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Program XIII Sesji Magistrantów i Doktorantów 

(miejsce Sesji – Alchemium, budynek A34, ul. Żeromskiego 116) 

 

8.00–9.00  Rejestracja uczestników (parter) 

Rozwieszanie posterów (II p.) 

9.00–9.15  Uroczyste otwarcie Sesji  

(Aula im. Prof. T. Paryjczaka, II p.) 

9.15–14.00  Sesja posterowa Magistrantów i Doktorantów (II p.) 

9.30–11.00  Ocena posterów przez Jury 

11.00–11.15  Przerwa 

11.15–12.30  Komunikaty Doktorantów  

(Aula im. Prof. T. Paryjczaka) 

12.30–12.45  Przerwa 

12.45–13.15  dr inż. Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Grupy Atlas, 

wykład pt. „Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych a wymagania w zakresie zrównoważonego wykorzystania 

zasobów naturalnych”  

(Aula im. Prof. T. Paryjczaka) 

13.15–13.45  Alicja Kobierska, Maciej Jaklik, Polpharma, wykład pt. „Jak rozpocząć karierę 

w firmie farmaceutycznej? Czyli o tym jak napisać CV, na które rekruter 

odpowie oraz jak skutecznie zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej” 

(Aula im. Prof. T. Paryjczaka) 

13.45–14.15  dr inż. Maciej Spuś, Polfarmex, wykład pt. „Biotechnologia leków biopochod-

nych na przykładzie insuliny ludzkiej”  

(Aula im. Prof. T. Paryjczaka) 

14.15–14.30  Przerwa 

14.30–15.30  Podsumowanie sesji, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Sesji  

(Aula im. Prof. T. Paryjczaka) 
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O Sesji 

Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem 

osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych 

i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania 

te corocznie gromadzą wielu studentów i doktorantów oraz ich promotorów. Najlepsze 

komunikaty i postery są nagradzane. 

 

 

Sesja podzielona jest na pięć sekcji tematycznych: 

S1.  Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia 

S2.  Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia, Chemia Żywności i Chemia 

Medyczna 

S3.  Chemia Polimerów i Materiałów Funkcjonalnych 

S4.  Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia 

S5.  Dydaktyka w Chemii 
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dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ 

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ 

prof. dr hab. Jarosław Dziadek 

Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN 

dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN  

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni 

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński 

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ 

prof. dr hab. Marek Potrzebowski 

Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN  

 

Komitet organizacyjny 

dr hab. inż. Elżbieta Kuśmierek – przewodnicząca 

dr hab. Ewa Chrześcijańska 

dr hab. inż. Piotr Szajerski 

dr inż. Lesław Sieroń 

dr inż. Oleksandr Shtyka 

dr inż. Mateusz Zakrzewski 

mgr inż. Anita Raducka 

mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz 

mgr Anna Cabaj 

 

 

 



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

7 
 

Jury Sesji 

dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni 

Prodziekan Wydziału Chemicznego PŁ 

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ 

Prodziekan Wydziału Chemii UŁ 

dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ 

dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN  

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka  

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Łódzki 

dr hab. inż. Monika Kosmala 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ 

dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ 

dr hab. Artur Różański, prof. CBMiM PAN 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 

dr inż. Paulina Filipczak 

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

 

 

Redakcja Materiałów Sesji 

dr hab. inż. Elżbieta Kuśmierek 

dr hab. Ewa Chrześcijańska 

 

Projekt okładki 

dr hab. inż. Elżbieta Kuśmierek 

 

Autor zdjęć 

lic. Jacek Szabela 

 

 

 

 

  



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

8 
 

W XIII Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego 

Środowiska Chemików wyniki prezentują przedstawiciele 

poniższych jednostek naukowych 
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Partnerzy wydarzenia 
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Partner wydarzenia – POLFARMEX S.A. 

 

 
 

 

Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną ze stuprocentowym, krajowym kapitałem. 

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju w ciągu 30 lat z niewielkiego 

przedsiębiorstwa prowadzącego obrót preparatami farmaceutycznymi oraz sub-

stancjami czynnymi pochodzącymi z importu, staliśmy się uznanym producentem 

leków generycznych, którego produkty obecne są na 15 rynkach zagranicznych. 

Obecnie zatrudniamy ponad 700 pracowników. 

Sercem Polfarmex S.A. jest zakład produkcyjny w Kutnie. To tutaj, w oparciu 

o najwyższe standardy GMP, powstaje ponad 100 produktów – wśród nich leki na 

receptę (Rx) stosowane w pulmonologii, kardiologii, gastrologii, diabetologii, neurologii 

i ginekologii oraz leki bez recepty (OTC). Ponadto oferujemy także suplementy diety 

i kosmetyki.  

Naszym celem jest dostarczanie polskim pacjentom leków o wysokiej jakości i skutecz-

ności terapeutycznej w walce z szerokim spektrum schorzeń, związanych z rozwojem 

cywilizacyjnym (lifestyle diseases) oraz sytuacją demograficzną.   

Działania badawczo-rozwojowe Polfarmex S.A. obejmują prace nad lekami 

generycznymi z wartością dodaną (modyfikowane oraz szybkie uwalnianie substancji 

czynnej), lekami wziewnymi (proszkowe inhalatory wielodawkowe) oraz lekami 

biologicznymi (technologia otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej). 

