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Niniejsze materiały konferencyjne zostały przygotowane na podstawie abstraktów
nadesłanych przez aktywnych uczestników e-Zjazdu Zimowego SSPTChem.
SSPTChem nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Redakcja naukowa i przygotowanie materiałów
mgr inż. Daria Jaworska

Projekt logo i grafik
mgr inż. Jordan Sycz
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Program Zjazdu

14

Wykłady Plenarne

21

Komunikaty Ustne
Komunikaty z badań własnych

26

Komunikaty popularnonaukowe

91

Komunikaty Posterowe
Postery z badań własnych

100

Postery popularnonaukowe

124

Indeks Uczestników Zjazdu

129
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REJESTRACJA (LOGOWANIE)

9:00

OTWARCIE

9:15

WYKŁAD PLENARNY - INAUGURACYJNY
DR HAB. DAGMARA JACEWICZ, PROF. UCZELNI

9:55

PRZERWA TECHNICZNA

10:00

10:40

CHEMIA
NIEORGANICZNA
I KOORDYNACYJNA
CHEMIA ORGANICZNA
I SUPRAMOLEKULARNA

13:10

PRZERWA
CHEMIA MEDYCZNA
I LEKÓW

POKÓJ B

12:20

SEKCJA
INTERDYSCYPLINARNA

10:00

BIOTECHNOLOGIA

12:20

CHEMIA MATERIAŁÓW
I TECHNOLOGIA CHEMICZNA
(1/2)

14:00

PRZERWA ODBIADOWA

15:00

WYKŁAD PLENARNY
DR HAB. SZYMON BOCIAN, PROF. UCZELNI

CHEMIA ANALITYCZNA
I ŚRODOWISKA

CHEMIA MATERIAŁÓW
I TECHNOLOGIA CHEMICZNA
(2/2)

16:20

CHEMIA FIZYCZNA
I TEORETYCZNA

GD

15:40

15:40

17:30

SESJA POSTEROWA

POKÓJ A

POKÓJ A

POKÓJ A

12:00

POKÓJ B

8:30

POKÓJ B

POKÓJ A
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18:30

ZAKOŃCZENIE
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CHEMIA NIEORGANICZNA I KOORDYNACYJNA
10:00
10:10

Deresz

Krystyna

W poszukiwaniu fotoprzełączalnych związków
kompleksowych kobaltu zawierających grupę nitrową

10:10
10:20

Jankowska

Dominika

Synteza i badania spektroskopowe nowych
makrocyklicznych kompleksów cynku(II)
z wielodonorowymi zasadami Schiffa
oraz ich zastosowanie do otrzymania cienkich filmów
o właściwościach fluorescencyjnych

10:20
10:30

Siedzielnik

Magdalena

Wielordzeniowe kompleksy niklu z zasadami Schiffa

CHEMIA ORGANICZNA I SUPRAMOLEKULARNA
10:40
10:50
10:50
11:00
11:00
11:10
11:10
11:20

Adamczyk

Justyna

Rola łańcuchów alifatycznych w azynach aldehydu
salicylowego

Barteczko

Natalia

Zastosowanie mieszanin głęboko eutektycznych

Buchcic

Aleksandra

Doroszko

Cyprian

11:20
11:30

Frąckowiak

Dawid

11:30
11:40

Gromacka

Weronika

Kowalczyk

Anna

Lisiecka

Natalia

11:40
11:50
11:50
12:00

Chiralne ligandy fosfinoazirydynowe w reakcjach
asymetrycznych z udziałem jonów cynku
Synteza stereokontrolowana z wykorzystaniem
ProPhenolu
Pentahydrat podchlorynu sodu — praktyczny
utleniacz do syntez rozpuszczalnikowych i w ciele
stałym
Synteza aldehydów α,β-nienasyconych
Synteza pochodnych 1H-indazolu w reakcji (3+2)cykloaddycji arynów z iminami trifluoroacetonitrylu
Czwartorzędowe sole tropiniowe – alternatywa
wobec adiuwantów w preparatach herbicydowych?
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CHEMIA MEDYCZNA I LEKÓW
12:20
12:30

Bastian

Paulina

12:30
12:40

FajkisZajączkowska

Nikola

12:40
12:50

Grzywaczyk

Adam

12:50
13:00

Szustowski

Paweł

13:00
13:10

Szafrańska

Katarzyna

2-metoksyestradiol indukuje stres nitrooksydacyjny
w komórkach glejaka ludzkiego
Zmiana środowiska reakcji – czyli jak wpłynąć na
szybkość i wydajność syntezy pochodnych
imidazopirydyny?
Rearrangement of Bacterial Biomembrane Exposed
to Antibiotics
Wpływ procesu ekstrakcji rdestu japońskiego (łac.
Reynoutria japonica) na zawartość związków
aktywnych i aktywność przeciwutleniającą
przygotowanych ekstraktów
Marzenie o śnie, czyli różne oblicza zolpidemu i jego
pochodnych

BIOTECHNOLOGIA
13:10
13:20

Burlaga

Natalia

Haraźna

Katarzyna

Mielko

Karolina

13:40
13:50

Prusinowski

Maciej

13:50
14:00

Wróbel

Patrycja

13:20
13:30
13:30
13:40

Porównanie biologicznych i fizykochemicznych metod
degradacji wybranych azolowych związków
przeciwgrzybiczych
Bakteryjne poliestry – polihydroksyalkaniany (PHA)
oraz ich zastosowanie w różnych gałęziach medycyny
Dezintegracja mikroorganizmów – wpływ metody
na wyniki badań metabolomicznych
Interactions of Myb1 and Myb2 Binding Domain from
Human TRF1 and TRF2 Shelterin Complex Protein
with Telomeric DNA
Synteza funkcjonalnych pochodnych aminoamidów
oraz określenie ich właściwości
przeciwdrobnoustrojowych

CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKA
15:40
15:50
15:50
16:00
16:00
16:10

Gęca

Marlena

Karpiński

Robert

Kowalewska

Karolina

Badanie możliwości usuwania poli(kwasu
akrylowego) i Tritonu X-100 z roztworów wodnych,
przy użyciu węgli aktywnych uzyskanych z ziela
skrzypu polnego
Woltamperometryczne (ITV) badanie
fenyloetyloaminy
Carbosilane Dendrimers Studied at the Polarized
Liquid-Liquid Interface
17

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

16:10
16:20

Lewandowska

Wiktoria

16:20
16:30

Małyjurek

Zuzanna

16:30
16:40

Musielak

Marcin

16:40
16:50

Pietrzyk

Daria

16:50
17:00

Sobczak

Karolina

17:00
17:10

Sołtyszewska

Dominika

17:10
17:20

Ścigalski

Piotr

Nowoczesna technologia – toryfikacja biomasy
pod postacią miskantusa dla potrzeb energetyki,
rolnictwa, budownictwa oraz przemysłu chemicznego
Potwierdzanie autentyczności herbaty rooibos
i honeybush
Wysoce selektywna adsorpcja ultraśladowych jonów
rtęci przy użyciu tlenku grafenu zmodyfikowanego
tiosemikarbazydem oraz ich oznaczanie w wodach
za pomocą techniki TXRF
Derywatyzacja chemiczna jako niezbędny etap
przygotowania próbek do oznaczania aminotioli
w płynach biologicznych
Elektrochemiczne badanie efedryny
na spolaryzowanych granicach cieczowych
Sorbenty pochodzące ze źródeł odnawialnych
do usuwania barwników i związków endokrynnie
czynnych z roztworów wodnych - otrzymywanie
i badanie właściwości
Badanie zdolności sorpcyjnych spinelowego
materiału porowatego na bazie magnezu
otrzymanego metodą samozapłonu zol-żel

SEKCJA INTERDYSCYPLINARNA
10:00
10:10

Adamska

Elżbieta

10:10
10:20

Augustyniak

Karolina

Buta

Aleksandra

DziubińskaKühn

Katarzyna

Hachlica

Natalia

10:20
10:30
10:30
10:40
10:40
10:50
10:50
11:00

Józiewicz

Jakub

11:00
11:10

Jaworska

Daria

Porównanie powierzchni oraz właściwości struktur
rdzeń-otoczka
Obrazowanie FTIR i ramanowskie jako nowa
strategia analityczna w śledzeniu procesu
różnicowania komórek macierzystych
Rekonstytucja kanału potasowego (ROMK)
do sztucznych błon lipidowych
Studies of Metal-Ion Interactions Using UltraSensitive Beta-Detected NMR
Agregacja chiralnych karotenoidów w liposomach
Archemist: wspomaganie dydaktycznych zajęć
laboratoryjnych przy pomocy rozszerzonej
rzeczywistości
Proces hydratacji termoczułych hydrożeli
polimerowych
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11:10
11:20
11:20
11:30

Kaczmarek

Katarzyna

Kiczor

Anna

Rurarz

Beata

Urbanek

Kinga

11:40
11:50

Swebocki

Tomasz

11:50
12:00

Ślefarska

Daria

11:30
11:40

Ocena mikroskopowa szczotkowanej powierzchni
ceramik stomatologicznych
Niskoporowate nanokryształy aktywne
do zastosowań światłowodowych
Czy nanocząstki mogą ograniczać ryzyko związane
z zanieczyszczeniem mykotoksynami?
Opportunities in Electrochemistry of Heterogenous
Systems in the Context of Polysaccharide Hydrogels
Analysis of Volatile Organic Compounds in Head
Space of Gastric Cancer Cell Lines, Tissues
and in Exhaled Air of Patients with Gastric Cancer

CHEMIA MATERIAŁÓW I TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Adaszyński

Marek

Właściwości optyczne emulsji mieszaniny ciekłego
kryształu z barwnikiem fluorescencyjnym w matrycy
polimerowej

Binkowski

Paweł

Otrzymywanie grafenu o wysokiej powierzchni

Borowski

Patryk

Gdula

Katarzyna

Głąb

Magdalena

Jagódka

Paulina

Komorek

Paulina

KudłacikKramarczyk

Sonia

13:40
13:50

Matuszek

Krzysztof

13:50
14:00

Mieszczanin

Angelika

Parnicka

Patrycja

Waszczuk

Paulina

12:20
12:30
12:30
12:40
12:40
12:50
12:50
13:00
13:00
13:10
13:10
13:20
13:20
13:30
13:30
13:40

15:40
15:50
15:50
16:00

Nowe kompleksy nitrowe jako potencjalne materiały
fotoprzełączalne
Synteza i właściwości kompozytów
polifenylenowinylenu i materiałów węglowych
Otrzymywanie nanosfer polimerowych na bazie
albuminy
Wpływ sposobu wymiany rozpuszczalników
na właściwości teksturalne MIL-101
Orientacja, konformacja oraz hydratacja lizozymu
na powierzchni Au
Matryce hydrożelowe jako układy transdermalne
w terapii przeciwnowotworowej
„Kiedy t-shirt naładuje smartfona?”, czyli postępy
w badaniach ultraelastycznych organicznych ogniw
fotowoltaicznych
Otrzymywanie pochodnych acetylenów w reakcji
Buchwalda-Hartwiga
Synteza i charakterystyka kompozytu AgInS 2/Bi2WO6
do fotokatalitycznego generowania wodoru
Wpływ temperatury na epoksydowanie oleju
lnianego w obecności klinoptylolitu
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16:00
16:10

Wilczewska

Patrycja

16:10
16:20

Wilczewska

Patrycja

Imidazoliowe ciecze jonowe w syntezie bromków
bizmutylu
Synteza i charakterystyka kompozytów zawierających
grafenowe kropki kwantowe oraz nanocząstki
polipirolu

CHEMIA FIZYCZNA I TEORETYCZNA
16:20
16:30

Bogunia

Małgorzata

16:30
16:40

Celej

Joanna

Didovets

Yuliia

Klimas

Oskar

Krancewicz

Katarzyna

Mech-Warda

Paulina

Zając

Marcin

16:40
16:50
16:50
17:00
17:00
17:10
17:10
17:20
17:20
17:30

Teoretyczne studia nad wpływem temperatury, siły
jonowej, wielkości i kształtu cząsteczek
na oddziaływania hydrofobowe
Obrazowanie aktywności redoks oraz topografii
za pomocą skaningowej mikroskopii
elektrochemicznej (SECM)
Badanie procesu degradacji nylonu 6 metodami
kwantowo-chemicznymi
Theoretical Study on the Interaction of the
Supramolecular Congo Red with Water Molecules
Nowe pochodne 6-tiopuryn, właściwości spektralne
i fotofizyczne
Jak 2-hydrazynopirazyna i jej chlorkowa pochodna
oddziałują z DNA, czyli o ich bioaktywności
Potencjał zeta jako parametr determinujący
stabilność naturalnych i sztucznych błon lipidowych
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Dr hab. Dagmara Jacewicz
Uniwersytet Gdański
e-mail: dagmara.jacewicz@ug.edu.pl

Dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, profesor uczelni urodziła się 30 września
1976 roku w Bolesławcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała tamże
edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. Studiowała
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2001 roku
obroniła pracę magisterską. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pracę doktorską obroniła w 2005
roku,za którą otrzymała nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa
Chemicznego. W lipcu 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego
na Wydziale Chemii UG. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemii jako asystent,
adiunkt i profesor uczelni (od 2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na
chemii związków kompleksowych, kinetyce reakcji oraz na biosensorach
molekularnych, a w szczególności na ich zastosowaniach do oznaczania tlenku
azotu(IV) i tlenku węgla(IV) w materiale biologicznym. Jej dorobek naukowy obejmuje
ponad 100 prac naukowych, z czego 93 to publikacje wydane w czasopismach
o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką ponad 100 komunikatów naukowych
na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
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ZASTOSOWANIE ANALITYCZNEJ METODY OZNACZANIA STĘŻENIA TLENKU
WĘGLA(IV) ORAZ NADTLENKU WODORU W KOMÓRKACH HIPOKAMPA
Dagmara Jacewicz
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
dagmara.jacewicz@ug.edu.pl
Nadtlenek wodoru to najczęstszy czynnik ryzyka stresu oksydacyjnego
w chorobach neurodegeneracyjnych, udarze mózgu i zmianach miażdżycowych
w obrębie naczyń mózgowych. Penetruje on bariery błon komórkowych i wydaje
się być uniwersalnym mediatorem sygnalizacji związanej ze stresem oksydacyjnym.
Przeprowadzone badania biologiczne wykazały, że związek koordynacyjny cis+
[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2] , gdzie pm oznacza pirydoksaminę może być wykorzystywany
jako biosensor do oznaczania stężenia tlenku węgla(IV) oraz nadtlenku wodoru
+
w materiale
biologicznym.
Dzięki
zastosowaniu
cis-Cr(C2O4)(pm)(OH2)2] ,
zaobserwowano znaczące spowolnienie bardzo szybkich reakcji zachodzących
w układach biologicznych. Badania przeprowadzono na linii komórkowej hipokampa
HT22, która wykazuje selektywną wrażliwość na obecność kwasu glutaminowego
w medium komórkowym. Kwas glutaminowy powoduje wywołanie stresu
oksydacyjnego związanego z zahamowaniem migracji utlenionej formy cysteiny
[1]
do wnętrza komórek . Następstwem inkubacji komórek HT22 z kwasem
glutaminowym jest spadek stężenia śródkomórkowego glutationu niezbędnego
[2]
do detoksykacji nadtlenku wodoru .
Opracowanie nowej metody oznaczania stężenia nadtlenku wodoru powstającego
w układach biologicznych pozwoliło na zrozumienie roli sygnalizacyjnej tej reaktywnej
formy tlenu w uzyskiwaniu oporności struktur podwzgórza na sygnalizacyjną
anorektyczną regulację leptyny prowadzącą do cukrzycy typu II lub schorzeń
neurodegeneracyjnych.

1

D. Jacewicz, K. Siedlecka-Kroplewska, J. Drzeżdżon, A. Piotrowska, D. Wyrzykowski, A. Tesmar,
K. Żamojć , L. Chmurzyński, Scientific Reports, 2017, 7, 1-6.
2
D. Jacewicz, K. Siedlecka-Kroplewska, J. Pranczk, D. Wyrzykowski, M. Woźniak, L. Chmurzyński,
Molecules, 2014, 19, 8533-8543.
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Dr hab. Szymon Bocian (ur. 1983 r.) – profesor uniwersytetu w Katedrze Chemii
Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora
nauk chemicznych uzyskał w 2011 roku na Wydziale Chemii UMK a w roku 2016
uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był laureatem stypendium „Start” Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
wybitnych młodych naukowców. Jego rozprawa doktorska i habilitacyjna uzyskały
nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Nagroda im. Aleksandra
Zamojskiego) i Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest autorem 74 publikacji
naukowych i 3 rozdziałów w książkach.
Jego praca badawcza łączy chromatografię cieczową z syntezą nowych
materiałów stanowiących innowacyjne fazy stacjonarne o właściwościach
hydrofobowo-hydrofilowych, opisem zjawisk powierzchniowych i procesów
solwatacyjnych. Najbardziej aktualna tematyka badawcza dotyczy zastosowania
czystej wody jako fazy ruchomej w chromatografii cieczowej.
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JAK UCZYNIĆ CHROMATOGRAFIĘ BARDZIEJ ZIELONĄ
Szymon Bocian
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
bocian@chem.umk.pl

Od początku lat 90. XX wieku powszechnie znane są chemikom zasady
tzw. „Zielonej Chemii” zaproponowane przez Anastasa. W nurt ten może wpisywać
się także chromatografia cieczowa, która umożliwia oznaczanie zróżnicowanych
indywiduów w złożonych matrycach.
Klasyczne podejście do tej techniki i zastosowanie jej w celach zarówno
analitycznych jak i preparatywnych powoduje, że generowana przez nią ilość
odpadów stanowi istotny wkład do śladu węglowego. W powszechnie używanych
technikach chromatografii cieczowej wykorzystywane są wysokie stężenia
szkodliwych rozpuszczalników organicznych. Stanowią one toksyczny odpad,
który należy utylizować. Przy tak rozpowszechnionej technice analitycznej
w przemyśle chemicznym, jaką jest chromatografia, ilość odpadów drastycznie rośnie
w porównaniu do pracy laboratoryjnej.
Aby temu zapobiegać wprowadzono szereg procedur, których głównym zadaniem
jest ograniczenie ilości zużywanych rozpuszczalników organicznych, stosowanie
ich mniej toksycznych zamienników, a także podejmowane są próby prowadzenia
rozdzieleń z zastosowaniem czystej wody, jako fazy ruchomej. Takie innowacyjne
podejście jest możliwe dzięki wprowadzaniu na rynek chromatograficznych
faz stacjonarnych „przyjaznych” środowisku.
Celem wykładu jest przedstawiono niektórych ze znanych „zielonych” rozwiązań
dla chromatografii cieczowej, ich potencjalnych wad i zalety, a także perspektywy
na przyszłość, jaka drzemie w syntezie nowej generacji wypełnień kolumn
chromatograficznych.
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W POSZUKIWANIU FOTOPRZEŁĄCZALNYCH ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH
KOBALTU ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ NITROWĄ

Krystyna A. Deresz, Sylwia E. Kutniewska, Radosław Kamiński,
Katarzyna N. Jarzembska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
ka.deresz@uw.edu.pl

Reakcje zachodzące w ciele stałym cały czas stanowią wyzwanie
dla współczesnych badaczy. Można je śledzić między innymi za pomocą spektroskopii
w podczerwieni czy dyfrakcji rentgenowskiej. Przemiany tego typu są wykorzystywane
do projektowania materiałów przełączalnych, które znajdują zastosowanie w takich
[1]
[1]
technologiach jak optoelektronika czy fotowoltaika . Dobrym przykładem układu
przełączalnego są związki ulegające izomerii wiązaniowej, gdzie istotną rolę pełnią
ligandy ambidentne takie jak: -NO2, -CO2 czy -SO2.
[2]
W ramach naszego projektu przebadałam trzy związki kompleksowe kobaltu (III)
posiadające trzy grupy nitrowe związane z centrum metalicznym.

Rysunek 1. Struktury badanych kompleksów kobaltu. Atomy wodoru pominięto dla klarowności rysunku.

Do tej pory przeprowadziliśmy wielotemperaturowe pomiary dyfrakcji
rentgenowskiej oraz badania fotokrystalograficzne z wykorzystaniem zaprojektowanej
[3]
przez naszą grupę przystawki laserowej . Wykonaliśmy również wielotemperaturowe
pomiary spektroskopii UV Vis oraz podczerwonej w ciele stałym z wykorzystaniem
naświetlania. Badane związki ulegają przełączeniu w stosunkowo wysokich
temperaturach, zarówno za pomocą naświetlania jak i zmian temperatury.
W prezentowanym komunikacie przedstawię najnowsze wyniki uzyskane za pomocą
metod spektroskopowych.
Badania zostały sfinansowane z grantu PRELUDIUM (2017/25/N/ST4/02440). Pomiary X-Ray
przeprowadzono na dyfraktometrze sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (POIG.02.01.00-14122/09). Pomiary spektroskopii UV Vis oraz IR przeprowadzono na Uniwersytecie Lotaryńskim we Francji.
Dziękuję prof. A. Krówczyńskiemu (UW) za pomoc w syntezach badanych związków.

1

J. M. Cole, Zeitschrift fur Kristallographie, 2008, 223, 363–369.
H. Chun et al., Crystal Growth and Desing, 2001, 1, 67-72.
3
R. Kamiński, et al., Journal of Applied Crystallography, 2016, 49, 1383-1387.
2
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SYNTEZA, BADANIA SPEKTROSKOPOWE NOWYCH MAKROCYKLICZNYCH
KOMPLEKSÓW CYNKU(II) Z WIELODONOROWYMI ZASADAMI SCHIFFA ORAZ ICH
ZASTOSOWANIE DO OTRZYMANIA CIENKICH FILMÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH
FLUORESCENCYJNYCH
1
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2
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Kompleksy cynku(II) wykazując luminescencję znajdują zastosowanie
w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED), bateriach słonecznych,
wyświetlaczach czy optyce nieliniowej. N,O-donorowe zasady Schiffa są powszechnie
[1]
wykorzystywane w luminescencyjnych kompleksach cynku(II) . Z uwagi
na ich potencjalne zastosowanie ciągle poszukuje się nowych ligandów
o różnorodnych cechach strukturalnych i spektroskopowych, które mogą wpływać
[2]
na właściwości fluorescencyjne kompleksów cynku(II) . Przeprowadzono syntezy
makrocyklicznych zasad Schiffa, oraz ich kompleksów z jonem cynku(II).
Wyizolowane związki scharakteryzowano za pomocą metod spektroskopowych: NMR,
IR ATR, UV-ViS, analizy rentgenostrukturalnej oraz analizy termicznej. Otrzymano
cienkie filmy kompleksów Zn(II) wykorzystując metodę spin coating. Zbadano
ich morfologię i skład za pomocą mikroskopii SEM/EDS oraz AFM. Badano również
właściwości fluorescencyjne ligandów, kompleksów oraz uzyskanych filmów.

a)

b)

Schemat 1. ORTEP związków a) C32 H32 N4 O6 Zn2, b) C44 H52 N4 O8 Zn2.

1

Y-F. Ji, R. Wang, S. Ding, Ch-F. Du, Z-L. Liu, Inorganic Chemistry Communications, 2012, 16, 47–50.
S. A. Dalia, F. Afsan, Md. S. Hossain, Md. N. Khan, CM Zakaria, Md. Kudrat-E-Zahan, Md. Mohsin Ali,
International Journal of Chemical Studies, 2018, 6(3), 2859-2866.
2
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WIELORDZENIOWE KOMPLEKSY NIKLU Z ZASADAMI SCHIFFA
Magdalena Siedzielnik, Anna Dołęga
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
magsiedz@student.pg.edu.pl

Zasady Schiffa pełniące rolę ligandów, stanowią przedmiot zainteresowań wielu
naukowców z dziedziny chemii koordynacyjnej. Wiąże się to z ich zdolnością
do tworzenia trwałych kompleksów z jonami metali. Wiele kompleksów metali
z zasadami Schiffa wykazuje dobre właściwości katalityczne, zarówno w reakcjach
homogenicznych jak i heterogenicznych takich jak: utlenianie, uwodornienie,
[1, 2, 3]
kondensacja aldolowa, redukcja chlorku tionylu itp.
Iminy wykazują bardzo dobre właściwości donorowe. Obecność w ich cząsteczce
dodatkowych grup funkcyjnych, takich jak np. fenolowa grupa hydroksylowa, lub azot
pirydynowy w sąsiedztwie grupy azometinowej, dodatkowo poprawia te właściwości,
[4]
dzięki czemu związki te stanowią cenną grupę ligandów.
Celem pracy było otrzymanie wielordzeniowych kompleksów niklu(II) z zasadami
Schiffa, zbadaniu ich struktury za pomocą analizy rentgenowskiej pojedynczego
kryształu (X-ray) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Do syntezy kompleksów,
których wzory przedstawiono na Schemacie 1 wykorzystano 2-metoksy-6-(E-2pyridyliminometyl)-fenol. W rezultacie otrzymano dwa kompleksy niklu o różnej
rdzeniowości.

Schemat 1. Wzory otrzymanych kompleksów niklu.

1

H. Schiff, Justus Liebigs Annalen der Chemie, 131, 1864.
A. Mielcarek, A. Bieńko, P. Saramak, J. Jezierska, A. Dołęga, Dalton Transactions, 48, 2019.
3
L. Sacconi, P. Nannelli, U. Campigli, Inorganic Chemistry, 4, 1965.
4
K. C. Gupta, A. K. Sutar, Coordination Chemistry Reviews, 252, 2008.
2
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ROLA ŁAŃCUCHÓW ALIFATYCZNYCH W AZYNACH ALDEHYDU SALICYLOWEGO
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Łańcuchy alkilowe są częstym elementem strukturalnym wprowadzanym to rdzenia
cząsteczki. W zależności od długości łańcucha oraz jego rodzaju (liniowy
czy rozgałęziony) możemy w znaczący sposób wpływać na właściwości
fizykochemiczne (m.in. rozpuszczalność) czy supramolekularne całej cząsteczki
[1].
(np. samoorganizacja w cienkiej warstwie ciała stałego)
Związkami, które wykazują silną luminescencję w ciele stałym są azyny aldehydu
[2,3]
salicylowego.
Jednym z ich zastosowań może być wykorzystanie jako cienkie
[4]
fluorescencyjne warstwy ciała stałego. Jednak tu pojawia się problem, ponieważ
najpopularniejsze metody wytwarzania cienkich warstw to metody roztworowe, a nie
wszystkie azyny cechują się dobrą rozpuszczalnością. Badaniom poddane zostały trzy
typy azyn: (1) symetryczne z łańcuchami alkoksylowymi, (2) symetryczne zawierające
układy aromatyczne, (3) niesymetryczne będące połączeniem 1 i 2 (Schemat 1).

Schemat 1. Modyfikacje azyn aldehydu salicylowego

Wyniki eksperymentu pokazują, że nawet mała modyfikacja strukturalna może
przynieść wiele korzyści jeżeli chodzi o właściwości związków, na przykład
symetryczna azyna zawierająca ugrupowanie pirenowe jest silnie fluorescencyjna,
jednak praktycznie nierozpuszczalna, a niesymetryczna azyna zawierająca element
pirenowy i łańcuch alkilowy, oprócz intensywnej emisji promieniowania cechuje się
także bardzo dobrą rozpuszczalnością. Wnioski wyciągnięte z tych obserwacji są
bardzo cennym narzędziem do syntezy nowych układów o unikalnych właściwościach.

