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Sekcja 10 

CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKOWA 

Budynek B (Gmach Fizyki) Sala 112 

 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

Przewodniczący: Ewa Bulska 

                              Anna Kaczmarkiewicz 

                                    

S10 WS01 

11:00-11:30 

Elektrochemiczna charakterystyka zarodników grzybów pleśniowych, 
Adriana Palinska-Saadi, Katarzyna Kłos, Julia Pawlowska, Marta Wrzosek, 
Tomasz Sokalski, Magdalena Maj-Zurawska 

S10 WS02 

11:30-12:00 

Uniwersalne fazy stacjonarne do chromatografii cieczowej Szymon Bocian, 
Katarzyna Krzemińska, Magdalena Skoczylas, Mikołaj Dembek, Bogusław 
Buszewski 

 S10 WS03 

12:00-12:30 
Nowatorskie sposoby wytwarzania powłok włókien do mikroekstrakcji do 
fazy stacjonarnej oparte na nowych rozwiązaniach: możliwości, 
ograniczenia, zastosowania i perspektywy na przyszłość, Stanisław Popiel 

S1 KS01 

12:30-12:45 

Nowe materiały polisiloksanowe i ich zastosowanie analityczne w czujnikach 
z akustyczną falą powierzchniową (AFP) do detekcji par związków 
fosforoorganicznych w powietrzu, Michał Grabka, Krzysztof Jasek,  
Przemysław Kula 

S10 KS02 

12:45-13:00 

Fotokatalityczny rozkład anionowych i niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych, Klaudia Huszla, Dorota Cierniak, Marcin 
Wysokowski, Bogdan Wyrwas 

 3 września 2019 (wtorek) 

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

Przewodniczący: Szymon Bocian 

                              Klaudia Huszla  

S10 WS04  

15:00-15:30 

Applications of MC-ICPMS for high accuracy and precision isotope ratio 
measurements at NRC,  Lu Yang 

S10 WS05 

15:30-16:00 

Wysokorozdzielcza spektrometria mas w analizie specjacyjnej  i izotopowej- 
osiągnięcia i perspektywy,  Joanna Szpunar 

S10 KS03 

16:00-16:15 
Modyfikowane membrany krzemionkowo-celulozowe do zatężania i 
oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych,  Ewa Jamroz, Ewa 
Talik, Anna Gagor, Rafał Sitko 

S10 KS04 

16:15-16:30 

Woltamperometria stripingowa - technika umożliwiająca analizę ilościową 
jonów metali w warunkach polowych, Katarzyna Jędruchniewicz, Katarzyna 
Tyszczuk-Rotko, Agnieszka Sasal 

S10 KS05 

16:30-16:45 

Zastosowanie chromatografii oddziaływań hydrofilowych sprzężonej ze 
spektrometrią mas w analizie oligonukleotydów antysensownych, Anna 
Kaczmarkiewicz, Łukasz Nuckowski, Sylwia Studzińska 

S10 KS06 

16:45-17:00 

Dobór sposobów ekstrakcji związków fosforu z nasion roślin należących do 
różnych jednostek taksonomicznych, Anna Kafka, Dorota Wieczorek, Jacek 
Lipok 
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 4 września 2019 (środa) 

 Sesja południowa 12:00-14:00 

Przewodniczący: Stanisław Popiel, 

                              Agnieszka Sasal  

S10 WS06 

12:00-12:30 
Kropki węglowe jako selektywne sensory w oznaczaniu metali ciężkich - 
synteza, charakterystyka oraz zastosowanie do próbek biologicznych,  
Renata Gadzała-Kopciuch, Martyna Pajewska-Szmyta, Bogusław Buszewski 

S10 WS07 

12:30-13:00 
Od detektora wychwytu elektronów do hipotezy Gai – setna rocznica urodzin 
Jamesa Efraima Lovelocka, Jarosław Puton 

S10 KS07 

13:00-13:15 

Inverse opal molecularly imprinted polymer film for chemosensing of protein 
hormone, Jakub Kałęcki, Maciej Cieplak, Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu 
Sharma 

S10 KS08 

13:15-13:30 
Wybrane parametry sumaryczne w ekoanalityce, Przemysław Kosobucki 

S10 KS09 

13:30- 13:45 
Electrochemical chemosensor based on p-synephrine molecularly imprinted 
polymer using external or internal redox probe: "gate effect" in conductive 
molecularly imprinted polymers, Patrycja Łach, Maciej Cieplak, Marta 
Majewska, Krzysztof Noworyta, Piyush Sindhu Sharma, Włodzimierz Kutner 

S10 KS10 

13:45-14:00 
Nanostruktualne materiały politiofenowe w sensorach optycznych i 
elektrochemicznych , Agata Michalska, Emilia Stelmach, Ewa Jaworska, Anna 
Kisiel, Dawid Kałuża, Anna Baranowska-Korczyc, Barbara Baniak,  Krzysztof 
Maksymiuk 

 4 września 2019 (środa) 

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

Przewodniczący: Agata Michalska,  

                              Patrycja Łach 

S10 WS08 

16:00-16:30  

Przygotowanie próbek biologicznych a wyniki pomiarów składu 
pierwiastkowego i specjacji chemicznej, Anna Ruszczyńska 

S10 WS09 

16:30-17:00 

Zastosowanie mikroekstrakcji do sorbentu w igle w ekstracji 
oligonukleotydów z próbek osocza, Łukasz Nuckowski, Anna Kaczmarkiewicz, 
Sylwia Studzińska 

S10 KS11 

17:00-17:15 

Zespolone, sitodrukowane układy pomiarowe w oznaczeniach  
preparatów farmaceutycznych, Agnieszka Sasal, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, 
Katarzyna Jędruchniewicz, Michał Chojecki, Tatiana Korona 

S10 KS12 

17:15-17:30 

 

Projektowanie molekularnie drukowanego polimeru do sorpcji aceklofenaku 
– analiza teoretyczna i badania eksperymentalne , Monika Sobiech, Piotr 
Luliński 

 S10 KS13 

17:30-17:45 
Zastosowanie nowego typu adsorbentów ze związanymi cząsteczkami 
oligonukleotydów do selektywnej ekstrakcji tych związków, Sylwia 
Studzińska,  Anna Kaczmarkiewicz, Łukasz Nuckowski, Szymon Bocian 

S10 KS14 

17:45-18:00 

Chromatograficzne badania tiazolidynowej pochodnej witaminy B6, Monika 
Wrońska, Justyna Piechocka, Iwona E. Głowacka, Rafał Głowacki 
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 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   
(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)       
 

S10 P01 

 

Usieciowane poli(ciecze jonowe) jako adsorbenty w ekstrakcji 
oligonukleotydów antysensownych, Łukasz Nuckowski, Ewa Zalesińska, Anna 
Kaczmarkiewicz, Krzysztof Dzieszkowski, Zbigniew Rafiński, Sylwia Studzińska 

S10 P02 

 

Fitotoksyczność heksafluorofosforanu amonu dla wybranych gatunków 
roślin wyższych, Robert Biczak, Arkadiusz Telesiński, Dorota Dunikowska, 
Kornel Curyło, Barbara Pawłowska 

S10 P03 

 

Określenie toksyczności heksafluorofosforanu 1-butylo-4-
metylopirydyniowego dla wybranych gatunków lądowych roślin wyższych , 
Barbara Pawłowska, Maciej Płatkowski, Łukasz Węgrzynowski, Arkadiusz 
Telesiński, Robert Biczak 

S10 P04 

 

Mechanizm rozdzielania typu „mixed mode” w oparciu o charakterystykę 
faz stacjonarnych z wbudowaną grupą polarną, Katarzyna Krzemińska, 
Szymon Bocian, Mikołaj Dembek, Bogusław Buszewski  

S10 P05 

 

Izolowanie parabenów i bisfenolu z próbek mleka kobiecego z 
wykorzystaniem magnetycznych polimerów z odciśniętą cząsteczką,  

Renata Gadzała-Kopciuch, Martyna Pajewska-Szmyt, Bogusław Buszewski 

S10 P06 Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wodzisław, Barbara Gawdzik, Izabela 
Klamka Jarosław Gawdzik Robert Kowalik 

S10 P07 Wykorzystanie spektroskopii FT-IR do ilościowego oznaczania składu pasz, 
Jakub T. Hołaj-Krzak, Piotr Koczoń 

S10 P08 Usuwanie związków powierzchniowo czynnych z wód powierzchniowych w 
procesie sztucznej infiltracji, Klaudia Huszla, Zbysław Dymaczewski Joanna 
Jeż-Walkowiak, Aleksandra Makała, Dorota Cierniak, Bogdan Wyrwas 

S10 P09 Wpływ modyfikacji powierzchni SPCE ołowiem na sygnał analityczny 
wybranych jonów metali,  Katarzyna Jędruchniewicz, Katarzyna Tyszczuk-
Rotko, Agnieszka Sasal 

S10 P10 Zastosowanie cieczy jonowych jako modyfikatorów fazy ruchomej w analizie 
oligonukleotydów tiofosforanowych za pomocą chromatografii cieczowej, 
Anna Kaczmarkiewicz, Judyta Zielak, Łukasz Nuckowski, Sylwia Studzińska 

S10 P11 Kapsułki jako ultraczułe optody jonoselektywne, Anna Kisiel, Krzysztof 
Maksymiuk, Agata Michalska 

S10 P12 Żużle i popioły z termicznego przekształcania odpadów jako substrat lub 
produkt. Co dalej? Anna Pollok, Alicja Gackowska, Przemysław Kosobucki 

S10 P13 Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z kwiatów róży damasceńskiej, 
Zuzanna Piotrowicz, Łukasz Tabisz, Bogusława Łęska 

S10 P14 Zastosowanie elektrody diamentowej domieszkowanej borem do 
woltamperometrycznego badania i oznaczania terbinafiny, Katarzyna 
Mielech-Łukasiewicz, Barbara Starczewska , Aneta Sokół, Ewa Rutkowska 

S10 P15 Wpływ czynników allelopatycznych na rozwój zielenic nitkowatych, 
Radosław Pankiewicz, Bogusława Łęska, Beata Messyassz 

S10 P16 Toksyczność tetrafluoroboranu amonu dla lądowych roślin wyższych, 
Barbara Pawłowska 
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S10 P17 Badanie fitotoksyczności czwartorzędowej soli amoniowej, zawierającej 
anion heksafluorofosforanowy, Barbara Pawłowska, Arkadiusz Telesiński, 
Kornel Curyło, Martyna Śnioszek, Robert Biczak 

S10 P18 Luminescencja układu Fe(III)-RhB w postaci roztworów oraz cienkich folii 
polimerowych, Rozalia Czoik, Justyna Polak 

S10 P19 Zastosowanie zespolonych układów pomiarowych w oznaczeniach kofeiny w 
popularnych napojach, Agnieszka Sasal, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Katarzyna 
Jędruchniewicz 

S10 P20 Synteza molekularnie wdrukowanego sorbentu do ekstrakcji kwasu 4-
hydroksy-3-nitrofenylooctowego – potencjalnego biomarkera zaburzeń 
autystycznych, Marta Janczura, Monika Sobiech, Piotr Luliński 

S10 P21  Opracowanie metody rozdzielania oligonukleotydów za pomocą 
chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz, Sylwia Studzińska, 
Anna Kaczmarkiewicz, Łukasz Nuckowski 

S10 P22 Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem 
diodowym (DAD) do oznaczania jonów siarczkowych w czerwonych 
warzywach, Robert Zakrzewski, Wiktoria Zgagacz, Arkadiusz Nowicki, 
Katarzyna Urbaniak 

S10 P23 Preparatyka i właściwości adsorpcyjne membran z tlenku grafenu, Marcin 
Musielak, Ewa Talik, Anna Gągor, Rafał Sitko 

S10 P24 Identyfikacja analitów na podstawie danych otrzymywanych za pomocą 
różnicowych spektrometrów ruchliwości jonów, Bartłomiej Fliszkiewicz, 
Osmo Anttalainen, Zahra Safaei, Monika Wiśnik-Sawka, Edyta Budzyńska, 
Jarosław Puton 

S10 P25 Ocena makro-, mikro- i metali śladowych w popiołach przemysłowych jako 
potencjalnych składników możliwych do migracji w warunkach 
środowiskowych,  Jan Kalembkiewicz, Eleonora Sočo, Elżbieta Sitarz-Palczak, 
Lucyna Gmiterek, Irena Trojnar 
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S10 
CHEMIA ANALITYCZNA  

I ŚRODOWISKOWA 

WS01 
3 września (wtorek)  

budynek: B, sala: 112 
sesja: 11:00-13:00  

 

Elektrochemiczna charakterystyka zarodników grzybów pleśniowych  

Adriana Palinska-Saadia), Katarzyna Kłosb), Julia Pawlowskac), Marta Wrzosekc),  
Tomasz Sokalskid), Magdalena Maj-Zurawskab)  

a)Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,  

b) Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, mmajzur@chem.uw.edu.pl 

c) Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, 

d) Åbo Akademi University, Johan Gadolin Process Chemistry Centre, Laboratory  
of Analytical Chemistry, Biskopsgatan 8, FI-20500, Turku/Åbo, Finland 

  

Grzyby pleśniowe produkują zarodniki, które przenoszone przez wiatr przemieszczają się w sposób 
nieograniczony w atmosferze ziemskiej, niosąc duże ilości mykotoksyn produkowanych jako metabolity 
drugiego rzędu [1]. Niektóre mykotoksyny są szkodliwe, wywołują zatrucia i działają cytotoksycznie, 
mutagennie, neurotoksycznie, a nawet rakotwórczo na organizmy ludzkie i zwierzęce. Do 
najgroźniejszych toksyn wytwarzanych przez grzyby należą aflatoksyny i stachybotroksyny produkowane 
odpowiednio przez grzyby z rodzaju Aspergillus i Stachybotrys. Mykotoksyny te powodują znaczące 
straty ekonomiczne dla hodowców zwierząt i roślin, a ze względu na możliwość zakażania żywności 
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Przykładami miejsc, w których skażenie 
mykotoksynami stanowi duży problem są miejsca masowego żywienia tj. hurtownie z żywnością, 
restauracje w hotelach. Dystrybutorzy i producenci żywności ze względu na liczne zatrucia produktów 
przez te substancje narażeni są na ogromne straty finansowe w swoich fabrykach i przedsiębiorstwach. 
W związku z tym bardzo ważne jest poszukiwanie metod i opracowywanie narzędzi, które pozwalają 
wykrywać nawet niewielkie ilości szkodliwych mykotoksyn [2].  

Zbadano właściwości elektrochemiczne zarodników grzybów: Penicillium bialowiezense, 
Cladosporium limoniforme, Mucor circinelloides, Trichoderma viride, Alternaria alternata, Aspergillus 
jensenii, Stachybotrys chartarum oraz Chrysonilia crassa, których próbki pochodziły z południowej 
Finlandii. Badania przeprowadzone różnymi technikami woltamperometrycznymi z użyciem 
trójelektrodowych układów sitodrukowanych pokazały, że wszystkie zbadane zawiesiny zarodników 
grzybów przygotowane w dwóch buforach o różnym pH zawierały substancje elektroaktywne, które łatwo 
ulegały na elektrodach reakcjom utlenienia w zakresie potencjałów 0,1÷1,1 V. Umożliwiło to utworzenie 
profili woltamperometrycznych dla poszczególnych gatunków grzybów, które mogą stanowić klucz do 
identyfikacji grzybów na podstawie pomiarów elektrochemicznych zawiesin ich zarodników. 

 

Podziękowanie: Autorzy dziękują za wsparcie finansowe z Business Finland (former Finnish 
Funding Agency for Innovation-TEKES), Project No. 554/31/2016. 

 

 [1] Samson RA, Hoekstra ES, Frisvad JC, Filtenborg O (2002). Introduction to food- and airborne 
fungi. 6th edition. Centraalbureau voor Schimmelcultures. Utrecht, The Netherlands. 

[2] Mateo EM, Gómeza JV, Montoya N, Mateo-Castro R, Gimeno-Adelantado JG, Jiménez M, 
Doménech-Carbó, Food Chemistry, 2018, 267, 91-100. 
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S10 
CHEMIA ANALITYCZNA  

I ŚRODOWISKOWA 

WS02 
3 września (wtorek)  

budynek: B, sala: 112 
sesja: 11:00-13:00 

 

Uniwersalne fazy stacjonarne do chromatografii cieczowej 

Szymon Bocian, Katarzyna Krzemińska, Magdalena Skoczylas, Mikołaj Dembek,  
Bogusław Buszewski 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
 w Toruniu, Gagarina 7, 87-100 Toruń, bocian@chem.umk.pl 

 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest techniką separacyjną szeroko 
wykorzystywaną w analizie różnego rodzaju próbek w zakresie analizy żywności oraz badaniach 
farmaceutycznych i medycznych. Intensywny rozwój tej techniki narzuca konieczność opracowania 
nowoczesnych adsorbentów stanowiących wypełnienie kolumn chromatograficznych. Szczególnie 
istotne w ostatnich latach stają się chemicznie związane fazy stacjonarne umożliwiające rozdzielanie 
substancji polarnych, pełniących różnorodne role biologiczne.  

Modyfikacja powierzchni krzemionki za pomocą różnorodnych ligandów pozwala uzyskać fazy 
stacjonarne o zróżnicowanej hydrofobowości i polarności. W wyniku zaplanowanej procedury 
syntezy możliwe jest otrzymanie adsorbentów wykazujących właściwości retencyjne w odwróconym 
układzie faz chromatografii cieczowej (RP HPLC) lub w chromatografii cieczowej oddziaływań 
hydrofilowych (HILIC).  

Odpowiednie połączenie hydrofobowych i polarnych ligandów na powierzchni nośnika prowadzi do 
otrzymania faz o mieszanych właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych. Materiały takie mogą 
stać się uniwersalnymi fazami stacjonarnymi, które można stosować zarówno w odwróconym 
układzie faz chromatografii cieczowej jak i w chromatografii oddziaływań hydrofilowych. 
Przeprowadzone badania udowadniają również, że tego typu materiały mogą być zastosowane do 
rozdzieleń chromatograficznych z zastosowaniem czystej wody jako fazy ruchomej. 

 

Podziękowania: 

Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/23/N/ST4/00361 na okres 
2017 – 2019 
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S10 
CHEMIA ANALITYCZNA  

I ŚRODOWISKOWA 

WS03 
3 września (wtorek)  

budynek: B, sala: 112 
sesja: 11:00-13:00 

 

Nowatorskie sposoby wytwarzania powłok włókien do mikroekstrakcji  
do fazy stacjonarnej oparte na nowych rozwiązaniach: możliwości, ograniczenia, 

zastosowania i perspektywy na przyszłość 
Stanisław Popiel 

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych technologii i Chemii, Instytut Chemii,  
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa; stanislaw.popiel@wat.edu.pl 

 

Od czasu wynalezienia mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w 1990 r, ta technika 
ulega w dalszym ciągu szybkiemu rozwojowi. Wyjątkowe cechy oferowane przez SPME, takie jak 
bycie przyjaznym dla środowiska, możliwość automatyzacji i integralność wielu etapów 
przygotowania próbki (jak pobieranie próbki, izolacja, i wzbogacanie w jednym kroku) sprawiła, 
że jest to znakomity wybór w stosunku do konwencjonalnych metod przygotowania próbki dla 
szerokiego zakresu aplikacji analitycznych. Kilka obszernych monografii [1,2] i wiele artykułów 
przeglądowych [3,4] poświęcono opisowi podstaw naukowych SPME, jej rozwiązaniom 
wariantowym i zastosowaniom dla różnych klas analitów i matryc.  