 

 

POLFARMEX S.A. jest fundatorem nagród za najlepszy 

komunikat doktoranta oraz najlepsze postery magistranta 

i doktoranta. 
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ELEKTROCHEMICZNE CZUJNIKI JAKO NARZĘDZIE DO 

OZNACZANIA CHININY W PRÓBKACH RZECZYWISTYCH   

Karolina Sobczak 

Promotor: dr hab. Łukasz Półtorak  

Opiekun: dr Konrad Rudnicki  

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Electrochemistry@Soft Interface Group (E@SI Group) 

karolina.sobczak3@edu.uni.lodz.pl 

 

Celem prowadzonych badań było wykorzystanie innowacyjnych mikroplatform na bazie 

kapilary krzemionkowej do oznaczenia naturalnie występującego alkaloidu – chininy (Quin) 

w próbkach rzeczywistych zakupionych od trzech niezależnych producentów. Alkaloid ten 

stosowany jest jako naturalny aromat smakowy w przemyśle spożywczym, zwłaszcza przy 

produkcji bezalkoholowego, gazowanego napoju typu tonik. Wraz z rozwojem nauki i techniki 

zaczęto zauważać coraz większe negatywne skutki Quin na organizm człowieka. Doprowadziło 

to do zaostrzenia wytycznych i określenia maksymalnej dopuszczalnej zawartości chininy 

w produktach spożywczych jako 7.5 ml chlorowodorku Quin na 100 ml napoju. Tak ważne jest 

więc ciągłe poszukiwanie nowych, tanich, szybkich i czułych metod pozwalających na 

oznaczanie wybranych substancji. Nasza metoda opiera się na elektrochemii cieczowych granic 

fazowych (ITIES) w połączeniu z woltamperometrią przeniesienia jonu (ITV). ITIES otwiera 

coraz więcej nowych horyzontów, gdzie jednym z nich jest możliwość prostej miniaturyzacji 

układów pomiarowych. 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat elektrochemicznego oznaczania chininy na zminiaturyzowanych granicach 

cieczowych w próbce rzeczywistej 

 

Badania były przeprowadzone w ramach projektu PRELUDIUM 15 Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

w Krakowie (Projekt nr UMO–2018/29/N/ST4/01054). 

 
 

[1]  Rudnicki K.*, Sobczak K., Borgul P., Skrzypek S., Poltorak L.**; Determination of quinine in tonic water at the 

miniaturized and polarized liquid–liquid interface; Food Chem. 364 (2021) 130417. 

[2]  Zgłoszenie patentowe nr 436383. 

 

S1-K1 
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LITYCZNE POLISACHARYDOWE MONOOKSYGENAZY (LPMO) 

JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE BIOKATALITYCZNE 

W PROCESIE UTLENIANIA BAKTERYJNEJ NANOCELULOZY  

Monika Kaczmarek 

Promotor: dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni 

Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej, Politechnika Łódzka, 

ul. Stefanowskiego 2/22, 90-537 Łódź 

Bakteryjna nanoceluloza (BNC) to naturalny polimer β-D-glukopiranozy pochodzenia mikro-

biologicznego odznaczający się czystością chemiczną, biokompatybilnością, wysokimi 

zdolnościami adsorpcyjnymi oraz imponującymi parametrami mechanicznymi [1]. Pomimo 

tych unikatowych właściwości często dąży się do modyfikacji bakteryjnej nanocelulozy w celu 

uzyskania materiału o dedykowanej funkcjonalności. Głównym ograniczeniem zastosowania 

BNC jako implanty resorbowalne, matryce do uwalniania leków czy rusztowania komórkowe 

jest fakt, że nie jest ona rozkładana przez ludzkie enzymy. Dodatkowo, z uwagi na wysoką 

krystaliczność, cechuje się ograniczoną podatnością na biodegradację [2]. Aby sprostać tym 

wyzwaniom i otrzymać degradowalną bionanocelulozę stosuje się jej utlenianie. Niedawnym 

przełomem w tej dziedzinie było odkrycie litycznych polisacharydowych monooksygenaz 

(LPMO) zdolnych do rozszczepiania opornych polisacharydów, czyniąc substrat podatnym na 

hydrolizę przez konwencjonalne celulazy. Wdrożenie utleniania enzymatycznego oferującego 

łagodne, nietoksyczne warunki stanowi atrakcyjną alternatywę dla dotychczas stosowanych 

metod chemicznych, czyniąc proces przyjaznym dla środowiska i nie ograniczając perspektyw 

jego dalszego wykorzystania. Ponadto utlenianie celulozy prowadzi do powstania reaktywnych 

grup karbonylowych, co stwarza wiele możliwości dla jej dalszej funkcjonalizacji. Przyłączenie 

określonych związków bioaktywnych, terapeutycznych, czy białek otwiera nowe obszary 

zastosowań bionanocelulozy w różnych dziedzinach. LPMO można zatem postrzegać jako 

innowacyjne biokatalizatory stosowane do modyfikacji i degradacji bakteryjnej nanocelulozy. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat reakcji utleniania bakteryjnej nanocelulozy przez LPMO 
 

 

[1]  Kaczmarek M., Jędrzejczak-Krzepkowska M., Ludwicka K., Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 3391. 

[2]  Ludwicka K., Kaczmarek M., Białkowska A., Polymers. 2020, 12, 2209. 