1

X. Song, H. Yu, Y. Zhang, Y. Miao, K. Ye, Y. Wang, Crys. Eng. Comm. 2018, 20, 1669.
S. Poojary, D. Sunil, D. Kekuda, S. Sreenivasa, Optical Materials, 2018, 85, 1–7.
Z. Wang, F. Zhou, J. Wang, Z. Zhao, A. Qin, Z. Yu, B.Z. Tang, Science China Chemistry, 2018, 61, 76–87.
4
J. A. Adamczyk, K. Zielonka, S. Kotarba, J. Saramak, I. Glowacki, M. Rachwalski, A. M. Pieczonka,
Journal of Luminescence, 2021, 229, 117668.
2
3
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CHIRALNE LIGANDY FOSFINOAZIRYDYNOWE W REAKCJACH
ASYMETRYCZNYCH Z UDZIAŁEM JONÓW CYNKU

Aleksandra Buchcic, Michał Rachwalski, Stanisław Leśniak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
aleksandra.buchcic@edu.uni.lodz.pl

Związki optycznie czynne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
(farmaceutycznego czy spożywczego) ze względu na ich udokumentowane
właściwości biologiczne. Wiele z nich występuje w środowisku naturalnym, jednak
ze względów ekonomicznych i ekologicznych poszukiwane są nowe metody syntezy
takich układów. Taką metodą jest synteza asymetryczna, dzięki której, przy dobraniu
odpowiedniego katalizatora, można otrzymywać układy z bardzo wysoką czystością
optyczną.
Wśród szerokiej gamy ligandów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej,
chiralne aminy stanowią szczególnie interesującą grupę związków, biorąc pod uwagę
ich wysoki potencjał katalityczny w wielu reakcjach. Zastosowanie jonów cynku
jako komponentu
metalicznego
pozwala
na
uniknięcie
zanieczyszczenia
otrzymywanego produktu metalami ciężkimi, co mogłoby dyskwalifikować reakcję
jako metodę syntezy farmaceutyków.
Przedstawione na Schemacie 1 ligandy fosfinoazirydynowe wykazały bardzo
[1]
wysoką aktywność katalityczną w asymetrycznej reakcji Mannicha , oraz Friedela[2]
Craftsa . W niniejszym komunikacie przedstawione zostaną badania dotyczące
następujących reakcji:
 Addycja dietylocynku do aldehydów,
 Addycja fenyloetynylocynku do aldehydów,
 Cyklopropanowanie Simmonsa-Smitha,

Schemat 1. Struktury ligandów fosfinoazirydynowych wykorzystywanych w reakcjach asymetrycznych
z udziałem jonów cynku.
Badania wykonano w ramach grantu NCN Opus nr 2016/B/ST5/00421.
1

A. Buchcic, A. Zawisza, J. Adamczyk, A.M. Pieczonka, S. Leśniak, M. Rachwalski, Catalysts, 2019, 9,
837
2
A. Buchcic, A. Zawisza, S. Leśniak, M. Rachwalski, Catalysts, 2020, 10, 971.

33

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

SYNTEZA ALDEHYDÓW α,β-NIENASYCONYCH
1,2

1

Weronika Gromacka , Rafał Karpowicz
1

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej, ul. Tamka 12 91-403 Łódź,
2
Studenckie Koło Naukowe Chemików ,,Orbital” UŁ
wgromacka@gmail.com

Aldehydy α,β-nienasycone są grupą związków, cieszącą się co raz większym
zainteresowaniem, głownie ze względu na ich aktywność biologiczną.
Istnieje
wiele
metod
syntezy
takich
jak
kondensacja
aldolowa,
czy reakcja Wittiga, jednak najbardziej wyróżniane stają się metody typu ,,one-pot”
(jednoetapowe), np. reakcja z triflanami pierwiastków ziem rzadkich. Reakcja zachodzi
z zadawalającą wydajnością, jednak jest niekorzystna cenowo, dlatego poszukiwane
[1,2,3]
są reakcje alternatywne
Zaproponowana metoda zakłada wykorzystanie tańszych, bardziej dostępnych
reagentów takich jak trietyloamina, bromek trimetylosililowy, oraz kwas Lewisa.
Celem
badań
była
optymalizacja
łagodnych
warunków
syntezy
aldehydów α,β-nienasyconych bezpośrednio z aldehydów aromatycznych.

1
2
3

N. Kagawa, Y. Sasaki, H. Kojima, M. Toyota; Tetrahedron Letters, 2010, 51, 482-484.
P. Mastalerz, Chemia organicznai; PWN, Warszawa, 1984, 816-849.
P. Bharathi, M. Periasamy; Organic Letters, 1999, Vol. 1, No. 6, 857-859.
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2

W ostatnich latach wykazano, że generowane in situ iminy trifluoroacetonitrylu
typu 1 chętnie ulegają reakcji formalnej (3+2)-cykloaddycji z takimi dipolarofilami
[1]
jak odczynniki tiokarbonylowe (tioketony, tiochalkony) oraz wzbogacone elektronowo
[2]
dipolarofile C=C (etery enoli, alkoksyalleny) . W oparciu o znaną reaktywność arynów
[3]
wobec 1,3-dipoli , w ramach projektu zbadaliśmy przebieg reakcji wybranych
pochodnych tego typu wobec fluorowanych nitryloimin, co otworzyło dogodną drogę
syntezy trudno dostępnych 3-trifluorometylowanych 1H-indazoli. Jeden z produktów
posłużył jako blok budulcowy w syntezie analogu strukturalnego Lonidaminy, związku
o potwierdzonych właściwościach przeciwnowotworowych.

Schemat 1. Synteza trifluorometylowanych indazoli w reakcji arynów z fluorowanymi nitryloiminiami
generowanymi in situ za pomocą TBAF-u.

1

(a) G. Mloston, K. Urbaniak, G. Utecht, D. Lentz, M. Jasiński, Journal of Fluorine Chemistry, 2016, 192,
147-154.; (b) P. Grzelak, G. Utecht, M. Jasiński, G. Mlostoń, Synthesis, 2017, 49, 2129-2137.
2
(a) G. Utecht, A. Fruziński, M. Jasiński, Organic and Biomolecular Chemistry, 2018, 16, 1252-1257;
(b) G. Utecht, G. Mlostoń, M. Jasiński, Synlett, 2018, 29, 1753-1758.
3
(a) F. Shi, R. Mancuso, R.C. Larock, Tetrahedron Letters, 2009, 50, 4067-4070; (b) C. Spiteri, S. Keeling,
J. E. Moses, Organic Letters, 2010, 12, 3368-3371; (c) B. V. S. Reddy, R. R. G. Reddy V. R. Thummaluru,
B. Sridhar, ChemistrySelect, 2017, 2, 4290-4293; (d) R. Singh, K. Nagesh, D Yugandhar,
A. V. G. Prasanthi, Organic Letters, 2018, 20, 4848-4853.
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ADIUWANTÓW W PREPARATACH HERBICYDOWYCH?
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W dzisiejszych czasach rolnictwo jest skoncentrowane na masowej produkcji
żywności, a z tym niewątpliwie związane jest stosowanie chemicznych środków
chwastobójczych. Obecność standardowych preparatów herbicydowych w środowisku
glebowym wpływa na funkcjonowanie ekosystemu. Jest to związane z zachodzącymi
procesami w glebie, takie jak akumulacja, migracja, wymywalność lub interakcje
z innymi substancjami naturalnie występującymi w glebach, czy też transformacja.
Szkodliwe działanie herbicydu często wynika z chemicznego charakteru adiuwantów środków wspomagających, dodawanych do preparatów w celu poprawy działania
i aplikacji.
Mając na uwadze powyższe doniesienia, w pracy podjęto tematykę związaną
z oceną skuteczności herbicydowej i toksyczności czwartorzędowych soli, złożonych
z kationu N-alkilotropiniowego (regulator wzrostu), oraz anionu dikamby (herbicyd).
Praca ta obejmowała w pierwszym etapie syntezę herbicydowych soli tropiniowych
oraz analizę podstawowych właściwości. Z przeprowadzonych badań wskazano,
iż analizowane związki charakteryzują się niską lotnością oraz obniżają napięcie
powierzchniowe przy jednoczesnym niewielkim pienieniu.
Aktywność herbicydową oraz regulację wzrostu potwierdzono na podstawie
wykonanych badań fitotoksyczności wobec kukurydzy zwyczajnej (Zea Mays)
i chabra bławatka (Centaurea cyanus). Zaobserwowano także, iż analizowane
związki wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową, a ich toksyczność wzrastała
wraz z długością łańcucha alkilowego w podstawniku. Dodatkowo wskazano na niską
efektywność biodegradacji kationu tropiniowego.
Stwierdzono, iż herbicydowe czwartorzędowe sole zawierające kation tropiniowy
i anion dikamby charakteryzują się korzystnymi właściwościami. Jednocześnie
wykazują aktywność herbicydową przy jednoczesnej stymulacji wzrostu rośliny
uprawnej. Potwierdza to, że czwartorzędowe sole tropiniowe mogą stanowić
alternatywę wobec standardowych preparatów herbicydowych.
Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego
przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136.
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2-METOKSYESTRADIOL INDUKUJE STRES NITROOKSYDACYJNY W KOMÓRKACH
GLEJAKA LUDZKIEGO
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Glejaki są guzami pierwotnymi ośrodkowego układu nerwowego, przy czym glejak
wielopostaciowy (GBM) jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym,
[1]
a do tego nieuleczalnym . Charakterystyczną cechą GBM jest obecność obszarów
niedotlenienia związanych ze nadmierną angiogenezą, dlatego najbardziej
[2]
obiecującymi metodami leczenia są terapie antyangiogenne . 2-metoksyestradiol (2ME), fizjologiczny metabolit 17β-estradiolu, wykazuje właściwości antyangiogenne
[3]
i antyproliferacyjne . Aktywność przeciwnowotworowa 2-ME jest ściśle związana
z indukcją stresu nitrotoksydacyjnego prowadzącego do śmierci komórek rakowych.
Wykazano, że 2-ME zwiększa frakcję jądrową neuronalnej syntazy tlenku azotu
(nNOS) w modelu komórkowym kostniakomięsaka (143B), prowadząc do uwolnienia
[4]
cząsteczki azotu (NO), co powoduje pękanie nici DNA i ostatecznie śmierć komórki .
Pod nazwą handlową Panzem jest oceniany w trwających badaniach klinicznych
w leczeniu przeciwnowotworowym raka piersi, jajnika, prostaty i szpiczaka
[5]
mnogiego . Kluczowe strategie terapeutyczne w GMB powinny odnosić się zarówno
do proliferacji komórek, jak i angiogenezy, dlatego 2-ME wydaje się być idealnym
[6]
kandydatem do terapii GBM . W przeprowadzonych badaniach przedstawiamy
aktywność przeciwnowotworową 2-ME na komórkach glejaka III stopnia guza
SW1088 związaną z indukcją reaktywnych form azotu (RNS).
Badanie zostało sfinansowane w ramach Zadania Badawczego dla Młodego Naukowca
nr MN 01-0419/ 08/259 z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

1

T. A. Dolecek, Neuro-Oncology. 2012, 14, 1–49.
I. Fischer, Brain Pathology, 2006, 15(4), 297–310.
3
A. O. Mueck, Steroids, 2010, 75, 625–31.
4
M. Gorska, Oncotarget, 2015, 6(17).
5
M. H. Kulke, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2011, 68(2), 293–300.
6
A. Lis, Cancer Letters, 2004, 213(1), 57–65.
2
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ZMIANA ŚRODOWISKA REAKCJI –
CZYLI JAK WPŁYNĄĆ NA SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ SYNTEZY
POCHODNYCH IMIDAZOPIRYDYNY?
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Jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej niepełnosprawności i kalectwa
[1]
u osób dorosłych jest niedokrwienny udar mózgu . Ogromne inwestycje i wysiłki
badawcze do tej pory nie pozwoliły na opracowanie skutecznej farmakoterapii
promującej rekonwalescencję po udarze. Istnieje zatem ogromna potrzeba
poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań terapeutycznych.
Przykładem substancji referencyjnych stosowanych w zwierzęcym modelu udaru
niedokrwiennego mózgu są związki, których struktura oparta jest na budowie
cząsteczki zolpidemu. Badania farmakologiczne wymagają dostarczenia dużej ilości
tych substancji o wysokiej czystości (HPLC>98%). W związku z tym celem naszej
pracy było rozwinięcie zaawansowanej metodologii syntetycznej, dzięki której
zoptymalizowano ścieżkę syntezy ligandów receptora GABA-A: zolpidemu i jego
[2]
fluorowanych pochodnych (Rys.1.) .

Rysunek 1. Struktury chemiczne zolpidemu i jego fluorowanych pochodnych.
Badania finansowane z środków Narodowego Centrum Nauki, numer projektu 2018/30/E/NZ7/00247
oraz Projektu celowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer: N42 /DBS/000055.

1
2

A. Neuhaus, et al. Brain, 2017.
N. Fajkis, et al., Molecules, 2020.
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REARRANGEMENT OF BACTERIAL BIOMEMBRANE EXPOSED TO ANTIBIOTICS
Adam Grzywaczyk, Olga Ciura, Wojciech Smułek
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej
adam.grzywaczyk@doctorate.put.poznan.pl

Nowadays, more and more bacteria strains show increased resistance
to antibiotics. There are various types of bacterial stress response to those
substances. Without diminishing the contribution of resistance mechanisms such
as enzymatic inactivation of antibiotics, modification of drug target side or biofilm
formation, the most important factor responsible for the ineffectiveness of antibiotics,
[1,2]
is said to be the transport through the cell membrane .
The aim of the research was to evaluate the properties of bacterial biomembranes
before and after exposition to two antibiotics – nitrofurantoin and furazolidone.
Environmental bacteria from Pseudomonas genus were tested in experiments.
To confirm the rearrangement and changes in properties of biomembranes,
the measurement of cell membrane permeability and surface potential were carried
out. Moreover, modifications in the hydrophobicity of the bacterial cell membrane
surface were evaluated.
The results obtained from UV-Vis spectroscopy, FTIR spectroscopy and zeta
potential measurements reveal changes in the properties of Pseudomonas
biomembranes before and after exposure to nitrofurantoin and furazolidone.
The obtained FTIR spectra, as well as UV-Vis results demonstrate the increased
hydrophobicity of cell biomembrane after exposure to antibiotics. Changes in zeta
potential suggest the modification of outer parts of bacteria cell in the stress
conditions.
After analysing the obtained data, it can be concluded that the properties
of bacterial cell membrane of Pseudomonas genus expose to antibiotics –
furazolidone and nitrofurantoin, changed significantly. It proves, that
the rearrangement of bacterial biomembrane is one of the possible mechanisms
of bacteria stress response.
This research was funded by the National Science Center, Poland, grant number 2017/27/B/NZ9/01603.

1

C. R. MacNair, C. N. Tsai, E. D. Brown, Annals of the New York Academy of Sciences , 2020, 1459, 69–
85.
2
T. Conceição, H. de Lencastre, M. Aires-de-Sousa, Journal of Global Antimicrobial Resistance, 2019, 16,
239–241.
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WPŁYW PROCESU EKSTRAKCJI RDESTU JAPOŃSKIEGO
(ŁAC. REYNOUTRIA JAPONICA) NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AKTYWNYCH
I AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCĄ PRZYGOTOWANYCH EKSTRAKTÓW

Anna Gościniak, Paweł Szustowski, Michał Gołębiewski, Kamil Wdowiak,
Magdalena Paczkowska-Walendowska, Judyta Cielecka-Piontek
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny,
Katedra i Zakład Farmakognozji
szustowskipawel474@gmail.com

Rdest japoński (łac. Reynoturia japonica) jest rośliną doskonale znaną i cenioną
od dawna w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM). Głównymi związkami surowca
są stilbeny, w tym resweratrol, ale również antrachinony, takie jak emodyna
[1]
i parietyna , które determinują właściwości surowca, tj. działanie przeciwwirusowe,
przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, neuroprotekcyjne i kardioprotekcyjne.
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wybranych parametrów (typu procesu
ekstrakcji, rodzaju i składu mieszaniny ekstrakcyjnej) na wydajność procesu ekstrakcji
oraz właściwości fizykochemiczne (skład jakościowy i ilościowy) i biologiczne
(aktywność przeciwutleniająca) otrzymanych wyciągów z kłącza rdestu japońskiego.
Proces ekstrakcji przeprowadzono stosując klasyczną technikę ogrzewania
pod chłodnicą zwrotną w temperaturze wrzenia rozpuszczalników, wykorzystując
mieszaninę ekstrakcyjną metanol-woda 50:50 v/v (1) oraz 70:30 (2), oraz technikę
wspomaganą falami ultradźwiękowymi w temperaturze 65°C, wykorzystując
mieszaninę ekstrakcyjną metanol-woda 50:50 v/v (3) oraz 70:30 (4).
Na podstawie oznaczeń chromatograficznych, stwierdzono że układem
o najkorzystniejszym składzie chemicznym (najwyższej zawartości resweratrolu,
przy niewielkiej emodyny) był wyciąg otrzymany metodą 3, a zawartość związków
czynnych wynosiła odpowiednio 1,46±0,31 µg/1g surowca dla resweratrolu
oraz 0,23±0,06 µg/1g surowca dla emodyny. Ten sam wyciąg wykazywał najwyższą
aktywność przeciwutleniającą z wykorzystaniem metody DPPH: IC50=24,42±2,25ug/ml
oraz CUPRAC: IC0.5 =26,53±0,15 ug/ml, przy wartościach IC50=24,97±0,96 ug/ml
oraz IC0.5 =24,67±0,15 ug/ml dla resweratrolu, jako substancji wzorcowej.
Projekt realizowany w ramach projektu Studenckich Badań Naukowych finansowanego przez Studenckie
Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

1

B, Shan, i.in. Food Chemistry, 2008, 109, 530–537.
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PORÓWNANIE BIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH METOD DEGRADACJI
WYBRANYCH AZOLOWYCH ZWIĄZKÓW PRZECIWGRZYBICZYCH

Natalia Burlaga, Amanda Pacholak, Ewa Kaczorek
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
natalia.burlaga@doctorate.put.poznan.pl

Coraz częściej występujące choroby wywołane przez grzyby skutkują rosnącym
wykorzystaniem fungicydów, w tym pochodnych związków azolowych. Szerokie
spektrum działania tych substancji wykorzystuje się nie tylko w leczeniu grzybic ludzi
[1]
i zwierząt, lecz także w zwalczaniu chorób roślin .
Z tego powodu coraz większe ilości azolowych środków przeciwgrzybiczych
przedostają się do środowiska naturalnego. Niecałkowite usuwanie tych związków
w oczyszczalniach ścieków powoduje, że ich pozostałości wykrywane są w glebie,
[2]
osadach oraz wodzie, często w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy .
Pozostałości związków azolowych w środowisku są powodem wielu negatywnych
skutków dla organizmów w nim zamieszkujących. Jest to szczególnie widoczne
w ekosystemach wodnych, w których fungicydy mają toksyczny wpływ na wzrost
[3,4]
glonów oraz układ rozrodczy i hormonalny ryb
. Farmaceutyki ukierunkowane
na procesy biochemiczne i ich aktywność w niewielkich stężeniach stanowią
potencjalne ryzyko ekotoksykologiczne dla mikroorganizmów środowiskowych.
Związki te wpływają na metabolizm komórek, zmiany w przepuszczalności błon
komórkowych, doprowadzają do zahamowania wzrostu komórek, a w konsekwencji
[5]
do śmierci mikroorganizmów .
Wszechobecność farmaceutyków, w tym azolowych środków przeciwgrzybiczych,
w różnych przedziałach środowiskowych stanowi poważny problem. Dlatego celem
prowadzonych badań była analiza zdolności wybranych szczepów bakterii
środowiskowych do biodegradacji czterech pochodnych azolu: flukonazolu,
klimbazolu,
klotrimazolu
i
epoksykonazolu.
Ponadto
zoptymalizowano
fizykochemiczną metodę wspomaganą promieniowaniem ultrafioletowym w celu
efektywniejszego usuwania tych związków. Wyniki prowadzonych badań wskazały,
iż metody fizykochemiczne wykazują większość skuteczność w usuwaniu pochodnych
azolu niż metody biologiczne. Związki azoli są trudno biodegradowalne, dlatego
konieczne jest prowadzenie dalszych badań w kierunku usuwania ich ze środowiska
naturalnego.
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer 2018/29/N/NZ9/01532.
1
2
3
4
5

K.V.S. Mani Chandrika, S. Sharma, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2020, 28, 115398.
A. Zgoła-Grześkowiak, T. Grześkowiak, Journal of Separation Science, 2013, 36, 2514-2521.
Z.F. Chen, G.G. Ying, Environmental International, 2015, 84, 142-153.
E. Richter i in., Environmental Toxicology and Chemistry, 2013, 32, 2816-2825.
A. Pacholak, N. Burlaga, E. Kaczorek, Molecules, 2020, 25, 3348.
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BAKTERYJNE POLIESTRY – POLIHYDROKSYALKANIANY (PHA) ORAZ ICH
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Bakteryjne polimery – polihydroksyalkaniany (PHA), należą do grupy
biodegradowalnych biopoliestrów, które mogą być akumulowane przez liczne bakterie,
w postaci wewnątrzkomórkowych granulek. Polimery te są syntezowane
w niesprzyjających dla bakterii warunkach, z różnych źródeł węgla do których należą
m.in. biomasa celulozowa, poprodukcyjne odpady oraz tradycyjne kwasy tłuszczowe.
Ze względu na brak toksyczności w kontakcie z komórkami ssaków, tkankami
jak i płynami ustrojowymi, polimery te są całkowicie biokompatybilne. W związku
[1,2]
z powyższym mogą one znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach medycyny
.
Przedstawione w pracy badania koncentrują się na jednym z przedstawicieli
polihydroksyalkanianów o średniej długości łańcucha (mcl-PHA) – poli(3hydroksyoktanianie) (P(3HO)). W celu otrzymania P(3HO) wykorzystano szczep
bakterii środowiskowej Pseudomonas putida KT2440 oraz kwas oktanowy (źródło
węgla). Proces kontrolowanego wkarmiania prowadzono w 5-litrowym fermentorze.
Następnie P(3HO) wyizolowano z medium hodowlanego oraz oczyszczono
z wykorzystaniem metod chemicznych. W pracy pokazano możliwości wykorzystania
otrzymanego polimeru – P(3HO): 1. w konstrukcji systemów zawierających
kowalencyjnie przyłączoną substancję aktywną - diklofenak; 2. w sporządzaniu
ceramiczno/polimerowych kompozytów przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej;
3. w przygotowaniu porowatych matek, zaprojektowanych do regeneracji skóry
(opatrunki na rany).
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów
Badawczych: TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019 oraz LIDER/27/0090/L-7/15/NCBR/2016.
KH dziękuje za dofinansowanie w ramach projektów: POWR.03.02.00-00-I013/16,
PPN/IWA/2019/1/00228/U/00001 oraz PPI/PRO/2018/1/00006/U/001.
1
2

Haraźna K. et al., International Journal of Moecular Sciences, 2020, 21, 9452.
Haraźna K. et al., Green Chemistry, 2019, 21, 3116-3126.
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DEZINTEGRACJA MIKROORGANIZMÓW – WPŁYW METODY NA WYNIKI BADAŃ
METABOLOMICZNYCH
1

2

2

Karolina Anna Mielko , Sławomir Jabłoński , Marcin Łukaszewicz , Piotr Młynarz

1

1

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii
2
Uniwersytet Wrocławski, Wdział Biotechnologii, Zakład Biotransformacji
karolina.mielko@pwr.edu.pl

Naukowcy wciąż poszukują narzędzia, które pozwoli im szybko, dokładnie i tanio
określić rodzaj drobnoustrojów. Znalezienie nowej, wydajniejszej metody identyfikacji
mikroorganizmów przyspieszy wdrożenie leczenia i sprawi, że będzie ono
efektywniejsze. Nieodzownym elementem eksperymentu metabolomicznego (jeśli
badamy metabolity wewnątrzkomórkowe) jest dezintegracja badanego materiału,
[1, 2]
która ma duży wpływ na wyniki eksperymetu
.
W przeprowadzonym doświadczeniu przeanalizowano sześć szczepów bakterii
(Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium glutamicum, Klebsiella Pneumoniae,
Escherichia coli, Bacillus cereus i Enterococcus feacalis). Jako metodę ekstrakcji
wybrano metanol:woda (1:1), a w celu porównania metod dezintegracji wybrano trzy
różne metody (sonikacja, młyn piaskowy i lizer tkanek).
Wyniki pokazały, że stężenie metabolitów zmienia się w zależności
od zastosowanej metody dezintegracji. Młyn piaskowy okazał się najlepszą metodą
dla dwóch szczepów (E. coli i E. faecalis), sonikacja (K. penumoniae, P. aeruginosa
i C. glutamicum), a Tissue Lyser był najlepszy dla B. cereus. Różnice
najprawdopodobniej wynikają z różnej budowy ścian komórkowych. Wyniki pokazały
również, że każdy szczep bakterii ma własny profil metabolomiczny. Modele PCA
i OPLS wykazały dobre grupowanie różnych szczepów.
Właściwa metoda i warunki dezintegracji wybranego materiału mogą mieć
kluczowe znaczenie dla wyników eksperymentu. Może to być bardzo istotne
w przypadku próbek zawierających różne gatunki mikroorganizmów. Wyniki
te wskazują, że NMR może być również metodą identyfikacji i rozróżniania szczepów
bakteryjnych (obecnie szeroko stosowany MS).

1
2

R. Bujak i in., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2015, 113, 108–120.
H. Pearson, Nature, 2007, 446, 7131, 8.
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INTERACTIONS OF MYB1 AND MYB2 BINDING DOMAIN FROM HUMAN TRF1
AND TRF2 SHELTERIN COMPLEX PROTEIN WITH TELOMERIC DNA
Maciej Prusinowski, Joanna Żebrowska, Patrycja Laszuk, Daria Krefft, Marta Fiutak,
Paulina Maciszka, Ireneusz Sobolewski, Agnieszka Żylicz-Stachula, Piotr M. Skowron
University of Gdansk, Faculty of Chemistry, Molecular Biotechnology Department
maciej.prusinowski@ug.edu.pl

The human hTRF1 (Telomeric repeat-binding factor 1) and hTRF2 (Telomeric
repeat-binding factor 2) belong to the shelterin complex protecting telomeres.
This structure ensures the stability of the chromosome by rolling the telomeric DNA
into two specific loops and protects against undesirable activities of the DNA repair
cycle. The hTRF1 and hTRF2 exhibit high affinity for double-stranded telomeric DNA
and bind to DNA as homodimers by TRFH domain. The hTRF1 is a negative regulator
of the telomeres length. TRF1 along with TRF2 normally prevents telomerase
from adding more telomere units to telomeres. Additionally the hTRF2 covers and
protects the ends of the chromosomes. The removal of hTRF2 from telomeres results
in the loss of the cell's ability to discriminate the natural ends of DNA from cracking
and cutting off the single-stranded chain at the end of 3‘ hanging, leading to telomere
dysfunction. Both hTRF1 and hTRF2 contain the TRFH homodimerization domain and
[1, 2, 3]
the Myb type domain which specifically recognizes and binds telomeric DNA
.
The aim of the study is to demonstrate the importance of the use of recombinant
TRF1 and TRF2 proteins to study in vitro protein-DNA interaction model. It will allow
testing of chemical compounds which may be a potential solution in the fight against
cancer cells.
Genes encoding recombinant TRF1/2 as well as binding domains of human hTRF1
and hTRF2 proteins (Myb1/Myb2) were designed, synthetized, cloned
and overexpressed in E. coli system. The ability of specific binding to telomeric DNA
by both TRF1/2 proteins and their binding domains Myb1/2 was confirmed.
Project was supported by National Center for Research and Development, Warsaw, Poland, grant
no STRATEGMED3/306853/9/NCBR/2017, entitled „New anticancer compounds interfering function
of telomeres (project's acronym: TARGETTELO)

1

T. Iwano, M. Tachibana, M. Reth, Y. Shinkay, The Journal of Biological Chemistry, 2004, 279, 1442-1448.
T. de Lange, Genes and Development, 2005, 19, 2100-2110.
3
T. de Lange, The Annual Review of Genetics, 2018, 52, 223-247.
2
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SYNTEZA FUNKCJONALNYCH POCHODNYCH AMINOAMIDÓW ORAZ OKREŚLENIE
ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH
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2

1

Patrycja Wróbel , Grzegorz Framski , Anna Parus , Lukasz Lawniczak

1

1

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
2
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Niska biodegradowalność, wysoka toksyczność dla środowiska wodnego
oraz zdolność do akumulacji syntetycznych związków powierzchniowo czynnych
sprawiają, że podejmuje się próbę syntez związków powierzchniowo czynnych
pochodzenia naturalnego o właściwościach porównywalnych z syntetycznymi
odpowiednikami.
Kwas nonanowy (pelargonowy) to organiczny, nasycony, nierozgałęziony kwas
karboksylowy, który w swojej cząsteczce posiada 9 atomów węgla i występuje
naturalnie w kwiatach Pelargonium roseum i korze Tilia cordata. Związek ten jest
klasyfikowany jako środek chwastobójczy i regulator wzrostu roślin, ale znane
są również jego właściwości grzybobójcze i odkażające. Celem niniejszej pracy było
otrzymanie w procesie syntezy funkcjonalnych pochodnych aminoamidów, w formie
amidów kwasu nonanowego, tworzących fragment szeregu homologicznego (C10C16) oraz określenie ich właściwości przeciwdrobnoustrojowych i wpływu długości
łańcucha węglowodorowego na właściwości fizykochemiczne.

