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 Abstract 

 Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 Wprowadzenie 

  1. Krążący mRi-18a 

  2. ONCURIATM 

  3. Xpert Bladder Cancer 

  4. ADXBLADDER test 

  5. Bladder EpiCheck test 

  6. Mutacje promotora TERT 

  Uwagi końcowe 

  Piśmiennictwo cytowane 
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ABSTRACT 

 

Bladder cancer (BC) is one of the most common cancer in the world. About 3% 

of all new cancer diagnoses are due to urinary bladder cancer. BC is also a leading 

cause of cancer-related death, as 2.1% of all cancer deaths are caused by bladder 

cancer. However, lack of a reliable biomarker is the biggest issue for BC diagnosis, 

prognosis and treatment. Development of non-invasive, quick and economical 

methods in bladder cancer diagnosis still remains a great challenge. Highly specific, 

easy-to-perform tests are really needed. Ideally if they can identify the presence of a 

tumor before the first symptoms appear, as time plays an important role in cancer. In 

this article, an overview of the current established diagnostic tests and newly 

identified biomarkers will be provided. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: biomarkers, bladder cancer, diagnostic tests, cancerous diseases 

Słowa kluczowe: biomarkery, nowotwór pęcherza moczowego, testy diagnostyczne, 

choroby nowotworowe 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
A1AT - alfa-1 antytrypsyna 

ANG - angiogenina 

APOE - apolipoproteina 

AUC - powierzchnia pod krzywą ROC (ang. area under the curve) 

BC - rak pęcherza moczowego (ang. bladder cancer) 

BTA-STAT/TRAK - antygen guza pęcherza moczowego (ang. Bladder tumor 

antygen) 

CA9 - anhydraza węglanowa 9 

CA 125 - antygen raka 125 (ang. carcinoma antigen 125) 

CD147 - klaster zróżnicowania 147 (ang. cluster of differentiation 

147) 

CEACAM1 - cząsteczka adhezyjna komórek związana z antygenem 

rakowo-płodowym 1 (ang. carcinoembryonic antigen-related 

cell adhesion molecule 1) 

DNA - kwas deoksyrybonukleinowy 

ELISA - test immunoenzymatyczny (ang. enzyme-linked 

immunosorbent assay) 

FDA - Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and 

Drug Administration, FDA) 

IL8 - interleukina 8 

LDA - liniowa analiza dyskryminacyjna 

MIBC - naciekający rak pęcherza moczowego 

miRNA - mikroRNA 

MMP9 - metalopeptydaza macierzy pozakomórkowej 9 

MMP10 - metalopeptydaza macierzy pozakomórkowej 10 

NMIBC - nienaciekający rak pęcherza moczowego 

NMP 22 - białko jądrowe-22 

NPV - ujemna wartość predykcyjna 

qRT-PCR - ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną 

transkrypcją 

PAI1 - inhibitor aktywatora plazminogenu 1 

PPV - dodatnia wartość predykcyjna 

pTa - nieinwazyjny rak urotelialny pęcherza moczowego 

reg-1 - litostatyna-1-alfa 

ROC - krzywa oceny jakości klasyfikatora 

RNA  - kwas rybonukleinowy 

SDC1 - syndekan 1 

TERT - odwrotna transkryptaza telomerazy 

TNM - klasyfikacja służąca do określania stopnia zaawansowania 

klinicznego nowotworu 

UC - rak urotelialny 

UCyt+ - immunocyt 

VEGF - czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
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WPROWADZENIE 

 
Rak pęcherza moczowego (BC, ang. bladder cancer) jest dziesiątym najczęściej 

rozpoznawanym nowotworem na świecie, z około 573 000 nowych przypadków [1]. 

Aspekt ekonomiczny choroby jest niezwykle istotny ze względu na wysoki odsetek 

nawrotów i konieczność stałego monitorowania pacjentów, co generuje koszty dla 

systemu opieki zdrowotnej [2]. BC nie wykazuje charakterystycznych objawów, 

więc diagnoza i monitorowanie pacjentów pozostaje wyzwaniem. Obecnie 

cystoskopia i cytologia moczu są najczęstszymi metodami stosowanymi                            

w rozpoznaniu choroby, często wspieranymi przez tomografię komputerową układu 

moczowego [3]. Cystoskopia jest metodą inwazyjną i powoduje znaczny dyskomfort 

dla pacjenta [4]. Jest jednak łatwa do wykonania, a także jest opisywana jako 

najbardziej opłacalna metoda diagnostyki i monitorowania raka pęcherza 

moczowego [5]. Cytologia moczu jest z kolei metodą nieinwazyjną o wysokim 

wskaźniku wykrywalności w diagnostyce guzów o wysokim stopniu złośliwości, ale 

stosunkowo mniej czułą w przypadku najczęstszych guzów o niskim stopniu 

złośliwości (ryc. 1) [6,7].  

 

 

 

Rysunek 1.  Stopień zaawansowania i złośliwości nowotworu pęcherza moczowego 

Figure 1. The grade and stage of the bladder cancer 

 

Ponadto wynik cytologii zależy od ekspertyzy cytopatologa, stąd może być 

obarczony błędem wynikającym z doświadczenia badacza [8]. Nieinwazyjny, bardzo 

czuły i specyficzny biomarker do diagnozowania raka pęcherza mógłby zmniejszyć 

potrzebę cystoskopii i przyniósłby ogromne korzyści zarówno dla pacjentów, jak                   

i dla systemu opieki zdrowotnej. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. 

Food and Drug Administration, FDA) zatwierdziła sześć testów moczu do użytku 

klinicznego w połączeniu z cystoskopią [9]. Trzy z nich są wykorzystywane do 

diagnostyki  i  monitorowania  BC  (białko  jądrowe-22  (NMP22); NMP22 Bladder- 



 

 

Chek; UroVysion), a pozostałe trzy zostały dopuszczone do monitorowania raka 

pęcherza moczowego po rozpoznaniu guza pierwotnego (immunocyt (UCyt+); BTA-

TRAK; BTA-STAT) [9]. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę wymienionych 

testów diagnostycznych.  

 
Tabela 1. Charakterystyka testów diagnostycznych zatwierdzonych przez FDA 

Table 1. The characteristic of the diagnostic tests approved by FDA 

 

Test Charakterystyka Czułość Swoistość Lit. 

NMP22 wykrywanie białka macierzy jądrowej 

22 w próbce moczu; diagnostyka                         

i monitorowanie 

51-85% 77-96% [10,11] 

NMP22 

BladderChek 

 Jakościowy test in vitro; wykrywanie 

NMP22 w próbce moczu; diagnostyka                 

i monitorowanie 

73-78% 89-92% [12] 

UroVysion wielokolorowy fluorescencyjny test 

hybrydyzacji in situ; wykrycie 

aneuploidii chromosomów 3, 7 lub 17 

lub utraty locus 9p21; diagnostyka                         

i monitorowanie 

69-87% 89-96% [13,14] 

UCyt+ test immunocytochemiczny UCyt+; 

wykrywanie karcynoembrionalnych                      

i siarczanowanych glikoprotein mucyny; 

monitorowanie 

60-100% 75-84% [15-17] 

BTA-TRAK ilościowy test immunologiczny in vitro; 

wykrywanie białka związanego                     

z ludzkim czynnikiem H dopełniacza                

w moczu; monitorowanie w połączeniu 

z cystoskopią 

50-62% 68-87% [18] 

BTA-STAT jakościowy test immunologiczny                      

in vitro; wykrywanie białka związanego 

z ludzkim czynnikiem H dopełniacza            

w moczu; monitorowanie BC w 

połączeniu z cystoskopią 

40-72% 29-96% [18] 

 

Od kilkudziesięciu lat naukowcy poszukują nieinwazyjnych metod diagnostyki 

raka pęcherza moczowego w oparciu o biomarkery moczu. Celem takich badań jest 

testowanie pacjentów bezobjawowych i wykrycie nawrotu choroby. Istnieje wiele 

badań opisujących nowe testy, ale ich zastosowanie w praktyce klinicznej pozostaje 

niejasne. W niniejszej pracy zostanie przedstawiony przegląd odkrytych testów 

diagnostycznych i nowo zidentyfikowanych biomarkerów. 
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1. KRĄŻĄCY mRi-18a 

 

MikroRNA (miRNA) to grupa małych, niekodujących RNA [19], które biorą 

udział w progresji nowotworu [20]. Nieprawidłowa ekspresja miRNA jest związana 

z proliferacją, różnicowaniem i apoptozą komórek w różnych typach nowotworów 

[21]. MikroRNA mogą również funkcjonować jako onkogeny lub jako supresory 

nowotworów [22]. Profil ekspresji miRNA może ulec istotnej zmianie zarówno                   

w próbkach guza, jak i w moczu i krwi pacjentów onkologicznych [23]. Wiele badań 

wykazało, że krążące miRNA są atrakcyjnymi kandydatami do roli biomarkerów 

diagnostycznych i prognostycznych, ponieważ różnicują normalne komórki od tych 

nowotworowych [24-26]. Usuba i współpracownicy wykazali, że panel 7 krążących 

miRNA (miR-6087, miR-6724-5p, miR-3960, miR-1343-5p, miR-1185-1-3p, miR-

6831-5p, miR-4695- 5p) jest obiecującym narzędziem do BC od próbek 

nienowotworowych i innych typów nowotworów [27]. Wraz ze współpracownikami 

wykazał, że proliferacja komórek raka pęcherza moczowego, jak i przerzuty mogą 

być hamowane przez nadekspresję miR-4324 [28]. Wyższą ekspresję miR-18a 

stwierdzono w raku prostaty, żołądka, nosogardzieli, raku płaskonabłonkowym 

przełyku, raku piersi i pęcherza moczowego [29-34], podczas gdy zmniejszoną 

ekspresję miR-18a odnotowano w tkankach raka jajnika [35]. Niemniej jednak rola 

miR-18 nadal pozostaje niejasna w odniesieniu do raka pęcherza moczowego.                       

W 2020 roku Wang i współpracownicy odkryli, że miR18-a był podwyższony                        

w tkankach raka pęcherza moczowego człowieka [36]. Zaobserwowali również, że 

ekspresja miR18-a w osoczu była ściśle związana z typem guza, stopniem 

zaawansowania, stadium TNM i wielkością. Byli pierwszymi naukowcami, którzy 

zbadali potencjalną wartość diagnostyczną miR-18a osocza i tkanek w raku pęcherza 

moczowego. Ekstrakcję RNA i ilościową reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną 

transkrypcją (qRT-PCR) przeprowadzono w celu wykrycia ekspresji miR-18a w 92 

próbkach. Znacząco podwyższoną ekspresję zaobserwowano w pierwotnych 

tkankach raka pęcherza moczowego w porównaniu z normalnymi. Co więcej, 

ekspresja miR18-a była znacznie wyższa u pacjentów z MIBC (naciekającym rakiem 

pęcherza moczowego) niż u pacjentów z NMIBC (nienaciekającym rakiem 

pęcherza). Stwierdzono także, że ekspresja miR-18a była wyższa u pacjentów                   

z NMIBC niż u osób zdrowych. Poziomy miR-18a w tkance guza korelują                                 

z poziomami miR-18a w osoczu. Analiza statystyczna ROC tkanek nowotworowych 

i zdrowych wykazała 92,4% czułości i 90,1% swoistości. Następnie tę samą analizę 

przeprowadzono w celu oceny przydatności wykorzystania ekspresji miR-18a                        

w tkankach do różnicowania pacjentów z MIBC i NMIBC. Okazało się, że metoda 

charakteryzuje się 92,2% czułością i 78,6% swoistością. Tak więc krążące miR-18a 

może być użytecznym biomarkerem w badaniach przesiewowych raka pęcherza, 

zarówno w diagnostyce, jak i prognozowaniu. 

 

 



 

 

2. ONCURIATM 

 

W ostatnich latach naukowcy odkryli wiele nowych biomarkerów białkowych 

w moczu, jak apolipoproteina A4, kalprotektyna, CD147, CEACAM1, klusteryna, 

koronina-1A, DJ-1, fibronektyna, reg-1, statmina-1 i γ-synukleina, których czułość 

waha się od 52% do 97%, a swoistość od 43% do 100% [37]. Pomimo wysiłków 

żaden z nich nie jest wystarczająco dokładny, aby zastąpić cytologię moczu                                

i cystoskopię. W 2012 roku Chen i współpracownicy opracowali test diagnostyczny, 

w którym mierzono panel sześciu peptydów- afaminę, adiponektynę, łańcuch gamma 

C4 dopełniacza, prekursor apolipoproteiny A-II, ceruloplazminę i protrombinę [38]. 

Test wykazywał 76,3% dodatniej wartości predykcyjnej (PPV) i 77,5% ujemnej 

wartości predykcyjnej (NPV). Frantzi wraz z kolegami przedstawił panel dwóch 

biomarkerów o wartości AUC 0,87 do wykrywania pierwotnego raka pęcherza 

moczowego [39]. Kumar i in. zaproponował panel pięciu białek o 90% czułości                                  

i prawie 100% swoistości [40]. Takie odkrycia wyraźnie wskazują, że badanie panelu 

biomarkerów jest dokładniejsze niż analiza pojedynczego wskaźnika. Pomimo 

obiecujących wyników badań, tego typu testy nie są szeroko stosowane w praktyce 

klinicznej.  

W 2020 roku Furuya i współpracownicy opracowali nowy test do 

nieinwazyjnego wykrywania raka pęcherza [41]. ONCURIATM to wieloskładnikowy 

test immunologiczny oparty na pomiarze stężenia 10 analitów w moczu 

(angiogenina, ANG; apolipoproteina, APOE; alfa-1 antytrypsyna, A1AT; anhydraza 

węglanowa 9, CA9; interleukina 8, IL8 ; metalopeptydaza macierzy 

pozakomórkowej 9, MMP9; metalopeptydaza macierzy pozakomórkowej 10, 

MMP10; inhibitor aktywatora plazminogenu 1, PAI1; syndekan 1, SDC1; czynnik 

wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGF). Aby zweryfikować jego użyteczność, 

naukowcy wykorzystali próbki od pacjentów z krwiomoczem i historią BCa do 

monitorowania guza. Do wykrywania białek zastosowano koktajl 10 przeciwciał 

swoistych dla białka, wstępnie pokrytych na mikrocząstkach kodowanych kolorami 

(Luminex Corp) oraz koktajl przeciwciał biotynylowanych. Mikrocząstki zostały 

wykryte przy użyciu technologii Luminex xMAP. Test można zakończyć w mniej 

niż pięć godzin przy użyciu 150 µl oddanego moczu. Test wykazuje ogólną swoistość 

diagnostyczną i czułość odpowiednio 81% i 85% [42]. Taki multipleksowy test 

oparty na oznaczaniu białka, do wczesnego wykrywania raka jajnika został 

zatwierdzony przez FDA. Test mierzył bezwzględny poziom CA125, 

apolipoproteiny A1, beta 2 mikroglobuliny, prealbuminy i transferyny, a jego czułość 

wynosiła 92,2% [43]. Jak dotąd żaden tego typu test do wykrywania raka pęcherza 

nie został zatwierdzony przez FDA. 
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3. Xpert Bladder Cancer 

 

Xpert Bladder Cancer to nieinwazyjny test moczu do wykrywania raka pęcherza 

moczowego, który jest ukierunkowany na wykrycie pięciu mRNA (CRH, IGF2, 

UPK1B, ANX10 i ABL1), które mogą ulegać nadeksprecji w przypadku BC [44,45]. 

Test jest wysoce ekonomiczny i w pełni zautomatyzowany pod względem 

przygotowania próbki, amplifikacji kwasu nukleinowego i wykrywania docelowej 

sekwencji [46]. Próbki identyfikuje się jako dodatnie lub ujemne na podstawie 

liniowej analizy dyskryminacyjnej (LDA), która wykorzystuje poziomy ekspresji 

pięciu docelowych mRNA (CRH, IGF2, UPK1B, ANX10 i ABL1). System 

automatyzuje i integruje lizę komórek, amplifikację kwasów nukleinowych i detekcję 

docelowych sekwencji za pomocą RT-PCR w ciągu 90 minut [47]. Łączna czułość                 

i swoistość raka pęcherza moczowego Xpert w diagnostyce raka pęcherza wynosi 

odpowiednio 71% i 81% [48].  

W 2018 roku Pichler i współpracownicy po raz pierwszy zaprezentowali nowy 

test moczu oparty na mRNA, Xpert Bladder Cancer Monitor. Test przewyższa 

cytologię pod względem czułości i ujemnej wartości predykcyjnej, nawet w guzach 

o niskim stopniu złośliwości i pTa, bez zmniejszenia swoistości [47]. Rok później 

Hurle ze współpracownikami poinformował, że zastosowanie Xpert BC pozwala 

uniknąć 33,4% cystoskopii [49]. Co więcej, Valenberg i in. odkryli, że test poprawił 

ujemną wartość predykcyjną u chorych na raka pęcherza moczowego podczas 

obserwacji w porównaniu z urologią i cytologią [46]. W 2020 roku naukowcy 

zwalidowali test u pacjentów z krwiomoczem [50]. Wyniki na podstawie cystoskopii 

i histologii porównano między Xpert, cytologią i UroVysion. Okazało się, że Xpert 

charakteryzuje się wyższą czułością i ujemną wartością predykcyjną niż cytologia                 

i UroVysion u pacjentów z mikrohematurią [50]. Największą wartością Xpert 

Bladder Cancer jest redukcja dodatkowej oceny cystoskopowej. 

 

4. ADXBLADDER test 

 

ADXBLADDER to nowy, komercyjnie dostępny test immunoenzymatyczny 

(ELISA) wykorzystujący przeciwciała przeciwko białku kodującemu 

minichromosom 5 (MCM5) do wykrywania raka pęcherza moczowego [51]. Białka 

MCM odgrywają kluczową rolę w inicjacji replikacji DNA [52]. Są one silnie 

wyrażane we wszystkich komórkach zdolnych do dzielenia się, ale nie występują                 

w komórkach ostatecznie zróżnicowanych [53]. W przypadku raka urotelialnego 

komórki MCM5-dodatnie są wydalane z moczem, co czyni białko MCM5 

potencjalnym biomarkerem raka pęcherza moczowego. Co więcej, poziom białka 

MCM5 w osadzie moczu wydaje się korelować ze stopniem zaawansowania 

nowotworu  [54].  W  2002  roku  Stoeber  i  współpracownicy badali poziom MCM5                



 

 

w moczu pobranym od 353 pacjentów z krwiomoczem, objawami z dolnych dróg 

moczowych lub poddanych cystoskopii z powodu raka urotelialnego [55]. Detekcję 

MCM5 wykonano metodą immunofluorymetryczną. Test był w stanie odróżnić 

pacjentów z rakiem pęcherza moczowego i bez raka, charakteryzujący się wartością 

ROC 0,93. W późniejszym badaniu Gontero wraz ze współpracownikami badał test 

ADXBLADDER w porównaniu z cytologią moczu w wykrywaniu nawrotów 

nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego [56]. Było to wieloośrodkowe, 

prospektywne, ślepe badanie z udziałem 1718 pacjentów poddanych cystoskopii                   

w ramach obserwacji BC. W tym przypadku ogólna czułość i swoistość testu 

wyniosła odpowiednio 51,9% i 66,4%, a ujemna wartość predykcyjna wyniosła 92%. 

Czułość i swoistość zgłaszane dla cytologii wyniosły odpowiednio 16,7% i 98%,                    

a NPV 90,7%. Czułość ADXBLADDER w przypadku nawrotów o niskim i wysokim 

stopniu złośliwości wyniosła odpowiednio 44,1% i 58,8%, podczas gdy w przypadku 

cytologii czułość wyniosła 17,6% zarówno dla choroby o niskim, jak i wysokim 

stopniu złośliwości. Badanie Dudderidge'a i in. dotyczyło wykrywania MCM5                        

w osadzie moczu pacjentów z krwiomoczem [57]. BC zdiagnozowano na podstawie 

obrazowania i cystoskopii. Ogólna czułość testu wyniosła 73,0%, a ogólna wartość 

NPV 96,4%. Co więcej, czułość i NPV ADXBLADDER były wyższe w przypadku 

raka pęcherza moczowego naciekającego mięśnie, w obu przypadkach na poziomie 

100%. W przypadku guzów innych niż pTa czułość wykrywania BC wynosiła 97%, 

a NPV 99,8%. Przedstawione wyniki wykazały, że infekcje dróg moczowych lub 

obecność krwiomoczu nie wpływały na działanie ADXBLADDER. Ponadto autorzy 

stwierdzili, że test może zastąpić cytologię w diagnostyce raka pęcherza moczowego, 

ale badanie musi zostać zakończone na większej populacji pacjentów z BC. 

Największą zaletą nieinwazyjnego testu moczu ADXBLADDER jest to, że test 

można wykonać za pomocą ogólnego sprzętu laboratoryjnego dostępnego                               

w większości szpitali, takiego jak prosty test ELISA. Wyniki można uzyskać w ciągu 

3 godzin, bez konieczności angażowania patologa [56,57]. 

 

5. Bladder EpiCheck test 

 

Test Bladder EpiCheck (Nucleix Ltd) jest badaniem moczu opartym na reakcji 

łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym, która wykrywa zmiany metylacji 

DNA związane z BC w panelu 15 biomarkerów genomowych [58]. Test zwraca 

wartość liczbową (EpiScore) w zakresie 0-100 w oparciu o ogólny poziom metylacji 

w próbce moczu. Wynik testu uznaje się za pozytywny, gdy Episcore wynosi 60 lub 

więcej [59]. Test ma jedną wielką zaletę - jest łatwy do oceny. Z drugiej jednak strony 

nie jest łatwy do wykonania. Najpierw z każdej próbki moczu należy wytworzyć osad 

komórkowy, a do wykonania qRT-PCR w odpowiednio wyposażonym laboratorium  
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potrzebny jest specjalista. Co więcej, test nie jest tani, co jest ważnym wymogiem dla 

biomarkera moczu [59]. W 2018 r. Witjes i in. badali Bladder EpiCheck                                    

w zaślepionym, prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu na grupie 353 

pacjentów monitorowanych za pomocą cystoskopii [60]. Ogólna czułość i swoistość 

testu wyniosły odpowiednio 68,2% i 88,0%. Badanie wykazało wysoką wartość NPV 

wynoszącą 95,1%. Co ważniejsze, Bladder EpiCheck może wykrywać guzy                              

o wysokim stopniu złośliwości z czułością 91,7% i NPV 99,3%. Okazało się, że takie 

cechy jak wiek, płeć, historia palenia, niedawne lub trwające leczenie nie miały 

wpływu na wyniki testu. W ostatnim badaniu Trenti ze współpracownikami porównał 

dokładność Bladder EpiCheck z cytologią, cystoskopią i/lub histologią w obserwacji 

243 pacjentów z nienaciekającym rakiem pęcherza moczowego (NMIBC) [59]. 

Ogólna czułość i swoistość dla cytologii wyniosła odpowiednio 33,3% i 98,6%, 

podczas gdy w przypadku Bladder EpiCheck wartości wyniosły 62,3% i 86,3%. 

Kombinacja obu testów zwiększyła czułość do 66,7%, podczas gdy swoistość 

wyniosła 85,6%. W 2020 roku naukowcy porównali dokładność diagnostyczną 

Bladder EpiCheck i Xpert Bladder Cancer Monitor ze sobą oraz z cytologią moczu, 

cystoskopią i/lub histologią u 487 pacjentów obserwowanych pod kątem NMIBC 

[61]. Oba testy wykazały czułość 66,3% dla Xpert Bladder Cancer Monitor i 64,1% 

dla testu Bladder EpiCheck. Natomiast ogólna czułość cytologii była niska i wynosiła 

27,2%. Dokładność diagnostyczna dla pęcherza moczowego EpiCheck została 

scharakteryzowana na poziomie AUC wynoszącym 73,8%. Czułość obu testów                     

w diagnostyce guzów o wysokim stopniu złośliwości sięga 92,1%, a NPV 92,2%, 

gdy testy są stosowane łącznie. 

 

6. Mutacje promotora TERT 

 

Telomeraza, zwana także terminalną transferazą, jest rybonukleoproteiną, która 

jest skorelowana z utrzymaniem długości telomerów i nieograniczonym podziałem 

komórek nowotworowych [62]. Odwrotna transkryptaza telomerazy (TERT) jest 

kluczowym wyznacznikiem aktywności telomerazy, która odgrywa kluczową rolę                   

w unieśmiertelnianiu komórek i onkogenezie [63]. Dwie mutacje genu TERT (C228T 

i C250T) często występują w wielu typach nowotworów, a szczególnie w rakach 

pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych [64]. Mutacje promotora TERT są 

najczęstszymi zmianami genetycznymi w BC (60-90%) [65]. Wykrycie tych zmian 

w moczu może być potencjalnie wykorzystane do nieinwazyjnego wykrywania                       

i monitorowania raka pęcherza moczowego. Avogbe i in. badali test UroMuTERT 

oraz cytologię moczu, w celu porównania skuteczności obu metod do wykrywaniu 

małej ilości mutacji promotora TERT w moczu pacjentów z rakiem urotelialnym 

(UC) [66]. Czułość i swoistość jednogenowego biomarkera  moczu  wyniosły  odpo- 



 

 

wiednio 87,1% i 94,7%. W 2020 roku Hosen wraz z kolegami przedstawili wyniki 

mutacji promotora TERT w próbkach moczu pobranych od 38 bezobjawowych osób, 

u których następnie zdiagnozowano pierwotny rak pęcherza i 152 kontroli przy 

użyciu testu UroMuTERT opartego na sekwencjonowaniu nowej generacji i testu 

kroplowego PCR (ddPCR) [67]. Czułość i swoistość testu UroMuTERT wyniosła 

odpowiednio 67,4% i 86,8%. Zastosowanie ddPCR zwiększyło czułość i swoistość 

odpowiednio do 86,8% i 92,4%. Zgodnie z tymi wartościami, zarówno testy 

UroMuTERT, jak i ddPCR są obiecującymi kandydatami do nieinwazyjnego 

wykrywania raka pęcherza moczowego. Co więcej, prostota metody ddPCR sprawia, 

że nadaje się ona do wdrożenia klinicznego do diagnostyki i monitorowania raka 

pęcherza moczowego. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Rak pęcherza moczowego to prawdziwy problem w systemie opieki zdrowotnej. 

