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Szczególne podziękowania należą się naszym Sponsorom oraz 
Patronom. Dziękuję serdecznie za okazane wsparcie finansowe i rze-
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niamy, że przyjechliście do Karpacza w tak licznym gronie. 

Halina Płóciennik
Prezes ASSChem
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Ciecze jonowe – związki potrzebne 
czy niebezpieczne

Anna Trzeciak

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

anna.trzeciak@chem.uni.wroc.pl 

Ciecze jonowe czyli związki o strukturze soli i temperaturze topnie-
nia poniżej 100 oC, znane są od wielu lat. Przyjmuje się, że pierw-
szym doniesieniem literaturowym dotyczącym cieczy jonowych jest 
publikacja P. Waldena z 1914 r., w której opisane zostały właściwości 
azotanu etyloamoniowego. Przez wiele lat nie zajmowano się ciecza-
mi jonowymi, jednak w ostatnich latach obserwujemy prawdziwy re-
nesans tej tematyki. Jest to związane z unikatowymi właściwościami 
tych związków, a w szczególności z ich znikomą lotnością. Niemie-
rzalna praktycznie prężność par powoduje, że cieczy jonowych nie 
można destylować, ale równocześnie nie stanowią one zagrożenia dla 
atmosfery. Można je więc stosować zamiast rozpuszczalników orga-
nicznych. 

Jednak ciecze jonowe to nie tylko rozpuszczalniki, ale także ak-
tywne składniki układów reakcyjnych. Przykładowo, atrakcyjnym 
obszarem możliwego zastosowania cieczy jonowych jest synteza asy-
metryczna. Chiralne ciecze jonowe można otrzymać na wiele sposo-
bów, także wykorzystując naturalnie występujące związki chiralne, 
takie jak aminokwasy czy kwasy karboksylowe. 

Zastosowanie cieczy jonowych w gospodarce wiąże się z ich wła-
ściwościami smarnymi a także grzybobójczymi. Ciecze jonowe są 
składnikami kosmetyków i środków ochrony roślin i są wprowadza-
ne do środowiska. Konieczne jest zatem poznanie ich ekotoksycz-
ności i biotoksyczności, aby uniknąć ewentualnych niepożądanych 
skutków. Dzięki badaniom prowadzonym w ostatnich latach coraz 
lepiej poznane są zależności między strukturą cieczy jonowej a jej 
właściwościami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. Otwiera to 
drogę do projektowania nowych związków o pożądanych właściwo-
ściach użytkowych i równocześnie przyjaznych dla środowiska.
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Metale i wybrane problemy współczesnej 
chemii medycznej

Henryk Kozłowski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
henryk.kozlowski@chem.uni.wroc.pl

Metale przejściowe mają ogromne znaczenie we współczesnej chemii, 
medycynie i farmacji. Leki, które zawierają w swoim składzie jony me-
tali mają istotny wpływ na diagnostykę oraz terapię wielu schorzeń. 

Jak wiadomo, wprowadzenie nowych leków na rynek farmaceutyczny 
jest niezwykle czasochłonnym i bardzo kosztownym przedsięwzięciem, 
nie mniej jednak zainteresowanie kompleksami metali, jako potencjalny-
mi terapeutykami, mimo upływu lat, wciąż jest bardzo duże.  

Choroby neurodegeneracyjne należą do najpoważniejszych schorzeń 
współczesnego społeczeństwa. Odkrycie mechanizmów leżących u pod-
staw procesów zwyrodnieniowych mózgu to wyzwanie dla współczesnej 
nauki. Obiecującą strategią terapeutyczną w leczeniu chorób neurode-
generacyjnych, zwłaszcza choroby Alzheimera, jest zastosowanie związ-
ków modulujących wiązanie jonów metali z białkami neurodegeneracyj-
nymi. Zastosowanie chelatorów metali reguluje agregacje beta amyloidu 
(Aβ) oraz neurotoksyczność, wywołaną przez jony metali zarówno in vivo 
jak i in vitro1. Ostatnie badania sugerują skuteczne działanie chelatorów 
miedzi i żelaza w kierunku hamowania agregacji beta amyloidu oraz 
zdolności do przekraczania bariery krew–mózg (BBB)2. 

Istotnym zagadnieniem w chemii kompleksów metali jest home-
ostaza jonów Ni(II). Ma ona kluczowe znaczenie dla przetrwania bakte-
rii Helicobacter pylori, która dzięki obecności dwóch niklowo-zależnych 
enzymów – ureazy i hydrogenazy jest zdolna do kolonizacji śluzówki 
żołądka u ludzi3. 

Zarówno niedobór jak i nadmiar niezbędnego jonu metalu może 
prowadzić do wielu zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu or-
ganizmu. Szczegółowe zrozumienie zarówno interakcji jonów metali 
z całymi białkami lub ich fragmentami ma istotne znaczenie dla me-
dycznej chemii bionieorganicznej4. 

1 V.B. Kenche, K.J. Barnham, Br. J. Pharmacol., 2011, 163, 211-219.
2 A.S. DeToma, S. Salamekh, A. Ramamoorthy, M.H. Lim, Chem. Soc. Rev., 
2012, 41, 608.
3 D. Witkowska, M. Rowinska-Zyrek, G. Valensin, H. Kozlowski, Coord. 
Chem. Rev., 2012, 256, 133-148.
4 S. Potocki, M. Rowinska-Zyrek, D. Witkowska, M. Pyrkosz, A. Szebesczyk, 
K. Krzywoszynska, H. Kozlowski, Curr. Med. Chem., 2012, 19(17), 2738–2759.
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Carbaporphyrinoids – in Search of A Macrocyclic 
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Reconstruction of the porphyrin core involving the introduction of 
CH unit(s) in place of one of the pyrrolic nitrogen atoms created a new 
class of macrocycles - carbaporphyrinoids, which reveal fascinating 
properties in terms of their electronic structure, aromaticity and their 
potential ability to bind metal ions1.  Carbaporphyrinoids realize 
the specific concept of macrocyclic ligand construction by fusing 
the structural motifs of porphyrin and carbon donor(s) introduced 
by appropriately chosen moieties (carbo- or heterocycles, dienes or 
alkynes). The entrapment of metal ions in a coordination core of 
carbaporphyrinoids creates a very efficient protection of the metal-
carbon bond, and allows to stabilize an extremely rare oxidation/
electronic states of metal ions in an organometallic environment. 
The restraints, introduced by incorporating the carbocyclic moiety 
into an appropriately moulded carbaporphyrinoid, allow to create the 
geometry which affords metal - carbocyclic ring distances classified 
as intermediary between the regular chemical bond and van der 
Waals interaction. An understanding of such a “border-line” M•••C-H 
interaction is fundamental for an exploration of transient states 
active in organometallic catalysis. Carbaporphyrinoids enforce the 
specific intramolecular reactivity, conformational rearrangements 
and peculiar coordination motives as illustrated by representative 
examples  1-6.
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Scheme1. Selected coordination modes of carbaporphyrinoids 

1 A. Berlicka, P. Dutka, L. Szterenberg, L. Latos-Grażyński,  Angew. Chem. 
Int. Ed., 2014, 53, 4885-4889.
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W czasie wykładu będę się starał przedstawić słuchaczom historię 
pewnego wynalazku, ale i historię przyjaźni, która była zaczątkiem 
prac. Wynalazek dotyczy zastosowania pomiarów przenikalności 
elektrycznej do śródoperacyjnej lokalizacji tkanek nowotworowych. 
W terminologii lekarzy jest to pytanie o tak zwaną „czystość mar-
ginesów chirurgicznych”. Czy my, jako klasyczni chemicy możemy 
pomóc w tym zagadnieniu? Czy nasze miejsce na sali operacyjnej 
jest tylko w charakterze pacjenta? 

Referat będzie oparty głównie na pracach prowadzonych na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, postaram się jednak 
przedstawić szersze tło zagadnienia, aby wprowadzić słuchaczy 
w fascynującą dziedzinę zastosowań badań fizykochemicznych – 
szczególnie dielektrycznych i impedancyjnych - do celów diagnostyki 
medycznej.
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Stworzone przez NASA, dostępne dla każdego – 
wiskoelastyczne pianki poliuretanowe

Łukasz Bartnicki

Koło Naukowe Wydziału Chemicznego „Allin”
Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
lukaszbrt@gmail.com

Pasek do spodni, materac do spania, poduszka ortopedyczna, izolacja 
domu, wkładki do butów czy lakier do podłóg? Powyższe produkty, to 
tylko część z możliwych aplikacji poliuretanów. Praktycznie w każdej 
dziedzinie życia codziennego oraz przemysłu można znaleźć elementy 
wykonane z tych polimerów. Wśród nich, najbardziej rozpowszechnio-
ną grupę materiałów stanowią pianki poliuretanowe, w tym te o wła-
ściwościach wiskoelstycznych.

Głównym elementem poliuretanów jest grupa uretanowa oraz grupa 
polieterowa (ew. poliestrowa). To właśnie proporcje występowania tych 
grup w cząsteczce oraz ich rodzaj decyduje o właściwościach materiału 
wyjściowego. W przypadku pianek poliuretanowych kluczowym czynni-
kiem jest także środek spieniający. Z powodzeniem można wyszczególnić 
dwie proste reakcje, które w chemii pianek poliuretanów są kluczowe:

-reakcja izocyjanianu z alkoholem: 
R – N = C = O   +   HO – R’   ->   R – NHCOO – R’

-reakcja izocyjanianu z wodą, w której produktem ubocznym jest 
tlenek węgla(IV), czynnik wywołujący spieniane:

R – N = C = O   +   HOH   ->   R – NH2   +   CO2↑
W swojej prezentacji zamierzam przedstawić niezwykły świat poli-

uretanów oraz szczegółowo opisać nietypowe właściwości pianek wi-
skoelastycznych. Materiały stworzony przez NASA, na który może so-
bie pozwolić przeciętny Kowalski. Moim celem będzie też przekonanie 
słuchaczy, że prezentowany przeze mnie temat, może być, a w zasadzie 
jest, przedmiotem fascynacji zarówno dla biznesmenów, inżynierów oraz 
naukowców.

Literatura:
1. M. Ionescu, Chemistry and Technology of Polyols for Polyurethanes, 2005.
2. R. Herrington, K. Hock, Flexible Polyurethane Foams, 1997. 
3. P. Król, Prog. Mater. Sci., 2007, 52, 915–1015.
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Współcześnie radioterapia należy do najczęstszych metod walki 
z nowotworami. Polega na wykorzystaniu promieniowania jonizu-
jącego podczas procesu leczenia pacjentów. Obecnie dążymy do 
udoskonalenia radioterapii, a co za ty idzie, do jej efektywniejszego 
działania. 

W tym celu stosujemy radiosensybilizatory, czyli związki chemicz-
ne powodujące zwiększenie promienioczułości tkanek na promienio-
wanie jonizujące. Pionier w tej dziedzinie G. E. Adams podzieli ra-
diosensybilizatory na pięć kategorii. Jedną z nich są mimetyki tlenu 
– związki wykorzystujące fakt hypoksji komórek nowotworowych1. 
Do tej grupy należą pochodne nitroimidazoli, a w szczególności me-
troimidazol i misonidazol. Wykazują one silne i selektywne działanie 
radiosensybilizujące w stosunku do komórek niedotlenionych oraz 
charakteryzują się niską toksycznością i znacznym powinowactwem 
do elektronu. Przekształcają wolne rodniki, powstające po przyłą-
czeniu elektronów (będących jednym z głównych produktów radio-
lizy wody) do DNA, w relatywnie trwałe produkty przejściowe, które 
w szeregu wtórnych reakcji chemicznych prowadzą do pęknięć nici 
biopolimeru2. 

W celu potwierdzenia efektywności działania pochodnych nitro-
imidazoli wykonano wiele badań in vivo oraz in vitro na liniach ko-
mórkowych, które potwierdziły ich zdolność do wywoływania pęknięć 
i uszkodzeń w DNA. Wiedza ta, w przyszłości może zostać wykorzy-
stana do stworzenia nowych wariantów pochodnych nitroimidazoli 
oraz do zaprojektowania bardziej skutecznych terapii3. 

1 P. Wardman, Clin. Oncol., 2007, 19, 397-417.
2 A. Sulkowska, B. Lubas, Zagadnienia Biofizyki Współczesnej; PWN, War-
szawa, 1988.
3 D. Katz, E. Ito, F. Liu, Int. J. Radiat. Oncol., 2009, 73, 988-996.
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Fascynująca kinetyka chemiczna: Reakcja Landolta
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W swej prezentacji autor zwraca uwagę na reakcje chemiczne o inte-
resującej kinetyce, skupiając się na reakcjach zegarowych,  czyli ta-
kich, w których zmiana stężeń reagentów, a więc i obserwowany efekt 
reakcji następuje w sposób nagły po upływie ustalonego czasu. Autor 
opisuje kinetykę reakcji Harcourta za pomocą modelu hydraulicz-
nego, by następnie skonfrontować go z zegarem jodowym Landolta1. 
Oprócz klasycznej wersji reakcji Landolta przedstawione zostaną jej 
liczne modyfikacje o wysokich walorach estetycznych. W trakcie bo-
gato ilustrowanego wystąpienia, dodatkowo uatrakcyjnionego prze-
prowadzeniem omawianych reakcji na żywo, słuchacze przekonają 
się, iż kinetyka chemiczna wcale nie musi być nudna oraz dowiedzą 
się w jaki sposób można odmierzać czas zegarem jodowym! 

Rysunek 1. Kolejne fazy reakcji w jednej z modyfikacji zegara jodowego 
Landolta

1 T.Pluciński, Doświadczenia chemiczne; Warszawa, 1997, 60.
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Medycyna nuklearna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem cho-
rób przy użyciu izotopów promieniotwórczych. Toksyczny efekt pro-
mieniowania jonizującego wykorzystywany jest do leczenia zmian 
patologicznych, głównie w onkologii oraz w zabiegach paliatywnych. 

Rutynową metodą leczenia nowotworów jest naświetlanie cho-
rych tkanek. Aby uniknąć deponowania dawki szkodliwego promie-
niowania na zdrowe tkanki oraz móc napromieniować drobne guzy 
i rozsiane przerzuty, wprowadzono metodę „celowanej” radioterapii1.  
Wykorzystuje ona radionuklidy, będące emiterami promieniowania 
korpuskularnego, które przyłączone do cząsteczek biologicznie ak-
tywnych selektywnie akumulują się w chorej tkance. Ograniczeniem 
w ich zastosowaniu jest konieczność znalezienia odpowiednich re-
ceptorów komórek nowotworowych oraz cząstek biologicznie aktyw-
nych, wykazujących powinowactwo do tychże receptorów. Jednym 
z rodzajów radiofarmaceutyków są samodzielne lub przyłączone do 
biomolekuły kompleksy makrocykliczne, które charakteryzują się 
wysoką trwałością termodynamiczną, a także inertnością kinetycz-
ną w połączeniach z wieloma metalami2.  

W swojej prezentacji chciałabym przedstawić podstawowe rodza-
je ligandów makrocyklicznych oraz metody ich syntezy, modyfikacje 
oraz połączenia z radionuklidami3,4.  

1 Tolmachev V., Carlsson J., Lundqvist H., Acta Oncol., 2004, 43, 264.
2 Bilewicz A., Majkowska A., Wiadomości chemiczne, 2008, 62, 609-633.
3 Richman J.E., Atkins T., J. Am. Chem. Soc., 1974, 96, 2268.
4  Wiesman G. R., Reed P., J. Org. Chem., 1996, 61, 5186.
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Stal dziwerowana, lub inaczej dziwer, to materiał kompozytowy 
otrzymywany w wyniku zgrzewania warstw dwóch, lub więcej ro-
dzajów stali o różnej zawartości węgla. Materiał ten charakteryzuje 
się szeregiem ciekawych właściwości fizykochemicznych, krystalo-
graficznych i metalurgicznych odróżniających go od znanych nam 
dobrze stopów jednorodnych.

Dziwer został wynaleziony prawdopodobnie przez Celtów w pierw-
szych wiekach naszej ery. Jako materiał znacznie wytrzymalszy od 
ówczesnej stali dymarkowej szybko rozprzestrzenił się na resztę kon-
tynentu. Znaleziska archeologiczne wykazują, że przez wiele wieków, 
aż do początku czasów nowożytnych był podstawowym materiałem 
do wyrobu broni białej w Europie.

Współcześnie materiał ten fascynuje więc specjalistów z różnych 
obszarów nauki takich jak materiałoznawstwo, krystalografia, me-
talurgia, chemia, archeologia czy historia.

Prezentacja ma na celu przybliżenie współczesnej wiedzy na temat 
stali dziwerowanej, wyjaśnienie sposobu jej produkcji oraz przedsta-
wienie sprawozdania z próby jej zrekonstruowania.

Literatura:
1. J. Anstee, L. Biek, Study in Pattern-Welding; 1961.
2. J. Piaskowski, O stali damasceńskiej; Wrocław, 1974.
3. J. Stępiński, Wpływ fosforu na mikrostrukturę starożytnych wyrobów że-
laznych; Kraków, 2012.
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W układzie okresowym pierwiastków najwyższymi wartościami po-
winowactwa elektronowego charakteryzują się fluorowce, zwyczajo-
wo nazywane halogenami (EA równe 3,40, 3,62, 3,36 i 3,06 eV odpo-
wiednio dla atomu fluoru, chloru, bromu i jodu). Jednakże, jak wia-
domo od lat 80. ubiegłego wieku, mogą istnieć wieloatomowe układy, 
których powinowactwo elektronowe znacznie przewyższa powino-
wactwo elektronowe atomu chloru. Tego rodzaju obojętne układy 
molekularne, nazwane przez Gutseva i Boldyreva superhalogenami, 
zdolne są do tworzenia silnie związanych stanów anionowych (anio-
nów superhalogenowych). 

Należy zwrócić uwagę na to, że istnienie układów super-haloge-
nowych przewidziano dzięki rozważaniom teoretycznym, a uzyska-
ne później dane eksperymentalne były jedynie doświadczalnym po-
twierdzeniem ich istnienia, trwałości oraz ekstremalnych właściwo-
ści fizykochemicznych1,2,3.    

1 H. Hotop, W. C. Lineberger, J. Phys. Chem. Ref. Data, 1985, 14, 731. 
2 G. L. Gutsev, A. I. Boldyrev, Chem. Phys., 1981, 56, 277. 
3 S. Freza, P. Skurski, Chem. Phys. Lett., 2010, 487, 19. 
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Spektrometria w podczerwieni pozwala obserwować drgania oscy-
lacyjne cząsteczek, które są na tyle złożone i charakterystyczne dla 
danej konfiguracji atomów, że zwykło się je nazywać „molekular-
nymi odciskami palców”. Każdy związek chemiczny, w tym również 
np. jego odmiany izomeryczne, posiada własne, unikalne widmo, 
dzięki czemu technika ta pozwala na jakościową analizę badanych 
substancji.

Cecha ta może być również zastosowana w badaniu bardzo ma-
łych obiektów. Stosowane tradycyjne mikroskopy promieniowania 
widzialnego wymagają na ogół wybarwienia próbki. Nie jest to nato-
miast wymagane w zakresie podczerwieni. Różnica długości fal wi-
dzialnych i podczerwonych wymaga jednakże zastosowania innych 
rozwiązań sprzętowych, na polu użytych materiałów i budowy urzą-
dzeń.
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Codziennie korzystamy z urządzeń zasilanych na baterie. Najpopu-
larniejsze obecnie baterie litowo-jonowe mają ograniczoną długość 
życia, a do ich produkcji wykorzystuje się drogie i szkodliwe metale. 
Materiały użyte do ich budowy, a niewykorzystane ponownie w pro-
cesie recyklingu, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska natu-
ralnego. Z tego też powodu, jeden z topowych problemów dzisiejszej 
elektroniki polega zarówno na znalezieniu nowych, wydajniejszych 
odnawialnych źródeł oraz magazynów energii, jak i na zachęceniu 
obecnego rynku na przerzucenie się na tzw. „zieloną energię”. 

Jednym z najnowszym rozwiązań, zaproponowanych przez na-
ukowców z Virgina Tech, jest bateria zasilana maltodekstryną – po-
lisacharydem. Najważniejszą częścią w projekcie tej biobaterii było 
opracowanie procesu „sztucznego metabolizmu”, służącemu rozkła-
dowi cukru i pozyskania energii elektrycznej. Inżynierowie ułoży-
li szlak enzymatyczny składający się z 13 różnych nieimmobilizo-
wanych enzymów, co umożliwiło pozyskanie 24 elektronów z jednej 
jednostki glukozy. Enzymatyczne paliwa komórki zawierające 15% 
(wag/obj) roztwór maltodekstryny mają gęstość energii magazyno-
wanej 596 Ah/kg, co jest o rząd wielkości większą niż baterie litowo-
jonowe. Bateria ta jest w pełni biodegradowalna. Naukowcy wierzą, 
że w ciągu kilku lat uda im się dopracować wynalazek i wprowadzić 
na rynek.

W niniejszej pracy przedstawię szczegóły działania takiej „zielo-
nej” baterii.

Literatura:
1. Z. Zhu, Tsz Kin Tam, Fangfang Sun, Chun You, Y.-H. Percival Zhang, 
Nature Commun., 2014.
2. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia; Warszawa, 2009, 592-600.
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W walce z chorobami nowotworowymi szeroko stosowane są leki 
zawierające platynę. Są to związki nieorganiczne, którę tworzą wią-
zania z niciami DNA1, uniemożliwiają więc one proces podziału ko-
mórki. Wywierają też wpływ na metabolizm, powodując apoptozę 
komórki. Jednym z takich leków jest cisplatyna: cis-diaminadichlo-
roplatyna(II). 

Zaletą tego leku jest to, że skutecznie niszczy komórki nowotwo-
rowe. Lecz ma ten związek sporo wad. Po pierwsze, działa on również 
na komórki zdrowe, powodując ich śmierć. Po drugie, platyna jest 
pierwiastkiem toksycznym, tak więc stosowanie tego leku ma wiele 
skutków niepożądanych oraz wymaga użycia innych środków wspo-
magających. Co więcej, nowotwory mogą szybko przystosować się do 
cisplatyny, zmniejszają więc efektywność jej działania. 

W swojej prezentacji omówię bardziej szczególowo działanie ci-
splatyny, jej zachowanie się w organizmie. Przedstawię także nową 
substancję, ktora była opisana w marcu tego roku i nazywa się ZL105. 
Ona jeszcze nie jest do końca zbadana. Przewiduje się jednak, że ma 
10 razy bardziej skuteczne działanie w walce przeciwnowotworowej2.