Rysunek 1. Wzory chemiczne otrzymanych związków.

Otrzymane wyniki pokazały, że wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorowego
temperatura topnienia związków nieznacznie rosła a wysokość i stabilność piany
malała. Otrzymane związki rozpuszczały się łatwo zarówno w rozpuszczalniku
o niskiej polarności (chloroformie) oraz w polarnym rozpuszczalniku (etanolu),
natomiast ograniczenie w wodzie. Otrzymane związki wykazały silne właściwości
bakteriobójcze w przypadku bakterii Gram-dodatnich (Bacillus cereus) oraz silne
działanie grzybobójcze (Candida albicans), natomiast bakterie Gram-ujemnych
(Pseudomonas putida) wykazywały większą odporność na działania badanych
związków.
Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki
na podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136.
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BADANIE MOŻLIWOŚCI USUWANIA POLI(KWASU AKRYLOWEGO)
I TRITONU X-100 Z ROZTWORÓW WODNYCH PRZY UŻYCIU
WĘGLI AKTYWNYCH UZYSKANYCH ZE SKRZYPU POLNEGO
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii,
Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej;
2
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Węgle aktywne charakteryzują się dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą
oraz obecnością wielu rodzajów powierzchniowych grup tlenowych, dzięki czemu
posiadają znakomite właściwości adsorpcyjne. W większości stosowane są one
do separacji niewielkich cząsteczek i jonów z fazy wodnej, takich jak barwniki i metale
ciężkie w procesach oczyszczania wód i ścieków, a także przy usuwaniu trujących
gazów. Ostatnio intensywnie badane są biowęgle, gdyż ich wytwarzanie przyczynia
się do utylizacji biomasy, stanowiącej bardzo często materiał odpadowy. Powtórne jej
wykorzystanie jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku naturalnemu, także poprzez
wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych wynikających z procesów jej gnicia.
W
literaturze
węglom
aktywnym
jako
adsorbentom
związków
wielkocząsteczkowych poświęca się mało uwagi. W związku z tym przeprowadzono
badania, dotyczące wykorzystania biowęgli uzyskanych z ziela skrzypu polnego
do adsorpcji polimeru anionowego – poli(kwasu akrylowego) - PAA oraz surfaktantu
niejonowego - Tritonu X-100. Węgle aktywne otrzymano na drodze aktywacji fizycznej
przeprowadzonej w temperaturze 800 C z wykorzystaniem pary wodnej.
Tak uzyskany materiał poddano dwóm wariantom obróbki: 1) część ciała stałego
poddano w pierwszej kolejności przemyciu za pomocą gorącego 10% roztworu HCl
(gotowanie w kolbie kulistej, pod chłodnicą zwrotną, przez okres 10 minut
w temperaturze wrzenia), a następnie przemywano gorącą wodą demineralizowaną,
2) pozostałą część węgla aktywnego przemyto jedynie gorącą wodą
demineralizowaną. Oba materiały (oznaczone jako 1) SK_HCl i 2) SK) suszono
w temperaturze 120C, przez okres 12 godzin.
Uzyskane węgle zastosowano do usuwania PAA i Tritonu X-100 z fazy wodnej
na drodze adsorpcji. W celu scharakteryzowania mechanizmu wiązania cząsteczek
obu adsorbatów z grupami powierzchniowymi materiałów węglowych przeprowadzono
także pomiary elektrokinetyczne prowadzące do wyznaczenia gęstości ładunku
powierzchniowego oraz potencjału dzeta cząstek ciał stałych w badanych układach.
Zbadano także możliwości regeneracji użytych adsorbentów poprzez określenie
wielkości desorpcji polimeru i surfaktantu przy zastosowaniu roztworów HCl i NaOH
3
o stężeniu 0.1 mol/dm .
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WOLTAMPEROMETRYCZNE (ITV) BADANIE FENYLOETYLOAMINY
Robert Karpiński, Paulina Borgul, Konrad Rudnicki, Łukasz Półtorak,
Sławomira Skrzypek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii
robert.karpinski1999@gmail.com

W prezentowanej pracy, woltamperometria przeniesienia jonu (ITV) została użyta
do zbadania fenyloetyloaminy (PEA) na spolaryzowanej granicy cieczowej (woda |
1,2-dichloroetan). Elektrochemia granic cieczowych (ITIES) jest działem elektrochemii,
opisującym zjawiska zachodzące na spolaryzowanych granicach dwóch
niemieszających się cieczy. Równowagi zachodzących reakcji mogą być odwracalne
[1]
względem pojedynczego jonu lub wielu jonów jednocześnie . W literaturze nigdy
wcześniej nie zostało opisane elektrochemiczne badanie PEA przy użyciu ITIES.
Jest ona organicznym związkiem, zaliczanym do amin biogennych. Spełnia swoją
rolę jako neuroprzekaźnik, składnik wielu leków, hormonów, substancji odurzających,
znajduje się także w żywności. Największe jej stężenie odnotowuje się w nieświeżym
pożywieniu, a jej nadmiar powoduje poważne zaburzenia funkcjonowania
[2]
organizmu . W związku z powyższym zawartość PEA w produktach spożywczych
powinna być ściśle kontrolowana.
W
naszych
badaniach
została
wyznaczona
zależność
stężeniowa,
a na jej podstawie przeprowadzono walidację metody analitycznej i wyznaczono takie
parametry jak: LOD, LOQ, oraz LDR. Następnie został zbadany wpływ szybkości
przemiatania potencjałem na rejestrowane sygnały analityczne oraz elektrochemiczne
zachowania PEA w szerokim zakresie pH buforu Brittona-Robinsona.
Badania prowadzone w ramach projektu PRELUDIUM 15 Narodowego Centrum Nauki (NCN)
w Krakowie (Projekt nr UMO–2018/29/N/ST4/01054).

1
2

L. Poltorak, A. Gamero-Quijano, G. Herzog, A. Walcarius, Applied Materials Today, 2017, 9, 533 - 550.
M. Santos; International Journal of Food Microbiology, 1996, 29, 213-231.
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CARBOSILANE DENDRIMERS STUDIED AT THE POLARIZED LIQUID – LIQUID
INTERFACE
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Dendrimers are branched, spherical structures with a central core surrounded by,
[1]
terminal chemical groups. They belong to a new class of polymeric materials .
Dendrimers may have very unique properties holding high research potential.
They can encapsulate various organic and inorganic compounds, which in turn may
[2]
be harvested in e.g. medicine sector for drug delivery applications .
The aim of this study was to investigate the electrochemical behaviour of a family
of five imidazolium-terminated carbosilane dendrimers at the polarized liquid – liquid
interface also known as the Interface Between Two Immiscible Electrolyte Solutions
(ITIES). The electroanalytical experiments were carried out with the ITV (Ion Transfer
Voltammetry) technique. This method measures the ionic current flowing across
the ITIES under the influence of an applied interfacial Galvani potential difference.
A number of experimental parameters were studied: (i) the effect of the dendrimer
concentration in the water phase, and (ii) the effect of the scan rate
on the electrochemical signals were investigated. Based on the obtained results,
the diffusion coefficients, LOD, and detection sensitivity were calculated. This work
has shown that all dendrimers are electrochemically active and under the influence
of the applied Galvani potential difference they undergo interfacial ion transfer reaction
accompanied with adsorption/desorption to the liquid-liquid interface.
The presented research was financed by the National Science Center Poland as part of the SONATA 15
project (UMO-2018/31/D/ST4/03259) and supported by CTQ2017-86224-P (MINECO)
and by a EUROPARTNER: NAWA International Academic Partnership Programme. CIBER-BBN
is an initiative funded by the VI National R&D&i Plan 2008–2011, Iniciativa Ingenio 2010, Consolider.
Program, CIBER Actions and financed by the Instituto de Salud Carlos III with assistance
from the European Regional Development Fund.

1
2

A. Berduque, D. Scanlon, C. J. Collins and D. W. M. Arrigan, Langmuir, 2007, 23, 7356–7364.
H. Nagatani, T. Ueno and T. Sagara, Electrochimica Acta, 2008, 53, 6428–6433.
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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA- TORYFIKACJA BIOMASY POD POSTACIĄ
MISKANTUSA DLA POTRZEB ENERGETYKI, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA
ORAZ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Wiktoria Lewandowska
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
238611@edu.p.lodz.pl

Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, tzn. wszystkie substancje
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji, czyli m.in. resztki
z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i miejskie. Biomasa,
pozyskiwana z upraw energetycznych wymaga przetworzenia przed ostatecznym
wykorzystaniem. Poddawana jest ona procesom mającym na celu przygotowanie
biomasy do wykorzystania jako paliwo. Oprócz suszenia, brykietowania, balotowania
czy peletyzacji biomasa jest poddawana także procesom mającym na celu zmianę
jej fizycznego charakteru oraz zmianę zawartości wilgoci. Jednym z takich procesów
jest toryfikacja, to proces wstępnego, termicznego przetwarzania biomasy. Polega
na termicznej obróbce biomasy w temperaturze rzędu 200 – 300°C w warunkach
beztlenowych. Poprzez karbonizację biomasy (okolica 500°C) w trakcie toryfikacji,
biomasa uzyskuje właściwości, dzięki którym można ją upodobnić do węgla.
Najważniejszymi parametrami tego procesu są temperatura i czas przebywania
tzw. izoterma. Oba parametry są niezbędne do projektowania i budowy
przemysłowych instalacji.
Nadrzędnym celem wykonywanych badań eksperymentalnych jest konwersja
różnych rodzajów biomasy stanowiącej pozostałość z produkcji rolnej. Powstający
w ten sposób biowęgiel może być wykorzystywany jako dodatek do nawozów
organicznych dla rolnictwa. Badania realizuje w nowoczesnej bazie edukacyjnej
Politechniki Łódzkiej, LabFactor należącego do Wydziału Inżynierii Procesowej
i ochrony Środowiska
Serdeczne podziękowania, pragnę skierować zespołowi projektu BIOCARBON: „Nowoczesna technologia
toryfikacji biomasy do produkcji blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla
aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa i przemysłu chemicznego”, finansowany z grantu
LIDER IX NCBiR 2014-2020 (0155/L-9/2017).
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POTWIERDZANIE AUTENTYCZNOŚCI HERBATY ROOIBOS I HONEYBUSH
Zuzanna Małyjurek
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
zuzanna.mitrega@op.pl

Rooibos i honeybush są popularnymi południowoafrykańskimi herbatami,
które cenione są nie tylko za ich smak i aromat, ale także za m.in. właściwości
przeciwcukrzycowe czy przeciwutleniające. W Unii Europejskiej, obie te herbaty
[1]
są chronione jako Oznaczenia Geograficzne (OG) . Oznacza to, że unikatowość
tychże herbat jest związana z ich pochodzeniem geograficznym. Weryfikacja
autentyczności produktów sprzedawanych jako OG jest jednym z działań na rzecz
bezpieczeństwa żywności. W tym celu stosowane są techniki analityczne sprzężone
z metodami modelowania jednoklasowego. Metody te służą do konstrukcji
indywidualnego modelu matematycznego dla danej klasy próbek autentycznych,
tj. pochodzących z wiarygodnego źródła. Następnie model wykorzystywany
jest do weryfikacji, czy nowa próbka o nieznanym pochodzeniu, a oznakowana
jako autentyczna, rzeczywiście taka jest. Celem niniejszej pracy, było opracowanie
strategii potwierdzania autentyczności herbaty rooibos i honeybush z wykorzystaniem
metod modelowania jednoklasowego.
Zebrane w RPA próbki herbaty rooibos, honeybush oraz ich mieszanki, zostały
poddane analizie składu pierwiastkowego techniką rentgenowskiej spektrometrii
fluorescencyjnej z dyspersją energii (EDXRF). Uzyskane dane wykorzystano
do konstrukcji indywidualnych modeli dla herbaty rooibos i honeybush
z wykorzystaniem kilku różnych metod, w celu wybrania metody o najwyższej
skuteczności klasyfikacji. W przypadku herbaty rooibos, najlepsze wyniki uzyskano
[2]
wykorzystując metodę SVDD (Support Vector Domain Description) oraz nieliniowy
[3]
OCPLS (One Class Partial Least Squares) . Dla herbaty miodokrzewu najlepszą
skuteczność modeli uzyskano z zastosowaniem metody PFM (Potential Functions
[4]
Method) .
Opracowana strategia potwierdzania autentyczności herbat rooibos i honeybush,
bazująca na ich składzie pierwiastkowym wyznaczonych techniką EDXRF, może być
zastosowana do rutynowej kontroli produktów oznaczonych jako rooibos i honeybush.
Badania są częścią projektu PL-RPA2/04/DRHTeas/2019 realizowanego w ramach umowy dwustronnej
współfinansowanej przez National Research Foundation (NRF), Republika Południowej Afryki oraz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska.
Praca jest współfinansowana w ramach projektu PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów
Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia, nr umowy: POWR.03.02.00-00-I010/17.
1
2
3
4

E. Biénabe, D. Marie-Vivien, World Development, 2017, 98, 58-67.
D. Tax, R. Duin, Pattern Recognition Letters, 1999, 20, 1191-1199.
L. Xu, S.-M. Yan, C.-B. Cai, X.-P. Yu, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2013, 126, 1-5.
M. Forina, C. Armanino, R. Leardi, G. Drava, Journal of Chemometrics, 1991, 5, 435-453.
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WYSOCE SELEKTYWNA ADSORPCJA ULTRAŚLADOWYCH JONÓW RTĘCI PRZY
UŻYCIU TLENKU GRAFENU ZMODYFIKOWANEGO TIOSEMIKARBAZYDEM ORAZ
ICH OZNACZANIE W WODACH ZA POMOCĄ TECHNIKI TXRF
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Niniejsza praca przedstawia wyniki badań modyfikacji tleneku grafenu (GO)
tiosemikarbazydem (TSC). GO posiada dużą powierzchnię właściwą i zbudowany
jest z płaskich warstw heksagonalnie połączonych atomów węgla, do których
przyłączone są tlenowe grupy funkcyjne. Struktura ta może być odpowiednio
modyfikowana w celu zwiększenia jego selektywność. Na szczególną uwagę
zasługuje ligand TSC, który w swojej strukturze zawiera donorowe atomy N oraz S
mogące koordynować jony rtęci.

[1]

Schemat 1. Struktura GO zmodyfikowanego tiosemikarbazydem .

Wynikiem przeprowadzonej modyfikacji GO tiosemikarbazydem jest nanomateriał,
który umożliwia przeprowadzenie bardzo szybkiej i wysoce selektywnej adsorpcji
jonów rtęci z roztworu wodnego w niskim pH. Proces ten zachowuje swoją
efektywność nawet w przypadku wód o bardzo dużej sile jonowej oraz bardzo
wysokim nadmiarze jonów współistniejących z kationami Hg(II).
Wykorzystując otrzymany adsorbent opracowano również procedurę analityczną
oznaczania ultraśladowych ilości jonów Hg(II) techniką rentgenowskiej spektrometrii
fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania (TXRF) połączoną
z procesem zatężania metodą dyspersyjnej ekstrakcji do mikro-fazy stałej (DMSPE).
Przedstawiona metoda charakteryzuje się wysoką dokładnością i precyzją
oraz bardzo niskimi granicami wykrywalności.
Badania finansowane z grantu NCN 2018/31/B/ST4/00041.

1

R. Sitko, M. Musielak, M. Serda, E. Talik, B. Zawisza, A. Gagor, M. Malecka, Separation and Puriication.
Technology, 2021, 254, 117606.
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ELEKTROCHEMICZNE BADANIE EFEDRYNY NA SPOLARYZOWANYCH
GRANICACH CIECZOWYCH
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Efedryna (Rys.1) jest substancją chemiczną z grupy alkaloidów – naturalnie
występujących zasadowych związków organicznych, o wzorze strukturalnym
C10H15NO i masie molowej 165,23 g/mol. W temperaturze pokojowej przyjmuje postać
białego krystalicznego proszku lub bezbarwnych kryształów. Tak jak większość
alkaloidów jest słabo rozpuszczalna w wodzie, natomiast znacznie lepiej w różnego
rodzaju rozpuszczalnikach organicznych.

Rysunek 1. Wzór strukturalny efedryny

Alkaloid ten stosowany był powszechnie jako substancja zwiększająca wydolność
organizmu podczas wysiłku fizycznego. Oprócz właściwości pobudzających, efedryna
ma zastosowanie lecznicze. Wchodzi w skład leków rozszerzających oskrzela,
stosowanych przy leczeniu astmy oskrzelowej, zapaleniu zatok czy oskrzeli. Pomimo
tego efedryna może jednocześnie powodować wiele skutków ubocznych, takich
jak bóle głowy, wymioty czy nudności.
Elektrochemia cieczowych granic fazowych (ITIES) pozwoliła na zbadanie
elektrochemicznych właściwości efedryny. Badania prowadzono w specjalnie
zaprojektowanym i wydrukowanym za pomocą drukarki 3D naczyniu. Otrzymane
wyniki wykazały, że efedryna jest substancją elektrochemicznie aktywną na granicy
dwóch niemieszających się cieczy (woda│1,2-dichloroetan) już przy jej niewielkim
[1]
stężeniu .
Podziękowania dla Narodowego Centrum Nauki w Krakowie za sfinansowanie grantu nr UMO2018/31/D/ST4/03259.

1

Łukasz Półtorak, Konrad Rudnicki, Viliam Kolivoškab, Táňa Sebechlebskáa, Paweł Krzyczmonik,
Sławomira Skrzypek, Electrochemical study of ephedrine at the polarized liquid-liquid interface supported
with a 3D printed cell (2020)

55

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

SORBENTY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH DO USUWANIA
BARWNIKÓW I ZWIĄZKÓW ENDOKRYNNIE CZYNNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH

- OTRZYMYWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI
Dominika Sołtyszewska, Natalia Łukasik, Koleta Hemine
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
s166009@student.pg.edu.pl

Woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji we wszechświecie
i odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów na Ziemi. Jakość
zasobów wodnych pogarsza się na skutek ich zanieczyszczania, w wyniku ogromnego
wzrostu liczby ludności, industrializacji, działalności domowej i rolniczej oraz innych
zmian geologicznych, środowiskowych i globalnych. W obecnych czasach
oczyszczanie wód jest niezwykle istotnym aspektem ochrony środowiska. Do tej pory,
wśród zanieczyszczeń, zidentyfikowanych zostało wiele związków organicznych
i nieorganicznych, które z uwagi na swój wysoce toksyczny i rakotwórczy charakter,
niosą poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wśród toksycznych
zanieczyszczeń organicznych można wyróżnić barwniki czy substancje endokrynnie
czynne (EDCs). Do tych drugich zalicza się m. in. bisfenol A, ftalany, które zaburzają
gospodarkę hormonalną, prowadząc często do chorób nowotworowych, bezpłodności
czy hermafrodytyzmu u zwierząt[1].Spośród różnych dostępnych technik oczyszczania
ścieków na szczególną uwagę zasługuje metoda adsorpcji, która jest prosta
w obsłudze, uzasadniona ekonomicznie i charakteryzuję się wysoką skutecznością
w separacji zanieczyszczeń[2]. Zastosowanie do tego celu adsorbentów na bazie
cyklodekstryn (CDs), pozwala na oszczędność energii, wysoką wydajność,
a w szczególności na regenerację i ponowne wykorzystanie sorbentu. Stanowi
to istotną zaletę w przeciwieństwie do równie efektywnych i powszechnie
stosowanych w przemyśle węgli aktywnych.
W wystąpieniu, zaprezentowane zostaną innowacyjne jak dotąd naturalne
i regenerowalne sorbenty na bazie CDs, do których syntezy wykorzystane zostały
składniki pochodzące ze źródeł odnawialnych. Te wielofunkcyjne, wpisujące
się w trend zielonej chemii materiały sorpcyjne zostały zbadane pod kątem
efektywności sorpcji różnych związków organicznych m.in. barwników czy EDCs
z roztworów wodnych. Analizie poddana została ich selektywność i mechanizm
działania. Przedstawione zostaną parametry adsorpcji materiałów takie, jak procent
usunięcia, czy powierzchnia sorpcyjna. Zaprezentowana zostanie również równowaga
adsorpcji rozkładu danego zanieczyszczenia między sorbentem a roztworem
wyrażona w postaci odpowiednich izoterm.
Podziękowania: Autorzy dziękują Politechnice Gdańskiej (nr zadania: 034016 i 033880).
1
2

L. Ma, Trends in Endocrinology and Metabolism, 2009, 20, 357-363.
Z. Wang, P. Zhang, F. Hu, Y. Zhao, L. Zhu, Carbohydrate Polymers, 2017, 177, 224-231.
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BADANIE ZDOLNOŚCI SORPCYJNYCH SPINELOWEGO MATERIAŁU
POROWATEGO NA BAZIE MAGNEZU OTRZYMANEGO METODĄ SAMOZAPŁONU
ZOL-ŻEL
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
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Glinian magnezu MgAl2O4 jest nieorganicznym polimerem koordynacyjnym,
będącym przedmiotem licznych badań teoretycznych i eksperymentalnych. Jego
pochodne charakteryzują się znakomitymi właściwościami mechanicznymi
i optycznymi, jak również wysoką odpornością chemiczną. Potencjalne zastosowania
[1]
tego materiału obejmują użycie go jako nośnika katalizatorów , inertnej matrycy
[2]
[3]
w paliwie nuklearnym czy materiału izolacyjnego cewek magnetycznych .
Znane są różne metody syntezy glinianu magnezu, takie jak spiekanie
[4]
[5]
[6]
mikrofalowe , iskrowe spiekanie plazmowe
czy żelowanie . Spośród nich
nie wszystkie można zastosować w produkcji na skalę przemysłową ze względów
ekonomicznych lub praktycznych, inne nie pozwalają na uzyskanie materiału
o zadowalających własnościach morfologicznych bądź fizykochemicznych.
W naszych badaniach skupiliśmy się na glinianie magnezu otrzymanym metodą
samozapłonu zol-żel, pozwalającą na uzyskanie substancji drobnokrystalicznej
[7]
o kontrolowanym kształcie i rozmiarze ziaren . Polega ona na rozpuszczeniu
w wodzie azotanów glinu i magnezu, zmieszaniu z paliwem (mocznik i alanina)
i podgrzaniu otrzymanego żelu do momentu zapłonu, po którym następuje synteza
MgAl2O4.
Zbadanie właściwości sorpcyjnych materiału opierało się na określeniu zdolności
materiału do usunięcia z roztworu wybranych związków jonowych i niejonowych.
W tym celu sporządzono osobne roztwory kwasu salicylowego oraz mieszaniny
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o znanym stężeniu. Roztwory
z dodatkiem drobnokrystalicznego glinianu magnezu umieszczano na wytrząsarce.
Układ wytrząsano, odwirowano i pobrano próbkę do analizy. Pomiary stężenia
dokonywano na wysokosprawnym chromatografie cieczowym UFLC Prominescence
System firmy Shimadzu.
Wyniki pokazują spadek stężenia kwasu salicylowego już po minucie wytrząsania
z glinianem magnezu i dalszy spadek po 40 minutach, co sugeruje znaczną
pojemność sorpcji związków jonowych tego materiału.
1

F. Wang, J. C. Zhang, W. Z. Li, B. H. Chen, Journal of Energy Chemistry, 2019, 39, 198–207.
L. Thomé, A. Gentils, J. Jagielski, F. Garrido, T. Thomé, Vacuum, 2007, 81, 1264–1270.
A. Wang, N. Bai, Solid State Ion, 2019, 336, 19–25.
4
G. Kerbart, C. Harnois, C. Bilot, S. Marinel, Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39, 2946–
2951.
5
A. Pille, H. Spiridigliozzi, M. Amamra, T. Billeton, M. Zaghrioui, E. Feldbach, A. Kanaev, F. Schoenstein,
Ceramic International, 2019, 45, 8305–8312.
6
H. Shahbazi, M. Tataei, Ceramic International, 2019, 45, 8727–8733.
7
M.K. Lee, S. Kang, Ceramic International, 2019, 45, 6665–6672.
2
3
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PORÓWNANIE POWIERZCHNI ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NANOSTRUKTUR
RDZEŃ-OTOCZKA
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Struktury typu rdzeń otoczka (ang. core-shell) zyskały uznanie naukowców,
ze względu na połączenie unikatowych właściwości nanostruktur oraz ich niskiej
toksyczności. To ostatnie spowodowane jest zastosowaniem jako otoczki- materiału
[1,2]
neutralnego takiego jak krzemionka (SiO2) .
Właściwości takich struktur różnią się m.in. od zastosowanego materiału
jako rdzeń, grubości powłoki stanowiącej otoczkę lub wielkości powierzchni.
Powierzchnia tego typu nanostruktrur może być zwiększana poprzez poddanie ich
procesowi kalcynacji (wyprażaniu w wysokich temperaturach). W ostatnim etapie
syntezy materiały te poddaje się funkcjonalizacji strukturami o właściwościach
np. optycznych.

Schemat 1. Schemat syntezy struktur rdzeń-otoczka. I etap- do przygotowanego roztworu nanocząstek
rdzenia, dodaje się (przy odpowiednim pH) prekursor powłoki, II etap- odwirowywanie otrzymanych struktur
oraz opcjonalnie III etap- wyprażanie nanostruktur w wysokiej temperaturze.
Badania te sfinansowano ze środków Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Badań Naukowych Służących
Rozwojowi Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich (nr 539-T050-B465-20).