Wysoki odsetek nawrotów i długi czas „uśpienia” nowotworu sprawiają, że diagnoza 

raka pęcherza jest kosztowna i obciążająca dla systemu. Cystoskopia i cytologia, 

które są tak zwanym „złotym standardem”, nie zostały jeszcze zastąpione w praktyce 

klinicznej, ponieważ dotychczas badane biomarkery oferują niewystarczającą 

czułość i swoistość w wykrywaniu guzów pęcherza moczowego. W ostatnich latach 

pojawiło się zainteresowanie rolą biomarkerów moczowych w diagnostyce raka 

pęcherza moczowego. Jednak żaden z nich nie znalazł zastosowania klinicznego, 

choć wiele jest obecnie ocenianych w prospektywnych badaniach. Tabela 2 

podsumowuje metody diagnostyczne raka pęcherza opisane w tym przeglądzie. 

Komórki raka pęcherza moczowego mogą wydzielać enzymy, białka i egzosomy, 

aby regulować swoje mikrośrodowisko, wpływając na przeżycie i progresję raka, co 

jest również potencjalnym źródłem biomarkerów. Celowanie w te wydzielane 

składniki otworzyło nową ścieżkę w diagnostyce raka. Większość testów opiera się 

na pomiarze pojedynczego czynnika specyficznego dla danego typu nowotworu. To 

podejście nie jest ani bardzo specyficzne, ani czułe. Dalsze badania nad nowymi 

metodami diagnostycznymi powinny koncentrować się na połączeniu kilku 

proponowanych testów, gdyż ich indywidualne stosowanie ma niewielką wartość 

diagnostyczną. Komórki nowotworowe wydzielają specyficzny zestaw białek, 

których skład różni się od tych wydzielanych przez te zdrowe. Stąd poszukiwanie 

nowych metod diagnostycznych powinno koncentrować się na zbadaniu 

przynajmniej kilku składników tego specyficznego mikrośrodowiska raka. 
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Tabela 2. Charakterystyka testów diagnostycznych na raka pęcherza moczowego 

Table 2. The characteristic of the bladder cancer diagnostic tests 

 
Test Charakterytyka  Czułość Swoistość Lit. 

Circulating miR-18a 

 

wykrywanie miR18-a w osoczu; 

diagnoza i rokowanie 

92% 79% [36] 

ONCURIATM 

 

 test immunologiczny; 
wykrywanie 10 analitów                       

w moczu; diagnoza 

81% 85% [41] 

Xpert Bladder Cancer 

 

wykrywanie pięciu mRNA                   

w moczu; diagnoza                        

i monitorowanie 

71% 81% [48] 

ADXBLADDER test ELISA-test; detekcja MCM5                   

w próbkach moczu; diagnoza 

52% 66% [56] 

Bladder EpiCheck test 

 

reakcja RT-PCR; detekcja 

metylacji DNA w panelu 15 

biomarkerów genomowych; 

diagnoza 

68% 88% [60] 

TERT promoter 

mutations 

 

reakcja PCR; wykrywanie 

mutacji promotora TERT                      

w moczu; diagnoza                                

i monitorowane 

87% 92% [67] 
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ABSTRACT 

 

Laser desorption/ionization (LDI) is one of the most popular ionization 

techniques currently used in mass spectrometry (MS). This technique is most 

commonly used in a variant of matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI), 

which uses low molecular weight organic acid mixed with the sample to support the 

ionization process. However, this approach has some shortcomings such as: high 

chemical background in the spectral region below m/z 700 making it difficult to 

analyze compounds giving signals in this spectral region, inhomogeneous co-

crystallization of analyte and matrix leading to the formation of so-called "sweet 

spots", i.e. inhomogeneous distribution of analyte in the crystallizing matrix. For 

these reasons, increasing research attention is focused on the possibilities offered by 

the use of matrix-free systems based on nanostructures in laser methods, which are 

referred to as surface-assisted laser desorption/ionization (SALDI). The use of 

nanostructures in LDI MS has made it possible to analyze low molecular compounds, 

often at very low concentrations, without the presence of matrix-derived chemical 

background, contributing to more applications of the LDI MS method. 

This work describes what the SALDI technique is and reviews the nanomaterials 

used in different variations of the approach. Among the described materials used                  

in SALDI there are nanomaterials based on carbon and silicon, including the DIOS 

method, as well as techniques based on nanoparticles of gold, silver, platinum and 

titanium oxide. For each method, application examples are given for the detection of 

different classes of chemical compounds, often also in complex biological mixtures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: laser desorption/ionization, mass spectrometry, matrix-free methods, 

nanoparticles, SALDI 

Słowa kluczowe: laserowa desorpcja/jonizacja, metody bezmatrycowe, nanocząstki, 

SALDI, spektrometria mas 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
AgNPET – płytka wzbogacona nanocząstkami srebra (ang. Silver 

Nanoparticle-Enhanced Target) 

AuNPET – płytka wzbogacona nanocząstkami złota (ang. Gold 

Nanoparticle-Enhanced Target) 

CNTs   – nanorurki węglowe (ang. Carbon Nanotubes) 

DIOS  – desorpcja/jonizacja na krzemie (ang. Desorption/Ionization 

On Silicon) 

LDI  – desorpcja/jonizacja laserowa (ang. Laser 

Desorption/Ionization) 

LMW  – mała masa cząsteczkowa (ang. Low Molecular Weight) 

LOD  – granica wykrywalności (ang. Limit of Detection) 

MALDI  – laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana matrycą (ang. 

Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) 

MS  – spektrometria mas (ang. Mass Spectrometry) 

m/z  – stosunek masy do niesionego ładunku 

NFs  – nanokwiaty (ang. Nanoflowers) 

NPs   – nanocząstki (ang. Nanoparticles) 

NWs  – nanodruty (ang. Nanowires) 

PVD  – fizyczne osadzanie z fazy gazowej (ang. Physical Vapour 

Deposition) 

SALDI  – laserowa desorpcja/jonizacja wspomagana powierzchnią 

(ang. Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization) 

SEM   – skaningowy mikroskop elektronowy (ang. Scanning Electron 

Microscope) 

TLC  – chromatografia cienkowarstwowa (ang. Thin Layer-

Chromatography) 

UV  – promieniowanie ultrafioletowe 
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WPROWADZENIE 

 
Spektrometria mas z laserową desorpcją/jonizacją wykorzystuje wiązkę lasera do 

wytwarzania jonów w fazie gazowej. Zogniskowane na powierzchni próbki 

nanosekundowe impulsy lasera powodują jej desorpcję oraz jonizację cząsteczek analitu. 

W spektrometrach stosowane są lasery dające światło w zakresie długości fal od 

ultrafioletu, przez światło widzialne, aż po podczerwień. 

Metody laserowej desorpcji/jonizacji są szeroko rozpowszechnionymi technikami 

stosowanymi w spektrometrii mas. Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim 

stosunkowo łatwemu przygotowaniu próbki oraz braku, bądź niewielkiej fragmentacji 

analitu. Technika ta jest najczęściej stosowana w wariancie wspomaganej matrycą 

laserowej desorpcji/jonizacji (MALDI), który do wspomagania procesu jonizacji 

wykorzystuje niskocząsteczkowy kwas organiczny zmieszany z próbką. Podejście to ma 

jednak pewne niedoskonałości takie jak: wysokie tło chemiczne w rejonie widma poniżej 

m/z 700 utrudniające analizowanie związków dających sygnały w tym obszarze widma, 

niejednorodna współkrystalizacja analitu i matrycy prowadząca do powstawania tzw. 

„sweet spots”, czyli niejednorodnego rozmieszczenia analitu w krystalizującej matrycy. 

Z tych powodów coraz większa uwaga badaczy skupia się na możliwościach, jakie daje 

wykorzystanie w metodach laserowych układów bezmatrycowych opartych                                

o nanostruktury, które określane są mianem laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej 

powierzchnią (SALDI). 

Celem tej pracy jest przegląd nanomateriałów stosowanych w metodach SALDI MS. 

 

1. LASEROWA DESORPCJA/JONIZACJA WSPOMAGANA 

POWIERZCHNIĄ 

 

Wspomagana powierzchnią laserowa desorpcja/jonizacja (ang. Surface-Assisted 

Laser Desorption/Ionization, SALDI) to odmiana laserowej spektrometrii mas,                   

w której powszechnie używane w MALDI matryce organiczne zastąpiono 

nanomateriałami [1]. Według definicji IUPAC – laserowa desorpcja/jonizacja 

wspomagana powierzchnią to grupa metod bezmatrycowych stosowanych w analizie 

MS cząsteczek pochodzenia biologicznego [2]. W przypadku SALDI powierzchnia 

składająca się z różnego rodzaju nanostruktur spełnia podobną rolę do matrycy                     

w technice MALDI, tj. pochłania światło wiązki laserowej i przenosi jej energię na 

substancję badaną, która ulega ablacji i jonizacji z powierzchni (Rysunek 1). 

Zadaniem nanostruktur jest również ochrona próbki przed bezpośrednim uderzeniem 

lasera, co mogłoby doprowadzić do fragmentacji analitu [3]. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Rysunek 1. Schemat eksperymentu SALDI MS 

Figure 1. Scheme of the SALDI MS experiment 

 

O wspomaganej powierzchnią LDI po raz pierwszy wspomnieli Jan Sunner, 

Edward Dratz i Yu-Chie Chen w artykule z roku 1995 [4]. Zastosowany w badaniach 

układ aktywny składał się z cząstek grafitu o wielkości 2-150 μm zawieszonych                    

w glicerolu. Widma MS wykonane przez autorów charakteryzowały się obecnością 

małego tła chemicznego, dlatego też podobne metody oparte o nanocząstki                               

z powodzeniem zaczęto stosować w analizie związków o małych masach 

cząsteczkowych (ang. Low Molecular Weight, LMW). 

Oprócz mniejszego tła chemicznego do niewątpliwych zalet SALDI można 

również zaliczyć: łatwe przygotowanie próbki, dużą szybkość analizy oraz 

możliwość badania związków o masach w zakresie poniżej 1000 Da. 

W przeciągu ostatnich lat powstało wiele różnych typów powierzchni, które 

znalazły zastosowanie w SALDI MS. Powierzchnie te stworzono w oparciu                            

o nanocząstki metali, ich tlenków, jak również węgla i krzemu [5]. Nanomateriały 

stosowane w laserowej spektrometrii mas zostały bardziej szczegółowo opisane 

w kolejnych rozdziałach. 

 

2. NANOMATERIAŁY STOSOWANE W SALDI MS 

 

2.1. NANOMATERIAŁY NA BAZIE WĘGLA 

 

Materiałem  węglowym,  od  którego  swój  początek  wzięła  laserowa  desorpcja 
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/jonizacja wspomagana powierzchnią był grafit. W cytowanym wcześniej artykule 

Sunner i współautorzy zastosowali cząstki grafitu o średnicy 2-150 μm zawieszone 

w glicerolu w analizie peptydów i białek [4]. 

Kolejnym materiałem były mikrometrowej wielkości proszki węgla aktywnego, 

które nałożono na płytkę do TLC. Tak przygotowany układ generował małe tło 

chemiczne w rejonie niskiego m/z i skutecznie jonizował zarówno małe związki 

organiczne, jak i peptydy, łącząc jednocześnie rozdział związków metodą 

chromatografii cienkowarstwowej oraz ich detekcję za pomocą spektrometrii mas 

[6]. 

Alternatywą dla matryc organicznych stosowanych w MALDI stały się także 

nanorurki węglowe (ang. Carbon Nanotubes, CNTs). Spełniają one swoją rolę silnie 

absorbując i przekazując energię niesioną przez impuls laserowy na analit. Grupa 

badawcza Gao zastosowała CNTs w analizie mono- i disacharydów z ich roztworów 

wodnych oraz w próbkach moczu. Uzyskane wyniki pokazały, że CNTs generują 

niskie tło chemiczne, a granica wyktywalności metody osiągnięta dla fruktozy 

wynosiła zaledwie 5 attomoli [7]. 

Zdolność do absorbowania światła laserowego w zakresie UV przez kolejne 

materiały węglowe takie jak diamentopodobny węgiel amorficzny oraz nanodruty 

diamentowe domieszkowane borem wykorzystywano w LDI MS. Diamentopodobny 

węgiel wydajnie przenosił energię niesioną przez laser na badane zawiązki 

chemiczne i umożliwił powtarzalną analizę szerokiej gamy związków testowych, 

którymi były aminokwasy, cukry, peptydy oraz kwasy tłuszczowe [8]. Laserowa 

desorpcja/jonizacja związków niskocząsteczkowych z powierzchni nanodrutów 

diamentowych domieszkowanych borem pozwoliła na skuteczną ich analizę                         

w spektrometrze mas z granicą wykrywalności na poziomie 200 zmol/μl, zaś peptydy 

oznaczono już w ilościach femtomolowych [9]. 

Jednym z najnowszych osiągnięć naukowych dotyczącym metod 

bezmatrycowych jest możliwość zastosowania grafenu jako powierzchni aktywnej w 

LDI MS. Ze względu na bardzo dobre parametry absorpcji promieniowania 

świetlnego z powierzchni grafenu dochodzi do wydajnej jonizacji analitów, również 

przy zastosowaniu niskich energii lasera. Wykorzystanie tego materiału w analizach 

MS pozwoliło na uproszczenie procedury przygotowania próbki oraz poprawienie 

powtarzalności pomiarów. Na widmach podłoże z grafenu wykazywało niewielkie 

tło chemiczne, co pozwoliło na analizę małych cząsteczek [10]. Nanopłatki (ang. 

Nanoflakes) grafenu posłużyły jako układ aktywny do analizy lipidów 

wyekstrahowanych z hodowli komórek raka piersi i komórek niezmienionych 

nowotworowo, dając dobrej jakości widmo masowe bez tła chemicznego [11]. 

Rozwinięciem wdrożenia grafenu jako matrycy w LDI było zastosowanie 

„nanościan” (ang. Nanowalls) węglowych stworzonych z arkuszy grafenu ułożonych  



 

 

pionowo względem płytki. Przyciągnęły one uwagę badaczy ze względu na wysoką 

wytrzymałość mechaniczną i bardzo dobrą absorbcję promieniowania świetlnego,                 

a hydrofobowość tych nanostruktur zapewniła łatwe osadzanie analitu na płytce.                  

W pomiarach MS z ich powierzchni zostały osiągnięte granice wykrywalności na 

poziomie piko- i femtomolowym dla różnych grup związków o zastosowaniu 

klinicznym lub przemysłowym, takich jak kwasy tłuszczowe, lipidy, sacharydy                      

i peptydy. Ponadto metodykę tę zastosowano także do ilościowego oznaczania 

glukozy we krwi oraz napojach [12]. 

Kolejnym przykładem nanomateriału na bazie węgla zastosowanego 

w laserowej spektrometrii mas są nanokropki węglowe, które testowano 

w oznaczaniu aminokwasów, peptydów, kwasów tłuszczowych, oligosacharydów                 

i polimerów, osiągając granicę wykrywalności na poziomie 0,2 fmola dla kwasu 

oktadekanowego. Ponadto autorzy badań użyli nanokropek węglowych do 

wykrywania ilościowego glukozy we krwi i kwasu moczowego w ludzkim 

moczu [13]. 

 

2.2. NANOMATERIAŁY NA BAZIE KRZEMU 

 

Jedną z najważniejszych metod zaliczanych do SALDI opartych o nanostruktury 

krzemowe jest DIOS (ang. Desorption/Ionization On Silicon). Została ona 

opracowana w 1999 roku przez Wei i współpracowników stając się pierwszą 

całkowicie wolną od matrycy techniką LDI MS [14]. W tej metodzie analit 

nanoszony jest na powierzchnię porowatego krzemu (Rysunek 2), uzyskanego                        

z płaskiego kawałka krystalicznego krzemu w procesie trawienia chemicznego bądź 

elektrochemicznego. Tak spreparowana porowata powierzchnia posiada wysoki 

współczynnik absorpcji promieniwania ultrafioletowego, a pochłoniętą energię jest 

w stanie przekazać na cząsteczki analitu, doprowadzając do jego przejścia w stan 

gazowy oraz jonizacji [15]. Cechą charakterystyczną płytki DIOS jest duża 

powierzchnia właściwa, która może dochodzić nawet do kilkuset metrów 

kwadratowych na gram [16]. Wytrawiona powierzchnia krzemu jest hydrofobowa, 

dlatego w analizach DIOS MS używane są rozpuszczalniki polarne takie jak woda 

bądź metanol. Roztwór analitu w takim rozpuszczalniku po osadzeniu na płyce 

zajmuje niewielki obszar oraz penetruje pory krzemu, co korzystnie wpływa na 

pomiar w spektrometrze [14]. Metodę desorpcji/jonizacji na krzemie używano do 

analizy MS związków chemicznych o masach w przedziale od 150 do 12000 Da. 

Przebadano nią między innymi glikolipidy, peptydy, cukry [14], kwasy tłuszczowe 

[17] oraz większe cząsteczki takie jak białka [18]. Najlepsze rezultaty w pomiarach 

DIOS osiągane są dla analitów poniżej 3000 Da, a niewielkie tło chemiczne 

obserwowane  w  rejonie  niskiego  m/z  sprawia,  że  technika  ta  może  być  dobrym  
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wyborem dla związków niskocząsteczkowych [16]. Badacze donoszą, iż DIOS MS 

pozwala na wykrycie femto-, a nawet attomolowych ilości badanego związku [14]. 

 

 

 
 

Rysunek 2. Schemat analizy DIOS MS. Przedrukowano za zezwoleniem W. G. Lewis, Z. Shen, M. G. Finn, 

G. Siuzdak, International Journal of Mass Spectrometry, 2003, 226, 107 [18]. Wszelkie prawa 

(2002) należą do Elsevier Science B.V. 

Figure 2. Scheme of the DIOS MS analysis. Reprinted with permission from W. G. Lewis, Z. Shen, M. G. 

Finn, G. Siuzdak, International Journal of Mass Spectrometry, 2003, 226, 107 [18]. Copyright 

2002 Elsevier Science B.V. 

 

Jako przykłady innych materiałów na bazie krzemu wykorzystywanych 

w pomiarach LDI MS można wymienić nanocząstki krzemowe. Testowany materiał 

zawierał cząstki krzemu o wielkościach od 5 do 50 nm, spośród których najlepsze 

wyniki uzyskano przy zastosowaniu nanocząstek Si o średnicy 30 nm. Pomiary MS 

przeprowadzone zarówno w trybie jonów ujemnych, jak i dodatnich dla peptydów, 

zasad azotowych, nukleotydów i lipidów wykazały dobre granice wykrywalności 

oraz niski poziom szumów. Nanocząstki krzemowe posiadały dużą tolerancję na 

obecność soli w próbce badanej, a także wydajnie pochłaniały promieniowanie 

ultrafioletowe [19]. 

Kim i współautorzy zastosowali cienką warstwę amorficznego krzemu 

o grubości 100 nm do różnicowania dziewięciu gatunków bakterii na podstawie 

profilowania lipidów. Uzyskane wyniki poddali analizie statystycznej, która 

pozwoliła na skuteczne odróżnienie poszczególnych gatunków. Dla porównania 

wykonali także podobne analizy używając matryc krystalicznych w MALDI. 

Uzyskane  przez  nich  wyniki  wykazały,  że  sygnały  lipidów  uzyskane  na widmach  



 

 

masowych z zastosowaniem amorficznego krzemu są średnio 1,6-raza wyższe niż                

w eksperymencie MALDI MS, a przy tym próbki naniesione na warstwy krzemu 

mają bardziej równomierny rozkład, bez tzw. „sweet spot”, co zapewnia dużą 

powtarzalność pomiarów [20]. 

Płytki z nanodrutów krzemowych (SiNWs) funkcjonalizowanych 

nanocząstkami srebra wykorzystano do analizy składu olejów roślinnych. Połączenie 

hydrofobowości i wydajnej absorpcji promieniowania UV przez SiNWs ze 

zdolnością AgNPs do kationizowania badanych związków pozwoliło na uzyskanie 

sygnałów na widmach MS od typowych nienasyconych składników żywności takich 

jak skwalen, czy kwas oleinowy [21]. 

Grupa badawcza Vertesa wielokrotnie przedstawiała możliwości płynące 

z zastosowania w LDI MS tablic z nanosłupkami (ang. Nanopost) krzemowymi. 

Technikę tę zastosowali między innymi do analizy metabolitów w ekstraktach 

komórkowych i ludzkim moczu, a wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi 

metodą MALDI. Autorzy wykazali, że pomiary z nanosłupków krzemu pozwoliły na 

wykrycie większej ilości metabolitów w badanych próbkach. W eksperymencie 

sprawdzili także możliwość ilościowego oznaczania kreatyny w moczu. Dodając do 

próbki znakowany izotopowo wzorzec, skonstruowali krzywą kalibracyjną dla 

oznaczanego związku, a odczytane z niej stężenie było zgodne z literaturowym [22]. 

Podobna metodyka została zastosowana do analizy ludzkiej surowicy krwi, w której 

udało się wykryć ponad 300 różnych związków w tym aminokwasy, nukleotydy, 

węglowodany i lipidy [23]. 

 

2.3. NANOMATERIAŁY NA BAZIE ZŁOTA 

 

Nanostruktury złota są najczęściej wykorzystywanymi nanomateriałami 

w spektrometrii mas z laserową desorpcją/jonizacją. Nanocząstki złota (AuNPs) 

posiadają bardzo wysoki współczynnik absorbcji promieniowania powyżej 400 nm, 

co jest spowodowane ich dużą powierzchną właściwą. Ze względu na chemiczną 

obojętność i biozgodność - złoto może być wykorzystywane w badaniach 

biologicznych nie wpływając przy tym na cząsteczki analitu. Otrzymywanie 

nanostruktur złota jest stosunkowo łatwe, istnieje też wiele możliwości modyfikacji 

ich powierzchni [24]. 

Początkowo nanocząstki złota stosowano jako sondy do ekstrakcji i zatężania 

próbek przed pomiarami MALDI. AuNPs selektywnie łączą się z grupami 

tiolowymi, dlatego były stosowane do wyodrębniania i wzbogacania związków 

zawierających tę grupę funkcyjną. Przykładem może być zastosowanie 

magnetycznych koniugatów nanocząstek złota o średnicy 2 nm jako sond do 

prekoncentracji krótkich peptydów, co umożliwiło ich wykrywanie z bardzo dobrymi 

wartościami LOD [25].  AuNPs  były  również używane w tzw. matrycach binarnych,  
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jako dodatek do konwencjonalnej matrycy stosowanej w MALDI, zapewniając 

wydajne przenoszenie energii impulsu laserowego i jonizację analitu, co dawało 

nawet 35 krotne wzmocnienie sygnałów na widmach MS [25]. 

Grupa Russella opublikowała w 2005 roku artykuł, w którym jako pierwsza 

przedstawiła zastosowanie nanocząstek złota o wielkości od 2 do 10 nm do jonizacji 

peptydów w laserowej spektrometrii mas bez udziału matrycy [26]. Od tego czasu 

można zauważyć wzrost liczby publikacji w tematyce zastosowań nanostruktur 

złotowych w spektrometrii mas z laserową desorpcją/jonizacją, bowiem wcześniej 

przygotowanie AuNPs o wąskiej dyspersji wielkości było kosztowne i kłopotliwe. 

Wśród wielu metod LDI MS z wykorzystaniem nanocząstek złota można 

znaleźć takie, w których nanostruktury złota osadzano na materiałach polimerowych. 

Przykładem takiego podejścia jest nanokompozyt złożony z miceli kopolimeru 

styrenu z jodkiem N-metylo-4-winylopirydyniowym oraz AuNPs z cytrynianem 

amonu, który zagregowano na podłożu krzemowym. Materiał ten zastosowano do 

jonizacji peptydów przy obecności niewielkiego tła chemicznego na widmach 

masowych [27]. 

Podobną metodykę wykorzystano, tworząc wielowarstwową folię z AuNPs                    

i poli(chlorowodorku alliloaminy) ułożonych na płytce krzemowej. Przy pięciu 

poziomach warstw polimer/AuNPs udało się efektywnie zjonizować małe cząsteczki 

w bardzo niskich stężeniach, rzędu 10-10 mg/ml dla pirenu [28]. 

Rozwinięciem metod osadzania nanostruktur złota na materiałach 

polimerowych było wytworzenie mikropowłoki złota opłaszczającej rdzeń 

polistyrenowy. Uzyskane nanostruktury złota miały rozmiar około 20 nm, przy 2 μm 

średnicy całej cząstki (Rysunek 3). Tak spreparowane struktury z powodzeniem 

zastosowano w pomiarach związków niskocząsteczkowych takich jak sacharydy, 

aminokwasy i peptydy, a uzyskane wyniki charakteryzowały się bardzo dobrymi 

granicami wykrywalności i wysokim stosunkiem sygnału do szumu [29]. 

Interesującą techniką jest zaproponowana przez Li i współpracowników 

desorpcja/jonizacja na membranie celulozowej modyfikowanej nanocząstkami złota. 

Autorzy zastosowali opracowaną metodę do wykrywania jonów jodu w soli 

kuchennej i moczu, wykorzystując silne oddziaływania złoto–jod do zatężania 

analitu, który na widmach pojawiał się w postaci jonów [Au2I]+. Pozwoliło to na 

powtarzalny i selektywny pomiar stężenia jodu w skomplikowanych próbkach 

z LOD na poziomie 5×10-10 M przy obecności niewielkiego tła chemicznego na 

widmach MS [30]. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Rysunek 3. Obraz SEM nanostruktur złota na rdzeniu z polistyrenu i schematyczna ilustracja analizy LDI MS 

małych cząsteczek przy ich użyciu. Przedrukowano za zezwoleniem J. Lee, J. Lee, T. D. Chung, 

W.-S. Yeo, Analytica Chimica Acta, 2012, 736, 1 [29]. Wszelkie prawa (2012) należą do Elsevier 

B.V. 

Figure 3. SEM image of gold nanostructures on a polystyrene core and schematic illustration of the LDI 

MS analysis of small molecules using them. Reprinted with permission from J. Lee, J. Lee, T. D. 

Chung, and W.-S. Yeo, Analytica Chimica Acta, 2012, 736, 1 [29]. Copyright 2012 Elsevier B.V. 

 

Nanostruktury wytworzone przez elektrochemiczne osadzanie warstwy złota na 

porowatym krzemie stały się narzędziem do analizy peptydów obecnych w ludzkiej 

krwi. Ten hybrydowy nanomateriał skutecznie zatężał peptydy w próbce, 

jednocześnie wykluczając z niego liczne białka. Pozwoliło to badaczom na szybkie 

rozróżnienie osób ze zdiagnozowanym nowotworem jelita grubego od osób 

zdrowych na podstawie profilowania peptydowego krwi na widmach LDI MS [31]. 