SPME pomimo swoich wielu zalet, posiada jednak również kilka wad, takich jak: stosunkowo 
niska temperatura pracy włókien komercyjnych (niektóre do 280°C i mniej), niestabilność włókien 
w rozpuszczalnikach (także w wodzie), łatwość uszkodzenia powłoki sorpcyjnej, a przy tym włókna 
komercyjne wykazują stosunkowo małą selektywność i krótką żywotność oraz są stosunkowo 
kosztowne. W związku z tym, w ostatniej dekadzie powstało bardzo wiele prac naukowych, których 
celem było opracowanie nowych włókien sorpcyjnych o podwyższonej selektywności w stosunku do 
różnych grup związków chemicznych (analitów).  

Podstawowe zasady przygotowania włókien do SPME o zadowalającej selektywności, 
czułości, pojemności i trwałości przedstawione będą na wykładzie, którego głównym tematem będzie 
przedstawienie materiałów powłokowych i podłoży nośnych włókien do SPME. Przedstawione będą 
postępy w dziedzinie opracowywania najczęściej stosowanych materiałów powłokowych na włókna 
do SPME, w tym: cieczy jonowych, polimerowych cieczy jonowych, materiałów węglowych, a więc 
nanorurek i grafenu w różnych ich odmianach, a także polimerów z odwzorowaniem cząsteczkowym, 
struktur metaloorganicznych, metali i tlenków metali, polimerów przewodzących, modyfikowanej 
krzemionki, jak również ich hybrydowych kompozytów. Omówione również będą metody 
otrzymywania poszczególnych włókien oraz obszary zastosowań nowych włókien do SPME 
w analizie wielu analitów w rozmaitych matrycach próbek, w tym pojawiające się zastosowania 
SPME podczas ekstrakcji związków bioaktywnych w organizmach żywych zwierząt i roślin. 
W podsumowaniu omówione będą perspektywy dalszego rozwoju techniki SPME.  

Podziękowanie: Publikacja jest finansowana w ramach projektu w programie Grant Badawczy 
MON, Nr GBMON/13-994/2018/WAT.  

Literatura: 

[1]. Janusz Pawliszyn, Handbook of Solid Phase Microextraction, Elsevier 2012.  

[2]. G. Ouyang, R. Jiang (Eds), Solid Phase Microextraction; Recent Developments and Applications, 
Springer-Verlag GmbH Germany 2017. 

[3]. M. Lashgari, Y. Yamini, Talanta 2019, 191, 283–306.  

[4]. A. Roszkowska, N. Miękus, T. Bączek, J. Sep. Sci., 2019, 42, 285–302.  
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Application of MC-ICPMS for High Accuracy and Precision Isotopic Ratio 
Measurements at NRC  

Lu Yang  

National Research Council Canada, 1200 Montreal Rd, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0R6 
Lu.Yang@nrc-cnrc.gc.ca 

 

High precision and accuracy isotope ratio measurements have played central role in many 
disciplines from studies of early solar system formation and age dating in geoscience to studies in 
medical science, nuclear and forensic sciences, and environmental science etc.1-2 Currently multi-
collector inductively coupled plasma mass spectrometry (MC-ICPMS) is a powerful tool for such 
measurements, providing the instrumental isotopic fractionation/mass bias is properly dealt with, 
which is not trivial.3 In addition to commonly believed mass-dependent fractionation (MDF), mass-
independent fractionation (MIF) has been reported in MC-ICPMS itself for many elements including 
Nd4-7, Ce5, W8, Sr5, 9, Ge10, Pb10, Hg10, Si11, Ba12, Os13 and Hf14-15, which has a huge impact 
on the choice of mass bias correction models. Most applications of isotope ratio measurements rely 
on SI traceable isotopic standards to calibrate the instruments. Unfortunately, many elements still 
lacks SI traceable isotopic standard and measurements, thus, researchers are forced to use different 
commercial standard solutions as delta zero to report isotope ratios in a delta notation 
(δ=(Rsample/Rstandard-1)*1000), making isotope ratios measured world-wide incomparable. In the 
last decade, many international Metrology Institutes including NRC have made significant efforts in 
the development and the certification of isotopic standards. 

Among many mass bias correction models, without rely on isotopic standard of the analyte, two 
state-of-the-art mass bias correction models2 are capable of correcting both MDF and MIF. One is 
the primary method, so called full gravimetric isotope mixture (FGIM) model, which is based on use 
of all near–pure isotopes of an element (e.g., all four isotopes of 204Pb, 206Pb 207Pb and 208Pb) 
with known chemical purities to prepare gravimetric mixtures, without rely on any existing isotopic 
standards and prior knowledge of isotopic composition of the near-pure isotopes. The second model 
is the optimized regression model and it presents as an alternative/secondary method for absolute 
isotope ratio measurements. This method allows calibrating isotope ratios of an element using a 
known isotope ratio of another element without assuming that the two elements must necessarily 
display identical mass bias (they do not). Recent research results from our group will be presented 
and discussed in details in this lecture. 

 

Key words: Isotope ratio, Isotopic fractionation/Mass bias, Mass-dependent fractionation, 
Mass-independent fractionation, MC-ICPMS, Full gravimetric isotope mixture model, Optimized 
regression model 
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Wysokorozdzielcza spektrometria mas w analizie specjacyjnej  i izotopowej 
- osiągnięcia i perspektywy 

Joanna Szpunar 

CNRS, Institute of Analytical and Physical Chemistry for the Environment and Materials, 
Hélioparc, 2, av. Pr. Angot, F-64053 Pau, FRANCE 

 
Toksyczność, los i transport pierwiastków śladowych zależą od formy chemicznej, w jakiej 

występują one w środowisku i są przyswajane przez organizmy żywe. Również rola i funkcje 
terapeutyczne pierwiastków śladowych w biologii i medycynie są w decydującym stopniu zależne od 
formy chemicznej, w jakiej występują one w komórkach lub są podawane jako leki. Zrozumienie 
kluczowej roli specjacji pierwiastków śladowych doprowadziło do szybkiego rozwoju technik i 
metod analitycznych zdolnych do wykrywania i oznaczeń ilościowych form chemicznych 
pierwiastków na poziomie śladów i ultraśladów w złożonych matrycach w mikro- i nanolitrowych 
objętościach próbek. 

Wprowadzenie detekcji specyficznej pierwiastka w chromatografii i elektroforezie kapilarnej 
za pomocą atomowych technik spektrometrycznych opartych na absorpcji, fluorescencji, emisji, a 
następnie spektrometrii mas ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (ICP MS) 
umożliwiło przełom w środowiskowej i biologicznej analizie specjacyjnej, pozwalając na osiągnięcie 
granic wykrywalności na poziome pg/l dla wody i ng/g dla próbek biologicznych [1]. 

Metody te zrewolucjonizowały oznaczanie znanych form chemicznych pierwiastków, ale miały 
znaczne ograniczenia w badaniach eksploracyjnych w metaloproteomice i metalometabolomice. Pod 
koniec lat 90-tych nasz zespół zaproponował równoległe użycie dwóch technik spektrometrycznych: 
(i) ICP MS do oznaczeń ilościowych oraz (ii) ESI (elektrospray) MS do identyfikacji w badaniach 
eksploracyjnych nieznanych form chemicznych pierwiastków [2]. Podczas gdy pierwsze 
eksperymenty nie były zbyt zachęcające z powodu znacznych różnic między czułością ICP MS i ESI 
MS, szybka poprawa czułości spektrometrów ESI oraz wprowadzenie zintegrowanych systemów 
stosujących jonizację plazmową i ESI upowszechniły tę koncepcję czyniąc ją analityczną podstawą 
metalomiki [3]. 

Dużym postępem w analizie specjacjnej była demokratyzacja spektrometrii masowej o 
wysokiej rozdzielczości poprzez wprowadzenie instrumentów typu Orbitrap i ich kolejnych 
modyfikacji prowadzących do uzyskania 1.000.000 (dla m/z 200) rozdzielczości w trybie 
chromatograficznym, zbliżając ją do rozdzielczości spektrometrów FT-ICR. Technologia ta 
pozwoliła też obniżyć granice wykrywalności w porównaniu z uzyskiwanymi przez ICP MS. Inną 
konsekwencją postępu w spektrometii mas było wznowienie zainteresowania technikami wzbudzenia 
plazmowego w analizie specjacyjnej i izotopowej poprzez sprzężenie ich z analizatorami mas o 
wysokiej rozdzielczości. 

Wykład omawia wpływ postępu w rozdzielczości i obróbce sygnału w spektrometrii mas na 
czułość i granice detekcji w analizie specjacyjnej na przykładzie: (i) analizy specjacyjnej selenu w 
drożdżach w celu wyjaśnienia jego szlaków metabolicznych oraz (ii) analizy izotopowej uranu i 
strontu przy zastosowaniu wzbudzenia w plaźmie z wyładowaniem jarzeniowym i analizatora typu 
Orbitrap. 

[1] R. Lobinski, Appl. Spectrosc., 51, 1997, 260A-278A 
[2] R. Lobinski, J. Szpunar, Anal. Chim. Acta, 1999, 400, 321 
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Kropki węglowe jako selektywne sensory w oznaczaniu metali  
ciężkich - synteza, charakterystyka oraz zastosowanie do próbek biologicznych 

Renata Gadzała-Kopciucha,b), Martyna Pajewska-Szmyta,b), Bogusław Buszewskia,b) 
a)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, 

 Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń 
b) Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń 

 

W ostatnich latach obiektem zainteresowań naukowców na całym świecie stały się węglowe 
materiały nowej generacji nazywane kropkami węglowymi, które odkryto przypadkowo już  
w 2004 roku. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, takim jak biokompatybilność, łatwość 
funkcjonalizacji, niska toksyczność, ale przede wszystkim zdolność fluorescencji, materiały te 
zyskują na znaczeniu i ich potencjalnym wykorzystaniu. Z punktu widzenia chemii analitycznej, 
szczególną uwagę skupia się na możliwości zastosowania kropek węglowych jako selektywnych i 
specyficznych sensorów w oznaczaniu między innymi metali. Synteza oraz potrzebne do niej 
odczynniki są tanie, a ich przygotowanie jest stosunkowo proste, co w konsekwencji umożliwia na 
szybkie otrzymanie kropek węglowych mających pełnić funkcje sensora. Najczęściej wybieraną 
techniką syntezy jest podejście typu „bottom-up” z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego 
czy też prowadzona reakcji metodą hydrotermalną. W zależności od wybranej metody oraz 
prekursora węgla otrzymuje się kropki do różnych zastosowań. Działanie sensora w oznaczaniu 
analitu, polegają na specyficznych oddziaływaniach pomiędzy grupami funkcyjnymi na powierzchni 
kropek a analitem w wyniku czego dochodzi do zmian pierwotnej fluorescencji. Najczęstszym 
zjawiskiem jest jej wygaszanie „quenching effect”, a im wyższe stężenie analitu tym spadek 
intensywności fluorescencji jest większy. Choć literatura bogata jest w przykłady otrzymywania 
rożnych kwantowych sensorów to niewątpliwe obecnie obserwuje się dość znaczącą lukę w 
przypadku zastosowania ich do matryc innych niż woda. Dlatego też, pożądane jest prowadzenie 
badań, w których to kropki węglowe zostaną poddane próbie zastosowania ich do matryc o bardziej 
skomplikowanym składzie np. mleko ludzkie. 

Celem prowadzonych badań było otrzymanie selektywnych i specyficznych sensorów  
w postaci kropek węglowych do oznaczania rtęci. Wykorzystano dwie metody syntezy - metodę 
hydrotermalną oraz wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym. Jako odczynniki zastosowano  
kwas cytrynowy, glutation, tiomocznik a także melaminę, które posłużyły jako prekursory węgla do 
otrzymania kropek węglowych. Wytworzone materiały zostały scharakteryzowane za pomocą 
transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz analizy 
elementarnej (CHN) a przede wszystkim zostały zbadane ich właściwości optyczne (FLD oraz UV-
VIS). Otrzymane kropki kwantowe wykazują właściwości fluorescencyjne oraz na skutek 
oddziaływań z rtęcią następuje ich wygaszenie. Zarówno największa intensywność oraz wygaszenie 
ma miejsce w przypadku zastosowania buforu o pH=7, po odpowiednim czasie inkubacji z analitem. 
Wstępne badania z wykorzystaniem mleka kobiecego również potwierdzają możliwość zastosowania 
tego sensora do oznaczania rtęci w próbkach biologicznych. 

 

Podziękowanie: Praca finansowana z projektu Narodowego Centrum Nauki, „Multikompleksowa 
ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za 
pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych”, OPUS 15 (2018/29/B/ST4/01681). 
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Od detektora wychwytu elektronów do hipotezy Gai – setna rocznica urodzin 
Jamesa Efraima Lovelocka 

Jarosław Puton  

Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, jaroslaw.puton@wat.edu.pl 
 

26. lipca 2019 r. minęła setna rocznica urodzin Jamesa Efraima Lovelocka – niezależnego 
naukowca, wynalazcy, futurologa i obrońcy przyrody.  

Dla badaczy zajmujących się chemią analityczną, a zwłaszcza analizą instrumentalną 
J.E. Lovelock znany jest przede wszystkim jako twórca detektora wychwytu elektronów (electron 
capture detector, ECD). Przyrząd ten okazał się niezwykle przydatny w analizie próbek, w skład 
których wchodzą substancje elektrofilowe np. chlorowcopochodne lub związki zawierające grupy 
nitrowe. Zastosowania praktyczne ECD obejmują m.in. wykrywanie pestycydów, freonów  
i materiałów wybuchowych na poziomie zawartości śladowych. Pierwszy model ECD, zbudowany  
w 1957 r., był prostą komorą jonizacyjną zasilana napięciem stałym [1]. Do praktycznych zastosowań 
weszła odmiana detektora, w którym elektrony zbierane są w czasie trwania krótkich impulsów 
napięcia o dość znacznej amplitudzie [2]. Ta modyfikacja pozwoliła na wykorzystanie wyjątkowo 
wysokich wartości przekrojów czynnych na wychwyt elektronów termicznych przez cząsteczki 
substancji elektrofilowych. Dzięki temu dla niektórych substancji uzyskuje się tzw. efekt 
kulometryczny polegający na tym, że każda cząsteczka analitu jest jonizowana. Umożliwia to 
osiągnięcie bardzo niskich progów detekcji. 

J.E. Lovelock zajmuje się problemami ekosystemów. Powszechnie znane są jego badania 
atmosfery ziemskiej. Interesował się zawartością freonów w atmosferze [3] oraz ich wpływem na 
istnienie tzw. dziury ozonowej. Badania bilansu różnych związków chemicznych w atmosferze 
i oceanach stanowiły inspirację do opracowania najbardziej znanego dzieła J.E. Lovelocka – hipotezy 
Gai [4]. Jest to oryginalna teoria, która zakłada, że Ziemia jest systemem wyposażonym 
w mechanizmy samoregulacji. Sieć wzajemnych oddziaływań i sprzężeń zwrotnych w ekosystemie 
ma taką formę, aby mogły istnieć warunki do życia. Ostrzeżeniem wynikającym z hipotezy Gai jest 
stwierdzenie, że wśród organizmów zasiedlających Ziemię obecność człowieka nie jest konieczna. 
Czasami wydaje się, że jest wręcz szkodliwa. Głos J.E. Lovelocka w sprawach środowiska 
naturalnego jest słyszalny dla ekologów, a także dla socjologów i filozofów. Wyraźny jest również 
jego wpływ na poglądy społeczne oraz … kulturę masową: „Gramy na tym samym wózku / 
Podążamy w jedną stronę / Naczynia połączone / Właśnie w tym sedno /…/ Czas pod kopułę wbić / 
W czerep, łeb, głowiznę / Wszyscy jesteśmy jednym organizmem.”[5] 

 
[1] J.E. Lovelock, S.R. Lipsky, J. Am. Chem. Soc., 1960, 82, 431-433. 

[2] J.E. Lovelock, Anal. Chem., 1961, 33, 162-178. 

[3] J.E. Lovelock, R.J. Maggs, R. J. Wade, Nature, 1973, 241, 194–196. 

[4] J.E. Lovelock, Gaia: A New Look At Life on Earth, Oxford University Press, 1979. 

      (po polsku: Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, Prószyński i S-ka, 2003) 

[5] utwór Lovelock, grupa Łaki Łan, https://www.youtube.com/watch?v=u8dNmGmdvBw,  
      4 215 000 wyświetleń 
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Przygotowanie próbek biologicznych a wyniki pomiarów składu 
pierwiastkowego i specjacji chemicznej  

Anna Ruszczyńska, Andrzej Gawor, Agata Jagielska, Barbara Wagner, Ewa Bulska  

Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski, 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, aruszcz@chem.uw.edu.pl 

 

Analiza chemiczna składa się z kilku etapów, spośród których przygotowanie próbki do analizy 
jest jednym z najbardziej czasochłonnych. Każdy z tych etapów jest też obarczony ryzykiem 
popełnienia błędu, jednak procedura przygotowania ma w nim największy (60%) udział [1]. Z 
powodu różnego stanu skupienia próbek biologicznych nie ma jednakowych i uniwersalnych 
procedur przygotowania, a dodatkową trudność stanowi sposób przechowywania próbek przed 
analizą, a także ograniczona objętość uniemożliwiająca swobodne zastosowanie typowych procedur. 
Bardzo często materiał biologiczny taki, jak tkanki zwierzęce, jest opracowywany nie tylko pod 
kątem średniej zawartości pierwiastków, ale także rozmieszczenia pierwiastków w wybranych ich 
fragmentach oraz analizy specjacyjnej. Złożony skład próbek biologicznych najczęściej 
uniemożliwia bezpośrednią analizę metodami instrumentalnymi, a komplementarne badania 
wymagają zoptymalizowanych metod przygotowania próbek, których początkowe etapy mogą być 
wspólne dla kilku stosowanych metod analitycznych. Wiele etapów w procedurze przygotowania 
materiału badawczego, charakterystyczne zwłaszcza dla analizy specjacyjnej i procesów ekstrakcji, 
może powodować spotęgowanie błędów lub wręcz zafałszowywać wynik analizy. W wystąpieniu 
przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących różnych próbek biologicznych przygotowywanych 
do badania składu pierwiastkowego metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie 
sprzężonej (ICP-MS) oraz do badania specjacji selenu metodą wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej połączonej z metodą ICP-MS oraz tandemowej spektrometrii mas ze szczególnym 
uwzględnieniem etapu przygotowania. Optymalizację procedur przygotowania próbek prowadzono 
na próbkach modelowych lub materiałach odniesienia. W wynikach pomiaru zawartości niektórych 
pierwiastków zaobserwowano różnice w zależności od sposobu suszenia lub zatężania próbki, doboru 
kwasów do mineralizacji czy ekstrahentów. W analizie specjacyjnej selenu największym problemem 
okazała się wydajność i powtarzalność procedury ekstrakcji w materiale badawczym, ale także wpływ 
czasu i sposobu przechowywania ekstraktów lub próbek.  