1 Chem. Rev., 1999, 99, 2467—2498, 2499—2510.
2 Angew. Chem. Int. Edit., 2014, 13, 26.
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Poli(tereftalan etylenu) to polimer, który powstaje podczas dwuetapo-
wej polikondensacji w bloku kwasu tereftalowego lub DMT oraz gli-
kolu etylenowego1. Tworzywo to znalazło szerokie zastosowanie przy 
produkcji włókien, części maszyn, folii oraz opakowań do żywności 
– butelek. 

Butelki PET otrzymuje się w dwuetapowym procesie. Pierwszy 
etap to uzyskiwanie preform metodą wtrysku. Następnie preformy 
ogrzewa się, aby uplastycznić tworzywo i rozdmuchuje do uzyskania 
kształtu gotowego produktu2. Oczywiście sam wyrób nie jest wyłącz-
nie złożony z czystego poli(tereftalanu etylenu), zawiera on dodatki 
przetwórcze – napełniacze, stabilizatory oraz antyoksydanty3. 

Pomimo doskonałych właściwości użytkowych butelek PET (lek-
kie, nietłukące, wytrzymałe) zaleca się odejście od ich stosowania. 
Podczas analizy wody mineralnej sprzedawanej w butelkach PET wy-
kryto obecność m. in. związków z grupy fenoli (np. bisfenol A), które 
mają silne właściwości kancerogenne4. Poza tym na świecie zwiększa 
się ilość odpadów, których recykling jest niezmiernie trudnym zada-
niem ze względu na mnogość następujących po sobie operacji przy-
gotowujących tworzywo oraz rozdział polimerów, z których złożony 
jest wyrób.

1 A. Bukowska, W. Bukowski, Technologia produkcji monomerów. Monomery 
nienasycone; Rzeszów, 2001, 140-166.
2 M. Heneczkowski, M. Oleksy, J. Wojturska, Technologia przetwórstwa two-
rzyw sztucznych z przykładami ćwiczeń laboratoryjnych; Rzeszów, 1999.
3 W. Szlezynger, Tworzywa sztuczne. Rzeszów; 1996, 379-391.
4 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-03/uotm-coe032813.php
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Pojęcie izomerii kojarzy się powszechnie ze związkami organicznymi. 
Już w podstawowym kursie chemii uczniowie poznają izomery geome-
tryczne alkenów. Nieco później uczą się o związkach optycznie czynnych 
z chiralnym atomem węgla. Termin izomer jest jednak o wiele szerszy:

Isomer — One of several species (or molecular entities) that have 
the same atomic composition (molecular formula) but different line for-
mulae or different stereochemical formulae and hence different physi-
cal and/or chemical properties1. 

Okazuje się, że w przypadku związków nieorganicznych oraz 
kompleksowych istnieje znacznie więcej możliwości połączenia jed-
nakowego zestawu atomów w różnorakie struktury przestrzenne2.  
Ci, którzy zdecydują się studiować chemię, na pierwszym roku po-
znają izomery fac i mer związków kompleksowych – to jednak dopiero 
wierzchołek góry lodowej3. 

Dla związków koordynacyjnych wyróżniamy:
• Izomerie strukturalne

o jonową
o solwatacyjną
o koordynacyjną
o wiązaniową
o ligandową

• Izomerie przestrzenne
o geometryczną
o optyczną
o konformacyjną

• Inne izomerie, np.:
o spinową
 

 Podczas prezentacji omówione zostaną wszystkie wymienione ro-
dzaje izomerii i będą one poparte interaktywnymi przykładami.

1 G. P. Moss, Pure Appl. Chem., 1996, 68, 2193.
2 M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasilewski, Wstęp do chemii koordyna-
cyjnej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
3 A. von Zelewsky, Stereochemistry of coordination compounds; Wiley, 2010.
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Tworzywa sztuczne, popularnie nazywane plastikami, jak dotąd bar-
dzo często kojarzone zarówno z niską ceną jak i z niską jakością, 
dzisiaj wychodzą z cienia i wkraczają na scenę niejednokrotnie wy-
wołując zdumienie, nawet na twarzach uczonych. 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia naukowcy z dziedziny inżynie-
rii materiałowej intensywnie skupiali się na projektowaniu i rozwoju 
technologii polimerów. Tematem szczególnego zainteresowania stało 
się znajdywanie nowych zastosowań dla tworzyw polimerowych, czy 
też zastępowanie drogich materiałów tańszymi tworzywami sztucz-
nymi, dążąc jednocześnie do całkowitego zniwelowania różnic, lub 
minimalnej zmiany w jakości otrzymanego produktu. 

Dlatego mięśnie z żyłki wędkarskiej, samonaprawiające się po-
włoki polimerowe wzorowane na naczyniach krwionośnych, dźwię-
kochłonne okna przepuszczające powietrze, czy tapeta, która sprawi 
że Twój dom zamieni się w bunkier, to tylko niektóre z polimerowych 
niespodzianek, o których będzie mowa w niniejszej pracy.

Rysunek 1. Samonaprawiające się otwory w materiale polimerowym

Literatura:
1. C. S. Haines, M. D. Lima, N. Li, G. M. Spinks, Science, 2014, 343.
2. S. R. White, J. S. Moore, N. R. Sottos, Science, 2014, 344.
3. K. K. Oehlenschlaeger, J. O. Mueller, J. Brandt, Adv. Mater., 2014, 26.
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„Odarli nas ze wszystkiego: z sukien, z ostatniej koszuli i wyzuli 
z prawa do ciała własnego, zawładnęli wszystko”. Słowa te pochodzą 
z wiersza Marii Rutkowskiej, która tak jak ogromna część ludności 
polskiej, została skazana na przebywanie w obozach koncentracyj-
nych. Cytat ten w pełni oddaje sytuację jeńców w obozach koncen-
tracyjnych. 

Co działo się w obozach z punktu widzenia „rozwoju” nauk me-
dycznych i militarnych? Jak przedstawiała się sytuacja eksperymen-
tów pseudomedycznych w najważniejszych obozach? Co, i w jakim 
celu badały służby III Rzeszy? Jaki koszmar musiały przeżywać oso-
by zamknięte w obozach? Na te i więcej pytań postaram się udzielić 
odpowiedzi podczas mojego wystąpienia1, 2, 3, 4.

Rysunek 1. Fenol i evipan – środki najczęściej wykorzystywane  
do uśmiercania „materiału badawczego”

1 Z. Nałkowska, Medaliony; Kraków, 2009.
2 H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; Kraków, 2008.
3 majdanek.com.pl
4 pl.auschwitz.org/m
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Istnienie faz ciekłokrystalicznych odkryto podczas eksperymentów 
z benzoesanem cholesterylu ponad 120 lat temu1. W drugiej połowie 
XX w. zainteresowanie wzbudził szereg związków amfifilowych, m.in. 
syntetyczne fosfolipidy, ponieważ udowodniono, że tworzone przez 
nie układy wieloskładnikowe przyjmują struktury podobne do biolo-
gicznych błon lipidowych2. Ustalono, że zarówno lipidowe membrany, 
jak i szereg innych związków organicznych mogą istnieć w stanie 
ciekłokrystalicznym, co wykazano przy pomocy DSC3. 

Liotropowe ciekłe kryształy znajdują obecnie zastosowania jako 
modele membran. Błony te mogą służyć do badań oddziaływań mię-
dzy białkami oraz pomiędzy związkami małocząsteczkowymi4. Mogą 
też być wykorzystywane jako potencjalne nośniki leków5 lub jako 
układy służące do oczyszczania, odsalania wody6. 

1 F. Reinitzer, Monatsh. Chem., 1888, 9, 421-441.
2 E. B. Priestley, P. J. Wojtowicz, P. Sheng, Introduction to liquid crystals; 
Plenum Press, Nowy Jork, 1974, 333-350. 
3 J. M. Steim et al., Biochemistry; 1969, 63, 104-109.
4 V. E. Bahamonde-Padilla et al., ChemPhysChem, 2014, 15, 1422-1431.
5 I. Martiel et al., Adv. Colloid Interfac., 2014, 209, 127-143.
6 D. L. Gin, J. E. Bara, R. D. Noble, B. J. Eliott, Macromol. Rapid Commun., 
2008, 29, 367-389.
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Stale rosnący w ciągu ostatnich lat popyt na pojazdy z silnikiem 
Diesla sprawił, że wzrosło zapotrzebowanie na olej napędowy. Złoża 
paliw nie są jednak niewyczerpalne i w ciągu kilkudziesięciu lat ich 
ceny mogą osiągnąć pułap, który każe nam zwątpić w ich opłacal-
ność.

Schemat 1. Zmiana cen paliw w latach 2000-2011

Alternatywą dla oleju napędowego i jednocześnie ratunkiem dla 
naszych pojazdów i portfeli mogą stać się biopaliwa takie jak proste 
alkohole czy etery. Prowadzone są badania w tej dziedzinie, czego 
dowodem jest stale wzrastająca liczba publikacji1, 2, 3.
W prezentacji postaram się porównać i zaprezentować właściwości 
oraz ocenić opłacalność kilku kandydatów mogących w przyszłości 
z powodzeniem zastąpić standardowe paliwo.

1 K. Górski, W. Olszewski, Alkohole I etery jako paliwa dla silników o zapłonie 
samoczynnym, Czasopismo techniczne, 2008, Mechanika, Zeszyt 7.
2 Z. Szlachta, S. Dudek, Zasilanie biopaliwami silników pojazdów rolniczych, 
Pracownia Poligraficzna AR, 2003, Tom 5.
3 A. Roszkowski, Perspektywy wykorzystania biomasy jako źródła paliw sil-
nikowych, Pracownia Poligraficzna AR, 2003, Tom 5.
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Należący do rodziny tytanowców cyrkon został odkryty w 1789 roku. 
Początkowo nie miał zbyt wielu zastosowań. Jednakże z biegiem lat 
stopniowo powiększała się ich gama. 

Obecnie cyrkon znajduje zastosowanie w wielu gałęziach życia, 
zarówno w postaci czystej jak i związanej. Tlenek cyrkonu(IV) jest 
stosowany do produkcji syntetycznych kamieni ozdobnych zwanych 
cyrkoniami1, które ze względu na bardzo zbliżone do diamentu wła-
ściwości optyczne, stosowane są jako jego imitacja. Ze stopu zawie-
rającego głównie cyrkon wykonuje się koszulki paliwowe paliwa ją-
drowego. Cyrkon, ze względu na wysoką temperaturę spalania, może 
być też używany do produkcji specjalistycznych mieszanek pirotech-
nicznych2.

Wypisane powyżej przykłady nie wyczerpują bogatego arsenału 
zastosowań tego pierwiastka. Zarówno tym, jak i innym zastosowa-
niom cyrkonu poświęcona jest moja praca. 

1 B. Wadwicz, Galeria pierwiastków; Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 
Warszawa, 1974, 75-76.
2 A. Szydłowski, Podstawy pirotechniki; Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Warszawa, 1957, 29-35.
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Nanotechnologia jest furtką do ogrodu możliwości opierającego się 
na zupełnie innych prawach, niż znane nam z klasycznych modeli. 
Gdy obiekty osiągają rozmiar zbliżony do wielkości charakterystycz-
nej obserwowanej właściwości, dostrzegalne są wyraźne zmiany za-
chowania materiału.

Dla materiałów ferromagnetycznych wielkość charakterystyczna 
może zostać zdefiniowana poprzez rozmiar domen Weissa, obsza-
rów, wewnątrz których dipole magnetyczne zorientowane są w tym 
samym kierunku. Redukcja rozmiaru implikuje stan superparama-
gnetyczny, który jest wynikiem istnienia w nanocząstce tylko jednej 
domeny. Pozwala to na swobodną orientację dipoli magnetycznych 
zgodnie z przyłożonym polem. Prowadzi to do braku magnetyzacji 
resztkowej Mr i wysokiej wartości magnetyzacji nasycenia Ms ma-
teriału.

W niniejszej pracy przybliżone zostaną podstawy fenomenolo-
giczne, a także możliwe aplikacje biomedyczne gotowych koloidów 
w oparciu o samodzielnie zsyntezowane i zbadane materiały.

Literatura:
1. L. Cademartini, G. A. Ozin, Nanochemia podstawowe koncepcje; Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
2. R. Skomski, Nanomagnetics, J. Phys.: Condens. Matter, 2003, 15, R841-R896.
3. F. Schüth et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 1222 – 1244.
4. K. W. Powers et al., Toxicol. Sci., 2006, 90(2), 296-303.
5. R. Drezek et al., Cytotoxicity of Nanoparticles, small, 2008, 4(1), 26-49.
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Wiele osób na słowa chemia kwantowa dostaje dreszczy. Nie zdają 
sobie sprawy, że oprócz czystej chemii kwantowej uprawianej przez 
tajemnych magów w ich wieżach, chemia teoretyczna wykorzysty-
wana jest w wielu gałęziach chemii, często w bardziej przyjaznej for-
mie. Krystalografia, termodynamika, modelowanie molekularne, fi-
zykochemia – w każdej z tych dziedzin korzysta się w mniejszym lub 
większym stopniu z odkryć chemii teoretycznej. 

W swojej prezentacji postaram sie w przystępny sposób przedsta-
wić, gdzie możemy natknąć się na chemię kwantową, a także czego 
możemy się dzięki niej dowiedzieć. Pokażę, że eksperyment i teoria są 
ze sobą nierozerwalnie związane, a obliczenia kwantowomechanicz-
ne są dobrym uzupełnieniem danych uzyskanych eksperymentalnie. 
Zaprezentuję moje obliczenia związane z krystalografią, wyjaśnię jak 
analiza oddziaływań międzycząsteczkowych jest stosowana w pro-
jektowaniu leków oraz opowiem o modelowaniu molekularnym.
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Modyfikacje organizmów, te wykorzystujące techniki inżynierii gene-
tycznej, jak i te klasyczne, wzbudzają wiele kontrowersji. Jednak sta-
ją się one standardową procedurą pozwalającą na polepszenie cech 
biologicznych potencjalnie przydatnych organizmów. Jedną z technik 
umożliwiających zmianę genotypu jest metoda hybrydyzacji mikro-
organizmów, która wykorzystuje technikę łączenia protoplastów.

Zdolność mikroorganizmów do biosyntezy określonego enzymu 
można wykazać poprzez techniki PCR, stosując specyficzne startery 
ukierunkowane na konkretny gen odpowiedzialny za syntezę białka 
enzymatycznego.

W badaniach użyto starter wykrywający obecność genu warun-
kującego biosyntezę glukanazy u grzybów rodzaju Trichoderma. Ba-
daniem objęto szczepy rodzicielskie: dzikie oraz pochodzące z ko-
lekcji Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz ich hybrydy.

Pierwszym założeniem badania było określenie czy hybrydyzacja 
prowadzi do otrzymania wydajniejszych enzymatycznie hybryd grzy-
bów rodzaju Trichoderma. 

Otrzymane wyniki sugerują, że wszystkie wykorzystane szcze-
py rodzicielskie posiadały fragment genu, o sekwencji wysoce ho-
mologicznej z zdeponowanymi sekwencjami w bazie danych. Wśród 
uzyskanych hybryd nie wykazano znaczącego wzrostu kopii genu, 
z wyjątkiem hybrydy powstałej w wyniku połączenia szczepu dzikie-
go X z Trichoderma citriviriade C1.
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Ciecze jonowe wykorzystywane są coraz częściej w różnych działach 
chemii materiałów i nowoczesnej techniki1. Trend ten ma również 
swoje odzwierciedlenie w chemii analitycznej oraz fizycznej. Ciecze 
jonowe znajdują szerokie zastosowanie w technikach rozdzielczych 
i procesach membranowych. Specyficzne właściwości chemiczne 
i fizyczne cieczy jonowych kwalifikują je do zastosowania w roli roz-
puszczalników organicznych w membranach ciekłych, w procesie 
ekstrakcji membranowej. Ciecze jonowe są także stosowane jako 
czynniki synergetyczne i/lub jako przenośniki jonów metali przej-
ściowych w polimerowych membranach inkluzyjnych (PIM)2. Innym 
możliwym zastosowaniem cieczy jonowych, tzw. polimeryzowalnych 
cieczy jonowych (PILs) jest ich wykorzystanie jako wypełniaczy po-
limerowych membran porowatych. W efekcie procesu sieciowania 
PILs, otrzymuje się membrany nieporowate, o nowych właściwo-
ściach selektywnych i transportowych. Membrany takie znajdują 
coraz szersze zastosowanie w procesach rozdzielania mieszanin jo-
nów metali, perwaporacji oraz w selektywnym rozdzielaniu miesza-
nin gazów3. 

1 M. Freemantle, An Introduction to Ionic Liquids; RSC Publishing, Cambridge, 
2010.
2 B. Pośpiech, Separ. Sci. Technol., 2014, 49, 1706-1712.
3 N. L. Mai et al., Korean J. Chem. Eng., 2013, 30, 1804-1809.
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O-metallation of silanols by vinylmetalloids catalyzed by ruthenium 
hydride complexes is the extension of well-developed process called 
trans-metallation1. Our recent reports showed successful use of 
vinylmetalloid compounds of B, Si and Ge as hydrogen acceptors for 
this transformation2,3. However, some reactions catalyzed effectively 
by Ru-H complexes are not entirely selective and accompanied by 
products of vinylmetalloid homo-coupling.

 
Scheme 1.

Here, we present a catalytic coupling reaction of vinylmetalloids 
with silanols, disilanols and silanediols catalyzed by Ru(0) comple-
xes, which offers a selective route to heterosiloxanes, without compe-
titive homo-coupling reaction (Scheme 1). 

Acknowledgement: 
This work was supported by the project of National Science Centre 
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1 B. Marciniec, Acc. Chem. Res., 2007, 40, 943.
2 B.Marciniec, P. Pawluć, G. Hreczycho, A. Macina and M. Madalska, Tetrahedron 
Lett., 2008, 49, 1310-1313.
3 B. Marciniec, J. Walkowiak, Chem. Commun., 2008, 2695-2697.
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The ResPep SL is a fully automated tabletop peptide synthesizer. 
Exchangeable modules cover synthesis scales for screenings with 
hundreds of peptides in parallel, the affordable production of AQUA 
peptidesTM in microcolumns to the large scale synthesis of 100 mg 
or more of one single sequence.
Peptide arrays are powerful and economic tools for epitope mapping, 
protein interaction and inhibitor studies. The ResPep SL can be 
used for the synthesis of membrane bound peptide arrays or in 
combination with the Slide Spotting Robot to generate hundreds of 
identical CelluSpotsTM peptide arrays on coated microsope slides. 
In a couple of days ready-to-use peptide arrays with more than 600 
peptides can be synthesized.
The MultiPep RS is a robot for reliable highthroughput peptide 
synthesis. Exchangeable modules for different scales cover the 
requirements of research laboratories. Predefined protocols allow 
for routine operation of the MultiPep RS by users without profound 
knowledge in peptide chemistry. Experienced chemists have full 
access to all synthesis parameters and also benefit from a software 
wizard for analysis of difficult sequences.
The MultiPep CF is a fully automated peptide synthesizer with 
a unique column module that allows the synthesis of long and 
difficult sequences. Optional UV monitoring in real-time enables the 
optimization of reaction parameters like deprotection and coupling 
times during the synthesis. The continuous monitoring can be used 
to automatically adapt the number of washing steps as well. Obtained 
peptides can be used for following applications:
• Epitope mapping
• Protein interaction studies
• Binding domains
• Receptor binding
• T-cell stimulation
• Enzyme substrate libraries
• Peptide arrays
• Antibody generation
• Structure determination
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The problem with capturing of carbon dioxide released into the 
atmosphere lead to many innovative technologies. It was reported 
that amines selectively adsorbs and reacts with CO2 which resulted 
in a huge interest in the research concerning about chemical 
adsorption processes with different amines. The amine modification 
of silica was examined as it was suggested to become relatively 
cheap CO2 sorbent. It can be done by immobilization with physical 
adsorption on the surface and filling the pores with compounds that 
do not easily segregate from the silica or by chemical tethering. 

In this project work, mesoporous silica particles (Davisil) were 
functionalized with aminopropyltrimethoxylsilane. Different 
synthesis conditions were applied to the modified Davisil. 
Propylammonium propylcarbamate ion pairs were reported to be 
formed when CO2 reacted with densely cross-linked propylamines 
and this rapid formation made propylamine sorbents promising as 
adsorbents. 

Techniques used to characterize the synthesized materials were: 
TG, IR spectroscopy and the adsorption of N2 and CO2. 
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Jednym z głównych sposobów otrzymywania wodoru na skalę prze-
mysłową jest reforming parowy metanu. Proces ten jest prowadzony 
głównie w obecności katalizatorów niklowych, co pozwala osiągnąć 
największą wydajność reakcji przy temperaturach rzędu 700-800 °C. 

W roku 2008 Shimura i inni pokazali, że jest możliwe przepro-
wadzenie reformingu parowego przy zastosowaniu fotokatalizatorów 
opartych na TiO2. Poniżej pokazano schemat powstawania wodoru 
oraz dwutlenku węgla (gazu syntezowego) w obecności TiO2 z osadzo-
nymi cząstkami platyny na powierzchni ziaren1.

Rysunek 1. Mechanizm powstawania CO2 i H2 w procesie fotokatalitycznego 
reformingu parowego metanu. 

W poniżej pracy zostanie zaprezentowana szczegółowa analiza zsyn-
tetyzowanych fotokatalizatorów oraz szczegółowy mechanizm po-
wstawania gazu syntezowego jak również wydajności reakcji prowa-
dzonych w obecności otrzymanych materiałów.

1 H. Yoshida, K. Hirao, J. Nishimoto, K. Shimura, S. Kato, H. Itoh, J. Phys. 
Chem. C, 2008, 5542–5551.



56                                        XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii

Chromatografia wykluczania molekularnego 
w badaniach degradacji jedwabiu

Dominika Pawcenis, Martyna Syrek, 
Monika A. Koperska, Joanna Łojewska

Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
pawcenis.d@gmail.com 

Chemia konserwatorska jest stosunkowo młodą, interdyscyplinar-
ną nauką łączącą działania konserwatorów, przyrodników i huma-
nistów. Poza pasywnym działaniem, jakim jest optymalizacja wa-
runków przechowywania ochranianych obiektów, oraz działaniem 
aktywnym (zabiegi renowacyjne) w zakres chemii konserwatorskiej 
wpisuje się między innymi opracowywanie mikroniszczących i mi-
kroinwazyjnych technik analizy obiektów.