Kolejnym przykładem materiału hybrydowego, który znalazł zastosowanie                  

w laserowej spektrometrii mas jest Au@MnO NFs, czyli nanokwiaty 

(ang. Nanoflowers, NFs) złota i tlenku manganu(II). Badania przeprowadzone 

z użyciem tych nanostruktur pokazały, że są wydajnym podłożem do jonizacji 

małych związków chemicznych bez udziału innej matrycy. Dodatkowo, w pracy 

przedstawionej przez Ocsoy i wsp., Au@MnO NFs były funkcjonalizowane 

przyłączonym doń aptamerem, który miał selektywnie wychwytywać cząsteczki 

ATP z lizatu komórkowego, co pozwoliło na ich oznaczanie w spektrometrze 

mas [32]. 

Niedawno grupa Kuo zastosowała nałożone na siebie cienkie warstwy 

o grubości 2,7 μm zbudowane z nanocząstek złota do ilościowego oznaczania 

hydroksyproliny w próbkach krwi osób zdrowych i chorujących na osteoporozę. 

Wykonana krzywa kalibracyjna wykazała wysoką korelację liniową między 

intensywnością sygnałów na widmach masowych, a stężeniem analizowanego 

związku w zakresie od 1 do 100 μM [33]. 

Sporą niedogodnością w stosowaniu nanocząstek złota jest konieczność 

stabilizowania ich powierzchni np. cytrynianem, czego skutkiem jest obecność tła 

chemicznego w rejonie poniżej m/z 500. Powodowało to trudności w analizach 

związków, których sygnały pojawiały się właśnie w tym obszarze widma masowego.  
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Rozwiązaniem umożliwiającym pokonanie tej niedogodności okazała się laserowa 

ablacja z syntezą w roztworze (LASiS). Nanocząstki złota uzyskane w tej metodzie 

miały na swej powierzchni grupy Au-O- i wykazywały znikome tło chemiczne. 

Autorzy badań z powodzeniem zastosowali wytworzone przez siebie nanocząstki do 

analizy kilku związków LMW takich jak arginina, fruktoza czy paklitaksel, które 

wykryli na widmach MS w ilościach pikomolowych [34]. 

Inną techniką niewymagającą stabilizacji nanocząstek złota jest AuNPET (ang. 

Gold Nanoparticle-Enhanced Target). Target wzbogacony nanocząstkami złota 

został po raz pierwszy opisany w 2015 roku [35] i od tego czasu był stosowany do 

analizy LDI MS związków o małych masach cząsteczkowych zarówno o wysokiej, 

jak i niskiej polarności, nie wykazując przy tym ich fragmentacji. Płytki AuNPET 

generują tło chemiczne jedynie w postaci sygnałów pochodzących od klastrów złota, 

które umożliwiają zastosowanie precyzyjnej, wewnętrznej kalibracji [36]. Układ ten 

z sukcesem został użyty do badań związków chemicznych należących do różnych 

grup takich jak nukleozydy, aminokwasy, węglowodany, czy lipidy [35], a także 

skomplikowanych mieszanin biologicznych jak na przykład surowica krwi [37], 

mocz [38] oraz ekstrakty z komórek pleśni [39]. 

 

2.4. NANOMATERIAŁY NA BAZIE SREBRA 

 

Zastosowanie nanostruktur srebrowych jako aktywnych powierzchni w SALDI 

MS zapewnia bardzo dobrą absorpcję promieniowania powyżej 400 nm oraz wydajne 

przenoszenie energii na cząsteczki analitu. Dodatkowo AgNPs mogą stanowić źródło 

jonów do kationizacji badanych związków [40]. Wśród zalet nanocząstek srebra 

można wymienić wysoką tolerancję na obecność soli, możliwość zastosowania 

wewnętrznej kalibracji na sygnałach pochodzących od klastrów srebra oraz dużą 

powtarzalność wyników. Korzystanie z nanostruktur srebra w pomiarach LDI MS 

powoduje zmniejszenie tła chemicznego w rejonie niskich wartości parametru m/z,               

z tego względu są one z powodzeniem stosowane w analizie związków 

niskocząsteczkowych [41]. Nanocząstki srebra były początkowo stosowane 

w spektrometrii mas jako dodatki kationizujące w eksperymentach MALDI, jednak 

z czasem zaadaptowano je jako powierzchnie aktywne w SALDI [40]. Wykazano, iż 

AgNPs skutecznie jonizują aminokwasy, peptydy oraz lipidy, a dolna granica ich 

wykrywalności jest często na poziomie femtomolowym [41]. 

Powinowactwo srebra do atomów siarki wykorzystali w swoich badaniach 

Shrivas i Wu, skutecznie zatężając cząsteczki zawierające grupę tiolową, przez co 

możliwe stało się ich selektywne oznaczanie w spektrometrze mas. Swoją metodę                

z powodzeniem zastosowali do analizy ilościowej cysteiny i homocysteiny 

w próbkach ludzkiego moczu przy użyciu wzorca wewnętrznego, osiągając wartość 

LOD dla tych cząsteczek na poziomie 7 nM [42]. 



 

 

Jednym z przykładów syntezy nanomateriałów na bazie srebra jest 

otrzymywanie porowatych nanocząstek Ag metodą zol-żel, które zastosowane w LDI 

ułatwiają desorpcję i jonizację peptydów, trójglicerydów i fosfolipidów. Autorzy 

wykazali również, że tak przygotowane AgNPs selektywnie jonizują sterole                              

z pęcherzyków złożonych z olefinowych fosfosfatydylocholin, oferując możliwość 

uproszczonego podejścia do analizy steroli ze złożonych mieszanin [43]. 

Opracowano także proste podejście do wytwarzania nanostruktur srebra 

i palladu z łatwo regulowanymi morfologiami, stosując osadzanie elektrolityczne. 

Warstwy grubości około 100 nm zastosowano w technice laserowej 

desorpcji/jonizacji wspomaganej powierzchnią do analizy małych cząsteczek 

biologicznych, takich jak cukry, kwasy tłuszczowe, triglicerydy i antybiotyki [44]. 

Hybrydowy nanomateriał składający się z warstwy disiarczku molibdenu 

i nanocząstek srebra (MoS2/Ag) został niedawno opisany jako skuteczne podłoże do 

jonizacji związków LMW. Materiał ten przetestowano w analizie aminokwasów, 

peptydów, kwasów tłuszczowych, antybiotyków i leków w pojedynczych 

roztworach, mieszaninach, a także w próbkach biologicznych, takich jak surowica 

ludzkiej krwi. Uzyskane wyniki badań ilościowych charakteryzowały się dużym 

zakresem liniowości sygnałów, a wartość LOD wyniosła 0,5 pmola w przypadku 

histydyny [45]. 

Prysiazhnyi i współpracownicy przedstawili możliwość pokrywania 

nanostrukturami srebra analitu naniesionego na płytkę. Wykorzystali do tego celu 

metodę niewymagającą rozpuszczalników tj. fizycznego osadzania z fazy gazowej 

(PVD). Związkami badanymi były małe cząsteczki pochodzenia biologicznego: 

kreatynina, fruktoza i sacharoza w przypadku rozpylania magnetronowego [46], oraz 

węglowodany, lipidy, nukleozydy, aminokwasy, witaminy czy wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne [47]. Przeprowadzone analizy LDI MS wykazały, iż 

zastosowane metody nanoszenia AgNPs umożliwiły skuteczną jonizację badanych 

próbek, jednak granice wykrywalności nie były duże i wynosiły pomiędzy 0,1, a 0,5 

μg/ml [47]. 

Jedną z metod chemicznej syntezy nanocząstek srebra stosowanych w SALDI 

MS jest opracowana w 2013 roku technika AgNPET. W tej metodzie syntezę AgNPs 

przeprowadza się bezpośrednio na stalowej płytce otrzymując cienką warstwę 

kationowych nanocząstek srebra elektrostatycznie związanych z płytką. Technikę tę 

przetestowano wykonując na niej oznaczenia wielu związków LMW, a także mysiej 

surowicy krwi i moczu [48]. Rozwinięciem tej metodyki był target wzbogacony 

nanocząstkami srebra monoizotopowego (109AgNPET), do którego wytworzenia 

wykorzystano reagent zawierający tylko jeden z występujących w naturze izotopów 

srebra. Takie rozwiązanie przyczyniło się do ułatwienia interpretacji wyników analiz 

MS  ze  względu  na  uproszczenie  rozkładu  izotopowego  na  widmach  masowych  
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(Rysunek 4) [49]. Płytka 109AgNPET pozwoliła na skuteczną i wydajną jonizację 

kilkudziesięciu związków niskocząsteczkowych pochodzenia biologicznego [49], 

ilościową analizę aminokwasów [50], a także analizę złożonych mieszanin takich jak 

mocz [51] czy surowica [52]. 

 

 
 

 

Rysunek 4. Symulowane rozkłady izotopowe dla jonów 109Ag3
+ (A) i Ag3

+ (B) 

Figure 4. Simulated isotopic distributions for ions 109Ag3
+ (A) and Ag3

+ (B) 

 

2.5. NANOMATERIAŁY NA BAZIE PLATYNY 

 

Wśród nanostruktur metalicznych stosowanych w SALDI MS znalazły się także 

nanomateriały na bazie platyny. Nanocząstki platynowe mają kolor czarny, dlatego 

mogą być stosowane przy każdej długości światła emitowanego przez lasery. 

Posiadają wysoką temperaturę topnienia oraz niską przewodność cieplną, wykazując 

przy tym bardzo dużą wydajność jonizacji analitu. Dodatkowym atutem jest duża 

inertność chemiczna platyny, która nie wykazuje starzenia w warunkach 

atmosferycznych [5]. 

Grupa badawcza Arakawy wielokrotnie prezentowała możliwości zastosowania 

nanostruktur platynowych w laserowej spektrometrii mas. W 2010 roku opublikowali 

pracę dotyczącą syntezy PtNPs na powierzchni krzemu w wyniku bezprądowego 

procesu galwanicznego. Nanocząstki te, które ze względu na swój wygląd badacze 

określili jako nanokwiaty (ang. Nanoflowers, Nfs), zostały użyte jako aktywne 

powierzchnie, z których przeprowadzono desorpcję/jonizację cząsteczek powstałych 

w wyniku trawienia kazeiny oraz innych analitów, w tym peptydów, fosfopeptydów, 

fosfolipidów, węglowodanów, syntetycznych polimerów [53] oraz wszystkich 

aminokwasów biogennych [54]. 

Nanostruktury platyny osadzano na różnych materiałach również w wyniku 

fizycznego osadzania z fazy gazowej. W ten sposób naniesiono warstwę Pt o grubości 

20 nm na zadrukowany papier oraz płytkę TLC z rozdzielonymi związkami, co 

pozwoliło na sprawdzenie rozkładu powierzchniowego cząsteczek w tych obiektach  



 

 

podczas obrazowania LDI MS [55]. Tę samą metodę fizycznego osadzania 

zastosowano także do obiektu biologicznego, jakim był skrawek szczurzego mózgu. 

Tkankę pokryto warstwą nanostruktur platynowych o grubości 3 nm i wykonano na 

niej eksperyment obrazowania spektrometrią mas. Zabiegi te umożliwiły zbadanie 

rozkładu przestrzennego glicerolipidów w tkance [56]. 

 

2.6. NANOMATERIAŁY NA BAZIE TLENKU TYTANU (IV) 

 

Kolejnym materiałem, który znalazł zastosowanie w laserowej spektrometrii 

mas są nanocząstki tlenku tytanu (IV) (TiO2). Z ich udziałem analizowano między 

innymi katechiny, kwas askorbinowy i teinę wyekstrahowane z liści herbaty. 

TiO2NPs w tym eksperymencie wykorzystywane były jako sondy do zatężania 

związków chemicznych, a także jako układ aktywny, z którego przeprowadzano 

desorpcję/jonizację analitu. To podejście zapewniło wiele korzyści, jak chociażby 

małe tło chemiczne w obszarze niskiego m/z oraz prostsze przygotowanie próbki                     

i dobrą powtarzalność wyników [57]. Nanocząstki tlenku tytanu (IV) zostały także 

wykorzystane przy analizie cukrów w ekstraktach z cebuli tulipana i czosnku, jak 

również bezpośrednio w cienkich skrawkach tych tkanek roślinnych pokrytych 

warstwą TiO2NPs [58]. 

Płytki stalowe z warstwą dwutlenku tytanu o grubości 50 nm naniesioną 

w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej zastosowano w pomiarach LDI MS 

mieszanin cukrów i aminokwasów oraz ekstraktów z karczocha zwyczajnego. TiO2 

okazała się być dobrym układem aktywnym w analizie SALDI małych cząsteczek, 

wykazując niewielkie tło chemiczne pochodzące głównie od jonów tlenku tytanu 

(IV). Na wykonanych widmach MS widoczne były addukty wszystkich 

aminokwasów i węglowodanów obecnych w mieszaninach, zaś w ekstraktach 

zidentyfikowano m. in. kwasy monokofeilochinowe, flawonoidy i laktony 

seskwiterpenowe [59]. 

Warstwy nanorurek z dwutlenku tytanu wykonane przez anodowanie 

elektrochemiczne folii tytanowej opisano jako skuteczne podłoże do laserowej 

desorpcji/jonizacji peptydów i małych cząsteczek. W pracy opublikowanej przez 

Pireta i wsp., TiO2NTs umożliwiły analizę mieszaniny peptydów z granicą 

wykrywalności dla neurotensyny wynoszącą 10 femtomoli. Wydajność nanorurek 

TiO2 w jonizacji małych cząsteczek została również przetestowana pod kątem 

wykrywania sunitynibu (inhibitora kinazy tyrozynowej) i werapamilu. Granica 

wykrywalności obu cząsteczek za pomocą tej techniki wyniosła 50 fmol [60]. 

Dwuwymiarowe nanopłatki (ang. Nanoflakes) TiO2 zostały wykorzystane przez 

Gao i współpracowników jako adsorbent i matryca w detekcji barwników i ich 

toksycznych metabolitów metodą SALDI MS. Autorzy oznaczali małe cząsteczki 

takie  jak  zieleń  malachitowa,  fiolet  krystaliczny  i  ich homologi w różnych typach  
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złożonych próbek, w tym w rybiej krwi czy ekstraktach rybich tkanek, w których 

zostały zidentyfikowane z granicą wykrywalności 0,001-10 pg/ml [61]. 

 

2.7. INNE NANOMATERIAŁY 

 

Nanomateriałem umożliwiającym analizowanie dużych cząsteczek metodą 

SALDI MS są nanostruktury rtęciowo-tellurowe (HgTe), za pomocą których istnieje 

możliwość oznaczenia związków o masach dochodzących do 150 kDa. Swoje 

unikatowe, jak na nanostruktury zastosowania zawdzięczają właściwościom, do 

których należą niska temperatura topnienia i niska przewodność cieplna. 

Wykorzystywanie ich w analizie białek [62] oraz oligonukleotydów [63] zapewnia 

łatwiejsze przygotowanie próbki, większą tolerancję na sole oraz dużą powtarzalność 

wyników w porównaniu do metody MALDI z udziałem matrycy organicznej. 

Struktury telluru w postaci nanoarkuszy (ang. Nanosheet) zostały zastosowane 

jako rozwiązanie w analizie małych cząsteczek metodą LDI MS. Wyniki pomiarów 

zasad azotowych nukleotydów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów pokazują, że 

nanostruktury telluru wydajnie pochłaniają promieniowanie UV, a widma uzyskane 

w trybie jonów ujemnych mają niewielkie tło chemiczne [64]. 

Również nanomateriał oparty o tlenek żelaza (II) znalazł swoje zastosowanie                

w spektrometrii mas z laserową desorpcją/jonizacją wspomaganą powierzchnią. 

Płytka pokryta nanocząstkami Fe3O4 została użyta do analizy lipidów zarówno w 

roztworach, jak i w przypadku substancji pozostawionych na płytce przez dotknięcie 

palcem [65]. 

Ciekawym przykładem zastosowania nanostruktur w badaniach materiału 

biologicznego metodą laserowej spektrometrii mas jest opisana przez Gedda i Wu 

technika analizy bakterii na powierzchni sfunkcjonalizowanych nanoprętów tlenku 

cynku. Autorzy wykazali, że hydrofobowe nanopręty ZnO zapewniają znaczną 

poprawę jonizacji analitu w porównaniu do konwencjonalnej techniki MALDI,                      

a przy tym nie wykazują tła chemicznego na widmach MS. Użycie tej powierzchni 

do detekcji bakterii Escherichia coli w kroplach wody morskiej i moczu pozwoliło 

na osiągnięcie wartości LOD dla komórek bakteryjnych na poziomie 2,1×102 

cfu*μL-1 [66]. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

W powyższych rozdziałach przybliżono metody stosowane w SALDI MS, 

jednak ze względu na znaczną ilość literatury dostępnej na ten temat przytoczono 

jedynie wybrane doniesienia naukowe. Prace nad tworzeniem kolejnych metod ciągle 

trwają, czego dowodem może być różnorodność technik zaliczanych do SALDI MS 

oraz  ich  zastosowanie  w  wielu  obszarach  analityki  chemicznej  i  biochemicznej.                    



 

 

W przeciągu kilkunastu ostatnich lat widać wyraźny postęp w tworzeniu nowych 

metod bezmatrycowych do laserowej spektrometrii mas, które zarówno zwiększyły 

czułość oznaczeń, jak i znacząco poszerzyły zakres ich możliwości, zwłaszcza                       

w badaniach związków chemicznych o małych masach cząsteczkowych. Pomimo 

zalet powyższych metod brak jest komercyjnych rozwiązań dostępnych w handlu, 

przez co metody te nie znalazły do chwili obecnej zastosowania w rutynowych 

analizach. Brak jest również badań dotyczących powtarzalności technik SALDI                       

i stabilności w czasie wytwarzanych w laboratoriach płytek pokrytych 

nanocząstkami. Z tych względów opisane metody należy traktować jako 

uzupełnienie metody MALDI MS. 

 

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE 

 

[1] C.-C. Hu, M.-F. Huang, H.-T. Chang, Bioanalysis, 2013, 5, 633. 

[2] K.K. Murray, R.K. Boyd, M.N. Eberlin, G.J. Langley, L. Li, Y. Naito, Pure Appl. Chem., 2013, 

85, 1515. 

[3] AY. Lim, J. Ma, Y.C.F. Boey, Adv. Mater., 2012, 24, 4211. 

[4] J. Sunner, E. Dratz, Y.-Chie. Chen, Anal. Chem., 1995, 67, 4335. 

[5] R. Arakawa, H. Kawasaki, Anal. Sci., 2010, 26, 1229. 

[6] Y.-C. Chen, J. Shiea, J. Sunner, J. Chromatogr. A, 1998, 826, 77. 

[7] S. Ren, L. Zhang, Z. Cheng, Y. Guo, J Am Soc Mass Spectrom, 2005, 16, 333. 

[8] M. Najam-ul-Haq, M. Rainer, C.W. Huck, P. Hausberger, H. Kraushaar, G.K. Bonn, Anal. Chem., 

2008, 80, 7467. 

[9] Y. Coffinier, S. Szunerits, H. Drobecq, O. Melnyk, R. Boukherroub, Nanoscale, 2012, 4, 231. 

[10] X. Dong, J. Cheng, J. Li, Y. Wang, Anal. Chem., 2010, 82, 6208. 

[11] P.-Y. Hua, M. Manikandan, H. N. Abdelhamid, H.-F. Wu, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 7334. 

[12] I.S. Hosu, M. Sobaszek, M. Ficek, R. Bogdanowicz, H. Drobecq, L. Boussekey, A. Barras,                       

O. Melnyk, R. Boukherroub, Y. Coffinier, Nanoscale, 2017, 9, 9701. 

[13] S. Chen, H. Zheng, J. Wang, J. Hou, Q. He, H. Liu, C. Xiong, X. Kong, Z. Nie, Anal. Chem., 

2013, 85, 6646. 

[14] J. Wei, J. M. Buriak, G. Siuzdak, Nature, 1999, 399, 243. 

[15] S. Tuomikoski, K. Huikko, K. Grigoras, P. Östman, R. Kostiainen, M. Baumann, J. Abian,                        

T. Kotiaho, S. Franssila, Lab Chip, 2002, 2, 247. 

[16] K. Wanner and G. Höfner, “Mass Spectrometry in Medicinal Chemistry”, John Wiley & Sons, 

Ltd., 2007. 

[17] N. Budimir, J.-C. Blais, F. Fournier, J.-C. Tabet, J. Mass Spectrom., 2007, 42, 42. 

[18] W.G. Lewis, Z. Shen, M.G. Finn, G. Siuzdak, Int. J. Mass Spectrom., 2003, 226, 107. 

[19] X. Wen, S. Dagan, V.H. Wysocki, Anal. Chem., 2007, 79, 434. 

[20] S.H. Kim, J. Kim, S.-H. Jo, J.-H. Kim, K.J. Kim, S. Yoon, Biointerphases, 2016, 11, 041008. 

[21] R.A. Picca, C.D. Calvano, M.J. Lo Faro, B. Fazio, S. Trusso, P.M. Ossi, F. Neri, C. D’Andrea,         

A. Irrera, N. Cioffi, J. Mass Spectrom., 2016, 51, 849. 

[22] A.R. Korte, N.J. Morris, A. Vertes, Anal. Chem., 2019, 91, 3951. 

[23] A.R. Korte, S.A. Stopka, N. Morris, T. Razunguzwa, A. Vertes, Anal. Chem., 2016, 88, 8989. 

[24] H.N. Abdelhamid, H.-F. Wu, Anal. Bioanal. Chem., 2016, 408, 4485. 

[25] R. Pilolli, F. Palmisano, N. Cioffi, Anal. Bioanal. Chem., 2012, 402, 601. 

[26] J.A. McLean, K.A. Stumpo, D.H. Russell, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 5304. 

752 A. ARENDOWSKI   
   



 

NANOMATERIAŁY STOSOWANE W SPEKTROMETRII MAS 753 
  

 

[27] A. Tarui, H. Kawasaki, T. Taiko, T. Watanabe, T. Yonezawa, R. Arakawa, J. Nanosci. Nanotech., 

2009, 9, 159. 

[28] H. Kawasaki, T. Sugitani, T. Watanabe, T. Yonezawa, H. Moriwaki, R. Arakawa, Anal. Chem., 

2008, 80, 7524. 

[29] J. Lee, J. Lee, T.D. Chung, W.-S. Yeo, Anal. Chim. Acta, 2012, 736, 1. 

[30] Y.-J. Li, Y.-T. Tseng, B. Unnikrishnan, C.-C. Huang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 9161. 

[31] X. Li, J. Tan, J. Yu, J. Feng, A. Pan, S. Zheng, J. Wu, Anal. Chim. Acta, 2014, 849, 27. 

[32] I. Ocsoy, B. Gulbakan, M.I. Shukoor, X. Xiong, T. Chen, D.H. Powell, W. Tan, ACS Nano, 2013, 

7, 417. 

[33] X.-Y. Pan, C.-H. Chen, Y.-H. Chang, D.-Y. Wang, Y.-C. Lee, C.-C. Liou, Y.-X. Wang, C.-C. Hu, 

T.-R. Kuo, Anal. Bioanal. Chem., 2019, 411, 2793. 

[34] V. Amendola, L. Litti, M. Meneghetti, Anal. Chem., 2013, 85, 11747. 

[35] J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode, T. Ruman, Anal. Chim. Acta, 2015, 875, 61. 

[36] J. Sekuła, J. Nizioł, M. Misiorek, P. Dec, A. Wrona, A. Arendowski, T. Ruman, Anal. Chim. Acta, 

2015, 895, 45. 

[37] A. Arendowski, K. Ossoliński, J. Nizioł, T. Ruman, Int. J. Mass Spectrom., 2020, 456, 116396. 

[38] A. Arendowski, K. Ossolinski, J. Niziol, T. Ruman, Anal. Sci., 2020, 36, 1521. 

[39] A. Arendowski, J. Szulc, J. Nizioł, B. Gutarowska, T. Ruman, Anal. Biochem., 2018, 549, 45. 

[40] J. Sekuła, J. Nizioł, T. Ruman, Wiadomości Chemiczne, 2016, 70, 519. 

[41] J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode, T. Ruman, Analyst, 2015, 140, 6195. 

[42] K. Shrivas, H.-F. Wu, Rapid Commun. Mass Spectrom., 2008, 22, 2863. 

[43] R.C. Gamez, E.T. Castellana, D.H. Russell, Langmuir, 2013, 29, 6502. 

[44] Y.E. Silina, F. Meier, V.A. Nebolsin, M. Koch, D.A. Volmer, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2014, 

25, 841. 

[45] Y. Zhao, G. Deng, X. Liu, L. Sun, H. Li, Q. Cheng, K. Xi, D. Xu, Anal. Chim. Acta, 2016, 937, 

87. 

[46] V. Prysiazhnyi, F. Dycka, J. Kratochvil, V. Stranak, P. Ksirova, Z. Hubicka, J. Vac. Sci. Technol. 

B, 2019, 37, 012906. 

[47] V. Prysiazhnyi, F. Dycka, J. Kratochvil, J. Sterba, V. Stranak, Anal. Bioanal. Chem., 2020, 412, 

1037. 

[48] J. Nizioł, W. Rode, Z. Zieliński, T. Ruman, Int. J. Mass Spectrom., 2013, 335, 22. 

[49] J. Nizioł, W. Rode, B. Laskowska, T. Ruman, Anal. Chem., 2013, 85, 1926. 

[50] A. Arendowski, J. Nizioł, T. Ruman, J. Mass Spectrom., 2018, 53, 369. 

[51] J. Nizioł, K. Ossoliński, B. P. Tripet, V. Copié, A. Arendowski, T. Ruman, J. Pharm. Biomed. 

Anal., 2021, 193, 113752. 

[52] J. Nizioł, K. Ossoliński, B. P. Tripet, V. Copié, A. Arendowski, T. Ruman, Anal. Bioanal. Chem., 

2020, 412, 5827. 

[53] H. Kawasaki, T. Yao, T. Suganuma, K. Okumura, Y. Iwaki, T. Yonezawa, T. Kikuchi,                                

R. Arakawa, Chem. Eur. J., 2010, 16, 10832. 

[54] S. Nitta, H. Kawasaki, T. Suganuma, Y. Shigeri, R. Arakawa, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 238. 

[55] H. Kawasaki, T. Ozawa, H. Hisatomi, R. Arakawa, Rapid Commun. Mass Spectrom., 2012, 26, 

1849. 

[56] T. Ozawa, I. Osaka, T. Ihozaki, S. Hamada, Y. Kuroda, T. Murakami, A. Miyazato, H. Kawasaki, 

R. Arakawa, J. Mass Spectrom., 2015, 50, 1264. 

[57] K.-H. Lee, C.-K. Chiang, Z.-H. Lin, H.-T. Chang, Rapid Commun. Mass Spectrom., 2007, 21, 

2023. 

[58] Y. Gholipour, S.L. Giudicessi, H. Nonami, R. Erra-Balsells, Anal. Chem., 2010, 82, 5518. 