 

S2-K1 
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PRZEWODZĄCE NANOKOMPOZYTY ELASTOMEROWE 

Z NANODRUTAMI SREBRA I ICH WŁAŚCIWOŚCI 

Joanna Chudzik  

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński, 

 dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ 

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, 

ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź 

Kompozyty polimerowe na bazie nanodrutów srebra (AgNW) ze względu na swoje unikalne 

właściwości (w tym optyczne i przewodzące) cieszą się obecnie dużą popularnością. Mimo to 

nanokompozyty AgNW na bazie podstawowych kauczuków (takich jak kauczuk butadienowo-

styrenowy, czyli SBR, butadienowo-akrylonitrylowy, czyli NBR, czy karboksylowany kauczuk 

butadienowo-akrylonitrylowy, czyli XNBR) nie znajdują się w centrum zainteresowania 

naukowców. Prace wykonywane w ramach doktoratu skupiają się na utworzeniu kompozytów 

warstwowych nanodrutów srebrnych (oraz ich struktur core-shell z polidopaminą) celem 

wykorzystania ich jako sensory naprężeń mechanicznych. Prace obejmują zarówno 

opracowywanie kompozytów, jak i modyfikacje kauczuków (stosowanych jako podłoże) oraz 

lateksów (stosowanych jako zabezpieczenie AgNW).  

W celu modyfikacji kauczuków zastosowano dwie żywice: mononadtlenkową pochodną eteru 

diglicydylowego bisfenolu A (PO) oraz jej oligomer nadtlenowy zawierający grupy 

karboksylowe (CPO), a także dwa polimery: poliwinylopirolidon (PVP) i polidopaminę (PDA). 

Każda z tych modyfikacji miała na celu poprawienie adhezji nanodrutów srebra do matrycy 

polimerowej oraz zmianę właściwości mechanicznych matrycy (pod kątem przyszłych 

zastosowań).  

W ramach modyfikacji podłoży polimerowych została również zastosowana modyfikacja przy 

pomocy rozpuszczalników: acetonu, alkoholu etylowego oraz toluenu. Badano wpływ prze-

tarcia oraz zanurzenia w danym rozpuszczalniku na tendencję AgNW do wnikania w strukturę 

polimeru.  

Lateksy (XSBR, NBR, XNBR) modyfikowano przy pomocy napełniaczy warstwowych (talku, 

miki, kaolinu, kredy i montmorylonitu) celem ich „skrócenia” i zagęszczenia, by mogły być 

nakładane większą liczbą metod niż wylewanie oraz napryskiwanie (odpowiednie do czystych 

lateksów). Tak uzyskane mieszanki o mniejszym stopniu napełnienia służą do nakładania 

metodą pręta Meyera, a te o dużym stopniu napełnienia – metodą sitodruku. 

  

S3-K1 
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WPŁYW MIKROSTRUKTURY POLIETYLENU NA WŁAŚCIWOŚCI 

MECHANICZNE MIĘDZYLAMELARNEJ FAZY AMORFICZNEJ 

Małgorzata Polińska  

Promotorzy: dr hab. Artur Różański, prof. CBMiM, 

dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. PŁ 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,   

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź 

 

 

W naszej ostatniej pracy przedstawiliśmy uniwersalną metodę umożliwiającą wyznaczanie 

modułu sprężystości międzylamelarnej fazy amorficznej polimerów częściowo krystalicznych 

[1]. Lokalne odkształcenie warstw amorficznych wywołano poprzez wprowadzenie 

niskocząsteczkowego środka spęczniającego. Indukowane spęcznianiem lokalne odkształcenie 

(Ɛa) i lokalne naprężenie (σa) obszarów amorficznych wyznaczono na podstawie zmian, 

odpowiednio, długiego okresu oraz naprężenia na granicy plastyczności. Moduł sprężystości 

międzylamelarnej fazy amorficznej wyznaczono natomiast przy użyciu równania: (Ea=σa/Ɛa). 

Wyniki uzyskane dla polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) stanowiły wartość o rząd wielkości 

wyższą (≈40 MPa) niż moduł fazy amorficznej w objętości (≈3MPa) [2]. 

W dalszych badaniach określono wpływ mikrostruktury polimeru na właściwości mechaniczne 

komponentu amorficznego. Zastosowanie różnych metod zestalania polimerów z grupy 

polietylenów (polietylenu wysokiej gęstości, polietylenu niskiej gęstości (LDPE) oraz 

kopolimeru etylenowo-oktenowego (EOC)) pozwoliło uzyskać materiały wyraźnie różniące się 

stopniem krystaliczności/grubością kryształów. Zaobserwowano liniową korelację między 

grubością kryształów a modułem sprężystości komponentu amorficznego. Wykazano, że ze 

wzrostem grubości kryształów procesy α-relaksacji komponentu krystalicznego stają się mniej 

„aktywne”. To z kolei powodowało spadek możliwości relaksacji fragmentów makro-

cząsteczek zlokalizowanych w fazie amorficznej, a fizycznie związanych z kryształami 

lamelarnymi.  

 

Badania wykonano w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji 

nr DEC-2018/30/E/ST8/00364 

 

 

[1]  Polinska M., Rozanski A., Galeski A., Bojda J., Modulus of the amorphous phase of semicrystalline polymers, 

Macromolecules 2021, 54, 19, 9113–9123. 