Ciekawym przykładem wykorzystania nowoczesnego instru-
mentarium analitycznego w diagnostyce obiektów muzealnych jest 
zastosowanie chromatografii wykluczania molekularnego (SEC) do 
analiz mas cząsteczkowych/stopnia polimeryzacji celulozy w papie-
rze1. Technika SEC okazała się być również użytecznym narzędziem 
w analizie fibroiny z jedwabiu2.  Na drodze optymalizacji preparatyki 
próbek oraz doboru optymalnych warunków rozdziału chromato-
graficznego została opracowana metodyka SEC do wyznaczania mas 
cząsteczkowych jedwabiu w sposób mikroniszczący, co stanowi cen-
ną alternatywę dla tradycyjnie stosowanej wiskozymetrii kapilarnej, 
wymagającej znacznie większych ilości próbki.

1 T. Łojewski, K. Zięba, J. Łojewska, J. Chromatography A, 2010, 1217, 
6462-6468.
2 D. Pawcenis, M. A. Koperska, J. M. Milczarek, T. Łojewski, J. Łojewska, 
Appl. Phys. A, 2014, 114, 301- 308.
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Czułe na bodźce hydrożele polimerowe mogą reagować na fizyczne 
(temperatura, pole elektryczne lub magnetyczne) oraz chemiczne 
(pH, siła jonowa) sygnały1. Nagłe odwracalne przejście zachodzące 
pod wpływem niewielkich zmian środowiska jest najbardziej pożąda-
nym zachowaniem w przypadku takich systemów. Z biomedycznego 
punktu widzenia wymagana jest również nietoksyczność takich ma-
teriałów. Ostatnio szczególne zainteresowanie zyskały termo czułe 
hydrożele polimerowe wykazujące objętościowe przejście fazowe (VPT 
volume phase transition). Są one syntezowane z polimerów posiada-
jących dolną bądź górną krytyczną temperaturę rozpuszczalności 
i mogą być wykorzystane w wielu obszarach, również jako nośnik 
wkontrolowanym dostarczaniu leków do żywych organizmów.

Termicznie wywoływane objętościowe przejście fazowe objawia się 
osłabieniem oddziaływań polimer-woda przy jednoczesnym wzmoc-
nieniu oddziaływań polimer-polimer. Te zmiany prowadzą do nagłe-
go zapadnięcia sieci polimerowej i wyrzucenia wody, bądź roztworu 
wodnego na zewnątrz układu. Ten mechanizm może być dobrym 
sposobem dozowania leku w organizmie.

Obiektem prezentowanej pracy były nietoksyczne biokompaty-
bilne termo czułe hydrożele z poli(metakrylanu(2-(2-metoksyetoksy)
etylu)). Skoncentrowano się na wpływie gęstości sieci oraz stężeniu 
wprowadzonych w żel roztworów niesteroidowych leków przeciwza-
palnych na temperaturę objętościowego przejścia fazowego układu. 
Powyższe badania wykonano za pomocą analizy termo-optycznej. 

1 Y. Maeda, T. Kubota, H. Yamauchi, Langumir, 2007, 23, 11259 – 11256.
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Kluczem do zrozumienia podłoża chorób miało być poznanie ludzkiego 
genomu. Okazało się jednak, że na podstawie niego jesteśmy w stanie 
przewidzieć jedynie pewne predyspozycje. Dlatego coraz większym za-
interesowaniem cieszy się proteomika, która pozwala zobaczyć więcej.

Proteomika jest bardziej złożona niż genomika, ponieważ geny ko-
dujące białka mogą być poddawane ekspresji w różnym czasie. Ponadto 
modyfikacje potranslacyjne zwiększają znacząco pulę białek występu-
jących w organizmie. Proteomika próbuje skatalogować i scharaktery-
zować białka, porównując różnice w ich poziomach ekspresji w różnych 
warunkach (zwłaszcza u osób chorych w odniesieniu do osób zdrowy-
ch)1. Niemniej jednak na tym etapie pojawia się problem z dokładną de-
tekcją, jak i z oznaczeniem ilościowym białek w organizmie. W związku 
z tym trwają badania nad znalezieniem skutecznej metody.

Peptydy znakowane trwałymi izotopami są użytecznym narzę-
dziem wykorzystywanym w proteomice ilościowej. Mają zastosowanie 
jako standardy wewnętrzne pozwalające oznaczyć ilościowo peptydy 
przy zastosowaniu spektrometrii mas2. 

Chociaż synteza peptydów znakowanych trwałymi izotopami jest 
stosunkowo łatwa to istnieje kilka czynników, które ograniczają ich 
zastosowanie: wysoki koszt znakowania aminokwasów, czas po-
trzebny do wyznakowania i trudność w oznaczaniu ilościowym stan-
dardu. Aby rozwiązać problem, opracowaliśmy metodę syntezy pep-
tydów znakowanych podwójnie – tlenem-18 oraz dabsylem. Grupa 
chromoforowa umożliwia określenie stężenia peptydu metodą HPLC, 
z kolei w wyniku hydrolizy enzymatycznej z całego, podwójnie znako-
wanego peptydu uwalniany jest fragment będący izotopologiem pep-
tydu otrzymywanego wskutek hydrolizy analizowanego białka.

PODZIĘKOWANIA 
Projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki  

nr UMO-2013/11/N/ST4/01019

1 S. Borman, C&EN Washington, 2000, 78, 31-37.
2 M. Modzel, H. Płóciennik, A. Kluczyk, P. Stefanowicz, Z. Szewczuk, J. Pept. 
Sci, 2014, 20, 896-900.
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Metateza olefin jest katalityczną transformacją pozwalającą na ła-
twe tworzenie wiązań podwójnych C=C. Typowymi rozpuszczal-
nikami używanymi w tego typu reakcjach są dichlorometan czy 
toluen, aczkolwiek, ostatnimi czasy, szerokim zainteresowaniem 
w metatezie zaczęły cieszyć się „zielone rozpuszczalniki”1, które 
jako zużyte media reakcyjne są mniej groźne dla środowiska oraz 
łatwiejsze w utylizacji. Jednym z takich rozpuszczalników okazał się 
2-metylotetrahydrofuran (2-MeTHF)2, który wykazał zadowalający 
wpływ na reakcję metatezy. Ponadto spotkał się z moim wyjątkowym 
zainteresowaniem badawczym dzięki niespotykanej dotychczas zdol-
ności do promocji, w odpowiednich warunkach, reakcji izomeryzacji 
wiązania podwójnego w produktach metatezy. Szczegółowe badania 
oraz wyniki zostaną przedstawione w referacie.

 

Schemat 1. Spontaniczna izomeryzacja produktów metatezy z zamknięciem 
pierścienia w 2-metylotetrahydrofuranie

1 K. Skowerski, J. Białecki, A. Tracz, T. K. Olszewski, Green Chem., 2014, 
16, 1125-1130.
2 M. Smoleń, M. Kędziorek, K. Grela, Catal. Commun., 2014, 44, 80-84.
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The sulfur containing aminothiols are an interesting family of 
compounds. They are chemically and biochemically very active 
metabolites of sulfur cycle which play a significant role in metabolism 
and cellular homeostasis. Cysteine, homocysteine, glutathione 
and cysteinylglycine constitute major endogenous aminothiols in 
human biofluids and are metabolically related in the methionine 
pathway. The modifications in their physiological levels are often 
accompanied by severe pathological conditions. Nowadays, they 
are also closely related with several human diseases including 
cardiovascular diseases (atherosclerosis, coronary heart disease, 
stroke) and neurodegenerative disorders (Alzheimer’s disease). 
Thus, determination of thiols in biological samples is crucial both in 
biochemical and clinical practice1,2.
Among a variety of methods which allow to determine total 
thiols concentration in biological fluids, most of them depend on 
reduction of disulphide bonds, derivatization, in order to signal 
enhancement and sulfhydryl group blocking, followed by reverse 
liquid chromatographic separation with commonly used ultraviolet 
or fluorescent detection3,4. 
Here we present methodologies which allow to simultaneous 
determination of major endogenous aminothiols in human plasma 
and urine. The methods are based on reduction of disulphide bonds 
using tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, derivatization 
of thiol group with 2-chloro-1-methylquinolinium tetrafluoroborate5 
followed by chromatographic separation and UV detection with the 
use of cheap, easily available and ecological mobile phases6. 

1 A. Anderson, A. Lindgren, B. Hultberg, Clin. Chem., 1995, 41, 361.
2 H. Refsum et al., Clin. Chem., 2004, 50, 3. 
3 T. Toyo`oka, J. Chromatogr. B, 2009, 877, 3318.
4 K. Kuśmierek et al., J. Chromatogr. B, 2011, 879, 1290. 
5 K. Kuśmierek, G. Chwatko, E. Bald, Chromatographia, 2008, 68, S91.
6 J. Stachniuk, K. Borowczyk, R. Głowacki, w recenzji.
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Typowe organiczne ogniwo fotowoltaiczne (OPV) stanowi półprzewod-
nik organiczny umieszczony pomiędzy dwiema elektrodami o różnej 
pracy wyjścia1,2, który musi wykazywać właściwości fotoprzewodzą-
ce. Jednym z najważniejszych parametrów określających fotoprze-
wodniki jest wydajność kwantowa fotogeneracji (prawdopodobieństwo 
wygenerowania par elektron-dziura pod wpływem oświetlenia).

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wydajności fo-
togeneracji nośników ładunku w półprzewodnikach typu p (poli(3-
-heksylotiofenie) - P3HT) oraz typu n (fulerenie C60 modyfikowanym 
estrem kwasu masłowego - PCBM),  a także dla mieszanin tych 
związków,  stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych3.  Po-
nadto, dokonano analizy porównawczej pomiędzy kwantową wy-
dajnością fotogeneracji nośników ładunku zmierzoną metodą kse-
rograficzną, a wewnętrzną wydajnością kwantową wytworzonych 
ogniw fotowoltaicznych wyznaczoną na podstawie charakterystyk 
prądowo-napięciowych. Zaobserwowano istotny wpływ wbudowane-
go pola elektrycznego w obszarze złącza p-n na wewnętrzną wydaj-
ność fotogeneracji nośników ładunku. Stwierdzono, że wydajność ta 
osiąga wartość porównywalną z kwantową wydajnością fotogeneracji 
w PCBM wyznaczoną dla pola elektrycznego rzędu 108 V/m. Porów-
nanie uzyskanych wyników pozwoliło na określenie wpływu elek-
trod na parametry pracy ogniw wytworzonych na bazie P3HT/PCBM.

Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach programu „Diamentowy Grant” nr DI2012 022342.

1 J. Nelson, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci., 2002, 6, 87–95.
2  X. Yang, A. Uddin, Renew. Sust. Energ. Rev., 2014, 30, 324–336.
3 M. Girtan, Org. Electron., 2013, 14 (1), 200-205.
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Katalizatory wielu reakcji organicznych o kluczowym znaczeniu 
badawczym i przemysłowym, takich jak metateza olefin, sprzęga-
nie Mizoroku-Hecka, Negishi, Sonogashiry i Suzuki, asymetryczne 
uwodornienie Noyori czy asymetryczna epoksydacja Sharplessa, 
mają postać kompleksów metali przejściowych. Jednym z najwięk-
szych problemów, jaki wiąże się ze stosowaniem tego typu związków 
w syntezie, jest konieczność usunięcia pozostałości metali z pro-
duktów reakcji. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla przemy-
słu farmaceutycznego ze względu na restrykcyjne normy dotyczące 
dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w związkach biologicznie 
czynnych – poniżej 10 ppm. Jak pokazuje wiele przykładów syntez 
farmaceutyków, jest to bardzo powszechny i uciążliwy problem1.

 W trakcie prezentacji na przykładzie własnych badań przedsta-
wię jak można rozwiązać ten problem2.

1 J. Magano, J. R. Dunetz, Chem. Rev., 2011, 111, 2177–2250.
2 G. Szczepaniak, S. Czarnocki, K. Skowerski, (Apeiron Synthesis), P.406739, 
2014.



                                               63Referaty z badań własnych 

Wykorzystanie elektronicznego nosa 
do identyfikacji wybranych lotnych związków 

organicznych

Bartosz Szulczyński

Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda”

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

szulczynskibartosz@gmail.com 

Elektroniczny nos to instrument analityczny charakteryzujący się 
trzema głównymi cechami: badaną próbką jest próbka gazowa, uzy-
skane dane pomiarowe analizowane są z wykorzystaniem metod 
chemometrycznych, a czas analizy nie przekracza kilkudziesięciu 
sekund. 

 Obecnie istnieje bardzo wiele obszarów chemii analitycznej, 
w których zastosowanie znajdują elektroniczne nosy1, 2, 3. Wśród nich 
szczególnie ważnym zastosowaniem jest szybka identyfikacja lotnych 
związków organicznych4, która może okazać się przydatna w wyniku 
wystąpienia różnego rodzaju skażeń, wycieków czy awarii przemy-
słowych. Niestety większość opisanych procedur analitycznych opie-
ra się na wykorzystaniu stacjonarnych elektronicznych nosów, przez 
co czas uzyskania wyniku analizy próbki znacząco się wydłuża ze 
względu na czas potrzebny do dostarczenia próbki do laboratorium. 

W swojej prezentacji przedstawię etapy budowy przenośnego, pro-
totypowego elektronicznego nosa, wyposażonego w pięć czujników 
typu MOS oraz możliwości jego wykorzystania do idenyfikacji in situ 
wybranych lotnych związków organicznych.

1 A. Loutfi, S. Coradeschi, J. Food Eng., 2015, 144, 103.
2 M. Rambla-Alegre, B. Tienpont, J. Chromatogr. A, 2014, 1365, 191-203.
3 C. Olguín, N. Laguarda-Miróa, Sensor. Actuat. B: Chem., 2014, 202, 31-37.
4 L. A. Daniel, M. Fernandes, T. S. R. Gomes, Talanta, 2008, 77, 77-83.



64                                        XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii

Addukty złota (III) z peptydami 
w celowanej terapii antynowotworowej

Dariusz Śmiłowicza, Iack C.Slootwegb, Nils Metzler-Nolteb

a) Studenckie Koło Naukowe Chemików
Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
b) Ruhr-University Bochum

Universitätsstr. 150, 44801 Bochum
dareksmilowicz@gmail.com 

 
W projektowaniu nowych związków antynowotworowych na  szcze-
gólną uwagę zasługują organometaliczne addukty złota (III) z pepty-
dami. Synteza tych połączeń ma na celu zwiększenie selektywności 
aktywnych cytotoksycznie kompleksów. 
Kierując się względnie wysoką aktywnością związków złota, uznali-
śmy, że ich połączenia z peptydami mogą być obiecującymi kandyda-
tami w celowanej terapii antynowotworowej. W tym celu wykorzysta-
liśmy naturalnie występujący kwas liponowy jako dogodny związek 
do koordynacji Au(ppy)Cl2 poprzez ditiolowe ugrupowanie1. 
Posługując się techniką syntezy peptydów na podłożu stałym, otrzy-
maliśmy jeden peptyd liniowy i dwa cykliczne o określonej sekwencji 
aminokwasów, występujących w komórkach nowotworowych raka 
piersi. Następnie przeprowadziliśmy reakcje koordynacji kompleksu 
złota w roztworze. Związki te zostały oczyszczone za pomocą wyso-
kosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz scharakteryzowa-
ne przy użyciu spektrometrii mas.

 
Schemat 1. Addukt złota (III) z peptydem liniowym.

1 B. Bertrand, A. Casini, Dalton Trans., 2014, 43, 4209-4219.  
2 E. Vives, J. Schmidt, A. Pelegrin, Biochim. Biophys. Acta, 2008, 1786, 
126-138.
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Over the past two decades olefin metathesis became a powerful tool in 
modern organic synthesis. However, despite many advantages of this 
catalytic process the use of toxic heavy metals such as ruthenium is 
a strong disadvantage1. 

Many purification methods of the reaction mixture after olefin 
metathesis reaction, such as use of scavengers or nanofiltration have 
been developed. Nevertheless obtaining new, efficient and innovative 
purification system is yet still a challenge.

In the following presentation the concept of combining T-responsive 
polymer and designed Ru-catalyst as a method of purification in 
olefin metathesis will be introduced2. 

The EA MAA copolymer, which contains carboxylic groups and 
is soluble in water/ethanol solutions was added to Hoveyda-Grubbs 
type catalysts. The catalyst and copolymer are soluble at increased 
temperatures, whereas in lower temperatures they form a precipitate. 
In consequence a new purification system for olefin metathesis was 
developed.  

 

Schemat 1. Ruthenium catalyst used in purified olefin metathesis process

1 R. Gawin, A. Makal, K. Woźniak, M. Mauduit, K. Grela, Angew. Chem. Int. 
Ed., 2007, 46, 7206-7209.
2 K. Grela, Olefin Metathesis: Theory and Practice; John Wiley & Sons, Inc., 
2014.
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Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację ekologiczną na świecie  
i ewentualne wyczerpanie paliw kopalnych w ciągu dziesięcioleci,  
w ostatnich latach wielu badaczy zainteresowało się poszukiwaniem 
alternatywnych źródeł energii. Przykładem alternatywnego nośnika 
energii jest między innymi wodór. Bardzo obiecującymi surowcami 
do jego produkcji wydają się być alkohole1. 

Rozległe prace badawcze zostały skoncentrowane na reformingu 
metanolu, jednak ze względu na jego wysoka toksyczność zastąpiono 
go etanolem. Parowy reforming etanolu jest szczególnie interesujący, 
ze względu na fakt, że etanol, może być  otrzymywany w wyniku 
fermentacji biomasy, co jest  korzystne z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Oprócz tego charakteryzuje się on niską toksycznością 
oraz wysoką stabilnością2. Oprócz tego parowy reforming etanolu 
może być prowadzony w niższych temperaturach niż parowy refor-
ming metanolu2.

Schemat 1. Ogólny schemat reakcji parowego reformingu etanolu3 

1 A. Arslan, S. Gunduz, Int. J.  Hydrogen Energ., 2014, 39, 18264-18272.
2 T. A. Maia, J. M., Assaf, Fuel Process. Technol., 2014, 128, 134-145.
3 E. A. J. Vizcaino, Int. J. Hydrogen Energ., 2007, 32, 1450-1461.
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W żywności spotykamy  wiele dodatków, które poprawiają smak, 
zapach czy przedłużają termin ważności do spożycia. Są to m.in. 
konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory czy barwniki. Jednym 
z nich jest kwas kaminowy kryjący się pod symbolem E120. 
Koszenila to naturalny, ciemnoczerwony barwnik pozyskiwany z wy-
suszonych, zmielonych owadów, zwanych czerwcami kaktusowymi.  
Większość konsumentów nie jest świadoma, że koszenila pochodzi 
z owadów, przez co jest nieodpowiednia dla wegetarian oraz wegan. 
Początkowo koszenile stosowano głównie w farbowaniu tkanin. Do 
dziś wykorzystywana jest w przemyśle kosmetycznym do barwienia 
cieni do powiek, szamponów i tuszów do rzęs, barwi się nią także 
napoje alkoholowe, sosy (głównie jabłkowy), owocowe nadzienia do 
ciast, mięsa, wypieki, jogurty i polewy. 
Karmina nie ma właściwości toksycznych ani rakotwórczych. Jednak 
zanieczyszczenia zawarte w jej ekstrakcie mogą wywołać u nielicznej 
grupy osób wstrząs anafilaktyczny i alergie. Sam kwas karminowy 
nie jest niebezpieczny dla zdrowia1. Koszenila może być mylona z nie-
bezpieczną czerwienią koszelinową (E124).

 

Schemat 1. Chemiczna struktura kwasu karminowego.

1 Bill Statham, E213: Tabele dodatków i składników chemicznych; Wydaw-
nictwo RM, Warszawa, 2006, 336.
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Zjawisko przejść spinowych pomiędzy stanem spinowym niskim (LS) i sta-
nem spinowym wysokim (HS) jest jednym z przykładów istnienia podwójnej 
stabilności molekuł. Cząsteczki odznaczają się podwójną stabilnością wte-
dy, kiedy można zaobserwować dwa stany elektronowe w pewnym prze-
dziale zmienności, zależnym od czynników zewnętrznych działających na 
molekułę, takich jak zmiana temperatury lub ciśnienia. Zazwyczaj jeden 
stan jest stanem stabilnym, a drugi jest stanem metastabilnym1.

Związki wykazujące przejścia spinowe crossover należą do grupy 
kompleksów koordynacyjnych z centralnym jonem metalu o konfiguracji 
od d4 do d7. Ligandy w takich kompleksach są dobierane tak, by zapew-
nić powstanie dwóch poziomów energetycznych dla stanu nisko spino-
wego oraz dla stanu wysoko spinowego.  Poziom obsadzenia obydwóch 
stanów znajduje się w równowadze termodynamicznej. Podczas przejść 
spinowych często można zaobserwować zmiany własności optycznych 
kompleksu, zmiany strukturalne czy zmiany własności magnetycznych2. 

 Do badań przejść spinowych wykorzystuje się między innymi 
rentgenografię strukturalną, pomiar podatności magnetycznej, 
spektroskopię 57Fe Mössbauera, spektroskopie oscylacyjne (Raman 
i FT-IR) czy spektroskopię UV.

 Aparatura potrzebna do wykonania pomiarów składa się ze spektro-
metru połączonego z komputerem oraz specjalnej przystawki - uchwy-
tu dla próbki, który umożliwia pomiar własności próbki przy zmiennych 
temperaturach w ciągłym trybie pracy spektrometru. Przystawka składa 
się z kriostatu najczęściej wypełnionego ciekłym helem, termometru po-
dającego aktualną temperaturę próbki oraz układu grzewczego zapew-
niającego stałą zmianę temperatury próbki. 