[59] H. Sonderegger, C. Rameshan, H. Lorenz, F. Klauser, M. Klerks, M. Rainer, R. Bakry,                         

C.W. Huck, G.K. Bonn, Anal. Bioanal. Chem., 2011, 401, 1963. 



 

 

[60] G. Piret, D. Kim, H. Drobecq, Y. Coffinier, O. Melnyk, P. Schmuki, R. Boukherroub, Analyst, 

2012, 137, 3058. 

[61] C. Gao, D. Zhen, N. He, Z. An, Q. Zhou, C. Li, C.A. Grimes, Q. Cai, Talanta, 2019, 196, 1. 

[62] W.-T. Chen, C.-K. Chiang, C.-H. Lee, H.-T. Chang, Anal. Chem., 2012, 84, 1924. 

[63] W.-T. Chen, M.-F. Huang, H.-T. Chang, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2013, 24, 877. 

[64] Y.-S. Chen, J. Ding, X.-M. He, J. Xu, Y.-Q. Feng, Microchim. Acta, 2018, 185, 368. 

[65] M. Kusano, S. Kawabata, Y. Tamura, D. Mizoguchi, M. Murouchi, H. Kawasaki, R. Arakawa,  

K. Tanaka, Mass Spectrometry, 2014, 3, A0026. 

[66] G. Gedda, H.-F. Wu, Sens. Actuators B Chem., 2019, 288, 667. 

Praca wpłynęła do Redakcji 6 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754 A. ARENDOWSKI   
   



DOI: 10.53584/wiadchem.2022.9.3                                                                            2022, 76, 9-10

    
 
 
 

 

ASYMETRYCZNE REAKCJE PERICYKLICZNE 

KATALIZOWANE KOMPLEKSAMI MAGNEZU  

 

 

MAGNESIUM-CATALYZED ASYMMETRIC 

PERICYCLIC REACTIONS 

 

Anna Czombik 
 

 
Zakład Stereochemii Organicznej 

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 
e-mail: annczo@st.amu.edu.pl 

 
 
 
                    

 
 Abstract 

 Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

 Wprowadzenie 

 1. Magnez i związki magnezoorganiczne 

 2. Reakcje pericykliczne 

 3. Katalizowane kompleksami magnezu reakcje pericykliczne 

     3.1. Reakcja karbo-Dielsa-Aldera 

     3.2. Reakcja hetero-Dielsa-Aldera 

     3.3. Reakcja enowa Aldera 

    3.4. Reakcja cykloaddycji 1,3-dipolarnej  

 Uwagi końcowe 

 Piśmiennictwo cytowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anna Czombik, studentka III roku studiów I stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Synteza i analiza chemiczna. Absolwentka 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. 

Finalistka 64 i 65 Olimpiady Chemicznej, wyróżniona przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za 

najlepiej rozwiązane zadania laboratoryjne w finale 65 Olimpiady Chemicznej. Wyróżniona 

Stypendium Naukowym Miasta Poznania i trzykrotnie Stypendium Rektora UAM. W 2021 roku 

otrzymała nagrodę Studencki Laur, w danej edycji przyznawaną jedynie dwu osobom spośród 

studentów Uniwersytetu. Od 2019 roku w Zakładzie Stereochemii Organicznej, w ramach konkursu 

Best Student Grant, realizuje własny projekt badawczy dotyczący chemii chiralnych 

karbokationów. Jej zainteresowania badawcze obejmują stereokontrolowaną syntezę organiczną, 

zwłaszcza katalizę asymetryczną nietypowymi kwasami Lewisa. 

 

   https://orcid.org/0000-0002-1264-7798 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

756 A. CZOMBIK  
   



 

ABSTRACT 

 

II Group-metals, like magnesium, are one of the most widespread elements in 

the environment. The abundance of II-group metals in the Earth’s crust is over 108 

times greater than the precious metals. For the industrial applications, the important 

factors are the low costs of production and higher accessibility of their compounds. 

This puts the spotlight on alkaline-earth metals competing with transition elements 

as catalysts in organic synthesis. Features of their derivatives, like mild Lewis acidity 

and strong Brønsted basicity enabled them to catalyze reactions where Lewis-acid-

activation of the substrate is essential. In this review the emphasis was put on 

magnesium-catalyzed pericyclic reactions, which are recognized as one of the most 

important methods of new carbon-carbon or carbon-heteroatom bonds formation. 

Using the catalysts based on II-group metal cations and chiral ligands, a highly 

stereoselective conversion of achiral substrates into enantioenriched products is 

possible. 

The Mg-based catalysts have been used in Diels-Alder, ene and 1,3-dipolar 

additions. Described synthesis methods were characterized by high efficiency 

(chemical yields and enantiomeric excesses). Where applicable, the relationships 

between the structure of catalyst/substrates, conditions and efficiency were 

discussed. 

Just now there are a few applications, for example in synthesis of alkaloid 

(–)-manzacidine or antibiotic of algal origin – (–)-malyngolide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: chirality, asymmetric catalysis, pericyclic reactions, Lewis acid, 

magnesium 

Słowa kluczowe: chiralność, kataliza asymetryczna, reakcje pericykliczne, kwas 

Lewisa, magnez 
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 
Bn – grupa benzylowa 

t-Bu – grupa tert-butylowa 

Cy – grupa cykloheksylowa 

DCM – dichlorometan 

de – nadmiar diastereomeryczny  

DMF – dimetyloformamid 

dr – proporcja diastereomerów 

ee – nadmiar enancjomeryczny 

Et – grupa etylowa 

Fu – grupa furanylowa 

HMPA – heksametylofosforamid 

HOMO – najwyższy obsadzony orbital molekularny 

K-10 – montmorylonit 

LHMDS – bis(trimetylosililo)amidek litu 

LUMO – najniższy nieobsadzony orbital molekularny 

i-Pr – grupa 2-propylowa 

Me – grupa metylowa 

Naph – grupa naftylowa 

Ph – grupa fenylowa 

PMB – grupa para-metoksybenzylowa 

PPTS – para-toluenosulfonian pirydyniowy 

Tf – grupa triflowa (trifluorometylosulfonowa)  

Thien – grupa tienylowa 

TMS – grupa trimetylosililowa 

VB – grupa winylobenzylowa (styrylowa) 

wyd. – wydajność 
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WPROWADZENIE 

 
Spośród dostępnych sposobów pozyskiwania związków czynnych optycznie, 

kataliza asymetryczna uchodzi za metodę najbardziej wszechstronną. 

W przeciwieństwie do chiralnej puli bądź wykorzystania chiralnych pomocników, 

synteza asymetryczna pozwala na otrzymanie w niezależnych reakcjach zarówno 

jednego, jak i drugiego z enancjomerów danego związku chemicznego, przy 

zastosowaniu jedynie katalitycznych ilości odpowiedniego induktora chiralności – 

katalizatora [1]. Obecnie w katalitycznej asymetrycznej syntezie organicznej 

wyróżnić można dwa główne trendy: katalizę kompleksami metali grup 

przejściowych oraz katalizę małymi cząsteczkami organicznymi (tzw. 

organokatalizę). Znaczenie chiralnych katalizatorów – kompleksów metali 

szlachetnych, a zwłaszcza reakcji przez nie katalizowanych, znalazło 

odzwierciedlenie w decyzjach Komitetu Noblowskiego. W ostatnim dwudziestoleciu 

Nagrody Nobla z chemii przyznano chociażby za badania nad reakcjami 

asymetrycznego uwodornienia katalizowanymi chiralnymi kompleksami rodu lub 

rutenu (Knowles, Noyori) [2,3] i nad reakcjami stereoselektywnego utleniania 

(Sharpless) [4]. Przyznanie Nagrody Nobla MacMillanowi i Listowi w 2021 roku 

pokazuje z kolei rosnące znaczenie organokatalizy w syntezie asymetrycznej [5,6].  

Mimo znaczących osiągnięć w wyżej wymienionych nurtach katalizy 

asymetrycznej, nie ustają prace nad opracowaniem metod, które będą 

charakteryzowały się efektywnością katalizy metalami szlachetnymi, a z drugiej 

strony będą przyjazne dla środowiska, a przede wszystkim bardziej ekonomiczne.  

Te założenia stały się przesłankami badań nad reakcjami, w których jako 

katalizatory można wykorzystać kompleksy metali nieszlachetnych, zwłaszcza tych 

o dużym rozpowszechnieniu, takich jak np.: magnez [7,8]. Wykorzystanie związków 

tego pierwiastka niesie ze sobą nie tylko wartości poznawcze, ale również korzyści 

ekonomiczne oraz ekologiczne (z powodu niewielkiej szkodliwości jego 

pochodnych). W założeniu, kataliza kompleksami metali grup głównych ma czerpać 

to, co najlepsze z obydwu wcześniej stosowanych metod – wykorzystując 

nietoksyczne i tanie, „zielone” katalizatory [9,10] ma być równie efektywna jak 

kataliza bazująca na metalach bloku d [11-13]. 

Wśród wielu reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom, 

reakcje pericykliczne, zwłaszcza cykloaddycje, zajmują pozycję szczególną. Reakcje 

te stanowią uniwersalną metodę tworzenia związków cyklicznych i charakteryzują 

się wysoka efektywnością atomową. Stąd, w tym przeglądzie skupiono się na 

katalizowanych chiralnymi kompleksami magnezu reakcjach pericyklicznych. 

 

 



 

 

1. MAGNEZ I ZWIĄZKI MAGNEZOORGANICZNE  

 

Jony metali ziem alkalicznych, znajdujących się w grupie II układu okresowego, 

wykazują silną zasadowość Brønsteda oraz łagodną, choć znaczącą kwasowość 

Lewisa oraz stabilny +2 stopień utlenienia. Spośród metali grupy II, ze względu na 

wysoką elektroujemność, najsilniejsze właściwości kwasowe wykazują związki 

magnezu. Kwasowość (Lewisa) związków magnezu jest porównywalna do 

kwasowości połączeń metali bloku d. Stąd, wykorzystanie oddziaływań typu kwas 

Lewisa-zasada Lewisa umożliwia aktywację substratu wykazującego charakter 

zasadowy, np.: takiego jak dienofil w reakcji Dielsa-Aldera [14]. 

Magnez jest, po glinie i wapniu, trzecim najbardziej rozpowszechnionym 

pierwiastkiem w skorupie ziemskiej [7]. Występuje on zarówno w materii 

nieożywionej, jak i organizmach żywych. W przypadku roślin jego kompleks – 

chlorofil a, ma kluczowe znaczenie w procesie fotosyntezy. Ten pigment, 

zawierający cztery pirolowe pierścienie, jest najbardziej rozpowszechnionym 

związkiem makrocyklicznym w przyrodzie. W przypadku autotroficznych bakterii 

taką funkcję spełnia bakteriochlorofil a [15,16], (Rysunek 1) [17,18]. 

W ciele ludzkim magnez jest czwartym najbardziej rozpowszechnionym 

kationem. Magnez jest kofaktorem w ponad 300 enzymatycznych reakcjach 

i regulatorem podstawowych funkcji organizmu, takich jak skurcze mięśni, 

przewodzenie impulsów nerwowych, stężenia glukozy we krwi, ciśnienia oraz jest 

elementem budulcowym kości [19,20]. 

 
 

Rysunek 1. Struktura a) chlorofilu a i b) bakteriochlorofilu a wyznaczona metodami dyfrakcji rentgenowskiej 

Figure 1. X-Ray determined structure of a) chlorophyll a and b) bacteriochlorophyll a 

 

Jedną z ważnych grup związków, które można stosunkowo łatwo otrzymywać 

i modyfikować, są związki magnezoorganiczne. Ich odkrycie przez Philippe’a 

A. Barbiera i Victora Grignarda i liczne zastosowania w syntezie zostały 

uhonorowane przyznaniem Nagrody Nobla Grignardowi w 1912 roku. Związki 

magnezoorganiczne  (zwane  często  związkami  Grignarda)   otrzymywane   są   naj- 
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częściej w reakcji pomiędzy elementarnym magnezem a halogenopochodną 

węglowodoru. Insercja magnezu do wiązania węgiel-halogen przebiega w sposób 

rodnikowy (Schemat 1a). Ze względu na silnie spolaryzowane, praktycznie jonowe, 

wiązanie pomiędzy atomem węgla a magnezem, związki Grignarda charakteryzują 

się znaczną nukleofilowością, wykazując duże powinowactwo do tworzenia wiązań 

z elektrofilowymi atomami węgla z niedoborem elektronów, np.: w grupach 

karbonylowych. Reaktywność związków magnezoorganicznych można 

wytłumaczyć opierając się na teorii twardych i miękkich kwasów i zasad (HSAB) 

[21]. Reakcja twardego (miękkiego) kwasu z twardą (miękką) zasadą prowadzi do 

trwalszego produktu. Przykładowo, w reakcji związku Grignarda z α,β-

nienasyconym ketonem, nastąpi addycja nukleofilowa 1,2 – z przyłączeniem grupy 

organicznej związku magnezoorganicznego do karbonylowego atomu węgla, a nie 

addycja 1,4. Otrzymywanie pochodnych węglowodorów poprzez reakcje związków 

Grignarda z elektrofilami jest jedną z bardziej wszechstronnych metod syntezy 

(Schemat 1b) [22,23]. 

 
 

Schemat 1. a) Otrzymywanie i b) zastosowanie związków Grignarda w syntezie organicznej 

Scheme 1. a) General mechanism of a formation of Grignard’s reagent and b) their application in organic 

synthesis 

 

Nieorganiczne, proste sole magnezu wykorzystywane są często jako kwasy 

Lewisa w syntezie organicznej. Na przykład, bromek magnezu może zwiększać 

wydajność reakcji metaloorganicznych, addycji nukleofilowej oraz aktywuje 

dienofile w reakcjach cykloaddycji [24,25]. W alternatywnej wersji przegrupowania 

pinakolowego, w reakcji epoksydu z MgBr2, można otrzymać odpowiedni keton lub 

aldehyd [22]. 

Do otrzymania produktów nieracemicznych z prochiralnych lub achiralnych 

substratów wymagane jest użycie „chiralnego induktora”. Może nim być chiralny 

pomocnik, odwracalnie wiązany z substratem, lub chiralny, optycznie czynny 

katalizator. W przypadku rozważanych tu związków magnezu, chiralność 

katalizatora wynika z obecności w sferze koordynacyjnej jonu metalu chiralnego 

liganda (lub ligandów). Jak do tej pory związki magnezu z centrum stereogenicznym  

 



 

 

na jonie metalu (tzw. „chiral-at-metal”) nie znalazły szerszego zastosowania                        

w syntezie.  

Istnieją dwie drogi otrzymywania chiralnych kompleksów magnezu 

o aktywności katalitycznej. Pierwsza z nich, wykorzystywana w metodach opisanych 

poniżej, polega na utworzeniu kompleksu in situ, po zmieszaniu liganda 

i odpowiedniej soli magnezu. Natomiast drugi sposób to zobojętnienie źródła 

magnezu związkiem wykazującym większą zasadowość [7]. 

 

2. REAKCJE PERICYKLICZNE 

 

Reakcje w chemii organicznej mogą przebiegać według trzech głównych 

mechanizmów: polarnego, rodnikowego i pericyklicznego. Podczas reakcji 

przebiegających zgodnie z ostatnim z nich wiązania chemiczne są zrywane i powstają 

jednocześnie, a reakcja przebiega poprzez cykliczny stan przejściowy. 

Jedną z najczęściej wykorzystywanych w praktyce reakcji pericyklicznych jest 

reakcja cykloaddycji [4 + 2] Dielsa-Aldera (D-A) [26], której odkrycie zostało 

nagrodzone Nagrodą Nobla w 1950 roku. W przypadku najprostszej reakcji 

pomiędzy sprzężonym dienem (w konformacji s-cis) a dienofilem (zawierającym 

w strukturze grupę elektronoakceptorową sprzężoną z wiązaniem podwójnym) 

otrzymywany jest cykliczny produkt. Analizując przebieg takiej reakcji 

z wykorzystaniem teorii orbitali granicznych, można stwierdzić, że najlepsze 

nałożenie w stanie przejściowym daje kombinacja wysokoenergetycznego orbitalu 

HOMO bogatego w elektrony dienu oraz niskoenergetycznego LUMO ubogiego 

w elektrony dienofila (Schemat 2). Możliwa jest również tzw. reakcja o odwrotnej 

populacji elektronowej – zachodząca pomiędzy dienofilem z grupami 

elektronodonorowymi a dienem ze sprzężoną grupą elektronoakceptorową. 

Wówczas następuje kombinacja orbitalu LUMO dienu i HOMO dienofila [22]. 

Cykloaddycja Dielsa-Aldera jest dogodną metodą otrzymywania nienasyconych 

związków o pierścieniach pięcio- i sześcioczłonowych [22,27]. Dienofil ma charakter 

zasady Lewisa, stąd jego oddziaływanie z katalizatorem o charakterze kwasu Lewisa 

powoduje dodatkową aktywację poprzez efekt wyciągania elektronów. Co istotne,             

w reakcji D-A mogą tworzyć się wiązania węgiel-heteroatom, jeżeli reakcja 

przebiega, np.: między ketonem a dienem [28].  
 

 
 

 

 

 

Schemat 2. Przykład reakcji Dielsa-Aldera 

Scheme 2. An example of Diels-Alder reaction 
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Z kolei w reakcji enowej Aldera (Schemat 3) nie powstaje nowy układ 

cykliczny, ponieważ jedno z wiązań podwójnych dienu (z reakcji Dielsa-Aldera) jest 

tu zastąpione wiązaniem C-H. 

 
 

Schemat 3. Przykład reakcji enowej Aldera 

Scheme 3. An example of Alder-ene reaction 

 

1,3-Dipolarna cykloaddycja (cykloaddycja [3 + 2]) przebiegająca pomiędzy 

dipolarofilem (takim jak, np.: N-tlenek iminy – nitron) a alkenem pozwala 

otrzymywać produkty zawierające pierścienie pięcioczłonowe (Schemat 4). 

 

 
 

Schemat 4. Przykład reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji. 

Scheme 4. An example of 1,3-dipolar cycloaddition. 

 

3. KATALIZOWANE KOMPLEKSAMI MAGNEZU REAKCJE 

PERICYKLICZNE 

3.1. REAKCJA KARBO-DIELSA-ALDERA 

 

Pionierem wykorzystania związków kompleksowych metali ziem alkalicznych 

w katalitycznej reakcji D-A był zespół Coreya. W 1991 roku [29], wykazano, że 

kompleks żelaza(III) z (S,S)-fenylobisoksazoliną 1 (Rysunek 3, Schemat 5) katalizuje 

wysoce stereoselektywnie reakcję pomiędzy 3-akroleino-1,3-oksazolideno-2-nem 

(3) a cyklopentadienem (4) [30]. Podobna reakcja katalizowana kompleksem 

magnezu z ligandem 2 (Rysunek 3) charakteryzowała się wyższym stopniem indukcji 

asymetrycznej, ale otrzymywany był enancjomer produktu 5 (Schemat 6) [31].  

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 3. Struktury (S,S)-fenylobisoksazolinowych ligandów tworzących z kationami żelaza(III) lub 

magnezu chiralne kompleksy katalizujące reakcje cykloaddycji karbo-Dielsa-Aldera 

Figure 3. Structures of (S,S)-phenylbisoxazoline ligands, which combined with iron(III) or magnesium 

cation led to formation of chiral complexes efficiently catalyzing carbo-Diels-Alder cycloaddition 

 

 

 
 

Schemat 5. Katalityczna reakcja cykloaddycji katalizowana chiralnym kompleksem żelaza(III) z 1 

Scheme 5. Catalytic cycloaddition reaction catalyzed by chiral complex of iron(III) with 1 

 

W reakcji pomiędzy 3 a 4 katalizowanej oktaedrycznym kompleksem żelaza(III) 

z ligandem 1, otrzymano z produkt 5, o konfiguracji R na atomie węgla C2 [32], 

charakteryzujący się wysokim nadmiarem enancjomerycznym. Modyfikacja 

struktury 1 poprzez podstawienie pierścienia oksazolinowego grupami metylowymi 

zmniejsza możliwość rotacji grup fenylowych liganda 2. Z kolei zastąpienie jonu 

żelaza – jonem magnezu zmienia strukturę kompleksu, stopień indukcji 

asymetrycznej i konfigurację produktu 5. Według oryginalnej propozycji Coreya,              

w stanie przejściowym, w kompleksie katalizator magnezowy-substrat, kompleks 

przyjmuje geometrię tetraedryczną, co powoduje przesłonięcie jednego z lic dienofila 

(Rysunek 4) i w konsekwencji zwiększa stopień indukcji enancjomerycznej (ee = 

90%) i nieznacznie wpływa na proporcję diastereoizomerów endo i egzo [32]. 

 

 
 

Schemat 6.  Katalityczna reakcji cykloaddycji katalizowana chiralnym kompleksem magnezu 

Scheme 6. Catalytic cycloaddition reaction catalyzed by chiral magnesium complex 
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Rysunek 4. Struktura kompleksu aktywnego i możliwy sposób podejścia dienu do dienofila 

Figure 4. Structure of the active complex and possible mode of approaching of the diene to the dienophile 

 

W 2022 roku zespół Casaliego przeprowadził analizy teoretyczne reakcji 

pomiędzy substratami 3 a 4 (Schemat 6), w różnych warunkach i z oboma 

enancjomerami liganda 1 [33]. Obliczenia zostały wykonane na podstawie prac 

eksperymentalnych przeprowadzonych w 1996 roku przez Desimoniego [34], 

Carbone’a w 1998 [35] i Evansa w 1999 roku [36]. Związana z charakterem anionu 

geometria kompleksu substrat-katalizator oraz stanu przejściowego umożliwia 

odpowiednie podejście dienu i kontrolę kursu stereochemicznego reakcji. 

W przypadku reakcji pomiędzy 3 a 4 prowadzącej do (2S)-5 przeprowadzono ją 

w obecności chloranu(VII) magnezu i liganda (R)-1 [34]. Z dwu alternatywnych 

struktur oktaedrycznych kompleksu dienofil-katalizator preferowana 

termodynamicznie była ta z anionami chloranowymi umieszczonymi diaksjalnie 

(Rysunek 5a). W zaproponowanej strukturze stanu pośredniego jako czynniki 

stabilizujące można wyróżnić oddziaływania atomów tlenu anionów chloranowych         

z atomami wodoru (atom wodoru przyłączony do C1) oraz oddziaływania C–H···π 

(atom wodoru przyłączony do C2, Rysunek 5b). 

 
 

Rysunek 5. Struktura a) oktaedrycznego kompleksu dienofil-katalizator-aniony chloranowe(VII) 

i b) oktaedrycznego stanu przejściowego. Struktury wygenerowane na podstawie danych                          

z publikacji Casaliego [33] 

Figure 5. Structure of a) octahedral dienophile-catalyst-perchlorate anions complex and b) octahedral 

transition state. Structures generated on the basis of data from Casali’s publication [33] 

 



 

 

W przypadku występowania obok jonów chloranowych dwóch równoważników 

molowych wody [34,35] kompleks dienofil-katalizator-woda również przyjmuje 

geometrię oktaedryczną, jednak jedna cząsteczka H2O przyjmuje położenie aksjalne, 

a druga ekwatorialne (Rysunek 6a). W tym przypadku aniony chloranowe również 

odgrywają ważną rolę – pozostając w drugiej sferze koordynacyjnej ich atomy tlenu 

oddziałują z atomami wodoru cząsteczek wody. Jako oddziaływania stabilizujące 

można wymienić słabe wiązania, które tworzą atomy tlenu z atomami wodoru 

cyklopentadienu (atomy wodoru dołączone do C1 i C3, Rysunek 6b) oraz tzw. 

„mostkujące wiązania wodorowe” (ang. „bridged-H-bonds”) tworzone zarówno                  

z atomami tlenu wody, jak i nadchloranu (atom wodoru dołączony do C2, Rysunek 

6b). Atak od strony lica Si prowadzi do uzyskania w przewadze (2R)-5.  

 
 

Rysunek 6. Struktura a) oktaedrycznego kompleksu dienofil-katalizator-woda i b) oktaedrycznego stanu 

przejściowego z zaznaczonymi oddziaływaniami z anionami chloranowymi(VII). Struktury 

wygenerowane na podstawie danych z publikacji Casaliego [33] 

Figure 6. Structure of a) octahedral dienophile-catalyst-water complex and b) octahedral transition state 

with indicated interactions with perchlorate anions. Structures generated on the basis of data from 

Casali’s publication [33] 

 

Bardzo ciekawym przykładem jest reakcja pomiędzy 3 a 4, w której 

katalizatorem jest kompleks (S,S)-1 z jodkiem magnezu z dodatkiem jodu [36]. 

W przypadku struktur kompleksu dienofil-katalizator-anion jodkowy można 

zaproponować dwie struktury o zbliżonej trwałości. W tym przypadku jeden anion 

jest związany jako ligand (oznaczony kolorem fioletowym na Rysunku 7), ponieważ 

drugi tworzy anion I3
- z jodem cząsteczkowym. Dlatego w przypadku obydwu 

zaproponowanych struktur liczba koordynacyjna magnezu wynosi 5, a geometrię 

kompleksów można scharakteryzować jako pośrednią pomiędzy piramidą                                

o podstawie kwadratu a bipiramidą trygonalną (dla pierwszego możliwego stanu 

przejściowego, Rysunek 7a) i jako piramidę o podstawie kwadratu (Rysunek 7b). Na 

Rysunku 7c przedstawiono strukturę stanu przejściowego o najniższej energii                           

i praktycznie takiej samej geometrii, jak kompleksu przedstawionego na Rysunku 8b,  
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co umożliwia podejście dienu od strony lica Si i otrzymanie produktu o sensie 

chiralności 2R. 

 
 

Rysunek 7. a) i b) Dwie prawdopodobne struktury kompleksu dienofil-katalizator-anion jodkowy, 

c) struktura stanu przejściowego o geometrii piramidy kwadratowej. Struktury wygenerowane na 

podstawie danych z publikacji Casaliego [33] 

Figure 7. a) and b) Two possible structures of dienophile-catalyst-iodide anion complex, c) structure of 

a square-piramidal transition state. Structures generated on the basis of data from Casali’s 

publication [33] 

 

Badania zespołu Renauda pozwoliły na powiązanie struktury substratu 

i katalizatora ze stopniem indukcji asymetrycznej [37]. W reakcji podstawionych 

w pozycji C3 N-akroleilo-1,3-benzoksazolin-2-(3H)-onów (6) z cyklopentadienem, 

w obecności tworzącego się in situ kompleksu liganda 1 z odpowiednią solą 

magnezu, wraz ze wzrostem objętości podstawnika R dienofila zwiększał się 

znacząco nadmiar enancjomeryczny produktu 7 (Schemat 7). 

