab projektuje i produkuje demineralizatory laboratoryjne do oczyszczania 

wody wodociągowej zgodnie z wytycznymi polskich i europejskich norm. 

Wykorzystuje nowoczesne technologie, wspomnianą wymianę jonową, odwróconą 

osmozę i elektrodejonizację oraz filtrację mechaniczną, adsorpcję, odżelazianie, 

zmiękczanie,  mikrofiltrację, ultrafiltrację czy promieniowanie UV 185/254 nm. 

Wspólnym elementem większości demineralizatorów firmy Hydrolab są filtracja 

mechaniczno-węglowo-zmiękczająca realizowana w oparciu o moduł A2. Filtracja 

ta przygotowuje wodę wodociągową do procesu odwróconej osmozy. Filtracja 

mechaniczna ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych do 1 

mm. 

Kolejnym etapem w module A2 jest proces zmiękczania wody. Polega on na 

usuwaniu jonów, które odpowiadają za twardość wody poprzez przepuszczenie 

wody przez kationit sodowy. Gdy woda przepływa przez żywicę jonowymienną 

jony wapnia (Ca
2+

) i magnezu (Mg
2+

) wymieniane są na jony sodu (Na
+
).  

Ostatni etap to filtracja na złożu węgla aktywnego, którego głównym zadaniem jest 

usunięcie chloru, jego pochodnych, związków organicznych oraz substancji, które 

odpowiadają za zły smak, barwę oraz zapach wody. 

Duża powierzchnia oraz wysoka porowatość węgli aktywnych (1 gram ma 

powierzchnię ok. 800 m
2
), jak również materiał na nim zatrzymany, tworzą z niego  
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sprzyjające miejsce dla rozwoju mikroorganizmów. Dlatego czas pracy modułu A2 

to maksymalnie 6 miesięcy. 

 

Po wstępnej filtracji w module A2 następuje ważny etap oczyszczania wody - 

proces odwróconej osmozy.  

Membrana odwróconej osmozy zatrzymuje 96-99% rozpuszczonych w wodzie 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Przewodność właściwa wody 

osmotycznej wynosi od kilku do kilkunastu mikrosimensów na centymetr (μS/cm). 

Stopień retencji procesu odwróconej osmozy jest zmienny (96-99%), zależny od 

zasolenia, temperatury, ciśnienia i prędkości przepływu wody zasilającej 

membranę.  

Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych 

na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany. Zanieczyszczona woda 

wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody na 

zasadzie dyfuzji przenikają przez membranę. Zanieczyszczenia zostają wydzielone 

i odrzucone do odpływu (kanalizacji). Oczyszczona woda przedostaje się przez 

otwory do centralnego trzpienia i pod wpływem ciśnienia wypływa z membrany. 

Proces odwróconej osmozy determinuje wydajność całego urządzenia, a jakość 

wyprodukowanej wody bezpośrednio wpływa na czas pracy późniejszych etapów 

oczyszczania. Na proces ten istotny wpływ ma przyłożone ciśnienie i temperatura. 
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Woda wyprodukowana na tym etapie jest wodą wyjściową dla urządzeń serii 

Technical, które przy optymalnych warunkach pracy wytwarzają wodę III stopnia 

czystości wg PN EN ISO 3696:1999. 

Dodając kolejny etap oczyszczania wody, jakim jest wymiana jonowa, możemy 

otrzymać wodę drugiego stopnia czystości wg PN EN ISO 3696:1999. Moduły 

dejonizacyjne zawierają złoża mieszanych żywic jonowymiennych w formie 

jonowej H
+
/OHˉ. Woda osmotyczna oczyszczana jest na kolumnach 

dejonizacyjnych, gdzie wychwytywane są pozostałe w wodzie sole mineralne.                 

W procesie wymiany jonowej wciąż obecne w wodzie jony i cząsteczki mające 

określony ładunek, wiązane są przez wymieniacze jonowe (jonity). Po tym procesie 

jej przewodność właściwa schodzi poniżej 0,1 μS/cm. Żywice jonowymienne                   

w czasie pracy gwarantują stałą jakość wody do momentu wyczerpania pojemności 

roboczej modułu.  

 

 

Woda wyprodukowana na tym etapie jest wodą wyjściową dla  urządzeń serii 

Technical Plus, HLP, Spring,  które wytwarzają wodę II stopnia czystości wg PN 

EN ISO 3696:1999. 

Aby otrzymać wodę I stopnia czystości wg PN EN ISO 3696:1999 musimy 

rozbudować powyższy układ o kolejne etapy oczyszczania. Podstawowym 

elementem jest proces mikrofiltracji oraz ultrafiltracja i promieniowanie UV. 