1 E. Codjovi, L. Sommier, O. Kahn, C. Jay, New J. Chem., 1996, 20, 503-505.
2 W. Morscheidt, J. Jeftic, E. Codjovi, J. Linares, A. Bousseksou, H. Constant-Machado, 
F. Varret, Meas. Sci. Tech., 1998, 9, 1311-1315.
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Zwilżalność jest to właściwość powierzchni dotycząca ich oddziały-
wania z cieczami. Jeżeli powierzchnia jest zwilżana przez wodę, to 
jest ona hydrofilowa. W przypadku braku zwilżania danej powierzch-
ni przez wodę, mówimy, iż ma ona charakter hydrofobowy. Proces 
zwilżania powierzchni jak również kontrola nad tym procesem towa-
rzyszy nam w życiu codziennym. Jednym z przykładów tego procesu 
są okulary, a dokładniej warstwa ochronna na szkłach. 
 Mikroskopowym ujęciem procesu zwilżania jest zjawisko solwa-
tacji. Występuje ono np. wtedy, gdy dipole rozpuszczalnika polarne-
go, np. ciekłego amoniaku, zostają przyciągane przez jon substancji 
rozpuszczanej i ustawiają się wobec tego jonu ujemnym biegunem 
w stronę kationu i dodatnim biegunem ku anionowi. Owe przyciąga-
nie jest tym silniejsze im większy jest ładunek i mniejsze są rozmiary 
jonu, jak również im większy jest moment dipolowy cząsteczek roz-
puszczalnika1. 
 W chromatografii cieczowej zjawisko solwatacji zachodzi w ko-
lumnach chromatograficznych, a dokładnie pomiędzy fazą stacjo-
narną a fazą ruchomą. Jako fazę stacjonarną stosuje się adsorben-
ty, których powierzchnia może mieć charakter polarny lub hydro-
fobowy. W tzw. układzie faz odwróconych, do powierzchni nośnika 
krzemionkowego wiąże się łańcuchy alkilowe nadając jej charakter 
hydrofobowy. Taki materiał będzie preferencyjnie solwatowany przez 
rozpuszczalniki organiczne, o znacznej hydrofobowości. Odwrotnie, 
w przypadku układu normalnych faz chromatografii cieczowej, sto-
suje się polarny adsorbent2,3.

1 A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej; PWN, Warszawa, 2014, 335-337.
2 Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromi-
gracyjnych; WNT, Warszawa, 2012,175-195.
3 J.J. Kirkland i inni, Współczesna chromatografia cieczowa; PWN, Warsza-
wa, 1976, 100-122.
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Cząstki Janusa są to specjalne typy cząstek, wyróżniające się naj-
częściej podwójnymi różnymi właściwościami fizycznymi. Najprost-
szym przykładem są połączone dwie odrębne części cząstek, a każda 
z nich wykonana z innego materiału lub różniąca się grupami funk-
cyjnymi. Unikalna powierzchnia pozwala cząsteczce jednocześnie 
osiągać np. hydrofilowe i hydrofobowe właściwości1. 

Nazwa cząstek Janusa została pierwszy raz użyta przez fizyka 
Pierre-Gilles de Gennes w 1991 roku, w pracy za którą otrzymał Na-
grodę Nobla. Nazwa została zaczerpnięta od nazwy bóstwa staroital-
skiego, Janusa. Swoim podwójnym obliczem reprezentował pewnego 
rodzaju dwoistość natury. Dwoistość własności fizykochemicznych 
reprezentują cząsteczki Janusa. Ich przyszłość ukierunkowana jest 
głównie w stronę medycyny i elektroniki

 Kapsuły Janusa na których się skupię są to puste wewnątrz 
struktury zbudowane z różnych drobin, mogące służyć jako narzę-
dzia do transportu leków. Ich częściowo przepuszczalne, stworzone 
z cząstek koloidalnych powłoki mogą chronić transportowane leki 
przed reaktywnym środowiskiem.

 

Schemat 1. Kapsuły Janusa. 
(Nat. Commun., 2014, 5, 3945)

1 A. Walther, A.H. Muller, Soft Matter, 2008, 4, 663-668.
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DMT, czyli N,N-dimetylotryptamina, to najprostszy tryptamino-
wy psychodelik. Mieszkańcy Ameryki Południowej, pijący roślinny 
wywar o nazwie ayahuasca, nauczyli się obchodzić mechanizmy 
istniejące w żołądku i jelitach, które prowadzą do rozpadu podane-
go doustnie DMT. Łączyli oni rośliny zawierające ten psychodelik 
z innymi, bogatymi w inhibitory monoaminooksydazy. W swoim ar-
tykule z 1931 roku, kanadyjski chemik R. Manske zaprezentował 
syntezę DMT. Jedne z najbardziej wyczerpujących badań nad DMT 
w drugiej połowie XX wieku przeprowadził węgierski chemik i psy-
chiatra Stephen Szára.. Pomimo jego dociekliwych badań, DMT po-
zostawało w tyle za LSD, jeżeli chodzi o zainteresowanie większej 
ilości badaczy, aż do czasu okrycia tego związku w mózgach my-
szy i szczurów oraz szlaku, na którym w organizmach zwierzęcych 
wytwarzany jest ten psychodelik. W roku 1965 niemiecki zespół 
badawczy wyizolował ten psychodelik z ludzkiej krwi, o czym po-
informowało „Nature”, a następnie w 1972 Julius Axelrod doniósł 
o odkryciu DMT w tkance ludzkiego mózgu. Tym sposobem DMT 
zostało pierwszym ludzkim endogennym psychodelikiem. W 1976 
roku, amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego oznaj-
mił kres badań poświęconych DMT prowadzonych z udziałem ludzi. 
Dopiero w 1990 roku znalazł się człowiek, który mimo prawnych 
przeszkód postanowił rozwiązać zagadkę N,N-dimetylotryptaminy 
w ludzkich mózgach. Mowa o Ricku Strassmanie1, który wznowił 
badania nad DMT z udziałem ludzi na terenie Stanów Zjednoczo-
nych. Przypomniał on, że DMT jest czynnie transportowane przez 
barierę krew-mózg, co sugeruje, iż jest ono z jakiegoś względu istot-
ne dla normalnego funkcjonowania mózgu.

1 Rick Strassman, DMT. Molekuła Duszy; Wydawnictwo ILLUMINATIO, Bia-
łystok, 2012.



                                               75Postery popularnonaukowe

Sztuczne liście, czyli jak przekształcić światło 
słoneczne w paliwo

Karolina Kordek

Koło Naukowe Wydziału Chemicznego „Allin”
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

kkordek09@gmail.com

Proces fotosyntezy dał miliony lat temu początek dzisiejszym pali-
wom kopalnym, będącym źródłem większości energii, z której korzy-
stamy na co dzień. Jak powszechnie wiadomo ich zasoby kurczą się 
jednak z roku na rok. Inspiracja naturą wraz z rozwojem systemów 
fotowoltaicznych i fotokataliczych zapoczątkowała próby zaprojekto-
wania i wytworzenia, tzw. „sztucznych liści”, rozumianych jako zbu-
dowane z materii nieożywionej kompletne systemy, przeprowadzają-
ce w warunkach atmosferycznych fotolizę wody, a następnie maga-
zynujące uzyskaną energię w postaci paliwa, które później może być 
wykorzystane niezależnie od dostępu do słońca1,2. 

Najprostszym i najłatwiejszym do uzyskania paliwem słonecznym 
jest H2, jednak sztuczne systemy  fotosyntetyczne rozwijają się w kie-
runku produkcji dogodniejszych w eksploatacji, ciekłych produktów 
organicznych, jak np. metanol. Przemawia za nimi zarówno łatwość 
przechowywania, jak i wysoka, nieosiągalna również przez dzisiejsze 
baterie gęstość energii w jednostce objętości2.

Wytworzenie kompletnych „sztucznych liści” wymaga zespolenia 
w obrębie jednego systemu elementów odpowiedzialnych za absorp-
cję światła słonecznego, rozdzielenie ładunków, transport elektronów 
i protonów oraz katalizę. Wymaga to zarówno opracowania zaawan-
sowanych materiałów tworzących poszczególne elementy układu, jak 
i zintegrowanie ich w funkcjonalny sposób, zapewniający trwałość 
oraz efektywny transport masy i ładunku. Pytanie brzmi więc, czy 
takie systemy mogą być wydajne, wytrzymałe, a także opłacalne do 
tego stopnia by zaaplikowano je na szeroką skalę?3  

W pracy zostanie wyjaśniony model działania współczesnych sys-
temów przekształcających światło słoneczne w paliwa oraz przed-
stawione zostaną tendencje ich rozwoju i wyzwania, które stawiają  
przed naukowcami.

1 J. Marshall, Nature, 2014, 510, 22-24.
2 D.S. Su, G. Centi, J. Ener. Chem., 2013, 22, 151–173.
3 I. Ganesh, Renew. Sust. Ener. Rev., 2013, 31, 221–257.
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Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) (łac. colitis ulcerosa) 
jest chorobą o nieznanej etiologii, w której obserwuje się przewlekły 
proces zapalny błony śluzowej odbytu bądź jelita grubego prowadzą-
cy do powstania owrzodzeń. Choroba ta zaliczana jest do grupy nie-
swoistych zapaleń jelit (Inflammatory bowel disease – IBD), ponieważ 
zachodzi w niej ciągła, niekontrolowana aktywacja układu odporno-
ściowego błony śluzowej jelita1.

Nikotyna, zidentyfikowana w liściach i korzeniu tytoniu szlachet-
nego, jest alkaloidem pirydynowym. Wywiera działanie na system 
acetylocholinergicznych receptorów nikotynowych, które prócz wy-
stępowania w ośrodkowym układzie nerwowym, znajdują się rów-
nież w keratynocytach skóry, nabłonku oskrzeli, w komórkach zaan-
gażowanych w stan zapalny oraz w nabłonku śluzówki jelitowej czy 
tkankach limfoidalnych ludzkiego jelita cienkiego i grubego2.

W badaniach nad wpływem palenia tytoniu, stwierdzono, iż 
WZJG jest częściej obserwowane wśród osób niepalących i byłych 
palaczy, natomiast mniej powszechne lub powoduje lżejszy przebieg 
choroby wśród osób palących. Możliwym mechanizmem oddziaływa-
nia palenia tytoniu na WZJG jest działanie zawartej w niej nikotyny. 
Zaobserwowano wpływ nikotyny na kilka mediatorów stanu zapal-
nego, endogenne glikokortykosteroidy, ingerencję w wytwarzaniu 
śluzu przez śluzówkę jelita, czy spowodowanie rozluźnienia mięśni 
gładkich w różnych miejscach w przewodzie pokarmowym3. 

Obecnie trwają badania nad potencjalnym zastosowaniem niko-
tyny, jako środka terapeutycznego wspomagającego leczenie WZJG.

1 W. Bartnik, Interna Szczeklika, Podręcznik chorób wewnętrznych; Medycy-
na Praktyczna, Kraków, 2012, 928 – 929.
2 G. A. O. Thomas, J. Rhodes, J. R Ingram, Nat. Clin. Pract. Gastr., 2005, 2, 
536-544.
3  P. C. Lunney, R. W. L. Leong, Aliment Pharm. Ther., 2012, 36, 997-1008.
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Gluten jest to mieszanina białek: gluteiny i gliadyny, które znajdu-
ją się w ziarnach zbóż takich jak pszenica, jęczmień i żyto. Jest to 
produkt, który nie posiada zbyt wielu zalet. Plusem jest jego ela-
styczność, którą wykorzystuje się w przemyśle piekarniczym. Mąka, 
zawierająca gluten po połączeniu z wodą jest ciągliwa i kleista. Do-
datkowo posiada zdolność zatrzymywania gazów podczas fermenta-
cji drożdży, przez co pieczywo jest pulchne i długo zachowuje swoją 
świeżość. Ponadto łączy wodę z tłuszczem oraz jest dobrym nośni-
kiem dla przypraw i aromatów, dlatego jest wykorzystywany w wielu 
innych produktach spożywczych. 

Wadą natomiast jest to, ze wiele osób posiada alergię na miesza-
ninę tych białek oraz choruje na celiakię. Przypadłość ta jest choro-
bą genetyczną charakteryzującą się nietolerancją glutenu. Białko to 
niekorzystnie wpływa na mózg, jelita oraz jest składnikiem, który 
uzależnia, a każdy z nas nie wyobraża sobie swojego codziennego 
żywienia bez pieczywa? Jak wskazują badania wśród polaków jest 
wciąż duży odsetek ludzi spożywających produkty zawierające glu-
ten. Coraz częściej natomiast  zauważa się tendencje do ogranicza-
nia, ponieważ świadomość ludzi na temat glutenu wzrasta. 

Gluten znajduje się praktycznie w każdym produkcie, który spo-
żywamy dlatego chciałam zwrócić uwagę na problem jaki dotyczy 
większości z nas. 

Literatura:
1. B. Przyjemska, Niebezpieczne zboża: groźny gluten.
2. http://www.tlustezycie.pl/2013/08/mozg-na-glutenie-czyli-czemu.html
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Biodiesel zyskuje coraz to większe zainteresowanie. Jest to spowo-
dowane tym, że obecnie jak najbardziej chce się chronić środowisko, 
więc stara się, aby produkcja przemysłowa była jak najmniej szko-
dliwa. Również na wzrost zainteresowania wpływa popularnością 
silników z zapłonem samoczynnym oraz jego właściwościami. Po-
pularność silników Diesla spowodowana jest większą sprawnością, 
w konsekwencji mniejszym zużyciem paliwa w porównaniu z silni-
kami o zapłonie iskrowym oraz mniejszą emisją CO2. Biodiesel w po-
równaniu do paliw węglowych posiada wiele zalet. Otrzymywany jest 
z surowców odnawialnych, ulega biodegradacji w środowisku natu-
ralnym oraz ma wyższą temperaturę zapłonu w porównaniu z olejem 
węglowodorowym, co sprawia, że jego stosowanie i magazynowanie 
jest bardziej bezpieczne. Ponad to spaliny znacznie nie zawierają czą-
stek niespalonego paliwa ani związków siarki, zawierają mniejszą za-
wartość tlenku węgla.

Wytwarzaniu biodiesla związane jest z przebiegiem wielu pro-
cesów i operacji jednostkowych, w których skład wchodzą między 
innymi wytwarzanie i oczyszczanie oleju, transestryfikacja, sepa-
racja estrów od frakcji glicerynowej, odzysk metanolu, oczyszczanie 
estrów metylowych oraz oczyszczanie frakcji glicerynowej. W Polsce 
znajdują się zakłady zajmujące się produkcją biodiesla.

W pracy zostaną przedstawione metody produkcja biodiesla na 
skalę przemysłową, przykładowe zakłady produkcyjne produkcją 
i ich zdolność produkcyjna.

Literatura:
1. B. Burczyk, Biomasa. Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw; 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011, 203-213.
2. E. Klimiuk, M. Pawłowska, T. Pokój, Biopaliwa. Technologia dla zrówno-
ważonego rozwoju; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 35-73.
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Kwas acetylosalicylowy powszechnie znany jako aspiryna zażywamy 
często w postaci tabletek na przeziębienie. Dzięki zmniejszaniu krze-
pliwości krwi, ma on też swoje zastosowanie w zapobieganiu zawa-
łom serca czy udarom, a także w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia 
np. zakrzepicy żylnej u osób po operacjach1. Ale to nie jedyne możli-
we zalety aspiryny, okazuje się, że jest ona pomocna również w walce 
z rakiem (głównie przewodu pokarmowego)2,3,4.

W swoim wystąpieniu porównam korzyści ze stosowania aspiryny 
w zależności od miejsca potencjalnego zagrożenia wystąpienia raka, 
a także przedstawię możliwe działania niepożądane  wynikające 
z częstego zażywania tego środka1,4.

1 http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/aspiryna-
wszechstronny-lek-na-bol-goraczke-miazdzyce-i-migrene_34009.html, 2014.
2 J. Cuzick, M. A. Thorat, C. Bosetti, P. H. Brown, J. Burn, N. R. Cook, 
L. G. Ford, E. J. Jacobs, J. A. Jankowski, C. La Vecchia, M. Law, F. Meyskens, 
P. M. Rothwell, H. J. Senn, A. Umar, Estimates of benefits and harms of 
prophylactic use of aspirin in the general population, 2014.
3 http://www.geekweek.pl/aktualnosci/10133/jedna-tabletka-aspiryny-
dziennie-ochroni-przed-rakiem, 2014.
4 http://biotechnologia.pl/farmacja/doniesienia-naukowe/aspiryna-cia-
gle-zaskakuje,14422, 2014.
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania materia-
łami supertwardymi, które charakteryzują się twardością powyżej 
40 GPa.

Supertwarde materiały to najczęściej związki trzech pierwiast-
ków: węgla, boru i azotu. Tworzą one sieci kowalencyjne o słabym 
przewodnictwie i wysokiej temperaturze topnienia. Jako najczęściej 
podawanym przykładem tego typu materiałów jest diament, 
który zajmuje ostatnie miejsce w skali Mohsa. Jednakże badania 
ostatnich lat pokazują, że można otrzymać sztucznie materiały 
twardsze od diamentu, takie jak nc-TiN/SiN, który może osiągnąć 
twardość 105 GPa, czy też ADNR1. W tym miejscu należy zadać sobie 
pytanie jak i z jaką dokładnością prowadzane są badania nad twar-
dością. Wyróżniamy 3 kategorie badań: sprawdzenie zarysowania wg 
skali Mohsa stosowane głównie przez mineralogów, badanie wgłębie-
nia po przyłożeniu określonej siły (pomiar metodą Vickersa, Brinella, 
czy też Knoopa) oraz sprawdzenie twardości dynamicznej, polegające 
na upuszczeniu wgłębnika z założonej wysokości oraz zdefiniowanie 
energii uderzenia przy uwzględnieniu masy wgłębnika. Każda z tych 
metod obarczona jest błędem, dlatego też twardość najczęściej poda-
wana jest w przybliżeniu i często może znacznie odbiegać od twardo-
ści teoretycznej2.   

Materiały te dzięki swoim właściwościom wykorzystywane są 
przede wszystkim jako materiały ścierne. Jednakże koszt wytwo-
rzenia nadal jest zbyt wysoki, aby mogły być one powszechnie sto-
sowane3.   

1 S. Vepřek, J. Vac. Sci. Technol. A, 1999, 17, 2401-2417.
2 R. J. D. Tilley, Crystals and crystal structures; John Wiley & Sons, LTD, 
Chichester, 2006.
3 L.A. Dobrzański, G. Matula, Supertwarde materiały narzędziowe, Open 
Access Library, 2012, 8.
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Z uwagi na niebezpieczne właściwości fosforu białego, przeprowa-
dzano prognozowanie i analizę szkodliwych skutków, które mogą po-
jawić się w wyniku awarii z udziałem substancji chemicznych1.

 W szczególności analizie poddany został wypadek pociągu z bia-
łym fosforem w obwodzie Lwowskim na Ukrainie. Wynikiem czego 
był kontakt substancji z tlenem i następnego jej samorzutniego za-
pałonu. Najbardziej niebiezpiecznym skutkiem jest wytwarzanie wy-
sokiej temperatury i wpływ fosforu na ludzki organizm. Fosfor biały 
jest substancją silnie toksyczną. Dla człowieka o masie 60 kg śmier-
telna dawka wynosi 100 mg.2 Za przyczynę toksyczności uważa się 
reaktywność i silną zdolność do redukcji. Po dostaniu się do komórki 
fosfor zaburza enzymatyczne reakcje utleniania i wytwarzanie ener-
gii3. Przyczym zakwaszenie ma tu mniejszy wpływ. 

Zostanie omówiona problematyka związana z zagrożeniem, po-
wstającym przy transportcie białego fosforu na przykładzie wypadku 
transportowego na Ukrainie.

1 Н.М. Ишмаев, Е.С. Николина, В.А. Мамонтов, Н.И. Бурдаков, 
Прогнозирование поражающих факторов при транспортных авариях 
с участием желтого фосфора, Вестник Московского Университета, 
2013, 54, 49-55.
2 M. Nodzyńska, Chemia dla nie-chemików: podręcznik; Zakład Chemii i Dy-
daktyki Chemii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 2013, 12.
3 Universität Rostock - Medizinische Fakultät ,Institut für Arbeitsmedizin, 
Merkblatt zur BK Nr. 1109: Erkrankungen durch Phosphor oder seine 
anorganischen Verbindungen (Bek. des BMA v. 25.2.1981 im BArbB1 Heft 
4/1981).
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Disiarczek wolframu to bardzo intrygujący i użyteczny związek, któ-
ry w skali nanometrycznej został opracowany przez zespół R.Tenne 
w 1992 r w Istytucie Weizmanna w Izraelu1.  

Roztwór WS2 to nanokryształy zawieszone w etanolu. Są one jed-
nak nie aktywne chemicznie. Przekroje sferyczne fulerenów WS2 są 
ponad 1000 razy mniejsze od średnicy ludzkiego włosa2.  

Monowarstwy disiarczku wolframu wykazują właściwości elek-
tryczne oraz optyczne. Wiele warstw zachowuje się jak przewodnik 
typu n o przerwie energetycznej około 1,4 eV. Natomiast monowar-
stwa o przerwie równej 1,9 eV może zostać wykorzystana w przełącz-
nikach niskiego napięcia3. 

 Obecnie znajduje on zastosowanie w tranzystorach, olejach silni-
kowych, optyce oraz jako cienkie powłoki półprzewodników.

Zdjęcie 1. Obraz mikroproszku WS2 z SEM

1 R. Tenne, L. Margulis, M. Genut, G. Hodes, Nature, 1992, 360, 444-446.
2 http://www.zmienolej.pl
3 http://www.megantech.pl
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Istnieje kilka hipotez geologicznych dotyczących powstania diamen-
tów. Przypuszcza się, że ukształtowały się z materiałów organicz-
nych zawierających węgiel, głęboko pod ziemią, gdzie występują wy-
sokie ciśnienia i wysoka temperatura, a następnie zostały wyniesio-
ne w czasie erupcji wulkanicznych1.

Diamenty znane były ludzkości od tysięcy lat. Ich niezwykłe wła-
ściwości, zwłaszcza niezrównana twardość i olśniewający blask po 
oszlifowaniu budziły żądzę posiadania go jako symbolu piękna, bo-
gactwa i prestiżu. Człowiek od dawna usiłował naśladować naturę 
i wytworzyć diament. Wiele prób przez dziesiątki lat nie przyniosło 
pożądanego efektu2,3. 

Dzisiaj diamenty syntetyczne produkuje się na masową skalę 
za pomocą różnych metod w wielu krajach. Synteza umożliwiła po-
wszechne zastosowanie tego materiału w technice, wpłynęła na ob-
niżenie jego ceny oraz ceny narzędzi z ostrzami diamentowymi3.