 

 
 

Schemat 7. Reakcja DA pomiędzy 4 a 6 prowadząca do produktów 7 

Scheme 7. DA reactions between 4 and 6, which led to the formation of adducts 7 

 

Przeprowadzając reakcje kompleksami liganda 1 z kwasami Lewisa 

– Mg(ClO4)2 (zarówno uwodnionym, jak i bezwodnym) oraz MgBr2, uzyskiwano 

wysokie wydajności chemiczne i wysokie nadmiary diastereoizomeryczne (wyd.: 

92–98%, de = 10:1–40:1 endo:egzo), ale nadmiary enancjomeryczne produktów nie 

przekraczały 88% (Tabela 1).  Na  ostateczny  wynik  reakcji  wpływ  miały:  stopień  



 

 

uwodnienia soli magnezu, rodzaj przeciwjonu, czas reakcji oraz rodzaj podstawnika 

R dienofila. 

 

Tabela 1. Wpływ przeciwjonu, podstawnika R dienofila oraz czasu na wydajność, proporcję 

diastereoizomerów endo/egzo oraz nadmiar enancjomeryczny produktów reakcji [37] 

Table 1. Effect of a counterion, substituent R of the dienophile, and the duration of the reaction on its yield, 

endo/egzo ratio and enantiomeric excess of the product [37] 

 

Produkt R czas [godz.] 
wydajność 

(endo/egzo) 
ee (endo)[a] 

katalizator: 30 mol% MgBr2 

7a H 3 98% (22:1) 14% (S) 

7b Me 7 97% (32:1) 74% (S) 

7c Et 7 97% (33:1) 76% (S) 

7d Bn 5 97% (11:1) 86% (S) 

7e PMB 5 97% (16:1) 88% (S) 

7f CHt-Bu 10 97% (20:1) 10% (S) 

7g CH(Ph)2 9 97% (17:1) 72% (S) 

7h TMS 9 97% (40:1) 40% (S) 

katalizator: 30 mol% Mg(ClO4)2 

7a H 1,5 97% (10:1) 46% (R) 

7a H 15 96% (12:1) 70%[b] (R) 

7b Me 1,5 96% (40:1) 82% (S) 

7b Me 17 98% (34:1) 86% (S) 
7d Bn 2 92% (32:1) 88% (S) 

[a] W nawiasie konfiguracja absolutna centrum stereogenicznego na atomie 2C [b] Mg(ClO4)2 suszony bezpośrednio     

przed reakcją. 

W trwającej 1,5 godziny reakcji 4 z niepodstawionym dienofilem (R = H), którą 

katalizował kompleks liganda 1 z uwodnionym Mg(ClO4)2, uzyskany dla izomeru 2R 

nadmiar enancjomeryczny wynosił jedynie 46%. Wydłużenie czasu reakcji do 15 

godzin oraz użycie dokładnie odwodnionej soli spowodowało wzrost ee produktu do 

70%. Zarówno podstawienia dienofila większymi objętościowo grupami, np.: 

metylową lub benzylową, czas reakcji oraz uwodnienie soli, nie miały znaczącego 

wpływu na stereochemiczny kurs reakcji. W przeciwieństwie do niepodstawionego 

substratu, w tych przypadkach otrzymywano wyłącznie produkty o konfiguracji 2S. 

W przypadku zastosowania bromku magnezu, otrzymane produkty 

charakteryzowały się konfiguracją S atomu węgla C2. Rodzaj przeciwjonu ma zatem 

wpływ na strukturę stanu przejściowego. Przypuszcza się, że w obecności bromku 

magnezu tworzą się kompleksy oktaedryczne, natomiast z wysuszonym 

chloranem(VII) magnezu – tetraedryczne. W tym drugim przypadku, niepodstawiony 

substrat reaguje od strony lica Si dając produkt o konfiguracji 2R (Rysunek 8a), 

natomiast w przypadku większej zawady sterycznej preferowane jest podejście dienu 

od lica Re (Rysunek 8b). W reakcjach z użyciem bromku magnezu (oktaedryczna 

struktura stanu pośredniego, Rysunek 8c) wielkość podstawnika nie miała wpływu 

na sens chiralności produktu i we wszystkich przypadkach otrzymano izomer S (ee =  
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10–88%) [38]. Jest to interesujący przykład katalizatora, który w zależności od 

warunków pozwala otrzymać obydwa enancjomery tego samego produktu. Ponadto, 

zastosowanie kompleksu chloranu(VII) magnezu z ligandem 1 w reakcjach 

pomiędzy substratami 3 a 4, prowadzonymi w warunkach bezwodnych lub przy 

współudziale dwóch równoważników molowych wody, pozwala na otrzymywanie 

produktów o przeciwnych konfiguracjach absolutnych atomu węgla C2. To zjawisko 

tłumaczone jest obecnością wody łatwo koordynującej kation centralny, co 

w konsekwencji prowadzi do utworzenia kompleksu oktaedrycznego 

[34,35,39,40,41]. 

Opisane powyżej reakcje D-A są przykładem tzw. syntezy kontrolowanej 

chiralnym kwasem Lewisa (ang. Chiral Lewis Acid Controlled Synthesis – CLAC 

Synthesis) [41,42] – syntezy obydwóch enancjomerów z tego samego substratu. 

Możliwe jest to po odpowiednich modyfikacjach chiralnego katalizatora 

polegających m.in.: na wprowadzeniu zawady sterycznej, zmiany kationu 

centralnego lub zmianie przeciwjonu prowadzącej do odmiennej geometrii stanu 

pośredniego i dostępności stron lic Re i Si podczas ataku dienu. 

 

 
 

Rysunek 8. Postulowane drogi podejścia dienu do dienofila 

Figure 8. Postulated ways of approaching the diene to the dienophile 

 

Analogiczne reakcje, katalizowane kompleksami otrzymywanymi in situ 

z Zn(OTf)2 lub Cu(OTf)2, charakteryzowały się podobnymi wydajnościami, ale 

czystość enancjomeryczna produktów była dużo niższa. 

 

W 2010 roku Ishikara opisał właściwości katalityczne pochodnych fosforanów 

metali ziem alkalicznych, których chiralność była wynikiem obecności fragmentu 

BINOL-u [43]. Zaletą takich układów katalitycznych była przede wszystkim wysoka 

stabilność i mniejsza kwasowość Lewisa. Badania dotyczące tej tematyki były 

kontynuowane przez Antillę, który w 2013 roku opisał nową katalityczną metodę 

enancjoselektywnej syntezy chiralnych spirooksindoli. Reakcje były katalizowane 

przez kompleks generowany in situ ze sterycznie zatłoczonego fosforanu, 

zawierającego  szkielet  BINOL-u,  oraz  soli  magnezu  [44].   Mimo   że   sześcio- 



 

 

członowe spirocykliczne oksindole są często występującymi motywami 

strukturalnymi w produktach naturalnych i w blokach budulcowych farmaceutyków, 

dotychczas znanych jest jedynie kilka metod ich syntezy [45]. Przykładowo, 

wykorzystanie reakcji D-A w nowej metodzie syntezy umożliwia otrzymanie 

szkieletu (+)-gelseminy (ang. Gelsemine) (8) – alkaloidu wyizolowanego z kwitnącej 

rośliny z gatunku Gelsemium, występującej w strefie subtropikalnej i tropikalnej                      

i wykorzystywanej w farmacji (Schemat 8) [46-48]. 

 
 

Schemat 8. Synteza prekursora (+)-gelseminy w reakcji cykloaddycji 

Scheme 8. Synthesis of (+)-Gelsemine precursor through cycloaddition reaction 

 

Antilla i współpracownicy w asymetrycznej reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy 

pochodnymi oksindolu (10) i dienu Danishefsky’ego (11) [49], zastosowali 

katalizator 9, stanowiący kompleks chiralnego fosforanu, zawierającego szkielet 

BINOL-u podstawionego w pozycji 9 grupą fenantrylową, oraz kationu magnezu 

(Schemat 9). Bogata w elektrony cząsteczka 11 umożliwia syntezę nienasyconego 

sześcioczłonowego pierścienia, który może być później w prosty sposób 

funkcjonalizowany. Istotne jest, że w metodzie tej cząsteczka otrzymanego produktu 

zawiera czwartorzędowe centra stereogeniczne. 

 
Schemat 9. Katalizowana kompleksem magnezu 9 reakcja cykloaddycji pomiędzy pochodnymi oksindolu 

i dienami Danishefsky’ego 

Scheme 9. Mg-Catalyzed cycloaddition between oxindole derivatives and Danishefsky’s dienes 
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W trakcie optymalizacji warunków reakcji, autorzy wykazali wpływ 

rozpuszczalnika, czasu trwania reakcji i dodatku sit molekularnych. Stosując 

tetrachlorometan, chloroform i tetrahydrofuran jako rozpuszczalniki, nadmiary 

enancjomeryczne produktów były umiarkowane. Co więcej, porównując do 

rezultatów reakcji przeprowadzonych w toluenie, heksanie i eterze dietylowym, 

produkty charakteryzowały się przeciwnym sensem chiralności. W tych przypadkach 

produkty również nie były znacząco enancjomerycznie wzbogacone. Wynikiem 

reakcji prowadzonych w dichlorometanie było otrzymanie racematu.  

Wzrost wydajności oraz nadmiaru enancjomerycznego i diastereomerycznego 

produktu oraz skrócenie czasu reakcji z 18 godzin do 5 minut możliwe było po 

dodaniu aktywowanych sit molekularnych (4Å). Mimo że szczegółowy mechanizm 

nie jest jeszcze znany, jest wysoce prawdopodobne, że kation magnezu wiąże się 

koordynacyjnie z dwiema cząsteczkami wody, co skutkuje utworzeniem 

nieaktywnego katalitycznie kompleksu o geometrii oktaedrycznej. Postulowana rola 

sit molekularnych polega na usunięciu wody ze środowiska reakcji, co pozwala 

zachować tetraedryczną geometrię kompleksu i stanu przejściowego. Zatłoczony 

sterycznie podstawnik 9-fenyloantranylowy blokuje jedną („górną”) stronę wiązania 

podwójnego węgiel-węgiel oksindolu. Ponieważ w stanie przejściowym tylko dolny 

fragment jest dostępny, w nadmiarze otrzymuje się cykloaddukt endo (Rysunek 9). 

 

 
 

 

Rysunek 9. Zaproponowana struktura stanu przejściowego katalizowanej kompleksem magnezu reakcji 

cykloaddycji pomiędzy oksindolem a dienem Danishefsky’ego 

Figure 9. Proposed transition state for Mg-catalyzed cycloaddition between oxindole and Danishefsky’s 

diene 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Wpływ podstawników R, ilości katalizatora oraz czasu trwania reakcji na jej wydajność, nadmiar 

enancjomeryczny i stosunek diastereomeryczny produktów 12 (Schemat 9) [44] 

Table 2. Effect of the R substituents, amount of the catalyst and the duration of the reaction on its yield, 

enantiomeric excess and diastereomeric ratio of the products 12 (Scheme 9) [44] 

 

Produkt R1 R2 R3 ilość kat. czas wyd. ee egzo:endo 

12a 5-OMe CN TBS 5 mol% 10 min 95% 99% 99:1 

12b 5-Br CN TBS 10 mol% 5 min 92% 98% 99:1 

12c 5,7-di-
Me 

CN TBS 5 mol% 20 min 98% 99% 99:1 

12d 6-Br CO2Me TBS 10 mol% 30 min 88% 95% 99:1 

12e[a] 5-Me CN TMS 5 mol% 5 min 90% 99% 99:1 
[a] 12e dodatkowo potraktowany metanolem, aby usunąć grupę TMS i utworzyć sześcioczłonowy nasycony 

cykliczny keton. 

Zarówno grupy elektronodonorowe, jak i elektronoakceptorowe w cząsteczce 

substratu były dobrze tolerowane i nie miały wpływu na wydajność i nadmiary 

enancjomeryczne i diastereomeryczne (Tabela 2). Wydajności reakcji oscylowały 

wokół 90%, rzadko osiągając wartość mniejszą od 95%. Zwiększenie skali reakcji, 

w celu otrzymania gramowych ilości produktu 12c, nie miało znaczącego wpływu na 

wydajność (96%), ani na nadmiar enancjomeryczny (99%) i proporcję 

diastereomerów (99:1) produktu. 
 

 

 

Rysunek 10. Wpływ sposobu podstawienia atomu azotu na wydajność i nadmiar enancjomeryczny produktów 

12 

Figure 10. Effect of a nitrogen atom substitution on yield and enantiomeric excess of the products 12 

 

W stanie przejściowym, stopień zatłoczenia sterycznego ugrupowań amidowych 

jest kluczowy dla indukcji chiralności (Rysunek 10). Skoordynowany do chiralnego 

fosforanu kation magnezu wiąże się z atomami tlenu obydwu grup karbonylowych 

ugrupowania indolowego oraz atomem tlenu z grupy ochronnej przyłączonej do 

atomu azotu. 
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3.2. REAKCJA HETERO-DIELSA-ALDERA 

 

W 2008 roku zespół Dinga jako pierwszy przeprowadził reakcję okso-Dielsa-

Aldera, w której funkcję katalizatora spełniał kompleks magnezu z pochodną 1,1’-

bi-2-naftolu 13 (Schemat 10) [50]. Reakcja przebiegała pomiędzy aromatycznymi 

aldehydami 14 a dienem Danishefsky’ego (dienem Kitahary) (11 = trans-1-metoksy-

3-trimetylosilyloksy-1,3-butadienem). Ze względu na obecność atomów tlenu 

w strukturze, dien 11 znajduje szczególne zastosowanie w reakcjach cykloaddycji 

Dielsa-Aldera. Cząsteczka 11 jest bogata w elektrony, a otrzymywane α,β-

nienasycone sześcioczłonowe cykliczne ketony, ze względu na obecność grupy 

-OTMS bardzo łatwo poddać dalszej funkcjonalizacji [49,51]. Otrzymane przez 

Dinga optycznie czynne 2-podstawione 2,3-dihydro-4H-piran-4-ony znajdują 

zastosowanie w syntezie licznych związków, w tym pochodzenia naturalnego [52-54]. 

 

 
 

Schemat 10. Reakcje okso-Dielsa-Aldera pomiędzy dienem Danishefsky’ego (11) a aldehydami 

aromatycznymi 14 

Schemat 10. The oxo-Diels-Alder reaction between Danishefsky diene (11) and aromatic aldehydes 14 

 

Reakcje 11 z aromatycznymi aldehydami 14, w obecności kompleksu 13-Mg, 

prowadziły do produktów 15, otrzymywanych z wysokimi wydajnościami (80-99%) oraz 

nadmiarami enancjomerycznymi (ee = 85-99%, Tabela 3). Konfiguracja absolutna 

została przypisana produktom znanym. 

 
Tabela 3. Wpływ struktury aldehydu 11 na wydajność i nadmiar enanjomeryczny produktów 15 [50] 

Table 3. Effect of the aldehyde 11 structure on yield of the reactions and enantiomeric excesses                                

of the products 15 [50] 

 

Produkt Ar wydajność ee[a] 

15a C6H5 99% 99% (S) 

15b 3-MeOC6H4 99% 97% 

15c (E)-C6H5CHCH 99% 97% (S) 

15d 3-MeC6H4 99% 97% 

15e 2-MeC6H4 99% 96% (S) 
                [a] W nawiasie konfiguracja absolutna centrum stereogenicznego na atomie 2C. 



 

Reakcje pomiędzy 11 a aldehydami aromatycznymi 14 charakteryzują się 

nieliniową zależnością pomiędzy czystością enancjomeryczną produktu a czystością 

enancjomeryczną katalizatora [55-57]. Postulowaną przyczyną występowania 

efektów nieliniowych jest agregacja katalizatora, efekt często występujący w tego 

typu reakcjach katalitycznych oraz w przypadku kompleksów magnezu [58]. Takie 

supramolekularne katalizatory (przedstawione schematycznie na Rysunku 11) 

wykazują znacznie większą aktywność katalityczną niż katalizatory niezasocjowane. 

 

 

Rysunek 11. Proponowany mechanizm reakcji pomiędzy 11 a 14 

Figure 11. Proposed mechanism of the reaction between 11 and 14 

 

Dien Brassarda [59], czyli (1E)-1,3-dimetoksy-1-trimetylosiloksy-1,3-butadien 

(17), jest również często wykorzystywany w stereoselektywnych reakcjach Dielsa-

Aldera prowadzących do otrzymania optycznie czynnych sześcioczłonowych 

δ-laktonów [60]. Te z kolei stanowią fragmenty biologicznie aktywnych produktów 

naturalnych, a ponadto stanowią użyteczne syntony w syntezie organicznej [61]. 

Reakcje pomiędzy izatynami, stanowiącymi jedną z bardziej obiecujących klas 

związków karbonylowych [62] a dienami Brassarda pozwalają na bezpośrednią 

syntezę serii aktywnych biologicznie chiralnych spirolaktonów [63,64]. 

Pierwsze katalityczne asymetryczne reakcje hetero-Dielsa-Aldera pomiędzy 

dienem Brassarda 17 a izatynami 18 zostały opisane przez Fenga 

i współpracowników w 2014 roku (Schemat 11) [65]. Jako katalizator wykorzystano 

kompleks chloranu(VII) magnezu z charakteryzującym się dużą zawadą steryczną 

ligandem  16,  będącym  pochodną  kwasu  L-pipekolinowego   [66,67].  Warto pod- 
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kreślić, że otrzymane spirolaktony zawierały czwartorzędowe centra stereogeniczne 

– elementy chiralności trudne do generowania w sposób wysoce stereoselektywny. 

 

 
 

Schemat 11.  Katalizowana magnezem reakcja pomiędzy dienem Brassarda (17) a izatynami 18 prowadząca 

do spirolaktonów 19 

Scheme 11. Mg-Catalyzed reaction between Brassard’s diene (17) and isatins 18 providing spirolactones 19 

 

W reakcji pomiędzy 17 a 18 otrzymano z wysokimi wydajnościami (90-99%) 

i nadmiarami enancjomerycznymi (ee = 96-99%) produkty 19 o konfiguracji R,R 

centrów stereogenicznych (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Wpływ podstawnika R na wydajność, stosunek diastereoizomerów, nadmiary enancjomeryczne                    

i proporcje diastereomerów produktów 19 (Schemat 11) [65] 

Table 4. Effect of the R substituents on the yield of the reaction, enantiomeric excess and diastereomeric 

ratio of products 19 (Scheme 11) [65] 

 

Produkt R wydajność ee dr 

19a 5-Br 93% 96% 95:5 

19b 7-Me 99% 99% 98:2 

19c 5,7-di-Me 90% 98% 98:2 

19d 5-OMe 99% 99% 97:3 

19e 7-CF3 99% 98% 92:8 

 

Zwiększenie skali reakcji spowodowało niewielki spadek wydajności (do 89%) 

przy zachowaniu wysokiego nadmiaru enancjomerycznego (ee = 95%) produktu 19a. 

Bazując na wynikach wcześniejszych badań oraz na korelacjach 

stereochemicznych, została zaproponowana struktura stanu przejściowego reakcji,                

w którym następuje chiralna indukcja od katalizatora do prochiralnego substratu 

(Rysunek 12). Według tej propozycji kation magnezu jest kompleksowany 

dileptycznie przez dwie sąsiadujące grupy karbonylowe izatyny oraz dwa atomy 

tlenu liganda. W kompleksie lico Re jest zasłonięte przez duże objętościowo grupy 

2,6-dietylo-4-metylofenylowe liganda 16, a jedyną stroną możliwą do ataku dienu 

jest lico Si. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 12. Proponowany stan przejściowy reakcji okso-D-A katalizowanej kompleksem magnezu i liganda 

16 

Figure 12. Proposed trantion state for Mg-16 complex-catalyzed oxo-D-A reaction 

 

Feng i współpracownicy, w 2014 roku, opublikowali również wyniki badań nad 

reakcjami hetero-D-A pomiędzy dienem Danishefsky’ego (11) a izatynami (20) 

(Tabela 5), α-ketoestrami (22a-d) i β,γ-nienasyconymi ketoestrami (22e-f) (Tabela 6) 

[68]. W przypadku β,γ-nienasyconych ketoestrów, reakcja okso-D-A konkuruje 

z cykloaddycją karbo-D-A [69]. Również w tym przypadku katalizatorem jest 

generowany in situ kompleks chloranu(VII) magnezu i liganda 16. Co istotne, 

w porównaniu do opisanych powyżej badań Fenga, możliwe było znaczące 

zmniejszenie ilości katalizatora z 10 do 0,1 mol% (Schemat 12), co jest przypisywane 

strukturze substratu. W przypadku dienu Brassarda (17), ze względu na terminalne 

podstawniki metoksylowe, kontrola stereochemii reakcji była trudniejsza, stąd 

konieczność zastosowania większych ilości chiralnego katalizatora. 

 

 
 

 

Schemat 12. Katalizowana  kompleksem magnezu i liganda 16 reakcja pomiędzy dienem Danishefsky’ego 

a izatynami 

Scheme 12. 16-Mg-Catalyzed reaction between Danishefsky’s diene and isatins 
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Tabela 5. Wpływ podstawnika R i ilości katalizatora na wydajność reakcji i nadmiar enancjomeryczny 

produktu o konfiguracji S centrum stereogenicznego [68] 

Table 5. Effect of the R substituents and the amount of the catalyst on the yield of reaction                                        

and enantiomeric excess of the product with S configuration of stereocentre [68] 

 

Produkt R1 R2 ilość kat. wydajność ee 

21a H Bn 0,1 mol% 99% 98% 

21b 6-Br Bn 0,5 mol% 94% 97% 

21c 5-OMe Bn 0,1 mol% 96% 98% 

21d H Allil 0,1 mol% 99% 98% 

21e H PMB 0,1 mol% 96% 98% 

Reakcje przeprowadzone z α-ketoestrami (22a-d) i β,γ-nienasyconymi 

α-ketoestrami (22e-f) (Schemat 13) umożliwiły otrzymanie praktycznie optycznie 

czystych produktów 23. Zestawienie wyników, pokazane w Tabeli 6, sugeruje 

niewielki, wręcz pomijalny, efekt grup elektronodonorowych jak 

i elektronoakceptorowych na wydajność reakcji. 

 

 
 

Schemat 13. Reakcja hetero-D-A pomiędzy dienem Danishefsky’ego a α-ketoestrami, katalizowana 

kompleksem chloranu magnezu i liganda 16 

Scheme 13. Hetero-D-A reaction between Danishefsky’s diene and α-ketoesters, catalyzed by Mg-16 

complex 

 

Tabela 6. Wpływ podstawnika R na wydajność reakcji i nadmiar enancjomeryczny produktów reakcji 

hetero-D-A pomiędzy dienem Danishefsky’ego a α-ketoestrami, katalizowanych kompleksem 

magnezu i liganda 16 [68] 

Table 6. Effect of the R substituent on the yield and enantiomeric excess of the products of hetero-D-A 

reactions between Danishefsky’s diene and α-ketoesters, catalyzed by Mg-16 complex [68] 

 

Produkt R wydajność ee 

23a 3-VB 97% > 99% 

23b 4-tBu(Me)C6H4  96% > 99% 

23c 4-CF3C6H4 91% > 99% 

23d 3-BDOX 91% > 99% 

23e 1-NaphCHCH 91% > 99% 

23f 3-MeOC6H4CHCH 92% > 99% 

 

Efektem badań była nowa metoda syntezy kluczowego produktu pośredniego               

w syntezie (–)-malyngolidu (ang. Malyngolide, 24, Schemat 14) – antybiotyku 

pozyskiwanego  z  alg  Lyngbya   majuscula   występujących  u  wybrzeży  Hawajów  



 

 

[68,70]. W reakcji dienu Danishefsky’ego z 2-oksoundekanianem etylu, 

podstawionym w położeniu α długim łańcuchem węglowym, katalizowanej 

kompleksem magnezu z chiralnym ligandem 16, już niewielka ilość katalizatora (0,5 

mol%) jest wystarczająca, aby uzyskać zadowalającą wydajność (85%) i wysoką 

stereoselektywność (ee = >99%) pierwszego etapu szlaku syntetycznego [71]. 

 

 
 

Schemat 14. Synteza (–)-malyngolidu, której jednym z etapów jest reakcja hetero D-A katalizowana 

kompleksem magnezu i liganda 16 

Scheme 14. Synthesis of (–)-Malyngolide with indicated hetero-D-A reaction catalyzed by Mg-16 complex 

 

3.3. REAKCJA ENOWA ALDERA 

 

Odmianą reakcji enowej jest jej wersja karbonylowa, w wersji asymetrycznej 

będąca użyteczną metodą syntezy acyklicznych szkieletów węglowych [72-74]. 

Asymetryczna reakcja enowa wykorzystująca jako substrat enofil z grupą 

trifluorometylową, została przeprowadzona w 2010 roku przez zespół Fenga 

(Schemat 15)  [75]. Zainteresowanie tą grupą związków wynika z ich właściwości 

będących konsekwencją elektroakceptorowego charakteru i stosunkowo wysokich 

wymagań sterycznych podstawnika trifluorometylowego [76]. Motyw 

trzeciorzędowych chiralnych alkoholi z trzecio- lub czwartorzędowym atomem 

węgla (centrum stereogenicznym) [77], z sąsiadującą grupą trifluorometylową, 

pojawia się w strukturze związków biologicznie aktywnych, m.in. inhibitora wirusa 

HIV (25). Kinaza dehydrogenazy pirogronianowej (PDHK) odpowiada za 

zwiększone  oddychanie  komórkowe  komórek  nowotworowych.  W  cząsteczkach  
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związków 26, 27 będących inhibitorami PDHK również pojawia się tego typu 

ugrupowanie (Rysunek 13) [78,79]. 

 
 

Rysunek 13. Biologicznie aktywne związki z grupą trifluorometylową – Efavirenz (25), Nov3r (26), AZD7545 

(27) 

Figure 13. Application of substances with trifluoromethyl group as drugs – Efavirenz (25), Nov3r (26), 

AZD7545 (27) 

 

W trwających od 6 do 48 godzin reakcjach alkenów 29 z trifluoropirogronianiem 

etylu (30), katalizowanych kompleksem liganda 28 i Mg(OTf)2 (Schemat 15), 

otrzymano produkty 31 z wysoką wydajnością (75-96%) oraz wysokimi nadmiarami 

enancjomerycznymi (95->99%). 