1
2

E. Szczepańska, B. Grobelna, J. Ryl [i in.], Molecules, 2020, 1-17.
E. Szczepańska, A. Synak, P. Bojarski [i in.], Materials, 2020.
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OBRAZOWANIE FTIR I RAMANOWSKIE JAKO NOWA STRATEGIA ANALITYCZNA
W ŚLEDZENIU PROCESU RÓŻNICOWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH
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2

Ogromny potencjał terapii klinicznych opartych na komórkach macierzystych,
wykorzystywanych w regeneracji tkanek i organów, zasadniczo wpływa na aktualne
[1]
sposoby postępowania w opracowywaniu metod leczenia całej gamy chorób .
Szczególną populacją komórek macierzystych izolowanych z dojrzałych tkanek
są mezenchymalne komórki macierzyste (ang. MSCs - mesenchymal stem cells),
wykazujące zdolność różnicowania się w kierunku osteoblastów, chondrocytów,
[2,3]
mioblastów, adipocytów i innych . Komórki macierzyste mogą być identyfikowane
przez szereg różnych metod, także destrukcyjne dla komórek techniki
[4]
immunocytochemiczne . Konieczne jest zatem zaproponowanie techniki,
która pozwoli w jednoznaczny, niedestrukcyjny sposób i bez konieczności używania
szeregu znaczników, ocenić stan badanego materiału.
Zarówno obrazowanie FTIR jak i ramanowskie umożliwiają jednoczesną detekcję
chemiczną i określenie dystrybucji biokomponentów w materiale biologicznym,
[5]
w sposób niedestrukcyjny . Do badań wykorzystano pierwotną linię
mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej myszy
C57BL6, którą wysiano na szkiełkach CaF2. Po osiągnięciu monowarstwy do komórek
dodano podłoże różnicujące Osteogenic/Adipogenic Base Media + Adipogenic
Supplement. Proces różnicowania prowadzono do osiągniecia różnych punktów
czasowych, tj: t=0 (6h), t=2, t=7, t=10, t=14 dni. Obrazowanie ramanowskie komórek
przeprowadzono w roztworze wodnym z wykorzystaniem lasera o długości fali 532 nm
i obiektywem immersyjnym Zeiss o powiększeniu 63x. Po wysuszeniu szkiełek
z wysianymi komórkami, realizowano pomiary spektroskopowe w podczerwieni
w trybie transmisji, z obiektywem Cassegrain o powiększeniu 15x. Uzyskane dane
spektralne poddano analizie z wykorzystaniem metod chemometrycznych.
Badania zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Diamentowy Grant (nr projektu DI2018 018048).
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H. Mizuno, M. Tobita, A.C. Uysal, Stem Cells, 2012, 30, 804-810.
N. Nagaya, T. Fujii, T. Iwase, H. Ohgushi, T. Itoh, M. Uematsu, M. Yamagishi, H. Mori, K. Kangawa,
S. Kitamura, American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology, 2004, 287, 2670–2676.
D. J. Maltman, S. A. Hardy, S. A. Przyborski, Neurochemistry International, 2011, 59, 347–356.
C. S. Lic, Z. C. Xin, J. Dai, T. F. Lue, Histology and Histopathology, 2013, 28, 1109–1116.
K. Małek, Spektroskopia oscylacyjna. Od teorii do praktyki, PWN, Warszawa, 2016, 145, 223.
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REKONSTYTUCJA KANAŁU POTASOWEO (ROMK) DO SZTUCZNYCH
BŁON LIPIDOWYCH
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2

Czarne błony lipidowe (ang. black lipid membranes; BLM) oraz liotropowe lipidowe
fazy ciekłokrystaliczne (fazy kubiczne) są przykładami modelowych błon
biologicznych, które znajdują zastosowanie w badaniach aktywności białek
błonowych.
BLM jest techniką pozwalającą na analizę przepływu jonów przez pojedyncze
kanały jonowe wbudowane w sztuczną błonę lipidową. Dwuwarstwa lipidowa jest
tworzona w niewielkim otworze teflonowego naczynka, które znajduje się pomiędzy
dwoma przedziałami wypełnionymi elektrolitem. Po dodaniu preparatu białka do jednej
ze stron układu, przykładane jest napięcie i na podstawie rejestracji zmian
przewodnictwa błony badane jest zjawisko transportu jonów.
Drugim modelem błon biologicznych są liotropowe lipidowe fazy ciekłokrystaliczne.
Są one stanami pośrednimi między cieczą a ciałem stałym, czyli wykazują cechy
wspólne zarówno dla cieczy (płynność) jak i dla ciała stałego (uporządkowana
struktura). Fazy kubiczne są układami kanałów wodnych otoczonych dwuwarstwą
lipidową, dzięki czemu jest możliwe inkorporowanie białka w jego natywnej postaci.
2
Ze względu na bardzo dużą powierzchnię wewnętrzną faz kubicznych (400m /g)
istnieje możliwość wydajnego wbudowania białka w ich strukturę, a tym samym
prowadzenie badań w większej skali.
Celem pracy jest zweryfikowanie, czy białko kanału potasowego ROMK
(ang. renal outer medullary potassium channel) po wbudowaniu do modelowej błony
biologicznej umożliwia transport jonów potasu. Zakres badań obejmuje m.in. syntezę
białka ROMK w systemie ekspresji pozakomórkowej, oczyszczanie białka na złożu
magnetycznym oraz dwie metody badania aktywności ROMK – tzn. rekonstytucję
do BLM lub wbudowanie do faz kubicznych. Otrzymane wyniki wskazują,
że białko kanału potasowego ROMK jest funkcjonalne w modelowej błonie
biologicznej.
Projekt nr POWR.03.02.00-00-I007/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - grant wewnętrzny Uniwersytetu Warszawskiego
dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogrant IDUB UW).
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STUDIES OF METAL-ION INTERACTIONS USING ULTRA-SENSITIVE
BETA-DETECTED NMR
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This work is presented on behalf of the BetaDropNMR collaboration.
We present β-detected NMR, allowing for the detection with up to ten orders
[1]
of magnitude higher sensitivity than in conventional NMR . The idea behind
this interdisciplinary project is to combine the enhancement of nuclear spin
polarization via Optical Pumping (OP) with ultrasensitive resonance detection using
the asymmetry of β-particle emission by radioactive probe nuclei. Ions of the selected
26
radioisotope of alkali metal (e.g. Na) are pre-shaped into a beam, polarized
and directly implanted into the liquid state biological host with designed composition.
The main advantage of the β-NMR measurements, next to the ultrahigh sensitivity,
is the direct implantation of the investigated metal into the host material. It is the best
possible solution to study kinetics in real-time, but also to control the depth
[2]
of penetration and therefore, target a selected fraction of the biological composition .
We have performed one of the first liquid state studies using β-NMR at ISOLDE,
26
the radioactive ion beam facility at CERN. We recorded Na (1.1-s lifetime) β-NMR
Chemical Shifts and T1 relaxation time in room temperature ionic liquids
23
and complemented them with conventional Na NMR. Furthermore, we studied
26
the first biological sample representing the Na-enhanced DNA secondary structure
formation in non-aqueous solution.
Our contribution will present the results of β-NMR measurements performed
26
with the short-lived Na in imidazolium-based Ionic Liquids with short side alkyl
chains, such as BMIM-HCOO and EMIM-DCA, together with 1D and 2D NMR
measurements.
This work is a part of the ERC Starting Grant (betaDROPNMR) and has been supported by the Wolfgang
Gentner Programme of the German Federal Ministry of Education and Research (05E15CHA).

1
2

W. Gins, Nuclear Instruments Methods in Physics Research, 2019, 925, 24-32.
R. Harding, accepted by PRX, 2020.

62

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

AGREGACJA CHIRALNYCH KAROTENOIDÓW W LIPOSOMACH
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Karotenoidy to chiralne i achiralne związki organiczne, zawierające nienasycony
łańcuch polienowy z układem sprzężonych wiązań podwójnych. Łańcuch polienowy
stanowi unikalną strukturę związku odpowiedzialną za reaktywność karotenoidów,
w tym za ich właściwości przeciwutleniające. Karotenoidy powszechnie tworzą
[1]
strukturę błony, wpływając na jej stabilność i właściwości , w tym płynność błony
[2]
i inkorporację tlenu .
Liposomy to kuliste struktury, zbudowane z fosfolipidów o wielkości od 30 nm
do kilku mikrometrów. Wykorzystując ten prosty model błony komórkowej
oraz spektroskopię elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) i Rezonansowej
Ramanowskiej aktywności optycznej (RROA) wykonano badania agregacji
karotenoidów w błonach. Nasze pilotażowe wyniki dla -karotenu (rys. 1) w obecności
liposomów dipalmitylofosfatydylocholiny (DPPC) wskazują, że badany karotenoid
tworzy chiralne agregaty w liposomach DPPC lub w ich obecności. Otrzymane wyniki
demonstrują, iż wibracyjna spektroskopia chiralooptyczna (w tym RROA) może stać
się nowym narzędziem do badania agregacji karotenoidów w błonach biologicznych.

Rys. 1. Widmo RROA liposomów utworzonych z DPPC zawierających -karoten (0,5 i 1 mol%) w 20C.
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2017/25/B/ST4/00854 to AK).

1
2

G. Britton, FASEB J, 1995, 9, 1551-1558
W. I. Gruszecki, K. Strzałka, Biochimica et Biophysica Acta, 2005, 1740, 108-115.
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ARCHEMIST: WSPOMAGANIE DYDAKTYCZNYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
PRZY POMOCY ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI
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Łączenie specjalistycznej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi jest jednym
z najważniejszych wyzwań współczesnej edukacji. Zdolność praktycznego
zastosowania wiedzy jest uważana za kluczową, zwłaszcza w naukach ścisłych
i technicznych.
Aby pomóc studentom w zdobywaniu kompetencji, przedstawiamy ARchemist –
system zarządzania zadaniami laboratoryjnymi, wspomagający studentów
w wykonywaniu procedur i zachęcający do refleksji podczas wykonywania czynności
laboratoryjnych w trakcie zajęć dydaktycznych. Stworzona aplikacja oferuje pomoc
podczas nauki dzięki zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości. Śledzi ona postępy
w wykonywanym zadaniu, podaje informacje o używanych odczynnikach oraz śledzi
zawartość i stan szkła laboratoryjnego.
Prezentowany prototyp został stworzony w oparciu o potrzeby studentów i jest
rozwijany w ścisłej współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną. Iteracyjny proces
projektowy uwzględnił również empiryczną ewaluację prototypu w warunkach
odwzorowujących prawdziwe zajęcia laboratoryjne.
ARchemist został oceniony jako lepszy od typowych instrukcji laboratoryjnych,
będąc cennym wsparciem dla efektywności pracy i pewności siebie studenta.
Narzędzie wykazało duży potencjał jako pomoc naukowa dla zajęć dydaktycznych.
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PROCES HYDRATACJI TERMOCZUŁYCH HYDROŻELI POLIMEROWYCH
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21

Termoczułe hydrożele polimerowe zbudowane są z trójwymiarowej sieci tworzonej
przez makrocząsteczki, o ograniczonej rozpuszczalności w wodzie, a wolne
przestrzenie pomiędzy łańcuchami polimerowymi wypełniają cząsteczki wody. Układy
tego typu mogą mieć szereg zastosowań, na przykład jako inteligentne systemy
[1]
dostarczania leków, bądź nawozów, ale także jako mikrosiłowniki, czy mikrozawory .
Omawiając zastosowanie termoczułych hydrożeli polimerowych pod kątem
dostarczania substancji bioaktywnych, ich pożądaną cechą jest raptowna, odwracalna
zmiana właściwości fizyko-chemicznych, wywołana niewielkimi zmianami
w środowisku. Indukowane termicznie objętościowe przejście fazowe (OPF)
charakteryzuje się nagłym osłabieniem oddziaływań polimer – woda, przy
jednoczesnym wzmocnieniu oddziaływań polimer – polimer. Efektem tej zmiany jest
zapadnięcie się sieci polimerowej, wyrzucenie zamkniętej w sieci wody, bądź jej
roztworu na zewnątrz, a co za tym idzie znacznym zmniejszeniem wielkości
[2]
materiału .
Rozpatrując proces uwalniania substancji istotnym jest poznanie procesu
hydratacji omawianych układów. Prezentowane wyniki są efektem analizy sorpcji
hydrożeli poprzez obserwację widm podczerwieni hydrożeli o różnym stopniu
uwodnienia.

1
2

Q. Yong, K. Park, Advanced Drug Delivery Reviews, 2001, 53, 321-339.
M. Xia, Y. Cheng, P. Theato, M. Zhu, Macromolecular Chemistry and Physics, 2015, 216, 2230-2240.
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OCENA MIKROSKOPOWA SZCZOTKOWANEJ POWIERZCHNI CERAMIK
STOMATOLOGICZNYCH
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Potencjał ścieralności środków do czyszczenia zębów jest oceniany głównie
laboratoryjnie ze względów praktycznych, naukowych i etycznych. Najczęściej
stosowaną metodą oceny opierają się na pomiarze zmian profilu powierzchni zębiny
po symulacji szczotkowania zębów środkami do czyszczenia zębów. Dziesiątki
lat temu stworzono definicję względnej ścieralności zębiny (RDA) i obecnie dla wielu
jest to to „złoty standard” określający poziom ścieralności proszków ściernych
i środków do czyszczenia zębów. Badanie poziomu ścieralności środków
do czyszczenia zębów w warunkach laboratoryjnych jest ważne dla opracowania
nowych receptur, oceny kontroli jakości produkcji i uzyskania zgrubnej oceny
[1]
potencjalnej klinicznej ścieralności .
Celem badań była ocena wpływu szczotkowania na powierzchnię uzupełniania
wykonanego z tlenku cyrkonu pokrytego glazurą, ceramiką feldszpatową
oraz nanofluroapatytową.
W badaniach szczotkowanie przeprowadzono z użyciem wykorzystano szczoteczki
elektrycznej Oral-B Vitality z końcówką Precision clean oraz pasty Elmex Sensitive
oraz Colgate Total Whitening. Każde szczotkowanie trwało 2 minuty z naciskiem 2 N,
przy użyciu 0,2 ml pasty do zębów. Ocenę topografii powierzchni wykonano przy
użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), mikroskopu sił atomowych
(AFM) w trybie przerywanego kontaktu przed szczotkowaniem oraz po 10, 50 cyklach
szczotkowania. Uzyskane obrazy SEM oraz AFM pokazały, że wyniku szczotkowania
przy użyciu pasty o wyższym RDA powstają mikro rysy na powierzchni materiału.
Na podstawie uzyskanych wyników AFM wyznaczono parametry chropowatości
powierzchni.
Badania finansowane z projektu nr POWR.03.02.00-00-I029/16.

1

C. González-Cabezas, A. T. Hara, J. Hefferren, F. Lippert, Monographs in Oral Science, 2013, 23, 100–
107.
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NISKOPOROWATE NANOKRYSZTAŁY AKTYWNE DO ZASTOSOWAŃ
ŚWIATŁOWODOWYCH
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Lantanowce należą do grupy tzw. pierwiastków strategicznych, na których opierają
się nowoczesne technologie informatyczne, telekomunikacyjne oraz najnowsze
urządzenia typu High Tech. Szerokie spektrum zastosowań tych pierwiastków wynika
ze specyficznych właściwości spektroskopowych i magnetycznych zarówno
metalicznych form, jak też ich związków. Przełom XX i XXI wieku jest okresem,
w którym w pełni doceniono możliwości aplikacyjne lantanowców, a rozwój
współczesnych technologii nie byłby możliwy bez ich udziału. Na szczególną uwagę
zasługują nowoczesne technologie fotoniczne, w których jednym z głównych
kierunków są technologie światłowodowe. Prowadzone prace mają na celu otrzymanie
światłowodów o coraz lepszych właściwościach i parametrach dostosowanych
do konkretnych zastosowań. Aby zwiększyć wytrzymałość światłowodu na zgięcia
należy zmniejszyć współczynnik załamaniania. Jedną z metod jest zastosowanie
[1]
odpowiednich domieszek, m.in. związków zawierających jony lantanowców .
Celem niniejszej pracy była optymalizacja procesu syntezy nanokrystalicznego
fluorku itru(III) dotowanego jonami erbu(III) o specyficznych właściwościach
strukturalnych, fizykochemicznych i luminescencyjnych, jako aktywnego dodatku
do światłowodów. Przedstawiono metodologię syntezy tych związków zmieniając
różne parametry. Wszystkie te czynniki wpłynęły na końcowy produkt,
którego charakterystykę przeprowadzono za pomocą rentgenografii strukturalnej,
fluorescencji rentgenowskiej, porozymetrii i spektroskopii luminescencyjnej. Badania
powyższymi metodami pozwoliły na określenie zawartości procentowej lantanowców,
składu fazowego nanokrystalicznych form otrzymanych w wyniku obróbki termicznej
zsyntezowanych związków, powierzchni właściwej oraz charakterystyki porów,
[2,3]
a także właściwości luminescencyjnych .
Współfinansowano z grantu MAESTRO nr 2016/22/A/ST7/00089.

1

P. Mergo, Optical Materials, 2019, 87, 35 – 41.
S. Cotton, Lanthanide and actinide chemistry, Wiley, Chichester, 2006, 1-236.
3
W. Brzyska, Lantanowce i aktynowce, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1996, 10-138.
2
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OPPORTUNITIES IN ELECTROCHEMISTRY OF HETEROGENOUS SYSTEMS
IN THE CONTEXT OF POLYSACCHARIDE HYDROGELS
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Multi-phase heterogenous systems are a captivating topic in bio-electrochemistry.
Not only these systems are challenging due to its multi-phase construction,
but they are also a promising solution for new type of measurements.
Among these systems – the ones using polysaccharide hydrogel are of particular
interest. The nature of gel itself is associated with a partial inhibition of electron
transfer. This phenomenon is associated with a multitude of cyclic carbon chains.
On the other hand – the presence of possible to ionize groups and the absorption
of water may improve the overall conductivity of current.
In the following studies a basic impedimetric characterization of agar-agar
gel on the surface of fluorine doped tin oxide (FTO) electrode was done.
During the research we focused on such parameters as: thickness, density
and porosity of the later in the controlled environment.
The obtained results let us describe the overall behaviour of the gel
in the presence of the electrolyte during static and time-dependent measurements.

Figure 1. Two main substances present in the agar-agar: agarose (top) and agaropectin (bottom).
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ANALYSIS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN HEAD SPACE OF GASTRIC
CANCER CELL LINES, TISSUES AND IN EXHALED AIR OF PATIENTS WITH
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Stomach cancer belongs to the most common malignant tumors, causing over
780,000 deaths annually worldwide. It is estimated that stomach cancer is the cause
of one in six deaths worldwide. The currently used diagnostic methods include
radiological methods and are costly, invasive, and at the same time ineffective.
A promising alternative in this context are breath tests.
Analyzes of volatile organic compounds (VOCs) in exhaled air of patients
with gastric cancer provide a unique opportunity to monitor cancer-related biochemical
changes occurring in the human body. In the talk a hybrid volatolomic approach
towards the identification of potential volatile gastric cancer markers will be presented.
This idea will be demonstrated on the example on the GC-MS analysis of VOCs
in the headspace of selected human gastric cancer cell lines HGC-27 and CLS-145).

Figure 1. Breath analysis concept

[1]

The work was supported by European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No. 824986 DŚ acknowledges financial support through the project „AKCELERATOR
ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” (Development Accelerator of the Jan
Kochanowski University of Kielce), co-financed by the European Union under the European Social Fund,
with no. POWR.03.05.00-00-Z212/18..

1

I. Nardi-Agmon, et al., Journal of Thoracic Oncology, 2016, 11, 827– 837.
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OTRZYMYWANIE GRAFENU O WYSOKIEJ POWIERZCHNI
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W ostatnich latach materiały węglowe, zwłaszcza grafen zyskują coraz więcej
uwagi ze względu na możliwości bezpośredniego wykorzystania w różnych
dziedzinach nauki i przemysłu. Szeroki zakres zastosowań grafenu przyczynia się
[1]
do opracowywania nowych metod jego otrzymywania .
W niniejszych badaniach przedstawiono zaawansowane badania otrzymywania
2
grafenu o wysokiej powierzchni do 1100 m /g i z dominującą mezoporowatością.
W zaproponowanej procedurze wykorzystano CaCO 3 jako tzw. twardy templat,
komercyjny proszek grafitowy/grafenowy oraz reaktor ciśnieniowy. Do charakterystyki
otrzymanych materiałów wykorzystano: analizę elementarną, obrazowanie HRTEM,
spektroskopie Ramana, XPS oraz niskotemperaturową adsorpcję azotu.

Schemat 1. Obraz HRTEM przedstawiający otrzymane nanoarkusze grafenu.

Materiał może być stosowany jako efektywny i stabilny chemicznie adsorbent
zanieczyszczeń oraz jako tani materiał elektrodowy w elektrochemicznych
i ekologicznych magazynach energii elektrycznej jak ogniwa fotowoltaiczne
czy baterie Zn-powietrze.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2018/29/N/ST5/01240 finansowanego
ze środków Narodowego Centrum Nauki.

1

P. Kamedulski, et al., Adsorption, 2019, 25, 631-638.
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{wiersz odstępu o czcionce 12 pkt}
NOWE KOMPLEKSY NITROWE JAKO POTENCJALNE MATERIAŁY
FOTOPRZEŁĄCZALNE
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pz.borowski2@student.uw.edu.pl

{wiersz odstępu o czcionce 12 pkt}
Reakcja fotoizomeryzacji polega na przemianie podstawowej formy cząsteczki
w jej izomery za pomocą światła o określonej długości fali w odpowiednio dobranej
temperaturze. Termin ten obejmuje zarówno przemiany w obrębie ambidentnych grup
funkcyjnych jak i izomerię przestrzenną cis-trans wiązań wielokrotnych. Przykładem
reakcji fotoizomeryzacji jest izomeryzacja wiązaniowa grupy nitrowej pod wpływem
światła z zakresu widzialnego oraz bliskiego utrafioletu.
Efektywne materiały przełączalne charakteryzują się wysokim stopniem konwersji,
pracą w szerokim zakresie temperatur, odwracalnością reakcji oraz trwałością
kompleksu.

Schemat 1. Elipsoidy drgań termicznych dla formy podstawowej badanego układu.
{wiersz odstępu o czcionce 8 pkt}

W celu zaprojektowania związku spełniającego wymienione cechy zbadane zostały
nowe kompleksy nitrowe niklu (II) – stosunkowo tanie, proste w syntezie
o potencjalnych zastosowaniach w optoelektronice, biosensorach medycznych
czy ogólnie pojętych materiałach fotoprzełączalnych.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer 2017/25/N/ST4/02440 (PRELUDIUM 13).
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SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIFENYLENOWINYLENU
I MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH
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Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,
Zakład Chemii Materiałów
katarzyna.gdula18@gmail.com

Celem badań naukowych było otrzymanie związków kompozytowych
[1]
zawierających polifenylenowinylen (PPV)
oraz materiały węglowe o lepszych
właściwościach fizykochemicznych, w tym elektrochemicznych i teksturalnych.
Podczas badań wstępnych, zsyntezowano kompozyt polifenylenowinylenu i tlenku
grafenu (PPV/GO) w trzech różnych stosunkach masowych 1:1, 4:1 i 8:1.
Na podstawie badań elektrochemicznych oraz pomiarów adsorpcji/desorpcji azotu
wykazano, iż materiał PPV/GO 1:1 posiada najlepsze właściwości fizyko-chemiczne.
W dalszej części badań otrzymano kompozyty PPV z fulerenem C 60 (PPV/C60),
tlenkiem
grafenu
(PPV/GO),
jednościennymi
nanorurkami
węglowymi
(PPV/SWCNTs),
wielościennymi
nanorurkami
węglowymi
(PPV/MWCNTs)
i nanopłatkami
grafenowymi
(GNPLs).
Zsyntezowane
związki
zostały
scharakteryzowane za pomocą chronowoltamperometrii cyklicznej (CV), metodą
adsorpcji/desorpcji azotu, skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM).
Uzyskane wyniki potwierdziły obecność polimeru na materiałach węglowych,
a także zwiększenie pojemności prądowej oraz specyficznej powierzchni właściwej
kompozytów w stosunku do materiałów referencyjnych.

Badania są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM
#2017/27/N/ST5/02888 dla D.M.B. (d.bobrowska@uwb.edu.pl).

1

A. F. Khattab, S. M. Ahmad, The Arabian Journal for Science and Engineering, 2009, 34, 27.
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al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
magdalena.glab@doktorant.pk.edu.pl

W ciągu ostatnich lat niewątpliwie coraz większym problemem stają się tak zwane
choroby cywilizacyjne. Według danych statystycznych jedną z najczęściej
[1]
występujących chorób cywilizacyjnych są nowotwory . Wśród najpopularniejszych
metod leczenia nowotworów wymienia się stosowanie leków cytostatycznych. Leki
te mogą oddziaływać jednocześnie na komórki nowotworowe jak również komórki
zdrowe powodując tym samym wiele skutków ubocznych. Rozwiązaniem tego
problemu stają się nowoczesne formy podawania leków cytostatycznych między
[2]
innymi z zastosowaniem odpowiednich nośników .
Celem niniejszej pracy badawczej było opracowanie metodyki otrzymywania sfer
polimerowych na bazie albuminy mogących znaleźć zastosowanie w systemach
kontrolowanego dostarczania leków. W celu otrzymania sfer albuminowych
wykorzystano proces wysalania białek. Prace obejmowały badania dotyczące doboru
odpowiednich warunków syntezy sfer polimerowych jak również ich charakterystykę
fizykochemiczną. Przeprowadzono między innymi analizę spektroskopii w zakresie
światła widzialnego i bliskiego ultrafioletu (UV-VIS), spektroskopii w podczernieni
z transformacją Fouriera (FT-IR) jak również analizę dynamicznego rozpraszania
światła (DLS).
Wyniki analiz spektroskopowych (spektroskopii UV-Vis oraz spektroskopii FT-IR)
wskazały na obecność aminokwasów charakterystycznych dla zastosowanego białka,
którym była albumina. Natomiast wyniki analizy DLS potwierdziły, że poprzez dobór
odpowiednich warunków syntezy możliwe jest uzyskanie sfer białkowych o rozmiarach
nanometrycznych, które mają szerokie potencjalne zastosowanie w dziedzinach takich
jak medycyna bądź farmacja. Otrzymane sfery docelowo mogą być wykorzystane jako
nośniki substancji aktywnej i znaleźć zastosowanie w systemach kontrolowanego
uwalniania leków.
Prace badawcze zrealizowane zostały w Kole Naukowym Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.

1
2

V. Clatici, Journal of Clinical Medicine, 2018, 13(4), 273-281.
M. Monali , International Research Journal of Pharmacy, 2013, 4(3), 70-75.
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WPŁYW SPOSOBU WYMIANY ROZPUSZCZALNIKÓW NA WŁAŚCIWOŚCI
TEKSTURALNE MIL-101
Paulina Jagódka, Ewelina Ksepko, Agata Łamacz
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Paliw,
ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław
paulina.jagodka@pwr.edu.pl

Jednym z najpopularniejszych i najszerzej zbadanych materiałów typu MOF jest
MIL-101. Pierwsze doniesienia jego temat sięgają 2005 roku, kiedy Férey
wraz z zespołem opisali syntezę tego szkieletu metalo-organicznego składającego
[1]
się z trójwartościowych jonów chromu i kwasu tereftalowego . Wkrótce później
3+
3+
zmodyfikowano materiał, wykorzystując inne trójwartościowe jony, tj. Fe oraz Al ,
[2]
a także funkcjonalizowane linkery .
Do najważniejszych właściwości MIL-101 należą ogromne pory w rozmiarach 29
i 34 Å oraz bardzo duża powierzchnia właściwa. Ponadto materiały te charakteryzują
[3]
się bardzo dobrą wytrzymałością termiczną do nawet 423 K . Wszystkie te cechy
[3]
umożliwiają zastosowanie MIL-101 w wielu obszarach jak kataliza, sorpcja gazów
[4]
[5]
czy chromatografia . Ponadto bada się ich wykorzystanie jako sensory czy nośniki
[6]
leków .
W ramach prowadzonych badań otrzymano MIL-101(Cr) konwencjonalną metodą
hydrotermalną z zastosowaniem kwasów HF oraz HNO 3. Zsyntezowano także
materiały modyfikowane z wykorzystaniem jonów dwuwartościowych. Uzyskane ciała
stałe oczyszczono, stosując różne metody wymiany rozpuszczalników. Następnie
scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne otrzymanych MIL-101 za pomocą
proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej, mikroskopii elektronowej oraz sorpcji N 2.
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu o numerze
rejestracyjnym 2019/35/D/ST5/03440.