Kapsuła mikrofiltracyjna zbudowana jest z dwuwarstwowej membrany z octanu 

celulozy lub polieterosulfonu o rozmiarach porów membrany: 0.2 μm i 0.45 μm. 

Pojemność robocza, to ilość porów w membranie równa ilości zatrzymywanych 

bakterii na określonej powierzchni membrany. Wynosi ona 1 x 10
7
 CFU/cm

2
 dla 

Brevundimonas diminuta. 

KATIONIT ANIONIT 
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Ultrafiltracja natomiast to niskociśnieniowy proces separacji wykorzystujący 

porowate membrany asymetryczne o średnicy porów od 0,001 do 0,1 μm, 

pozwalający na przepływ przez membranę wody, soli i cukrów, a oddzielający 

białka i większe cząstki. Doskonale redukuje ona poziom endotoksyn. 

Promieniowanie lamp UV wykorzystywane jest do dezynfekcji wody. Urządzenia 

te emitują promieniowanie o długości fali 254 nm, które powoduje reakcję 

fotochemiczną uszkadzającą struktury DNA mikroorganizmów. Promieniowanie                

o długości fali 185 nm, poprzez proces fotooksydacji powoduje obniżenie poziomu 

parametru TOC. 

Woda wyprodukowana na tym etapie jest wodą wyjściową dla urządzeń serii HLP, 

Spring, R i Ultra, które wytwarzają wodę I stopnia czystości wg PN EN ISO 

3696:1999. 

Poniższy schemat obrazuje zależność użytej technologii od stopnia czystości wody 

oraz modele demineralizatorów spełniające tę zależność. 

 

 

 

Wszystkie etapy oczyszczania wody są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. 

W trakcie produkcji, magazynowania i dystrybucji wody oczyszczonej niezwykle 

ważnym jest proces ciągłego monitorowania jej parametrów, które odzwierciedlają 

stopień jej czystości. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w wielu gałęziach 

przemysłu, jak na przykład przemysł farmaceutyczny, który obwarowany jest 

wspomnianymi już normami (Farmakopea), a także w laboratoriach analitycznych 

(norma PN-EN ISO 3696). Ponadto, oprócz wymagań stosowanych przez 

odpowiednie normy i przepisy, istotne są wymogi stawiane przez użytkowników 

systemów oczyszczania wody, które niejednokrotnie są bardziej restrykcyjne. Firma  
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Hydrolab stawia na przygotowanie urządzeń wyposażonych w panele kontrolno-

pomiarowe, które są ergonomiczne, niezawodne, a także pozwalają użytkownikowi 

na wygodę i łatwość obsługi. W procesie kreowania nowych rozwiązań firma 

stawia na aktualnie najlepsze i najbardziej niezawodne rozwiązania dostępne na 

rynku elektroniki i automatyki. Systemy zapewniają ciągłe monitorowanie 

przewodności właściwej oraz temperatury produkowanej wody. Dział badawczo-

rozwojowy prowadzi intensywne prace nad pomiarami parametru TOC. Ponadto 

system automatyki pozwala na kontrolę ciśnienia pracy systemu, poziomu 

napełnienia zbiorników, czy automatyczne dozowanie wolumetryczne wody oraz 

wiele innych.  

Jednym z najbardziej popularnych parametrów pomiarowych, który jest 

proporcjonalny do czystości wody to przewodność elektryczna właściwa. 

Oznaczaniu przewodności elektrycznej właściwej, zwanej też przewodnictwem 

elektrolitycznym właściwym, we wszystkich rodzajach wody poświęcona jest                    

w całości norma PN-EN 27888 oraz norma PN-EN 60746-3. Przewodność 

elektryczna właściwa (wyrażana w [S/m]) to odwrotność oporności elektrycznej 

właściwej (wyrażanej w [Ωm]) mierzonej w określonych warunkach, między 

przeciwległymi ściankami jednostkowego sześcianu roztworu wodnego                           

o określonych wymiarach. W praktyce najbardziej popularną jednostką 

przewodności elektrycznej właściwej jest [μS/cm] lub odpowiadająca jej jednostka 

oporności elektrycznej właściwej [MΩ·cm]. Przewodność elektryczna jest miarą 

stężenia substancji rozpuszczonych ulegających jonizacji w próbce. W trakcie 

pomiarów przewodności istotnym czynnikiem jest stała naczynka (wyrażana                        

w [m
-1

]) użytego do pomiarów, która zależna jest od wymiarów geometrycznych 

tego naczynka. W ogólności można przyjąć, że stała naczynka K dana jest wzorem: 

𝐾 =
𝑙

𝐴
, 

gdzie: l to długość przewodnika elektrycznego, natomiast A to efektywna 

powierzchnia przekroju poprzecznego przewodnika elektrycznego. 