 

 (Badania zostały przeprowadzone w Analitycznym Centrum Eksperckim w Centrum Nauk 
Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego powstałym w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o 
wysokim potencjale badawczym.)   

 

[1] A. Hulanicki, Współczesna Chemia Analityczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe 
PWN Warszawa 2001; Rozdział 2. 
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Zastosowanie mikroekstrakcji do sorbentu w igle w ekstracji oligonukleotydów  
z próbek osocza 

Łukasz Nuckowski, Anna Kaczmarkiewicz, Sylwia Studzińska 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, 
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Oligonukelotydami antysensownymi (ASO) nazywa się krótkie, jednoniciowe, chemicznie 
zmodyfikowane fragmenty kwasów nukleinowych, które mogą wiązać się z komplementarnym 
mRNA i tym samym są w stanie blokować biosyntezę białek patogenów. ASO wykazują 
terapeutyczne działanie w wielu rodzajach chorób, także nowotworowych, a jako potencjalne 
farmaceutyki przechodzą rygorystyczne badania kliniczne. Te wymagają oznaczania ASO i ich 
metabolitów w różnych matrycach biologicznych. Najpowszechniej stosowaną techniką 
przygotowania próbki przed chromatograficzną analizą ASO jest ekstrakcja do fazy stałej (ang. solid 
phase extraction – SPE). SPE jest szeroko stosowane w bioanalityce, jednak obecnym trendem jest 
jego miniaturyzacja. Pozwala ona na zachowanie wszystkich zalet tej techniki, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ilości zużywanych rozpuszczalników i skróceniu czasu ektrakcji. Przykładem jest 
mikroekstrakcja do sorbentu w igle (ang. microextraction by packed sorbent - MEPS). 

Celem badań było wykorzystanie MEPS jako metody przygotowywania próbek osocza przed 
chromatograficzną analizą ASO. Takie zastosowanie tej techniki nie było dotychczas opisane w 
literaturze. W pierwszym etapie badań zoptymalizowano procedurę ekstrakcji dla 20-merowego 
oligonukleotydu tiofosforanowego (PS). Przetestowano igły MEPS z trzema typami adsorbentów: 
poli(styren-co-diwinylobenzen), krzemionkę modyfikowaną grupami oktylowymi (C8) i 
oktadecylowymi (C18). Ze względu na polarność i anionowy charakter ASO konieczne było 
zastosowanie trybu par jonowych, a jako odczynnik do tworzenia par jonowych wykorzystano 
mieszaninę 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropan-2-olu z aminą (N,N-dimetylobutyloaminą, heksyloaminą i 
dietyloaminą). Zbadano wpływ różnych parametrów na wartości odzysku ekstrakcji: ilość cykli 
kondycjonowania złoża i przepłukiwania go próbką, rodzaj aminy i jej stężenie, oraz objętość 
odczynnika do elucji. Najwyższe wartości odzysku dla różnych adsorbentów wynosiły odpowiednio: 
SDVB – 86.7 ± 0.7%, C18 – 90.3 ± 0.1%, C8 – 87.7 ± 1.3%. Zoptymalizowane procedury 
zastosowano do ekstrakcji ASO z pięcioma różnymi typami modyfikacji, przy czym najwyższe 
wartości uzskano dla igły z wypełnieniem C8 i mieściły się one w zakresie 80,2-98,9%. Ponadto 
opracowana metoda MEPS w połączeniu z ekstrakcją ciecz-ciecz mieszaniną 
fenol/chloroform/alkohol izoamylowy została z powodzeniem zastosowana do ekstrakcji 20-
merowych oligonukleotydów tiofosforanowego i 2'-O-(2-methoksyetylowego) w mieszaninach z ich 
19- i 18-merowymi syntetycznymi metabolitami. 

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu SONATA BIS 
2016/22/E/ST4/00478 „Zastosowanie nowego typu adsorbentów oraz chromatografii cieczowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas w badaniu in vitro metabolizmu oligonukleotydów antysensowych 
dla potrzeb terapii antysensowej”.  
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Nowe materiały polisiloksanowe i ich zastosowanie analityczne  
w czujnikach z akustyczną falą powierzchniową (AFP) do detekcji par związków  

Michał Grabka, Krzysztof Jasek, Przemysław Kula, Jerzy Choma 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,  
00-908 Warszawa, michal.grabka@wat.edu.pl 

 

Czujniki grawimetryczne wyposażone w selektywne, polimerowe materiały sorpcyjne 
znalazły zastosowanie w analizatorach gazów do wykrywania bojowych środków 
fosforoorganicznych [1, 2].W procesie detekcji substancji tego typu wykorzystuje się ich zdolność 
dosorpcji w materiale polimerowym w wyniku tworzenia zasadowych wiązań wodorowych tzn. 
wiązań, w których cząsteczka związku fosforoorganicznego występuje w roli donora pary 
elektronowej do wiązania wodorowego. 

Powszechnym problemem przy oznaczaniu związkówfosforoorganicznych za pomocą 
czujników wyposażonych w kwasowe polimery jest znaczny spadek czułości w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza [3, 4] 

W pracy zsyntezowano dwa nowe  polimery: polimetylo[4-(2,3-difluoro-4-
hydroksyfenoksy)butylo]siloksan (PMFOS) oraz polimetylo[4-(4-hydroksyfenoksy)butylo]siloksan 
(PMOS). PMFOS i PMOS są polisiloksanami o architekturze liniowej z grupami funkcyjnymi 
odpowiednio4-(2,3-difluoro-4-hydroksyfenoksy)butylowymi oraz4-(4-
hydroksyfenoksy)butylowymi wykazującymi zdolność do tworzenia kwasowych wiązań 
wodorowych z parami analitu. 

Polimerynaniesiono na rezonatory z AFP metodą napylania próżniowego. Przygotowane w 
ten sposób czujniki badanoz wykorzystaniem zestawu substancji testowych. Dodatkowo jako 
odnośnikbadano czujnik z PLF(opisany w literaturze polimer kwasowy zwierający grupy 
heksafluoroizopropanolowe [1]). 

Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że czujnikiz PMFOS i PMOS wykazują 
relatywnie wysoką czułość względempar dimetylometylofosfonianu (DMMP), będącego 
zamiennikiem fosforoorganicznych bojowych środków trujących, odpowiednio ok. 828 i 264 
Hz/ppm. Dodatkowo charakteryzują się niskimi limitami detekcji tego związku (12,7 oraz 114,8ppb). 
Jak wykazały badania w przypadku czujników PMFOS i PMOS para wodna redukuje sygnał od 
DMMP w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku czujnika z PLF. 

[1] J. W. Grate, Chem. Rev. 2008, 108, 726-745. 

[2] J. W. Grate, S. J. Patrash, S. N. Kaganove,, Anal. Chem. 1999, 71, 1033-1040. 

[3] P. Mazein, C. Zimmermann, D. Rebière, C. Déjous, J. Pistré, R. Planade, Sensors and 
Actuators B, 2003, 95, 51-57. 

[4] K. Hofacre, T. Derringer, D. Folsom, T. Kelly, L. Sinnott, C. Hamilton, Z. Willenberg, ETV 
safe buildings monitoring and detection technology verification program, 
http://www.microsensorsystems.com 
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Fotokatalityczny rozkład anionowych i niejonowych związków powierzchniowo 
czynnych  

Klaudia Huszlaa), Dorota Cierniaka), Marcin Wysokowskib), Bogdan Wyrwasa) 
a) Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 

Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, klaudia.m.huszla@doctorate.put.poznan.pl 
b) Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 

Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 
 

Celem badań było określenie możliwości degradacji anionowych i niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych z wykorzystaniem promieniowania UV i katalizatora w postaci 
nanocząstek ZnO.  

Związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), wykazują zdolność do obniżania napięcia 
powierzchniowego. Każda cząsteczka zbudowana jest z części hydrofilowej i hydrofobowej. 
Surfaktanty anionowe posiadają część hydrofilową o ładunku ujemnym w środowisku wodnym,  w 
surfaktantach niejonowych część hydrofilowa nie posiada zdolności do dysocjacji. Związki te są 
szeroko stosowane jako środki piorące, myjące, w przemyśle metalurgicznym, tekstylnym. 
Powszechność stosowania surfaktanów zwiększa ryzyko zanieczyszczenia środowiska, ponieważ 
wykazują one toksyczny wpływ na organizmy, mają zdolność do bioakumulacji, powodują 
nadmierne pienienie się wód oraz zwiększają rozpuszczalność wielu niebezpiecznych 
mikrozanieczyszczeń. Problem dotyczy również biologicznych oczyszczalni ścieków, ponieważ 
surfaktanty szkodliwie wpływają na osad czynny, który jest podstawą ich funkcjonowania. Dużym 
problemem są ścieki przemysłowe, dla których stężenie surfaktantów przekracza nawet 1 g/L, a które 
trudno poddają się procesom biodegradacyjnym. Stąd potrzeba poszukiwania niebiologicznych 
metod usuwania tego typu zanieczyszczeń jest jak najbardziej wskazana.  

Fotodegradacja to proces rozkładu zanieczyszczeń pod wpływem światła UV. Najczęściej do 
takich procesów wykorzystuje się lampy ksenonowe lub rtęciowe. Aby przyspieszyć fotodegradację 
związków organicznych stosuje się fotokatalizatory w postaci nanocząstek TiO2 lub ZnO. Proces 
rozkładu związków pod wpływem światła widzialnego jest procesem znanym od dawna lecz w 
ostatnim czasie obserwuje się wzmożone zainteresowanie ze względu na łatwość prowadzenia 
reakcji. Jednakże, wykorzystanie fotokatalizy i określenie mechanizmów fotokatalitycznej degradacji 
surfaktantów jest dotychczas słabo poznane [1].  

Do badań zastosowano cztery modelowe związki powierzchniowo czynne, anionowe: SDS i 
SDBS, niejonowe: Triton X-100 i C12E10 o stałym stężeniu 10 mg/L. Badania prowadzono z 
katalizatorem ZnO w ilości 1 g/L.  

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że samo promieniowanie lampy UV nie daje 
zadowalających wyników. Dopiero dodanie fotokatalizatora (ZnO) znacząco podwyższyło stopień 
degradacji surfaktantów o kilkadziesiąt procent. Degradacja dla SDS przy użyciu samej lampy 
wzrosła z 3% do 20% z katalizatorem, dla SDBS z 8% do 52%, dla Tritonu X-100 z 0% do 47%, a 
dla C12 E10 z 18% do 37%.  

 

Praca sfinansowana została w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
działalność statutową Uczelni Wyższych 03/31/SBAD/0379.s 

 

[1] H. Hisao, S. Yamada, S. Suenaga, H. Kubota, N. Serpone, E. Pelizzetti, M. Gratzel, J.  of Photoch. 
Photobio. A, 1989, 47, 103 – 112. 

  



 

S10-16 

 

S10 
CHEMIA ANALITYCZNA  

I ŚRODOWISKOWA 

KS03 
3 września (wtorek)  

budynek: B, sala: 112 
sesja: 15:00-17:00 

 

Modyfikowane membrany krzemionkowo-celulozowe do zatężania i oznaczania 
śladowych stężeń pierwiastków toksycznych 

Ewa Jamroza), Ewa Talikb), Anna Gagorc), Rafał Sitkoa) 
a)Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

 ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, ewa.lukojko@gmail.com 
b)Zakład Fizyki Kryształów, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

c)Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław 
 
Współcześnie stosowane techniki analityczne umożliwiają wykrywanie i oznaczanie stężeń 

pierwiastków toksycznych na poziomie śladowym lub ultraśladowym. Jednakże bezpośrednia analiza 
pierwiastków w badanym materiale często utrudniona jest z powodu złożonej matrycy próbki bądź 
niskich stężeń analitów, zwykle znajdujących się poniżej granic wykrywalności powszechnie 
stosowanych technik spektroskopowych. Związku z tym konieczna jest wstępna separacja i zatężanie 
analitów. Popularne techniki zatężania takie jak ekstrakcja typu ciecz-ciecz (LLE) czy ekstrakcja do 
fazy stałej (SPE), coraz częściej zastępowane są technikami mikroekstrakcji ze względu na analizę 
niewielkiej objętości próbki, zużywając przy tym niewielkie ilości rozpuszczalników oraz generując 
małe ilości odpadów [1,2]. Celem badań była synteza i zastosowanie miniaturowych (5mm), 
modyfikowanych membran krzemionkowo-celulozowych jako stałych sorbentów w ekstrakcji do 
fazy stałej, do zatężania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych oraz oznaczenie ich techniką 
rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii. Strukturę otrzymanych membran 
analizowano w oparciu o techniki mikroskopowe i spektroskopowe. Właściwości adsorpcyjne 
membran sprawdzono poprzez przebadanie wpływu: pH, czas kontaktu i objętości próbki, jonów 
obcych, siłę jonową oraz pojemność sorpcyjną membran. 

 

Finansowanie projektu badawczego przez Narodowe Centrum Nauki (Grant nr 2015/17/B/ST4/03870)  

 

[1] X. Zhao i in., Cent. Eur. J. Chem. 2012, 10, 927–937 
[2] E. Łukojko, E. Talik, A. Gagor, R. Sitko, Anal. Chim. Acta 2018, 1008, 57–65 
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Woltamperometria stripingowa - technika umożliwiająca analizę ilościową 
jonów metali w warunkach polowych  

Katarzyna Jędruchniewicz, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Agnieszka Sasal 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, 

jedruchniewicz.katarzyna@gmail.com, ktyszczuk@poczta.umcs.pl. 
agnieszkaszwagierek@gmail.com 

 

( Woltamperometria stripingowa polega na pomiarze natężenia prądu w funkcji przyłożonego 
do elektrody pracującej potencjału. Zmiany natężenia prądu są uwarunkowane procesami 
zachodzącymi na jej powierzchni (ultenianie lub redukcja analitu) i są proporcjonalne do stężenia 
oznaczanej substancji/jonu. Istnieje szereg typów elektrod stosowanych  
w woltamperometrii, np. wisząca kroplowa elektroda rtęciowa, elektroda z węgla szklistego, 
elektroda diamentowa i inne. Wadą tych elektrod jest fakt, że nie mogą one być stosowane  
w warunkach pozalaboratoryjnych. Dobrą alternatywę stanowią miniaturowe czujniki 
sitodrukowane, które są szeroko dostępne w handlu, charakteryzują się dobrą powtarzalnością, 
odtwarzalnością pomiarów, miniaturowym rozmiarem, niską ceną i mogą być stosowane  
w analizatorach przenośnych, co umożliwia prowadzenie analiz w terenie. 

 W pracy przedstawiono woltamperometryczne metody oznaczania Cd(II) i Pb(II) [1], Tl(I) 
[2], U(VI) i Mo(VI) z zastosowaniem miniaturowych czujników sitodrukowanych, z węglową 
elektrodą pracującą modyfikowaną metalem (BiF/SPCE lub PbF/SPCE). Każda z metod została 
uprzednio zoptymalizowana, wykreślone zostały zakresy liniowe krzywych kalibracyjnych oraz 
obliczone granice wykrywalności i oznaczalności. W celu umożliwienia zastosowania opracowanych 
metod do ilościowych oznaczeń w.w. jonów w próbkach wód naturalnych, sprawdzono wpływ 
potencjalnych interferentów (obcych jonów metali oraz surfaktantów) na sygnał oznaczanych 
analitów. W przypadku występowania negatywnego wpływu, podjęto próbę eliminacji/minimalizacji 
tych interferencji stosując EDTA (czynnik kompleksujący przeszkadzające jony metali), bądź żywicę 
adsorpcyjną Amberlite XAD-7 lub XAD-16. Następnie metody zostały zastosowane do ilościowych 
oznaczeń Cd(II), Pb(II), Tl(I), U(VI) oraz Mo(VI) w certyfikowanych materiałach odniesienia. 
Otrzymane wyniki, zgodne z wartościami certyfikowanymi, świadczą  
o bardzo dobrej dokładności opracowanych metod. Dodatkowo, zastosowane w pomiarach elektrody 
umożliwiają prowadzenie oznaczeń w warunkach polowych (w miejscu pobrania próbki). 

  

[1] K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, H537-H544.  

[2] K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, Anal. Chim. Acta 2018, 1036, 16-25. 
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Zastosowanie chromatografii oddziaływań hydrofilowych sprzężonej ze 
spektrometrią mas w analizie oligonukleotydów antysensownych  

Anna Kaczmarkiewicz*, Łukasz Nuckowski, Sylwia Studzińska 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, *k.anna@doktorant.umk.pl 

 

Krótkie fragmenty kwasów nukleinowych, takie jak oligonukleotydy antysensowne (ASO), 
znalazły zastosowanie jako potencjalne leki, ze względu na zdolność hamowania ekspresji genów 
poprzez wiązanie się z komplementarną sekwencją DNA lub RNA. ASO zbudowane są zazwyczaj z 
kilkunastu jednostek monomerycznych, będących nukleotydami, oraz charakteryzują się 
zmodyfikowaną strukturą. Jedną z technik ich analizy jest chromatografia oddziaływań 
hydrofilowych (HILIC), która stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanej chromatografii par 
jonowych. 

Mechanizm retencji w trybie HILIC jest złożony i bazuje na podziale hydrofilowych analitów 
pomiędzy fazę wodną zaadsorbowaną na powierzchni fazy stacjonarnej, a organiczną fazę ruchomą. 
Retencja analitów może także wynikać z występowania oddziaływań elektrostatycznych i wiązań 
wodorowych. W trybie HILIC, stosowane fazy ruchome składają się z wody oraz dużej ilości 
rozpuszczalnika organicznego, najczęściej acetonitrylu (powyżej 60 % v/v). Z tego względu technikę 
tę można z powodzeniem połączyć ze spektrometrią mas, ponieważ duża zawartość acetonitrylu w 
fazie ruchomej, wpływa na zwiększenie efektywności jonizacji analitów przez elektrorozpraszanie. 

Z tego względu celem badań było opracowanie czułej metody oznaczania ASO za pomocą 
trybu HILIC sprzężonego z tandemową spektrometrią mas. W pierwszym etapie zbadano wpływ 
różnych faz stacjonarnych, rodzaju soli wchodzącej w skład fazy ruchomej, jej stężenia i wartości pH 
na retencję ASO, różniących się typem modyfikacji jak również długością sekwencji. Kolejnym 
istotnym aspektem było opracowanie selektywnej metody rozdzielenia mieszaniny 
zmodyfikowanych oligonukleotydów od ich syntetycznych metabolitów. Ważnym etapem 
eksperymentu była optymalizacja parametrów źródła spektrometru mas, jak również określenie 
wpływu różnych faz ruchomych na czułość oznaczania oligonukleotydów. Na podstawie uzyskanych 
wyników dobrano warunki, które zapewniały zarówno najwyższą czułość oznaczania  ASO, jak i 
selektywność ich rozdzielenia. Opracowaną metodę zastosowano w końcowym etapie badań do 
oznaczenia tych związków w próbkach wzbogaconego osocza. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że 
HILIC może być z powodzeniem stosowana w analizie ASO. 