1

G. Férey, C. Mellot-Draznieks, C. Serre; F. Millange, J. Dutour; S. Surblé, I. Margiolaki, Science, 2005,
309, 2040–2042.
2
P. Serra-Crespo, E. V. Ramos-Fernandez, J. Gascon, F. Kapteijn, Chemistry of Materials, 2011, 23, 2565–
2572.
3
S. Bhattacharjee, C. Chen, W.-S. Ahn, RSC Advances, 2014, 4, 52500–52525.
4
C.-X. Yang, X.-P. Yan, Analytical Chemistry, 2011, 83, 7144–7150.
5
Y. Hu; J. Liao, D. Wang, G. Li, Analytical Chemistry, 2014, 86, 3955–3963.
6
P. Horcajada, C. Serre, M. Vallet‐Regí, M. Sebban, F. Taulelle, G. Férey, Angewendte Chemie Int. Ed.,
2006, 45, 5974–5978.
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ORIENTACJA, KONFORMACJA ORAZ HYDRATACJA LIZOZYMU
NA POWIERZCHNI AU
Paulina Komorek, Monika Wałek, Barbara Jachimska
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
paulina.komorek@ikifp.edu.pl

Oddziaływanie białek z powierzchnią adsorpcyjną ma zastosowanie w wielu
procesach biologicznych. Odgrywa ważną rolę w przypadku projektowania
biosensorów, implantów wewnątrzustrojowych, czy też nośników leków. Jako
że mechanizm adsorpcji białek na granicy faz wciąż nie jest w pełni poznany, badania
mające na celu określenie czynników wpływających na orientację, konformację
białka, czy też hydratację warstw białkowych mają istotne znaczenie poznawcze.
Badania procesu adsorpcji przeprowadzono dla lizozymu na powierzchni złota.
Zastosowanie wieloparametrowego powierzchniowego rezonansu plazmonów (MPSPR) oraz ruchliwości elektroforetycznej potwierdziło, że adsorpcja lizozymu jest
kontrolowana głównie przez oddziaływania elektrostatyczne, ale również
hydrofobowe. Wraz ze wzrostem pokrycia powierzchniowego zmienia się orientacja
cząsteczek z pozycji side-on do between/end-on. Zmiana orientacji białka w kierunku
between/end-on przekłada się na bardziej hydrofilowe właściwości otrzymanych
warstw białkowych. MP-SPR oraz mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dyssypacją
energii (QCM-D) dostarczyły informacji o stopniu hydratacji warstw lizozymu. Zależnie
od stopnia protonacji białka zmienia się stopień hydratacji warstwy od 70% w pH=4
do 30% w pH=11. Zastosowanie dichroizmu kołowego (CD) oraz spektroskopii
w podczerwieni z modulacją polaryzacji światła (PM-IRRAS) pozwoliło określić zmiany
zachodzące w strukturze drugorzędowej lizozymu na skutek jego oddziaływań
z powierzchnią złota. W wyniku adsorpcji następuje wzrost zawartości struktur
odpowiadających β-pętlom oraz strukturom nieuporządkowanym lizozymu, podczas
gdy udział β-kartek maleje. Wzrost zawartości β-pętli decyduje o stabilności struktury
lizozymu i przeciwdziała jego agregacji. Zarówno efektywność, orientacja
jak i konformacja białka są zależne od jego ładunku, co może mieć szczególne
znaczenie w przypadku projektowania nowych materiałów do zastosowań
wewnątrzustrojowych.
Ta praca była współfinansowana przez NCN OPUS 2016/23/B/ST5/02788, InterDokMed POWR.03.02.0000-I013/16 oraz NAWA PPN/BIL/2018/1/00103.
.
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MATRYCE HYDROŻELOWE JAKO UKŁADY TRANSDERMALNE W TERAPII
PRZECIWNOWOTWOROWEJ
1

1

1

Sonia Kudłacik-Kramarczyk , Anna Drabczyk , Magdalena Głąb , Magdalena
2,3
1
Kędzierska , Bożena Tyliszczak
1

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
Instytut Inżynierii Materiałowej
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemioterapii
3
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
sonia.kudlacik-kramarczyk@pk.edu.pl

W pracy otrzymano materiały hydrożelowe niemodyfikowane i modyfikowane
aloesem. Przeprowadzono badania nad materiałami hydrożelowymi pod kątem
ich właściwości fizykochemicznych i biologicznych. W tym celu określono ich strukturę
chemiczną metodą spektroskopii FT-IR. Następnie scharakteryzowano właściwości
pęcznienia, wytrzymałość na rozciąganie za pomocą analizatora tekstury Brookfielda
oraz topografię powierzchni za pomocą mikroskopii sił atomowych AFM. Dodatkowo
do określenia cytotoksyczności hydrożeli wykorzystano test redukcji MTT. Materiały
modyfikowane charakteryzują się mniejszą chropowatością powierzchni w porównaniu
z materiałami niemodyfikowanymi. Stwierdzono również, że hydrożele nie wykazują
właściwości cytotoksycznych i charakteryzują się dobrymi właściwościami
sorpcyjnymi.
Hydrożele modyfikowane aloesem w stosunku do niezmodyfikowanych
otrzymanych z taką samą ilością środka sieciującego charakteryzowały się większą
elastycznością. Zastosowanie aloesu spowodowało wzrost procentowego wydłużenia
próbek hydrożeli o 23%.
Ze wszystkich hydrożeli przebadanych przy pomocy testu redukcji MTT żaden
z badanych materiałów nie wykazywał właściwości cytotoksycznych. Dla wszystkich
hydrożeli żywotność mysich fibroblastów (linia komórkowa L929) wynosiła powyżej
[1,2]
70% .
Badania naukowe prowadzone w ramach Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT
na Politechnice Krakowskiej.

1

P. Ilgina, H. Ozayb, O. Ozayb, European Polymer Journal, 2019, 113, 244-253.
B. Tyliszczak, A. Drabczyk, S. Kudłacik-Kramarczyk, K. Rudnicka, J. Gatkowska, A. Sobczak-Kupiec, J.
Jampilek, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2019, 107, 2501–2511.
2
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OTRZYMYWANIE POCHODNYCH ACETYLENÓW W REAKCJI
BUCHWALDA-HARTWIGA
Angelika Mieszczanin, Sławomir Kula, Stanisław Krompiec
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
angelika.mieszczanin@gmail.com

W ostatnich latach pochodne acetylenów cieszą się w literaturze ogromnym
zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z możliwości wykorzystania ich jako
niezwykle użytecznych bloków budulcowych, umożliwiających syntezę wielu
[1,2]
[1,2]
cząsteczek organicznych, takich jak np. pochodne benzenu , naftalenu ,
[3]
czy nawet 2-piranonu . Jednakże, w wielu przypadkach synteza pochodnych
acetylenu jest mało wydajna lub wymaga wieloetapowej syntezy. Obecnie
najpopularniejszą metodą otrzymywania tego typu związków jest sprzęganie
Sonogashiry, które często nierozerwalnie związane jest z odbezpieczaniem grupy
trimetylosililowej. Alternatywną metodą syntezy pochodnych acetylenu zawierających
podstawniki
N-donorowe
jest
sprzęganie
Buchwalda-Hartwiga.
Pozwala
ono na otrzymanie zamierzonych produktów na drodze wydajnej jednoetapowej
reakcji.
Celem niniejszej pracy było opracowanie metody syntezy nowych aromatycznych
pochodnych acetylenu, na drodze sprzęgania Buchwalda-Hartwiga, w reakcji
1,2-bis(4-bromofenylo)acetylenu, z odpowiednimi aminami. Otrzymane związki
oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej, a ich budowę potwierdzono
1
13
metodami spektroskopowymi NMR ( H i C).

Schemat 1. Ogólna procedura syntezy pochodnych 1,2-difenyloacetylenu
Badania realizowane w ramach grantu NCN Opus 17 (UMO-2019/33/B/ST4/00962).

1

S. Kula, A. Szlapa, J.G. Malecki, A. Maroń, M. Matussek, E. Schab-Balcerzak, et al., Optical Materials,
2015, 47, 118-128.
2
A. Szlapa-Kula, S. Kula, M. Filapek, A. Fabianczyk, K. Bujak, M. Siwy, et al., Journal of Luminescence,
2018, 196, 244-255.
3
S. Kula, A. Szlapa-Kula, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, A. Chrobok, P. Gancarz, et al., Materials
Science and Engineering: B, 2021, 263, 114820.
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SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTU AgInS2/Bi2WO6 DO
FOTOKATALITYCZNEGO GENEROWANIA WODORU

Patrycja Parnicka, Patrycja Wilczewska, Adriana Zaleska-Medynska
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska
patrycja.parnicka@phdstud.ug.edu.pl

Fotokataliza heterogeniczna w obecności nanocząstek półprzewodników
i promieniowania słonecznego jest przykładem technologii pozwalającej na rozkład
wody do wodoru cząsteczkowego. Wolframian bizmutu jest najprostszym związkiem
typu Aurivillius’a, charakteryzującym się przerwą wzbronioną ~2,5-2,9 eV, co pozwala
na jego wykorzystanie w procesie fotokatalitycznego generowania wodoru przy użyciu
odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne. Aczkolwiek, jedną
przeszkodą w jego zastosowaniu jest szybka rekombinacja nośników ładunku
elektron/dziura. Aby uzyskać aktywność półprzewodników stosuje się różnego
rodzaju domieszkowanie i modyfikacje powierzchniowe, do których należy łącznie
Bi2WO6 z kropkami kwantowymi siarczku indu(II) srebra(I). AgInS 2 QDs ze względu
na unikatowe
właściwości
elektro-optyczne
spowolnienia
rekombinacji
– +
fotogenerowanych par e /h oraz poprawiania separacji nośników ładunków.
W tym odniesieniu, przeprowadzone badania obejmowały wieloetapową syntezę
składającą się z syntezę Bi2WO6 metodą hydrotermalną, kropek kwantowych AgInS2
metodą typu „hot-injection”, a w kolejnym etapie połączenie ww. półprzewodników
metodą fizycznego osadzania. Hybrydowe fotokatalizatory zostały scharakteryzowane
za pomocą spektroskopii rozproszonego odbicia (DRS/UV-Vis), skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM), transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM),
dyfraktometrii
rentgenowskiej
(XRD),
spektroskopii
fotoelektronów
(XPS)
oraz spektroskopii fotoluminescencyjnej (PL). Aktywność fotokatalityczna otrzymanych
próbek została zbadana w reakcji rozkładu wody do wodoru pod wpływem
promieniowania z zakresu UV-Vis.
Badania były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/23/B/ST8/03336).
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WPŁYW TEMPERATURY NA EPOKSYDOWANIE OLEJU LNIANEGO W OBECNOŚCI
KLINOPTYLOLITU

Paulina Waszczuk, Izabella Kowalska, Marlena Musik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
wp37879@zut.edu.pl

Oleje roślinne są nietoksyczne, biodegradowalne, a w niektórych zastosowaniach
[1]
bardziej opłacalne w porównaniu z olejami naftowymi . Najczęściej stosowaną
[2]
metodą modyfikacji obecnych w nich wiązań nienasyconych jest epoksydacja .
W skali przemysłowej odbywa się w obecności kwasu mineralnego jako katalizatora,
który ogranicza osiąganie wysokich selektywności pogłębiając powstawanie efektów
[3]
ubocznych poprzez otwarcie pierścienia epoksydowego . Zastosowanie katalizatora
heterogenicznego jako alternatywy może pozwolić na ograniczenie reakcji ubocznych.
Szczególnie istotne okazały się naturalne zeolity o porowatej, krystalicznej strukturze
z systemem kanałów i komór, którym zawdzięczają wyjątkowe właściwości:
[4]
jonowymienne, adsorpcyjne, molekularno-sitowe oraz katalityczne .
Przeprowadzono epoksydację oleju lnianego w obecności naturalnego zeolitu –
klinoptylolitu, HCOOH i 60-proc. H2O2 w różnych warunkach temperaturowych: 35°C,
45°C, 55°C, 65°C. Syntezę prowadzono przez 6 godz. Próbki epoksydowanego oleju
pobierano co 1 godz. Warstwę nieorganiczną odrzucano, a organiczną odwirowano od
zeolitu i dodawano roztwór 5-proc. NaHCO3. Warstwę olejową przemywano wodą do
uzyskania pH=7 i suszono bezwodnym MgSO 4. W otrzymanych produktach
oznaczono liczbę epoksydową i jodową. Obliczono konwersję wiązań nienasyconych,
selektywność przemiany wiązań nienasyconych do grup epoksydowych
oraz wydajność (względną procentową konwersję do oksiranu).
Zaobserwowano, że zarówno wartość liczby epoksydowej, jak i wydajność każdej
próbki wzrasta wraz z upływem czasu prowadzenia reakcji, natomiast maleje wartość
liczby jodowej i selektywność przemiany wiązań nienasyconych do grup
epoksydowych. Najwyższą wartość liczby epoksydowej, konwersję wiązań
nienasyconych oraz wydajność osiągnięto w temperaturze 45°C. W tych samych
warunkach odnotowano najniższą wartość liczby jodowej. Świadczy to o zmniejszeniu
ilości wiązań nienasyconych i zwiększeniu ilości grup epoksydowych w badanym oleju
lnianym. Zarówno poniżej, jak i powyżej wspomnianego optimum temperaturowego,
badane parametry osiągały niższe wartości.

1

R.Turco, Ch. Pischetola, M. Di Serio, R. Vitiello, R. Tesser, E. Santacasesaria, Industrial and Engineering
Chemistry Research, 2017, 56, 7390-7936.
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F. Balo, Journal of Matter Cycles Waste Management, 2015, 17, 336-349.
3
L. A. Rios, P. Weckes, H. Schuster, W. F. Hoelderich, Journal of Catalysis, 2005, 232, 19-26.
4
L. Bandura, M. Franus, R. Panek, A. Woszuk, W. Franus, Przemysł Chemiczny, 2015, 94, 323-327.
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IMIDAZOLIOWE CIECZE JONOWE W SYNTEZIE BROMKÓW BIZMUTYLU
Patrycja Wilczewska, Patrycja Parnicka, Aleksandra Bielicka-Giełdoń,
Karol Szczodrowski, Ewa Maria Siedlecka
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska
patrycja.wilczewska@phdstud.ug.edu.pl

Ciecze jonowe (ang. Ionic liquids) są to sole zbudowane z kationu organicznego
oraz anionu organicznego lub nieorganicznego, o temperaturze topnienia poniżej
100°C. Charakteryzują się również niską lotnością, wysoką stabilnością termiczną
oraz dużą pojemnością cieplną. Unikalne właściwości tej grupy związków przyciągają
uwagę zarówno środowisk naukowych jak i instytucji przemysłowych. Ciecze jonowe
imidazoliowe używane w szerokiej gamie procesach składające się najczęściej
z anionów (Cl , PF6 , BF4 , RSO3 ) oraz kationu 1-butylo-3-metyloimidazoliowym
(C4mim, Bmim). W prezentowanych badaniach wykorzystano ciecze jonowe: bromek
1-butylo-3-metyloimidazoliowy (C4mimn), bromek 1-octylo-3-metyloimidazoliowy
(C8mim), bromek 1-hexadecyl-3-metyloimidazoliowy (C16mim) jako jednoczesne
źródło jonów Br i związek strukturotwórczy.
Celem badań było ocenienie wpływu długości łańcucha bocznego kationu
imidazolowego (Cxmim; X= 4, 8, 16) cieczy jonowych podczas syntezy solwotermalnej
Bi4O5Br2 na aktywność fotokatalityczną. Synteza odbywała się w środowisku gliceryny,
a jako źródło jonów bizmutu wykorzystano azotan (V) bizmutu. Aktywność
fotokatalityczną zweryfikowano poprzez reakcje: fotoutleniania Rodaminy B oraz
fotodegradacji 5-fluorouracylu jako modelowych mikrozanieczyszczeń pod wpływem
światła z zakresu UV-vis. Zbadano również wpływ długości łańcucha bocznego
na właściwości optyczne oraz morfologię zsyntezowanych fotokatalizatorów.
Otrzymane wyniki wskazują, iż w zależności od kationu, można wpłynąć
na efektywność fotoutleniania zanieczyszczeń w fazie wodnej. Widoczne są również
różnice
w
właściwościach
optycznych
i
morfologicznych
otrzymanych
fotokatalizatorów. Na podstawie otrzymanych wyników udowodniono, że wydłużanie
łańcucha bocznego kationu imidazoliowego do C 16 jest nieekonomicznym podejściem
do syntezy nanomateriałów i wpływa niekorzystnie na ich aktywność fotokatalityczną.
Projekt został sfinansowany w ramach Projektu Służącego Rozwojowi Młodych Naukowców BMN oraz
grantu Miniatura 1 DEC-2017/01X/ST5/01136 przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW ZAWIERAJĄCYCH GRAFENOWE
KROPKI KWANTOWE ORAZ NANOCZĄSTKI POLIPIROLU

Patrycja Wilczewska, Joanna Breczko, Krzysztof Winkler
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chemii Materiałów
p.wilczewska@interia.eu

Polipirol (Ppy) jest jednym z ważniejszych polimerów przewodzących. Wynika
to z szeregu jego zalet, takich jak: łatwość jego syntezowania, wysokie przewodnictwo
elektryczne, doskonała biokompatybilność, czy trwałość chemiczna i termiczna wobec
czynników środowiskowych. Coraz więcej uwagi wzbudza możliwość otrzymania form
morfologicznych Ppy o rozmiarach nanometrowych, np. nanocząstek (PpyNPs),
gdyż wpływa to zwiększenie zakresu jego stosowalności m. in. w nanokompozytach,
sensorach oraz kondensatorach.
Nanostruktury węglowe są z kolei składnikiem chętnie wprowadzanym
do kompozytów w celu poprawy właściwości elektrochemicznych. Przykładem mogą
być grafenowe kropki kwantowe (GQDs), które w odróżnieniu od nanorurek
węglowych, czy grafenu, wykazują doskonałą rozpuszczalność w wielu
rozpuszczalnikach, co zapewnia ich równomierne rozprowadzenie w materiale
kompozytowym.
Celem przedstawionych badań była synteza oraz charakterystyka fizykochemiczna
kompozytów zawierających PPyNPs oraz GQDs, otrzymywanych przy różnych
stosunkach masowych reagentów oraz przy różnych czasach dodawania kropek.
Nanocząstki PPyNPs syntezowano metodą chemicznej polimeryzacji z pirolu
[1]
w obecności surfaktanta i silnego utleniacza , natomiast GQDs otrzymano w reakcji
[2]
pirolizy kwasu cytrynowego . Synteza kompozytu polegała na wprowadzaniu GQDs
do roztworu spolimeryzowanych PPyNPs. Charakterystyka fizykochemiczna
uzyskanego materiału obejmowała analizę spektroskopową (FTIR, Raman, DLS),
mikroskopową (SEM, TEM) oraz badania właściwości elektrochemicznych (CV).
Uzyskane wyniki potwierdziły, że otrzymane kompozyty mają obiecujące właściwości
jako materiał elektrodowy i mogą być potencjalnie stosowane w kondensatorach.

1
2

A. J. R. Son, H. Lee, B. Moon, Synthetic Metals, 2007, 157, 597–602.
Y. Dong, J. Shao, C. Chen, H. Li, R. Wang, Y. Chi, X. Lin, G. Chen, Carbon, 2012, 50, 4738–4743.
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TEORETYCZNE STUDIA NAD WPŁYWEM TEMPERATURY, SIŁY JONOWEJ,
WIELKOŚCI I KSZTAŁTU CZĄSTECZEK NA ODDZIAŁYWANIA HYDROFOBOWE

Małgorzata Bogunia, Mariusz Makowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej,
Ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
malgorzata.bogunia@phdstud.ug.edu.pl

Oddziaływania hydrofobowe są ważnym zjawiskiem, które występuje powszechnie
[1,2,3]
w przyrodzie
. Mogą być one klasyfikowane jako oddziaływania indukowane
rozpuszczalnikiem, dlatego też zależą od takich czynników jak m.in. temperatura,
kształt cząsteczek czy też ich wielkość. Wcześniejsze badania pokazały,
iż rozpuszczalność małych niepolarnych cząsteczek zmniejsza się, gdy wzrośnie
temperatura układu i odpowiednio zwiększa, gdy układ ochłodzimy. Ponadto
oddziaływania hydrofobowe są słabsze dla mniejszych cząstek oraz silniejsze
[4,5]
dla większych, co spowodowane jest różną liczbą centrów oddziaływań .
Celem
prezentowanych badań było określenie wpływu temperatury
na oddziaływania hydrofobowe w modelowych układach przy różnych wartościach siły
jonowej, biorąc pod uwagę kształt i wielkość cząsteczek. Przeprowadzono symulacje
dynamiki molekularnej w polu siłowym AMBER 16.0 dla dimerów metanu,
neopentanu, adamantanu, fulerenu. Jako środowisko zastosowano model wody
TIP3P.Następnie wyznaczono potencjały średniej siły (ang. potential of mean force,
PMF) dla wszystkich powyższych układów, uwzględniając wartości siły jonowej
3
wynoszące 0; 0,04; 0,08; 0,40 mol/dm , oraz temperatury 248 K, 298 K, 348 K.
Zaobserwowano, iż temperatura wpływa na oddziaływania hydrofobowe w różny
sposób w zależności od użytej siły jonowej.

Praca została sfinansowana z projektu BMN nr 539-T120-B468-20
oraz WND-POWR.03.02.00-00-I059/16.

1

M. Makowski, C. Czaplewski, A. Liwo, H. A. Scheraga, The Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114,
993–1003.
2
W. Blokzijl, J. B. F. N. Engberts, Angewendte Chemie Int. Ed. Engl., 1993, 32, 1545-1579.
3
L. Wang, R. A. Friesner, B. J. Berne, Faraday Discuss., 2010, 146, 247-262.
4
A. Bartosik, M. Wiśniewska, M. Makowski, Journal of Physical Organic Chemistry, 2015, 28,10-16.
5
S. Ludemann, H. Schreiber, A. Abseher, S. Steinhauser, Journal of Chemical Physics, 1996, 104, 286.
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OBRAZOWANIE AKTYWNOŚCI REDOKS ORAZ TOPOGRAFII ZA POMOCĄ
SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTROCHEMICZNEJ (SECM)
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2

Pierwszy skaningowy mikroskop elektrochemiczny (SECM) został skonstruowany
przez grupę Barda w latach 80-tych. Technika ta znalazła zastosowanie w różnych
dziedzinach, zwłaszcza w analizie próbek biologicznych. Wywodzi się ona z koncepcji
skaningowej mikroskopii tunelowej (STM), lecz różni się do niej oraz innych technik
[1]
skanujących – AFM lub SICM . Metoda ta wykorzystuje sondy skanujące takie
jak mikro- bądź nanoelektrody przesuwające się nad próbką w celu zbadania reakcji
[2]
zachodzących na badanej powierzchni . Wykorzystywane elektrody mają rozmiar
od kilku nm do 25 µm. W zależności od tego jaki tryb pracy stosujemy możemy
uzyskać informację o topografii, jak również o aktywności elektrochemicznej badanej
[3]
próbki .
W prowadzonych badaniach wykonano obrazowej platynowej mikroeletrody
za pomocą nanoelektrody węglowej. Mikroelektrodę wykonano poprzez zatopienie
platynowego drutu w kapilarze szklanej i wypolerowanie. Otrzymywanie nanoelektrod
można podzielić na dwa etapy: pierwszym z nich jest otrzymanie nanopipety z kapilary
kwarcowej, drugim zaś osadzanie węgla pirolitycznego, powstałego w wyniku
termicznego rozkładu acetylenu.
Pomiary obrazowania mikroelektrody nanoelektrodą prowadzono w wodnym
roztworze ferocenometanolu z KCl jako elektrolitem podstawowym. Uzyskane wyniki
pozwalają stwierdzić, iż rozkład aktywność mikroelektrody platynowej jest
niejednorodny.
Badania sfinansowane z projektu NCN OPUS 2016/23/B/ST4/02868.

1
2
3

L. Huang, Z. Li, Y. Lou, F. Cao, D. Zhang, X. Li, Materials, 2018, 11, 1389.
S. Amemiya, R. Chen, N. Nioradze, J. Kim, Accounts of Chemical Research, 2016, 49, 2007-2014.
G. Caniglia, C. Kranz, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412, 6133–6148.
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BADANIE PROCESU DEGRADACJI NYLONU 6
METODAMI KWANTOWO-CHEMICZNYMI
Yuliia Didovets, Mateusz Z. Brela
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
yuliia.didovets@student.uj.edu.pl

Nylon 6 jest jednym z polimerów syntetycznych charakteryzującym się dużą
odpornością mechaniczną, elastycznością, sprężystością, niską absorbcją wilgoci
[1]
oraz odpornością na ścieranie . Ze względu na szereg przedstawionych właściwości
Nylon 6 jest stosowany m.in. w złączach elektrycznych, opaskach kablowych,
[2]
suwakach, tkaninach, odzieży i sprzęcie sportowym oraz opakowaniach foliowych .

Rysunek. 1. Panel a przedstawia strukturę Nylonu 6, panel b przedstawia jeden z etapów degradacji
termalnej używanego modelu molekularnego Nylonu 6.

Celem niniejszej pracy było zbadanie procesu degradacji Nylonu 6 za pomocą
obliczeń kwantowo-chemicznych a także opis warunków powodujących samorzutność
badanej reakcji.
Energię swobodną substratów i produktów badanej reakcji wyznaczono
[3]
w programie Gaussian09 za pomocą metody DFT (B3LYP/6-31g*). Środowisko
[4]
reakcji uwzględniono za pomocą ciągłego modelu rozpuszczalnika: SCRF .
[5]
Otrzymane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi , a także z rezultatem
analizy
przeprowadzonej
dla
opracowanego
modelu
molekularnego
polihydroksymaślanu.

1

H. Ritchie, FAQs on Plastics, Our World in Data, 2018.
P. Vagholkar, International Journal of Scientific Research, 2016, 5, 349-351.
Gaussian 09, Revision A.02, M. J. Frisch et al. , Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
4
V. Barone, M. Cossi, J. Tomasi, Journal of Chemical Physics, 1997, 107, 3210-3221.
5
B. J. Holland, J. N. Hay, Polymer International, 2000, 49, 943-948.
2
3
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THEORETICAL STUDY ON THE INTERACTION OF THE SUPRAMOLECULAR
CONGO RED WITH WATER MOLECULES.
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Supramolecular system is a structure constructed of molecules interacting via
i.e. hydrogen bonds, electrostatic or dispersion interactions. One of the examples
of supramolecular structures is Congo Red (CR) molecule, which forms a ribbon-like
structure. CR was used in staining of amyloids and now is studied as a potential
therapeutic agent in treating prion-based diseases. The reason for that is a discovery
of the dye’s specific binding to amyloids as a supramolecular system consisting
[1]
of several Congo Red molecules .
Theoretical chemistry offers plentiful of tools used for studying molecular
interactions in detail. I am investigating CR-amyloid interaction in order to find
properties useful in treatment of amyloidosis (diseases caused by amyloids).

Fig. 1. Congo Red molecules solvated explicitly with water.

The water molecules play and important role in human body as well as
for interaction between amyloids and CR molecules. Therefore any simulation must
also take place in water solution. Solvation can affect any type of binding, especially
those based on intermolecular interaction. I use several theoretical methods to study
that effect.
Research funded within Diamentowy Grant project. Acknowledgements to Cyfronet and CSC computing
centres for providing computational grants. Thanks to Faculty of Chemistry JU for all the support.

1

A. Jagusiak, J. Rybarska, B Piekarska, B. Stopa, L. Konieczny: Supramolecular Congo Red as Specific
Ligand of Antibodies Engaged in Immune Complex. In: Roterman I., Konieczny L. (eds) Self-Assembled
Molecules – New Kind of Protein Ligands, Springer, Cham, 2018, 1-42.
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NOWE POCHODNE 6-TIOPURYN, WŁAŚCIWOŚCI SPEKTRALNE I FOTOFIZYCZNE
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Siarkowe pochodne naturalnie występujących zasad purynowych, np. 6tioguanina, czy 6-merkaptopuryna od lat stanowią ważną grupę związków
[1,2]
stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych i w transplantologii . Tiopochodne,
w odróżnieniu od naturalnych zasad azotowych, wykazują absorpcję promieniowania
w zakresie UVA. Dostarczane do organizmu pacjenta przez długi okres czasu mogą
gromadzić się w komórkach skóry i limfocytach. Na skutek absorpcji promieniowania
UVA ulegają przemianom fotochemicznym, prowadząc w efekcie do wystąpienia
[3,4]
mutacji .
Naszą uwagę skierowaliśmy na syntezę nowych pochodnych tiopuryn
o potencjalnych możliwościach wykorzystania w farmacji. Celem badań jest poznanie
właściwości fotofizycznych, fotochemicznych oraz biologicznych nowej grupy
związków, które mogą stanowić alternatywę dla tiopuryn stosowanych obecnie
w farmakologii. Nowe, zsyntetyzowane tricykliczne pochodne tiopuryn obok
przesunięcia regionu absorpcji w kierunku fal dłuższych (λ max ~ 400 nm) wykazują
szereg interesujących właściwości, takich jak m. in. fluorescencja ze stanów S2 i S1
oraz mała wydajność tworzenia stanu trypletowego.

Schemat 1. Struktura tricyklicznej tiopochodnej guanozyny.