Przewodność elektryczna jest miarą prądu przewodzonego przez jony obecne                     

w  wodzie  i  zależy  ona  od  stężenia  i  natury  jonów  oraz  temperatury i lepkości  
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roztworu. Czysta woda, w wyniku autodysocjacji, w temperaturze 25
o
C ma 

przewodność elektryczną właściwą 0,05483 μS/cm. Norma PN-EN 27888 

szczegółowo precyzuje sposób przygotowania roztworów wzorcowych o znanych 

przewodnościach w temperaturze 25
o
C. Roztwory wzorcowe mogą być 

wykorzystane w trakcie testowania, wzorcowania i kalibracji aparatury do pomiaru 

przewodności. 

W trakcie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej wody można zastosować 

jeden z dwóch typów przyrządów. Pierwszy typ to przyrząd wyposażony                          

w naczynko konduktometryczne zanurzeniowe lub przepływowe z dwiema lub 

więcej elektrodami. Drugi typ to przyrząd z elektrodami indukcyjnymi.                       

W produktach firmy Hydrolab skupiono się głównie na pomiarach za pomocą 

autorskich konstrukcji konduktometrów z naczynkiem przepływowym o dwiema 

elektrodami. Naczynka przepływowe zalecane są do pomiarów przewodności 

mniejszej niż 100  μS/cm, z którymi mamy do czynienia przy pomiarach wody 

ultraczystej. Wynika to z faktu, iż w naczynkach przepływowych usuwane jest 

powietrze, mogące negatywnie wpłynąć na wynik pomiaru małej wartości 

przewodności. Zgodnie z normą PN-EN 27888, dla danych zakresów pomiarowych 

przewodności zalecane są dane wartości stałej naczynka. Przyjmuje się, że im                   

z większa przewodność, tym większa wartość stałej naczynka. Przy pomiarach 

wody ultraczystej zazwyczaj stosuje się naczynka o stałej 0,1 lub 0,01. 

Konduktometry Hydrolab są wyposażone w układ sterowania uwzględniający stałą 

naczynka. 

W celu uzyskania wysokiej precyzji, pomiar przewodności należy wykonywać, gdy 

próbka i naczynko konduktometryczne znajdują się w stanie równowagi                            

w temperaturze 25
o
C ± 0,1

o
C, aby wyeliminować błędy wynikające z używania 

kompensatorów wpływu temperatury lub wynikające z matematycznych metod 

kompensacji. W pomiarach precyzyjnych powinno się stosować termometr                        

o dokładności pomiaru ±0,1
o
C w zakresie mierzonych temperatur, przy pomiarach 

rutynowych wystarczający jest termometr o dokładności pomiaru ±0,5
o
C. Jednakże 

w praktyce pomiar w temperaturze 25
o
C ± 0,1

o
C w większości aplikacji jest silnie 

utrudniony. Z tego względu stosuje się korektę pomierzonej wartości przewodności,  
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do równoważnej jej przewodności w temperaturze 25
o
C, za pomocą odpowiedniego 

mnożnika korygującego, którego sposób wyznaczenia określa szczegółowo norma 

PN-EN 27888. Dzięki odpowiedniej metodzie kompensacji uzyskujemy wynik 

pomiaru, który może być bezproblemowo porównywany z innymi wynikami 

pomiarów, także wykonanych w innych temperaturach. Niezależnie od rodzaju 

kompensacji temperaturowej, otrzymany skompensowany wynik będzie mniej 

dokładny od rzeczywistego wyniku zmierzonego w temperaturze odniesienia 25
o
C. 

Dawniej za temperaturę odniesienia przyjmowało się  20
o
C, konduktometry 

Hydrolab pozwalają na wybranie temperatury odniesienia za pomocą interfejsu 

użytkownika. Ponadto konduktometry Hydrolab posiadają możliwość pomiaru                  

w jednym z trzech trybów: 

- bez uwzględniania kompensacji temperaturowej wyniku 

- z uwzględnieniem kompensacji liniowej (możliwość zmiany współczynnika                    

α określającego procentową zmianę przewodności spowodowaną zmianą 

temperatury o 1
o
C) 

- z uwzględnieniem kompensacji nieliniowej, która jest najbardziej dokładną 

metodą kompensacji temperaturowej w zastosowaniach do wód ultraczystych. 