 

Badania zostały sfinansowane ze  środków Narodowego Centrum Nauki (projekt Sonata Bis  
nr. 2016/22/E/ST4/00478). 
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Dobór sposobów ekstrakcji związków fosforu z nasion roślin należących 
do różnych jednostek taksonomicznych 

Anna Kafka, Dorota Wieczorek, Jacek Lipok  

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej,  
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, anna.kafka@student.uni.opole.pl 

 

Fosfor, obok węgla, tlenu i azotu, stanowi jeden z najistotniejszych pierwiastków niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów. W komórkach, fosfor występuje najczęściej 
w postaci grupy fosforanowej, która wchodzi w skład kwasów nukleinowych, pochodnych 
nukleotydów, fosfolipidów, albo która funkcjonalizuje białka, cukry i inne metabolity. To właśnie 
ufosforylowane cząsteczki pełnią kluczową rolę w rozwoju komórek, ich wzroście i proliferacji. 
Pochodne fosforoorganiczne obecne w żywych organizmach, najczęściej występują w formie estrów 
– w których reszta kwasu fosforowego jest połączona z cząsteczką organiczną poprzez atom tlenu. 
Rzadziej spotykane są związki, w których istnieje bezpośrednie wiązanie węgiel-fosfor. Przykładem 
tych ostatnich mogą być naturalnie występująca ciliatyna lub fosfonomycyna – substancje o 
interesującej aktywności biologicznej. 

Ze względu na istotne znaczenie fizjologiczne, fosfor może być magazynowany poprzez 
włączenie w cząsteczki niebiorące udziału w pierwotnym metabolizmie lub przeciwnie, szeroko 
stosowany w przemianach metabolicznych. Śledzenie przemian różnych form fosforu, 
przekształcanych przez organizmy, może dostarczyć interesujących i szczegółowych informacji 
na temat statusu metabolicznego. 

W oznaczeniu, zarówno ilościowym, jak i jakościowym, form fosforu w nasionach roślin, 
zasadniczym etapem jest ich wyodrębnienie. Najczęściej stosowaną metodą izolowania różnych 
związków fosforu z matryc biologicznych jest ekstrakcja ciało stałe-ciecz. Wydajność tej metody 
zależy przede wszystkim od wyboru odpowiedniej techniki, rozpuszczalnika oraz warunków 
prowadzenia procesu ekstrakcji. Dane literaturowe wskazują na wykorzystanie różnych sposobów 
prowadzenia ekstrakcji, w zależności od rodzaju matrycy i charakteru chemicznego wyodrębnianych 
związków fosforowych. Opracowanie uniwersalnej (w pewnym zakresie zastosowań) procedury 
pozyskiwania związków fosforu z nasion pozwala na stworzenie porównywalnych profili 
fosforowych. 

 
Badania są realizowane w ramach grantu 2017/27/B/NZ4/00698 
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Inverse Opal Molecularly Imprinted Polymer film for Chemosensing  
of Protein Hormone 

Jakub Kałęcki, Maciej Cieplak, Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, 
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, jkalecki@ichf.edu.pl 

 

Control of gonadotropin protein hormones levels in body fluids is a useful diagnostic tool in 
clinical practice. In recent years, there has been a steady increase in interest in fertility hormones 
determination, due to the increasing incidence of fertility related complications. Family of 
gonadotropin hormone includes human chorionic gonadotropin (hCG), follicle-stimulating hormone 
(FSH) and luteinizing hormone (LH). The accurate level of FSH determination is essential for 
checking progress of medical treatment. Both lower as well as elevate level of FSH in the blood are 
associated with disease states.  

 In current work, we have developed a synthetic receptor based chemosensor for selectively 
determining FSH. This synthetic receptor was prepared by following molecular imprinting approach. 
Receptor layer was attached close to transducer surface by electropolymerization. This is consider as 
limiting step in the development of any chemosensor.  Because, the general performance of sensors 
is often determined by the surface architectures. For instance, recognition layer in form of compact 
and thick layer can affect sensitivity and response time of final chemosensor. Therefore, we have 
deposited synthetic receptor with highly developed surface area. 

 Inverse opal structure developed via silica molding are often used to prepare well-organized 
reproducible surface enhancement. We adopted this molding approach together with surface 
imprinting technique for preparation of a hierarchical structure that provide control in the synthetic 
receptor structure at three-size scale levels. This control ensures deposition of a synthetic receptor in 
the form of an inverse opal crystal with pores of five hundred nanometers in diameter, with a few 
nanometer size molecularly imprinted cavities located directly on the inner surface of the polymer 
pores, and, on the molecular level, with recognition sites located complementarily to binding sites of 
molecules of the target protein analyte.  

 We optimized conditions for preparation of a stable homogeneous colloidal crystal structure 
with surface modified silica beads of 500 nm diameter. We confirmed regular and hexagonal packing 
of silica beads as well as resulted inverse opal surface imprinted molecular imprinted film by 
Scanning Electron Microscope (SEM). The recognition of FSH by the macroporous molecularly 
imprinted polymer film was transduced with the help of capacitive impedimetry. Femtomolar level 
of sensitivity was achieved by synergetic combination of silica molding and surface imprinting. This 
synthetic receptor, was further used for selective determination of FSH in artificial blood serum 
samples. 
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W szeroko pojętej ekonalityce tj. charakterystyce stopnia zanieczyszczenia środowiska 
(atmosfera, wody, ścieki) wykorzystuje się sumaryczne wskaźniki zanieczyszczenia zwane 
parametrami sumarycznymi. Wskaźniki te, określają całkowitą zawartość poszczególnych 
pierwiastków lub ich form, obecnych w środowisku. W oparciu o wskaźniki sumaryczne można 
uzyskać informacje o składzie chemicznym związków stanowiących zanieczyszczenie środowiska. 
Ze względu na różnorodność związków, mogących stanowić zanieczyszczenie badanego elementu 
środowiska, ich rozdzielenie, oznaczenie i identyfikacja może się okazać zadaniem trudnym i 
kosztownym. Wykorzystanie więc odpowiednich parametrów sumarycznych pozwala w wielu 
przypadkach na znaczne ograniczenie ilości niezbędnych analiz oraz na szybszą i wstępną ocenę 
stanu środowiska. 

W pracy przedstawione zostaną podstawowe parametry sumaryczne wykorzystywane w 
ekonalityce oraz sposoby ich wyznaczania. Porównane (z klasycznymi metodami) i krytycznej ocenie 
zostaną poddane, nowe metody oznaczania parametrów sumarycznych, które w ostatnich latach 
zostały przedstawione w literaturze światowej.  
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Electrochemical chemosensor based on p-synephrine molecularly imprinted 
polymer using external or internal redox probe: 

"gate effect" in conductive molecularly imprinted polymers 
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Molecularly imprinted polymers (MIPs) are excellent examples of bio-mimicking recognition 
materials.  They are widely applied for selective chemosensing.  For electrochemical determination 
of electroinactive analytes, usually some external redox probe is added to the analyte solution.  It is 
assumed that binding of target analyte molecules by MIP molecular cavities causes MIP film swelling 
or shrinking.  This behavior leads to the so called "gate effect" which consists in changing of redox 
probe permittivity through the MIP film, thus changing faradaic currents in cyclic voltammetry (CV) 
and differential pulse voltammetry (DPV) determinations. 

Herein, we investigated the "gate effect" mechanism for conductive MIP film coated electrodes 
in detail.  For that purpose, the polythiophene-based film imprinted with p-synephrine – a diet 
supplement that is suspected of causing serious cardiovascular diseases - was deposited on an 
electrode surface via electropolymerization under potentiodynamic conditions.  It was demonstrated 
that the decrease of the DPV peak current for the K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] and Ru(NH3)6Cl3 redox 
probes with the increase of the p-synephrine target analyte concentration in the test solution did not 
originate from swelling or shrinking of the MIP film but from changes in the electrochemical process 
kinetics.  The MIP-film coated electrode was examined by CV, DPV, electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS), and surface plasmon resonance (SPR) spectroscopy.  The MIP film thickness in 
both the absence and presence of the target analyte was examined with in situ atomic force 
microscopy (AFM).  Moreover, it was demonstrated that doping of the MIP film is not affected by p-
synephrine binding by MIP molecular cavities.  The decrease of the DPV peak current was caused by 
the decrease of the electrochemical reversibility of the redox probe electro-oxidation.  Therefore, the 
"gate effect" was most likely caused by changes in cation radical (polaron) mobility in the 
polythiophene MIP film.  If analyte binding to the MIP does not affect redox probe diffusion through 
the MIP film to the electrode surface, one can speculate that diffusion of this probe is not crucial in 
terms of selective determination with the MIP film coated electrode.  Therefore, a new specially 
designed monomer, vis., p-bis(2,2'-bithien-5-yl)methyl-ferrocene benzene, was used for deposition 
of a self-reporting MIP film under conditions similar to those described above.  This monomer acted 
as both the cross-linking monomer and the internal redox probe.  It was electropolymerized together 
with 2,2'-bithiophene-5-carboxylic acid in the presence of the p-synephrine template.  This self-
reporting MIP film coated electrode was successfully used for electrochemical determination of p-
synephrine in the absence of an external redox probe. 

 

[1] M. Cieplak, W. Kutner, Trends Biotechnol. 2016, 34, 922-941. 

[2] Y. Yoshimi, K. Sato, M. Ohshima, E. Piletska, Analyst 2013, 138, 5121-5128. 
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Nanostruktualne materiały politiofenowe w sensorach optycznych  
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Polimery przewodzące, w tym politiofeny są od wielu lat obiektem różnych prac badawczych, 
wykorzystywane są też w konstrukcji nowych i do ulepszania istniejących sensorów głównie 
elektrochemicznych. W tych zastosowanych typowo użyteczne są warstwy polimerów. Z puntu 
widzenia zastosowań w czujnikach polimery z rodziny politiofenów, jako takie ale i w połączeniu z 
innymi materiałami np. nanorurkami węglowymi (MWCNT), nanosferami polimerowymi mają wiele 
zalet istotnych dla ich wykorzystania, nie tylko w metodach elektrochemicznych, ale także np. w 
fluorymetrycznych.  

Przykładem zastosowania nowych materiałów z poli(3-oktylotiofen-2,5-diylem) (POT-em) w 
sensorach elektrochemicznych jest zastosowanie otrzymanego nanokompozytu POT z MWCNT jako 
stałego kontaktu w elektrodach jonoselektywnych. Zastosowanie kompozytu pozwoliło otrzymać 
sensory o bardzo dobrych parametrach analitycznych – porównywalnych z innymi rozwiązaniami, a 
jednocześnie pozwoliło wyeliminować niekorzystne i samorzutne przenoszenie POT stosowanego 
jako przetwornik jonowo-elektronowy do fazy membrany [1].  

Otrzymanie nanosfer POT w procesie nanostrącania pozwoliło zaproponować nowy typ optod 
jonoselektywnych, nie zawierających barwników pH czułych [2]. Optody tego typu zawierają 
optycznie nieaktywne jonofory i wykorzystują politiofen jako materiał nanostruktury, ale także jako 
przetwornik optyczny, którego emisja rośnie w miarę wzrostu stężenia analitu obecnego w roztworze. 
Jest to rezultat wiązania kationowego analitu przez jonofor, efekt ten jest kompensowany przez 
zmianę stosunku liczby dodatnio naładowanych i obojętnych fragmentów łańcucha polimeru 
zachodzącą w nieobecności zmian potencjału redoks, czego skutkiem jest wzrost emisji [2]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys 1. A) Zmiana widma nanosfer POT w funkcji zmian stężenia kationów potasu w próbce, B) zależność emisji w 

maksimum od logarytmu stężenia jonów potasu.  

[1] E. Jaworska, M. Mazur, K. Maksymiuk, A. Michalska, Anal . Chem. 2018, 90, 2625−2630. 

[2] K. Kłucińska, E. Stelmach, A. Kisiel, K. Maksymiuk, A. Michalska Anal. Chem. 2016, 88,  

5644 -5648.  
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Zespolone, sitodrukowane układy pomiarowe w oznaczeniach  
preparatów farmaceutycznych  
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Michał Chojeckib), Tatiana Koronab) 
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Postępujący rozwój technologii stale dąży do zmniejszania rozmiarów aparatury pomiarowej. 
Doskonałym tego przykładem są zespolone, sitodrukowane układy pomiarowe, które charakteryzują 
się niskim kosztem produkcji i wysoką powtarzalnością. Produkcja tego typu elektrod polega na 
naniesieniu odpowiedniego tuszu na przygotowane podłoże ceramiczne. Zaletą takiego podejścia jest 
możliwość modyfikacji składu nanoszonego tuszu, na przykład pokrycie go nanomateriałami, co ma 
wpływ na selektywność oraz czułość zaprojektowanego czujnika. Elektrody sitodrukowane posiadają 
niewielkie rozmiary i pozwalają na analizę małych objętości próbek związków organicznych i 
nieorganicznych jonów metali na niskich poziomach stężeń, dzięki czemu mają zastosowanie w 
kontroli jakości w obszarach środowiskowych, klinicznych, spożywczych i rolniczych. 

W niniejszej pracy przedstawiono możliwość zastosowania zespolonych, sitodrukowanych 
układów pomiarowych do oznaczania wybranych substancji czynnych preparatów farmaceutycznych 
w różnorodnych próbkach. Zaprezentowano metodę oznaczania cytrynianu sildenafilu w preparatach 
farmaceutycznych i próbkach biologicznych a także paracetamolu  
w próbkach wód naturalnych. Do badań wykorzystywano trójelektrodowe czujniki, w których skład 
wchodziły następujące elektrody: węglowa elektroda pracująca (w przypadku oznaczania 
paracetamolu, dodatkowo pokryta nanowłóknami węglowymi), węglowa elektroda pomocnicza  
i srebrna elektroda odniesienia. Powierzchnię elektrod pracujących zobrazowano za pomocą różnych 
technik mikroskopowych. Pomiary prowadzono z 0,15 mol L-1 roztworu buforu octanowego o pH = 
5,0 ± 0,1 dla cytrynianu sildenafilu i 0,1 mol L-1 H2SO4 dla paracetamolu, metodą woltamperometrii 
impulsowo-różnicowej. Zoptymalizowano parametry elektrochemiczne pomiaru: technikę rejestracji 
sygnału, amplitudę i szybkość skanowania. Za pomocą woltamperometrii cyklicznej badano 
charakter procesów elektrodowych. Sprawdzono wpływ potencjalnych interferentów mogących 
wpływać na wysokość sygnałów analitycznych, a następnie wykonano serie pomiarów do krzywej 
kalibracyjnej.  

Zaprezentowane metody charakteryzują się dużą czułością i szybkością pomiaru, a także  
z powodzeniem mogą być zastosowane do oznaczania cytrynianu sildenafilu w preparatach 
farmaceutycznych i próbkach biologicznych oraz paracetamolu w próbkach wód naturalnych. 
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Projektowanie molekularnie drukowanego polimeru do sorpcji aceklofenaku – 
analiza teoretyczna i badania eksperymentalne 

Monika Sobiech, Piotr Luliński 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Organicznej,  
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa monika.sobiech@wum.edu.pl 

 

Synteza materiałów o zaplanowanych właściwościach stwarza olbrzymie możliwości rozwoju 
nauk medycznych przyczyniając się do rozwiązania istniejących problemów z zakresu chemii, 
farmacji i medycyny. Jedną z klas takich materiałów są molekularnie drukowane polimery (MIPs) 
otrzymywane w wyniku sieciowania kompleksu prepolimeryzacyjnego utworzonego pomiędzy 
monomerami a szablonem. Zaprojektowanie efektywnego MIP o zoptymalizowanych parametrach 
sorpcji jest procesem długotrwałym i kosztownym. Skutecznym narzędziem jest tutaj analiza 
teoretyczna umożliwiająca predykcję właściwości materiału bez konieczności prowadzenia syntez. 
W rezultacie otrzymany MIP charakteryzuje się selektywną adsorpcją wykorzystywaną w syntezie 
sorbentów lub zoptymalizowaną kinetyką uwalniania wykorzystywaną w syntezie nośników leków z 
kontrolowanym profilem uwalniania.   

Celem badań było zaprojektowanie MIP do sorpcji aceklofenaku. Aceklofenak (kwas 2-(2-(2-
(2,6-dichlorofenylo)aminofenylo)acetyloksy)octowy) to niesteroidowy lek przeciwzapalny będący 
korzystniejszą alternatywą diklofenaku ze względu na mniejszą częstotliwość objawów 
niepożądanych. Jednym z podstawowych problemów w analizie aceklofenaku jest wpływ składników 
próbki na czułość stosowanych metod analitycznych, np.: chromatograficznej, spektrofotometrycznej 
czy elektrochemicznej [1]. Izolowanie związku oraz eliminowanie komponentów matrycy metodą 
ekstrakcji do fazy stałej jest niezbędnym krokiem. Ważnym problemem w terapii aceklofenakiem jest 
ograniczoną biodostępność wynikająca z niskiej rozpuszczalności leku w wodzie [2]. W związku z 
tym poszukiwane są nowe postacie leku pozwalające poprawić biodostępność i zwiększyć 
skuteczności terapii.   

Cel pracy był realizowany poprzez: a) opracowanie nowego MIP o zoptymalizowanych 
parametrach adsorpcji i desorpcji aceklofenaku metodami teoretycznymi i eksperymentalnymi; b) 
określenie możliwości zastosowania otrzymanego materiału do ekstrakcji aceklofenaku z materiału 
biologicznego; c) określenie możliwości zastosowania MIP jako nośnika aceklofenaku.  

 

 
 

 

 

 

Rys. 1. a) Struktura aceklofenaku; b) model kompleksu prepolimeryzacyjnego. Na różowo zaznaczono aceklofenak, na 
niebiesko – monomery (kwas metakrylowy, liniami przerywanymi zaznaczono istniejące oddziaływania. 

 

Pracę wykonano w ramach Projektu badawczego FW24/PM1/18 oraz grantu ICM G68-2. 

 

[1] P. Manjunatha, et al., Sens. Biosensing Res. 2018, 17, 7-17. 

[2] S. Patnaik, et al., Soft Nanosci. Lett. 2015, 5, 13-20. 

a) b) 
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Zastosowanie nowego typu adsorbentów ze związanymi cząsteczkami 
oligonukleotydów do selektywnej ekstrakcji tych związków  

Sylwia Studzińska, Anna Kaczmarkiewicz, Łukasz Nuckowski, Szymon Bocian 
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Terapia antysensowna zakłada wprowadzenie do organizmu zewnątrzkomórkowych kwasów 
nukleinowych w celach terapeutycznych. Obecnie najintensywniej rozwijający się obszar terapii 
antysensownej to wyciszanie ekspresji tych genów, których produkty powodują niekorzystne dla 
organizmu skutki. Naukowcy są w stanie zaprojektować z niezwykłą precyzją każdą część ludzkiego 
genomu, a następnie wprowadzić ją do organizmu w celach medycznych. Oligonukleotydy 
antysensowne są przykładem tego typu związków. Są one syntetycznymi, jednoniciowymi 
fragmentami kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) lub rybonukleinowego (RNA). 
Oligonukleotydy  te mogą wiązać się ze specyficznym fragmentem DNA, RNA lub białka. Pozwala 
to na przykład kontrolować syntezę białek biorących udział w patogenezie. Od tego roku w Polsce 
refundowane jest leczenie jednym z leków, w którym substancją czynną jest oligonukleotyd 
antysensowny. Lekiem tym jest Spinraza, stosowana z sukcesem w leczeniu rdzeniowego zaniku 
mięśni.  