Podczas prezentacji omówione zostaną właściwości spektralne i fotofizyczne
nowej tricyklicznej pochodnej tiopuryny zawierającej dwie grupy tiokarbonylowe, w tym
obserwacja fluorescencji ze stanów S2 (λ max ~ 460 nm) i S1 (λmax ~ 550 nm) oraz
charakterystyka stanów trypletowych.
Projekt był wspierany przez grant nr. POWR.03.02.00-00-I020 / 17 współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
1
2
3
4

G. B. Elion, G. H. Hitchings, H. Vanderwerff, Journal of Biological Chemistry, 1951, 192, 505-518.
P. Karran, N. Attard, Nature Reviews Cancer, 2008, 8, 24-36.
N. R. Attard, Karran, Photochemical and Photobiological Sciences, 2012, 11, 62–68.
R. Brem, I. Daehn, P. Karran, DNA Repair, 2011, 10, 869 – 876.
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JAK 2-HYDRAYZNOPIRAZYNA I JEJ CHLORKOWA POCHODNA
ODDZIAŁUJĄ Z DNA, CZYLI O ICH BIOAKTYWNOŚCI
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Wiele związków, które należą do grupy pochodnych pirazyny wykazuje aktywność
biologiczną. Występujące naturalnie jak i syntetyczne związki zawierające pierścień
pirazynowy wykazują między innymi działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne,
[1,2]
przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, przeciwutleniające czy przeciwbakteryjne .
Jako jednym z ciekawych przykładów związku należącego do rodziny pirazyn można
wymienić pirazynamid (PZA) - lek o działaniu przeciwgruźliczym, stosowany
z powodzeniem w leczeniu gruźlicy. Wybrane do badań związki są jego analogami
strukturalnymi: 2-hydrazynopirazyna oraz jej chlorkowa pochodna.
W badaniach nad związkami o potencjalnej aktywności biologicznej bardzo
ważnym aspektem jest określenie możliwego miejsca i sposobu wiązania się związku
z biomolekułami budującymi organizm. Zazwyczaj są to DNA czy białka jak albumina.
Następnie warto określić możliwość przenikania związku do komórek organizmu
żywego w czym pomocne będzie poznanie właściwości kwasowo-zasadowych
związku, form jonowych w jakim występuje w zależności od pH a także charakter
lipofilowo-hydrofilowy. Na tej podstawie jesteśmy w stanie poznać formę, sposób
oraz ewentualną
barierę
przenikania
związku
do
komórek
organizmu
a w konsekwencji pochylić się nad możliwością modyfikacji w celu ułatwienia
przenikania substancji aktywnej.
W prezentowanej pracy określono wartości stałych pKa związku w wodzie, a także
jego lipofilowość. W wyniku dokowania molekularnego znalezione zostały miejsca
wiązania się badanych związków z DNA typu B. Dodatkowo wykonane zostały
badania cytotoksyczności.
Prezentowane
wyniki
dotyczące
właściwości
kwasowo-zasadowych
oraz lipofilowości uzyskano na podstawie symulacji DFT. Obliczenia przeprowadzono
z wykorzystaniem funkcjonału B3LYP, bazy funkcyjnej 6-311+G** oraz modelu
rozpuszczalnikowego PCM. Oddziaływanie badanych związków z DNA określono
na podstawie wyników dokowanie molekularnego przeprowadzonego w programie
AutoDock 4.0. Właściwości cytotoksyczne przedstawiono w oparciu o wyniki badań
komórkowych wykonanych we współpracy z Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed.

1
2

Ferreira S.B., Kaiser C.R., Expert Opinion on Therapeutic Patents, 2012, 22, 1033-1051.
El-Kashef H., El-Emary T., Verhaeghe P., Vanelle P., Samy M., Molecules, 2018, 23, 1-17.
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POTENCJAŁ ZETA JAKO PARAMETR DETERMINUJĄCY STABILNOŚĆ
NATURALNYCH I SZTUCZNYCH BŁON LIPIDOWYCH
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Potencjał zeta (zwany również potencjałem elektrokinetycznym, ) jest miarą
wielkości odpychania lub przyciągania elektrostatycznego między cząstkami i stanowi
[1]
jeden z podstawowych parametrów charakteryzujących stabilność układu .
Jego pomiar daje szczegółowy wgląd w przyczyny dyspersji, agregacji lub flokulacji
badanego układu. Potencjał zeta występuje na granicy poślizgu fazy stałej oraz fazy
[2]
rozmytej. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na  jest pH .

faza
faz
„rozmyt
a
a”
stała

-

potencjał
zeta
warstwa dyfuzyjna
podwójna
warstwa
elektryczna

Schemat 1. Schemat obrazujący występowanie potencjału zeta w strukturze
ujemnie naładowanej cząsteczki (opracowanie własne).

Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie, na podstawie pomiarów
mikroelektroforetycznych, potencjału zeta dla naturalnych oraz sztucznych błon
lipidowych. Otrzymano  dla różnych rodzajów linii komórkowych glejaka
wielopostaciowego mózgu, erytrocytów, płytek krwi, chondrocytów, bakterii gram
dodatnich, bakterii gram ujemnych oraz drożdżaka. Ponadto, wyznaczono 
dla sztucznych błon lipidowych sporządzonych z lipidów będących głównymi

1

G. Wei Lu, P. Gao, Emulsion and Microemulsions for Topical and Transdermal Drug Delivery, 2010, 5994.
2
S. Samimi, N. Maghsoudnia, R. Baradaran Eftekhari, F. Dorkoosh, Lipid-Base Nanoparticles for Drug
Delivery Systems, 2019, 47- 76.
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składnikami błon biologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników określono
stabilność analizowanych układów i ich zdolność agregacyjną.

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

92

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE EMULSJI MIESZANINY CIEKŁEGO KRYSZTAŁU
Z BARWNIKIEM FLUORESCENCYJNYM W MATRYCY POLIMEROWEJ

Marek Adaszyński
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
mark.adaszynski@gmail.com

Układy „gość - gospodarz” (ang. „guest - host”) to rodzaj mieszanin, w których
występująca w mniejszej ilości substancja („gość”) jest rozpuszczona w innym
związku będącym w nadmiarze („gospodarz”) i z nim oddziałuje. Przykładem takiego
[1]
połączenia są roztwory barwników fluorescencyjnych w ciekłych kryształach . Taki
roztwór często dysperguje się w wodnym roztworze polimerów np. PVA, dzięki czemu
uzyskuje się wiele rozproszonych kropel stanowiących oddzielne układy optyczne rezonatory. Makrocząsteczki obecne w fazie rozpraszającej stabilizują emulsję
[2]
poprzez zapobieganie agregacji kropel .

Schemat 1. Układ barwnik fluorescencyjny – ciekły kryształ w matrycy polimerowej.

Ciekłe kryształy to materiały o właściwościach anizotropowych. Orientację
przestrzenną ich cząsteczek można zmieniać za pomocą przyłożonego zewnętrznego
pola elektrycznego. Wykazano, że zmieniając wartość przyłożonej różnicy potencjałów
można wpływać na intensywność fotoluminescencji takiej próbki. Natomiast nie ulega
[3]
zmianie kształt widma emisji próbki .
Emulsje ciekłego kryształu z barwnikiem fluorescencyjnym w polimerach mają
potencjalne zastosowanie w fotonice jako źródła światła laserowego. Dzięki
emulgowaniu fazy ciekłokrystalicznej można utworzyć układ złożony z kropel
zawierających różne barwniki. Emituje on światło o różnych długościach fali
równocześnie sumarycznie dając światło białe, które można wykorzystać
[3]
m.in. w oświetleniu, technologiach komunikacyjnych czy nowych wyświetlaczach .

1

M. T. Sims, Liquid Crystals, 2016,43, 2363-2374.
A. Adamow, L. Sznitko, J. Mysliwiec, Optical Materials, 2017, 69, 81-86.
3
A. Adamow, A. Szukalski, L. Sznitko, L. Persano, D. Pisignano, A. Camposeo, J. Mysliwiec,
Light: Science & Applications, 2020, 9,19.
2
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ZASTOSOWANIE MIESZANIN GŁĘBOKO EUTEKTYCZNYCH
Natalia Barteczko, Anna Chrobok
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii
ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100, Gliwice
natalia.barteczko@polsl.pl

Ważnym aspektem zielonej chemii są rozpuszczalniki, które aby uzyskać miano
zielonego medium muszą spełniać różne kryteria, takie jak dostępność,
nietoksyczność, biodegradowalność, możliwość recyklingu, niepalność i niska cena.
[1]
Jak dotąd liczba dostępnych zielonych rozpuszczalników jest ograniczona . W ciągu
ostatnich dwudziestu lat ciecze jonowe (ILs) zyskały ogromne zainteresowanie
społeczności naukowej. Niemniej jednak „ekologiczność” ILs jest często
kwestionowana, głównie ze względu na ich słabą biodegradowalność,
biokompatybilność i zrównoważony rozwój. Alternatywą dla ILs stają się mieszaniny
[2]
głęboko eutektyczne (DES) . DES definiuje się jako mieszaninę dwóch lub więcej
składników, które w określonej kompozycji mają temperaturę topnienia niższą
niż temperatura topnienia każdego pojedynczego składnika. Są cieczami
w temperaturze niższej niż 100 °C, a większość z nich jest ciekła w temperaturze
pokojowej. Gdy związki tworzące DES są pierwotnymi metabolitami, a mianowicie
aminokwasami, kwasami organicznymi, cukrami lub pochodnymi choliny, to nazywane
[2]
są naturalnymi rozpuszczalnikami głęboko eutektycznymi (NADES) . Mieszaniny
głęboko eutektyczne wykazują podobne właściwości fizykochemiczne do tradycyjnie
stosowanych cieczy jonowych, a jednocześnie są znaczeni tańsze i bardziej przyjazne
dla środowiska. Dzięki tym niezwykłym zaletom DES cieszę się obecnie rosnącym
zainteresowaniem w wielu dziedzinach badawczych. Znajdują zastosowanie
w katalizie, syntezie organicznej, ekstrakcji, elektrochemii oraz chemii materiałowej.
Szereg ich zalet sprawia, że nie tylko pozwalają na projektowanie wydajnych
ekologicznych procesów, ale także otwierają bezpośredni dostęp do nowych
[2]
chemikaliów i materiałów .

1

Q. Zhang, K. De Oliveira Vigier, S. Royer, F. Jérôme, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 7108–7146.
R. Craveiro, L. Meneses, L. Durazzo, Â. Rocha, J. M. Silva, R. L. Reis, S. Barreiros, A. Rita, C. Duarte,
A. Paiva, ACS Sustainable Chem. Eng., 2014, 2, 5, 1063–1071.
2
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SYNTEZA STEREOKONTROLOWANA Z WYKORZYSTANIEM PROPHENOLU
1,2

Cyprian Doroszko , Szymon Jarzyński
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2
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Ostatnie trzy dekady to bardzo dynamiczny rozwój syntezy stereokontrolowanej,
która pełni niezwykle ważną rolę w nowoczesnej chemii organicznej. Reakcje
stereoróżnicujące pozwalają na uzyskanie produktów o pożądanej konfiguracji przy
wykorzystaniu achiralnych substratów. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przemyśle
farmaceutycznym oraz spożywczym, ponieważ enancjomery danego związku mogą
wykazywać różne właściwości biologiczne.
Wraz z rozwojem syntezy asymetrycznej pojawiło się wiele chiralnych
katalizatorów, które umożliwiają prowadzenie reakcji w sposób stereoselektywny.
Pomimo faktu, że organokataliza jest obecnie bardziej rozwijaną tematyką, to warto
podkreślić, że to jednak kompleksy metali są wykorzystywane prawie we wszystkich
przekształceniach chemicznych, z których można otrzymać nieracemiczne produkty.
W ostatnim czasie coraz więcej publikacji naukowych powstało na temat
wykorzystania ProPhenolu w syntezie asymetrycznej. Badania w tym temacie
na szeroką skalę prowadził zespół badawczy Barry’ego M. Trost’a, który jako pierwszy
opisał syntezę ProPhenolu, gdzie związkiem wyjściowym była enancjomerycznie
czysta L-prolina (Schemat 1). ProPhenol okazał się skutecznym katalizatorem
w stereoselektywnej reakcji Henry'ego, Mannicha, Friedla-Craftsa, a także
[1]
w asymetrycznej kondensacji aldolowej i w wielu innych reakcjach .
HO
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Schemat 1. Synteza ProPhenolu

B. M. Trost, M. J. Bartlett, Accounts of Chemical Research, 2015, 4, 688-701.
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PENTAHYDRAT PODCHLORYNU SODU — PRAKTYCZNY UTLENIACZ DO SYNTEZ
ROZPUSZCZALNIKOWYCH I W CIELE STAŁYM

Dawid Frąckowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii
Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań
dawidoffski@gmail.com

Pentahydrat podchlorynu sodu [chloranu(I) sodu, NaOCl · 5H2O, Ryc. 1]
[1]
zsyntezował po raz pierwszy Applebey w 1919 roku . Do niedawna związek
ten nie wzbudzał dużego zainteresowania chemików, głównie z powodu jego
komercyjnej niedostępności. Sytuacja zmieniła się w roku 2013, kiedy japońska firma
Nippon Light Metal Holdings wprowadziła na ten preparat na rynek.

Ryc. 1. Kryształy NaOCl · 5H2O w naczyniu mielącym.

Sam podchloryn sodu (na ogół w postaci 10% roztworów wodnych) od dawna
stosowany jest w chemii organicznej jako silny utleniacz. Stosowanie tego reagenta
wiąże się jednak z szeregiem niedogodności (wysokie pH roztworu, zanieczyszczenie
węglanami i wodorowęglanami, obecność wody, nietrwałość roztworów).
Wykorzystanie pentahydratu pozwala na wyeliminowanie tych problemów.
Niniejsze wystąpienie ma na celu ukazanie krótkiego wglądu w chemię procesów
[2]
utleniania z udziałem NaOCl · 5H2O w wybranych przykładach syntez organicznych .
o
o
Ponad to, omówione zostaną procesu utleniania alkoholi 1 i 2 , odpowiednio
[3]
do aldehydów i ketonów, w warunkach syntezy w ciele stałym (mechanochemia) .

Wykład popularyzujący tematykę projektu SONATA 13 (UMO-2017/26/D/ST5/00192).

1

M. P. Applebey, Journal of Chemical Society, Trans., 1919, 115, 1106–1109.
M. Kirihara, T. Okada, Y. Sugiyama, M. Akiyoshi, T. Matsunaga, Y. Kimura, Organic Process Research
and Development, 2017, 21, 1925−1937.
3
A. Porcheddu, F.Delogu, L. De Luca, C. Fattuoni, E. Colacino, Beilstein Journal of Organic Chemistry,
2019, 15, 1786–1794.
2
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"KIEDY T-SHIRT NAŁADUJE SMARTFONA?", CZYLI POSTĘPY W BADANIACH
ULTRAELASTYCZNYCH ORGANICZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Krzysztof Matuszek
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej
krzysztof.matuszek@hotmail.com

Ogniwa fotowoltaiczne (słoneczne) można wykonywać z różnych materiałów
półprzewodnikowych. Dzisiaj na rynku komercyjnym dominują wysokowydajne ogniwa
krzemowe, a na znaczeniu zyskują ogniwa perowskitowe. Technologie oparte
o półprzewodniki organiczne przez lata cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem
z powodu niskiej oferowanej wydajności, ale przede wszystkim niewystarczającej
trwałości. W drugiej dekadzie XXI wieku badania nad ogniwami organicznymi nabrały
jednak rozpędu, co można przypisywać opracowaniu nowych, niezawierających
fullerenów, materiałów elektronoakceptorowych oraz – a może przede wszystkim –
ukierunkowaniu badań na jedną z głównych zalet materiałów polimerowych:
niecałkowitą krystaliczność, a co za tym idzie, możliwość wytworzenia elastycznych
urządzeń. Podejście to osiągnęło już wystarczający poziom dojrzałości, aby mówić
o ogniwach elastycznych nowej generacji – ultraelastycznych.
Ostatnie doniesienia naukowe mówią o znacznej poprawie trwałości ogniw
[1]
przy zachowaniu ich elastyczności , uzyskaniu ogniw zdolnych przetrwać 1000 cykli
[2]
gięcia dzięki domieszkowaniu przejrzystych elektrod nanodrutami srebra
[3]
oraz dzięki zastosowaniu podłoży filtrujących promieniowanie UV , a w końcu
maksymalizacji
wydajności
dzięki
zastosowaniu
jednocześnie
akceptora
[4]
fullerenowego i niefullerenowego . Już w 2016 roku otrzymano urządzenia na tyle
lekkie i wygodne, że udało się, nosząc je na ręce, zasilić diodę LED oraz zegarek
[5]
elektroniczny .

1

Z. Jiang et al., Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
2020, 117, 6391-6397.
2
T. Lei et al., Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 3737-3744.
3
H. Kimura et al., Advaced Materials, 2019, 31 (19), 1808033.
4
W. Huang et al., Joule, 2020, 4 (1), 128-141.
5
T. F. O’Connor et al., Solar Energy Materials & Solar Cells, 2016, 144, 438-444.
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DERYWATYZACJA CHEMICZNA JAKO NIEZBĘDNY ETAP PRZYGOTOWANIA
PRÓBEK DO OZNACZANIA AMINOTIOLI W PŁYNACH BIOLOGICZNYCH

Daria Pietrzyk, Justyna Piechocka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska
daria.pietrzyk@edu.uni.lodz.pl

Oznaczanie biologicznie istotnych związków siarki, takich jak aminokwasy tiolowe:
homocysteina (Hcy), glutation (GSH), cysteina (Cys), cysteinylo-glicyna (CysGly)
oraz γ-glutamylocysteina (γ-GluCys), stanowi coraz częściej obszar zainteresowań
badaczy. W wielu przypadkach zaburzenia metabolizmu wspomnianych związków
siarki powiązane są z rozwojem chorób cywilizacyjnych, w tym chorób układu
krążenia, neurodegeneracyjnych oraz nowotworowych. W ostatnim czasie zwiększona
liczba osób chorych na wspomniane schorzenia spowodowała wzrost
zapotrzebowania na metody, które umożliwiłyby w łatwy, szybki i dokładny sposób
oznaczyć wspomniane aminotiole w materiale biologicznym.
Oznaczanie związków z ugrupowaniem tiolowym w próbkach biologicznych nadal
pozostaje wyzwaniem i wiąże się z wieloma trudnościami. Wśród nich należy
wskazać: niskie stężenie analitów, złożoność matrycy, wysoka hydrofilowość
aminotioli oraz często brak właściwości fizykochemicznych umożliwiających
ich bezpośrednią detekcję. Dodatkowo tiole charakteryzują się wysoką reaktywnością
i są podatne na utlenianie. W płynach fizjologicznych człowieka najczęściej występują
w postaci związanej z białkami. W celu przezwyciężenia tych trudności zwykle stosuje
się reakcję derywatyzacji, która polega na przeprowadzeniu analitów, w wyniku reakcji
pomiędzy odpowiednim odczynnikiem derywatyzującym, a cząsteczkami substancji
stanowiących przedmiot analizy, w pochodne wykazujące właściwości umożliwiające
ich oznaczenie daną techniką pomiarową. W rezultacie większość dostępnych metod
oznaczania całkowitej puli tioli polega na redukcji wiązań disiarczkowych, modyfikacji
chemicznej, a następnie analizie chromatograficznej. Co ważne, reakcja derywatyzacji
jest uznawana za kluczowy etap procedury przygotowania próbki do analizy.
W ostatnich latach opracowano kilka metod oznaczania ww. tioli w różnych
płynach biologicznych, takich jak ślina, mocz i osocze techniką wysokosprawnej
[1]
chromatografii cieczowej (HPLC) . Metody te zostaną krótko omówione, a szczególna
uwaga zostanie poświęcona etapowi derywatyzacji.

1

J. Piechocka, M. Wrońska, R. Głowacki, TrAC - Trends in Analytical Chemistry 115866, 2020, 126, 1-14.
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CZY NANOCZĄSTKI MOGĄ OGRANICZAĆ RYZYKO ZWIĄZANE
Z ZANIECZYSZCZENIEM MYKOTOKSYNAMI?
1,2
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Mykotoksyny są wtórnymi metabolitami produkowanymi przez niektóre gatunki
grzybów, m.in. z rodzaju Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia,
Stachybotrys. Skażenie żywności tymi toksynami rozpowszechnia się wskutek
m.in. globalnego handlu produktami spożywczymi czy zmian klimatu. Związki
te stwierdza się w produktach przetwórstwa rolnego zarówno o pochodzeniu
roślinnym (zboża, orzeszki), jak i odzwierzęcym (mleko, jaja, mięso). Badania Food
and Agriculture Organization wskazują, że światowe zanieczyszczenie może sięgać
nawet 25-30% wszystkich upraw. Dodatkową trudnością jest fakt, że są to związki
bardzo trwałe i wykazują odporność na wysoką temperaturę, promieniowanie UV
i warunki podwyższonego ciśnienia.
W literaturze naukowej wpływ mykotoksyn na zdrowie zwierząt jest bardzo dobrze
udokumentowany (spadek masy ciała, zaburzenia plenności). Wydaje się więc mało
prawdopodobne, żeby nie miały one wpływu na organizm ludzki. Badania
przesiewowe pokazują, że są one obecne chociażby w wydalanym moczu
(do 50 ug/litr moczu).
Pośród metod pozwalających na minimalizowanie zagrożeń związanych
z mykotoksynami, szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie zdobyczy
nanotechnologii. Strategie bazujące na nanomateriałach powoli zyskują
zainteresowanie naukowców, a badania opisane w literaturze można
przyporządkować do jednej z 3 głównych grup:
1) zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów produkujących mykotoksyny,
2) usuwanie powstałych zanieczyszczeń z żywności i innych skażonych surowców,
3) zmniejszanie skutków ubocznych ekspozycji na mykotoksyny.
Duża powierzchnia właściwa oraz coraz bardziej zaawansowane możliwości
projektowania oraz specyficznej modyfikacji sprawiają, że oczekiwania związane
z wykorzystaniem nanocząstek stale rosną. W komunikacie omówione zostaną
najbardziej obiecujące badania mające dotyczące zastosowań różnorodnych
nanocząstek w celu ograniczania ryzyka związanego z obecnością mykotoksyn
w produktach o przeznaczeniu spożywczym.
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MARZENIE O ŚNIE, CZYLI RÓŻNE OBLICZA ZOLPIDEMU I JEGO POCHODNYCH
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2

[1]

Zolpidem jest popularnym , niebenzodiazepinowym lekiem nasennym z grupy
imidazopirydyn (Rysunek 1.). Swoje działanie nasenne zawdzięcza powinowactwu
do receptora GABA A. Jako pozytywny modulator powyższego receptora, zolpidem
zwiększa hamujące działanie GABA (kwasu γ-aminomasłowego) na ośrodkowy układ
[2]
nerwowy, prowadzące do sedacji i ułatwiające zasypianie .

Rysunek 1. Wzór strukturalny zolpidemu.

Najnowsze badania wskazują na antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne właściwości
zolpidemu. Szczury, u których stosowano zopidem po udarze mózgu, wykazywały
[3]
znaczącą poprawę aktywności behawioralnej w porównaniu z grupą kontrolną .
Z kolei u pacjentów stosujących zolpidem i cierpiących jednocześnie na poudarowe
uszkodzenia mózgu lub chorobę Parkinsona zauważono poprawę funkcji
[3],[4]
motorycznych
. Zaobserwowane właściwości sugerują zasadność dalszych badań
nad zastosowaniem zolpidemu oraz jego pochodnych w rekonwalescencji osób, które
doznały uszkodzeń mózgu.

1

D. J. Greenblatt, T. Roth, Expert Opinion on Pharmacoterapy, 2012, 13, 879 – 893.
P. Benfield, H. D. Langtry, Drugs, 1990, 40, 291 – 313.
M. K. Oh, K. J. Yoon, Y. T. Lee, S. W. Chae, H. Y. Choi, H. S. Shin, Y. H. Park, S. W. Chun, Y. S. Park,
Journal of International Medical Research, 2018, 46, 249 – 257.
4
R. P Clauss, J. A. Sutton, Brain Injury, 2017, 31, 1019 – 1027.
2
3
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INTERACTIONS OF PLATINUM NANOPARTICLES WITH CISPLATIN AND THEIR
INFLUENCE ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE ANALYZED SUBSTANCE
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Nowadays, nanoparticles play increasingly important role in medicine . Metalbased nanoparticles such as platinum nanoparticles (PtNPs) are characterized
by unique physicochemical properties. Pt-NPs have high reactivity, catalytic activity
and also large surface to mass ratio. The size of platinum nanoparticles has
[2]
a significant influence on their solubility and, in consequence, bioavailability . PtNPs
might play an important role in precise drug delivery and also can reduce resistance
[3]
or improve anticancer efficiency with lower toxicity .
Cisplatin is the most effective cytotoxic drug based on platinum. It is used as a first
line therapy in various malignances including ovarian, testicular, head and neck
[4]
or lung cancers . Unfortunately, despite the wide range of activity, cisplatin often
causes drug resistance and induces severe dose-dependent side effects such
as nephrotoxicity, hepatotoxicity, cardiotoxicity, neurotoxicity, hematotoxicity
[3,5]
or ototoxicity .
The aim of this research is to study the possible interactions of two different sizes
of nanoparticles – 5nm and 50nm with cisplatin and also to investigate if these
interactions could change the biological activity of this chemotherapeutic agent.
In this research, we used different biophysical methods including the Dynamic
Light Scattering (DLS) and the Isothermal Titration Calorimetry (ITC) to investigate
direct interactions between the analyzed compounds and also the Ames mutagenicity
assay on Salmonella Typhimurium TA102 strain to study the biological activity
of the mixtures.
In view of the results obtained in the preliminary studies, it can be confirmed
that the interactions of PtNPs with cisplatin probably exist but there is no aggregation
between the tested compounds. The Ames assay also revealed the possible influence
of the platinum nanoparticles on the mutagenicity of the tested agent against
the bacterial cells.
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FRAGMENTY BIAŁKA PD-L1 JAKO POTENCJALNE INHIBITORY KOMPLEKSU
BIAŁEK PD-1/PD-L1
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Białko PD-1 (ang. Programmed Death Receptor 1) jest jednym z receptorów
punktów kontrolnych układu immunologicznego występującym na powierzchni
aktywowanych limfocytów T. Pełni ono funkcję regulującą odpowiedź immunologiczną
układu odpornościowego, oddziałując ze swoim ligandem - białkiem PD-L1 (ang.
Programmed Death–Ligand 1) znajdującym się na powierzchni komórek
prezentujących antygeny takich jak limfocyty B czy komórki dendrytyczne. Powstanie
kompleksu pomiędzy białkami PD-1 i PD-L1 prowadzi do obniżenia aktywności
[1]
limfocytów . Udowodniono, że w niektórych rodzajach nowotworów (np. czerniaka,
nowotworze trzustki) dochodzi do nadekspresji białka PD-L1, przez co odpowiedź
[2]
układu odpornościowego jest zaburzona, prowadząc do rozwoju nowotworu .
W swojej pracy skupiam się na syntezie i badaniu powinowactwa do białka PD-1
peptydów zaprojektowanych na podstawie struktury białka PD-L1, mogących
[3]
blokować powstawanie kompleksu PD-1/PD-L1 . Peptydy wykorzystywane w moich
badaniach zostały zaprojektowane na podstawie struktury krystalicznej kompleksu
PD-1/PD-L1 (PDB 4ZQK) i analizy MM-GBSA. Syntezę powyższych związków
przeprowadziłem na nośniku stałym techniką SPPS. W wyniku niniejszych badań
planowane jest uzyskanie inhibitorów kompleksu PD-1/PD-L1, potencjalnych
immunomodulatorów mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu wybranych
nowotworów.
Praca finansowana ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy w ramach XVII Edycji Konkursu na Projekty
Badawcze nr1/XVIII/19 : „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1
następnej generacji”.
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NANOCZĄSTKI MAGNETYCZNE W CELOWANYM DOSTARCZANIU
CHEMIOTERAPEUTYKÓW
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Celem badań było opracowanie funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych
jako nośników leków cytostatycznych. Nośniki takie z uwagi na właściwości
magnetyczne zastosowanych nanocząstek mogą zostać doprowadzone bezpośrednio
do miejsca wystąpienia guza nowotworowego za pomocą zewnętrznego pola
magnetycznego.
Celowane
dostarczenie
chemioterapeutyków
w
terapii
antynowotworowej jest istotne z uwagi na szereg skutków ubocznych powodowanych
przez cytostatyki podczas ich konwencjonalnej aplikacji. Dlatego też, w wyniku
chemioterapii zniszczeniu ulegają także zdrowe tkanki, a pacjent traktowany
cytostatykami narażony jest na szereg skutków ubocznych takich jak nudności,
obniżenie odporności czy wypadanie włosów. Dlatego też rozwiązaniem tego
problemu jest zastosowanie nośników, które doprowadzą cytostatyki bezpośrednio
do miejsca docelowego, tj. miejsca wystąpienia guza nowotworowego. Wówczas
nie zostaną one rozproszone w organizmie pacjenta, a skutki uboczne ich stosowania
zostaną znacznie ograniczone.
W prowadzonych badaniach podjęto się opracowania metodologii otrzymywania
nanocząstek magnetycznych o odpowiednio sfunkcjonalizowanej powierzchni, która
umożliwi przyłączanie leków cytostatycznych. Nanocząstki magnetyczne Fe 3O4
otrzymano w wyniku syntezy Massarta, tj. współstrącania jonów żelaza w środowisku
zasadowym w atmosferze gazu obojętnego oraz podwyższonej temperatury. Kolejno,
przeprowadzono otoczkowanie nanocząstek magnetycznych z wykorzystaniem
nanocząstek złota W roli łącznika pomiędzy nanocząstką magnetyczną otoczkowaną
nanozłotem a cytostatykiem zastosowano poli(glikol etylenowy) (PEG). Związek
ten zapobiega agregacji nanocząstek, a w kontekście ich aplikacji do celów
biomedycznych, tj. m.in. jako nośniki leków, wydłuża się czas przebywania
[1,2]
nanocząstek zmodyfikowanych w ten sposób w krwioobiegu .
Prace realizowane w ramach Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMARTMAT PK. Badania
finansowane w ramach subwencji N+B (C4 Drabczyk Anna).
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SYNTEZA I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI NANOCZĄSTEK TYPU RDZEŃ/POWŁOKA
WYKAZUJĄCYCH ZJAWISKO UP-KONWERSJI Z NIR DO UV
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Up-konwersja jest zjawiskiem umożliwiającym konwersję promieniowania
z zakresu bliskiej podczerwieni do światła widzialnego bądź ultrafioletu. Dzięki temu
następuje emisja promieniowania o wyższej energii niż zaabsorbowana.
Na przestrzeni ostatnich lat prowadzono liczne badania, mające na celu
wyznaczenie optymalnej matrycy oraz jonów domieszkowanych, w celu uzyskania
efektywnej up-konwersji do UV. Najczęściej stosowane są matryce z tetrafluorku
3+
3+
3+
itrowo sodowego (NaYF 4) domieszkowane jonami Yb , Tm czy Gd i pokrywane
[1]
pasywną, izostrukturalnego warstwą tetrafluorku itrowo sodowego .