1 L. Jaworska, Diament: otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawa-
niem; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007, 14-24.
2 A. R. Olszyna, Ceramika supertwarda; Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa, 2011, 27-30.
3 J. Janeczek, Skąd pochodzą ,,najlepsi przyjaciele kobiet”?, Miesięcznik 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2009, 10, 7-10.
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Kuchnia molekularna to od niedawna popularny w wykwintnych 
restauracjach nurt gastronomiczny, którego celem jest zaskocze-
nie konsumenta, a także przedstawienie mu nowych, wcześniej nie 
prezentowanych rozwiązań kulinarnych. Możliwości w kuchni kla-
sycznej są ograniczone przez te same techniki stosowane od wielu 
lat przez kucharzy, zaś molekularne potrawy tworzone są na dro-
dze reakcji chemicznych lub fizycznych na co dzień nie spotykanych 
w kuchni.

Techniki przygotowania tych dań dla wielu osób są tajemnicze. 
Dlaczego dania parują? Skąd biorą się niebieskie kulki? To bardzo 
częste pytania na pokazie kuchni molekularnej. Sferyfikacja, żelyfi-
kacja, emulsyfikacja lub zmiana temperatury wrzenia to podstawa 
nowoczesnej gastronomii na temat której wszelkie tajemnice zostaną 
rozwiane na posterze. 

Schemat 1. Tworzenie alginianu wapnia odpowiedzialnego za sferyfikacje.

Literatura:
1. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna techno-
logia żywności; Wyd. Naukowo-Technologiczne, Warszawa, 1996, 219-244.
2. H. This, Molecular Gastronomy – Exploring the Science of Flavor; CUP, New 
York, 2006.
3. P. Atkins, Chemia Fizyczna; PWN, Warszawa, 2007.
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Feromony, inaczej nazywane socjohormonami, to substancje che-
miczne produkowane w organizmie i wydzielane na zewnątrz. Są 
skierowane do innych organizmów1. Występują u zwierząt, głównie 
u owadów (ponad 1000 gatunków), ale także u niektórych roślin, 
bakterii czy drożdży.

Ze względu na typ odpowiedzi biorcy na działanie feromonów wy-
różniamy feromony inicjujące, sygnalizujące, kształtujące, obronne,  
przywabiające, znaczące, rozpraszające i dyskryminujące. Biorąc 
pod uwagę strukturę chemiczną można wyodrębnić fenole, alkohole, 
aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe oraz estry2.

Jednym z wielu ciekawych przykładów jest wydzielanie feromo-
nów przez robotnice pszczół, które informują w ten sposób pozostałe 
pszczoły o znalezieniu pokarmu. Natomiast substancja, którą wy-
dziela królowa pszczół przywabia trutnie podczas lotu godowego3.

Feromony4 wywołują pewne reakcje i zachowania, między innymi 
w celu obrony, reprodukcji lub zdobycia pożywienia2.

1 M. Romer, Aromaterapia dla całej rodziny; MedPharm Polska, Wrocław,  
2010, 13-15.
2 A. Jabłońska-Trypuć, R. Farbiszewski, Sensoryka i podstawy perfumerii; 
MedPharm Polska, Wrocław, 2008, 102-114.
3 red. W. Głuch, Słownik encyklopedyczny Biologia; Wydawnictwo EUROPA, 
Wrocław, 2001, 76.
4 www.feromony.pl
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Dekstrometorfan (DXM) jest syntetycznym związkiem pochodnym 
morfiny. Jest on często stosowanym lekiem przeciwkaszlowym, któ-
ry przez długi czas był uznawany za środek całkowicie pozbawiony 
właściwości uzależniających. Obecnie w ponad 60 krajach jest on 
dopuszczony do obrotu pod wieloma nazwami handlowymi, jako pre-
parat prosty lub złożony1.
Sama synteza DXM rozpoczyna się od N-metylometorfanu, który 
może być uzyskany przez szereg reakcji wychodzących z izochinoli-
ny. Następnie N-metylometorfan jest nitrowany, a produkt tej reakcji 
jest redukowany na palladzie. Powstająca amina aromatyczna jest 
diazowana i poddawana hydrolizie. Następnie poprzez przyłączenie 
grupy –CH3 otrzymujemy właściwy związek – dekstrometorfan.
Czytając publikacje i śledząc pojawiające się regularnie nowinki 
w zakresie nauk medycznych dowiadujemy się, że w celach poza-
medycznych po przyjęciu początkowo 20-30 tabletek pojawiają się 
halucynacje słuchowe oraz wzrokowe, które utrzymują się nawet do 
6 godzin. Pojawiają się również efekty uboczne, takie jak: lęki, całko-
wite zagubienie w czasie i przestrzeni oraz tachykardia. 
I tu pojawia się pytania: Czy korzystanie z tego typu środków jest na 
pewno bezpieczne, pomimo tego że kupujemy go w aptece? Czy moż-
na wnioskować, że zażywanie tej substancji jest pierwszym krokiem 
do sięgnięcia po „twarde narkotyki”? Na te i inne pytania postaram 
się odpowiedzieć podczas sesji posterowej. 

 

Schemat 1. Prawoskrętny enancjomer metorfanu (DXM).

1  E. Chlebda, D. Szumny, J. Magdalan, A. Szeląg, Dekstrometorfan – cha-
rakterystyka leku, 2009, 65(2), 100-108.
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 Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny są pochodnymi węglowodorów 
aromatycznych zawierającymi atomy węgla, wodoru i chloru. Dioksyny 
nie mają barwy, woni ani smaku, przez co są niewyczuwalne organo-
leptycznie. Związki te wykazują właściwości lipofilne co wpływa na ich 
akumulację w tkance tłuszczowej. Szkodliwy wpływ dioksyn pojawia 
się już przy małych stężeniach, rzędu pg1. Najbardziej znaną i mającą 
największą toksyczność według Międzynarodowej Agencji Badań nad 
Rakiem (IARC) jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD)2.

 Na bazie dioksyn tworzone są dzisiejsze pestycydy, herbicydy, fun-
gicydy, rozpuszczalniki i tworzywa sztuczne. Dioksyny są produk-
tem ubocznym spalania wyżej wymienionych substancji. Są również 
uwalniane do środowiska przy procesach technologicznych z udzia-
łem chloru podczas produkcji papieru. Istotnym źródłem dioksyn 
jest również termiczna utylizacja odpadów w spalarniach komunal-
nych i przemysłowych. Wyjątkowo duże stężenie dioksyn stwierdzo-
no w tłuszczu ryb, czego dowodem są badania przeprowadzone na 
mleku i tkance tłuszczowej Eskimosek, żyjących z rybołówstwa3.

 Dioksyny mogą zaburzać gospodarkę hormonalną poprzez oddzia-
ływanie na syntezę, wydzielanie, transport, eliminację, a także wią-
zanie hormonów z odpowiednimi receptorami. Podobieństwo budowy  
cząsteczki dioksyn do cząsteczki hormonów steroidowych sprawia, iż 
głównymi miejscami ich działania są gonady męskie i żeńskie oraz tar-
czyca. Wewnątrzmaciczne działanie dioksyn zaburza również proce-
sy endokrynne płodu, ma również wpływ na rozwój korony i korzenia 
zęba oraz na defekty w szkliwie4.

1 A. Starek, Med. Pr., 2005, 56, 55-62.
2 R. Pohjanvirta, J. Tuomisto, Pharmacol. Rev., 1994, 46, 483-549.
3 I. Całkosiński et al., Adv. Clin. Exp. Med., 2005, 14, 211-215.
4 S. Alaluusua et al., Environ Health Perspect., 2004, 112, 1313-1318.
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 Wymiana jonowa jest jedną z metod chemicznych służących do 
rozdzielania mieszaniny składników na dwie nie mieszające się ze 
sobą fazy. W wymianie jonowej jedną fazą jest roztwór, drugą wymie-
niacz jonowy .

Metoda ta wykorzystywana jest do:
• prostego rozdzielenia jonów;
• zmiękczenia wody;
• oraz oczyszczania wody.
Procesy wymiany jonowej przeprowadzane są w kolumnach joni-

towych, które są odpowiednio przygotowane dla mieszaniny składni-
ków, jakie chcemy rozdzielić. Aby odpowiednio przeprowadzić proces 
wymiany jonowej zapewniający ilościowe zatrzymanie na jonitach, 
jonów pochodzących z substancji, którą rozdzielamy musimy spełnić 
kilka czynności; m.in.: poddać pęcznienie jonitów, wypełnić kolum-
nę, oczyścić wymieniacz jonowy. Ta metoda stanowi bardzo istotny 
element w analizie jakościowej i ilościowej badanej substancji.

 

Literatura:
1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemiczne metody analizy Ilościowej; Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, 24-39.
2. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej; Wyd. V rozszerzone, 
Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1999.
3. A.L. Kowal, M. Świderska – Bróż, Oczyszczanie wody; Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa, 2005.
4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Podstawy chemii analitycznej 2; Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
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  W latach 70'-80' nastąpił szybki rozwój badań na temat warto-
ści diagnostycznej włosów. Pierwsze oznaczenia dotyczyły zawartości 
pierwiastków metaliczych, następne ksenobiotyków. Do tych ostat-
nich zaliczamy leki, trucizny czy substancje uzależniające. 

 Ksenobiotyki ulegają biotransformacji do specyficznych metabo-
litów. W pierwszej fazie przekształcane są do bardziej hydrofilowych 
związków, w drugiej uczestniczą w reakcji sprzęgania z innym związ-
kiem naturalnie występujacym w organizmie. Na ogół po biotransfor-
macji substancje w krótkim czasie są wydalane z organizmu głów-
nie z moczem i/lub żółcią. Wydalanie także może nastepować przez 
włosy, skórę, paznokcie. Włosy zbudowane są głównie z keratyny, 
która jest jednym z miejsc wiązania ksenobiotyków na drodze przy-
ciągania van der Waalsa pomiędzy pierścieniami aromatycznymi ke-
ratyny a wbudowywanym związkiem1. Czułość współczesnych me-
tod pozwala na oznaczanie śladowych ilości glukoronidu etylu (EtG), 
estrów kwasow tluszczowych – markerów spożycia alkoholu2, ben-
zoiloekgoniny – metabolitu kokainy czy kotyniny wykorzystywanej 
jako biomarker ekspozycji na dym tytoniowy3). Obecnie w niektorych 
krajach przeprowadza się analizę włosów na obecność związków 
zakazanych przed przyjęciem do pracy w sektorze bezpieczeństwa 
publicznego, poza tym analiz dokonuje się na potrzeby medycyny 
sądowej, badań toksykologicznych i kryminalistycznych.

1 I. Łuczak-Zielkiewicz, M. M. Szutkowski, Biul. Wydz. Farm., WUM, 2013, 
8, 56-64.
2 I. Janda, W. Wienmann, T. Kuhnle, et al., Forensic Sci. Int., 2002, 59-65.
3 S. Pichini, I. Altieri, M. Pellegrini, R. Pacifici, P. Zucarro, Forensic Sci. Int., 
1997, 84, 243-252.
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Zawartość β-glukanów zależy od jego odmiany, warunków hodowli 
oraz klimatu, w jakim jęczmień wzrasta. Klimat ma duże znacze-
nie, ponieważ długotrwałe i intensywne opady wpływają znacząco 
na wzrost ilości β-glukanów w ziarnach jęczmienia. Selekcja ziaren 
jęczmienia pod względem jakości między innymi odbywa się na pod-
stawie wskaźnika jakim jest zawartość β-glukanów w ziarnie i otrzy-
manym słodzie.

Oznaczanie β-glukanów w słodzie, brzeczce oraz piwie jest utrud-
nione ze względu na obecność skrobi (ziarno) i enzymów rozkładają-
cych β-glukany. Do ich oznaczania stosuje się metodę hydrazonową, 
calcofluorową oraz metody enzymatyczne (najczęściej stosowaną jest 
metoda enzymatyczna z lichenazą).

Niewielka ilość beta-glukanów w brzeczce gwarantuje uzyskanie 
właściwej lepkości, stabliności piany i odpowiedniego bukietu sma-
kowo-zapachwego w piwie. Nadmierna liość β-glukanów może pro-
wadzić do problemów podczas procesu filtracji brzeczki lub piwa. 

 

  Schemat 1. 1,3-1,4-β-D-glukan

Literatura:
1. Zb. Czarnecki, M. Czarnecka, A. Śpiewak, T. Gołębiewski, Acta Sci. Pol., 
2004, 137-146.
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Zioła są roślinami zawierającymi substancje regulujące oraz wpły-
wające na metabolizm człowieka. Powszechnie uważane są one za 
nieszkodliwe i przydatne. Rośliny zielne mogą mieć właściwości lecz-
nicze oraz trujące, a także być stosowane jako przyprawy. Grupa ta 
obejmuje przede wszystkim jednoroczne i dwuletnie rośliny zielne, 
ale także drzewa, krzewy, warzywa i byliny. Zalicza się do nich rów-
nież niektóre gatunki grzybów. Zioła stosowane są m.in. w medycy-
nie naturalnej, aromaterapii i kuchni.

Jakie substancje zawarte w ziołach wpływają na nas pozytywnie, 
a jakie negatywnie? Jak pradawne receptury mają się do współcze-
snej chemii i medycyny? Na te i inne pytania postaram się udzielić 
odpowiedzi w trakcie prezentacji posteru1,2,3.

1 P. Mastalerz, Chemia Organiczna; PWN, Warszawa, 1986.
2 http://www.rozanski.ch/fitoterapia1.htm
3 http://pl.herbs2000.com/ziola/1_sklad.htm
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Fosfafluoren jest heterocyklicznym związkiem organicznym o szkie-
lecie węglowym fluorenu, posiadającym w swoim pierścieniu atom 
fosforu.

W ostatnim czasie obserwuje się intensywny rozwój optoelek-
troniki, powiązany z wykorzystywaniem organicznych luminoforów 
w konstrukcji diod emitujących światło. Związki wykazujące lumi-
nescencję posiadają wiele sprzężonych układów wiązań podwójnych. 
Polifluoren został wykorzystany do produkcji diod OLED, emituje bo-
wiem światło niebieskie. Opisane w literaturze są też inne fluorofory, 
które posiadają w swojej budowie heteroatomy, jak np. atom fosfo-
ru. Otrzymywanie tego typu związków jest możliwe między innymi 
poprzez wewnątrzcząsteczkową substytucję elektrofilową związków 
typu ArPX2, w których fragment arylowy powinien posiadać inne 
podstawniki arylowe w pozycji orto1, wewnątrzcząsteczkową cykli-
zację aktywowaną przez orto-deprotonowanie soli fosfoniowych2, jak 
również wewnątrzcząsteczkowe tworzenie wiązania P-C poprzez ak-
tywację wiązania C-H, katalizowane palladem3. 

 

Rysunek 1. Fosfafluoren 

W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze ze 
sposobów syntezy fosfafluorenów oraz próby ich funkcjonalizacji4.

1 A. A. Diaz, B. Buster, S. Schomisch, M. A. Khan, J. C. Baum, 
R. J. Wehmschulte, Inorg. Chem., 2008, 47, 2858-2863.
2 D. Seyferth, W. B. Hughes, J. K. Heeren, J. Am. Chem. Soc., 1965, 87, 3467-3474.
3 Y. Kuninobu, T. Yoshida, K. Takai, J. Org. Chem., 2011, 76, 7370-7376.
4 M. Widhalm, L. Brecker, K. Mereiter, Tetrahedron: Asymmetr., 2006, 17, 
1355-1369.
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Fosfolipidy to grupa związków o szerokim spektrum zastosowań 
w organizmach żywych. Najwięcej tych związków występuje w bło-
nach komórkowych, gdzie tworzą one podstawę błony, czyli podwójną 
warstwę fosfolipidową. Ponadto pojedyncze cząsteczki wykazują ak-
tywność biologiczną, w zależności od elementów składowych związ-
ku, wspomagając metabolizm wątroby lub pracę układu nerwowego.

Przemysł żywnościowy i farmaceutyczny dostrzegł korzystne wła-
ściwości fosfolipidów, przez co potrzebne stały się skuteczne meto-
dy syntezy fosfolipidów zawierających kwasy tłuszczowe i cząsteczki 
biologicznie aktywne. Rozpoczęcie procesu modyfikacji fosfolipidu 
rozpoczyna się od pozyskania i oczyszczenia lecytyny, aby następnie 
otrzymać np. glicerofosfocholinę, do której w pozycji Sn-1 i Sn-2 wsta-
wimy pożądane związki chemiczne. Właściwości produktu zależą nie 
tyle od rodzaju podstawników ale też od ich ułożenia przestrzenne-
go, dlatego znaczące jest w której z powyższych pozycji znajdzie się 
dany substrat. Konieczne stało się opracowanie metod prowadzących 
do selektywnej syntezy fosfolipidów w wyniku której otrzymano ko-
rzystne ułożenie substratów w produkcie.

Poster przedstawi wybrane metody syntezy fosfolipidów. Zwróco-
na zostanie uwaga na odczynniki i warunki konieczne do przeprowa-
dzenia syntezy w wyniku której otrzymany zostanie produkt w któ-
rym substraty znajdą się w odpowiednich pozycjach.

Literatura:
1. P. D’Arrigo, S. Servi, Molecules, 2010, 15, 1354-1377.
2. P. D’Arrigo, A. Mele, J. Am. Oil Chem. Soc., 2008, 85, 1005-1011.
3. P. D’Arrigo, E. Fasoli, Chem. Phys. Lipids, 2007, 147, 113-118.
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Współczesne źródła światła są wciąż niedoskonałe – gdyby światło 
z energooszczędnych świetlówek porównać do naturalnego światła 
słonecznego, to okazałoby się, że brakuje w nim ogromnej ilości skła-
dowych widma słonecznego. Tego typu światło powoduje przemęcze-
nie. Osoby, które często przebywają w pomieszczeniach oświetlanych 
w ten sposób, mają gorszy nastrój i dużo szybciej się męczą. W kra-
jach skandynawskich – o bardzo małej liczbie słonecznych dni – wy-
stępują bardzo często stany depresyjne wywołane brakiem wystar-
czającej ilości światła naturalnego1,2,3.

Biel jest kolorem specyficznym, powstającym wskutek mieszania 
fal świetlnych o wszystkich długościach z zakresu widzialnego. Tym-
czasem biel sztucznych źródeł to wynik złożenia zaledwie trzech ko-
lorów pochodzących w znacznej części z nieciągłych emisji różnych 
luminoforów nieorganicznych. W tak otrzymanym świetle brakuje 
wielu barw składowych i właśnie ten efekt jest odpowiedzialny za 
nieprzyjemne doznania wzrokowe i stany depresyjne4.

Nowa klasa substancji organicznych, odkryta przez naukow-
ców z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 
w badaniu których brałam udział, emituje światło białe o widmie 
ciągłym. Osiągnięcie dostarcza eksperymentalnego dowodu, że do 
budowy źródeł światła i wyświetlaczy przyjaznych dla naszych oczu 
będzie można użyć zaledwie jednoskładnikowego luminoforu i że jest 
możliwe uzyskanie światła sztucznego identycznego ze słonecznym.

W swoim wystąpieniu przybliżę szczegóły tego odkrycia.

1 http://newloks.int.pan.wroc.pl
2 Dodatek do dziennika Rzeczpospolita pt. Fundusze Europejskie, Nowe wy-
dajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słoneczych NEW LOKS, 2013,  
s. 1 [online] [dostęp 20.10.2014] dostępny w Internecie: http://newloks.int.
pan.wroc.pl/wp-content/uploads/2013/12/NEW-LOKS-2.pdf
3 http://ichf.edu.pl/press/2010/10/index101006_PL.html
4 Ewelina Krajczyńska, Luminofory XXI wieku, czyli nowe źródła światła 
[online] [dostęp 20.10.2014] dostępny w Internecie: http://www.naukawpol-
sce.pap.pl/aktualnosci/news,370712,luminofory-xxi-wieku-czyli-nowe-zro-
dla-swiatla.html
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Miedź jest jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich, który 
wykorzystuje się do produkcji kabli elektrycznych, pokryć dacho-
wych, instalacji wodociągowych czy maszyn przemysłowych. Szero-
kie zastosowanie związków miedzi powoduje jego emisję do środowi-
ska naturalnego1.

Znanych jest wiele technik wykorzystywanych do usuwania me-
tali ciężkich: wymiana jonowa, wytrącanie, procesy membranowe 
i elektrochemiczne, usuwanie chemiczne itd. Jednak procesy te mają 
wiele wad. Ich stosowanie zależy od stężenia zanieczyszczeń w roz-
tworze, wymagają dużych ilości energii oraz kosztownego wyposaże-
nia. Alternatywą dla tradycyjnych metod usuwania jonów ciężkich 
z roztworu jest biosorpcja. Jest to proces sorpcji jonów metali przez 
materiały pochodzenia naturalnego tj. bakterie, grzyby, drożdże i al-
gi1,2.

Ze względu na doskonałą selektywność, wysokie zdolności sorp-
cyjne przy niskich stężeniach i mniejsze koszty ich pozyskiwania niż 
jonitów czy membran filtracyjnych, alginiany są obiecującymi biopo-
limerami, które można wykorzystać do usuwania jonów Cu (II)3.

Alg-Ca + Cu2+ ↔ Alg-Cu + Ca2+

Schemat 1. Przebieg procesu sorpcji jonów Cu (II) przez alginian wapnia3

1 J. Nastaj, M. Roik, Przemysł Chemiczny, 2011, 90/3, 412-416.
2 M. Urbańska, G. Kłosowski, Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 
2012, 51, 62-75.
3 S. Kwiatkowska, M.Wójcik, Ekologia i Technika, 2000, vol.VIII, 69-72.
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Produkty kosmetyczne to bogactwo związków chemicznych,  jednak 
ich skład dzisiaj nie wyglądałby tak samo gdyby nie odkrycie Kazi-
mierza Funka z 1911 roku. Odkrytą substancję nie bez powodu na-
zwał witaminą z łacińskiego vita, czyli życie, ponieważ związki te są 
niezbędne do prawidłowego przebiegu naturalnych procesów1

Niestety niemożliwe jest wytworzenie witamin przez ludzki or-
ganizm, dlatego należy je dostarczać w formie pożywienia, suple-
mentów czy kosmetyków. Witaminy występujące w preparatach ko-
smetycznych mogą stymulować syntezę znaczących biochemicznie 
związków2.

Witaminy mogą brać udział w procesach promieniochronnych, 
nawilżania, keratynizacji czy antyoksydacji. W swojej pracy przed-
stawię wybrane tego typu związki3.

1 M. Molski, Chemia piękna; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, 
249-264.
2 A. Marzec, Chemia kosmetyków; Dom organizatora, Toruń, 2005, 69-74.
3 W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej; Volumed, Wrocław, 1990, 89-102.