Zastosowanie terapeutyczne oligonukleotydów antysensowych wymaga wysokiego stopnia 
kontroli jakości i identyfikacji zanieczyszczeń po syntezie, jak również monitorowania produktów 
ich metabolizmu. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na selektywne metody przygotowania 
próbek tych związków. Stosowane są m.in. ekstrakcja ciecz-ciecz mieszaniną fenol/chloroform 
(LLE), wirowanie w gradiencie gęstości, ekstrakcja do fazy stałej (SPE), rozkład enzymatyczny. W 
przypadku oznaczeń z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas 
stosowane są jednak tylko dwie z wymienionych metod: LLE oraz SPE. Ich istotnymi wadami są: 
niski odzysk i selektywność oraz znaczący wpływu matrycy na tłumienie sygnału.  

 Celem badań była synteza nowego typu adsorbentów z chemicznie związanymi 
cząsteczkami oligonukleotydów, których sekwencja była komplementarna do sekwencji badanych 
oligonukleotydów antsensownych. Umożliwiło to selektywną ekstrakcję tych związków. Adsorbenty 
te zostały zsyntezowane na bazie żelu krzemionkowego. W pierwszym etapie syntezy ich 
powierzchnię zmodyfikowano cząsteczkami aminokwasu (kwas asparaginowy), a następnie 
cząsteczkami oligonukleotydów. Badano wpływ kilku parametrów na selektywną adsorpcję i 
desorpcję oligonukleotydów z powierzchni nowych materiałów, należały do nich stężenie, czas, 
zmiany w obrąbie sekwencji oligonukleotydów, różne typy modyfikacji oligonukleotydów. 

 

  

Podziękowanie. Badania realizowane były w ramach grantu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki 
2016/22/E/ST4/00478. 
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Chromatograficzne badania tiazolidynowej pochodnej witaminy B6 

Monika Wrońskaa), Justyna Piechockaa), Iwona E. Głowackab), Rafał Głowackia)  
a)Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska, 

ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, m.wronska17@onet.eu 
b) Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Bioorganicznej,  

ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź 

 

Choroby cywilizacyjne stanowią obecnie najczęstszą przyczynę zgonów w krajach 
wysokorozwiniętych, w tym również w Polsce. Od lat prowadzone są badania dotyczące 
poszukiwania szybkich sposobów wczesnego diagnozowania schorzeń, takich jak choroby 
nowotworowe czy neurodegeneracyjne. Wiele składników obecnych w ustroju człowieka pełni rolę 
markerów chorób, niemniej jednak istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych, bardziej 
specyficznych wskaźników. Obecność w osoczu, moczu jak i ślinie człowieka oraz rola w organizmie 
aktywnej formy witaminy B6 - fosforanu 5’- pirydoksalu (PLP) oraz cysteiny (Cys) jest dobrze 
udokumentowana [1,2]. Związki te występują naturalnie w organizmie człowieka, a ich zawartość 
jest skorelowana z rozwojem niektórych chorób. Literatura światowa nie dostarcza żadnych 
informacji na temat obecności w organizmie człowieka kwasu 2-pirydoksylo-1,3-tiazolidyno-4-
karboksylowego (PTCA), pomimo faktu, że substraty niezbędne do reakcji, czyli Cys i PLP w nim 
występują. Nie opracowano również metody analitycznej umożliwiającej jednoczesną identyfikację 
i oznaczanie PTCA w próbkach biologicznych.  

 W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione wybrane doniesienia na temat reakcji 
endogennych aminokwasów tiolowych z aldehydami. Jedna z opublikowanych metod potwierdza 
reaktywność Cys względem witaminy B6, w kontekście możliwości bezpośredniego oznaczania 
adduktu Cys-PLP techniką HPLC z detekcją UV-Vis [3]. Wieloetapowa i dość czasochłonna 
procedura przygotowania próbki do analizy skłoniła nas do podjęcia prób oznaczenia analitu techniką 
GC-MS. W ramach realizowanego projektu postanowiliśmy w pierwszym etapie zsyntetyzować 
obiekt badań, czyli niedostępny komercyjnie PTCA, opierając się na elementach opublikowanej 
wcześniej procedury [2]. Metoda chromatograficzna opiera się natomiast na wytworzeniu lotnej 
pochodnej trimetylosililowej i wykazuje liniowość w zakresie 0,075–1 nmol mL-1 oraz 
charakteryzując się dobrą czułością, co w najbliższej przyszłości pozwoli na podjęcie prób 
ilościowego oznaczania PTCA w próbkach biologicznych. 

 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (2017/27/B/ST4/01476), 
(2018/02/X/ST4/00779). 

 

[1] H. Jakubowski, Chem. Eur. J. 2006, 12, 8039-8043.  

[2] J. Stachniuk, et al. Talanta, 2016, 155, 70-77. 

[3] R. Głowacki, et al. Anal. Bioanal. Chem. 2016, 408, 1935-1941.  
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Usieciowane poli(ciecze jonowe) jako adsorbenty w ekstrakcji oligonukleotydów 
antysensownych 

Łukasz Nuckowskia), Ewa Zalesińskaa), Anna Kaczmarkiewicza), Krzysztof Dzieszkowskib), 
Zbigniew Rafińskib), Sylwia Studzińskaa) 

a) Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 
b) Katedra Chemii Organicznej  

Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, 

tel. (48)(56)6114308, fax. (48)(56)6114837, l.nuc@doktorant.umk.pl  

Ciecze jonowe (ang. ionic liquids – IL) od czasów odkrycia stały się obiektem intensywnego 
zainteresowania naukowców. Wśród licznych zastosowań tych związków znalazło się wykorzystanie 
ich w analityce, także w bioanalityce. Stosowane są m.in. w przygotowaniu próbek. Właściwości 
fizyczne IL pozwalają na ich wykorzystywanie w ekstrakcji ciecz-ciecz. Ponadto, modyfikacja nimi 
powierzchni adsorbentów pozwoliła wykorzystać potencjał IL w ekstrakcji do fazy stałej (ang. solid 
phase extraction – SPE. 

Celem pracy było opracowanie nowego polimerowego adsorbentu, który zostanie 
wykorzystany w ekstrakcji oligonukleotydów. Związki te to któtkie odcinki kwasów nukleinowych. 
Pełnią one różne role biologiczne, przykładem może być mikroRNA regulujące ekspresję genów. 
Zmodyfikowane chemicznie oligonukleotydy wykorzystywane są natomiast w terapii antysensownej. 

W chemii analitycznej stosuje się krzemionkę modyfikowaną cząsteczkami cieczy jonowych, 
jednak oligonukleotydy mogą trwale wiązać się do jej powierzchni. Dlatego w badaniach 
wykorzystano zsyntezowane usieciowane poli(ciecze jonowe): poli(bromek n-
heksylowinyloimidazoliowy-co-diwinylobenzen) oraz poli(bromek n-butylowinyloimidazoliowy-
co-diwinylobenzen). 

W pierwszym etapie zbadano zdolność sorbcyjną polimerów wobec oligonukleotydów: 11-
merowego i 20-merowego niezmodyfikowanego DNA. Następnie zbadano różne warunki desorpcji 
ekstrahowanych związków. Przetestowano roztwory soli nieorganicznych (NaCl, NaNO3 i NaClO4) 
o różnych stężeniach i wartościach pH, z dodatkiem buforu fosforanowego i rozpuszczalnika 
organicznego (metanol, acetonitryl). Ponadto zbadano wpływ modyfikacji chemicznej 
oligonukleotydu na procesy ich adsorbcji i desorbcji. Opracowaną procedurę ekstrakcji 
przetestowano do przygotowania próbki wzbogaconego osocza przed analizą oligonukleotydów za 
pomocą UHPLC z detektorem UV. 

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu SONATA BIS 
2016/22/E/ST4/00478 „Zastosowanie nowego typu adsorbentów oraz chromatografii cieczowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas w badaniu in vitro metabolizmu oligonukleotydów antysensowych 
dla potrzeb terapii antysensowej”.  

  



 

S10-29 

 

S10 
CHEMIA ANALITYCZNA  

I ŚRODOWISKOWA 

P02 
3 września (wtorek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30 

 

Fitotoksyczność heksafluorofosforanu amonu dla wybranych gatunków roślin 
wyższych  

Robert Biczaka), Arkadiusz Telesińskib), Dorota Dunikowskab), Kornel Curyłob),   
Barbara Pawłowskaa)  

a)Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej13/15, 42-200 Częstochowa, r.biczak@ujd.edu.pl 

b) Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny               
w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin 

 

Zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej wszelkie substancje przed wprowadzaniem do obrotu podlegają licznym 
badaniom. W świetle tych przepisów równie istotnym staje się przeprowadzenie badań i uzupełnienie 
brakujących informacji dla substancji już dostępnych na rynku. Do związków, które powinny być 
szczególnie dokładnie przebadane ze względu na obecność w ich budowie fluoru, pierwiastka, który 
w większych ilościach jest silnie toksyczny dla środowiska, należą m.in. heksafluorofosforany. Anion 
heksafluorofosforanowy może ulegać hydrolizie, w wyniku której powstaje bardzo toksyczny dla 
środowiska fluorowodór HF [1-3]. Fluor pobierany przez rośliny w większych ilościach może 
powodować zakłócenia procesu fotosyntezy, czego efektem jest hamowanie wzrostu roślin i redukcja 
ich biomasy oraz zmniejszenie objętości nasion. W wyniku zbyt dużej akumulacji fluoru u roślin 
obserwuje się zmiany chlorotyczne i nekrotyczne, a w skrajnych przypadkach całkowite obumarcie 
roślin. Rośliny takie mogą również stanowić zagrożenie dla zwierząt i ludzi, dla których stanowią 
pożywienie [4]. 

W prezentowanej pracy określono wpływ heksafluorofosforanu amonu – [NH4][PF6] na 
wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin wyższych. Do eksperymentu wazonowego wybrano 
roślinę jednoliścienną – jęczmień jary (Hordeum vulgare L.) i roślinę dwuliścienną – rzodkiewkę 
zwyczajną (Raphanus sativus L. subvar. radicula Pers.). Badania przeprowadzono w oparciu 
o przewodnik OECD/OCDE 208/2006 Guide [5]. Badany związek wprowadzono do gleby w różnych 
stężeniach (0-1000 mg/kg s.m. gleby). Jako wskaźnik toksyczności [NH4][PF6] posłużyło określenie 
inhibicji plonu świeżej masy roślin oraz zahamowanie wzrostu ich korzeni i pędów, jak również 
wyznaczenie potencjału kiełkowania (GP) i szybkości kiełkowania (GR). Określono również 
zawartość suchej masy obu roślin doświadczalnych.  

 

[1] J. Pernak, I. Goc, I. Mirska, Green Chem. 2004, 6, 323-329. 

[2] T.P.T.Pham, C.-W. Cho, Y.-S. Yun, 2010. Water Res. 44, 352-372.  

[3] M. Cvjetko Bubalo, K. Hanousek, K. Radošević, V.G. Srček, T. Jakovljević, I. Radojčić    
Redovniković, Ecotox. Environ. Saf. 2014, 101, 116-123. 

[4] A. Telesiński, M. Śnioszek, Bromat. Chem. Toksykol. 2009, 4, 1148–1154. 

[5] OECD/OCDE 208 (2006) – Guidelines for the testing of chemical. Terrestrial plant: seedling test: 
seedlings emergence and seedling growth test. 
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Określenie toksyczności heksafluorofosforanu 1-butylo-4-metylopirydyniowego 
dla wybranych gatunków lądowych roślin wyższych 

Barbara Pawłowskaa), Maciej Płatkowskib), Łukasz Węgrzynowskib), Arkadiusz Telesińskib), 
Robert Biczaka) 

a)Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej13/15, 42-200 Częstochowa, r.biczak@ujd.edu.pl 

b) Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny               
w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin 

 

Ciecze jonowe (ILs) to związki chemiczne zbudowane z organicznego kationu oraz 
organicznego lub nieorganicznego anionu, a ich temperatura topnienia nie przekracza 100 oC. Dzięki 
swym doskonałym właściwościom tj. niska prężność par, nielotność, niepalność, stabilność termiczna 
i elektrochemiczna, dobre właściwości katalityczne oraz możliwości ich projektowania tak, aby 
uzyskać związki o pożądanych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych, ILs 
znalazły szereg zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Liczne prowadzone badania wskazują 
jednak, że ciecze jonowe mogą wykazywać niekorzystne oddziaływanie zarówno na środowisko 
wodne, jak i glebowe [1-3]. 

W związku z powyższym, w prezentowanej pracy określono wpływ heksafluorofosforanu  1-
butylo-4-metylopirydyniowego – [Piryd][PF6] na wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin 
wyższych. Do eksperymentu wazonowego wybrano roślinę jednoliścienną – jęczmień jary (Hordeum 
vulgare L.) i roślinę dwuliścienną – rzodkiewkę zwyczajną (Raphanus sativus L. subvar. radicula 
Pers.). Badania przeprowadzono w oparciu o przewodnik OECD/OCDE 208/2006 Guide [4]. Badany 
związek wprowadzono do gleby w różnych stężeniach (0-1000 mg/kg s.m. gleby). Jako wskaźnik 
toksyczności [Piryd][PF6] posłużyło określenie zawartości suchej masy oraz fluoru w siewkach 
badanych roślin. Na podstawie wartości inhibicji plonu świeżej masy oraz długości części 
nadziemnych roślin i ich korzeni wyznaczono wartości EC50. 

 

[1] B. Pawłowska, J. Feder-Kubis, A. Telesiński, R. Biczak, J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 3086-
3095. 

[2] T. Liu, L. Zhu, H. Xie, J. Wang, J. Wang, F. Sun, F. Wang,  Environ. Sci. Pollut. Res. 2014, 21, 
3936−3945. 

[3] M. Cvjetko Bubalo, K. Hanousek, K. Radošević, V.G. Srček, T. Jakovljević, I. Radojčić    
Redovniković, Ecotox. Environ. Saf. 2014, 101, 116-123. 

[4] OECD/OCDE 208 (2006) – Guidelines for the testing of chemical. Terrestrial plant: seedling test: 
seedlings emergence and seedling growth test. 
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Mechanizm rozdzielania typu „mixed mode” w oparciu o charakterystykę faz 
stacjonarnych z wbudowaną grupą polarną  

Katarzyna Krzemińska, Szymon Bocian, Mikołaj Dembek, Bogusław Buszewski  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska  
i Bioanalityki, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, bocian@chem.umk.pl 

 

Największą grupę chemicznie związanych faz stacjonarnych stosowanych w wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej HPLC stanowią te syntetyzowane na żelu krzemionkowym. Nośnik ten jest 
bardzo dobrze scharakteryzowanym materiałem. Jego trwałość, podatność na modyfikacje, a także 
szereg innych zalet czynią go niezwykle użytecznym dla celów preparatyki faz stacjonarnych. 
Odpowiednio dobrane ligandy pozwalają na uzyskanie w czasie syntezy materiału o specyficznych 
właściwościach. Wprowadzenie polarnej grupy funkcyjnej do klasycznego wypełnienia alkilowego 
umożliwia otrzymanie adsorbentu o niezwykle specyficznych właściwościach. Obecność cząsteczki 
o charakterze polarnym w pobliżu powierzchni żelu krzemionkowego ułatwia solwatowanie jego 
powierzchni przez cząsteczki wody jednocześnie pozwalając na zachowanie konformacyjnej 
swobody łańcucha alkilowego dodatkowo umożliwiając mu oddziaływanie z polarnymi analitami.  

Tak uzyskany materiał utrzymuje charakter fazy do chromatografii w odwróconym układzie 
faz (RP-HPLC) będącego jednocześnie stabilnym i trwałym w warunkach zarówno organicznych jak 
i czysto wodnych. 

Celem badań było otrzymanie serii materiałów chromatograficznych poprzez modyfikację 
nośnika diolowego odpowiednimi ligandami. Uzyskane sorbenty zostały poddane szczegółowej  
charakterystyce zarówno fizyko-chemicznej jak i chromatograficznej w układzie RP-HPLC i HILIC, 
a także z zastosowaniem tylko czystej wody (bez dodatku soli jonogennych i innych modyfikatorów) 
jako fazy ruchomej. Dodatkowo w celu lepszego scharakteryzowania powierzchni dokonano 
pomiarów potencjału zeta oraz wyznaczono nadmiarowe izotermy adsorpcji rozpuszczalników 
stosując podejście objętościowe zamiast podejścia molowego. Ponadto wykazano retencję i 
selektywność tych materiałów w różnych systemach chromatograficznych z zastosowaniem wzorców 
substancji o znaczeniu biologicznym.  

 

Podziękowania: 

Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/23/N/ST4/00361 na okres 
2017 – 2019 
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Izolowanie parabenów i bisfenolu z próbek mleka kobiecego  
z wykorzystaniem magnetycznych polimerów z odciśniętą cząsteczką 

Renata Gadzała-Kopciucha,b), Martyna Pajewska-Szmyta,b), Bogusław Buszewskia,b) 
a)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, 

 Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń 
b)Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń 

 

Związki zdolne do zmiany funkcjonowania układu hormonalnego (ksenoestrogeny) stanowią 
coraz częstszy obiekt zainteresowania prowadzonych badań prowadzonych przez różne ośrodki 
naukowe. Ich rosnące występowanie w środowisku, ze względu na obecność w tworzywach 
sztucznych, a także kosmetykach, przyczynia się do wzrostu ryzyka zagrożenia tymi związkami 
organizmów żywych. Dlatego też, istotnym staje się określenie zawartości ksenoestrogenów 
w różnych próbkach biologicznych. Podejmuje się więc próby poszukiwania selektywnych metod 
przygotowania próbek, które umożliwiają wyizolowanie tych związków z tak różnorodnych i 
złożonych matryc jakimi są próbki biologiczne (np. mleka ludzkie). Jedną z nich jest ekstrakcja do 
fazy stałej z wykorzystaniem polimerów z odciśniętą cząsteczką bądź magnetycznych polimerów z 
odciśniętą cząsteczką jako potencjalnych sorbentów. Materiały te są coraz częściej wykorzystywane 
ze względu na łatwość przeprowadzenia procesu ekstrakcji, szybkie wyodrębnienie analitu z próbki 
i wzbogacenie, selektywną adsorpcję, a także możliwość ponownego użycia. Proces wytworzenia 
takich materiałów polega na wytworzeniu rdzenia magnetycznego, który otoczkowany jest warstwą 
polimerową. Polimeryzacja wiąże się z doborem odpowiednich monomerów funkcyjnych oraz 
monomerów sieciujących, które w obecności inicjatora i cząsteczek wzorca przy użyciu 
odpowiednich rozpuszczalników porotwórczych prowadzą do otrzymania selektywnej warstewki 
polimerowej. 