[2]  Crist B, Fisher CJ, Howard PR. Mechanical-Properties of Model Polyethylenes – Tensile Elastic-Modulus and Yield Stress, 

Macromolecules 1989; 22(4): 1709–18. 
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IMPROVEMENT OF LINEZOLID PHARMACEUTICAL AND 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES BY MECHANOCHEMICAL 

COCRYSTALLIZATION AND DRUG DELIVERY DESIGN 

Mehrnaz Khalaji 

Promotor: Marta K. Dudek 

Department of Structural Chemistry, Center of Molecular & Macromolecular Studies, 

Polish Academy of Sciences,  

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Lodz, Poland 

Many currently marketed drugs suffer from poor physico-chemical properties. One of the 

method in which we can influence these properties is by designing cocrystals, i.e. crystals 

composed of a drug and a different molecule, which can be safely ingested, often called a 

coformer. In our work mechanochemical grinding as an environmentally friendly method was 

used to obtain 11 new cocrystals of linezolid (LIN), a wide-range antibiotic [1,2]. Most of the 

obtained solids were characterized structurally by single crystal X-Ray diffraction (SCXRD) 

[2], however some of them were in a form of microcrystalline powder, which prevents the use 

of this characterization technique. In these cases we used solid-state NMR, powder X-Ray 

diffraction and crystal structure prediction calculations to establish their crystal structures [3]. 

The resulting solids displayed higher water solubility and, more importantly, lower melting 

point than corresponding pure phases. This lowering of melting point of LIN enabled us to use 

thermal-based method of introducing this drug into the pores of mesoporous silica 

nanoparticles, thus creating drug delivery systems, by which we hope to lower the necessary 

dose of this drug, as well as to influence the release ratio of LIN in a human body. In addition, 

we serendipitously discovered that some of the cocrystals not only displayed improved physico-

chemical properties, but also showed new and unexpected biological action by promoting bone 

regeneration (see Figure 1). For one of the cocrystals, namely LIN:2,4-DHBA, this action was 

particularly strong, with a clearly marked synergistic effect. This pave the way for a new 

pharmaceutical application of LIN.  

 

Figure 1. The relative expression of c-fos (bone regeneration gene) for 2,4-dihydroxybezoic acid 

(24DHBA), benzoic acid (BA), linezolid:benzoic acid cocrystal (LZD@BA), linezolid:2,4-

dihydroxybenzoic acid cocrystal (LZD@24DHBA@MeOH), linezolid (LZD), control (CTRL) 

 

This project was financed from the National Science Centre, projects number UMO-2017/25/B/ST4/02684 and 

UMO-2018/31/D/ST4/01995; PLGrid is acknowledged for providing computational resources. 

 
[1] Khalaji M., Dudek M.K., Potrzebowski M.J., Cryst. Growth 2021, 4, 2301–2314. 

[2] Khalaji M., Wróblewska A., Wielgus E., Bujacz G.D., Dudek M.K., Potrzebowski M.J., Acta Cryst. B. 2020, 76, 892−912. 

[3] Khalaji M., Dudek M.K., Paluch P., Potrzebowski M.J., Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2022 (under review). 
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RENTGENOWSKA SPEKTROSKOPIA FLUORESCENCYJNA 

JAKO METODA ANALIZY PIGMENTÓW KOSMETYCZNYCH 
 

Dominika Świątczak 

Promotor: dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, 

Zakład Chemii Biofizycznej 

ul. Pomorska 163/165, 90-236, Łódź 

 

Podstawowymi, a jednocześnie najbardziej wymagającymi składnikami kosmetyków do 

makijażu są pigmenty. Wśród nich, najczęściej stosowanym jest dwutlenek tytanu. Potrzeba 

wnikliwej analizy pigmentów kosmetycznych wynika z ciągłego wzrostu jakości produktów 

kosmetycznych oraz chęci rozwiązania powszechnie spotykanych problemów produkcyjnych 

wynikających z zastosowania pigmentów (m.in. proces oksydacji, destabilizacja koloru 

w czasie). Problemy te zostały zidentyfikowane jako odpowiedź na potrzeby konsumentów 

oraz szybko rozwijającą się konkurencję w sektorze beauty. 

Częściowo badania skupiają się na analizie otoczki pigmentowej, zawierającej silany, która ma 

bardzo duży wpływ na stabilność pigmentu w gotowej formulacji kosmetycznej. Do analizy 

otoczkowanej bieli tytanowej zastosowano technikę rentgenowskiej spektroskopii 

fluorescencyjnej z dyspersją energii (ED-XRF), która pozwala na jakościową i ilościową 

analizę składu pierwiastkowego próbki. Technika ED-XRF pozwala na potwierdzenie 

obecności krzemu z otoczki silanowej w danej próbce pigmentu. Wykonanie pomiaru jest 

możliwe w sposób szybki i nieniszczący, dlatego metoda ta znajduje zastosowanie w badaniach 

naukowych oraz innych dziedzinach, również przemysłowych.  

Otrzymane wyniki będą stanowiły podstawę opracowania metod analizy stosowanych 

w przedprodukcyjnej kontroli jakości oraz do zoptymalizowania procesów technologicznych 

w celu uzyskania jak największej powtarzalności kolorystycznej produktów.  

 

Praca sfinansowana w ramach projektu doktoratu wdrożeniowego realizowanego 

na podstawie umowy DWD/4/72/2020. 
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DO ANALIZY NARKOTYKÓW WYSTARCZY KROPLA – CZYLI 

OZNACZANIE HEROINY NA ZMINIATURYZOWANYCH ITIES 

Paulina Borgul 

Promotor: dr hab. Łukasz Półtorak 

Opiekun: dr Konrad Rudnicki 

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Heroina jest półsyntetyczną pochodną opioidową morfiny. Uznawana jest za tzw. twardy 

narkotyk, o bardzo dużym potencjale uzależnienia. Wywołuje uczucie błogiej apatii i euforii. 

Prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego. W czystej postaci pojawia się jako biały 

proszek, niezwykle rzadki w przypadku próbek ulicznych. W nielegalnych próbkach 

najczęściej obok narkotyku możemy znaleźć paracetamol i/lub kofeina (~90% heroiny 

w sprzedaży detalicznej dostępnej na czarnym rynku w Europie [1]). Ze względu na 

występowanie domieszek chemicznych, istnieje potrzeba opracowania selektywnych metod do 

wykrywania heroiny, które dodatkowo powinny być tanie, szybkie i proste w obsłudze. 

W odpowiednim układzie, elektrochemia na styku dwóch niemieszających się roztworów 

elektrolitów (z ang. ITIES) spełnia wszystkie te wymagania. Tradycyjne pomiary 

woltamperometryczne na makroskopowej granicy faz ciecz/ciecz są ograniczone przez liniowe 

profile dyfuzyjne definiujące transport masy po obu stronach miękkiego styku [2]. Inaczej 

wygląda sytuacja dla układów mikroskopowych (mikro-ITIES). Tutaj transfer masy zachodzi 

na drodze dyfuzji hemisferycznej, co poprawia czułość wykrywania. Platforma do wykrywania 

heroiny została zminiaturyzowana przy użyciu technologii druku 3D. Umożliwiła ona 

zmniejszenie ilości fazy wodnej zawierającej rozpuszczony związek do 20 µL. Heroinę 

wykrywano samodzielnie i w obecności jej dwóch głównych cutting agents. Po 

zoptymalizowaniu pH fazy wodnej (5,5), byliśmy w stanie całkowicie wyeliminować sygnały 

analityczne pochodzące od paracetamolu i kofeiny. W konsekwencji opracowaliśmy 

selektywny system do elektrochemicznego wykrywania narkotyku [3,4]. 
 

 

Praca wykonana/sfinansowana w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

(Grant nr UMO-2018/31/D/ST4/03259). 

 

 

[1]  Broséus J., Gentile N., Esseiva P., Forensic Sci. Int. 2016, 262, 73–83. 

[2]  Liu S., Li Q., Shao Y., Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 2236–2253. 

[3]  Zgłoszenie patentowe na wynalazek: Sposób oznaczania heroiny (nr P.440575). 

[4]  Borgul P., Sobczak K., Sipa K., Rudnicki K., Skrzypek S., Trynda A., Poltorak L., Heroin detection in a droplet hosted by 

a 3D printed support at the miniaturized electrified liquid-liquid interface, Anal. Chem. – second revision round. 

  

S1-PD2 



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

20 
 

 

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA 

SALETRY AMONOWEJ W PRZYPADKU POŻARU 

Filip Mikołajczyk 

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kuberski, prof. uczelni 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka,  

ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź 

Saletra amonowa jest substancją silnie utleniającą i reaktywną chemicznie, dzięki czemu jest 

szeroko stosowaną w przemyśle, zarówno do produkcji nawozów sztucznych jak i materiałów 

wybuchowych. Z uwagi na niskie temperatury topnienia i rozkładu oraz możliwość wytwo-

rzenia mieszanin wybuchowych z substancjami takimi, jak oleje organiczne, stanowi ona duże 

wyzwanie podczas akcji ratunkowych w wyniku pożaru. Dodatkowo, od wytworzenia aż do 

użycia ma ona bezpośredni kontakt z wieloma polimerami, z których na szczególną uwagę 

zasługują poliolefiny, wykorzystywane między innymi do produkcji opakowań. Wykonana 

analiza termiczna DSC oraz inne doświadczenia wskazują na możliwość wytworzenia się 

wysokoenergetycznych mieszanin potencjalnie wybuchowych w trakcie rozkładu termicznego 

mieszaniny saletry oraz analizowanych polimerów. Część z mieszanin wykazuje zachowanie 

zbliżone do popularnych materiałów wybuchowych, takich jak ANFO. Wyniki analizy 

pozwalają na wykonanie ocen ryzyka zawodowego oraz aktywną kontrolę akcji ratowniczych. 

 

Rys. 1. Wyniki analizy DSC czystej saletry amonowej, polipropylenu oraz ich 20% mieszaniny 

 

[1]  Török Z., Kovacs L.A., Ozunu A., Ammonium nitrate explosions. Case study: the Mihăilesti accident (2004), ECOTERRA 

– Journal of Environmental Research and Protection 2015, 12, 2, Romania. 

[2]  DGPR/SRT/SDRA/BARPI Fire Inside a Barn and Explosion of Fertilizer, Saint Romain-en-Jarez (Loire) Aria Report; No. 

25669; French Ministry for Sustainable Development: Paris, France, 2003. 