                                               97

Co łączy tak różne choroby jak reumatyzm,  
gruźlica i malaria?

Sandra Skibiszewska

Naukowe Koło Chemików UG
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

sandraskibiszewska@gmail.com

W pierwszej chwili większość osób zastanawia się, czy może coś łą-
czyć trzy choroby, które są zupełnie inne. Jednak jest element, który 
towarzyszy każdej z nich – jest to białko, zwane białkiem ostrej fazy - 
SERUM AMYLOID A (SAA), produkowane intensywnie przez organizm 
jako reakcja na stan zapalny rozwijający się zarówno w gruźlicy, jak 
i malarii czy chorobach reumatycznych. 

W stanie fizjologicznym osoczowe białko amyloidu A jest nieszkodli-
we. Jednak podczas stanu zapalnego przekaźniki takie jak interleukina 
1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworu α (TNFα) 
wpływają na wzrost transkrypcji mRNA dla SAA, skutkujący nawet 
1000-krotnym wzrostem stężenia SAA1. Nagromadzenie białka powodu-
je, iż zaczyna ono agregować co stwarza zagrożenie dla naszych tkanek 
i narządów, utrudniając im prawidłowe funkcjonowanie. Miejscem, gdzie 
najczęściej pojawiają się agregaty SAA jest wątroba, można je też spotkać 
w śledzionie, sercu czy nerkach2. Agregacja SAA wywołuje chorobę skla-
syfikowaną jako skrobiawica wtórna albo amyloidoza AA3. Schorzenie 
to u większości osób przebiega początkowo z niewielkimi objawami lub 
w ogóle bez i ciężko jest je odpowiednio wcześnie zdiagnozować2. 

 Niedawno została ustalona struktura ludzkiego SAA1.1, z której 
wiadomo, że białko występuje natywnie w formie heksameru, utworzo-
nego z czterech pakietów helis4. W mikroskopie elektronowym możemy 
zaobserwować, że zagregowane SAA juz nie tworzy helisy tylko inną 
strukturę drugorzędową jaką jest prawoskrętna β-harmonijka. Struk-
tura β-kartki niestety warunkuje oporność wiązania peptydowego na 
degradację pod wpływem proteaz5. Skutkiem tego uniemożliwiony jest 
rozkład zagregowanego białka i uwolnienie narządów od jego złogów.

1 J. Trefler, E. Matyska-Piekarska, T. Wagner, J.K. Łącki, Wiadomości Lekar-
skie, 2007, 9-10, 457-461.
2 A. Jurczyszyn, A. B. Skotnicki, Adv Clin Exp Med., 2004, 13, 4, 669-676.
3 Z. Zdrojewski, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2010, 
56, 7-15.
4 J. Lu, Y. Yu, I. Zhu, Y. Cheng, P.D. Sun, PNAS, 2014.
5 E. Frare, M. F. Mossuto, P. de Laurento, M. Dumoulin, Ch. M. Dobson, 
A.Fontana, Elsevier, 2006, 361, 551-561.
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Próbki środowiskowe ze względu na różnorodność występujących 
w nich związków są skomplikowanym materiałem badawczym. 
Określenie zakresu stężeń poszczególnych analitów nie jest zada-
niem prostym i wymaga zastosowania odpowiednich technik ana-
litycznych a także aparatury. Różnorodność poszczególnych związ-
ków w matrycach środowiskowych sprawia, iż oznaczenie ich jest 
czasochłonne i wymaga doświadczenia ze strony analityka1,2.

Dzięki postępowi techniki a także licznym odkryciom naukowym 
możliwy jest rozwój metod pomiarowych powszechnie stosowanych 
w chemii analitycznej. Wybór odpowiedniej metody zależy od postaci 
próbki, jej właściwości fizycznych, stężenia, obecności innych skład-
ników a także czasu niezbędnego do wykonania analizy3.

Prezentowana praca dotyczy omówienia poszczególnych metod 
spektroskopowych i chromatograficznych w analizie środowiskowej 
wraz z ich krótką charakterystyką oraz zastosowaniem. Do omawia-
nych metod należą: absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS), emi-
syjna spektrometria atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-
-AES), chromatografia cieczowa (HPLC) oraz chromatografia gazowa 
(GC)4.

1 J. Namieśnik, Pol. J. Environ. Stud., 2001, 10, 127.
2 J. Namieśnik, Crit. Rev. Anal. Chem., 2002, 32, 271.
3 J. C. Koster, A. Molik, Anal. Chem.,. 2005, 77, 3737-3754.
4 W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej; PWN, 
Warszawa, 2012.
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Terapia fotodynamiczna (PDT) jest nową obiecującą techniką lecze-
nia i diagnozowania nowotworów. Pozwala na selektywne niszcze-
nie tkanki nowotworowej bez uszkodzenia otaczających guz tkanek 
zdrowych. Obecnie metoda ta jest już stosowana w wielu klinikach 
na świecie1.  

Terapia fotodynamiczna jest procedurą dwuetapową. Obejmuje 
wprowadzanie do organizmu środka fotouczulającego, a następnie 
napromieniowania przy długości fali odpowiedniej do pasma absor-
bancji sensybilizatora2. 

W wyniku szeregu reakcji fizykochemicznych zachodzących po 
aktywacji fotouczulacza światłem, przechodzi on z singletowego pod-
stawowego stanu energetycznego do singletowego stanu wzbudzone-
go. W rezultacie powstają wysoce toksyczne reaktywne formy tlenu, 
które prowadzą do skutecznego zabijania komórek3.  

Przedstawię cały cykl przemian chemicznych, które zachodzą 
w organizmie podczas terapii fotodynamicznej oraz jej zastosowania

1 J. M. Dąbrowski, L. G. Arnaut, M. M. Pereira, K. Urbańska, S. Simoes, 
G. Stochel, L. Cortes, Free Radical Biol. Med., 2012, 1188-1200.
2 X. Cai, W. Li, L. Zhang, X. Wang, R. Luo, Photodiang. Photodyn., 2013, 
676-676.
3 T. N. Demidova, F. Gad, T. Zahra, K. P. Francis, M. R. Hamblin, J. Photoch. 
Photobio. B, 2005, 15-25.
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W trakcie poszukiwania substancji czynnej leków (API) bierze się pod 
uwagę nie tylko jej skuteczność w leczeniu, ale również jej trwałość 
w procesach produkcyjnych, trwałość w zakładanych warunkach 
i czasie oraz kluczową właściwość jaką jest rozpuszczalność sub-
stancji biologicznie czynnej. Jedną z technik, która ułatwia przygo-
towanie substancji czynnych do stosowania, np. w tabletkach, jest 
wspólna krystalizacja z innymi składnikami – kokrystalizacja1. 

Zjawisko to było znane już 160 lat temu. Kokryształy są homo-
gennymi strukturami krystalicznymi zawierającymi dwa lub więcej 
komponentów występujących w stosunku stechiometrycznym. Kom-
ponenty te to neutralne ciała stałe2. Szczególne znaczenie mają wła-
ściwości fizykochemiczne kokryształów, które można modyfikować 
i w ten sposób wpływać na farmakodynamiczne właściwości kokry-
stalizującej substancji leczniczej3. 

Kokryształy mogą okazać się forma leku lepiej przyswajalną przez 
organizm pacjenta i posiadającą korzystniejsze właściwości farma-
kokinetyczne4.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej informacji o zbawiennym działa-
niu tych związków – zapraszam do zapoznania się z moim posterem.

1 G. R. Desiraju, Cryst. Eng. Commun., 2003, 5, 466-467.
2 A. D. Bond, Cryst. Eng. Commun., 2007, 9, 833-834.
3 N. Qjao, W. Schlindwein, N. Malek, A. Davis, G. Trappitt, Int. J. Pharm., 
2011, 419, 1- 11.
4 N. Schultheiss, A. Newman, Cryst. Growth Des., 2009, 9, 2950-2967.
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 Dzięki rozwojowi astrospektroskopii w ciągu ostatnich dziesięcio-
leci zidentyfikowano już ponad 180 różnych molekuł składających 
się na materię międzygwiazdową od dwuatomowych po skompliko-
wane związki policykliczne, w tym wiele o znaczeniu biologicznym. 
Spowodowało to wzrost zainteresowania astrochemią i stworzenie 
modeli teoretycznych opisujących reakcje chemiczne w warunkach 
przestrzeni kosmicznej1. 

 Niniejszy poster ma na celu przybliżyć i w miarę możliwości zilu-
strować odbiorcom niektóre aspekty prowadzonych w ostatnich la-
tach badań. Przedstawione zostaną warunki panujące w ośrodku 
międzygwiazdowym tj. środowisku skrajnie rozrzedzonym, o bardzo 
niskiej temperaturze i ciśnieniu oraz nieosłoniętym przed wysoko-
energetycznym promieniowaniem2. Zaprezentowana będzie częstość 
występowania w nim poszczególnych pierwiastków relatywnie do 
wodoru. Następnie ogólne  implikacje tych warunków dla trwałości 
różnych cząsteczek i możliwych reakcji, a także proponowane przez 
badaczy mechanizmy powstawania prostych i bardziej złożonych 
molekuł wraz z przykładami reakcji3. Porównane będą różne rodzaje 
obłoków międzygwiazdowych tj. zagęszczeń materii złożonych z poje-
dynczych atomów i molekuł gazowych oraz drobin pyłu i lodu4. Obok 
reakcji mających miejsce  tylko w fazie gazowej zaprezentowany tutaj 
będzie także model opisujący reakcje chemiczne molekuł gazu na 
powierzchni pyłu i wewnątrz drobin lodu.

1 R. Kołos, Kosmos, 2006, 273, 355-364.
2 E. F. Van Dishoeck, Astrochemistry of dust, ice and gas: introduction and 
overview., 2014, Faraday Discuss., 168, 9.
3 Mandal S. K., Roesky H. W., Chem. Commun., 2010, 46, 6016-6041.
4 Smith I. W. M., Angew. Chem., 2006, 45, 2842-2851.
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 Każdy chemik w  swoim życiu przeszedł przez mniej lub bardziej 
przyjemny etap przyswajania sobie wiadomości o układzie okreso-
wym i cechach pierwiastków wynikających z ich położenia w danej 
grupie czy okresie. W ten sposób bez problemu może przewidzieć wła-
ściwości dowolnego pierwiastka analizując jego położenie w układzie 
okresowym oraz cechy jego sąsiadów.

 Czy jednak może bezkrytycznie polegać na swej intuicji? Czy 
możliwe jest znalezienie nietoksycznej, „zielonej” substancji wśród 
tych od wieków postrzeganych jako trucizny czy nawet wśród pier-
wiastków promieniotwórczych? Jak pokazały wyniki licznych badań 
odpowiedź brzmi: tak, a ów zieloną wyspą układu okresowego jest 
bizmut.

 Nadanie bizmutowi miana bezpiecznego dla organizmu człowie-
ka zapoczątkowało gwałtowny wzrost zainteresowania świata nauki 
możliwymi jego zastosowaniami w wielu dziedzinach życia począw-
szy od medycyny poprzez metalurgię aż po energetykę jądrową. 

 W swojej pracy zaprezentuję przyczyny nazwania bizmutu „zielo-
nym” pierwiastkiem oraz główne nurty rozwoju prac nad wykorzysta-
niem go i jego związków w różnych gałęziach przemysłu. Niezwykle 
istotne są również niewiadome związane z pewnymi zastosowaniami 
bizmutu, których rozwiązanie może przyczynić się nawet do znale-
zienia leku na każdy rodzaj raka.

Literatura:
1. J. P. Candelone, M.A. Bolshov, S.N. Rudniev, S Hong, C.F. Boutron, Atmos. 
Environ., 1995, 29, 1843-1848.
2. E. R. T. Tiekink, Crit. Rev. Oncol. Hemat., 2002, 42, 217-224.
3. M. Filella, J. Environ. Monitor., 2010, 12, 90-109.
4. U. Dittes, E. Vogel, B.K. Keppler, Coordin. Chem. Rev., 1997, 163, 345-364.
5. G.J. Crossland, A.P. Bath, J. Laryngol. Otol., 2011, 125, 891-895.
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Na rynku dostępny jest bogaty asortyment i duża różnorodność 
produktów do usuwania brudu. Najpopularniejszymi produktami 
chemii gospodarczej są detergenty piorące, czyli wieloskładnikowe 
mieszaniny związków chemicznych, których głównym składnikiem 
są surfaktanty. Związki te dzięki swoim właściwością powierzchnio-
wym zmniejszają napięcie międzyfazowe, które jest jedną z podsta-
wowych sił przeciwdziałających usunięciu brudu, dyspergują czą-
steczki brudu w roztworze, są również odpowiedzialne za zwilżanie 
i solubilizację brudu nierozpuszczalnego w wodzie. 

Do usuwania zabrudzeń wykorzystujemy fizykochemiczny proces 
prania wspomagany efektami hydrodynamicznymi. Jest to szereg 
wzajemnych oddziaływań zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych 
w roztworze piorącym. Proces prania można podzielić na dwa etapy: 
usunięcie zabrudzenia z włókien tkaniny oraz stabilizacja w roztwo-
rze piorącym rozpuszczonego brudu. Wyróżniamy tu kilka etapów: 
zwilżanie i penetracja, adsorpcja, emulgowanie i solubilizacja (rol-
ling-up), dyspergowanie oraz emulsja. Każdy z tych etapów wpły-
wa na końcowy efekt usuwania zanieczyszczeń, który nazywamy 
zdolnością piorącą P [%] roztworu piorącego. Określa się ją poprzez 
pomiar stopnia białości tkaniny testowej sztucznie zabrudzonej bru-
dem standardowym bez i po poddaniu procesowi prania. Zdolność 
piorąca wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu, aż 
do osiągnięcia wartości krytycznej po której następuje stabilizacja 
właściwości piorących. 

Literatura:
1. E. Smulders, Laundry detergents; Wiley-VCH Verlag, GmbH, Weinheim, 
2002.
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W dobie kryzysu energetycznego poszukiwania surowców i źródeł 
energetycznych alternatywnych dla paliw kopalnianych są zakrojone 
na coraz większą skalę. Jednym z obiecujących metod jest wykorzy-
stanie niekonwencjonalnej pirolizy co najmniej dwóch składników 
odpadowych, tzw. ko-pirolizy. Spośród stosowanych materiałów do 
wykorzystania w tego rodzaju procesie, duże zainteresowanie ba-
dawcze zyskała para surowców w postaci ścieru z opon samochodo-
wych i odpadowego tworzywa sztucznego. Za pomocą takiej syntezy 
stwierdzono możliwość uzyskania wartościowych ciekłych frakcji 
paliwowych. 

Przedstawiony zostanie przebieg ko-pirolizy oraz właściwości uzy-
skanego paliwa ciekłego jako alternatywnego nośnika energii.

Zostaną przedstawione wyniki badań m.in. liczba bromowa, cie-
pło spalania, skład frakcyjny, które pozwalają na dokładną analizę 
produktu.

Literatura:
1. G. Wasilewski, Kopiroliza odpadowych tworzy sztucznych z węglem ka-
miennym; Politechnika Śląska, 2013, 45-59.



108                                        XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii

pH Dependent Formation of a Large Variety 
of Multimeric and Polymeric Cu (II) Compounds 

from Aqueous Solutions of Triethanolamine 
and Amino Polyacids

   
A. Budniaka,b,c, P. Lommensc, I. Van Driesschec 

K. Van Heckec
   

a) Students’ Scientific Association „Fulleren”
b) Faculty of Chemistry, University of Warsaw

Pasteura St. 1, 02-093 Warsaw
c) Department of Inorganic and Physical Chemistry, 

Ghent University,
Krijgslaan 281-S3, B-9000 Gent, Belgium

adam.budniak@student.uw.edu.pl
   

When using chemical solution deposition (CSD) for the synthesis 
of ceramic metal oxides one of the key requirements is precursor 
formulation. This is the preparation of, preferably aqueous, stable 
and precipitate free solutions that contain often up to three different 
metal ions at high concentrations and neutral pH conditions. 
In case of preparation of superconducting YBa2Cu3O7-δ (YBCO) 
coatings, most precursor formulations are based on the use of 
triethanolamine1, often in combination with amino polyacids. In 
many cases, simulations based on reported stability constants 
fail to exactly predict complex formation and hydrolysis under the 
experimental conditions used.

The aim of research was to investigate the chemistry of the 
precursor solutions. The poster shows results from speciation 
simulations2 with structural analysis of single crystals obtained 
from identical aqueous solutions. 

1 K. H. Whitmire, J. C. Hutchison, A. Gardberg and C. Edwards, 
Triethanolamine complexes of copper, 1999, 294, 153-162.
2 P. Lommens, J. Feys, H. Vrielinck, K. D. Buysser, G. Herman, F. Callens 
and I. V. Driessche, EPR and speciation simulation study of Cu2+ complexes 
in an amine-based aqueous precursor system used for preparation of 
superconducting YBCO coatings, 2012, 41, 3574-3582.
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Over the recent years an intensive research provided examples of 
synthesis of heterometalic inorganic–organic hybrid materials with 
paramagnetic [M(CN)8]

n− (M = NbIV, MoIV,V, WIV,V) ions, metal ions (such 
as CuII, NiII, MnII, CoII, FeII-III) and organic ligands. Such assemblies1,  
proves great potential for applications of cyanobridged coordination 
networks. Octacyanometalates are commonly used for construction 
of multifunctional magnetic materials and in future, further studies 
could lead to obtain room temperature magnets and magnets tunable 
by light, temperature, pressure or/and solvent2.

Additionally with development of organic chemistry, large variety 
of chiral molecules becomes available. By incorporating enantiopure 
ligands there is high probability of obtaining chiral coordination 
network with chirality centers located both on sp3 carbons of ligand 
and on chelated metal nodes. This should eventually result with 
fascinating compound having both magnetic and optical properties. 
Coexistence of such properties could give us a chance to examine 
thoroughly physical properties like magneto-chiral dichroism (MChD) 
and magnetically induced second harmonic generation (MSHG).

Here we present the first evidence for substantial magnetic 
anisotropy of [NbIV(CN)8] in pillared-layered-type framework system 
{[MnII2(bpdo)(H2O)4][NbIV(CN)8].6H2O}n (bpdo = 4,4’-bipyridyl-N,N’-
dioxide).

1 D. Pinkowicz, M. Rams, W. Nitek, B. Czarnecki, B. Sieklucka, Chem.
Commun., 2012, 48, 8323-8325.
2 D. Pinkowicz, R. Podgajny, B. Gaweł, W. Nitek, W. Łasocha, M. Oszajca, 
M. Czapla, M. Makarewicz, M. Bałanda, B. Sieklucka, Angew. Chem. Int. Ed., 
2011, 50, 3973-3977.
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Gallium alkoxides and aryloxides fulfill a large variety of 
applications, both as the semiconductor layers precursors, and the 
catalysts in ring opening polymerization (ROP)1. Promising results 
in lactide polymerization using gallium alkoxides indicate the need 
for the development of new gallium catalysts. The coordination of 
N-heterocyclic carbene (NHC) to dimeric dialkylgallium alkoxides 
- nonselective or heteroselective catalysts in the polymerization of 
rac-LA, led to highly active and isoselective monomeric Me2Ga(NHC)
OR catalysts, resulting for the first time in the facile switch of 
stereoselectivity2. This shows a need for the development of gallium 
alkoxides with ligands possessing NHC functionality. The latter 
encouraged us to investigate whether it is possible to synthesize 
gallium complexes with alkoxide or aryloxide ligandspossessing NHC 
functionalities.

In my poster I am going to present the synthesis and discuss 
a structure of a series of dimethylgallium complexes possessing 
alkoxide or aryloxide ligands with N-heterocyclic carbene 
functionalities3.

 

1 S. Dagorne, Coord. Chem. Rev., 2013, 257, 1869–1886.
2 P. Horeglad, G. Szczepaniak, M. Dranka, J. Zachara, Chem. Commun., 
2012, 48, 1171–1173.
3 P. Horeglad, O. Ablialimov, G. Szczepaniak, A. M. Dąbrowska, M. Dranka, 
J. Zachara, Organometallics, 2014, 33, 100–111.
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Nematyczna faza ciekłokrystaliczna znana jest jako najprostsza faza mezo-
geniczna w odróżnieniu od faz smektycznych i kolumnowych. Najnowsze ba-
dania wykazują, że struktura fazy nematycznej może być bardziej złożona, 
doniesiono o istnieniu struktur nematycznych typu: twist-bend, splay-bend, 
ect. Struktury te pojawiają się dla dimerów mezogenicznych o nieliniowym 
kształcie molekuł.

Przedstawione wyniki dotyczą badania struktury faz nematycznych, wy-
kazujących modulacje przestrzenne typu twist oraz splay-bend, występujących 
dla związków dimerycznych zbudowanych z jednostek cholesterolowych i N-
-benzylideno-p-toluidynowych oraz 4-metyloazobenzenowych, połączonych ze 
sobą łańcuchem alkilowym o nieparzystej ilości atomów węgla. 

 

Schemat 1. Struktura molekularna badanych związków 
m

Wszystkie fazy nematyczne są optycznie jednoosiowe. Wysokotemperaturo-
wa faza nematyczna jest typową fazą chiralnego nematyka (cholesteryka) poja-
wiająca się w czasie ogrzewania materiału lub fazą błękitną podczas chłodzenia. 
Niskotemperaturowa faza nie wykazuje twistu molekuł pomimo że tworzące je 
molekuły są chiralne, wykazuje natomiast spontaniczne modulacje typu bend-
-splay. Istnieje do pięciu faz pośrednich pomiędzy wysoko- i niskotemperaturową 
fazą nematyczną. 

Literatura:
1 A. Zep, S. Aya, K. Aihara , K. Ema , D. Pociecha. K. Madrak, P. Berantowicz, 
H. Takezoe, E. Gorecka, J. Mater. Chem., 2013, 46.
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 Bakteriofagi (fagi) są to wirusy infekujące bakterie. Są one uzna-
wane za jedne z najliczniejszych bytów biologicznych na naszej pla-
necie.

Celem projektu jest izolacja i charakterystyka fagów występują-
cych powszechnie w środowisku człowieka.