Nadrzędnym celem badań było opracowanie metody wyodrębniania bisfenolu A oraz pięciu 
parabenów: metylo-, etylo-, propylo-, butylo- i benzyloparabenu z mleka kobiecego z 
wykorzystaniem otrzymanych sorbentów z odciśniętą cząsteczką o właściwościach magnetycznych 
(MMIPs). Opracowano metodę otrzymywania sorbentów wykorzystując różne metody przebiegajce 
w trzech etapach. Pierwszym etapem było utworzenie magnetycznego rdzenia, którym był tlenek 
żelaza(II) diżelaza(III), a następnie jego modyfikacja związkami powierzchniowo czynnymi bądź 
grupami silanowymi. Końcowy etap to utworzenie struktury polimerowej z odciśniętą cząsteczką na 
otoczkowanej powierzchni rdzenia. Wszystkie otrzymane materiały poddano charakterystyce 
fizykochemicznej za pomocą SEM, TEM, XRD oraz FT-IR celem potwierdzenia utworzonej 
struktury przypowierzchniowej. Do wyizolowania, wzbogacenia oraz oczyszczenia próbek 
wykorzystano dyspersyjną ekstrakcję do fazy stałej. Opracowana metoda analityczna z 
wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z detektorem 
fluorymetrycznym umożliwiła analizę jakościową i ilościową wybranych związków, gdzie 
wyznaczone wartości granicy wykrywalności i oznaczalności były na niskim poziomie stężeń (LOD 
od 1,1 – 2,7 ng/ml; LOQ od 3,6 – 8,1 ng/ml).  
 
Podziękowanie: Praca finansowana z projektu Narodowego Centrum Nauki, „Multikompleksowa 
ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za 
pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych”, OPUS 15 (2018/29/B/ST4/01681). 
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Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wodzisław 

Barbara Gawdzika), Izabela Klamkab) Jarosław Gawdzikb) Robert Kowalikb)  

a)Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  Zakład 
chemii organicznej, ul. Świętokrzyska 16, Kielce,  Barbara.gawdzik@ujk.edu.pl 

b) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki, ul. 1000-lecia 
Państwa Polskiego 7, Kielce 

 

Celem pracy była charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wodzisław. 
Dokonano charakterystyki gminy pod względem położenia, ludności, klimatu oraz zasobów 
wodnych. Scharakteryzowano źródła wody wodociągowej, długość sieci oraz ilość przyłączy. 
Przedstawiono istniejącą sieć kanalizacyjną w gminie, istniejące oczyszczalnie ścieków oraz sposoby 
unieszkodliwiania ścieków na posesjach nie podłączonych do zbiorowego systemu odprowadzania 
ścieków.  W obrębie gminy Wodzisław działają cztery oczyszczalnie ścieków, każda z nich została 
dogłębnie przeanalizowana. Po przeanalizowaniu dostępnych danych dokonano oceny gospodarki 
wodno-ściekowej w badanej gminie. Jej stan został określony jako niezadowalający. Jednoznaczny 
wpływ na taką ocenę miało to, że nie wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z sieci wodociągowej, 
niewielka długość sieci kanalizacyjnej oraz zły stan zbiorników bezodpływowych. 
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Wykorzystanie spektroskopii FT-IR do ilościowego oznaczania składu pasz 

Jakub T. Hołaj-Krzaka), Piotr Koczońb) 

a)Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, 
Zakład Analizy Żywności, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, jakub.holaj-krzak@ibprs.pl 

b)Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Zakład 
Chemii Organicznej i Chemii Żywności, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

 

 Chemometria stanowi bardzo efektywne narzędzie do rozwiązywania złożonych problemów 
z zakresu chemii analitycznej, w szczególności związanych z kontrolą jakości. Analiza 
wielowymiarowa z wykorzystaniem algorytmu PLS pozostaje szczególnie wydajna w przypadku 
danych silnie współliniowych, obarczonych szumem, o dużej liczbie zmiennych niezależnych oraz 
odpowiedzi [1-3]. 

 Pozyskane na drodze pomiarów spektroskopowych w podczerwieni widma nierzadko 
pozostają źródłem trudnych w interpretacji danych analitycznych, przede wszystkim z racji faktu 
obecności silnie wykształconych pasm o bogatej strukturze subtelnej, jak i zachodzenia licznych 
koincydencji spektralnych. W celu uniknięcia tych niedogodności, zwłaszcza w przypadku analitów 
organicznych, szeroko rozpowszechnione są badania w obszarze spektralnym podczerwieni bliskiej 
(ν [cm-1] ≈ 4000-14000). Względna łatwość opracowywania widm NIR metodami 
chemometrycznymi, wynikająca z obecności głównie pasm innych niż podstawowe, stanowi 
jednakże poważne utrudnienie w przypadku analiz mieszanin na bazie niskocząsteczkowych 
związków nieorganicznych. Niesie to konieczność wykorzystania promieniowania z zakresu 
właściwej podczerwieni (ν [cm-1] ≈ 700-4000) [4, 5]. 

 W niniejszej pracy przedstawiono metodykę badawczą analizy spektroskopowej w obszarze 
MIR, z wykorzystaniem technik transmisyjnych (pastylka KI / KBr, kryształ KRS-5) oraz 
refleksyjnych (ATR). 

 

Pragnę złożyć podziękowania Panu Prof. Dr. Hab. Jackowi Walukowi oraz Pani Dr Barbarze 
Golec za pomoc w realizacji badań (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk / Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 

 

[1] Svante Wold. Chemometrics; what do we mean with it, and what do we want from it? 
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 1995, 30, 109-115. 

[2] Svante Wold, Michael Sjöström, Lennart Eriksson. PLS-regression: a basic tool of 
chemometrics. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2001, 58, 109-130. 

[3] A. de Juan, R. Tauler. Chemometrics applied to unravel multicomponent processes and 
mixtures Revisiting latest trends in multivariate resolution. Analytica Chimica Acta 2003, 500, 195-
210. 

[4] Paul Geladi. Chemometrics in spectroscopy. Part 1. Classical chemometrics. 
Spectrochimica Acta Part B 2003, 58, 767-782. 

[5] Paul Geladi, Britta Sethson, Josefina Nyström, Tom Lillhonga, Torbjörn Lestander, Jim 
Burger. Chemometrics in spectroscopy Part 2. Examples. Spectrochimica Acta Part B 2004, 59, 1347-
1357. 
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Usuwanie związków powierzchniowo czynnych z wód powierzchniowych  
w procesie sztucznej infiltracji  

Klaudia Huszlaa), Zbysław Dymaczewskib) Joanna Jeż-Walkowiakb), Aleksandra Makałab), 
Dorota Cierniaka), Bogdan Wyrwasa) 

a) Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, klaudia.m.huszla@doctorate.put.poznan.pl 

b) Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii 
Środowiska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

 

Związki powierzchniowo czynne, surfaktanty, wykazują zdolność obniżania napięcia 
powierzchniowego co jest spowodowane ich specyficzną budową. Składają się one bowiem z części 
hydrofilowej i hydrofobowej. Zgodnie z najczęściej stosowanym podziałem surfaktantów tj. na 
podstawie produktów dysocjacji polarnej części cząsteczki w środowisku wodnym, możemy je 
podzielić na jonowe (w tym kationowe, anionowe i amfoteryczne) oraz niejonowe.  

Związki powierzchniowo czynne są wykorzystywane jako środki myjące, piorące, odkażające, 
zmiękczające czy emulgatory. Używane są również w przemyśle np. tekstylnym, metalurgicznym, 
wydobywczym. Powszechność stosowania surfaktantów stwarza duże ryzyko przedostawania się ich 
do wód powierzchniowych, gdzie są toksyczne dla organizmów żywych oraz posiadają zdolność do 
bioakumulacji. Ponadto związki powierzchniowo czynne powodują pogorszenie procesów 
samooczyszczania się wód, zmniejszają ilość tlenu w zbiornikach wodnych oraz są odpowiedzialne 
za nadmierne pienienie. Surfaktanty nie są także obojętne dla człowieka. 

Usuwanie związków powierzchniowo czynnych z uzdatnianej wody można prowadzić różnymi 
metodami, takimi jak adsorpcja, filtracja membranowa, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, a 
także sztuczna infiltracja. Jest ona procesem wstępnego uzdatniania wód powierzchniowych, który 
wykorzystuje wymuszony przepływu ujmowanej wody przez grunt. Zachodzące w gruncie procesy 
adsorpcji, filtracji i biodegradacji zmieniają charakterystykę jakościową wody z takiej, jaka jest 
typowa dla wód powierzchniowych na taką, jaka cechuje wody podziemne. W procesie infiltracji 
następuje usunięcie z wody związków organicznych, barwy, związków biogennych, obniżają się też 
wartości parametrów mikrobiologicznych. 

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań usuwania z wody związków powierzchniowo 
czynnych niejonowych i anionowych w procesie sztucznej infiltracji. Badania prowadzono na 
terenowej instalacji badawczej, składającej się z trzech piezometrów umieszczonych na drodze 
przepływu wody ze stawu infiltracyjnego do studni ujmującej wodę infiltracyjną. Uzyskane wyniki 
pozwoliły zaobserwować sukcesywne obniżenie stężenia badanych substancji podczas migracji 
wody. 

Badanie zawartości niejonowych związków powierzchniowo czynnych prowadzono metodą 
jodobizmutanową oznaczania oksyetylatów z końcowym pomiarem absorbancji bizmut-tiomocznik 
(BiAS-tio). Do pomiaru stężenia anionowych związków powierzchniowo czynnych stosowano 
uproszczoną metodę oznaczania surfaktantów anionowych z użyciem błękitu metylenowego 
(MBAS).  

Praca finansowana z projektu 01/13/SBAD/0913 

[1] B. Wyrwas. Metodologiczne aspekty biodegradacji związków powierzchniowo czynnych 
w warunkach laboratoryjnych i środowisku, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012  
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Wpływ modyfikacji powierzchni SPCE ołowiem na sygnał analityczny 
wybranych jonów metali  

Katarzyna Jędruchniewicz, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Agnieszka Sasal 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, 

jedruchniewicz.katarzyna@gmail.com, ktyszczuk@poczta.umcs.pl. 
agnieszkaszwagierek@gmail.com 

  

Modyfikacja powierzchni elektrody pracującej jest skutecznym sposobem pozwalającym na 
obniżenie granic wykrywalności substancji/jonów oznaczanych za pomocą woltamperometrii 
stripingowej. Wprowdzenie etapu modyfikacji może skutkować zwiększeniem powierzchni aktywnej 
elektrody (co dodatkowo prowadzi do zwiększenia ilości miejsc aktywnych na elektrodzie) i/lub 
prowadzić do przyspieszenia transportu elektronów. Efekt ten w konsekwencji prowadzi do 
wzmocnienia sygnału analitycznego oznaczanej substancji/jonu oraz obniżenia granic 
wykrywalności. 

W pracy przedstawiono wpływ modyfikacji powierzchni sitodrukowanej elektrody węglowej 
(SPCE) na sygnał analityczny U(VI) oraz Mo(VI). W obu przypadkach powierzchnię elektrody SPCE 
modyfikowano in situ ołowiem. Stężenie jonów Pb(II) zostało eskperymentalnie dobrane  
i w przypadku oznaczeń U(VI) wynosiło 2,5 × 10-5 mol L-1, a Mo(VI) 2 × 10-3 mol L-1. Wykonane 
pomiary na elektrodzie niemodyfikowanej oraz modyfikowanej dla stałych stężeń oznaczanych 
jonów (1 × 10-7 mol L-1 U(VI) i 5 × 10-7 mol L-1 Mo(VI)) w obu przypadkach potwierdziły znaczące 
wzmocnienie sygnałów analitycznych. Powierzchnie elektrod zostały następnie zbadane  
z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), a obecność ołowiu na 
powierzchni elektrod modyfikowanych potwierdziły wykonane widma EDS. 

Modyfikacja elektrody pracującej in situ metalem jest metodą prostą, szybką i pozwalająca na 
skuteczne wzmocnienie sygnału analitycznego. Woltamperometryczne metody oznaczania U(VI)  
i Mo(VI) z zastosowaniem PbF/SPCE charakteryzują się niskimi granicami wykrywalności  
i szerokimi zakresami liniowości krzywych kalibracyjnych. Ponadto, mogą być stosowane do analizy 
ilościowej tych jonów w próbkach wód naturalnych bez skomplikowanego etapu przygotowywania 
próbki, także w warunkach po za laboratoryjnych. 
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Zastosowanie cieczy jonowych jako modyfikatorów fazy ruchomej  
w analizie oligonukleotydów tiofosforanowych za pomocą chromatografii 

cieczowej 
Anna Kaczmarkiewicz*, Judyta Zielak, Łukasz Nuckowski, Sylwia Studzińska 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki,  
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, 
Tel.: +48-56-6114308, Fax.: +48-56-6114837 

*k.anna@doktorant.umk.pl 

 

Chromatografia cieczowa jest najpopularniejszą techniką separacyjną w analizie 
oligonukleotydów antysensownych (ASO), które są zmodyfikowanymi fragmentami kwasów 
nukleinowych o potencjalnym terapeutycznym działaniu. Jednakże, ze względu na ich polianionowy 
charakter, w niewielkim stopniu oddziałują one z niepolarnymi fazami stacjonarnymi, stosowanymi 
w odwróconym układzie faz. Z tego względu skład fazy ruchomej modyfikuje się za pomocą 
kationowych odczynników do tworzenia par jonowych (IPR), którymi najczęściej są drugo- lub 
trzeciorzędowe aminy. Chromatografia par jonowych (IP RP HPLC) charakteryzuje się zadowalającą 
selektywnością rozdzielania ASO, jednakże, zastosowanie klasycznych odczynników do tworzenia 
par jonowych sprawia, że w przypadku rozdzieleń niektórych mieszanin oligonukleotydów 
selektywność rozdzielenia jest niewystarczająca, dlatego też poszukuje się innych modyfikatorów 
fazy ruchomej, będących alternatywą dla amin.  

Takimi substancjami są ciecze jonowe (IL), które są solami o temperaturze topnienia poniżej 
100 °C. Ich charakterystyczną cechą jest występowanie w roztworze w postaci jonów.  Najczęściej 
składają się one z organicznego kationu o niskim stopniu symetrii (np. N-alkilopirydyniowego, czy 
też 1,3-dialkiloimidazoliowego) oraz nieorganicznego anionu (Cl-, Br- lub PF4

-). IL znalazły 
zastosowanie jako modyfikator fazy ruchomej w chromatografii cieczowej. W przypadku analitów o 
charakterze kationów, IL stosuje się w celu zredukowania oddziaływań elektrostatycznych między 
analitem, a resztkowymi grupami silanolowymi na powierzchni fazy stacjonarnej. Jeżeli analizie 
poddawane są aniony, IL oddziałuje zarówno z analitem, jak i z powierzchnią fazy stacjonarnej, 
analogicznie jak w przypadku IPR. 

Celem eksperymentu było zbadanie retencji oligonukleotydów antysensownych z 
modyfikacją tiofosforanową za pomocą chromatografii cieczowej z wykorzystaniem IL o różnej 
długości łańcucha alkilowego w kationie imidazoliowym jako modyfikatora fazy ruchomej. W tym 
celu przetestowano 3 różne kolumny chromatograficzne dla trzech IL w różnym zakresie stężeń. W 
kolejnym etapie zbadano selektywność rozdzielenia mieszanin oligonukleotydów i ich syntetycznych 
metabolitów. Opracowaną metodę, charakteryzującą się największą selektywnością rozdzielenia, 
zastosowano w oznaczeniu mieszaniny oligonukleotydów we wzbogaconym osoczu.  

 

Badania zostały sfinansowane ze  środków Narodowego Centrum Nauki (projekt Sonata Bis  
nr. 2016/22/E/ST4/00478). 
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Kapsułki jako ultraczułe optody jonoselektywne  

Anna Kisiel, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, akisiel@chem.uw.edu.pl 

 

Wykazaliśmy, że zmieniając strukturę nanoptody możemy otrzymywać różne odpowiedzi 
analityczne. Optody jonoselektywne w formie nanocząstek typowo mogą charakteryzować się 
dwoma skrajnymi odpowiedziami analitycznymi: sigmoidalną w zakresie 3-4 rzędów wielkości lub 
liniową (od logarytmu stężenia) w zakresie 1-7 rzędów wielkości.[1, 2] 

Zaproponowaliśmy wykorzystanie nanokapsułek z polimeru naprzemiennego poli(bezwodnika 
maleinowego)-alt-1-oktadekenu, wypełnionych lipofilową cieczą i zawierających substancje typowe 
dla optod: jonofor, wymieniacz jonowy oraz przetwornik optyczny.                   W porównaniu do 
litych mikrosfer i nanosfer, wypełnione cieczą kapsułki, mają bardzo wysoką czułość i charakteryzują 
się zmianą sygnału optycznego w wąskim zakresie stężenia analitu      (Rys. 1.). 

 
Rys. 1. Schematyczne przedstawienie budowy nanooptody w postaci nanokapsułki i typowa dla niej odpowiedź 

analityczna.   
 

Uzyskana charakterystyka wskazuje na niezablokowany transport jonów analitu do wnętrza    i 
we wnętrzu nanokapsułki. Reakcja kompleksowania między jonoforem, a analitem zachodzi        w 
całej objętości kapsułki odmiennie niż w przypadku (litych) nanosfer, w których analit wiązany jest 
na powierzchni nanosfery. Wykazaliśmy też, że zmieniając masową zawartość jonoforu           w 
syntezie nanokapsułek można wpływać na zmianę zakresu stężeń, dla którego obserwuje się duże 
zmiany sygnału analitycznego. 

 

Podziękowanie: badania finansowane z grantu NCN Polska nr. 2015/17/B/ST4/04074 na lata 2016-
2019 

 

[1] A. Kisiel, K. Maksymiuk, A. Michalska, Sens. Actuators B 2018, 273, 1730-1734. 

[2] A. Kisiel, K. Kłucińska, Z. Głębicka, M. Gniadek, K. Maksymiuk, A. Michalska, Analyst 2014, 
139, 2515-2524. 
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Żużle i popioły z termicznego przekształcania odpadów jako substrat lub 
produkt. Co dalej? 