 

 
 

Schemat 15.  Reakcje alkenów 29 z trifluoropirogronianiem etylu (30) prowadzące do chiralnych 

γ,δ-nienasyconych-α-hydroksyestrów 31 

Figure 15. Reactions between alkenes 29 and ethyl trifluoropyruvate (30) providing γ,δ-unsaturated-α-

hydroxyesters 31 

 

Reakcje mogą być prowadzone zarówno w rozpuszczalniku (stosując 1 ml 

chlorku metylenu na 0,1 mmola trifluoropirogronianu), jak i w warunkach 

bezrozpuszczalnikowych, co wpisuje się w trend tzw. zielonej chemii [80-82]. 

Zarówno w dichlorometanie, jak i w reakcjach prowadzonych bez udziału 

rozpuszczalnika produkty otrzymywane są w porównywalnych ilościach 

i charakteryzują się zbliżonymi nadmiarami enancjomerycznymi (Tabela 7).  

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 7. Wydajności i nadmiary enancjomeryczne produktów 31 w zależności od struktury podstawnika 

R, ilości katalizatora oraz czasu reakcji [75] 

Table 7. Yields and enantiomeric excess of 31 products depending on the structure of R substituent, 

amount of the catalyst and the duration of the reaction [75] 

 

Produkt R ilość kat. czas [godz.] wydajność* ee[a] 

31a Ph 2,5 mol% 12 95% (91%) > 99% (98%) 

31b 4-MeOC6H4 1,0 mol% 12 92% (92%) 99% (98%) 

31c 4-FC6H4 1,0 mol% 12 82% (85%) > 99% (98%) 

31d Cy 2,5 mol% 48 92% (91%) 99% (91%) 

31e t-BuCH2 1,0 mol% 32 95% (91%) > 99% (98%) 
[a] W nawiasach podane są wydajności i nadmiary enancjomeryczne produktów reakcji bez udziału rozpuszczalnika (ilość 

katalizatora: 2,5 mol%). 

Zwiększenie skali reakcji pomiędzy związkiem 29a a 30 (1,7 g 

trifluoropirogronianu) nie wpłynęło na wydajność (95%) oraz nadmiar 

enancjomeryczny produktu (ee = >99%). 

Na uwagę zasługują również badania Fenga opublikowane w 2015 roku [83]. 

Asymetryczna reakcja pomiędzy β,γ-nienasyconymi-α-ketoestrami (32,35) 

a 5-metylooksazolinami (33) przebiega w łagodnych warunkach i jest katalizowana 

chiralnym kompleksem magnezu z ligandem 28 – strukturalnie bardzo podobnym do 

liganda 16 i również charakteryzującym się dużą zawadą steryczną generowaną przez 

grupy izopropylowe (Schemat 16) [66]. Zależnie od struktury substratu wydajności 

reakcji wahały się od średnich do praktycznie ilościowych. 

Produkty reakcji 5-metylenooksazolin z 2-okso-3-enonami (18 związków) oraz 

2-okso-3-ynonami (12 związków) charakteryzowały się nadmiarami 

enancjomerycznymi wynoszącymi 99%. Wydajności produktów zależne były od 

struktury substratu i w przypadku reakcji alkenowych pochodnych ketonów 

(Schemat 16a) pozostawały w zakresie 63-98%, natomiast w przypadku pochodnych 

alkinowych (Schemat 16b) były wyższe – 90-99%. W Tabeli 8 zestawione zostały 

wyniki reakcji, których nadmiar enancjomeryczny produktów był większy lub równy 

99%. 

 
Schemat 16. Reakcje pomiędzy β,γ-nienasyconych-α-ketoestrami a 5-metylenooksazoliną prowadzące do 

chiralnych pochodnych oksazolu 

Scheme 16. Reactions between β,γ-unsaturated-α-ketoesters and 5-methyleneoxazoline providing oxazole 

chiral derivatives  
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Tabela 8. Wpływ struktury β,γ-nienasyconego-α-ketoestru na wydajności i nadmiary enancjomeryczne 

produktu reakcji enowej (Schemat 16) [83] 

Table 8. Effect of the β,γ-unsaturated-α-ketoesters structure on received yields and enantiomeric excesses 

of ene reactions (Scheme 16) [83] 

 

Reakcja 16a) Reakcja 16b) 

Produkt R1, R2 Ar wydajność Produkt R1, R2 Ar wydajność 

34a C6H5, Me C6H5 92% 36a C6H5, Me C6H5 99% 

34b 3-ClC6H4, Me C6H5 90% 36b 4-FC6H4, Et C6H5 99% 

34c 2-Thien, Me C6H5 90% 36c TMS, Et C6H5 98% 

34d C6H5, Me 3-MeOC6H4 98% 36d C6H5, Me 3-MeOC6H4 99% 

34e C6H5, Me 4-MeC6H4 95% 36e C6H5, Me 4-MeC6H4 99% 

Produkty syntez charakteryzowały się tym samym sensem chiralności R centrum 

stereogenicznego, co zostało wykazane metodami rentgenowskiej analizy 

strukturalnej. 

Zwiększenie skali nie miało znaczącego wpływu na efekt reakcji, np.: reakcja 

prowadząca do otrzymania produktu 36c przeprowadzona w skali gramowej 

(molowo 40 razy więcej niż w przypadku wcześniejszych reakcji) daje produkt 

z wydajnością 99% oraz charakteryzujący się nadmiarem enancjomerycznymi 

ee = 99%. 

3.4. REAKCJA CYKLOADDYCJI 1,3-DIPOLARNEJ  

 

Fragment hydrotiazolu i jego pochodnych występuje często w strukturze 

syntetycznie syntezowanych substancji o aktywności biologicznej, ale także wśród 

związków izolowanych z organizmów żywych. Przykładem mogą być alkaloidy 

– mirabazole izolowane z niebiesko-zielonych lądowych alg Scytonemea mirabile 

(37, Rysunek 14) [84,85], czy też otrzymywana przy zastosowaniu pleśni Penicilium 

najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych, takich jak penicylina G (38, Rysunek 

14). Aktywność biologiczną wykazują również wielopodstawione 

γ-laktamy 39 (Rysunek 14) – agoniści receptora GLP-1 (GLP-1-mimetyki, 

ang. Glucagon-like-peptide-1) [86]. Związki tego typu są stosowane często 

w leczeniu cukrzycy i otyłości [87-89]. Z kolei pochodne hydropirolotiazolo-γ-

laktamu 40 (Rysunek 14) są selektywnymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy 

wirusa HIV-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 14.  Struktura mirabazoli A, B i C  oraz przykłady bioaktywnych pochodnych hydrotiazoli 

Figure 14. Structure of A, B, C Mirabazoles and examples of bioactive derivatives of hydrothioazoles 

 

Badania opublikowane w 2016 roku przez zespół You [90] dotyczyły 

katalitycznej enancjoselektywnej reakcji dearomatyzowania pomiędzy 

benzotiazolami a cyklopropano-1,1-dikarboksylanami, której produktami były 

podstawione hydropirolo[2,1-b]tiazole (Schemat 17). Katalizatorem tej reakcji był 

kompleks magnezu i podstawionego dużymi objętościowo grupami 

tert-butylowymi liganda pirydyno-bisoksozolinowego 41. 

Stosując jako substraty racemiczne, podstawione estry metylowe kwasu 

cyklopropanodikarboksylowego i pochodne benzotiazolu otrzymywano 

odpowiednie produkty z bardzo wysokimi wydajnościami i nadmiarami 

enancjomerycznymi (Tabela 9).  

 

 

 

Schemat 17. Reakcje dearomatyzowania benzotiazoli prowadzące do podstawionych, optycznie czynnych 

hydropirolo[2,1-b]tiazoli 

Figure 17. Dearomatization reactions of benzothiazoles providing substituted hydropyrrolo[2,1-b]thiazoles 
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Tabela 9. Wydajności i nadmiary enancjomeryczne produktów 44 (Schemat 17) [90] 

Table 9.  Received yields and enantiomeric excess of products 44 (Scheme 17) [90] 

 

Reakcja 17a) Reakcja 17b) 

Produkt Ar wydajność ee Produkt R wydajność ee 

44a Ph 94% 95% 44f 5-Br 94% 96% 

44b 4-ClC6H4 97% 95% 44g 5-Me 94% 96% 

44c 4-MeOC6H4 94% 95% 44h 5-OMe 96% 95% 

44d 3-FC6H4 90% 95% 44i 6-Cl 96% 96% 

44e 
3-MeC6H4 90% 95% 

44j 5,6-di-

Me 

95% 97% 

Zwiększenie skali syntezy produktu 44a do gramowej nie wpłynęło znacząco na 

wydajność (83%) i na enancjoselektywność (ee = 96%). 

W 2007 roku zespół Soeta’y opisał reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji 

przebiegającej pomiędzy imidami podstawionych α,β-nienasyconych 

pirazolidynonów 46 a diazooctanem etylu (47) (Schemat 18) [91]. Katalizatorem tej 

stereoselektywnej reakcji był kompleks jonu magnezu z ligandem 45. Metoda ta 

została później wykorzystana do syntezy alkaloidu (–)-manzacydyny A 

(49, Schemat 19). 

 
 

Schemat 18. 1,3-Dipolarna cykloaddycja pomiędzy imidami podstawionych α,β-nienasyconych 

pirazolidynonów 46 a diazooctanem etylu (47). 

Scheme 18. 1,3-Dipolar cycloaddition between substituted, α,β-unsaturated pyrazolidinone imides 46 and 

ethyl diazoacetate (47) 

 

Tabela 10. Wpływ struktury substratów 46, temperatury oraz ilości katalizatora na wydajności i nadmiary 

enancjomeryczne produktów 48 (Schemat 18) [91] 

Table 10. Effect of the substrate 46 structure, temperature and catalyst amount on received yields and 

enantiomeric excesses of products 48 (Scheme 18) [91] 

 

Produkt R1 R2 temperatura ilość kat. wydajność ee 

48a H Me –20 °C 10 mol% 72% 99% 

48b H CO2t-Bu –20 °C 10 mol% 91% 99% 

48c H Et 25 °C 10 mol% 85% 99% 

48d Me Me 50 °C 30 mol% 52% 98% 

48e Me Me 50 °C 50 mol% 61% 99% 

 



 

W reakcjach przedstawionych na Schemacie 18, użyte ilości katalizatora były 

dość duże, jednakże we wszystkich przypadkach uzyskiwano wysokie nadmiary 

enancjomeryczne produktów (Tabela 10). 

Manzacydyna A (49) jest alkaloidem wyizolowanym pierwszy raz w 1991 roku 

przez Kobayashi’ego z gąbki morskiej Hymeniacidon sp. [92] wykazującym pewną 

aktywność biologiczną, np.: blokowanie α-adrenoreceptorów wpływające na 

obniżenie ciśnienia krwi [93,94]. Na podstawie wcześniejszych badań, Soeta 

zaproponował ciąg syntetyczny pozwalający otrzymać (–)-manzacydynę A. 

Pierwszym etapem była reakcja pomiędzy podstawionym pirazolidynonem 

a diazooctanem etylu (Schemat 19).  

 

 
 

Schemat 19. Synteza (–)-manzacydyny A (49) 

Scheme 19. Synthetic path leading to the formation of (–)-Manzacidine A (49) 

 

Pierwszy etap syntezy przeprowadzono trzykrotnie zwiększając ilość 

katalizatora. W przypadku 10 mol% wydajność reakcji była umiarkowana (74%), 

a nadmiar enancjomeryczny produktu wysoki (94%). Po zwiększeniu ilości 

katalizatora do 20 mol% produkt otrzymano z wyższą wydajnością (80%), natomiast 

nie miało to praktycznie wpływu na jego nadmiar enancjomeryczny (95%). Gdy 

użyto 30 mol% katalizatora reakcja biegła z praktycznie ilościową wydajnością 

(99%), a nadmiar enancjomeryczny produktu sięgał 97%. 
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Końcowa wydajność reakcji wyniosła 55%, natomiast produkty 

(–)-manzacydynę A (49) oraz (ent)-manzacydynę C (50) otrzymano w stosunku 

diastereoizomerycznym 85:15. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Powyższe metody przeprowadzania reakcji pericyklicznych stanowią 

alternatywę dla katalizy bazującej na metalach szlachetnych. Zastosowanie 

chiralnych kompleksów magnezu umożliwia otrzymanie z achiralnych substratów 

oczekiwanych produktów z wysokimi wydajnościami i nadmiarami 

enancjomerycznymi. Analizując struktury stanów przejściowych reakcji 

(kompleksów aktywnych katalizatora i substratu o charakterze zasady Lewisa) 

można zauważyć, że duże znaczenie ma charakter przeciwjonu towarzyszącemu 

kationowi magnezu. Możliwa geometria – tetraedryczna lub oktaedryczna, wpływa 

na dostępność centrum reakcyjnego i preferencję reakcji z drugim reagentem. 

Ze względu na łączenie w sobie cech katalizy metalami szlachetnymi, jak 

i organokatalizy, kataliza chiralnymi kompleksami magnezu jako wydajna, 

bezpieczna dla użytkownika i środowiska, korzystna finansowo i ekologiczna 

metoda ma szansę stać się obiecującym nowym działem chemii organicznej.  

Niewielkie rozmiary i w miarę prosta budowa kationu magnezu sprawia, że 

obliczenia teoretyczne dotyczące jego kompleksów mogą być przeprowadzane  

łatwiej i szybciej niż w przypadku metali bloku d. Wsparcie pracy laboratoryjnej 

wynikami analiz kwantowo-mechanicznych może przyspieszyć uzyskanie 

rezultatów badań. 
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ABSTRACT 

 

Polyamides have found a number of applications in the commercial sector. These 

materials belong to a large group of chemical compounds - polymers. The interest in these 

polymers is still growing as new materials can be formed through chemical 

functionalization or simply addition of different nanomaterials. Polyamides have many 

unique properties (e.g. chemical resistance, tensile and abrasion resistance, high thermal 

stability, non-flammability and high mechanical strength even after long periods of use), 

and compounds such as Nylon® or Kevlar® are leading components in the production of 

textiles, laboratory equipment, everyday objects or structural elements. Polyamides are 

used in automotive industry, aviation, and even as protective materials for the military. 

Several methods to synthesize polyamides exists to date. The most popular are reactions 

between carboxylic acid chlorides and amines, polycondensation of carboxylic acids with 

amines or polycondensation of amino acids. Especially spectacular is a reaction of pulling 

polyamide thread from the liquid-liquid interface known as the "nylon rope trick" 

experiment (https://www.youtube.com/watch?v=S6asCwVG8zU). Here, the reaction 

between 1,6-diaminohexane dissolved in the aqueous phase and adipoyl chloride being 

present in the immiscible with water organic phase is fast and spontaneous. In this work, 

we have proved that the synthesis of the polyamides at the liquid-liquid interface can be 

controlled using electrochemistry. In this respect, the electrochemically driven interfacial 

ion transfer or electrochemically modulated local pH changes are used to trigger the 

polycondensation within the locus defined by the liquid-liquid interface. The introduction 

to the electrified soft junction and its modification with polyamide is discussed in the 

concerned work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: polyamides, polarized liquid – liquid interface, liquid – liquid interface, 

electrochemistry 

Słowa kluczowe: poliamidy, spolaryzowane granice cieczowe, granica fazowa typu ciecz 

– ciecz, elektrochemia 



 

 

WPROWADZENIE 

 
Poliamidy znane są już od lat 30–tych ubiegłego wieku. Od samego początku 

budziły zainteresowanie wśród badaczy ze względu na ich różnorodność chemiczną, 

unikalne właściwości fizykochemiczne i niezliczone zastosowania komercyjne. 

Przemysłowe znaczenie poliamidów wpłynęło na opracowanie wielu metod ich syntezy, 

które stały się fundamentem do otrzymywania szerokiej gamy nowych materiałów. Pod 

względem chemicznym są to związki wielkocząsteczkowe zaliczane do klasy polimerów. 

W swoim łańcuchu głównym posiadają wiązanie amidowe (Rysunek 1).[1] Poliamidy 

można podzielić ze względu na pochodzenie, na naturalne i sztuczne (syntetyczne). 

Poliamidy syntetyczne, dzielimy ze względu na rozmieszczenie i chemiczny charakter 

tworzących je monomerów. Zaliczamy do nich poliamidy łańcuchowe (alifatyczne), 

aromatyczne (aramidy) oraz takie, które powstają z połączenia monomeru aromatycznego 

i alifatycznego, czyli półaromatyczne (poliftalamidy). 

 

 
 

Rysunek 1. Ogólny wzór strukturalny poliamidu  

Figure 1. Structural formula of polyamide 
 

Poliamidy alifatyczne posiadają własne nazewnictwo, które zależne jest od liczby 

substratów biorących udział w syntezie oraz od liczby atomów węgla monomerów 

tworzących pożądany produkt. Poliamidy utworzone z jednego monomeru określa jedna 

liczba, odpowiadająca liczbie atomów w monomerze np. PA12, gdzie PA jest skrótem 

odnoszącym się do poliamidu, a 12 odpowiada ilości atomów węgla w łańcuchu 

alifatycznym monomeru (np. kwas 12-aminododekanowy). Dwiema liczbami oznacza się 

poliamid, który powstaje podczas reakcji polikondensacji zachodzącej pomiędzy dwoma 

monomerami. W tym przypadku, pierwsza liczba odpowiada liczbie węgli w (np. di-

)aminie, a druga liczba odpowiada liczbie atomów węgla w kwasie (np. dwu-

)karboksylowym lub jego pochodnych, przykładem może być poliamid-6.6 powstały                 

w wyniku reakcji polikondensacji pomiędzy 1,6-diaminoheksanem oraz kwasem 

adypinowym.   

Właściwości poliamidów zależą bezpośrednio od ich struktury. Istotnym aspektem 

jest stosunek ilości grup amidowych do metylenowych w łańcuchu głównym, związane 

częściowo z tworzeniem wiązań wodorowych pomiędzy grupami amidowymi. Materiały 

poliamidowe zbudowane z większej liczby grup amidowych niż metylenowych wykazują 

większą polarność, sztywność czy twardość. Natomiast poliamidy o dużym stosunku grup 

metylenowych   do   amidowych   charakteryzują  się  niższą  wytrzymałością   termiczną                       
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i mechaniczną, ale wyższą elastycznością. Jako grupa związków, poliamidy są 

wytrzymałe, odporne na ścieranie, rozciąganie, są również niepalne. Rozpuszczają się 

między innymi w stężonych kwasach np. solnym czy mrówkowym, stężonych 

roztworach zasad oraz w aminach i fenolach. Nie rozpuszczają się w wodzie oraz są 

odporne na działanie chlorowanych rozpuszczalników organicznych. Pod wpływem 

działania tlenu atmosferycznego, promieniowania UV oraz w podwyższonej 

temperaturze ulegają żółknięciu oraz degradacji, która może mieć zarówno charakter 

chemiczny jak i fizyczny. W przypadku degradacji chemicznej dochodzi do rozerwania 

łańcucha poliamidowego m.in. w wyniku utleniania. Do czynników powodujących 

degradację fizyczną zaliczamy np. promieniowanie świetle, ciepło, ultradźwięki czy siły 

mechaniczne działające w trakcie mielenia.[2] 

Popularnymi przedstawicielami poliamidów są: 

• Poliamid 6.6 – poliamid o nazwie komercyjnej Nylon® lub Nylon-6.6 

wprowadzony i produkowany przez firmę Du Point. Ze względu na swoje wyjątkowe 

właściwości m. in. dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na zagniecenia, zdolność 

szybkiego schnięcia, podatność na farbowanie znalazł zastosowanie w przemyśle 

odzieżowym np. do wyrobu rajstop, skarpet, kostiumów kąpielowych, ale również do 

produkcji lin, żyłek wędkarskich czy strun do gitary.[3]  

• Włókna aramidowe – najbardziej znanym przedstawicielem tych włókien jest 

Kevlar, który ze względu na swoją gęstość (jest 5 razy lżejszy od stali) i wysoką 

wytrzymałość na rozciąganie znalazł zastosowanie jako komponent do produkcji 

kamizelek kuloodpornych, elementów ochronnych pojazdów, samolotów czy 

wahadłowców kosmicznych. 

• Poliftalamid (PPA) – tworzywo sztuczne wytrzymałe na wysoką temperaturę 

wykorzystywane w sektorach, w których występują ekstremalne warunki pracy. Są one 

wysokotopliwe oraz stabilne termicznie dzięki czemu sprawdzają się w takich branżach 

jak motoryzacja, lotnictwo czy urządzenia medyczne. 

Poliamidy otrzymuje się m. in. na drodze polimeryzacji kondensacyjnej inaczej 

zwanej jako polikondensacja. Jest to proces, w którym w wyniku reakcji substratów 

małocząsteczkowych otrzymuje się wielkocząsteczkowe związki polimerów,                                   

a produktem ubocznym takiej reakcji jest prosty związek małocząsteczkowy, którym 

może być np. HCl, H2O itd. Reakcja ta zachodzi stopniowo, dzięki czemu produkt takiej 

reakcji jest stabilny i łatwy do rozdzielenia. Polimeryzację kondensacyjną można 

podzielić na heteropolikondensację i homopolikondensację. Ta pierwsza odnosi się do 

sytuacji kiedy w reakcji biorą udział cząsteczki dwóch różnych monomerów,                                     

a w przypadku drugiej kiedy monomery te są takie same (np. polikondensacja 

hydroksykwasów). Kolejny podział reakcji polikondensacji różnicuje je na 

równowagowe i nierównowagowe. Równowagowe prowadzi się zwykle w wysokiej 

temperaturze w fazie stopionej z zachowaniem stechiometrii substratów biorących udział 

w reakcji. W nierównowagowych reakcjach stosuje się monomery, które posiadają grupy 

funkcyjne o dużej reaktywności, a cały proces utrzymywany jest w niskiej temperaturze.  

 



 

 

W przemyśle polikondensację przeprowadza się najczęściej w roztworze i stopie.  

Do znanych i szeroko stosowanych metod syntezy materiałów poliamidowych 

zaliczamy: 

• reakcję (np. di-)amin z (np. di-)chlorkami kwasów (di-)karboksylowych; 

• reakcję polikondensacji aminokwasów; 

• polimeryzację w wyniku otwarcia pierścienia laktamów; 

• reakcję polikondensacji kwasów (np. di-)karboksylowych z (np. di-aminami). 

Jedno lub dwuetapowa reakcja polikondensacji kwasów dikarboksylowych  

z diaminami jest zarazem najczęściej stosowanym i najstarszym sposobem syntezy. 

Produktem tej reakcji jest poliamid, który wytrąca się z roztworu np. mieszaniny alkoholu 

etylowego i octanu etylu.[4] 

 

1. POLIKONDENSACJA NA GRANICY FAZ TYPU CIECZ – CIECZ  

 

Polikondensacja na granicy faz typu ciecz-ciecz jest reakcją nieodwracalną, 

zachodzącą na styku dwóch niemieszających się ze sobą cieczy. Jedną z nich 

zazwyczaj jest woda, a drugą hydrofobowy rozpuszczalnik organiczny. W wyniku 

połączenia tych dwóch cieczy tworzy się cienka granica styku, na której następuje 

reakcja pomiędzy dwoma monomerami, które są w nich rozpuszczone. Przykładem 

wydajnej i szybkiej syntezy poliamidów na granicy faz typu ciecz-ciecz jest reakcja 

polikondensacji diamin z dichlorkami kwasów dikarboksylowych. W przypadku 

poliamidu-6.6 produktem tej reakcji jest ciągliwy film polimerowy, który można 

łatwo usunąć z cieczowej granicy fazowej w postaci długiej nici. Wytwarzanie 

polimeru kończy się w momencie wyczerpania jednego z użytych substratów. 

Produktem ubocznym powstającym w wyniku reakcji chlorku kwasu 

karboksylowego z grupą aminową jest kwas solny obniżający pH fazy wodnej.[5] 

Wzrost stężenia jonów H+ może przełożyć się na protonowanie grup aminowych  

i spowolnienie lub całkowite zahamowanie reakcji polikondensacji. Z tego powodu 

reakcje prowadzi się w środowisku silnie zasadowym.   

Jak wykazano w literaturze, polikondensację międzyfazową Nylon®-u można 

kontrolować z wykorzystaniem technik elektrochemicznych. W tym celu 

wykorzystuje się spolaryzowane granice cieczowe opisane w kolejnym podrozdziale. 

Synteza z kontrolą elektrochemiczną pozwala na otrzymywanie materiałów 

poliamidowych przy użyciu niższych stężeń reagentów.[6]  

 

2. SPOLARYZOWANE GRANICE CIECZOWE 

 

W literaturze, spolaryzowane granice cieczowe często spotyka się pod 

akronimem ITIES. Skrót ten pochodzi z języka angielskiego, a jego pełna nazwa to 

Electrochemistry at the Interface between Two Immiscible Electrolyte Solutions. 

Systemy bazujące na ITIES wpisuje się w dziedzinę elektrochemii zajmującą się 

badaniem międzyfazowego przenoszenia ładunku przez granicę fazową typu ciecz –  
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ciecz pod wpływem przyłożonej (rzadziej będącą własnością wewnętrzną układu) 

różnicy potencjałów.[7] Pierwsze badania na spolaryzowanych granicach cieczowych 

były prowadzone w latach 70 – tych XX wieku przez Claude’a Gavach’a, a dziedzinę 

tę prężnie rozwijał prof. Koryta wraz ze swoim zespołem, co zaowocowało licznymi 

doniesieniami naukowymi w tej dziedzinie.[8] Systemy bazujące na ITIES stały się 

alternatywą dla elektrod stałych stosowanych w elektrochemii, ponieważ zjawiska na 

nich zachodzące dla większości przypadków mają charakter czysto jonowy.  

ITIES cechuje szereg unikalnych właściwości. Granice fazowe typu ciecz-ciecz są (i) 

wolne od defektów międzyfazowych, (ii) ulegają „samonaprawieniu” w wyniku 

zarysowania, (iii) mogą przyjmować kształt zastosowanego nośnika oraz (iv) mogą 

być badane wszystkimi dostępnymi technikami elektrochemicznymi. Eksperymenty 

elektrochemiczne realizowane przy użyciu ITIES mogą dostarczyć 

fizykochemicznych i analitycznych danych naukowych, które są trudne bądź nawet 

niemożliwe do uzyskania innymi metodami. Parametry, które można uzyskać na 

drodze prowadzonych procesów to: 

• parametry kinetyczne i termodynamiczne reakcji międzyfazowego 

przenoszenia ładunku; 

• współczynniki dyfuzji związków nieaktywnych na elektrodach stałych; 

• współczynniki podziału i stałe podziału; 

• mechanizmy reakcji przeniesienia ładunku wykreślone w postaci diagramów 

podziału fazowego.[9]  

Podstawowe badania ITIES prowadzi się najczęściej w skali makroskopowej  

z wykorzystaniem klasycznego naczynka woltamperometrycznego wyposażonego  

w dwie kapilary Ługgina. Fazę organiczną zazwyczaj stanowi wysoce hydrofobowa 

sól rozpuszczona np. w 1,2 – dichloroetanie bądź nitrobenzenie np. (z ang. 

bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium tetrakis(4–chlorophenyl)borate (BTP-

PA+TPBCl-). Drugą fazą jest wodny roztwór hydrofilowej soli np. NaCl lub LiCl. Na 

rysunku 2 przedstawiono schemat makroskopowego naczynka elektrochemicznego 

używanego jako nośnik makroskopowych granic cieczowych.[10]  

Na spolaryzowanych granicach cieczowych możemy badać wiele 

mechanizmów międzyfazowego przeniesienia ładunku (Rysunek 3) m.in.: 

• Międzyfazowy transfer jonów – pod wpływem przyłożonej różnicy 

potencjałów jony przenoszone są przez granicę fazową typu ciecz – ciecz z fazy 

wodnej do organicznej lub z fazy organicznej do fazy wodnej. 