Bakteriofagi, a także bakterie stanowiące potencjalnych fagowych 
gospodarzy izolowano z przedmiotów uznawanych powszechnie za 
główne siedliska bakterii w otoczeniu człowieka. Wytypowano dzie-
sięć takich przedmiotów: (1) lodówka (2) kosz na śmieci (3) klawiatura 
komputerowa (4) gąbka do naczyń (5) moneta (6) przycisk w środkach 
komunikacji miejskiej (7) pilot do telewizora (8) telefon komórkowy 
(9) wózek w supermarkecie (10) toaleta. Wyizolowano 56 szczepów 
bakteryjnych z przedmiotów występujących w środowisku bytowania 
człowieka, uznawanych za główne siedlisko bakterii. Wśród wyizolo-
wanych szczepów, 24 szczepy należały do bakterii gram dodatnich, 
natomiast 32 szczepy do bakterii gram ujemnych. Wyizolowano dwa 
bakteriofagi specyficzne do bakterii Enterobacter cloacae. Bakterio-
fagi zostały wyizolowane z gąbki do naczyń (MPKA1+FG) oraz z ko-
sza na śmieci (MPKA1+FKO). Bakteria do której fagi są specyficzne 
wyziolowana została z pojazdu komunikacji miejskiej. Świadczy to 
o tym, że bakteriofagi nie muszą występować tam gdzie ich bakteryj-
ni gospodarze ale ich rozpowszechnienie w środowisku jest niezależ-
ne i zróżnicowane.

W kolejnych etapach prac  wyizolowane bakteriofagi będą cha-
rakteryzowane. Charakterystyka będzie obejmować m.in. badanie 
wpływu temperatury i pH na aktywność fagów, wykrywanie kaset 
lizogenności i badanie zmienności mutacyjnej. Poszukiwane będą 
także nowe fagi, w oparciu o kolekcję bakterii Katedry Biotechnologii 
i Mikrobiologii żywności.
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The outstanding electrochemical properties of boron-doped diamond 
(BDD) make the conductive BDD thin films an interesting candidate 
for the substrate of a third-generation biosensors. The lack of 
chemically reactive groups precludes the attachment of organic 
compounds to the surface. Thus major efforts in BDD electrodes 
used in biosensors essentially involve elaborate surface modification 
steps to impart chemical functional groups for the covalent coupling 
of organic compounds1.

The objective of this study is to investigate a novel functionalization 
of boron-doped diamond by a microwave excited pulsed-plasma 
polymerized allylamine film (PPAAm). We report the modification of 
hydrogen-terminated polycrystalline BDD electrode deposited using 
microwave PA CVD. BDD was coated with a very thin layer of adherent 
cross-linked, pinhole- and additive-free allylamine plasma polymer 
(PPAAm) resistant to hydrolysis and delamination, and characterized 
by a high density of positively charged amino groups. A continuous 
wave (cw) Ar-plasma was applied for surface activation to improve 
the bonding of the plasma polymeric films to diamond2, followed by 
the deposition of PPAAm by the pulsed-plasma polymerization of 
allylamine. The pulsed microwave plasma was applied to improve 
the cross-linking degree and bonding of the plasma polymeric films 
to boron-doped diamond. The details of microwave plasma process 
and the physicochemical properties of the PPAAm surface are given 
elsewhere3.

1 S. Szunerits, R. Boukherroub, J. Solid State Electr., 2008, 12, 1205-1218.
2 L. Denis, D. Cossement, T. Godfroid et. al., Plasma Process. Polym., 2009, 
6, 199-208.
3 B. Finke, F. Hempel, H. Testrich et al., Surf. Coat. Tech., 2011, Supplement 2, 
S520-S524.
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Badano rozwiązanie analityczne nieliniowego równania dyfuzji z re-
akcją chemiczną. Obliczenia prowadzono w programie Maple 15 dla 
ziarna katalizatora o geometrii płaskiej płyty.
Analizowano trzy główne zakresy występowania wykładnika potę-
gowego n ze względu na to, że każdy proces może być opisany różną 
kinetyką. W celu uściślenia warunków przebiegu procesu ustalo-
no konkretną wartość modułu Thielego Φ. W rezultacie otrzymano 
wartość współczynnika efektywności η, który jest miarą sprawności 
kontaktu.1
Ze względu na to, że procesach technologicznych często nie są speł-
nione warunki, w których liczba Sherwooda dąży do nieskończono-
ści, prześledzono wpływ oporów wnikania masy na procesy zacho-
dzące w warunkach rzeczywistych.
Stwierdzono, że wzrost oporów wnikania masy może powodować za-
równo zwiększenie jak i zmniejszenie współczynnika efektywności 
kontaktu w zależności od zakresu występowania wykładnika potęgo-
wego. Ponadto wzrost oporów powoduje zwiększenie obszaru martwej 
strefy, czyli zmniejszenie wykorzystania powierzchni wewnętrznej po-
rowatego ziarna katalizatora przy tej samej wartości modułu Thiele-
go. Zwiększa się również obszar występowania wielokrotnych stanów 
stacjonarnych. W rzeczywistych procesach technologicznych unika 
się tego obszaru, ponieważ nagła zmiana szybkości reakcji może przy-
czynić się do gwałtownego wzrostu temperatury, co spowodowałoby 
krytyczne skutki w reaktorach z porowatym złożem katalizatora.2 

1 J. Szarawara, J. Skrzypek, Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, 
Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1980, 127-128.  
2 P. Grendysa, M. Szukiewicz, Zastosowanie programu Maple do analityczne-
go rozwiązania nieliniowego równania dyfuzji z reakcją chemiczną, Rzeszów, 
2014
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D-mannoza odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjono-
waniu ludzkiego organizmu. Wykazuje ona wiele cennych właściwo-
ści takich jak przeciwpasożytnicze, przeciwwirusowe oraz przeciw-
grzybiczne1,2.   

Cząsteczka cukru jako przykład molekuły z licznymi atomami 
mogącymi pełnić role donorów atomów wodoru oraz posiadająca aż 
6 atomów tlenu będących akceptorami, stanowi idealny model dla 
analizy oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w warun-
kach ekstremalnych3.  

Celem mojej pracy były badania strukturalne D-mannozy w warun-
kach niskich temperatur oraz wysokich ciśnień, zbadanie zależności 
parametrów komórki elementarnej i określenie zmian w interakcjach 
bliskiego zasięgu, OH ∙∙∙ O wiązań wodorowych i kontaktów CH ∙∙∙ O4.  

Na posterze przedstawię przebieg moich badań, wyniki pomiarów 
oraz wpływ warunków ekstremalnych na zachowania strukturalne 
D-mannozy.

Schemat 1. Struktura β-D-mannopiranozy w 150 K, wzdłuż kierunku [100].

1 B. Aziz, Z. Bacsik, N. Hedin, Micropor. Mesopor. Mat,, 2012, 159, 42-49.
2 H. Okabayashi, I. Shimizu, E. Nishio, Colloid Polym. Sci., 1997, 275, 744-753.
3 B. Aziz, N. Hedin, G. Zhao, Langmuir, 2011, 27, 3822-3834.
4 Z. Bacsik, G. Zhao, N. Hedin, B. Martin-Matute, A. Gracia-Bennet, 
Langmuir, 2011, 27, 11118-11128.
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Biosurfaktanty są związkami amifilowymi, które charakteryzują się 
zdolnością do obniżania napięcia powierzchniowego. Właściwości te 
zawdzięczają budowie chemicznej. Zawierają one grupę hydrofobową 
i hydrofilową. Biosurfaktanty produkowane są przez szereg drobno-
ustrojów. Według źródeł, mikroorganizmami najczęściej wykorzy-
stywanymi do otrzymywania tych związków są bakterie z rodzaju 
Pseudomonas i Bacillus. 

Biosurfaktanty cieszą się, co raz większym zainteresowaniem, 
gdyż w przeciwieństwie do syntetycznych związków, posiadają szereg 
zalet. Biosurfaktanty ze względu na brak toksyczności mogą być wy-
korzystywane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym a także 
kosmetologii. Obecnym problemem są jednak koszty ich produkcji. 
Większość biosurfaktantów pozyskiwana jest z hodowli na drogich 
podłożach, dlatego nadal poszukuje się alternatywnej formy ich syn-
tezy. Jedną z nich jest możliwość wykorzystania odpadów przemysło-
wych, która pozwoliłaby na racjonalne ich zagospodarowanie a także 
przyczyniła się do ochrony środowiska.

Celem prowadzonych badań była optymalizacja źródła węgla, 
sprzyjającego wytworzeniu biosurfaktantów przez bakterie z rodzaju 
Bacillus, a także wybór szczepu o największych zdolnościach do ich 
produkcji. Kolejny etap polegał na doborze metody oznaczenia bio-
surfaktantów w płynie pohodowlanym i ich wydzieleniu.

Otrzymane wyniki sugerują, iż najlepszym źródłem węgla okaza-
ła się glukoza, w stężeniu 2% , z kolei szczepem o najwyższej zdolno-
ści do  produkcji biosurfraktantów - Bacillus subtilis P22. 

Wśród metod identyfikacji, najlepszą z nich okazała się metoda 
drop collapse.
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Elektroda diamentowa stała się obiektem zainteresowania badaczy już 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ciągły wzrost zaintereso-
wania zawdzięcza dzięki swoim unikatowym właściwościom, takim 
jak: szeroki zakres potencjałów (od -2 V do +3 V względem Ag/AgCl), 
wysokie nadnapięcie wydzielania wodoru, tlenu i chloru, bardzo niskie 
prądy tła, doskonale polaryzowalna powierzchnia oraz odporność me-
chaniczna i korozyjna. Elektroda diamentowa domieszkowana borem 
(BDDE, z ang. boron-doped diamond electrode) znalazła szerokie za-
stosowanie w technikach woltamperometrycznych jako elektroda pra-
cująca do oznaczania substancji znajdujących się w lekach, środkach 
ochrony roślin, produktach spożywczych i wielu innych obiektach.

Fenfuram (Fnf) jest nowoczesnym pestycydem z grupy fungicy-
dów. Fnf to substancja czynna wchodząca w skład zapraw nasien-
nych. Zaprawianie ziarna jest pierwszym chemicznym zabiegiem, 
który chroni zboża przed atakiem wielu grzybów chorobotwórczych. 

W prezentowanej pracy Fnf zbadano techniką woltamperometrii fali 
prostokątnej (SWV) na elektrodzie diamentowej domieszkowanej borem 
(BDDE). Badania prowadzone były w trzech różnych roztworach elektroli-
tów podstawowych, takich jak: bufory Brittona-Robinsona (pH w zakresie 
2-12), bufory cytrynianowo-fosforanowe (pH w zakresie 2÷12) oraz kwas 
siarkowy (VI) (0.1-0.5 M). Okazało się, że Fnf jest czynny elektrochemicz-
nie i daje sygnał analityczny przy potencjale około 1.3 V. Do dalszych ba-
dań jako elektrolit podstawowy wybrano 0.35-molowy H2SO4. Dobrano 
optymalne warunki pomiarów, takie jak: pH, częstotliwość, amplituda, 
krok potencjału i czas uspokajania. Liniową zależność natężenia prą-
du piku od stężenia Fnf zaobserwowano w zakresie stężeń: 2.50•10-5 – 
3.50•10-4 mol L-1. Wyznaczono granicę wykrywalności (LOD) oraz granicę 
oznaczalności (LOQ),  a także obliczono precyzję i odzysk.

Badania finansowane z dotacji celowej Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych 
naukowców, projekt nr B1411100000473.02.



118                                        XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii

Charakterystyka estrów metylowych uzyskanych 
z olejów posmażalniczych

Przemysław Kawecki

Koło Naukowe „Kiwon” 
Politechnika Wrocławska 

Zakład Chemii i Technologii paliw 
ul. Gdańska 7/9 50-344 Wrocław

spb.kawecki@gazeta.pl

Przemysł rafineryjny wraz z ciągłym rozwojem, przyrostem demogra-
ficznym świata i poszerzaniem grupy państw rozwijających się, syste-
matycznie się rozrasta, co wymaga nieustannego powiększania bazy 
surowcowej paliw kopalnych. Informacje przekazywane przez geologów 
mówią o naturalnych zasobach ropy naftowej sięgających 270 mld ton, 
co przekłada się na zabezpieczenie potrzeb energetycznych zaspokaja-
nych ropą naftową przynajmniej do końca pierwszego półwiecza XXI 
wieku. Jednakże, biorąc pod uwagę dalszą eksploatację, a co ważniej-
sze, dostosowanie się do dyrektyw Unii Europejskiej i światowych pro-
tokołów klimatycznych, przemysł rafineryjny musi szukać alternatyw-
nych rozwiązań w kierunku dostawy paliw napędzających jednostki 
silników spalinowych. Oczywiście, oprócz konieczności spełnienia wy-
żej wymienionych obostrzeń, procesy produkcyjne winny wykazywać 
się również jak najlepszą opłacalnością wytwarzania. To niełatwe do 
osiągnięcia połączenie innowacji, technologii przyjaznej środowisku 
oraz ekonomicznej produkcji dla paliw silnikowych mają szansę za-
pewnić wytwarzane biodiesle z olejów roślinnych. Charakteryzują się 
one kilkukrotnie mniejszą emisją CO2 podczas spalania niż konwencjo-
nalne frakcje wydzielone z ropy naftowej. Szczególnym potencjałem dla 
ekologicznego użycia i recyklingu wykazują się oleje posmażalnicze, 
gdyż są to surowce z odzysku. Dzięki temu, nie wzbudzają kontrowersji 
wśród opinii międzynarodowej, w przeciwieństwie do stosowania ole-
jów roślinnych rafinowanych, których produkcja jest dedykowana pod 
wytwarzanie bioolejów. Taka praktyka jest uważana przez część świata 
za uderzającą w problemy żywnościowe globu, z tego względu, że przy 
stale rosnącej liczbie ludności Ziemi, pola uprawne wykorzystuje się 
na cele energetyczne, zamiast na uprawę roślin czy też chów bydła do 
celów spożywczych. Synteza z olejów posmażalniczych rozwiązuje ten 
problem, ponieważ przed procesem produkcyjnym biopaliwa, surowce 
te są wykorzystane m.in. w gastronomii.
Wyniki badań uzyskanych po procesie syntezy olejów posmażalniczych 
z metanolem i wodorotlenkiem potasu, jako katalizatorem, do estrów 
metylowych kwasów tłuszczowych, przeprowadzonym na mieszadle 
magnetycznym z funkcją grzania, dają możliwość analizy przydatności 
otrzymanych produktów, jako alternatywnych nośników energii. Przed-
stawione zostaną wyniki czterech parametrów ważnych dla paliw napę-
dowych, tj. lepkość kinematyczna, gęstość, temperatura zapłonu oraz 
temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP). 
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Rozwój elektroniki sprawia, że w coraz większej liczbie urządzeń do-
mowego użytku znajdują się mikrokontrolery – niewielkie procesory 
sterujące ich działaniem. Wykorzystanie mikrokontrolerów w bada-
niach naukowych umożliwia automatyzację wielu zadań oraz budo-
wę nowej aparatury. Problemem jest jednak duża liczba umiejętności 
niezbędna do projektowania układów elektronicznych, która tworzy 
wysoką „barierę wejścia”.

Arduino to platforma oparta na otwartym sprzęcie (open hardwa-
re), która umożliwia osobom bez wykształcenia elektronicznego na 
budowanie prototypów interaktywnych urządzeń. Głównym jej ele-
mentem są płytki prototypowe wyposażone w 8-bitowe mikrokontro-
lery AVR ATMega lub 32-bitowe procesory ARM, które współpracują 
z łatwym w obsłudze środowiskiem programistycznym.

W moim wystąpieniu przedstawię, jak wygląda praca z Arduino 
oraz kilka przykładowych projektów. Podzielę się także własnymi do-
świadczeniami z pracy z tą platformą.
 

Literatura:
1. http://www.arduino.cc/
2. https://www.youtube.com/watch?v=G4LhKHb6IIA
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Ze względu na ochronę środowiska, recykling odpadowych opon sa-
mochodowych oraz tworzyw sztucznych jest tematem ważnym. Zu-
żyte opony samochodowe nie mają aktualnie ściśle określonego kie-
runku recyklingu, dlatego po eksploatacji zalegają na wysypiskach 
śmieci1. Odpadowe polimery, takie jak np. polipropylen, również sta-
nowią poważny problem środowiskowy, a jak wiadomo ich produkcja 
każdego roku wzrasta. Wykorzystanie procesu pirolizy odpadowych 
opon oraz odpadowego polipropylenu wydaje się być dobrym kierun-
kiem recyklingu w/w materiałów2. W niniejszej pracy poruszony zo-
stał problem zagospodarowania w/w szkodliwych odpadów, aspekt 
emisji szkodliwych substancji wytwarzanych w procesie spalania 
odpadów oraz sposoby ograniczania emisji  zgodne z Najlepszymi 
Dostępnymi Technikami (BAT). 

Celem pracy było przeprowadzenie procesu ko-pirolizy, w której 
surowcami był odpadowy polipropylen oraz granulat opon samocho-
dowych. Kolejno określony został wpływ dodatku polimerowego na 
wydajność produktów – stałej pozostałości popirolitycznej, oleju pi-
rolitycznego oraz gazu. Kolejnym etapem było scharakteryzowanie 
otrzymanego produktu ciekłego jako potencjalnej frakcji paliwowej. 
Wykonanie oznaczeń charakterystycznych dla komercyjnie wykorzy-
stywanych paliw płynnych pozwoliło na ocenę otrzymanych cieczy 
jako potencjalnie odpowiednich do pozyskiwania frakcji paliwowych. 

1 J.W.Wandarsz, Ochrona Środowiska, 1999, 1, 33-34.
2 J. Osiński, P. Żach, Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów; Wydaw-
nictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009, 44-66.
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Do połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku jedynymi znany-
mi odmianami alotropowymi węgla były diament i grafit. W 1985 r. do 
tej grupy dołączone zostały, po odkryciu przez H. Kroto, R. Smalleya 
i R.F. Curl Jr, fulereny. Jest to grupa cząsteczek zbudowanych z kil-
kudziesięciu do kilkuset atomów węgla tworzących zamkniętą sfe-
rę. Fuleren C60 (ang. buckminsterfullerene) jest najpopularniejszym 
i najlepiej zbadanym przedstawicielem tej grupy. Ma kształt ściętego 
dwudziestościanu składającego się z 20 sześciokątów i 12 pięciokątów. 
Wykazuje wyjątkową stabilność i pośrednie właściwości aromatyczne 
wynikające z prądów pierścieniowych występujących w cząsteczce1.

Zakrzywienie powierzchni powoduje hybrydyzację atomów węgla 
pośrednią pomiędzy sp2 a sp3, dlatego też fuleren charakteryzuje się 
dużym powinowactwem elektronowym2. W cząsteczce są obecne wią-
zania podwójne między atomami węgla, które w przeciwieństwie do 
wiązań w cząsteczce benzenu, są zlokalizowane. Udowodniono, że 
cząsteczka C60 może przyłączać m.in. rodniki benzylowe, metylowe 
i nadtlenkowe, dzięki czemu została nazwana gąbką rodnikową oraz 
ma potencjalne zastosowanie jako antyoksydant3. Modyfikacja fule-
renu pozwala otrzymać substancje pochodne o właściwościach za-
równo fulerenów jak i związków przyłączanych do rdzenia węglowego.

 W pracy przedstawiono syntezę wybranych pochodnych C60 za-
liczanych do fulerenów egzohedralnych (modyfikowanych poprzez 
przyłączanie innych cząsteczek na zewnątrz sfery węglowej). Przepro-
wadzone przeze mnie syntezy miały na celu otrzymanie koniugantów 
fulerenu C60 z m.in. p-aminofenolem i p-aminoacetanilidem. Oba te 
związki należą do antyoksydantów interwentywnych4, czyli reagują-
cych z rodnikami będącymi pośrednimi czynnikami utleniającymi. 
Strukturę otrzymanych związków potwierdzono wykonując widma 
1H NMR oraz MS i IR. W celu określenia liczby przyłączonych grup do 
cząsteczki C60 zostały wykonane pomiary termograwimetrycznie.

1 W. Przygocki, A. Włochowicz, Fulereny i nanorurki; Wydawnictwo Nauko-
wo-Techniczne, Warszawa, 2001.
2 T. Da Ros, M. Prato, Chem. Comm., 1999, 8, 663.
3  Z. Shi, Y. Li, S. Wang, H. Fang, D. Zhu, Chin. Soc. Bull., 2001, 46, 1790 – 1792.
4 H. Sies, Exp. Physiol., 1997, 82, 291-295.
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Nanokrystaliczne warstwy tlenków metali wyróżnia znaczący po-
tencjał aplikacyjny, stosuje się je m.in. jako czujniki gazów, katali-
zatory lub w procesie fotogeneracji wodoru. Obecnie prowadzone są 
intensywne badania nad poprawieniem wydajności układów do pro-
cesu fotorozszczepienia wody poprzez modyfikację stosowanych elek-
trod, do budowy których wykorzystywany jest m.in. tlenek kobaltu1. 
W ostatnim czasie pojawiły się także doniesienia na temat wykorzy-
stania tlenku żelaza jako materiału anody w bateriach litowo jono-
wych2. Wykazano między innymi, że użycie nanometrycznego tlenku 
żelaza zapewnia lepszą wydajność elektrochemiczną układu. 

Wśród wielu metod wytwarzania warstw tlenków metali, stosun-
kowo najprostszą, mało kosztowną i efektywną z punktu widzenia 
wytwarzania nanoustrukturyzowanych warstw3,4 jest metoda osa-
dzania chemicznego (CBD). Celem prezentowanych badań jest okre-
ślenie wpływu parametrów procesu CBD (rodzaj i stężenie reagen-
tów, czas i temperatura osadzania) na strukturę i morfologię otrzy-
manych warstw tlenków metali. 

Praca finansowana w ramach Funduszu Młodych Naukowców 
na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej 

(Grant nr W-3/FMN/4G/2013).

1 T. Grewe, X. Deng, C. Weidenthaler, F. Schuth, and H. Tuysuz, Chem. 
Mater., 2013, 25, 4926−4935.
2 P. Zhanga, Z.P. Guoa, H.K. Liua, Electrochim. Acta, 2010, 55, 8521- 8526.
3 S. M. Pawar, B. S. Pawar, J. H. Kim, O. Joo, C. D. Lokhande, Curr. Appl. 
Phys., 2011, 11, 117-161.
4 G. Hodes, Phys.Chem.Chem.Phys., 2007, 9, 2181.
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Przy projektowaniu nowych materiałów luminescencyjnych i ma-
gnetycznych ważny jest dobór odpowiedniego polidentnego liganda. 
Polimer koordynacyjny manganu(II) został otrzymany w reakcji sol-
wotermalnej przeprowadzonej reaktorze ciśnieniowym Berghoff [1]. 