  

-20

-10

0

10

20

30

20 60 100 140 180 220 260 300 340 380D
SC

 [
m

W
/m

g]

Temperature [°C]

Pure AN Pure PP AN + PP 20%

S1-PD3 



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

21 
 

   

BIOSURFAKTANTY PRODUKOWANE PRZEZ GRZYBY 

STRZĘPKOWE WYIZOLOWANE ZE ŚRODOWISK 

EKSTREMALNYCH  

Weronika Śliżewska, Natalia Klonowska 

Promotor: dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk, prof. uczelni 

Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta 

Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej, Wydział Biotechnologii  

i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,  

ul. Stefanowskiego 2/22, 90-573 Łódź 

 

Wstęp: 

Biosurfaktanty są związkami powierzchniowo czynnymi pochodzenia m.in. mikro-

biologicznego, zdolnymi do obniżania napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz 

tworzenia miceli. Stosowane są w przemyśle chemicznym, np. jako detergenty, w bio-

remediacji, a nawet w medycynie. Dzięki swojej nietoksyczności i wysokiej biodegra-

dowalności mają znaczną przewagę nad surfaktantami syntetycznymi. Dodatkowo, 

biosurfaktanty produkowane przez mikroorganizmy ekstremofilne charakteryzują się wysoką 

aktywnością nawet w niekorzystnych warunkach środowiska, jak wysokie zasolenie, niskie 

albo wysokie temperatury lub pH – dzięki czemu są cenne dla przemysłu. 

 

Cel: 

Celem pracy był skrining grzybów strzępkowych wyizolowanych z ekstremalnych środowisk 

do produkcji biosurfaktantów. W badaniach wykorzystano halofile i psychrofile z zasobów 

Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej oraz Instytutu Technologii Fermentacji 

i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. 

 

Omówienie wyników: 

Spośród badanych szczepów ekstremofilnych grzybów strzępkowych jedenaście wykazało 

potencjał do produkcji biosurfaktantów. Określono zdolność szczepów do hemolizy, 

potwierdzono obecność biosurfaktantów w cieczach pohodowlanych ww. szczepów metodą 

„drop-collapse”, zbadano ich aktywność emulgacyjną oraz stabilność tworzonej przez nie 

emulsji. 

 

Podsumowanie/wnioski: 

Grzyby strzępkowe wyizolowane z ekstremalnych środowisk mogą być producentami 

biosurfaktantów o ciekawych właściwościach, stanowiąc alternatywę dla swych syntetycznych 

odpowiedników. 
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SYNTAZA SelU VERSUS tRNA. 

CZY OBECNOŚĆ tRNA WPŁYWA NA AKTYWNOŚĆ SelU? 

Aleksandra Lisicka 

Promotor: prof. Barbara Nawrot 

Opiekun: dr Małgorzata Sierant 

Dział Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 

Polskiej Akademii Nauk,  

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź 

Syntaza tRNA 2-selenourydyny (SelU) jest enzymem bakteryjnym, uczestniczącym 

w posttranskrypcyjnej modyfikacji urydyny w pozycji wahadłowej (ang. wobble position) 

tRNA. Enzym katalizuje reakcję transformacji 2-tiourydyny (S2U) do 2-selenourydyny (Se2U) 

w tRNA. W naszym laboratorium wykazano, że proces ten przebiega dwuetapowo [1]. 

W pierwszym etapie zachodzi geranylowanie 2-tiourydyny w R5S2U-tRNA do R5geS2U-

tRNA, w drugim etapie zachodzi selenowanie S-geranylo-2-tiourydyny w R5geS2U-tRNA do 

R5Se2U-tRNA (rys. 1). Bezpośrednia reakcja selenowania selenowania 2-tiourydyny nie 

zachodzi [1,2].  

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat reakcji katalizowanych przez SelU w pozycji wobble tRNA specyficznego dla Glu, Lys 

i Gln: geranylowanie R5S2U-tRNA i selenowanie R5geS2U-tRNA [1] 

Produkt reakcji geranylowania, S-geranylo-2-tiourydyno-tRNA, jest produktem pośrednim 

w procesie transformacji S2U→Se2U i jak udowodniono, jest silnie związany z enzymem SelU 

[2]. Dlatego białko wyizolowane z bakterii zawiera frakcję tRNA, która zmienia jego widmo 

absorbcyjne na charakterystyczne dla kwasów nukleinowych z maksimum w =260 nm.  

W badaniach podjęłam się próby usunięcia tRNA związanego z białkiem SelU metodą 

wytrącenia tRNA z białka (siarczan protaminy, PEI/NaCl) lub poprzez enzymatyczną 

degradację tRNA (RNaza A, Benzonaza). Następnie oceniłam w jaki sposób obecność lub brak 

tRNA w miejscu aktywnym enzymu wpływa na efektywność SelU. Analizę produktów reakcji 

geranylowania katalizowanych przez enzym zawierający tRNA i enzym wolny od tRNA 

przeprowadziłam metodą HPLC. 

 

Praca wykonana/sfinansowana w ramach projektu/grantu NCN, UMO-2018/29/B/ST5/02509. 
 

 

[1] Sierant M. et al., FEBS Lett. 2018, 592, 2248–2258. 

[2] Szczupak P. et al., Cells 2022 11, 1522.  
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NOWA METODA SYNTEZY WYSOKO PODSTAWIONYCH KWASÓW 

ANTRYLOFOSFONOWYCH 

Łucja Knopik 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Bałczewski 

Promotor pomocniczy: dr Marek Koprowski 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 

Dział Chemii Organicznej, Pracownia Syntezy Materiałów Funkcjonalnych,  

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź 

Zainteresowanie kwasami antrylofosfonowymi oraz ich pochodnymi wzrasta m.in. wśród 

naukowców, którzy zajmują się fluorescencyjnymi nanocząstkami organicznymi (FON) [1] 

oraz samoorganizującymi się monowarstwami (SAM) [2,3]. Jednak ograniczeniem dla rozwoju 

badań w tym obszarze jest niewielka liczba metod syntezy takich układów. W wystąpieniu 

omówiona zostanie nowa reakcja cyklizacji fosfo-Friedela-Craftsa-Bradshera (fosfo-F-C-B). 