W trakcie pomiarów przewodności należy wystrzegać się czynników zaburzających 

pomiar. Na wyniki pomiarów mogą wpłynąć zanieczyszczenia próbki w postaci 

zawiesin, smarów lub olei, które potrafią blokować powierzchnię elektrod, co 

skutkuje zmianą stałej naczynka. Również istotnym elementem, którego należy się 

wystrzegać w trakcie pomiarów jest efekt polaryzacji występujący na powierzchni 

elektrod, gdy prąd płynący między elektrodami wywołuje elektrolizę, a w jej 

wyniku częściową izolację powierzchni elektrod. W celu uniknięcia efektu 

polaryzacji można stosować: 

- pomiary zmiennoprądowe z wystarczająco wysoką częstotliwością 

- pomiary metodą czterech lub sześciu elektrod z oddzielnymi elektrodami 

prądowymi i oddzielnymi elektrodami mierzącymi potencjał 

- pomiary indukcyjne lub pojemnościowe, polegające na połączeniu przewodnika 

elektrolitycznego i elektrycznego obwodu pomiarowego przez ośrodki 

nieprzewodzące. 
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Rosnące wymagania odnośnie jakości wód ultraczystych (m.in. dla potrzeb 

farmacji, biotechnologii) wymuszają nieustanną potrzebę zwiększania stopnia 

monitorowania i nadzoru procesu wytwarzania wody o tak wysokiej jakości. 

Jednym z parametrów, którego nadzór jest coraz częściej wymagany, jest zawartość 

węgla organicznego (TOC – Total Organic Carbon). Zawartość węgla organicznego 

TOC wyznacza się z różnicy zawartości węgla całkowitego TC i zawartości węgla 

nieorganicznego TIC, zgodnie z poniższym wzorem: 

𝑇𝑂𝐶 = 𝑇𝐶 − 𝑇𝐼𝐶 

Istnieje szereg urządzeń pomiarowych, analizatorów TOC, pozwalających na 

szczegółowe i niezwykle precyzyjne określenie wartości parametru TOC. Niestety 

przyrządy te są bardzo skomplikowane i ich cena jest bardzo wysoka. 

Ponadto istotną wadą powszechnie dostępnej aparatury jest w większości 

konieczność pracy off-line, czyli wprowadzenie badanej próbki do komory 

pomiarowej i poddanie jej analizie. Natomiast w procesie oczyszczania                              

i przygotowania wody ultraczystej, istotne jest ciągłe, on-line, monitorowanie 

parametrów uzyskiwanego produktu, tak, aby na bieżąco, niezwłocznie reagować 

na zmiany (pogorszenie) jakości i wprowadzać modyfikacje (np. wymianę 

elementów filtrujących). 

Dział badawczo-rozwojowy Hydrolab prowadzi intensywne prace, które mają na 

celu opracowanie metod pomiaru parametru TOC, tak aby był on możliwy on-line 

(w przepływającej wodzie). 

Drugim ważnym aspektem jest miniaturyzacja oraz obniżenie kosztów produkcji 

analizatora, co umożliwi wbudowanie go, jako części linii wytwarzającej wodę 

ultraczystą. Opracowywane analizatory należą do zaawansowanych technologicznie 

urządzeń klasy high-tech, opartych na wiedzy, nie mających odpowiedników na 

światowym rynku. Ich charakterystycznymi cechami są: miniaturyzacja, 

energooszczędne zasilanie, niskie koszty oraz dostosowanie do ciągłego (w tym 

również telemetrycznego) monitorowania. 

Hydrolab stawia na ciągły rozwój wraz z rozwojem światowej technologii. 

Urządzenia można integrować z systemami zarządzania budynkiem (BMS) za 

pomocą interfejsu RS-485  z  protokołem  Modbus.  Monitorowane  parametry  
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pracy systemu mogą być archiwizowane w „chmurze”, do której użytkownik 

ma dostęp z każdego miejsca z dostępem do sieci internetowej, także za 

pomocą urządzeń mobilnych. 

Firma otwarta jest na nowe wyzwania i z stara się spełniać oczekiwania 

każdego klienta. 
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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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źródło wody w Twoim laborator ium

•   projektowanie, produkcja oraz serwis laboratoryjnych
   systemów oczyszczania wody
• woda oczyszczona spełnia wymogi norm ISO 3696, ASTM, FP
• wydajność systemów od 4 l/h do 500 l/h
• pełna dokumentacja kwalifikacyjna DQ, IQ, OQ, PQ
• doradztwo w zakresie projektowania, doboru systemu,
   eksploatacji i serwisowania

hydrolab.pl
ISO 9001:2015 PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I SERWIS SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA WODY

DO CELÓW LABORATORYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