• Międzyfazowy transfer elektronów – przejście elektronów pochodzących  

z reakcji utleniania i redukcji dwóch par redoks, z których każda występuje tylko  

w jednej z faz. 

• Międzyfazowa wspomagana reakcja przeniesienia jonów – przeniesienie 

ładunku   w   postaci   jonu   zachodzące  w  obecności  liganda  mającego   zdolność  

 



 

 

tworzenia kompleksu z badanym jonem. Wyróżniamy cztery typy omawianego 

mechanizmu: 

– ACT (Aqueous Complexation followed by Transfer) – Tworzenie kompleksu  

w fazie wodnej, a następnie jego przeniesienie przez granicę cieczową. 

– TOC (Transfer to Organic phase followed by Complexation) – Przeniesienie jonu 

przez granicę cieczową do fazy organicznej, a następne utworzenie kompleksu. 

– TIC (Transfer by Interfacial Complexation) – przeniesienie przez kompleksowanie 

międzyfazowe. 

– TID (Transfer by Interfacial Dissociation) – transfer jonu z fazy organicznej do 

wodnej w wyniku dysocjacji kompleksu.[11,12] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Klasyczne makroskopowe naczynko elektrochemiczne przystosowane do pomiarów 

czteroelektrodowych podłączone do potencjostatu – galwanostatu. Oznaczenia elektrod 

zamieszczono w prawym dolnym rogu rysunku 

Figure 2. Classical macroscopic electrochemical cell supporting four-electrode measurements connected to 

a potentiostat - galvanostat. The electrodes abbreviations are explained in the bottom right corner 

of figure 
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Rysunek 3. Schematy opisujące możliwe sposoby przenoszenia ładunku przez spolaryzowaną granicę 

cieczową. W – faza wodna, O – faza organiczna, 𝐴𝑜𝑟𝑔/𝑎𝑞
+  - jon obecny w fazie organicznej bądź 

wodnej, 𝑂𝑥1𝑂𝑥2 , 𝑅𝑒𝑑1, 𝑅𝑒𝑑2 – dwie pary redoks, J – jon, L – ligand, K – kompleks 

Figure 3. Schemes depicting possible charge transfer reactions that may occur at the polarized liquid – 

liquid interface. W – aqueous phase, O – organic phase, 𝐴𝑜𝑟𝑔/𝑎𝑞
+  – ion present in the organic or 

the aqueous phase, respectively, 𝑂𝑥1𝑂𝑥2 , 𝑅𝑒𝑑1, 𝑅𝑒𝑑2 – two redox pairs, J – ion, L – ligand, K – 

complex 

 

Granica utworzona pomiędzy dwoma niemieszającymi się ze sobą 

roztworami/cieczami może mieć wymiar makroskopowy lub może ulec 

miniaturyzacji osiągając wymiary mikro/nanometryczne. Zminiaturyzowane granice 

cieczowe pozwalają na zwiększenie stabilności mechanicznej układów cieczowych, 

ograniczenie zużycia odczynników chemicznych oraz wyznaczenie nowych 

kierunków potencjalnych zastosowań opracowanych platform (np. tworzenie 

czujników elektrochemicznych). W celu stworzenia nano/mikro-systemów 

bazujących na ITIES wykorzystuje się kapilary o średnicy wewnętrznej od 1 µm do 

50 µm, a w przypadku nanokapilar od kilku nm do 500 nm. Tworzy się je zwykle za 

pomocą ciągniętych w wysokiej temperaturze, szklanych pipet dających pojedyncze 

mikro- lub nano- pory z wąskimi szklanymi ściankami.[12,13] Innym typem nośnika 

ITIES są szklane kapilary o grubych ściankach z zatopionym drutem metalowym, 

który po rozpuszczeniu w odpowiednim roztworze (np. woda królewska) pozostawia 

po sobie por o średnicy zastosowanego drucika.[14] Alternatywą są kapilary ze złoża 

krzemionkowego o średnicy wewnętrznej wynoszącej odpowiednio 5; 10 lub 25 µm. 

Nośniki ITIES występują również jako układy mikro i nano- otworów wykonanych 

w membranach o grubości od kilkudziesięciu do kilkuset µm. Nośniki tego typu 

można przygotować w podłożu krzemowym lub polimerowym oraz  

w membranach wykonanych z włókna szklanego.[15]  

 

2. MODYFIKACJA ITIES MATERIAŁAMI POLIAMIDOWYMI 

 

Nowe właściwości spolaryzowanych granic cieczowych można uzyskać 

poprzez ich modyfikację, która może zajść na drodze trzech opisanych poniżej 

mechanizmów:  

 

 



 

 

• Modyfikacja in situ (Rysunek 4 I) – reagenty znajdujące się w osobnych 

fazach reagują ze sobą pod wpływem przyłożonej różnicy potencjałów. Reakcja 

osadzania międzyfazowego może zajść na drodze przeniesienia jonu z np. fazy 

organicznej do fazy wodnej (A). Przykładem modyfikatora uzyskanego w ten sposób 

może być krzemionka zsyntezowana na drodze reakcji kontrolowanej 

elektrochemicznie.[16]  

Kolejnym przykładem jest osadzanie nanocząstek metali, będące wynikiem 

międzyfazowego przeniesienia elektronu (B). Ostatnim typem modyfikacji in situ 

jest polikondensacja międzyfazowa, zachodząca pomiędzy monomerami 

znajdującymi się w odrębnych fazach tworzących granicę fazową typu ciecz – ciecz. 

W wyniku reakcji zachodzącej na granicy faz powstaje materiał polimerowy (np. 

poliamid) (C).[17] 

• Modyfikacja zachodząca na drodze „samoorganizacji” (Rysunek 4 II) – 

modyfikacja ta pozwala na osadzenie materiałów na granicy cieczowej w wyniku ich 

samoorganizacji często kontrolowanej elektrochemicznie. Przykładem tej 

modyfikacji może być międzyfazowe osadzanie dendrymerów,[18,19] białek[20] czy 

polielektrolitów.[21] 

• Modyfikacja ex situ (Rysunek 4 III) – zachodzi z wykorzystaniem 

modyfikatorów przygotowanych poza układem pomiarowym. Przykładami mogą 

być membrany polietylenowe, membrany zeolitowe czy membrany z włókna 

szklanego użyte jako nośniki granic fazowych typu ciecz-ciecz.[22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Sposoby modyfikacji spolaryzowanych granic cieczowych 

Figure 4. Different methods of the polarized liquid – liquid interface modification 
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Modyfikacja spolaryzowanych granic cieczowych materiałami poliamidowymi 

wpisuje się w mechanizm typu in situ. Monomery di- lub tri- amin rozpuszczone                   

w fazie wodnej reagują z monomerami di- lub tri-chlorków kwasów di-/tri-

karboksylowych rozpuszczonych w fazie organicznej tworząc produkt (polimer) na 

granicy cieczowej. Jako przykład można podać syntezę Nylonu–6.6, który powstaje 

w wyniku reakcji pomiędzy 1,6–heksanodiaminą, a chlorkiem adipoylu. Produktem 

ubocznym tej reakcji jest kwas chlorowodorowy, którego obecność wpływa na 

możliwość elektrochemicznego kontrolowania syntezy poliamidu za pomocą technik 

elektroanalitycznych. 

Na Rysunku 5 przedstawiono zaproponowany mechanizm elektrochemicznie 

kontrolowanej syntezy materiału poliamidowego na spolaryzowanych granicach 

cieczowych. Wykazano, że transport jonu H+ z fazy organicznej do wodnej  

i odwrotnie można kontrolować elektrochemicznie. Kumulujące się jony wodorowe 

na granicy cieczowej podczas syntezy Nylonu® mogą sprotonować diaminę (2,5)  

w fazie wodnej, dzięki czemu w wyniku prowadzenia reakcji wzrasta liczba dodatnio 

naładowanych diamin, które można elektrochemicznie przenieść do fazy organicznej 

(4), gdzie ulegając dysocjacji (3) reagują z dichlorkiem dikwasu karboksylowego 

tworząc produkt poliamidowy (1).[6]  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 5. Mechanizm kontrolowanej elektrochemicznie syntezy poliamidów na spolaryzowanych 

granicach cieczowych [6] 

Figure 5. Mechanism of the electrochemically controlled synthesis of polyamides at the polarized liquid – 

liquid interface 

 

Zakładamy, że wytworzone na ITIES materiały poliamidowe można  

z powodzeniem modyfikować nanomateriałami również w sposób kontrolowany 

elektrochemicznie. Aspekt ten jest obecnie badany i rozwijany w naszym zespole.  

 

 



 

 

Filmy polimerowe można również z powodzeniem otrzymywać w układach 

trójfazowych (z ang. three phase junctions). Zastosowanie tego typu układów 

obejmuje (i) elektroosadzenie materiałów w ściśle określonej lokalizacji, (ii) badanie 

podziału jonowego pomiędzy dwiema niemieszającymi się fazami czy (iii) 

wykorzystanie czysto elektroanalityczne. Wykorzystanie układu trójfazowego 

umożliwia tworzenie filmów poliamidowych w wyniku reakcji wspomaganej 

elektrochemicznie. W tym przypadku, układ trójfazowy stanowią (podobnie jak  

w ITIES) dwie niemieszające się ze sobą fazy ciekłe (faza organiczna i wodna),  

w których są rozpuszczone monomery (diaminy i dichlorki kwasów 

dikarboksylowych) oraz faza stała (elektroda pracująca) (Rysunek 6). Wytworzenie 

poliamidu na powierzchni elektrody pracującej jest możliwe dzięki 

elektrochemicznie kontrolowanym zmianom pH (> 12) na styku tych trzech faz.  

W wyniku przyłożenia ujemnego potencjału do elektrody pracującej przechodzącej 

przez układ ciecz-ciecz, w fazie wodnej zachodzi reakcja elektrochemicznej redukcji 

wody oraz protonów, w wyniku której następuje lokalny (przyelektrodowy) wzrost 

pH. Dla wartości pH > pKa (kwasowa stała dysocjacji diaminy) rośnie stężenie 

niesprotonowanych grup aminowych, które mogą reagować z chlorkiem adypoilu  

z fazy organicznej. W przypadku układu zaprezentowanego na rysunku 6 oraz 

reakcji opisanych powyżej powstaje pasek poliamidowy uformowany na 

powierzchni elektrody pracującej w pozycji zdefiniowanej przez granicę fazową typu 

ciecz-ciecz. 

 
 

Rysunek 6. Schemat układu trójfazowego stosowanego do syntezy Nylonu-6.6 [23] 

Figure 6. Scheme depicting the three phase junction configuration used for the synthesis of Nylon-6.6 

Właściwości wytwarzanego poliamidu można kontrolować poprzez zmianę 

czasu depozycji oraz wartość potencjału katodowego przyłożonego do powierzchni 

elektrody. Dodatkowo kontrola elektrochemiczna pozwala na uzyskanie  
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precyzyjnego wzoru, kształtu, rozmiaru i położenia osadzanego poliamidu oraz 

eliminuje spontaniczność zachodzenia reakcji.[23]  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Poliamidy ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie, 

ścieranie, odporność chemiczną i długą żywotność są materiałami o wielu 

zastosowaniach komercyjnych. Spolaryzowane granice fazowe typu ciecz – ciecz są 

obiecującą alternatywą oraz miejscem syntezy materiałów poliamidowych. Z uwagi 

na szerokie spektrum prowadzenia badań zarówno w skali makro-, mikro- jak i nano-

skopowej możliwe jest gruntowne przebadanie reakcji polikondensacji 

międzyfazowej zachodzącej w warunkach kontrolowanych elektrochemicznie. 

Modyfikując ITIES poliamidami możliwe jest nadanie uzyskiwanym materiałom jak 

i granicom fazowym typu ciecz-ciecz nowych cech i właściwości. Badanie syntezy 

poliamidów na spolaryzowanych granicach cieczowych może przyczynić się do 

rozwoju wielu dziedzin nauki takich jak chemia analityczna, chemia polimerów czy 

chemia materiałów. 
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metali przejściowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 prac naukowych, z czego 100 to 

publikacje wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką ponad 100 

komunikatów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.  
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ABSTRACT 

 

Recently, hospitals have undergone major changes. Minimally invasive surgery 

is becoming more common, and numerous innovations are emerging, such as 

interventional radiology (IVR) and hybrid surgery. In order to keep pace with 

changes in this extremely dynamic field, scientist keep working on the development 

of imaging technology and the improvement of image display devices and new 

compounds acting as contrast agent (CA). 

In medicine, metals are used for diagnostic and therapeutic purposes. Inorganic 

elements are increasingly used as contrast agents in medical imaging due to their 

unique physicochemical properties. In this review, we would like to focus on the 

latest literature reports that contain information on Gd(III), W(IV), Mn(II), Eu(III) 

and 99mTc used in medical diagnostics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: medical imaging, complex compounds, magnetic resonance imaging, 

single-photon emission computed tomography, rentgenography, optical imaging 

Słowa kluczowe: obrazowanie medyczne, związki kompleksowe, magnetyczny 

rezonans jądrowy, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, rentgenografia, 

obrazowanie optyczne 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

CA       – środek kontrastowy (ang. contrast agent) 

DOTA  – kwas 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10- 

                                                                tetraoctowy  

DTPA – kwas dietylenotriaminopentaoctowy  

EDTA  – kwas etylenodiaminotetraoctowy  

Gadovist®  – gadobutulum 

Magnevist®  – dimegluminian gadopentatu 

Omniscan®  – gadodiamid 

Dotarem®  – megluminian gadoteratu  

ProHance®  – gadoteridol  

OptiMARK®  – gadowersetamid    

EA  – etyloamina  

EDDA – etylodiamina kwasu N,N’-dioctowego 

HYNIC – hydrazynonikotynoamid 

MW – mikrofale 

HYNIC-TOC - HYNIC-D-Phe1-Tyr3 – oktreotyd  

Phe                                                      – fenyloalanina 

Tyr                                                      – tyrozyna 

Oktreotyd                                            – (4R,7S,10S,13R,16S,19R)-10- (4 aminobutylo)-19-                                            

[[(2R)-2-amino-3 -fenylo-propanoilo]amino]-16-benzylo-N-[(2R,3R)-1,3 -dihydroksybut-2-

ylo]-7-(1-hydroksyetylo) -13-(1H-indo-3-ilometylo)-6,9,12,15,18-pentaokso-1,2-ditia-

5,8,11,14,17-pentazacykloikozan-4-karboksyamid   

iPSMA                                                  – Lys(Nal)–Mocznik-Glu  

Lys                                                        – lizyna 

Glu                                                        – kwas glutaminowy  

LnCap                                                   – wrażliwe na androgeny ludzkie komórki 

                                                                 gruczolakoraka prostaty  

BBB                                                      – bariera krew-mózg 

FDA                                                       – Agencja Żywności i Leków  

THA                                                       – 4,4,4-trifluoro-1-(9-heksylokarbazol-3-ilo)  

1,3-butanodion                                                                                                                                                    

Phen                                                       – 1,10-fenantrolina  

DNA                                                      – kwas deoksyrybonukleinowy 

Dpq                                                        – dipirydo[3,2-d:2′,3′-f]chinoksalina 

Htfnb                                                     – 4,4,4-trifluoro-1-(2- naftylo)-1,3-butanodion  
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WPROWADZENIE 

 
Nieinwazyjne techniki diagnostyczne są metodami, w których obserwować 

można wyróżniające się właściwości tkanek patologicznych takich jak: ropnie, 

torbiele, tłuszczaki, martwice, obrzęki, wady wrodzone narządów, zmiany zanikowe, 

zwyrodnienia oraz zmiany nowotworowe. Obecnie wyróżnia się: magnetyczny 

rezonans jądrowy (MRI), konwencjonalną rentgenografię (RTG), tomografię 

komputerową (TK), pozytonową tomografię emisyjną (PET), tomografię emisyjną 

pojedynczego fotonu (SPECT) [1], ultrasonografię (USG), termografię czy też 

obrazowanie optyczne. Niemniej jednak, anatomiczne zmiany patologiczne można 

obserwować stosując środki kontrastowe, uzyskując wyraźniejszy obraz. Pozwala to 

na dokładniejszą analizę i precyzyjną diagnozę. Związki kompleksowe                                      

w obrazowaniu medycznym są coraz częściej używane ze względu na ich szeroką 

gamę właściwości fizykochemicznych oraz możliwość projektowania indywiduów 

chemicznych, w zależności od wymogów techniki obrazowania [2,3].  

 

 

1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ZWIĄZKÓW 

KOMPLEKSOWYCH JAKO ŚRODKÓW W OBRAZOWANIU 

MEDYCZNYM  

 

Dobór odpowiedniego jonu metalu odgrywa kluczową rolę w projektowaniu 

związków kontrastowych. W wielu przypadkach udowodniono zwiększanie 

aktywności chemicznej farmaceutyków poprzez jednoczesny atak kompleksu                   

w różnych miejscach komórki. 99mTc jest najczęściej używanym środkiem 

radioizotopowym do obrazowania medycznego. Ma krótki okres półtrwania (t1/2
=  6 

godzin) i emituje tylko fotony promieniowania gamma [4].  

Gadolin(III) [5], żelazo(III) [6], mangan(II) [7] i chrom(III) [8] są najczęściej 

wybierane  jako środki kontrastowe w magnetycznym rezonansie jądrowym. Gd(III), 

Fe(III) i Mn(II) to metale paramagnetyczne, niezwykle pożądane w tej technice.                   

Z kolei, jony metali lantanowców z powodzeniem używa się w obrazowaniu 

optycznym UV-VIS-NIR. 

     Obrazowanie medyczne można również wzmocnić poprzez odpowiednią selekcję 

ligandu. Ma to na celu wytworzenie pewnej swoistości, tak aby kompleks został 

związany z określonym typem komórki lub narządu. Ligandy mogą wiązać 

kowalencyjnie zarówno jon metalu jak i wektor np. białko czy przeciwciało. 

Utworzone pierścienie chelatowe zazwyczaj cechują się wysoką trwałością 

fizykochemiczną, termodynamiczną i kinetyczną. Jednakże należy pamiętać                         

o aspekcie toksyczności związków metaloorganicznym w stosunku do zdrowych 

komórek. Popularne są makrocykliczne ligandy np. kwas 1,4,7,10-tetraazacyklodo- 



 

 

dekan-1,4,7,10-tetraoctowy (DOTA), kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) czy 

kwas dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA) [9]. 

      Podsumowując, aby związek kompleksowy mógł być stosowany jako środek 

kontrastowy (CA) musi spełnić kilka kryteriów: 

1) nietoksyczność i brak oddziaływanie z lekami, 

2) gromadzenie wybiórcze w danym narządzie, 

3) szybka usuwalność z organizmu, 

4) dobra rozpuszczalność w płynach ustrojowych,  

5) wysoka relaksacyjność, 

6) brak ładunku elektrycznego. 

 

Wyżej wymienione wymogi dobrze obrazują, dlaczego stosowane są kompleksy 

metali z chelatującymi ligandami o dużych wartościach stałych trwałości aniżeli 

proste, na ogół toksyczne i labilne akwajony metali [9].  

 

2. ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE Gd(III), W(IV), Mn(II), 99mTc i Eu(III) 

STOSOWANE W MEDYCZNYCH TECHNIKACH 

DIAGNOSTYCZNYCH 

2.1. REZONANS MAGNETYCZNY 

     Magnetyczny rezonans jądrowy (Rys. 1) wykorzystywany jest zarówno przez 

chemików jak i medyków. Od czasu odkrycia tego zjawiska fizycznego początkowo 

przez Isidora Rabiego, a następnie przez Felixa Blocha i Edwarda Purcella w l946 

roku obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) zyskało ugruntowaną pozycję 

w diagnostyce medycznej i stanowi klasyczną technikę obrazowania. 

 
Rysunek 1.  Maszyna do rezonansu magnetycznego. Stworzony w BioRender.com 

Figure 1. MRI machine. Created with BioRender.com 

 

W 1974 roku Paul Lauterbur opublikował przekrój poprzeczny żywej myszy, 

natomiast pierwsze ciało ludzkie zostało zbadane tą techniką w 1977 roku przez 

Minkoffa, Goldsmitha i Vahan Damadian  (Rys. 2) [3, 10].  
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Rysunek 2.   Mózg myszy w obrazowaniu MRI. Stworzony w BioRender.com 

Figure 2.      Mouse brain in MRI imaging. Created with BioRender.com 

  

     MRI wykorzystuje różnice w szybkościach relaksacji podłużnej i poprzecznej 

(1/T1 lub 1/T2) protonu wody. Wysoka rozdzielczość wynosząca 0,1 μm umożliwia 

ocenę zmian fizjologicznych i patologicznych w obrębie tkanek miękkich (mózg, 

przewód i układ pokarmowy) w przeciwieństwie do tomografii komputerowej [11]. 

Stosując środki kontrastowe możliwe jest lepsze uwidocznienie wczesnych zmian 

chorobowych. Umożliwia to dokładniejszą analizę i diagnozę stanu chorobowego 

pacjenta. Dzieje się tak ponieważ środki kontrastowe używane w MRI skracają czas 

relaksacji protonów cząsteczek H2O. Uzyskuje się w ten sposób większą liczbę 

skanów oraz korzystniejszy stosunek sygnału do szumów. Intensywność sygnału 

zależy od ilości wody w danym fragmencie ciała i właściwości paramagnetycznych 

użytego środka kontrastującego, który wzmacnia lub osłabia sygnał [12-14]. 

2.1.1. Związki kompleksowe Gd(III) 

     Pierwszymi, komercyjnymi, małocząsteczkowymi środkami opartymi na 

liniowych chelatach DTPA i Gd(III) są: Gadovist® (gadobutulum), Magnevist® 

(dimegluminian gadopentatu), Omniscan® (gadodiamid), Dotarem® (megluminian 

gadoteratu) i ProHance® (gadoteridol) [9]. Stosowane są na szeroką skalę. Oprócz 

niskiej masy molowej chelatów DTPA i DOTA z Gd(III), kolejnym atrakcyjnym 

aspektem ich zastosowania w technikach diagnostycznych jest szybkie wydalanie                

z organizmu (około 100 minut) [15-17].  Na rysunku 3 przedstawione zostały trzy 

popularne związki kompleksowe na bazie Gd(III) z ligandami: DTPA (Gadovist®), 

DOTA (Dotarem®) oraz DTPA-BMEA (OptiMARK®).  

Popularność zyskują również inteligentne środki kontrastowe (z grupy tzw. sond 

molekularnych), które aktywowane są w organizmie pod wpływem stężenia 

niektórych jonów [3], zmian kwasowości  lub poprzez aktywność enzymatyczną [18] 

np. związek kompleksowy iterbu(III) z porfolaktonem, jak również z amidem 

perfluorkooktylosulfonowym [19].  

   Na uznanie zasługują również środki kontrastowe na bazie jonów metali 

przejściowych np. mangan(II) (3d5), żelazo(III) (3d5), chromu(III) (3d3) oraz jonów 

metali z grupy lantanowców np. gadolin(III) (4f7) [20]. 

     Dominującymi związkami kompleksowymi stosowanymi jako środki 

kontrastowe w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym są kompleksy 

gadolinu(III).  Jest  to  podyktowane  w  szczególności  siedmioma  niesparowanymi  



 

 

elektronami oraz dużą liczbą koordynacyjną (8 lub 9) wzmacniającą trwałość 

związków kompleksowych [21].  

 
Rysunek 3.  Związki kontrastowe gadolinu(III) w obrazowaniu MRI 

Figure 3.    Gadolinium (III) contrast compounds in MRI imaging 

 

       

     Małocząsteczkowe chelaty Gd(III) w wielu przypadkach działają nieselektywnie 

co jest głównym ograniczeniem dla klinicznego zastosowania. Zaproponowano więc 

zaprojektowanie kilku syntez związków metaloorganicznych opartych na jonach 

Gd(III) z makromolekułami takimi jak: polilizyna (PLL) (Rys. 4) i albumina. 

Udowodniono, że spowolnione ruchy obrotowe kompleksów powodują wzrost 

relaksacji. W przypadku chelatu gadolinu z PLL relaksacyjność jest 2,5 razy większa 

niż samego kompleksu Gd-DTPA [22]. Dodatkowo wykazano, że 

makrocząsteczkowe kompleksy Gd(III) z wyższą relaksacyjnością generują bardziej 

efektywny i wzmocniony kontrast, jednocześnie przy użyciu mniejszej dawki aniżeli 

podczas iniekcji samego gadolinu skoordynowanego przez anion 

dietylenotriaminopentaoctanowy [23].  

Kolejnym doniesieniem naukowym dotyczącym modyfikacji związków 

metaloorganicznych gadolinu(III) jest zastosowanie liposomów, jako nośników 

środków kontrastowych. Eksperyment polegał na przyłączeniu chelatów Gd(III) do 

powierzchni liposomów poprzez wiązanie kowalencyjne lub enkapsulacje w ich 

rdzeniu np. soli Gd(III) z kwasem bis(1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-

fosfoetanoloamino)-N-N'-dietylenotriaminopentaoctowym [24-26]. Zapewniło to 

duży stosunek powierzchni właściwej do objętości nanometrycznych indywiduów 

chemicznych oraz umożliwiło wprowadzenie dużej ilości związków kompleksowych 

gadolinu(III)  do  rdzenia.  Efektem  był   wzrost   czułości   środków   kontrastowych 
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w obrazowaniu MRI. Zaletą tej metody jest możliwość optymalizacji ze względu na 

modyfikacje: rozmiaru, ładunku powierzchniowego i właściwości mechanicznych 

liposomów, co może wpłynąć na akumulacje CA w zmianach patologicznych [25]. 

Jednakże, trzeba mieć świadomość, że relaksacyjność związków kompleksowych 

kapsułkowanych w liposomów jest na ogół niższa niż odpowiedni 

drobnocząsteczkowy CA [26]. 