 2D polimer manganu(II) [Mn(3,3’-bptc)] krystalizuje w układzie 
rombowym (grupa przestrzenna P21212, parametry komórki 
elementarnej a=6.497(3), b= 8.931(3), c= 8.931(4) Å, V= 518.27(6) 
Å3, Z = 2. Atom manganu ma otoczenie koordynacyjne o geometrii 
zdeformowanego oktaedru. Ligand dikarboksylowy koordynuje 
poprzez karboksylowe atomy tlenu, natomiast pozostałe miejsca 
koordynacyjne zajmują karboksylanowe atomy tlenu i pirydynowe 
atomy azotu pochodzące od dwóch innych cząsteczek liganda. 

Badania magnetyczne wykazały występowanie słabych oddziały-
wań typu antyferromagnetycznego pomiędzy jonami Mn2+.

 

Rysunek 1. Polimer koordynacyjny Mn(II).

Literatura:
1. S. Qiu, Coord. Chem. Rev., 2009, 253, 2891.
2. X. Huang, J. Dou, D. Li, D. Wang, J. Coord. Chem., 2007, 60, 319.
3. X. Cao, X. Zheng, M. Chen, X. Xu, T. Sun, E. Wang, J. Coord. Chem., 2012, 65.
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Bardzo dużym problemem świata, z którym nadal nie możemy so-
bie poradzić, jest nadmierna produkcja odpadów. Większość z nich 
to produkty polimerowe, które wykorzystywane były jednokrotnie 
w głównej mierze jako opakowania. Mimo, iż pozostałości z tworzyw 
sztucznych stanowią około 8% masy wszystkich śmieci, to ich ob-
jętość przekracza już 30% wszystkich odpadów. Z powodu niskich 
kosztów wytwarzania tworzyw polimerowych  najczęściej taniej jest 
kupić nowy produkt niż przetwarzać ten już zużyty. Istnieje kilka 
potencjalnych rozwiązań tego problemu, a jednym z nich jest wpro-
wadzenie do obiegu produktów wykonanych z biodegradowalnych 
polimerów, dzięki czemu odpady będą ulegały samoczynnej destruk-
cji po ich wykorzystaniu1. 

Materiałem, który budzi największe nadzieje jest  m.in polilak-
tyd. Ulega on degradacji pod wpływem następujących czynników 
zewnętrznych: (a) światła (fotodegradacja), (b) wilgoci (degradacja hy-
drolityczna), (c) mikroorganizmów (biodegradacja)2. 

W posterze zostaną omówione polimerowe materiały biodegrado-
walne, rodzaje degradacji oraz analityczne metody badań tych proce-
sów wraz z wynikami własnymi.

1 W. Leszczyński, Biotechnologia, 1999, 2/45, 50.
2 A. Duda, S. Penczek, Polimery, 2003, 1, 16.
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Organizmy prokariotyczne są coraz częściej wykorzystywane w prze-
myśle biotechnologicznym. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu-
guje E. coli – gram-ujemna bakteria o długości ok. 2 µm. Jest ona 
szeroko stosowana ze względu na najlepiej poznaną budowę, genety-
kę i metabolizm1.  

Mechanizmy regulacyjne E. coli zależą głównie od mobilności 
białek cytoplazmatycznych. Poznanie właściwości transportu białek 
bakterii jest więc kluczem do zrozumienia reakcji zachodzących 
we wnętrzu komórki. Aby jednak badania były możliwe, konieczne 
jest uzyskanie bakterii o większych rozmiarach. W tym celu stosuje 
się hodowlę z cefaleksyną2.  

Cefaleksyna jest antybiotykiem, którego działanie polega na blo-
kowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Przy zastosowaniu od-
powiedniego stężeniu antybiotyku obserwuje się powstawanie fila-
mentów - są to połączone ze sobą kolejne bakterie, nie oddzielone od 
siebie fizyczną barierą. Tak zmodyfikowana bakteria może posłużyć 
nam jako organizm modelowy do dalszych badań3. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie dokładnego mechanizmu 
działania cefaleksyny na komórkę bakteryjną oraz zależności wzro-
stu różnych szczepów E. coli od stężenia tego antybiotyku.

1 W. Bednarski, Podstawy biotechnologii przemysłowej; Warszawa, WNT, 
2007.
2 M. Elowit, M. Surette M, P. Wolf J. Bact., 1999, 181, 197-203.
3 C. Eberhardt, J. Bact., 2003, 185, 3726-3734.
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 Peptides labelled with heavy, stable isotopes are useful in many 
areas of knowledge. One of them is proteomics, which utilises labelled 
compounds to quantify proteins by Isotopic Dilution method. Due to 
a great variety of peptides that need to be quantified it is useful to be 
able to synthesise and label any desired sequence. While there are 
methods allowing for labelling of all carboxyl groups in the peptides, 
they have significant disadvantages. One of the most important is 
that C-terminal carboxyl group is prone to back-exchange1. 

 In order to circumvent this problem we have designed a method 
of labelling Fmoc-protected amino acids with 18O. It is based on 
a method described earlier by Marecek et al2, utilising dioxane 
saturated with dry hydrogen chloride, and H2

18O as a source of heavy 
oxygen. Our method utilises microwaves to shorten exchange times 
to 15 minutes, and increase the isotopic purity of the product to over 
85%. Moreover, it is well suited to working at micro scale, and the 
obtained protected amino acids can be used to synthesise peptides 
according to Fmoc strategy without any purification3. 

Acknowledgement:
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1 X. Yao, Anal. Chem., 2011, 83, 4427-4439.
2 J. Marecek, B. Song, S. Brewer, J. Belyea, R. B. Dyer, D. P. Raleigh, Org. 
Lett., 2007, 9, 4935-4937.
3 M. Modzel, H. Płóciennik, A. Kluczyk, P. Stefanowicz, Z. Szewczuk, J. Pept. 
Sci., 2014, 20, 896-900.
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Izofurany i neurofurany to produkty wolnorodnikowego utleniania 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych odpowiednio kwasu ara-
chido-nowego (AA) oraz dokozaheksaenowego (DHA)1. Ich mierzalne 
ilości stwierdzono w szeregu ważnych narządów ssaków – co suge-
ruje ich potencjalne zastosowanie jako biomarkerów stresu oksyda-
cyjnego in vitro2. Jedną z metod pozwalających na uzyskanie wy-
godnych bloków budulcowych do syntezy izo- i neurofuranów jest 
reakcja metatezy 7-oksanorbornenów.

 
Schemat 1. Cis-dialkilotetrahydrofurany (1) w syntezie ∆6-8-izofuranu.

Wstępne badania nad metatezą 7-oksanorbornenów przepro-
wa-dzono z wykorzystaniem łatwo dostępnych egzo i endo 7-oksa-
bicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karbonitryli. Stwierdzono, że reakcje 
ROM-CM nitryli z octanem allilu zachodzą dość wydajnie (60-67%), 
podczas gdy reakcje z akrylanem etylu prowadziły wyłącznie do pro-
duktów ROMP. 

Z uwagi na to w niniejszej pracy przedstawione zostaną próby 
otrzymania sfunkcjonalizowanych tetrahydrofuranów (2) w wyniku 
sekwencji reakcji metatetycznych - etenolizy i CM produktu (1) z ubo-
go elektronowymi olefinami (np.: akrylan etylu).

1 J. P. Wolfe, M. B. Hay, Tetrahedron, 2007, 63, 261-290.
2 D. F. Taber, J. P. Fessel, L. J. Roberts 2nd, Prostag. Oth. Lipid M., 2004, 73, 
47-50.
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Steroidy są związkami pochodzenia naturalnego występującymi 
w organizmach zwierzęcych i roślinnych, jak również w mikroor-
ganizmach. Jedną z najbardziej interesujących grup związków ste-
roidowych są kwasy żółciowe1. Zawierają sztywny układ pierścieni 
z grupami hydroksylowymi w różnym  położeniu (np. 3α; 3α,12α lub 
3α,7α,12α) οraz grupę karboksylową w łańcuchu bocznym.

 

Schemat 1. Przykładowy produkt reakcji ,click chemistry’.

Jedną z podstawowych modyfikacji otrzymanych pochodnych 
kwasów żółciowych jest wprowadzenie pierścienia 1,2,3-triazolo-
wego przy pomocy chemii „click”2, poprzez połączenie azydku (np. 
1,3,5-tris(azydometylo)-benzenu) z estrem propargilowym odpowied-
niego kwasu żółciowego3.

1 L. Fieser, M. Fieser, Steroids, Rehinold Publishing Corporation, New York, 
1959.
2 F. Amblerd, J. Hyun Cho, R. F. Schinazi, Chem. Rev., 2009, 109, 4207-4220.
3 T. Pospieszny, H. Koenig, I. Kowalczyk, B. Brycki, Molecules, 2014, 19, 
2557-2570.
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Podczas prowadzonych przez nas badań, badaliśmy alternatywny 
sposób wytwarzania trwałych zawiesin nanodiamentowych w roz-
puszczalnikach silnie polarnych z proszków nanodiamentowych 
(DND) otrzymanych metodą suchej detonacji. Z uwagi na znaczną 
aglomerację cząstek w proszkach nanodiamentowych, konieczna jest 
duża ilość energii, aby rozbić je na mniejsze cząstki1. W związku 
z powyższym autorzy zastosowali dwa czynniki w celu ich rozprosze-
nia: (I) dużej mocy obróbki ultradźwiękowej i (II) niezwykle twarde 
medium ścierne jakim jest sproszkowany: tlenek cyrkonu (ZrO2), wę-
glik tytanu (TiC) lub węglik krzemu (SiC).

Proponowany sposób pozwala na uzyskanie zawiesiny DND 
w większości powszechnie używanych rozpuszczalników polarnych, 
takich jak dimetylosulfotlenek (DMSO), dimetyloformamid (DMF), 
lub woda. Najlepiej otrzymana suspensja w DMSO posiadała cząstki 
wielkości 3-7 nm, niski poziom zanieczyszczeń (mniej niż 0,1% w/w) 
i może zostać skoncentrowana w czasie procesu do 6% w/w. 

Wyniki pokazały, że otrzymane zawiesiny oferują parametry 
(np.stabilność i rozkład wielkości cząstek) porównywalne do 
zawiesin wykonanych innymi sposobami, podczas gdy proces jest 
znacznie szybszy, opłacalniejszy a produkt końcowy nie zawiera 
zanieczyszczeń w postaci metali.

1 E.D. Eidelman, V.I. Siklitsky, L.V. Sharonova, M.A. Yagovkina, M. Takahashi, 
M. Inakuma, M. Ozawa, E. Osawa, Diam. Relat. Mater., 2005, 14, 765 – 1769.
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Związki klasterowe zawierają określoną ilość ciężkich atomów sta-
nowiących regularny rdzeń otoczony grupami organicznymi. Istnieje 
kontrowersja, jak klasyfikować te związki. Naukowcy zajmujący się 
chemią koordynacyjną potraktują je jako wielordzeniowy kompleks, 
natomiast nanochemicy zobaczą w nich nanostrukturę zerowymia-
rową. 

Schemat 1. Wybrane klastery tlenkowe: a) Si8O12R8 b) Ti4O4(OR)4(OOCR’)4  
c) Ti6O6(OR)6(OOCR’)6 d) Ti8O8(OOCR’)16(grupy organiczne pominięte)

Związki klasterowe posiadające połączenia {Ti(IV)-O} w rdzeniu 
(oksoalkoholanokarboksylany tytanu(IV)) wykazują podobieństwo 
do TiO2, który posiada wiele zastosowań: (a) w przemyśle (kataliza, 
membrany ceramiczne), (b) w życiu codziennym (biały pigment) oraz 
(c) w wysokich technologiach (fotokataliza, ogniwa fotowoltaiczne, 
implanty).

Praca będzie zawierała informacje o syntezie i charakteryzacji 
spektrospokopowej omawianych związków. Zostanie również przed-
stawione wstępne wyniki właściwości użytkowych1,2.  

1 P. Piszczek, M. Richert, A. Grodzicki, E. Talik, J. Heimann, Chem. Vap. 
Dep., 2005, 11, 395.
2 P. Piszczek, A. Radtke, T. Muzioł, A. Wojtczak, Inorg. Chem., 2014, przyjęte 
do druku
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Jedną z najbardziej popularnych metod chemii obliczeniowej, stoso-
wanej zarówno przez mniej oraz bardziej doświadczonych chemików, 
jest Teoria Funkcjonału Gęstości (DFT). W odróżnieniu od innych 
popularnie stosowanych metod obliczeniowych (HF,MP2,CI), jej for-
malizm opiera się na gęstości elektronowej - nie zaś na pojęciu funk-
cji falowej. Nieodzownie łączy się ze stosowaniem funkcjonałów ko-
relacyjno-wymiennych, które tak naprawdę charakteryzują metodę 
DFT i jej zdolność do opisu efektów korelacyjnych w atomach i mole-
kułach. W szerokim gronie hybrydowych funkcjonałów, B3LYP1 jest 
obecnie najczęściej stosowanym, jednakże coraz częściej spotykamy 
się z zawodnością tego funkcjonału m.in. przy opisie właściwości 
elektrycznych czy też nieliniowych właściwości optycznych2.

W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań wła-
snych nad stosowalnością funkcjonału B3LYP przy opisie nielinio-
wych właściwości optycznych układów dwurodnikowych. Autor 
przedyskutuje wpływ korelacji elektronowej na polaryzowalność (α) 
oraz drugą hiperpolaryzowalność (γ), z wykorzystaniem modelu dy-
socjującej cząsteczki wodoru (H2) oraz wodoropodobnych dwukatio-
nów (E2

2n+ ). Główna część prezentacji dotyczyć będzie odtworzeniu 
referencyjnych wartości FCI za pomocą odpowiedniego doboru para-
metrów hybrydyzacyjnych funkcjonału B3LYP.

1 C. Lee, W. Yang and R. G. Parr, Phys. Rev. B, 1988, 37, 785.
2 B. Champagne, E. A. Perpète, D. Jacquemin, S. J. A. van Gisbergen, 
E. J. Baerends, C. Soubra- Ghaoui, K. A. Robins and B. Kirtman, J. Chem. 
Phys., 2000, 104, 4755.
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Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się ubytkiem masy kost-
nej. Jej przyczyną jest zaburzona równowaga w procesie remodelin-
gu kości. Polega ona na nieustannym zachodzeniu dwóch procesów 
– trawienia kości (przez osteoklasty) i odbudowy struktury kości 
(przez osteoblasty)1.
Celem projektu jest synteza związków bazujących strukturą na cen-
trum aktywnym ludzkiej cystatyny C (rys.1), posiadających modyfi-
kacje na C-końcu, które nie tylko zwiększą efektywność hamowania 
procesu wytwarzania osteoklastów ale też ułatwią poznanie dokład-
nego mechanizmu działania leku peptydowego dzięki zdolności do 
fluorescencji.

 

Rysunek.1 Centrum aktywne ludzkiej cystatyny C.
 

Jako metody przyłączania modyfikatorów i oczyszczania otrzy-
manych związków wykorzystamy syntezę peptydów w roztworze 
w strategii Boc, Fmoc oraz grupy Z jako protektorów grupy amino-
wej. Oczyszczanie otrzymanych związków zostanie wykonane meto-
dą HPLC w odwróconym układzie faz wykorzystując fazę stacjonar-
ną C18/C8. Opracowanie czystości związku oraz struktury otrzyma-
nego peptydomimetyku wykorzystamy MALDI-TOF.

1 Stephen Hodgson, Co radzi lekarz. Osteporoza; Świat Książki, 2007.
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Trójwartościowe jony samaru i dysprozu cechują się silnymi pasma-
mi emisji w zakresie pomarańczowo – czerwonym (570-630 nm), przy 
jednoczesnym występowaniu intensywnych pasm absorpcji w zakre-
sie uv – fioletowo-niebieskim (350 – 450 nm). Pasma absorpcji leżą 
w zakresie emisji półprzewodnikowych diód laserowych GaN.  Ko-
rzystny schemat poziomów elektronowych jonów Sm3+ i Dy3+ pozwala 
na rozpatrywanie ich jako centrów aktywnych dla nowych laserów 
typu DPSSL (Diode Pumped Solid State Laser), zdolnych do pracy 
w zakresie widzialnym1,2. Tego typu lasery, lecz pracujące w podczer-
wieni, są szeroko stosowane w nauce i technice. Powstanie poma-
rańczowo – żółtych laserów DPSSL wypełniłoby poważną lukę w źró-
dłach koherentnych w tym zakresie spektralnym. 

 

Schemat 1. Poziomy elektronowe jonów lantanowców, będących centrami 
aktywnymi dla laserów DPSSL z zakresu IR i potencjalnych z zakresu VIS 
(linie: czerwone – p. metastabilne, wytłuszczone czarne – p. pompowania). 

1 A. Strzęp, W. Ryba-Romanowski, M. Berkowski, J. Lumin., 2014, 153, 242-244.
2 A. Strzęp, W. Ryba-Romanowski, M. Berkowski, Opt. Mater., 2014, 36, 740-745.
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Badania prowadzone w zakresie chemii supramolekularnej i che-
mii koordynacyjnej nad ligandami oligopirydynowymi z kationami 
z zapełnioną podpowłoką d10, stanowią bardzo interesujący temat, 
a wyniki tych prac wiele wnoszą w świat nauki. W szczególności na 
uwagę zasługują związki srebra (I) z ligandami trójkleszczowymi, nie 
tylko ze względu na zróżnicowane struktury, ale również na właści-
wości jakie wykazują.  

Uzyskane kompleksy zostały dokładnie zbadane pod względem 
ich aktywności biologicznej, przy pozytywnym wyniku antyprolife-
racyjnym na trzech liniach ludzkich komórek nowotworowych: raka 
piersi (T47D), raka szyjki macicy (HeLa) i raka płuc (A-549). Badania 
wykazały, że związki Ag (I) specyficznie oddziałują z podwójną heli-
są DNA przez interkalację, z zastosowaniem mikroskopii konfokalnej 
zwizualizowano jak specyficznie wiążą się w jądrze.

Literatura:
1. M. A. Fik, A. Gorczyński, M. Kubicki, Z. Hnatejko, A. Fedoruk-Wyszomir-
ska, E. Wyszko, M. Giel-Pietraszuk, V. Patroniak, Eur. J. Med. Chem., 2014, 
86, 456-468.
2. U.S.Schubert, H.Hofmeier, G.R.Newkome, Modern Terpyridine Chemistry; 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KgaA, Weinheim, 2006, 69-130,
3. L. Hou, D. Li, Inorg. Chem. Commun., 2005, 8, 128-130.
4. E.C. Constable, A.J. Edwards, G.R. Haire, M.J. Hannon, P.R. Raithby, 
Polyhedron, 1998, 17, 243-253.
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Kwas melitynowy (benzenoheksakarboksylowy) to mało znany acz-
kolwiek ciekawy kwas organiczny. Jego wysoka symetria oraz two-
rzenie wielu anionów o zróżnicowanym rozkładzie ładunku w cza-
sie jonizacji1 zwróciły naszą uwagę na ewentualne struktury które 
mógłby wytworzyć w kompleksach z białkami. Do badań został wy-
brany HEWL (Hen Egg-White Lysozyme). Do badań wykorzystano 
spektroskopię IR (analiza na poziomie molekularnym), AFM, SEM 
oraz spektroskopię UV-Vis. 

Fakt, że kwas melitynowy nie tworzy łatwo kompleksów z białka-
mi mniej zasadowymi niż lizozym oraz to, że położenia pasm amid-I 
i amid-II w IR nie uległy przesunięciu oznacza, że mechanizm łącze-
nia MAc i HEWL w kompleksy jest w dużej mierze czysto elektrosta-
tyczny oraz że białko w kompleksie pozostaje w formie natywnej.

Oprócz tego przetestowaliśmy układ MAc-HEWL-ureaza, któ-
ry jest rozpuszczany po wystawieniu na niedenaturujące stężenia 
mocznika.

 
Schemat 1. Kwas melitynowy

1 Tamotsu Inabe, J. Mater. Chem., 2005, 15, 1317–1328.
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Silseskwioksany (ang. POSS) to hybrydowe, czyli nieorganiczno– 
organiczne układy zawierające dobrze zdefiniowany, nieorganiczny 
rdzeń połączeń Si-O-Si. Rodzina tych związków została ostatnio po-
szerzona o nowy typ z dwoma reaktywnymi grupami, tj. silseskwiok-
sany typu double-decker. Ze względu na swoje unikatowe właści-
wości i dostępność środków do ich modyfikacji, silseskwioksany są 
materiałami o niezwykle szerokim spektrum zastosowań1.

Celem pracy jest pokazanie nowych metod modyfikacji silse-
skwioksanów z reaktywną grupą Si – H za pomocą reakcji hydrosili-
lowania2 i winylopodstawionych silseskwioksanów za pomocą reakcji 
sililującego sprzęgania3. 

1 J. Matison, B. Marciniec, Hydrosilylation; Springer, Poznań, 2009, Rozdział 7.
2 B. Marciniec, Silicon Chemistry, 2002, 1, 155 – 175.
3 P. Żak, C. Pietraszuk, B. Marciniec, G. Spólnik, W. Danikiewicz, Adv.   
Synth.Catal., 2009, 315, 2675 – 2682.
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The upconversion phenomenon is anti-Stokes process occurring in 
solids containing f- and d-electron ions. Two or more photons are 
absorbed, resulting in emission from higher energy level. The idea 
behind application of phosphors exhibiting up-conversion is to  excite 
material with infrared radiation and as a result obtain emission 
in a visible range. With easy accessibility of NIR diode lasers as 
an excitation source, popularization of up-converting materials is 
inevitable. 

Rare earths phosphates doped with Yb3+, Eu3+, Tb3+, Tm3+ ions 
were synthesized via modified sol-gel Pechini’s method using 
ethylene glycol and citric acid. Synthesis conditions for the synthesis 
of pure and single-phased phosphates were found. Spectroscopic 
properties of YPO4 powders were investigated using excitation and 
emission spectra and luminescence lifetimes measurements. Doping 
the phosphate matrix with two kinds of emitting ions (e.g. Tm3+/Tb3+, 
Tm3+/Ho3+, Tm3+/Eu3+ ) can result in multi-color emission. Additional 
studies in order to establish possibility of energy transfer between 
Tm3+ and Tb3+/Ho3+/Eu3+ has been carried out.
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