Reakcja ta umożliwia otrzymanie wysoko podstawionych 10-antrylofosfonianów 2 związków, 

które w kolejnym etapie przekształcamy do odpowiednich kwasów 10-antrylofosfonowych 3. 

Zastosowanie łagodnych warunków na wszystkich etapach syntezy, prowadzi do otrzymania 

antrylowych pochodnych 2 i 3 z różnymi grupami funkcyjnymi (Rys. 1), pozwalając przy tym 

na modyfikowanie właściwości fotofizycznych omawianych układów. 

 

Rys. 1. Ogólny schemat otrzymywania związków 2 i 3 

 

Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr UMO 2019/33/B/ST4/02843 finansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Nauki. 

 

 

[1]  Pramanik M., Chatterjee N., Das S., Saha K.D., Bhaumik A., Chem Commun 2013, 49, 9461–9463. 

[2]  Cattani-Scholz A., Liao K.-C., Bora A., Pathak A., Hundschell C., Nickel B., Schwartz J., Abstreiter G., Tornow M., 

Langmuir 2012, 28, 7889–7896. 

[3]  Yazji S., Westermeier C., Weinbrenner D., Sachsenhauser M., Liao K.-C., Noever S., Postorino P., Schwartz J., Abstreiter 

G., Nickel B., Zardo I., Cattani-Scholz A., Journal of Raman Spectroscopy 2017, 48, 235–242. 
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WPŁYW NANOCZĄSTEK NA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY 

CHŁODZĄCO-SMARUJĄCYCH, WYKORZYSTYWANYCH  

W PROCESACH OBRÓBKI METALI 

Wiktor Stanek1,2 

Promotor: dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ1 

Opiekun: dr inż. Tadeusz Hładki2 

1Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Uniwersytet Łódzki, 

 ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź 

2FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o., 

 ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice 

W procesach obróbki metali ważne jest obniżenie temperatury narzędzi skrawających, 

materiału obrabianego i powierzchni roboczej w celu zwiększenia ich trwałości oraz 

zapewnienia ochrony przed korozją. Z tego też względu przy chłodzeniu używa się specjalnych 

cieczy do obróbki metali nazywanych również cieczami obróbczymi lub cieczami chłodząco-

smarującymi [1,2].  

Specyficzny skład chemiczny stosowanych obecnie cieczy obróbczych ma ogromny wpływ na 

wydajność w procesach produkcyjnych. Jednakże w ostatnich latach przepisy dotyczące 

ochrony środowiska i zdrowia ograniczyły stosowanie niektórych substancji, dlatego poszukuje 

się nowych rozwiązań, które – pomimo ograniczeń – pozwolą zredukować tarcie i zużycie 

narzędzi. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie nanocząstek metalicznych, które 

powodują zwiększoną wymianę ciepła w stosunku do podstawowego płynu chłodząco-

smarującego [3,4]. 

W pracy wykorzystano techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz spektroskopii 

UV – Vis, w celu scharakteryzowania nanocząstek srebra (AgNPs), które następnie dodano do 

wytypowanych cieczy. Uzyskane wyniki wskazują, że zaaplikowane nanocząstki srebra 

o różnym stężeniu, wpływają na takie parametry, jak gęstość i lepkość, a także napięcie 

powierzchniowe w badanych emulsji. 

 

 
Praca zrealizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doktorat wdrożeniowy” na podstawie 

umowy nr DWD/5/0323/2021. 

 

 
[1]  Żabicki D., Ciecze obróbcze, Industral Monitor 2017, nr 3/27, 45–46. 

[2]  Brinksmeier E., Meyer D., Huesmann-Cordes A.G., Herrmann C., Metalworking fluids—Mechanisms and performance, 

CIRP Annals – Manufacturing Technology 2015, 64 (2), pp. 605–628. 

[3]  Choi S.U.S., Zhang Z.G., Yu W., Lockwood F.E., Grulke E.A., Anomalous thermal conductivity enhancement in nanotube 

suspensions, Applied Physics Letters 2001, Vol. 79, pp. 2252–2254. 

[4]  Shah R., Calderon J., Diloyan G., Innovation in Nanoparticle Additives for Water-Based Lubricants, Nanotech Magazine 

for Nanotechnology 2020, June 24. 
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SREBRA MODYFIKOWANYCH KWASEM TANINOWYM 
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Promotor: dr hab. Katarzyna Ranoszek-Soliwoda 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, 

ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź 

Nanocząstki srebra (AgNPs) otrzymane na drodze redukcji chemicznej, z wykorzystaniem 

kompleksu cytrynianu sodu oraz kwasu taninowego, stanowią obiecujący środek do walki 

z wirusem opryszczki typu 1 oraz 2 [1, 2]. Zrozumienie działania AgNPs w kontekście 

przeciwwirusowym wymaga przeprowadzenia szczegółowej charakterystyki, która umożliwi 

określenie struktury związku chemicznego znajdującego się na powierzchni nanocząstki, 

a także medium koloidalnego otaczającego NPs. W tym celu, w pracy wykorzystano techniki 

spektroskopowe (UV-Vis, FT-IR) oraz mikroskopię elektronową (HR-STEM). Przeprowa-

dzone badania pozwoliły poszerzyć wiedzę dotyczącą określenia wpływu budowy chemicznej 

funkcjonalnych nanocząstek srebra oraz składu chemicznego koloidu w kontekście ich 

aktywności biologicznej. 