Anna Pollok, Alicja Gackowska, Przemysław Kosobucki  

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska  

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, p.kosobucki@utp.edu.pl 

 

Właściwa gospodarka odpadami jest z ekologicznego, ekonomicznego oraz prawnego punktu 
widzenia niezmiernie istotna. Istnieje wiele metod unieszkodliwiania odpadów, jedną z nich jest 
termiczne przekształcanie odpadów piroliza oraz spalanie. Prawo oraz wymogi nałożone przez Unię 
Europejską zobligowały Polskę do uregulowania polityki gospodarki odpadami komunalnymi. 
Problem przepełnionych składowisk odpadów, pojawianie się ciągłych pożarów składowisk 
(naturalnych, bądź na skutek podpaleń), z zabezpieczeniem środowiska naturalnego przed 
dostawaniem się do nich produktów wtórnych (tj. substancji wymywanych z odpadów), a także 
różnorodność składu chemicznego oraz właściwości fizycznych odpadów komunalnych, 
spowodowały, że metody termicznej utylizacji odpadów stały się ważnym uzupełnieniem 
istniejących metod. Spalanie, pozwala przede wszystkim, na zmniejszenie ich objętości. Jednakże w 
wyniku spalania odpadów otrzymywany jest tzw. odpad wtórny (żużle i popioły). Produkty te 
również należy w odpowiedni sposób zagospodarować. Jednakże, aby określić możliwości ich 
zagospodarowania, konieczne jest bliższe zapoznanie się z ich właściwościami fizykochemicznymi, 
co pozwoli wybrać optymalne metody stabilizacji oraz końcowego sposobu zagospodarowania.  

W pracy przedstawiona została krytyczna ocena możliwości wykorzystania żużli i popiołów z 
uwzględnieniem ich składu fizykochemicznego oraz powstających ilości. 
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Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z kwiatów róży damasceńskiej 

Zuzanna Piotrowicz, Łukasz Tabisz, Bogusława Łęska 

Zakład Chemii Supramolekularnej, Wydział Chemii  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań  

 

W pracy scharakteryzowano ekstrakty z suszu kwiatów róży damasceńskiej, pochodzącego z 
upraw ekologicznych, a będącego cennym surowcem wykorzystywanym w przemyśle 
kosmetycznym. Celem badań było poszukiwanie najefektywniejszej metody ekstrakcji oraz 
określenie aktywności antyoksydacyjnej otrzymanych ekstraktów. Otrzymano ekstrakty z 
wykorzystaniem tradycyjnej metody Soxhleta, ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem 
mikrofalowym (MAE), ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) oraz ekstrakcji 
nadkrytycznej (SFE) z użyciem ditlenku węgla z dodatkiem etanolu.  

 Pomiar aktywności antyoksydacyjnej przeprowadzono za pomocą metody Folina-Ciocalteau 
oraz ABTS. Metodę Folina-Ciocalteau wykorzystano do oznaczenia całkowitej zawartości polifenoli 
(kwasu galusowego) w badanych ekstraktach, a test ABTS do zbadania zdolności 
przeciwrodnikowej. 
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Zastosowanie elektrody diamentowej domieszkowanej borem do 
woltamperometrycznego badania i oznaczania terbinafiny  

Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Barbara Starczewska , Aneta Sokół,  Ewa Rutkowska 

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, 
ul. Ciołkowskiego 1 K, 15-245 Białystok, mielech@uwb.edu.pl 

 

Wśród środków przeciwgrzybiczych coraz większą popularność zyskuje 
terbinafina - pochodna alliloaminy z grupy naftyfin. Stosowana jest ona jako lek przeciwgrzybiczy, 
a rosnące zainteresowanie powoduje wielość odmian preparatów farmaceutycznych. W literaturze 
opisane są różnorodne procedury jej oznaczania zarówno w preparatach, jak i w próbkach 
biologicznych. W niniejszej pracy do badania i oznaczania terbinafiny zastosowano elektrodę 
diamentową domieszkowaną borem (BDD).  

W ostatnich latach elektrody BDD były częstym tematem badań elektrochemicznych. W 
porównaniu do klasycznych elektrod, odznaczają się one m. in. szerokim zakresem potencjałów, 
niskim i stabilnym prądem tła czy odpornością na dezaktywację. Interesującą perspektywą 
pozwalającą na rozwinięcie zdolności analitycznych elektrod BDD jest ich modyfikacja. 
Modyfikowane elektrody diamentowe wykazują wzrost selektywności oraz czułości, w porównaniu 
do czystej powierzchni elektrod. W roli modyfikatorów powierzchni diamentu używa się np. warstw 
polimerowych. W pracy przedstawiono badania modyfikacji elektrody BDD  polipirolem do 
oznaczania terbinafiny.  

Przeprowadzone badania wykazały, że modyfikacja powierzchni elektrody BDD poliprolem 
prowadzi do wzrostu rejestrowanych prądów, w porównaniu do czystej powierzchni elektrody. Przy 
czym wzrost prądów jest zależny od parametrów modyfikacji. Elektroda diamentowa modyfikowana 
polipirolem pozwalała na rejestrację wysokich prądów, które jednak uniemożliwiały ilościową 
analizę badanej substancji. Dopiero przetlenienie powierzchni elektrody PPy-BDD, dawało 
atrakcyjne wyniki podczas utleniania terbinafiny. Badania utleniania terbinafiny wykonane na 
elektrodzie OPPy-BDD pozwoliły stwierdzić, że najlepszym elektrolitem podstawowym jest bufor 
Brittona-Robinsona o pH 6,09. Do ilościowego oznaczania terbinafiny na tak przygotowanej 
elektrodzie wykorzystano metodę woltamperometrii zmiennoprądowej prostokątnej (SWV). 
Przeprowadzona charakterystyka analityczna opracowanej metody wykazała, że zastosowana 
elektroda OPPy-BDD daje liniową zależność prądu piku utlenienia terbinafiny w zależności od 
stężenia w zakresie od 7,48·10-8 do 9,09·10-7 mol L-1. Niskie wartości LOD i LOQ świadczą o 
wysokim poziomie czułości przygotowanej elektrody. Opracowana metoda odznacza się dobrą 
precyzją pomiarów. Względne odchylenie standardowe z uzyskanych wartości nie przekracza 2,95%. 
Opracowaną procedurę z powodzeniem wykorzystano do oznaczenia zawartości terbinafiny 
w preparacie farmaceutycznym UNDOFEN MAX SPRAY. 
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Wpływ czynników allelopatycznych na rozwój zielenic nitkowatych  

Radosław Pankiewicza), Bogusława Łęskaa), Beata Messyasszb) 

a)Zakład Chemii Supramolekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8,, 61-614 Poznań  

b)Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań  

 

Makroskopowe zielenice występują masowo w ekosystemach śródlądowych, a na skutek 
konkurencji międzygatunkowej obserwujemy ekspansję tych gatunków, które są lepiej 
przystosowane do nowych warunków siedliskowych oraz do odpowiedzi na działanie biotycznych i 
abiotycznych czynników stresowych. Wydzielanie do wody związków fenolowych spowodowane 
masową obecnością glonów nitkowatych w formie zwartych i gęstych mat o znacznej powierzchni 
powoduje przebudowę składu taksonomicznego (zmniejszenie różnorodności) w obrębie samych 
mat, fitoplanktonu, jak i fitobentosu. 

W pracy określono ilościowe wydzielanie substancji allelopatycznych przez zielenice do 
siedliska na skutek ich ekspozycji na działanie stresu biotycznego, spowodowanego konkurencją. 
Wydzielone związki fenolowe mają wpływ na zahamowanie wzrostu innych organizmów 
autotroficznych oraz na uzyskanie ekologicznej dominacji w tworzeniu dużych powierzchniowo mat. 
Opracowane zostały nowe procedury, które pozwoliły na określenie zawartości związków 
fenolowych, wytworzonych przez zielenice nitkowate w celu zwiększenia ich dominacji w 
środowisku nie tylko w macie (biomasie) glonów, ale także w wodzie (siedlisku). Przeanalizowano 
zmienność sezonową (maj-październik) właściwości mat C. glomerata w ekosystemie rzecznym i 
jeziornym w odniesieniu do parametrów fizykochemicznych wody. Makroglony asekurowane 
chemicznie zdobywają dominację w swoim środowisku. 

 
Fot. 1. Maty glonowe na Jeziorze Oporzyn 

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki  w ramach grantu 2018/31/B/NZ8/00280 

 

[1] J. Fabrowska, B. Messyasz, R. Pankiewicz, P. Wilińska, B. Łęska, Water Res., 2018, 135, 
 66-74. 
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Toksyczność tetrafluoroboranu amonu dla lądowych roślin wyższych 

Barbara Pawłowska 

Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej13/15, 42-200 Częstochowa, 

b.pawlowska@ujd.edu.pl 

 

Związki nieorganiczne to grupa związków znanych od bardzo dawna i wykorzystywana 
w wielu gałęziach przemysłu i w życiu codziennym. Przedstawicielami tej właśnie grupy związków 
jest tetrafluoroboran amonu. Tetrafluoroboran amonu – [NH4][BF4] to związek chemiczny dobrze 
rozpuszczalny w wodzie, a nierozpuszczalny w alkoholu. Jest on wykorzystywany w obróbce metali, 
stosowany jako katalizator reakcji alkilowania i polimeryzacji oraz jako składnik kąpieli 
galwanicznych. Prowadzono również badania mające na celu zastosowanie tetrafluoroboranu amonu 
do impregnacji drewna [1]. Związek ten wykazuje działanie szkodliwe, działa drażniąco na oczy, 
skórę oraz błony śluzowe ludzi i zwierząt [2]. Ze względu na fakt, że związek ten jest rozpuszczalny 
w wodzie to jakiekolwiek przedostanie się tetrafluoroboranu amonu do środowiska może 
spowodować jego szybkie rozprzestrzenienie się i możliwość zanieczyszczenia dużych obszarów. 

W prezentowanej pracy określono wpływ tetrafluoroboranu amonu [NH4][BF4] na wzrost 
i rozwój wybranych gatunków roślin wyższych. W eksperymencie wazonowym wykorzystano 
roślinę jednoliścienną – jęczmień jary (Hordeum vulgare L.) i roślinę dwuliścienną – rzodkiewkę 
zwyczajną (Raphanus sativus L. subvar. radicula Pers.). Badania przeprowadzono w oparciu 
o przewodnik OECD/OCDE 208/2006 Guide [3]. Badany związek wprowadzono do gleby w różnych 
stężeniach (0-1000 mg/kg s.m. gleby). Jako wskaźnik toksyczności [NH4][BF4] posłużyło określenie 
inhibicji plonu świeżej masy roślin oraz zahamowanie wzrostu ich korzeni i pędów, jak również 
potencjał kiełkowania (GP) i szybkość kiełkowania (GR). Określono ponadto zawartość suchej masy 
roślin. 

 

[1] H. Simsek, E. Baysal, H. Peker, Construction and Building Materials, 2010, 24, 2279–2284.  

[2] Hazardous substance fact sheet, New Jersey departament of health and senior services, 2000. 

[3] OECD/OCDE 208 (2006) – Guidelines for the testing of chemical. Terrestrial plant: seedling test: 
seedlings emergence and seedling growth test. 
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Badanie fitotoksyczności czwartorzędowej soli amoniowej, zawierającej anion 
heksafluorofosforanowy 

Barbara Pawłowskaa), Arkadiusz Telesińskib), Kornel Curyłob), Martyna Śnioszekb),             
Robert Biczaka)  

a)Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej13/15, 42-200 Częstochowa, 

b.pawlowska@ujd.edu.pl 
b) Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny               

w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin 

 

Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) to bardzo interesująca grupa związków chemicznych, 
wykazujących szereg pożądanych właściwości tj. właściwości emulgujące, zwilżające, dyspergujące, 
konserwujące, antyelektrostatyczne oraz biologiczne, glonobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze. 
Dzięki swym pożądanym właściwościom związki te znalazły liczne zastosowania w różnych 
gałęziach przemysłu tj. przemysł chemiczny, drzewny, kosmetyczny, jak również w medycynie, 
rolnictwie czy leśnictwie. CSA wykorzystywane są m.in. jako środki dezynfekujące, szampony, 
odżywki do włosów, leki, biocydy, fungicydy czy insektycydy [1-3].  

W prezentowanej pracy określono wpływ heksafluorofosforanu tetrabutyloamoniowego –
[TBA][PF6] na wzrost i rozwój dwóch gatunków roślin wyższych. Do eksperymentu wazonowego 
wybrano roślinę jednoliścienną – jęczmień jary (Hordeum vulgare L.) i roślinę dwuliścienną – 
rzodkiewkę zwyczajną (Raphanus sativus L. subvar. radicula Pers.). Badania przeprowadzono 
w oparciu o przewodnik OECD/OCDE 208/2006 Guide [4]. Badany związek wprowadzono do gleby 
w różnych stężeniach (0-1000 mg/kg s.m. gleby). Jako wskaźnik toksyczności [TBA][PF6] posłużyło 
określenie inhibicji plonu świeżej masy roślin oraz zahamowanie wzrostu ich korzeni i pędów. 
Określono również zawartość suchej masy oraz fluorków w badanych roślinach. 

 

[1] E. Grabińska-Sota (2004) Evaluation in impact of quaternary ammonium chlorides on water 
environment. Academic Edition Politechnika Śląska. Gliwice.  

[2] E. Obłąk, A. Gamian, Postepy Hig. Med. Dosw. 2010, 64: 201-211. 

[3] R. Biczak, B. Pawłowska, M. Płatkowski, M. Stręk, A. Telesiński, Bull. Environ. Contam. 
Toxicol. 2017, 98, 567–573. 

[4] OECD/OCDE 208 (2006) - Guidelines for the testing of chemical. Terrestrial plant: seedling test: 
seedlings emergence and seedling growth test. 
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Luminescencja układu Fe(III)-RhB w postaci roztworów oraz cienkich folii 
polimerowych 

Rozalia Czoik, Justyna Polak 

Uniwersytet Śląski, Wydział Mat-Fiz-Chem, Instytut Chemii, Zakład Chemii Materiałów  
i Technologii Chemicznej, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice 

 

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się opracowywaniu szybkich, nieinwazyjnych 
sposobów detekcji jonów różnych metali zarówno tych o właściwościach toksycznych, jak i tych 
należących do mikroelementów o ważnym znaczeniu biologicznym. Wśród nich szczególne 
znaczenie odgrywa spektroskopia fluorescencyjna. Metoda ta ze względu na swą prostotę, wysoką 
czułość, selektywność i niski limit detekcji znalazła zastosowanie w szeroko pojętej analityce.  

Z kolei w metodach analitycznych zauważyć można wzrost zainteresowania połączeniami 
kompleksowymi, które mogą pełnić w badaniach rolę znaczników, czujników czy też sond. 

Praca dotyczy badań właściwości luminescencyjnych kompleksów rodaminy B z jonami Fe(III) 
w formie ekstraktów chloroformowych oraz cienkich folii polimerowych (thin films). 
Fluorescencyjny barwnik organiczny, który zastosowano w badaniach, wykorzystywany jest m.in.  
w laserach, fotoczujnikach, do standaryzacji pomiarów luminescencji i jako odczynnik znakujący. 
Ponadtosama RhB oraz zsyntezowane na jej bazie chemosensory wykazują dobre właściwości 
spektralne tj. szeroki zakres emitowanego promieniowania, wysoką fotostabilność, wydajność 
kwantową oraz absorpcję i emisję promieniowania w zakresie widzialnym. Natomiast żelazo  
w formie jonowej jest ważnym mikroelementem wchodzącym w skład prawie wszystkich 
organizmów żywych i bierze udział w wielu złożonych procesach biologiczno-chemicznych. Jest 
także aktywnym składnikiem żywności, leków, preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych.  

Badane połączenia kompleksowe otrzymywano na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikowej  
w układzie woda-chloroform; środowisko kwasowe; stosunek objętościowy faz 1: 1; czas ekstrakcji 
2 minuty.Uzyskane ekstrakty łączono z granulatem poliwęglanowym (PC), który wybrano ze 
względu na wysoką przezroczystość i dobre właściwości mechaniczne. Stężenie fluoroforu było stałe 
w poszczególnych seriach i wynosiło 0,5∙103 μg/mL, a stężenie jonów Fe(III)zmieniało się 
wgranicach od 1 μg/mL do 60 μg/mL, co pozwoliło na określenie zależności intensywności 
fluorescencji RhB od stężenia jonów metalu. Dla wszystkich badanych układów w postaci ekstraktów 
oraz cienkich folii zarejestrowano widma emisji w zakresie promieniowania  
(480÷750) nm, monitorując próbki falą o długości 450 nm. Na podstawie otrzymanych wyników 
stwierdzono, że intensywność luminescencji dla wszystkich badanych próbek zawierających układ 
Fe(III)-RhB zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia jonów żelaza (III). Oznacza to, że w danych 
warunkach eksperymentalnych, zachodzi proces wygaszania fluorescencji barwnika przez jony 
metalu.Zaletą badanych układów jest stosunkowo szybki i prosty sposób ich otrzymywania. Ponadto, 
z dokonanego przeglądu dostępnej literatury wynika, że połączenia Fe(III)-RhB zarówno w postaci 
ekstraktów chloroformowych jak i cienkich folii poliwęglanowych nie zostały jak dotąd opisane. 

 

[1] R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, J. Połedniok, A.S. Swinarew, W.A. Pisarski, J. Lumin., 
2013, 139, 35-39. 

[2] M. Formica, V. Fusi, L. Giorgi, Coordin. Chem. Rev., 2012, 256, 170-192.  
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Zastosowanie zespolonych układów pomiarowych w oznaczeniach kofeiny  
w popularnych napojach  

Agnieszka Sasal, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Katarzyna Jędruchniewicz  
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy 
Instrumentalnej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, 

agnieszka.szwagierek@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Kofeina, znana również pod nazwami: teina, mateina, guaranina, jest naturalnym związkiem 
występującym m.in. w ziarnach kawy, liściach krzewu herbacianego, ostrokrzewu paragwajskiego, 
nasionach kakaowca i orzeszkach cola. Jest najpopularniejszą naturalną substancją pobudzającą  
na świecie Szacuje się, że blisko 80-90 % osób dorosłych każdego dnia spożywa produkty 
zawierające w swoim składzie kofeinę. Oprócz kawy, do głównych naturalnych źródeł kofeiny należy 
herbata oraz produkty zawierające w swoim składzie kakao. Ekstrakt uzyskany z orzeszków cola 
znalazł zastosowanie jako składnik popularnych napojów typu cola. Natomiast kofeina otrzymywana 
syntetycznie, dodawana jest do napojów energetycznych oraz jest składnikiem wielu leków i 
suplementów diety.  

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie nowej, prostej metody oznaczania kofeiny  
w popularnych napojach. Badania prowadzono metodą woltamperometrii impulsowo-różnicowej  
w 0,1 mol L-1 kwasie siarkowym (VI). Wszystkie pomiary prowadzono stosując zespolony, 
sitodrukowany układ pomiarowy, który posiada na swojej powierzchni trzy elektrody: pracującą, 
którą stanowi elektroda węglowa pokryta nanowłóknami węglowymi, odniesienia, jest to elektroda 
węglowa oraz pomocnicza, wykonana ze srebra. Zoptymalizowano skład elektrolitu podstawowego 
oraz parametry elektrochemiczne pomiaru: potencjał i czas nagromadzania, amplitudę i szybkość 
skanowania. Sprawdzono także wpływ interferentów występujących w próbkach rzeczywistych.  