 

 
Rysunek 4.  Struktura przestrzenna Gd-DTPA-Polilizyna 

Figure 4.     Spatial structure of the Gd-DTPA-Polylysine compound 

 

     W literaturze pojawiają się jednak informacje o zaburzeniach nefrologicznych 

prowadzących nawet do nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) stosując 

gadolinowe związki kontrastowe np. Omniscan® lub Magnevist®. U chorych na NSF 

zaobserwowano łączenie się jonów gadolinu z G-proteinowymi receptorami typu C 

(wapniowym i glutaminianowym) [27]. Dodatkowo, stosowanie dużych dawek 

takich kompleksów skłania środowisko naukowe do projektowania syntez, w których 

wykorzystywane byłyby jony metali przejściowych np. Mn, Fe oraz Cr. Z tego 

powodu w dalszej części niniejszego artykułu opiszemy najnowsze doniesienia 

literaturowe dotyczące związków manganu(II) jako środków kontrastowych                         

w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym [28].  

     Podsumowując, związki kompleksowe gadolinu(III) są z powodzeniem używane 

jako CA w rezonansie magnetycznym, jednakże ze względu na efekty uboczne 

(NSF), naukowcy projektują nowe środki kontrastowe zawierające nietoksyczne, 

jony metali przejściowych.  

 

2.1.2. Związki kompleksowe Mn(II) 

     W 2020 roku Kálmán i współpracownicy poinformowali o nowym związku 

kompleksowym na bazie Mn(II), którego użyli jako środka kontrastowego do 

zobrazowania mózgu myszy (Rys. 5) [29]. Chelat manganu(II) jest atrakcyjną 

propozycją do ewentualnej komercjalizacji, ze względu na wysoką: stabilność termo- 



 

 

dynamiczną (log KMnL = 14,86, pMn = 8,35) oraz bezwładność kinetyczną (t1/2
pH=7,4 

= 286,2 h). Niewątpliwą zaletą jest również optymalna relaksacyjność (r1p = 23,5 

mM−1 s-1) w obecności albuminy surowicy ludzkiej, co pozwala na znaczny wzrost 

natężenia sygnału MRI w układzie naczyniowym nawet przy małej dawce kompleksu 

(25 μmol/kg) [29].  

 
 

Rysunek 5.  Struktura przestrzenna związku Mn(II) zsyntezowana przez Kálmána 

Figure 5.     The spatial structure of the Mn(II) compound synthesized by Kálmán 

 

     Innym przykładem, o którym warto wspomnieć jest związek kompleksowy 

[MnH(PC2A-EA)] - oparty na jonie manganu(II) z ligandem będącym pochodną 

anionu poliaminokarboksylanowego. Jest to jeden z pierwszych związków 

kontrastowych, który może być aktywowany przez zmianę pH lokalnego środowiska. 

Stwierdzono, że ligand PC2A-EA (z boczną koordynacją etyloaminy) tworzy 

termodynamicznie stabilny (log KMnL = 19,01, pMn = 9,27) i kinetycznie obojętny 

kompleks z Mn(II) (t1/2 = 8 × 103 h przy pH = 7,4). Związek metaloorganiczny 

[MnH(PC2A-EA)] wykazuje stosunkowo powolną wymianę wody (4,0 ± 0,2 × 107 

s-1). Naukowcy sprawdzali jego właściwości kontrastowe badając ludzką surowice 

krwi podczas badania MRI, zmieniając środowisko pH (od 7,5 do 6,67). Czasy 

relaksacji T1 wynosiły od 298 do 222 ms natomiast czas relaksacji T2 od 456 do 113 

[30, 31]. Na rysunku 6 zostały przedstawione struktury ligandów PC2A, PC2A-EA, 

PCTA.  

 
Rysunek 6.  Struktura ligandów PC2A, PC2A-EA, PCTA 

Figure 6.     Structure of the PC2A, PC2A-EA, PCTA ligands 
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Spośród liniowych ligandów najczęściej badanym jest EDTA, który tworzy 

względnie stabilny kompleks [Mn(EDTA)]2- (logKMnL = 13,88, pMn = 7,95 przy pH 

= 7,4). Relaksacyjność tego związku koordynacyjnego wynosi 3,3 mM-1s-1 (298 K, 

20 MHz) [32], natomiast kinetyczna bezwładność [Mn(EDTA)]2- jest dość niska ze 

względu na elastyczność liganda w otwartym łańcuchu. Z kolei okres półtrwania (t1/2) 

reakcji dysocjacji obliczona w warunkach fizjologicznych (pH = 7,4) i przy stężeniu 

1 × 10-5 M wymienianego jonu miedzi(II) wynosi zaledwie 4,56 min [32].  

     Interesującą pracę w 2018 roku opublikowała grupa Phukana, w której autorzy 

zsyntezowali nowy związek kompleksowy Mn(II) koordynowany przez ligand 

pentakleszczowy oparty na piperazynie i pirydynie. Kompleks wykazał wyższą 

stabilność (logKMnL = 14,29) w porównaniu z [Mn(EDTA)]2- oraz wysoką wartość 

relaksacyjności 5,88 mM-1s-1 (298 K przy pH = 7,4) [33]. Powodem jest obecność 

dwóch cząsteczek wody połączonych z centrum koordynacyjnym. Badacze 

przygotowując cztery różne stężenia kompleksu (0,25, 0,50, 0,70 i 1,00 mM) 

sprawdzali aktywność związku jako środka kontrastowego, poprzez wykonanie 

fantomowych obrazów MR. Stwierdzono, że intensywność obrazu wzrasta wraz ze 

wzrostem stężenia kompleksu oraz, że nowy związek kompleksowy jest bezpieczną 

alternatywą dla kompleksów Gd(III) w rezonansie magnetycznym [33].  

     Reasumując, środki kontrastowe Mn(II) wykazują pożądane właściwości 

fizykochemiczne, aby zostać zamiennikami CA na bazie gadolinu(III). Dodatkowo, 

ze względu na dotychczasowy brak informacji na temat efektów ubocznych oraz 

toksyczności dla organizmów żywych stanowią atrakcyjną propozycję do 

ewentualnej komercjalizacji.  

 

2.2. KONWENCJONALNA RENTGENOGRAFIA I TOMOGRAFIA 

KOMPUTEROWA 

      Promieniowanie rentgenowskie jest stosowane w obrazowaniu tkanek twardych 

(kości) od ponad wieku (Rys. 7). To samo promieniowanie jest wykorzystywane 

również w tomografii komputerowej (TK), w której wykorzystuje się ruchomą lampę 

rentgenowską i detektor. Niemniej jednak, stosując środki kontrastowe możliwe jest 

obrazowanie tkanek miękkich. Popularnym środkiem do obrazowania przewodu 

pokarmowego jest siarczan(VI) baru [31]. Również znanymi rozpuszczalnymi                    

w wodzie środkami kontrastowymi są jodiksanol i joheksol oparte na strukturze 

1,3,5-trijodobenzenu. Stosowane na szeroką skalę w angiografii sercowo 

naczyniowej, wieńcowej, TK oraz mielografii. Jednakże, naukowcy próbują zastąpić 

wyżej wymionione związki nową generacją środków kontrastowych opartych na 

mniej toksycznych jonach wolframu np. kompleksach polioksywolframowych [34].  

 

 

 



 

 

 

Rysunek 7.  Maszyna do rentgenografii. Stworzony w BioRender.com 

Figure 7.     X-ray machine. Created with BioRender.com 

 

2.2.1. Związki kompleksowe W(IV) 

     Nowa generacja wielokleszczowych związków kompleksowych wolframu(IV)                

o zwiększonej stabilnośći hydrolitycznej jest coraz częściej wykorzystywana                      

w tomografii komputerowej. W szczególności bis-trójkleszczowe kompleksy                     

z klastrami W3O2 (Rys. 8). Naukowcy podali zwiazek wolframu o stężeniu 66 mg/mL 

oraz dawce 400 mg/kg szczurom przez żyłę ogonową, obserwując zmętnienie w 

naczyniach krwionośnych. Sukces projektu determinuje zobrazowanie serca, łuku 

aorty oraz tętnic szyjnych i głowowych [35].  

 

 
Rysunek 8.  Synteza bis-trójkleszczowych kompleksów W3O2  

Figure 8.     Synthesiss of bis tridentate W3O2 complexes 

 

     Kolejnym przykładem jest nowy klaster wolframu(IV) przedstawiony przez Yu                

i współpracowników. Kompleksowanie niestabilnego wodnego jonu 

[W3SO3(H2O)9]4- ligandem EGTA (Rys. 9) przyczyniło się do utworzenia 

termodynamicznie stabilnego i dobrze rozpuszczalnego w wodzie związku 

kompleksowego [36-38].  

 
Rysunek 9.  Struktura ligandu H4EGTA  

Figure 9.     Structure of the H4EGTA ligand 
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Naukowcy wykazali, że zdolność tłumienia promieniowania rentgenowskiego 

związku Na4[(W3SO3)2(EGTA)3] jest cztery razy większa niż znanego jodowego, 

niejonowego związku chemicznego - joheksolu. Udowodniono również niski poziom 

toksyczność i dopuszczalny profil farmakokinetyczny w badaniu rentgenowskim in 

vitro i in vivo [36, 39]. 

      Nowa generacja wielokleszczowych związków kompleksowych wolframu(IV) 

stanowi alternatywne i nowatorskie rozwiązanie dla znanych i toksycznych 

związków tj. BaSO4 czy jodiksanol, ze względu na stabilność termodynamiczną                     

i hydrolityczną. 

  
2.3. RADIOMEDYCYNA DIAGNOSTYCZNA 

W radiomedycynie diagnostycznej wykorzystuje się izotopy promieniotwórcze 

metali, które definiuje się jako znaczniki, natomiast nośnikami określane są ligandy 

organiczne. Obecnie wyróznia się dwie metody do stawiania diagnoz [40-42]: 

1) Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) (Rys. 10) – stosowane są jony 

metali emitujące pozytony np. 55Co, 64Cu, 68Ga, 11C, 13N, 15O 

2) Tomografia emisyjna pojedyńczych fotonów (SPECT) – wykorzystujące 

jony metali emitujące promieniowanie Ɣ np. 99mTc, 67Ga, 111In 

 

 
Rysunek 10.  Maszyna PET dla myszy. Stworzony w BioRender.com. 
Figure 10.     Mouse PET machine. Created with BioRender.com. 

 

2.3.1. Związki kompleksowe 99mTc 

     W niniejszym przęglądzie chcielibyśmy się skupić na najbardziej 

upowszechnionej grupie związków technetu, stanowiącej ponad 80% 

radiofarmaceutyków wykorzystywanych klinicznie. 99mTc to unikalny radionuklid ze 

względu na jego idealne właściwości jądrowe i łatwe przygotowanie niewymagające 

kosztownej infrastruktury [43].  

     Najbardziej znanym związkiem na bazie technetu jest kardiolit (Cardiolite®) 

(Rys. 11). [Tc(CNR)6]+ [R=CH2C(CH3)2OCH3] został zatwierdzony przez FDA jako 

środek służący do oceny czynności płuc i nerek. Jednak najbardziej wkorzystywany  

 



 

 

jest w diagnostyce serca, ze względu na selektywność wchłaniania przez miesień 

sercowy [44].  

 
Rysunek 11.  Struktura przestrzenna kardiolitu  

Figure 11.     Spatial structure of the Cardiolite® 

 

     Innym przykładem jeset radiofarmaceutyk [99mTc]Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Rys. 

12). Jest to komercyjny produkt leczniczy, który wykazuje powinowactwo do tkanek 

z nadekspresją receptorów somatostatyny [45]. Po dożylnej iniekcji tego związku 

obserwuje się szybką elimincacje z krwi pacjenta. Niemniej jednak, znacznik 

agreguje się w guzach cechujących się dużą gęstością SSTR (receptor 

somatostatyny). Należą do nich: trzustkowe guzy neuroendokrynne czy też 

gruczolaki przysadki [46]. W niektórych okolicznościach nie jest to związane                          

z chorobą nowotworową, ponieważ duża gęstość SSTR może wystąpić w ostrych 

stanach zapalnych organizmu [47]. 

 
Rysunek 12.  Struktura przestrzenna [99mTc]Tc-EDDA/HYNIC-TOC  
Figure 12.     Spatial structure of [99mTc]Tc-EDDA/HYNIC-TOC  
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     Kolejnym przykładem jest dwufunkcyjny związek HYNIC-iPSMA, który został 

zaprojektowany do wykorzystania jako organiczny ligand koordynujący technet. 

Stwierdzono, że radiozwiązek jest odporny na transchelatacje przez cysteinę, co 

wskazuje na wysoką stabilność we krwi. Badania in vitro wykazały specyficzne 

wiązanie receptora i internalizację [99mTc]Tc-HYNIC-iPSMA (Rys. 13)                                  

w komórkach LNCaP (wrażliwe na androgeny ludzkie komórki). W badaniach 

przedklinicznych na modelach zwierzęcych udowodniono wychwyt 

radiofarmacytyku przez guza prostaty (9,84 ± 2,63% IA/g w 3h) [48]. Dodatkową 

korzyścią jest wypłukiwanie związku z organizmu, które zachodzi głównie przez 

nerki i wątrobę (z niewielką akumulacją w tych narządach). Analizując pierwsze 

badania na zdrowych ochotniach stwierdzono znaczny wychwyt w gruczołach 

przytarczycznych, ślinowych i łzowych. Badania uzupełniono o obrazowanie SPECT 

dwóch pacjentów z rakiem prostaty pokazując, że [99mTc]Tc-HYNIC-iPSMA 

wyraźnie wykrył nadekspresję nowotworu prostaty i ich przerzutów [48-50].  

 

Rysunek 13.  Struktura przestrzenna [99mTc]Tc-HYNIC-iPSMA  

Figure 13.     Spatial structure of [99mTc]Tc-HYNIC-iPSMA 

 

     Powszechną przeszkodą w rozwoju środków obrazujących na bazie technetu jest 

słaba zdolnośc przechodzenia radiofarmacytyków przez barierę krew-mózg (BBB). 

Ten aspekt utrudniał rozwój kliniczny wielu środków do obrazowania, które pomimo 

ich wysokiego selektywnego powinowactwa in vitro do biologicznego celu (między 

innymi w ośrodkowym układzie nerwowym), nie były w stanie pokonywać BBB 

[51]. Problem penetracji BBB był podejmowany w różnych badaniach mających na 

celu projektowanie kompleksów technetu, którego targetami byłyby blaszki 

amyloidowe (A), odpowiadające za chorobę Alzheimera. W ostatnich latach 

pojawiło się wiele interesujących kompleksów 99mTc, które wykazują wysokie 

powinowactwo do agregacji w blaszkach amyloidowych. Jeden z nich zawiera 

benzotiazol (Rys. 14a) i benzoimidazol – takie połączenie wykazało zdolność do 

przenikania bariery krew-mózg. Udowodniono również wysokie powinowactwo 

kompleksu do blaszki amylidowej 7,94 ± 1,46% A/g 2 minuty po wstrzyknięciu. Ta 

strategia została również z powodzeniem zastosowana do innych strukturalnie  podo- 



 

 

bnych matryc molekularnych, takich jak benzimidazol (Rys. 14b) i N-

metylobenzimidazol (Rys. 14c) [52].  

 

 

Rysunek 14.  Struktura przestrzenna 99mTc z benzotiazolem (a), benzimidazol (b) oraz z metylobenzimidazolem 

(c) 

Figure 14.     Spatial structure of 99mTc with benzothiazole (a), benzimidazole (b) and methylbenzimidazole (c) 

 

     Podsumowując, związki technetu są z powodzeniem używane w radiomedycynie 

diagnostycznej, ze względu na stosounkowo szybkie wypłukiwanie z organizmu oraz 

odporność na transchelatacje. Jednak przejście przez BBB stwarza wyzwania dla 

naukowców do projektowania nowych idywidułów chemicznych opartych na 

benzoimidazolu i jego pochodnych.  

 
2.4. OBRAZOWANIE OPTYCZNE UV-VIS-NIR 

     Obrazowanie optyczne jest przydatną techniką przy wizualizacji tkanek miękkich. 

W tej metodzie wykorzystuje się wiązkę swiatła w zakresie od nadfioletu po bliską 

podczerwień. Coraz częściej w literaturze pojawiają się doniesienia o stosowaniu 

związków kompleksowych na bazie lantanowców jako znaczników. Właściwości 

optyczne takie jak szerokie zakresy absorpcji, wąska emisja pasma, duże przesunięcie 

Stokesa, długie czasy życia w stanie wzbudzonym (w zakresie milisekund) oraz 

niewrażliwość na tlen pozwalają na zastosowanie techniki obrazowania optycznego 

z wykorzystaniem lantanowców [53]. W obrazowaniu, w którym długość światła 

odpowiada zakresowi 350-600 nm propaguje się związki kompleksowe europu(III) 

oraz terbu(III), natomiast przy długości fali w zakresie 600-1000 nm moża wyróżnić 

związki metaloorganiczne opierające się na jonach niobu(III), prazeodym(III), 

erbu(III) i iterbu(III) [54].  

2.4.1. Związki kompleksowe Eu(III) 

     Związki kompleksowe zawierające jako ligandy organiczne β-diketoniany są 

stosowane jako sondy molekularne, ponieważ zapewniają mniejszą lukę 

energetyczną pomiędzy najniższym stanem S1 a stanem T1, w wyniku czego można 

zaobserbować efektywne transfery energii. Eksperymenty przeprowadzone przez Hu 

i współpracowników pokazują, że chelat THA (4,4,4-trifluoro-1-(9-heksylokarbazol-

3-ilo)-1,3-butanodion) zapewnia wydajną dwufotonową sensybilizację luminescencji 

Eu(III) w neutralnym kompleksie Eu(THA)3Phen (Rys. 15) [55].  Najbardziej  inten- 
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sywne przejście obserwuje się przy 367,8 nm. Po wzbudzeniu Eu(THA)3Phen przy 

364 nm widoczna jest charakterystyczna, jasnoczerwona, długotrwała luminescencja 

spowodowana transferem energii z anionów THA do Eu(III). Zmierzony czas życia 

luminescencji związku Eu(THA)3Phen wyniósł 678 ms (w temperaturze pokojowej) 

[56].  

 
Rysunek 15.  Struktura przestrzenna Eu(THA)3Phen  

Figure 15.     Spatial structure of Eu(THA)3Phen 

 

     Kolejnym ciekawym przypadkiem są kompleksy Eu(III) i Tb(III), których 

naukowcy użyli jako sond do obrazowania komórkowego oraz jako środków 

fototerapeutycznych. [Ln(dpq)(tfnb)3] (Ln = Eu lub Tb) wykazały znaczącą 

fotocytotoksyczność w świetle UVA (promieniowanie ultrafioletowe) (Rys. 16) [57]. 

Oba kompleksy wykazywały wydajne fotoindukowane cięcie DNA z udziałem 1O2 

(tlen singletowy) i rodnika •OH. W wyniku silnej emisji wewnętrznej, obserwować 

moża było internalizacje komórkową na liniach komórkowych raka: szyjki macicy 

(HeLa), piersi (MCF-7,) i płuc (H460). Badanie za pomocą mikroskopu 

konfokalnego (fluorescencyjnego) ujawniło lokalizację cytozolową i jądrową stanów 

patologiczych [57].  

Ostatnio grupa Chandry przedstawiła nowy, heterometaliczny, wielofunkcyjny 

kompleks [{cisPtCl2(DMSO)}2Eu(L)(H2O)] (Rys. 17) gdzie L=N,N″-bis(3-

amidochinolino)kwas dietylenotriamino-N,N′,N″-trioctowy. Związek metalo-

organiczny posiada dwa terapeutyczne centra platyny jako kowalencyjne środki 

wiążące DNA i jedno centrum emisyjne Eu3+ [58]. Teranostyczny kompleks Eu–Pt2 

wykazał znaczny wychwyt celularny lini komórkowej raka szyjki macicy (HeLa),               

w ciągu 4 godzin inkubacji. Eksperyment przeprowadzony z barwnikiem jądrowym 

Hoechst 33258 wykazał zaś jądrowy, jak i cytozolowy rozkład kompleksu [58]. 

 

 

 

 



 

 

 

Rysunek 16.  Struktura przestrzenna [Eu(dpq)(tfnb)3] 

Figure 16.     Spatial structure of [Eu(dpq)(tfnb)3] 

 

 

     

 

Rysunek 17.  Struktura przestrzenna [{cisPtCl2(DMSO)}2Eu(L)(H2O)] 

Figure 17.     Spatial structure of [{cisPtCl2(DMSO)}2Eu(L)(H2O)] 

 

     Ostatnim przykładem jest nowy trimetaliczny kompleks na bazie europu(III)                     

i dwóch jonów platyny. Scarpantonio i współpracownicy udowodnili, że kompleks 

posiada zdolność do wiązania DNA przez bis interkalacje jednoski Pt-tpy [59], co 

doprowadziło do usztywnienia DNA grasicy cielęcej – co jest typowym zjawiskiem 

dla interkalatorów. Naukowcy zaobserwowali trzykrotnie wzmocnioną 

luminescencję po interakcji z ctDNA (DNA grasicy cielęcej) [59-61].  
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     Reasumując, związki kompleksowe europu(III) z organicznymi β-diketonianami 

wykazują wydajną dwufotonową sensybilizację luminescencji dlatego mogą być                    

z powodzeniem używane w obrazowaniu optycznym. Z kolei, połączenia 

lantanowców z platyną stanowią bifunkcyjne zespolenie – zarówno terapetyczne jak 

i emisyjne.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

     Analiza literaturowa w zakresie syntezy nowych związków kontrastowych 

pokazuje, że trudno jest zaprojektować nowe związki kompleksowe technetu, które 

wykazywałyby wszystkie cechy idealnego radiofarmacetyku tj. mała masa molowa, 

odpowiedni charakter lipofilowy, neutralny ładunek i wysoką stabilność wymaganą 

do penetracji ściany komórek śródbłonka - główny składnik bariery. Przyszłe badania 

powinny skupić się na syntezie soli technetu z ligandami organicznymi tj. 

benzotiazol, benzoimidazol i ich pochodnych ponieważ takie połączenia wykazują 

zdolność do przenikania bariery krew-mózg. 

     Dodatkowo, w literaturze pojawiają się informacje na temat słabej wydajności 

kwantowej (stosunku liczby fotonów wyemitowanych do liczby fotonów 

zaobsorbowanych) związków kompkeksowych na bazie lantanowców. W związku                  

z tym naukowcy powinni się koncentrować nad projektowaniem syntez, które 

uwzględniałyby obecność ligandów organicznych wzmacniających wydajność 

kwantową np. antrachinon, cyjanina, rodamina, fluoresceina oraz bor(III) 

dipirrometeniany (BODIPY).  
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[12] S. Gündüz, S. Vibhute, R. Botár, F. K. Kálmán, I. Tóth, G. Tircsó, G. Angelovski, Inorg. 

Chem., 2018, 57,  5973. 

[13] J. Schoormans, C. Calcagno, M. R. Daal, R. C. Wüst, R. C. Faries, A. Maier, G. J. Strijkers, Magn. 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Firma CEMIS-TECH Sp. z o.o. powstała w celu 

promowania ekologicznych rozwiązań firmy SOAPY-

EUROPE na rynku polskim i rynkach środkowej 

Europy. Jednakże energiczne poczynania naszego 

profesjonalnego zespołu, zaowocowały rozszerzeniem działalności na segment 

laboratoryjny. 

 W chwili obecnej CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest wyłącznym i autoryzowanym 

przedstawicielem w Polsce tak uznanych firm jak: CEM Corporation, Syrris, Thales Nano, 

ZUELAB, Getinge czy F-DGSi. 

 Ambicją naszej firmy jest dostarczenie Państwu nie tylko zamówionego sprzętu. 

Nasi specjaliści pomogą w wyborze urządzeń i dostosują ofertę do Państwa specyficznych 

wymagań aplikacyjnych. Proponujemy też grupowe bądź indywidualne szkolenia w naszym 

laboratorium aplikacyjnym w Kamp-Lintfort lub w Poznaniu. Ułatwi to Państwu szybkie 

opracowanie własnych metodyk analitycznych lub przygotowania próbek do analizy. 

 CEMIS-TECH Sp. z o.o. organizuje we współpracy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach coroczne Sympozjum na Łysej Górze. Możecie tam Państwo 

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej analityki chemicznej, a także 

indywidualnie skonsultować swoje problemy z najwybitniejszymi postaciami polskiej 

chemii. 
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64. Zjazd Naukowy PTChem - podziękowania 

Szanowni Państwo,   

W dniach 11-16. września 2022 r. odbył się 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego, organizowany przez oddział w Lublinie. Chciałabym w imieniu Zarządu 

Głównego PTChem jeszcze raz podziękować Komitetowi Organizacyjnemu pod 

przewodnictwem prof. Beaty Podkościelnej oraz Komitetowi Naukowemu pod kierunkiem 

prof. Anny Deryło-Marczewskiej za przygotowanie tego ważnego wydarzenia dla członków 

towarzystwa. Serdecznie dziękuję także wszystkim uczestnikom za obecność i okazane 

zainteresowanie konferencją oraz wspólną podróż w świat chemii. Doceniamy udział 

wykładowców i prelegentów oraz wszystkich osób, które organizowały i uczestniczyły                

w wymianie myśli i refleksji podczas licznych wykładów, prezentacji, posterów oraz 

warsztatów i spotkań towarzyszących.   

Do zobaczenia w przyszłym roku w Toruniu (18-22 września 2023 r.)!  

 

Prof. Izabela Nowak 

/Prezes ZG PTChem/ 

 

 

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia                               

i Zastosowanie” 

 

Szósta edycja studiów rozpoczyna się 

22.10.2022, godz. 10:00 w Politechnice Krakowskiej. 

Bliższe informacje na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/  

Uczestnik Studiów otrzymuje  Świadectwo Politechniki Krakowskiej 
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Studia Podyplomowe przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu 

najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Dedykowane są 

głównie dla: 

•         dyrektorów, menadżerów, kierowników, i technologów fabryk farb i lakierów 

•         pracowników działów marketingu i obsługi klienta 

•         specjalistów z działów badań i rozwoju, kontroli jakości 

•         specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni 

•         innych osób zainteresowanych biznesem farb 

Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych. Wykładowcami są 

naukowcy, specjaliści z instytutów badawczych z kraju i za granicą, oraz praktycy                       

z przemysłu. 

Karta zgłoszenia na studia na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/rejestracja.html 

Bliższe informacje dostępne poprzez: https://studiafarby.pk.edu.pl/kontakt.html 

 



 

 

 

 

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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