Schemat 1. Mechanizm up-konwersji dla nanocząstek opartych o matrycę NaYF4 domieszkowaną jonami
[2]

Yb3+ i Tm3+ przy wzbudzeniu promieniowaniem o długości 975nm .

W badaniach zostały otrzymane, metodą rozkładu w rozpuszczalnikach
wysokowrzących, nanocząstki o dwóch stosunkach jonów domieszkowanych:
NaYF4:30%Yb,05%Tm@NaYF4 oraz NaYF4:25%Yb,0,2%Tm@NaYF4 wykazujące
up-konwersję z podczerwieni do ultrafioletu. Dodatkowo wykonano pomiar rozmiarów
i struktury krystalograficznej cząstek przy pomocy techniki XRD i DLS.

1
2

M. DaCosta, S. Doughan, Analytica Chimica Acta, 2014, 832, 1-33.
G. Chen, ACS NANO, 2010, 4, 3163-3168.
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NOWE, DIPODSTAWIONE POCHODNE ACETYLENU JAKO DIENOFILE DO REAKCJI
CYKLOADDYCJI DIELSA-ALDERA: SYNTEZA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE
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Dipodstawione pochodne acetylenu mogą być poddawane licznym modyfikacjom np. reakcjom addycji, utleniania, redukcji i sprzęgania, co czyni z nich wartościowe
prekursory do syntezy szerokiej gamy związków, w tym ketonów, imin, eterów
[1]
allilowych i winylowych czy też pochodnych 1,3-butadiynu . Ponadto, związki te mogą
również pełnić rolę dienofili w reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera, przykładowo
[2]
do wnęki perylenobisimidu czy innych pochodnych perylenu . Reakcja ta stanowi
użyteczne narzędzie do otrzymywania struktur o oczekiwanych właściwościach,
mogących znaleźć swoje zastosowanie w najnowocześniejszych technologiach.
Oprócz tego, pochodne acetylenu same w sobie stanowią interesujący przedmiot
badań ze względu na unikatowe właściwości mostka acetylenowego, który to niweluje
niekorzystną zawadę steryczną, obecną w przypadku połączenia odpowiednich
[3]
elementów struktury wiązaniem pojedynczym .
Celem prowadzonych badań jest synteza, a także określenie właściwości
termicznych symetrycznych pochodnych acetylenu typu Ar-C≡C-Ar (Ar = fluorenyl;
karbazylo-fluorenyl czy difenyloamino-fluorenyl). Synteza związków jest realizowana
w oparciu o reakcję sprzęgania Sonogashiry w wariancie one-pot z udziałem 1,4bis(trimetylosililo)acetylenu (BTMSA). Stabilność termiczną związków otrzymanych
w ramach niniejszych badań określono za pomocą analizy termograwimetrycznej
(TGA). Ponadto, wykorzystując skaningową kalorymetrię różnicową (DSC),
zdefiniowano temperatury przejść fazowych dla zsyntezowanych układów
zawierających w strukturze łącznik acetylenowy. Przeprowadzone pomiary wykazują
doskonałą stabilność termiczną pochodnych będących przedmiotem badań
(T5% > 350 °C), co jest szczególnie istotne z uwagi na ich dalsze wykorzystanie jako
dienofili w reakcjach cykloaddycji Dielsa-Aldera do wnęki perylenu i jego pochodnych
(reakcje te przebiegają w temperaturze 250-270 °C).
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 18
(Nr 2019/35/B/ST4/00115).
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POLIMERY JAKO NOŚNIKI KATALIZATORÓW
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Materiały polimerowe po odpowiedniej modyfikacji coraz częściej używane są jako
nośniki w różnych procesach katalitycznych. Synteza katalizatorów na nośnikach
polimerowych dostarcza obecnie bardzo dużo nowych możliwości w przemyśle
chemicznym, a reakcje katalizy z polimerami mają wiele zalet, między innymi
ułatwienie wydzielenia katalizatora z mieszaniny poreakcyjnej po zakończeniu
procesu, łatwe usunięcie i brak zanieczyszczenia produktu po reakcji. Usunięty
katalizator na nośniku polimerowym może być poddany regeneracji i użyty ponownie,
więc jest to również korzystne z aspektów ekologicznych i ekonomicznych.
Wymogiem do zastosowania polimerów jako nośników katalizatorów jest łatwość
ich modyfikacji lub obecność odpowiednich grup funkcyjnych, szeroka dostępność,
dobre właściwości mechaniczne, termiczne i stabilność chemiczna.
Przedstawiono szczególne przykłady zastosowania polimerów w reakcjach
wymagających obecności katalizatorów oraz warunków i korzyści wynikających
z zastosowania nośników polimerowych.
Synteza katalizatorów na nośnikach polimerowych dostarcza obecnie bardzo dużo
nowych możliwości w przemyśle chemicznym. Istnieje wiele zalet przeprowadzania
reakcji katalitycznych z udziałem polimerów, m. in. ułatwienie wydzielenia katalizatora
z mieszaniny poreakcyjnej po zakończeniu procesu, łatwe usunięcie
i brak zanieczyszczenia produktu po reakcji. Usunięty katalizator na nośniku
polimerowym może być poddany regeneracji i użyty ponownie, więc jest to również
korzystne z aspektów ekologicznych i ekonomicznych. Oprócz tego, katalizatory
wiązane na nośnikach polimerowych umożliwiają stosowanie większej ilości
różnorodnych rozpuszczalników i nie ulegają tak często reakcjom ubocznym
(np. hydrolizie, autooksydacji, redukcji), które niekorzystnie wpływają na reakcję,
dezaktywując katalizator. Zastosowanie nośników umożliwia stabilizację bardzo
reaktywnych związków, które nie mogłyby samodzielnie istnieć w roztworze.
Po wielu latach intensywnych badań nad przygotowaniem i zastosowaniem
nośników polimerowych w katalizie opracowano i oceniono wiele nowych materiałów
polimerowych. Nie istnieje jednak uniwersalny polimerowy nośnik do ogólnego
zastosowania w syntezie organicznej i katalizie. Każdy polimer ma swoje wady
(np. stabilność chemiczna, polarność, nośność), zatem można go stosować tylko
[1]
w określonym zakresie warunków reakcji .

1

J. Głuszcz, praca dyplomowa ,,Polimery jako nośniki katalizatorów”, 2020, 1-50.
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SYNTETYCZNE PEPTYDOMIMETYKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE OPARTE
NA FRAGMENCIE WIĄŻĄCYM CYSTATYNY C - OPTYMALIZACJA SYNTEZY
NA DUŻĄ SKALĘ
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W dobie nieustannie rozwijających się szczepów bakterii opornych na coraz więcej
chemoterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych, w tym antybiotyków, niezbędnym jest
poszukiwanie i synteza nowych związków biologicznie czynnych. Powinny
charakteryzować się one skutecznością w walce z chorobami bakteryjnymi, a zatem
cechować się odmiennym mechanizmem działania w porównaniu do związków
dotychczas poznanych.
Struktura prezentowanych peptydomimetyków, oparta jest na N-końcowym
8
9
10
11
fragmencie wiążącym ludzkiej cystatyny C (Arg -Leu -Val -Gly ) – białka
odpowiedzialnego między innymi za hamowanie wzrostu bakterii poprzez inhibicję
[1]
proteazy cysteinowej, a także replikacji niektórych wirusów . Pomimo faktu,
że związki te nie wykazują modulacji proteaz cysteinowych, przeprowadzone badania
potwierdziły ich efektywność w zwalczaniu szczepów bakteryjnych takich jak MRSA,
GAS czy CNS, jak również aktywność przeciwwirusową skierowaną w szczególności
[2][3]
przeciwko HSV-1, prezentowaną zwłaszcza przez pochodną o nazwie Cystapep 1 .

Schemat 1. Struktura Cystapep 1.

Z racji na bardzo duży potencjał wyżej wspominanych pochodnych ludzkiej
cystatyny C w leczeniu wielu chorób o podłożu bakteryjnym i wirusowym
przeprowadzone zostały testy mające na celu optymalizację ich syntezy na dużą
skalę. Opierały się one m.in. na otrzymywaniu Cystapepu 1 na skalę ułamkowotechniczną.
Praca ta została wsparta z grantu nr. BMN 538-8720-B257-18 (Uniwersytet Gdański).
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F. Kasprzykowski, C. Schalén, R. Kasprzykowska et al., APMIS, 2000, 108, 473-481.
M. Pikuła, M. Smużyńska, A. Krystyniak et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2017, 25, 1431-1439.
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SYNTEZA KOMPLEKSU [CU(NCS)(PY)2(PPH3)] WYKAZUJĄCEGO
WŁAŚCIWOŚCI FOTO- I TRYBOLUMINESCENCYJNE
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Radosław Raida, Michał Wyskiel
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
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Tryboluminescencja to zjawisko fizyczne polegające na emisji światła poprzez
[1]
mechaniczną deformację substancji . Podaje się, iż około 36% wszystkich związków
nieorganicznych, 19% organicznych i 50% substancji krystalicznych wykazuje
[2]
właściwości tryboluminescencyjne . Niestety do dziś nie podano uniwersalnego
mechanizmu pasującego do każdej substancji emitującej promieniowanie
elektromagnetyczne na skutek miażdżenia. Dzięki zróżnicowanym wynikom
eksperymentalnym podane przykłady mechanizmów w literaturze wykluczają
się wzajemnie.
Do pomiarów tryboluminescencji oraz badania mechanizmu zjawiska najlepiej
wybrać związek wykazujący silną tryboluminescencję widoczną nawet w świetle
dziennym. Przykładem może być kompleks [Cu(NCS)(py) 2(PPh3)].
Niewątpliwą zaletą obranego związku jest prostota oraz wysoka wydajność
[3]
[3],
syntezy, która może sięgać 80-90% . Literatura opisuje dwa sposoby otrzymywania
[4]
, jednak nasz zespół dotychczas syntezował docelowy produkt tylko jedną
najpopularniejszą metodą. Przedstawiony referat będzie zawierał dokładny opis
wykonanej syntezy [Cu(NCS)(py)2(PPh3)] oraz alternatywną możliwość otrzymania
produktu.

Schemat 1. Reakcja syntezy [Cu(NCS)(py)2(PPh3)][3].

1

Y. Xie, Z. Li, Chem, 2018, 4, 943.
P. Jha, B. P. Chandra, The Journal of Biological and Chemical Luminescence, 2013, 135, 139.
F. Marchetti, C. Di Nicola, R. Pettinari, I. Timokhin, C. Pettinari, Journal of Chemical Education, 2012, 89,
653.
4
C. Pettinari, C. di Nicola, A. Tabacaru, R. Dinica, The annals of the “DUNĂREA DE JOS”, 2009, 2, 196.
2
3
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SYNTEZA I AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA KOMPLEKSÓW
CIS-DIOKSOMOLIBDENU(VI) Z CHIRALNYMI CZTEROKLESZCZOWYMI
ZASADAMI SCHIFFA
Marta Karman, Grzegorz Romanowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia
Chemii i Analityki Kosmetyków
marta.karman@phdstud.ug.edu.pl

Kompleksy metali przejściowych z ligandami w postaci zasad Schiffa
są powszechnie stosowane jako katalizatory, gdyż wykazują doskonałą aktywność
w wielu różnych reakcjach chemicznych. Zasady Schiffa są w stanie stabilizować
wiele różnych metali na różnych stopniach utlenienia. Szczególnie przydatne
są chiralne ligandy złożone z zasad Schiffa i N-salicylo-β-aminoalkoholi, gdyż można
[1]
je łatwo zsyntezować z naturalnie występujących aminokwasów . Takie chiralne
zasady Schiffa to grupa ligandów, które są szeroko stosowane w różnych reakcjach,
także asymetrycznych tj. sulfoksydacji organicznych siarczków, epoksydacji
cyklooktenu, utleniania bromków czy stereoselektywneej syntezie cyklicznych eterów.
Molibden jest jednym z ważnych biologicznie metali przejściowych,
gdyż ma zdolność tworzenia kompleksów z różnymi organicznymi ligandami, ale może
również brać udział w przenoszeniu elektronów. Kompleksy cis-dioksomolibdenu(VI)
z trójkleszczowymi i czterokleszczowymi zasadami Schiffa są z powodzeniem
[2,3]
stosowane jako katalizatory w epoksydacji olefin (m.in. styrenu i cykloheksenu)
[4,5]
oraz utlenianiu siarczków do sulfotlenków , Ostatnio szczególną uwagę zwrócono
na monocykliczne i bicykliczne monoterpeny, takie jak limonen i pinen,
które są powszechnie występującymi związkami naturalnymi, ale także niedrogimi
[6]
produktami ubocznymi, np. z przemysłu soków cytrusowych , żywicy leśnej
[7]
czy produkcji celulozy .
Na posterze zostaną zaprezentowane kompleksy cis-dioksydomolibdenu(VI)
z
czterokleszczowymi
zasadami
Schiffa
i
pochodnymi
salicylaldehydu
oraz ich właściwości katalityczne w reakcji epoksydacji monoterpenów: limonenu
oraz pinenu.
1

1
2
3
4
5
6
7

C. P. Pradeep, S. K. Das, Coordination Chemistry Reviews. 2013, 257, 1699.
K. Ambroziak, et.al Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2004, 211, 9.
Y. Sui, et.al Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2007, 270, 61.
M. Amini, et.al Journal of Coordination Chemistry, 2014, 67, 2435.
M. Bagherzadeh,et.al Inorganic Chemistry Communications, 2012, 20, 86.
W. A. Duetz, et.al Applied Microbiology and Biotechnology, 2003, 61, 269.
R. P. Limberger, et.al, Electronic Journal of Biotechnology, 2007, 10, 500.
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TECHNOLOGIA DRUKU 3D – ZALETY I WADY NOWEGO MATERIAŁU
ELEKTRODOWEGO
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Pozyskiwanie nowych materiałów z wykorzystaniem technologii druku 3D
w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem. Do utworzenia nowych
prototypów używa się szeroko dostępnych filamentów. Dodatkowo, utworzenie
nowych materiałów elektrodowych z wykorzystaniem polimerów na bazie PLA (kwas
polimlekowy) i materiałów przewodzących znajduje zastosowanie w elektrochemii,
elektronice oraz optyce.
Kwas polimlekowy to biodegradowalny i termoplastyczny polimer, który uzyskuje
się z surowców odnawialnych. PLA stosowany jest w przemyśle chemicznym
[1]
i inżynierii biomedycznej . Połączenie materiału przewodzącego z warstwą
polimerową nadaje unikalne właściwości takie jak: odporność mechaniczna, lepsza
[2]
przewodność elektryczna i cieplna oraz wyższa odporność na mikropęknięcia .
W prezentowanym materiale przedstawione zostaną zalety i wady nowego
materiału elektrodowego uzyskanego w druku 3D na bazie PLA i domieszek
pochodnych węgla. Zaprezentowane doświadczenia będą skupiały się na pokazaniu
wyników badań morfologicznych oraz pomiarów elektrochemicznych. W szczególności
zostaną omówione i porównane próby aktywacji powierzchni oraz jej modyfikacji.

Schemat 1. Etapy pracy podczas wytworzenia nowego materiału elektrodowego.

1

M. P. Browne, F. Novotný, Z. Sofer i M. Pumera, ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10, 40294–
40301.
2
R. Gusmão, M. P. Browne, Z. Sofer i M. Pumera, Electrochemistry Communications, 2019, 102, 83–88.
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MODYFIKACJA POWIERZCHNI ELEKTRODY GC MAGNETYCZNYMI
NANOSTRUKTURAMI TYPU CORE-SHELL- BADANIA ELEKTROCHEMICZNE
Amanda Kulpa-Koterwa, Paweł Niedziałkowski, Adrian Koterwa, Tadeusz Ossowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Zespół Chemii Supramolekularnej
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
amanda.kulpa@phdstud.ug.edu.pl

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zaobserwowano znaczny wzrost
zanieczyszczenia
środowiska
metalami
ciężkimi,
chemioterapeutykami
oraz antybiotykami generowanymi przez działalność człowieka. Dlatego bardzo
ważnym obszarem zarówno badań naukowych jak i przemysłu stało się usuwanie
tych zanieczyszczeń ze środowiska.
Modyfikowane nanocząstki tlenku żelaza nazywa się strukturami typu core-shell
(rdzeń - otoczka). Rdzeń powyższych struktur stanowią cząsteczki magnetytu (tlenku
żelaza Fe3O4), powleczone zazwyczaj otoczką silanową, która może być dowolnie
modyfikowana grupami funkcyjnymi, w związku z tym mogą służyć do wiązania wielu
rożnych indywiduów chemicznych np. jonów metali, leków w tym antybiotyków.
Celem powyższych badań było opracowanie metody oraz zoptymalizowanie
warunków
modyfikacji
powierzchni
elektrody
GC
z
zastosowaniem
funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych tlenku żelaza Fe 3O4@SiO2-R,
w celu stworzenia materiału wysoce czułego na wybrany analit w odróżnieniu
od klasycznych elektrod. Prowadzone doświadczenia obejmowały charakterystykę
elektrochemiczną czystej elektrody GC, następnie modyfikację powierzchni elektrody
z wykorzystaniem magnetycznych nanostruktur oraz charakterystykę optyczną SEM,
spektroskopową XPS oraz elektrochemiczną CV zmodyfikowanej elektrody.
W ostatnim etapie badań przewiduje się porównanie detekcji wybranych analitów
na czystej elektrodzie GC oraz z wykorzystaniem zmodyfikowanego materiału
elektrodowego.

Schemat 1. Schemat modyfikacji elektrody GC.
Badania zostały sfinansowane z grantu badawczego BMN 539-T050-B460-20.
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STAŁE ELEKTROLITY POLIMEROWE
Aneta Lewandowska, Agnieszka Marcinkowska, Piotr Gajewski
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Aneta.b.lewandowska@doctorote.put.poznan.pl

Stałe elektrolity polimerowe (SPE) to materiały, które spełniają jednocześnie rolę
elektrolitu oraz separatora oddzielającego elektrody. Obecnie szerokim
zainteresowaniem cieszą się stałe elektrolity zawierające ciecze jonowe (IL).
Ze względu na posiadanie przez IL dużej stabilności zarówno elektrochemicznej
jak i termicznej oraz małej prężności par. W materiałach tych ciecz jonowa
jest immobilizowana w stałej matrycy, tworząc hybrydowy materiał zwany jonożelem.
Materiały te posiadają integralność mechaniczną ciała stałego jednocześnie
zachowując właściwości IL. Jedną z metod syntezy jonożeli jest fotopolimeryzacja
[1,2]
układu tiol-en przebiegająca w cieczach jonowych
.
Część eksperymentalna: Do badań zastosowano monomery: tris(3-merkaptopropionian) trimetylopropanu (T3), 1,3,5-trialliloksy-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
(A3),
2,4,6-trialliloksy-1,3,5-triazyna
(AO3).
Natomiast
jako
IL
użyto:
bis(trifluorometylo-sulfonylo)
imidek
1-etylo,3-metyloimidazoliowy
(EMImNTf2).
Fotoinicjatorem był 2-dimetoksy-2-fenyloacetofenon (0,2% mas.). Stosunek molowy
grup funkcyjnych SH do C=C wynosił 1:1, a zawartość cieczy jonowej w układzie
wynosiła 50 oraz 70 % mas. Przeprowadzono badania kinetyki fotopolimeryzacji tiolen zachodzącej w cieczy jonowej (izotermiczna różnicowa kalorymetria skaningowa),
oddziaływań międzycząsteczkowych w wyjściowych układach tiol/en/IL (spektroskopia
w podczerwieni FTIR) oraz przewodnictwa jonowego otrzymanych stałych elektrolitów
polimerowych (elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna ESI). Morfologię
jonożeli określono metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
Wnioski: W wyniku reakcji fotopolimeryzacji tiol-en zachodzącej w obecności
cieczy jonowej otrzymano jonożele charakteryzujące się przewodnictwem powyżej
1 mS/cm. Dodatek badanej cieczy jonowej istotnie wpłynął na szybkość
fotopolimeryzacji badanych mieszanin A3+T3 oraz AO3+T3, powodując wzrost
szybkości reakcji. Związane jest to z polarnością badanych IL, oddziaływaniami
wewnątrz-i międzycząsteczkowymi pomiędzy składnikami układu tiol/en/IL,
jak również separacją faz powstającą podczas fotopolimeryzacji.
Praca finansowana w ramach grantu nr 2017/27/B/ST8/00762 finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki.

1
2

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, A. Zgrzeba, Polimery, 2017, 62, 344–352.
A. Kavanagh, R. Byrne, D. Diamond, K.J. Fraser, Membranes, 2012, 2, 16-39.
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SYNTEZA N-ACYLOPIRAZOLI Z WYKORZYSTANIEM SOKU Z CYTRYNY
JAKO ŚRODOWISKA REAKCJI

Daria Łuczak, Adam Marek Pieczonka
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Tamka 12,91-403 Łódź
daria.luczak@edu.uni.lodz.pl

Cytryna to jeden z najpopularniejszych owoców cytrusowych, pochodząca z Chin.
Nie zawiera tłuszczu ani cholesterolu, jest dobrym źródłem błonnika oraz witaminy C.
Cytryna wzmacnia odporność i poprawia pracę systemu immunologicznego. Warto
po nią sięgnąć, aby zapobiegać np. Infekcjom. W chemii, reakcje w soku z cytryny
są ciekawym tematem z zakresu „zielonej chemii”.
Sok z cytryny można wykorzystać np. do syntezy pirazoli, które są klasą
pięcioczłonowych związków heterocyklicznych, wykazujących różnorodne aktywności
[ ]
od biologicznych po sensory optyczne 1 .
[ ]
Tetraarylopirazole wykazują właściwości luminescencyjne 2 . Znane są metody
syntezy pirazoli, takie jak: reakcja chalkonów i podstawionych hydrazyn, sprzęganie
hydrazyny i aldehydów w obecności octanu etylu, ale reakcje te często zachodzą
w podwyższonej temperaturze w rozpuszczalnikach organicznych i w obecności
[ ]
różnych szkodliwych katalizatorów 3 .
W naszych badaniach wykonaliśmy szereg reakcji chemicznych otrzymując
N-acylo-3,5-dimetylopirazole o właściwościach luminescencyjnych (Rys. 1).
Sok z cytryny został wykorzystany jako środowisko reakcji w ostatnim etapie
przekształcenia odpowiedniego hydrazydu w pirazol. Wykazano, że pochodne Nacylo-pirazoli zawierające duże aromatyczne podstawniki mają właściwości
luminescencyjne zarówno w roztworze, jak i w stanie stałym.
1) estryfikacj a

2) wodzian hydrazyny

Schemat 1. Ogólna procedura syntezy pochodnych pirazolu.

1

B. R. Vaddula, R. S. Varma, J. Leazer, Tetrahedron Letters, 2013, 54, 1538-1541.
S. Mukherjee, P. S. Salini, A. Srinivasan, S. Peruncheralathan, Chemical Communications, 2015, 51,
17148.
3
V. Milovanović, Z. D. Petrović, S. Novakowić, G. A. Bogdanović, D/ Simijonović, V. P. Petrović, Journal of
Molecular Structure, 2019, 1195, 85-94.
2
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WPROWADZENIE MODYFIKACJI STABILIZUJĄCYCH STRUKTURĘ α-HELISY DO
SEKWENCJI PEPTYDÓW ANTYBAKTERYJNYCH

Julia Macyszyn, Joanna Trylska, Monika Wojciechowska
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
j.macyszyn@cent.edu.pl

Znaczący wzrost lekooporności mikroorganizmów przyczynia się do intensywnych
poszukiwań nowych antybiotyków. Obiecującymi kandydatami w zwalczaniu
wielolekooporności bakterii są peptydy antybakteryjne AMP (ang. Antimicrobial
Peptides, AMP). Anoplin jest liniowym peptydem AMP naturalnie występującym
[1]
w przyrodzie, wyizolowanym z jadu osy . Anoplin (GLLKRIKTLL-NH2) w wodzie
wykazuje strukturę nieuporządkowną natomiast po związaniu z błoną komórkową
[2]
bakterii przyjmuje strukturę α-helisy . Przypuszczamy, że struktura ta jest strukturą
aktywną peptydu. Ideą pracy jest wprowadzenie do sekwencji anoplinu modyfikacji
stabilizujących strukturę α-helisy peptydu (Schemat 1).

Schemat 1. Reprezentacja liniowego oraz helikalnego anoplinu. Struktura helisy jest stabilizowana
przez wprowadzenie modyfikacji „zszywania” (kolor żółty), która przypuszczalnie zwiększa potencjał
destrukcyjny peptydu na błony bakteryjne.

Zwiększenie stabilności struktury helikalnej anoplinu osiągnięto poprzez
[3]
zastosowanie reakcji metatezy z wykorzystaniem katalizatora Grubbsa I generacji .
Reakcję „zszywania” przeprowadzono pomiędzy dwiema resztami S-1-(4’-penten)
alaniny zlokalizowanymi w pozycjach X i X+4 sekwencji analogu. Przy użyciu
spektroskopii dichroizmu kołowego określono stabilność struktury drugorzędowej
niemodyfikowanego i modyfikowanego anoplinu w obecności różnych środowisk
lipidowych (miceli, liposomów, lipopolisacharydów). Aby zbadać koralację przyjętych
przez peptydy struktur drugorzędowych z ich aktywnością przeprowadzono testy
degradacji liposomów wypełnionych związkiem fluorescencyjnym i testy sprawdzające
aktywność przeciwko bakteriom E. coli.
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, (Sonata 15, 2019/35/D/NZ1/01957).