Na podstawie badań otrzymano krzywą kalibracyjną liniową w zakresie stężeń od 2 × 10-7  
do 1 × 10-6 mol L-1 oraz granicę wykrywalności równą 1,12 × 10-8 mol L-1. Zaprezentowaną metodę 
z powodzeniem zastosowano do oznaczania ilości kofeiny w próbkach popularnych napojów 
dostępnych w handlu.  
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Synteza molekularnie wdrukowanego sorbentu do ekstrakcji kwasu 4-hydroksy-
3-nitrofenylooctowego – potencjalnego biomarkera zaburzeń autystycznych 

Marta Janczura, Monika Sobiech, Piotr Luliński 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Organicznej,  
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, monika.sobiech@wum.edu.pl 

 

Choroby ze spektrum autystycznego są definiowane jako zaburzenia rozwojowe polegające 
na występowaniu deficytów w interakcji i komunikacji społecznej. Etiologia autyzmu jest mało znana 
i wieloczynnikowa, a jej patogeneza wciąż nie jest w pełni wyjaśniona. Pomimo, że pierwsze objawy 
autyzmu pojawiają się zazwyczaj przed ukończeniem 36 miesiąca życia, to średni wiek pacjentów, u 
których diagnozuje się autyzm wynosi 4-5 lat [1]. Wykonanie oznaczeń poziomów związków, 
będących potencjalnymi biomarkerami autyzmu, daje możliwość zdiagnozowania tej choroby u 
dzieci poniżej drugiego roku życia [2]. Współcześnie identyfikuje się kilka związków, które mogą 
być potencjalnymi biomarkerami zaburzeń autystycznych, m. in.: kwas 4-hydroksy-3-
nitrofenylooctowy [3]. Związek ten powstaje w wyniku reakcji 3-nitrotyrozyny z reaktywnymi 
związkami azotowymi, w obecności kwasu 4-hydroksyfenylooctowego, i jest wydalany z moczem. 
Jednakże jego stężenia są bardzo niskie [4]. Stąd poszukiwania efektywnych materiałów sorpcyjnych, 
pozwalające selektywnie zagęszczać biomarker obecny w złożonej próbce biologicznej, są w pełni 
uzasadnione.   

Jedną z klas materiałów wykorzystywanych w celu selektywnej ekstrakcji są polimery 
molekularne wdrukowane, MIP (ang. molecularly imprinted polymer). Technologia drukowania 
molekularnego to stosunkowo prosty sposób otrzymania selektywnych materiałów. Specyficzne 
właściwości materiału do rozpoznania molekularnego związku wynikają z polimeryzacji kompleksu 
szablon-monomer i późniejszego usunięcia szablonu, pozostawiając trójwymiarową wnękę w 
polimerze. 

W przeprowadzonych badaniach otrzymano polimer blokowy wdrukowany kwasem 4-
hydroksy-3-nitrofenylooctowym (szablon), zoptymalizowano syntezę i dokonano analizy 
właściwości fizykochemicznych. W preselekcji reagentów syntezy zastosowano analizę teoretyczną 
oddziaływań w kompleksie szablon-monomer. Wstępne wyniki wskazują, że określone elementy 
strukturalne szablonu (grupa karboksylowa i nitrowa) determinują selektywność adsorpcji kwasu 4-
hydroksy-3-nitrofenylooctowego. Molekularnie wdrukowany kopolimer kwasu akrylowego i 
dimetakrylanu glikolu etylenowego wykazał najwyższą specyficznością wobec kwasu 4-hydroksy-3-
nitrofenylooctowego i charakteryzował się heterogeniczną populacją miejsc adsorpcji. Szczegółowy 
opis syntezy i właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów, badań morfologii i struktury 
porów w materiale oraz wstępne wyniki procesu ekstrakcji do fazy stałej kwasu 4-hydroksy-3-
nitrofenylooctowego z modelowych próbek złożonych tj. sztucznego moczu oraz z próbek 
rzeczywistych zostaną przedstawione podczas zjazdu.  

 
 [1] Sharma S.R., et al., Pharmacol. Ther. 2018, 190, 91-104;  

[2] Yates K. and Le Couteur A., J. Paediatr. Child Health 2016, 26, 513-518;  

[3] Bradstreet J.J., et al, Alternat. Med. Rev. 2010, 15, 15-32; 

 [4] Mani A. R., et al., Biochem. J. 2003, 374, 521-527. 
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Opracowanie metody rozdzielania oligonukleotydów za pomocą chromatografii 
cieczowej w odwróconym układzie faz 

Sylwia Studzińska, Anna Kaczmarkiewicz, Łukasz Nuckowski 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, kowalska@chem.umk.pl 

  

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) jest 
powszechnie stosowana w analizie zasad azotowych i nukleozydów, ze względu na jej wysoką 
czułość, dokładność i odtwarzalność. Jednak liczba badań ukierunkowanych na zastosowanie RP-
HPLC do rozdzielania i oznaczania oligonukleotydów (zbudowanych m.in. z nukleozydów) jest 
bardzo ograniczona z powodu niskiej rozdzielczości mieszanin, jak również asymetrii pików. Efekty 
te obserwowano także w przypadku wprowadzenia do faz ruchomych soli, takich jak, np. octan 
amonu.  Z tego względu do analiz oligonukleotydów powszechnie stosowana jest chromatografia par 
jonowych, w przypadku której do faz ruchomych dodawane są odczynniki do tworzenia par 
jonowych. Są to zazwyczaj trzeciorzędowe lub czwartorzędowe aminy, które poprawiają 
rozdzielenie, ale zmniejszają czułość w przypadku spektrometrii mas. Z drugiej jednak strony 
zwiększenie rozdzielczości, skrócenie czasu analizy i zwiększenie czułości są charakterystyczne dla 
ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC).  

Głównym celem badań było zastosowanie różnych kolumn UHPLC (oktadecylowa, arylo-
oktadecylowa, pentafluorofenylo-oktadecylowal, oktadecylowa z wbudowaną grupą polarną) do 
analizy niemodyfikowanych i zmodyfikowanych oligonukleotydów w układzie faz odwróconych. 
Badano wpływ rodzaju fazy stacjonarnej, rodzaju buforu, jego stężenia i pH na retencję badanych 
związków i kształt piku. Zoptymalizowana metoda umożliwiła uzyskanie rozdzielenia mieszanin 
oligonukleotydów porównywalnych do wyników uzyskiwanych w chromatografii par jonowych, 
przy czym czułość dla RP-UHPLC była wyższa.  

  

Podziękowanie. Badania realizowane były w ramach grantu Sonata Bis Narodowego Centrum 
Nauki 2016/22/E/ST4/00478. 
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Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem 
diodowym (DAD) do oznaczania jonów siarczkowych w czerwonych warzywach 

Robert Zakrzewskia), Wiktoria Zgagacza), Arkadiusz Nowickia), Katarzyna Urbaniakb) 
a)Katedra Chemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 163, 91-403 

Łódź,robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl 
b)Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Tamka 12, 

91-403 Łódź 
 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa od dawna jest jedną z najczęściej 
wykorzystywanych technik analitycznych. Ze względu na jej liczne zalety, do których można 
zaliczyć możliwość rozdzielenia poszczególnych składników próbki z zastosowaniem 
odpowiedniego układu faz. Dzięki temu techniki chromatograficzne pozwalają na oznaczanie wielu 
analitów w bardzo złożonych matrycach. Ponadto chromatografia cieczowa charakteryzuję się bardzo 
dobrą czułością oraz precyzja oznaczeń. Natomiast zastosowanie chromatografu z detektorem 
diodowym (DAD) oraz odpowiednich reakcji derywatyzacji umożliwia oznaczanie wielu związków 
chemicznych, których cząsteczki nie posiadają chromoforu. 

Celem pracy było opracowanie nowych, czułych i precyzyjnych metod detekcji oraz 
ilościowego oznaczania jonów siarczkowych w próbkach czerwonych warzyw (papryka, cebula, 
pomidor) z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej i odpowiednich specyficznych 
odczynników derywatyzujących, którymi były sole piryliowe, takie jak: wodorosiarczan(VI) 2,4,6-
trifenylopirylu (metoda 1) oraz chloran(VII) N,N-dimetylo-2,4,6-trifenylopirylu (metoda 2).  

W odpowiednich warunkach sole piryliowe ulegają szybkiej reakcji z jonem siarczkowym, 
tworząc barwne, trwałe pochodne, które ilościowo oznaczono w warzywach z wykorzystaniem 
detekcji diodowej (DAD). Dużą zaletą użytych odczynników derywatyzujących jest fakt, że nie 
ulegają one reakcjom z żadnymi innymi anionami nieorganicznymi oraz organicznymi[1,2]. Kolejną 
ważną zaletą opracowanych metod jest wysoka czułość oznaczeń. Zarówno wodorosiarczan(VI) 
2,4,6-trifenylopirylu (metoda 1) jak i chloran(VII) N,N-dimetylo-2,4,6-trifenylopirylu (metoda 2) 
reagują z siarczkami w środowisku zasadowym w wyniku czego powstaje związek pośredni. 
Kolejnym etapem reakcji derywatyzacji jest zakwaszenie mieszaniny reakcyjnej, co prowadzi do 
aromatyzacji związku pośredniego i utworzenia barwnej, trwałej pochodnej tiopiryliowej. Otrzymane 
pochodne separowano od nadmiaru odczynnika derywatyzującego i innych składników próbki w 
odwróconym układzie faz z elucją izokratyczną oraz oznaczano z wykorzystaniem detekcji DAD 
przy długościach fali 371 nm oraz 580 nm, odpowiednio dla metody 1 oraz metody 2. Dla obu metod 
wyznaczono zakres liniowości, granicę wykrywalności oraz oznaczalności, precyzję i dokładność. 

 

Badania zostały sfinansowane z dotacji  służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich w roku 2018 (projekt nr B1811100001857.02). 

 
[1] D.Jimenez, R.Martinez-Mañez, F.Sancenon, J.Ros-Lis, A.Benito, J. Am. Chem. Soc. 2005, 77,  
2405-2412. 

[2] R.Zakrzewski, W.Ciesielski, A.Ulanowska, R.Martinez-Mañez, PhosphorusSulfurSiliconRelat. 
Elem.2009,184, 1139-1142. 
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Preparatyka i właściwości adsorpcyjne membran z tlenku grafenu 

Marcin Musielaka), Ewa Talikb), Anna Gągorc), Rafał Sitkoa) 
a) Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice 

b) Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice 
c) Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 50-950 Wrocław 

mmusielak@us.edu.pl 

  

Tlenek grafenu (GO) posiada doskonałe właściwości adsorpcyjne. Duża powierzchnia 
właściwa jego struktury, na której znajdują się hydrofilowe grupy funkcyjne (np. –COOH, –OH,  
–CHO, –CO) sprawia, że GO charakteryzuje duża pojemność adsorpcyjna wobec kationów metali 
ciężkich oraz znacząca aktywność chemiczna.[1] Dzięki temu GO może znaleźć potencjalne 
zastosowanie w preparatyce membran, które mogłyby służyć rozdzielaniu śladowych ilości jonów 
metali, ich zatężaniu, a także w oczyszczaniu wód. Takie membrany mogą jednak być nietrwałe 
w środowisku wodnym, ze względu na oddziaływania elektrostatycznie pomiędzy ujemnie 
naładowanymi płatkami GO. 

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań właściwości adsorpcyjnych membran z GO 
stabilizowanych utlenionymi nanorurkami węglowymi (CNT) lub celulozą.[2] Przeprowadzono 
badania dotyczące trwałości otrzymanych membran w środowisku wodnym w szerokim zakresie pH, 
a także kompleksowo przebadano ich właściwości adsorpcyjne w stosunku do wybranych jonów 
metali ciężkich: Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) oraz Pb(II). Ponadto wyznaczono pojemności 
adsorpcyjne membran oraz sprawdzono możliwość ich ponownego wykorzystania w adsorpcji, po 
przeprowadzeniu elucji metali z ich powierzchni. 

Otrzymane wyniki ukazują, że trwałe membrany z GO mogą znaleźć zastosowanie w chemii 
analitycznej w oznaczaniu i rozdzielaniu metali ciężkich. Ewentualne modyfikacje struktury GO 
pozwalają w przyszłości zwiększyć ich selektywność w stosunku do wybranych jonów metali. Duże 
powierzchnie adsorpcyjne oraz możliwość ich ponownego wykorzystania wskazują, że membrany te 
potencjalnie mogą być wykorzystane w oczyszczaniu wód.   

  

Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektu badawczego o nr 2015/17/B/ST4/03870 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.  

  

[1] B. Zawisza, R. Sitko, E. Malicka, E. Talik, Anal. Methods 2013, 5, 6425–6430 

[2] R. Sitko, M. Musielak, B. Zawisza, E. Talik, A. Gagor, RSC Adv. 2016, 6, 96595–96605. 

 (0), po (3))   
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Identyfikacja analitów na podstawie danych otrzymywanych za pomocą 
różnicowych spektrometrów ruchliwości jonów 

Bartłomiej Fliszkiewicza), Osmo Anttalainenb), Zahra Safaeic), Monika Wiśnik-Sawkaa), 
Edyta Budzyńskaa), Jarosław Putona)  

a)Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, 
bartlomiej.fliszkiewicz@wat.edu.pl 

b)Division of Vascular Surgery, Tampere University Hospital, Tampere FI-33521 Finland, 
c)Laboratory of Green Chemistry, Lappeenranta University of Techn., Mikkeli FI-50130, Finland 

 

Sygnałem analitycznym otrzymywanym z detektorów stosowanych w różnicowej 
spektrometrii jonów (DMS) jest zależność prądu jonowego od tzw. napięcia kompensacyjnego [1]. 
Zależność ta, nazywana różnicowym widmem ruchliwości, zawiera informacje o rodzaju jonów 
tworzonych przez cząsteczki analitu oraz o ilości tych jonów. Wartość napięcia kompensacyjnego, 
przy którym prąd jonowy osiąga maksimum związana jest z właściwościami jonu oraz składem gazu 
nośnego. Położenie piku w widmie zależy także od parametrów pracy detektora, a przede wszystkim 
od napięcia separującego, które decyduje o średniej energii jonów w detektorze. Z tego powodu, jako 
wynik pomiaru przyjmuje się często zestaw różnicowych widm ruchliwości zmierzony dla rosnących 
wartości napięcia separującego. Ta dwuwymiarowa zależność prądu jonowego od napięcia 
kompensacyjnego i separującego nazywana jest wykresem rozproszenia. Najczęściej wykres 
rozproszenia wykorzystywany jest do określania względnych zmian współczynnika ruchliwości dla 
różnych wartości pola elektrycznego. Jednakże ilość informacji zawarta w tym wykresie jest znacznie 
większa. Spadek amplitudy sygnału wraz ze wzrostem napięcia separującego zależy od bezwzględnej 
wartości ruchliwości jonów. Oscylacje jonów między elektrodami separatora są tym większe im 
wyższy jest współczynnik ruchliwości. Stąd też sygnał dla jonów „szybszych” zanika przy niższych 
wartościach napięcia separującego. W pierwszym przybliżeniu teoretyczną postać tej zależności 
można wyprowadzić na podstawie prostej analizy ruchu jonów w detektorze DMS [2]. Czynnikiem 
ograniczającym stosowalność modelu uproszczonego jest dyfuzja jonów. 

Podstawowym rodzajem badań doświadczalnych przeprowadzonych przez nas były pomiary 
zależności amplitudy pików w różnicowych widmach ruchliwości od wartości napięcia separującego. 
Badania wykonano za pomocą detektora DMS umożliwiającego zmianę parametrów (częstotliwość, 
wypełnienie) fali prostokątnej napięcia zasilającego separator jonów. Pomiary przeprowadzono dla 
trzech różnych analitów (ketony), badając jednocześnie wpływ stężenia na przebieg zależności prądu 
jonowego od napięcia separującego. Wyniki doświadczalne przeanalizowano za pomocą modelu 
detektora uwzględniającego dyfuzję jonów. 

 
[1] B.B. Schneider, E.G. Nazarov, F. Londry, P. Vouros, T.R. Covey, Mass Spectrom Rev. 2016, 
35, 687-737. 

[2] O. Anttalainen, J. Puton, K. Peräkorpi, E. Budzyńska, G. Eiceman, M. Sillanpää, TrAC Trends  
Anal. Chem. 2018, 105, 413-423. 
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Ocena makro-, mikro- i metali śladowych w popiołach przemysłowych jako 
potencjalnych składników możliwych do migracji w warunkach 

środowiskowych 

Jan Kalembkiewicz, Eleonora Sočo, Elżbieta Sitarz-Palczak, Lucyna Gmiterek,  
Irena Trojnar 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska,  
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Badania i ocena składu chemicznego są istotne w aspekcie możliwości zagospodarowania i 
uzdatniania odpadów ze spalania, w tym odpadów niebezpiecznych i ich oddziaływań na środowisko. 
Wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej związane jest głównie z procesem spalania paliw 
kopalnych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Obok paliw konwencjonalnych jakimi są węgiel 
kamienny i brunatny, stosuje się również spalanie biomasy lub jej współspalanie. Jednym z głównych 
produktów spalania (UPS) jest popiół lotny, zgodnie z normą PN-EN 450-1:2012 to drobno 
uziarniony pył, który głównie składa się z kulistych, zeszkliwionych ziaren, uzyskiwany podczas 
spalania pyłu węglowego, z udziałem lub bez udziału materiałów współspalanych. Skład chemiczny 
i mineralny popiołów zależy od miejsca pochodzenia paliwa, jego rodzaju (węgiel kamienny, węgiel 
brunatny, biomasa), stosowanej technologii i parametrów procesu spalania. Zarówno węgiel, jak i 
biomasa mają zbliżony skład chemiczny, natomiast różnice wynikają z procentowej zawartości 
poszczególnych składników. Popioły lotne charakteryzują się obecnością pierwiastków głównych 
(tlen, żelazo, magnez, glin, krzem, sód, potas), a ich udział zmienia się od kilku do kilkudziesięciu 
procent. Dodatkowo popiół lotny zawiera szereg innych pierwiastków, które ze względu na mały 
udział określa się jako mikroskładniki lub składniki śladowe. Stałe próbki jakimi są popioły w 
procesie oceny zwartości metali wymagają odpowiedniego przeprowadzenia do roztworu. W obrębie 
technik rozkładu na mokro rozkład matrycy przebiega pod wpływem tlenu uwalnianego z kwasów w 
podwyższonej temperaturze, a rozkład może być wspomagany ultradźwiękami, promieniowaniem 
mikrofalowym lub promieniowaniem UV.  Rozbieżność często wyników stanowiących podstawę do 
oceny makro-, mikro- i metali śladowych w popiołach przemysłowych wymaga przeprowadzenia 
badań w tym zakresie.  

Przeprowadzono badania wpływu warunków i technik roztwarzania lotnych popiołów 
przemysłowych na wyniki badań w zakresie oceny zawartości pierwiastków głównych, mikro- oraz  
pierwiastków śladowych, możliwych do migracji w warunkach środowiskowych. Badaniom poddano 
lotne popioły przemysłowe: węglowy (P1), ze współspalania węgla z biomasą (P2) oraz z biomasy 
(P3). Dokonano oceny wpływu warunków procesu i technik rozkładu na wynik kontroli zawartości 
wybranych metali (Fe, Ca, Mg, Cd, Mn, Cu, Zn, Pb, Na, K, Cr) w badanych materiałach.  

 

Praca wykonana z udziałem finansowym DS.CN.18.001. 

 

 
 