1
2
3

K. Konno, Biochimica et Biophysica Acta, 2001, 1550, 70-80.
L. E. Uggerhøj, ChemBioChem, 2015, 16, 242-253.
R. Mourtada, Nature Biotechnology, 2019, 37, 1186-1197.
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INFLUENCE OF CHESTNUT CORTEX EXTRACT ON THE POPPY SEED’S OIL O/W
EMULSIONS STABILITY

Oliwia Majchrzak, Wojciech Smułek
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej
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The cosmetics industry is one of the most dynamically developing sectors
of the economy. When looking for new solutions, much attention is paid to products
of plant origins. These include both vegetable oils rich in unsaturated fatty acids,
as well as natural surfactants - saponins.
The aim of the study was to investigate Papaver somniferum L. seed’s oil (PSO)
emulsions with different water-like phases namely deionised water, 0,9 % NaCl
solution, Ringer’s solution or sodium hyaluronate (NEBU-dose). The emulsions were
prepared with Aesculus hippocastanum L. extract (AHE) supplementation, as natural
emulsifier. The emulsions' stability were investigated with spectrophotometric
methods, particle size measurements and using microscopic observations. Moreover,
the emulsion components' properties was studied, what included surface tension
measurements.
Emulsions droplet size analysis showed that in case of deionised water system
the greater the oil content, the bigger the particle diameter in contrast to NEBU-dose
solution system in which the greater the oil content, the smaller the particle size.
The difference of continuous phase significantly influenced polydispersity index.
Addition of AHE influenced the form of the registered spectra in the way
that in the place of a smooth signal decrease, there was a mild peak and more sudden
fall recorded which were even more visibly augmented after storage. In general,
we may notice that the addition of AHE evoked greater spectra absorption values
at shorter wavelengths and lower absorption intensity at longer wavelength
in comparison to systems without AHE supplementation. Additionally, it was noticed
that superficial tension of isolated liquids varied considerately among the selected
substances unlike interfacial tension of PSO-aqueous component systems where
the results were comparable – around 35 mN/m.
In conclusion, the conducted research showed that PSO may be a base of stable
O/W emulsions, supported with AHE. This opens up interesting possibilities
for the production of cosmetic products based on these substances, which will
combine their nourishing properties, while ensuring a higher physical durability of the
system.
The research was conducted as a part of PUT Chemistry Scientific Club’s activity.

116

e-Zjazd Zimowy SSPTChem 2020, 19 grudnia 2020

CIENKIE WARSTWY FLUORESCENCYJNE WYTWARZANE Z HYDRAZONÓW
HYDRAZYDOWYCH POCHODNYCH KWASU SALICYLOWEGO
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Półprzewodniki organiczne w ostatnich latach stały się atrakcyjnym obiektem
badań w dziedzinie elektroniki organicznej. Jednym z nowoczesnych urządzeń
elektronicznych są organiczne diody elektroluminescencyjne OLED (ang. Organic
Light-Emitting Diodes) wykorzystywane do produkcji wyświetlaczy. Małocząsteczkowe
związki organiczne używane są w tworzeniu poszczególnych elementów urządzenia
w postaci warstw aktywnych. Aby cienkie warstwy spełniały swoje zadanie, muszą
[1]
posiadać odpowiednie waściwości fizyko-chemiczne .
Celem badań była synteza nowych, fluorescencyjnych związków organicznych
o odpowiedniej strukturze chemicznej, umożliwiającej wytwarzanie cienkich warstw
metodami roztworowymi. Dodatkowym celem było badanie morfologii otrzymanych
warstw w celu oceny jakości cienkich filmów w kontekście zastosowania
ich w tworzeniu potencjalnych urządzeń. Związki chemiczne otrzymane podczas
badań to hydrazony hydrazydowe, pochodne kwasu salicylowego (Schemat 1).
Wykazują one fluorescencję ze względu na obecność efektu AIE (ang. Aggregation[2]
nduced Emission) .

Schemat 1. Ogólny schemat syntezy hydrazonów hydrazydowych

1

K. Kotwica, P. Bujak, D. Wamil, A. Pieczonka, G. Wiosna-Salyga, P. A. Gunka, T. Jaroch, R. Nowakowski,
B. Łuszczyńska, E. Witkowska, I. Głowacki, J. Ulanski, M. Zagorska, A. Pron, The Journal of Physical
Chemistry C, 2015, 19,10700–10708.
2
J. Adamczyk, K. Zielonka, S. Kotarba, J. Saramak, I. Glowacki, M. Rachwalski, A. Pieczonka, Journal
of Luminescence, 2021, 229, 117668.
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INFLUENCE OF PLATINUM NANOPARTICLES ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY
OF DOXORUBICIN
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Despite the high effectiveness of chemotherapy, the use of many therapeutics
[1]
is associated with adverse side effects . Therefore, it is essential to find a precise
system, which would deliver drug to the targeted cancer cells, making sure that
[2]
it would not reduce the drugs’ anti-tumor activity .
To the solution comes nanotechnology and nano delivery systems, which recently
have been in great interest, as they seem to have high potential in the context
of combined cancer treatment. The combination of an anti-cancer drug
and nanoparticles can help to deliver drugs into tumor at the appropriate doses.
Therefore, it can reduce the accumulation of the drug in healthy cells in the body
[3]
and minimize their side effects .
In this work we focus on platinum nanoparticles (PtNPs) and doxorubicin (DOX),
which is commonly used anthracycline antibiotic with antineoplastic activity. The aim
of our studies is to demonstrate the potential interactions between 50 nm platinum
nanoparticles and doxorubicin using biophysical methods such as fluorescence
spectroscopy and Dynamic Light Scattering. In addition, the effect of given
nanoparticles on the mutagenicity of doxorubicin is also investigated using biological
mutagenicity test. The results obtained so far indicate potential interactions between
Dox-PtNPs and their possible influence on the mutagenic activity of analyzed
compounds.

1

https://www.nhs.uk/conditions/chemotherapy/side-effects/
A. Borowik, et al., Scientific Reports, 2019, 9, 1-11.
3
J. K. Patra, et al., Journal of Nanobiotechnology, 2018, 16, 1-33.
2
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ZASTOSOWANIE METODY MIKROEKSTRAKCJI DO UPAKOWANEGO SORBENTU
(MEPS) DO OZNACZANIA BENZOFENONÓW W PRÓBACH WODY
Izabela Narloch, Grażyna Wejnerowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska
izabela.narloch@utp.edu.pl

Benzofenony to związki promieniochronne (filtry UV), których zadaniem
jest zabezpieczenie
ludzkiego
organizmu
przed
szkodliwym
działaniem
promieniowania ultrafioletowego. Z powodu powszechnego wykorzystania tych filtrów
UV w produktach kosmetycznych oraz farmaceutycznych, ich śladowe ilości
akumulowane są w środowisku naturalnym. W związku z czym istnieje potrzeba
oznaczania benzofenonów w próbach środowiskowych na niskich poziomach
[1]
stężeń .
Jedną z metod oznaczania zanieczyszczeń w próbach wody jest mikroekstrakcja
do upakowanego sorbentu (MEPS). Technika ta wywodzi się z konwencjonalnej
ekstrakcji do fazy stałej (SPE), jednak w przeciwieństwie do niej złoże sorbentu
stanowi integralną część strzykawki, a nie jest ono odrębną kolumną. W MEPS
wyróżnia się cztery główne etapy: kondycjonowanie złoża, pobieranie próby,
[2]
przepłukiwanie złoża oraz elucję analitów . MEPS należy do metod szybkich,
prostych, nie wymagających zastosowania skomplikowanych urządzeń. W technice tej
wykorzystuje się bardzo małe ilości rozpuszczalników oraz próby, ponadto sorbenty
stosowane w MEPS można wykorzystywać wielokrotnie, co wiąże się
ze zmniejszeniem kosztów analiz. Dodatkową zaletą metody jest szeroki wachlarz
dostępnych sorbentów oraz możliwość zmiany parametrów w
każdej chwili
[3]
przygotowywania próby do analizy .
Zastosowanie tej metody do oznaczania benzofenonów w próbach wody
wymagało zoptymalizowania jej parametrów, takich jak: rodzaj oraz ilość
rozpuszczalnika stosowanego do elucji, ilości próby i sposób dokonywania elucji.
Następnie wyznaczono granice oznaczalności i wykrywalności metody, a także
stopnie odzysku benzofenonów z prób wodnych. Na podstawie otrzymanych wyników
badań można stwierdzić, że metoda ta jest odpowiednią metodą do oznaczania
benzofenonów w próbach wodnych.

1
2
3

D. L. Giokas, A. Salvador, A. Chisvert, TrAC, 2007, 26, 360-362.
L. Yang, R. Said, M. Abdel-Rehim, Journal of Chromatography B, 2017, 1043, 33-43.
M. M. Moein, A. Abdel-Rehim, M. Abdel-Rehim, TrAC, 2015, 67, 34-44.
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OKREŚLENIE TEMPERATURY PRZEJŚCIA RUTYL-ANATAZ Z WYKORZYSTANIEM
DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

Magdalena Rudnik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Zakład Fizyki Atomowej i Nanofizyki
magdalena.rudik@gmail.com

Dwutlenek tytanu jest fotokatalizatorem stosowanym powszechnie w wielu
ważnych obecnie procesach technologicznych, np. w procesie hydrolizy wody w celu
uzyskania wodoru, w procesie produkcji ogniw słonecznych, czy samoczyszczących
i samosterylizujących się powłok. Dwutlenek tytanu występuje naturalnie najczęściej
w formie anatazu oraz rutylu, dwóch odmianach polimorficznych różniących
się strukturą krystaliczną, przy czym anataz jest odmianą metastabilną,
która przechodzi w trwały rutyl w temperaturze z zakresu od 400 °C do 1200 °C.
Obecność jednej lub obu tych odmian w dwutlenku tytanu ma duży wpływ na jego
właściwości fotokataliczne, a tym samym przebieg procesów technologicznych i cechy
produktów końcowych.
W prezentowanej pracy przedstawione zostaną wyniki badań, których celem było
określenie struktury krystalicznej oraz temperatury przejścia rutyl-anataz
dla dwutlenku tytanu produkowanego komercyjnie przez firmę Merck oraz dwutlenku
tytanu przygotowanego metodą zol-żel w Instytucie Chemii UJK. Badania wykonano
za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert Pro MPD, znajdującego
się w Instytucie Fizyki UJK.
Podziękowania dla pracowników Instytutu Chemii oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
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SYNTEZA DINUKLEOTYDOWEGO ANALOGU 5’- KOŃCA MRNA
ZAWIERAJĄCEGO SONDĘ MOLEKULARNĄ

Izabela Siekierska, Karolina Piecyk, Marzena Jankowska-Anyszka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
i.siekierska2@student.uw.edu.pl

W procesie transkrypcji do powstającej nici informacyjnego kwasu nukleinowego
dołączana jest tzw. czapeczka (kap). Ta unikatowa struktura zbudowana jest z 7metyloguanozyny połączonej wiązaniem 5’,5’-trifosforanowym z pierwszym
transkrybowanym nukleotydem. Pełni ona wiele istotnych funkcji, jednak szczególną
rolę odgrywa w procesie inicjacji translacji. Kap oddziałuje wówczas z jednym
z czynników transkrypcyjnych – białkiem eIF4E (eucaryotic Initiation Factor 4E),
odpowiedzialnym za rozpoznanie jego struktury. Z tego powodu istnieje
zapotrzebowanie na skuteczne metody analityczne umożliwiające monitorowanie
oddziaływań pomiędzy kapem a białkami uczestniczącymi w procesie inicjacji
translacji. Jedną z nich jest wykorzystanie odpowiednio zaprojektowanych sond
molekularnych. Przyłączenie wybranego znacznika fluorescencyjnego może odbywać
się poprzez różne ugrupowania obecne w strukturze kapu, jednak warunkiem
koniecznym, umożliwiającym skuteczne znakowanie, jest wprowadzanie zmian, które
nie wpłyną na jego aktywność biologiczną. Istnieje kilka dogodnych miejsc modyfikacji
[1,2,3]
struktury 5’-końca mRNA
Przedstawiona zostanie strategia syntezy przykładowego dinukleotydowego
2
analogu kapu zawierającego znacznik fluorescencyjny w pozycji N niemetylowanej
guanozyny, wykorzystująca cykloaddycję pomiędzy alkinami i azydkami katalizowaną
jonami miedzi.

Rysunek 1. Struktura kapu z modyfikacją w obrębie pierwszego transkrybowanego nukleotydu.

1

M. Jankowska-Anyszka, K. Piecyk, J. Samonina-Kosicka, Organic Biomolecular Chemistry, 2011, 9,
5564-5572.
2
K. Piecyk, M. Lukaszewicz, K. Kamel, M. Janowska, P. Pietrow, S. Kmiecik, M. Jankowska-Anyszka,
Bioorganic Chemistry, 2020, 96, 103583.
3
M. Kopcial, B.A. Wojtczak, R. Kasprzyk, J. Kowalska, J. Jemielity, Molecules, 2019, 24, 1899.
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SYNTEZA HERBICYDOWYCH CIECZY JONOWYCH ZAWIERAJĄCYCH KATION
POCHODZENIA NATURALNEGO
1
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Grzegorz Framski , Anna Parus
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2
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anna.stawska@student.put.poznan.pl

Herbicydowe ciecze jonowe (HILs) są obecnie przedmiotem intensywnych badań
naukowych ze względu na wiele unikalnych właściwości. Są to od kilkunastu
lat stosowane połączenia odpowiednio dobranych kationów oraz anionów herbicydów.
Do tych właściwości należą m.in. wysoka aktywność herbicydowa, dobre właściwości
powierzchniowo czynne, obniżona lotność, niska mobilność środowiskowa,
brak konieczność stosowania adjuwantów oraz możliwość zastosowania niższych
[1,2]
dawek związku przy zachowaniu wysokiej skuteczności środka .
Wprowadzenie do struktury herbicydowej cieczy jonowej kationu będącego
zmodyfikowaną witaminą czy też pochodną aminokwasu skutkuje uzyskaniem nowych
efektywnych form popularnych herbicydów o korzystnej charakterystyce
fizykochemicznej oraz zmniejszonym niekorzystnym wpływie na środowisko.
Dodatkowo zastosowanie substratów pochodzenia naturalnego wpisuje się w trend
[3]
gospodarki zrównoważonego rozwoju .
W prezentowanych badaniach podjęto temat opracowania syntezy herbicydowych
cieczy jonowych zawierających kation pochodzenia naturalnego. HILsy otrzymano
w wyniku kilkuetapowej reakcji. Jako anion herbicydowy zastosowano dikambę,
którą połączono z kationem pochodzenia naturalnego – choliną. W trakcie
przeprowadzania badań zoptymalizowano proces syntezy tak, aby otrzymać HILsy
o dużej czystości i wydajności.
Praca została zrealizowana w ramach grantu OPUS 15 ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki na
podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/01136.

1

W. Wilms, et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020, 68(39), 10456-10488.
J. Pernak, et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020, 68(16), 4588-4594.
3
J. Pernak, et al., Chemistry – A European Journal, 2016, 22(34), 12012-12021.
2
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UNIKALNA AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA PALLADU –
REDUKTYWNE ,-HOMODIARYLOWANIE ESTRÓW WINYLOWYCH
Damian Trzepizur, Anna Brodzka i Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk
dtrzepizur@icho.edu.pl

Badania nad tworzeniem wiązań C-C katalizowanym związkami palladu zostały
wyróżnione Nagrodą Nobla w 2010 roku, a ich wpływ na rozwój współczesnej chemii,
[1]
nie tylko organicznej, jest niezaprzeczalny . Mimo iż od tamtej pory minęła
już dekada, wiele problemów związanych z reakcjami sprzęgania pozostaje
nierozwiązane, a środowisko naukowe stawia sobie kolejne wyzwania w tym
[2]
obszarze .
W ramach opracowania praktycznej metody syntezy pochodnych 1,2diaryloatenolu, zaobserwowaliśmy iż zastosowanie polarnego protycznego
rozpuszczalnika (wody w szczególności) w obecności benzochinonu (reutleniacz),
jest wystarczające do zasadniczej zmiany selektywności katalizatora palladowego.
W proponowanych warunkach dla estrów winylowych, zamiast standardowej reakcji
Hecka, przebiega równoczesna addycja dwóch grup arylowych do wiązania
podwójnego. W wyniku reakcji powstają estry wspomnianego już 1,2-diaryloetanolu
(Rysunek) – cząsteczek tworzących rdzenie struktur związków o udokumentowanej
[3]
aktywności biologicznej.

Rysunek. Reduktywne α,β-homodiarylowanie estrów winylowych za pomocą kwasów aryloboronowych.
[4]

W porównaniu ze standardowymi metodami , proponowane podejście umożliwia
syntezę szeregu estrów 1,2-diaryloetanolu w pojedynczym kroku syntetycznym
i charakteryzuje się dużą tolerancją wobec reaktywnych grup funkcyjnych. Ponadto
procedura wykorzystuje handlowo dostępne kwasy aryloboronowe, a sama reakcja
przebiega w łagodnych warunkach.
Dziękujemy za finansowanie przez NCN w ramach projektu OPUS No.2016/23/B/ST5/03307.

1

C. C. Johansson Seechurn i inni, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 5062-5085.
P.G. Gildner i T. J. Colacot, Organometallics, 2015, 34, 5497-5508.
3
a) R. Singh i inni, Synthesis, 2009, 15, 2471-2491; b) D. De Vita i inni, European Journal of Medicinal
Chemistry, 2016, 121, 169-180; c) C. Pinedo-Rivilla i inni, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic,
2011, 70, 61-66.
4
a) E. Abou Nakad i inni, Organic and Biomolecular Chemistry, 2018, 16, 6115-6122; b) H. Adams i inni,
Organic Letters, 2008, 10, 1457-1460.
2
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF A GRAPHITE FOIL/POLYANILINE
ELECTRODE MATERIAL BY A THIN PEDOT:PSS LAYER TOWARDS
APPLICATION IN FLEXIBLE, HIGH POWER SUPERCAPACITORS
Zuzanna Zarach, Mariusz Szkoda
Gdańsk University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Chemistry and Technology
of Functional Materials
zuzanna.zarach@pg.edu.pl

In this study, we present a novel strategy for enhancing polyaniline stability
and thus obtaining an electrode material with practical application in supercapacitors.
A promising
electrode
material
–
i.e.,
graphite
foil/polyaniline/poly(3,4ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) was characterized and used
in a construction
of
a
symmetric
supercapacitor.
For
this
purpose,
the electropolymerization of PANI was carried out on a graphite foil and then a thin
layer of PEDOT:PSS was deposited (see Scheme 1.). The synergy between materials
positively affected the amount of accumulated charge and thus contributed
to enhancing the specific capacitance of the electrode material. The electrochemical
performance of the GF/PANI/PEDOT:PSS electrode, as well as the symmetric
supercapacitor, was investigated by cyclic voltammetry and galvanostatic
charge/discharge cycles in 1 M H2SO4. The fabricated electrode material showed
-1
-2
a high specific capacitance of 557.4 F g and areal capacitance of 2 600 mF cm
-2
at current density of 200 mA cm . Supercapacitor’s performance was studied
and the esults showed that a thin PEDOT:PSS layer enabled to improve cycling
stability of the device from 54 to 67% after 10 000 cycles (see Scheme 1.), as well
-1
as to provide a high specific capacitance (159.8 F g ) and an outstanding maximum
-1
specific power (18 043 W kg ) for practical applications.

Scheme 1. Graphical illustration of the electrodeposition process and specific capacity retention after
10 000 cycles for a GF/PANI and a GF/PANI/PEDOT:PSS symmetric supercapacitor.
This research was funded by The National Centre for Research and Development via grant no.
LIDER/15/0088/L-10/18/NCBR/2019.
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RETINOL- ,,WITAMINA MŁODOŚCI’’
Aleksandra Ciarkowska
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Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło zainteresowanie odnośnie pielęgnacji skóry.
Na rynku jest dostępny szeroki wybór produktów zawierających różnorodne składniki
aktywne. Jednak to właśnie retinol jest uważany za najbardziej skuteczną substancję
organiczną niwelując oznaki starzenia się skóry.
Do zalet stosowania Retinolu należy również zaliczyć niwelowanie przebarwień,
redukcje stanów zapalnych, normalizowanie wydzielania łoju czy też zapobieganie
powstawania zaskórników. Aby terapia była skuteczna ważna jest odpowiednia
zawartość substancji aktywnej w kosmetyku. Stężenie retinolu powinno wynosić
min. 0,3% czystego retinolu. Po przerwaniu terapii efekty utrzymują się do około
[1]
sześciu miesięcy . Dlatego ważne jest stosowanie terapii podtrzymującej. Dumnie
prezentowane są korzyści płynące ze stosowania retinolu, jednak jak większość
składników aktywnych ma on również swoje wady. Wykazuje słabą stabilność
po ekspozycji na promieniowanie UV. Kluczową rolę odgrywa tutaj przechowywanie.
Kosmetyki zawierające retinol powinny być opakowane w szklane, ciemne pojemniki.
Zaczynając terapię z retinolem można zauważyć podrażnienie skóry, spowodowane
wysoką aktywnością substancji. W celu przyzwyczajenia skóry należy stosować
[2]
kosmetyk co 2-3 dni .

Rysunek 1. Wzór strukturalny retinolu[1]

1
2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_A
https://www.vichy.pl/
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Tworzywa silikonowe – historia, rodzaje i zastosowanie
Magdalena Gawlas
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów
Polimerowych i Węglowych
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław
234200@student.pwr.edu.pl

Krzem jest pierwiastkiem, który potrafi tworzyć łańcuchy polimerowe nazywane
polimerami krzemoorganicznymi. Różnią się od polimerów węglowych budową
łąńcucha głównego, który składa się z naprzemiennie występujących atomów krzemu
i tlenu (-Si-O-Si-O-). Dodatkowo do każdego z atomów tlenu przyłączony
jest przynajmniej jeden podstawnik organiczny. Możliwość kontrolowania stopnia
rozgałązienia łancucha głównego oraz rodzajów podstawników organicznych pozwala
na wytworzenie wielu odmian polimerów krzemoorganicznych o różnorodnych
właściwościach. Stosując odpowiednie dodatki na bazie tych wiązków można
stworzyć wiele tworzyw silikonowych. W większości przypadków tworzywa silikonowe
odznaczają się dużą wytrzymałością termiczną I chemiczną, dobrymi właściwościami
izolacyjnymi oraz są obojętne fizjologicznie. Pozwala to na szeroki zakres
ich zastosowania m.in w przemyśle elektronicznym, budowlanym i medycynie.
Najprostszym polimerem krzemoorganicznym są oleje silikonowe. W przemyśle mogą
być wykorzystywane czyste oleje silikonowe (np. silikony znajdujące się
w kosmetykach do włosów), lub stosując odpowiednie dodatki na ich bazie można
wyprodukować emulsje, pasty i smary o odmiennych właściwościach
i zastosowaniach. Czyste kauczuki I żywice silikonowe nie znalazły zastosowania,
jednak po wprowadzeniu odpowiednich dodatków otrzymuje się tworzywa
o wyjątkowych właściwościach. Z kauczuków silikonowych w procesie wulkanizacji
wraz z odpowiednimi dodatkami otrzymuje się gumy silikonowe, które znacznie różnią
się właściwościami od tradycyjnych gum poimerowych, m.in. mogą być użytkowe
w wyższych temperaturach. Istnieje kilka metod sieciowania kauczuków
np. na gorąco, bez ogrzewania lub pod wpływem wilgoci. Żywice silikonowe
są związkami najbardziej złożonymi ponieważ ich łańcuch główny może być mocno
rozgałęziony. Postawowymi typami żywic silikonowych są żywice lakiernicze,
[1]
elektroizolacyjne i bezrozpuszczalnikowe żywice silikonowe .

1

M. Gawlas, Praca inżynierska Tworzywa silikonowe – historia, rodzaje i zastosowanie, 2020 1-30.
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WPŁYW DOMIESZEK ORGANICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI
TRYBOLUMINESCENCYJNE KOMPLEKSU EUD4TEA
Adam Kabański
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów
Zaawansowanych
adam.kabanski@student.pwr.edu.pl

Tryboluminescencja jest zjawiskiem polegającym na emisji promieniowania
elektromagnetycznego na skutek mechanicznej ingerencji w strukturę materiału.
Mechanizm omawianego zjawiska nie został dotychczas w pełni opisany. Przykładami
związków tryboluminescencyjnych są sacharoza, kwarc oraz – omawiany podczas
prezentacji – kompleks EuD4TEA (Schemat 1.).
Rozpatrywany związek kompleksowy charakteryzuje się jedynymi z najbardziej
widocznych właściwości tryboluminescencyjnych spośród materiałów opisanych
w literaturze. Podczas rozgniatania kryształów związku następuje emisja czerwonego
[1]
światła (maksimum 612 nm) . Za sprawą wyraźnej tryboluminescencji oraz łatwej,
jednoetapowej syntezy, EuD4TEA szczególnie dobrze sprawdza się w badaniu
podstaw tryboluminescencji.
Z uwagi na łatwość syntezy możliwe jest zastosowanie dodatków,
które umożliwiają modyfikację właściwości tryboluminescencyjnych. Przykładem
takich substancji są piperyna, siarczek trietyloaminy (TEPS) oraz metylofosfonian
dimetylu (DMMP). Ich dodatek na etapie syntezy wpływa na intensywność emisji
[2]
promieniowania .
Wpływ domieszkowania na emisję promieniowania rzuca nowe światło na możliwy
mechanizm stojący za omawianym zjawiskiem.

Schemat 1. Wzór strukturalny kompleksu EuD4TEA

1
2

L. Sweeting, Chemistry of Materials, 2001, 13, 854-870.
R. S. Fontenot, W.A. Hollerman, K.N. Bhat, Journal of Luminescence, 2012, 132, 1812-1818.
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N-HETEROCYKLICZNE NITRENY – BRAKUJĄCE OGNIWO WŚRÓD LIGANDÓW
Jakub Piątkowski, Louis Monsigny, Anna Kajetanowicz, Karol Grela
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, CNBCh UW
j.piatkowski2@student.uw.edu.pl

Kompleksy metali przejściowych stanowią bardzo istotną klasę związków,
które znalazły wiele zastosowań w syntezie organicznej. Indywidua takie składają
się z centrum metalicznego połączonego z ligandami. Nieskończona liczba
różnorodnych ligandów została dotychczas otrzymana i dokładnie przebadana. Jedną
z najpopularniejszych grup ligandów są ligandy NHC (N-Heterocykliczne Karbeny),
w których to atom węgla pełni rolę donora gęstości elektronowej. Molekuły
te charakteryzują się korzystym kompromisem pomiędzy dostateczną stabilnością
[1]
a wysoką aktywnością .
Wiele grup badawczych zainteresowało się związkami izoelektronowymi
z ligandami NHC, w wyniku czego ich analogi zawierające inne heteroatomy zostały
[2]
zsyntezowane oraz scharakteryzowane . Pomimo faktu, że karbeny NHC
są indywiduami neutralnymi, ich analogi mogą być pozytywnie lub negatywnie
naładowane. Ligandy o charakterze ujemnym nie są interesujące z punktu widzenia
chemii koordynacyjnej, gdyż większość związków będących ligandami wykazuje
charakter anionowy. Okazało się jednak, że niektóre z analogów wykazujące
charakter kationowy mogą służyć jako ligandy dla metali przejściowych na niskich
stopniach utlenienia. Tak utworzone elektrofilowe związki kompleksowe metali
[3]
przejściowych znalazły zastosowanie w niektórych transformacjach organicznych .
Rodzina ligandów typu NHN (N-Heterocykliczne Nitreny) została otrzymana,
a ich właściwości elektronowe zostały dokładnie przebadane. Okazało się, że związki
te są bardzo słabymi σ-donorami, lecz wykazują dobre właściwości π-akceptorowe.
Otrzymane wyniki są w pełni zbieżne z oczekiwaniami oraz obliczeniami kwantowo[4]
mechanicznymi .
Kompleksy ligandów NHN z metalami na niskich stopniach utlenienia zostały
otrzymane i scharakteryzowane. Pomimo odpychania kulombowskiego występującego
pomiędzy dwoma dodatnio naładowanymi molekułami, okazało się, że jeśli ligand
o charakterze dodatnim wchodzi w skład systemu tridentnego, to na diagramie energii
potencjalnej występuje minimum odpowiedzialne za tworzenie związku
[3]
kompleksowego oraz jego stabilność . Otrzymane kompleksy z ligandami NHN
zostały przebadane jako potencjalne związki w organokatalizie, aktywacji małych
[5]
cząsteczek lub jako nienaturalne bloki budulcowe .
1
2
3
4
5

D. J. Nelson, S. P. Nolan, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 6723-6753.
J. Choudhury, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 10772-10774.
Y. Tulchinsky, S. Kozuch, P. Saha et al., Chemical Science, 2014, 5, 1305-1311.
Y. Tulchinsky, M. Iron, M. Botoshansky et al., Nature Chemistry, 2011, 3, 525-531.
M. Mehta, J. M. Goicoechea, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 2715-2719.
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