  

Rys. 1. Schemat otrzymywania nanocząstek srebra modyfikowanych kompleksem cytrynianu sodu 

z kwasem taninowym 

 

Badania finansowane są z projektu NCN-OPUS, 2018/31/B/NZ6/02606, „Sfunkcjonalizowane nanocząstki 

metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2”. 

 
[1]  Krzyzowska M., Tomaszewska E., Ranoszek-Soliwoda K., Bien K., Orlowski P., Celichowski G., Grobelny J., Chapter 12 

– Tannic acid modification of metal nanoparticles: possibility for new antiviral application, [in:] Nanostructures for Oral 

Medicine (2017), pp. 335–363; A. Nowak, T. Kowalska, Chem. Eng. J. 2021, 3, 12–19. 

[2]  Ranoszek-Soliwoda K., Tomaszewska E., Socha E., Krzyczmonik P., Ignaczak A., Orlowski P., Krzyzowska M., 

Celichowski G., Grobelny J., The role of tannic acid and sodium citrate in the synthesis of silver nanoparticles, Journal of 

Nanoparticle Research 2017, 19, Article number: 273. 
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Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, 

Zakład Chemii Biofizycznej, 

ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź 

Cilostazol jest to związek organiczny, pochodna chinolonu, wykorzystywany jako lek 

hipotensyjny o nazwie handlowej Pletal. Wykorzystywany jest w celu rozszerzenia naczyń 

krwionośnych, hamowania agregacji płytek krwi i zapobiegania powstawaniu zakrzepów. 

Badania wykazują, że ograniczona rozpuszczalność cilostazolu może wpływać na szybkość jego 

wchłaniania przez organizm, co uniemożliwia oznaczenie bezwzględnej biodostępności. Niska 

rozpuszczalność wyklucza stosowanie leku w postaci roztworu podawanego dożylnie [1]. 

 
Rys. 1. Budowa cząsteczki cilostazolu 

Wykorzystanie cyklodekstryn jako nano-kontenerów dla cząsteczek leków może wpływać na 

zmianę wybranych właściwości fizykochemicznych, między innymi rozpuszczalności. 

Cyklodekstryny to cukrowe makrocykle, posiadające zdolność lokowania w swoim wnętrzu 

apolarnych cząsteczek. W wyniku tego powstaje kompleks typu „gość”–„gospodarz”. Zdolność 

tworzenia kompleksów inkluzyjnych umożliwia wykorzystanie tych związków w wielu 

dziedzinach przemysłu, między innymi jako nośników trudno rozpuszczalnych substancji 

leczniczych w organizmie.  

 

Celem badań była analiza procesów powstawania kompleksów inkluzyjnych cilostazolu 

z wybranymi cyklodekstrynami w roztworach. Na podstawie serii miareczkowań kalory-

metrycznych wyznaczone zostały podstawowe funkcje, charakteryzujące termodynamikę 

zachodzących procesów. Dodatkowo wykonano badania rozpuszczalności fazowej metodą 

Higuchi-Connorsa [2], co pozwoliło określić maksymalny wzrost rozpuszczalności związku 

powodowany obecnością cyklodekstryn.  

 

[1] Higuchi T., Connors K.A., Advanced Analytical Chemistry of Instrumentation, 1965, 4. 

[2] Bramer S.L., Forbes W.P., Clinial Pharmacokintics, 1999, 37, 13–23. 
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PRZY UŻYCIU ELEKTRODY PLATYNOWEJ 

MODYFIKOWANEJ IMIDAZOLEM  

Ewelina Pycek 

Promotor: dr Sławomir Domagała  

Opiekun: dr Sławomir Domagała 

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii 

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Fosforany wykorzystuje się w przemyśle melioracyjnym, kontroli twardości wody oraz jako 

inhibitory korozji. Mimo swoich zalet nadmiar fosforanów ma negatywny wpływ na 

funkcjonowanie organizmu człowieka. Z drugiej strony fosforany są jednak niezbędne dla 

organizmu ludzkiego, gdyż stanowią użyteczny blok budulcowy oraz nośnik energii. Celem 

moich badań było elektrokatalityczne oznaczenie jonów fosforanowych na elektrodzie 

platynowej modyfikowanej imidazolem unieruchomionym w warstwie nafionu. W związku 

z tym opracowano sposób modyfikacji elektrody platynowej imidazolem unieruchomionym 

w warstwie nafionu. Wykonano również charakterystyki elektrody modyfikowanej w wodnych 

roztworach elektrolitów podstawowych oraz ustalono mechanizm elektrodowej redukcji 

fosforanów(V) na elektrodzie modyfikowanej. Podczas badań ustalono optymalne warunki 

oznaczania ilościowego fosforanów(V) na elektrodzie modyfikowanej i ilościowo oznaczono 

fosforany(V) metoda różnicowej woltamperometrii pulsowej.  

 

Rys. 1. Woltamperogramy cykliczne fosforanów (c = 5,0·10-3 M) na Pt i Pt/Imidazol  

w 1.0 M KNO3, vs NEK, v = 0,1 V/s 

 

Część pracy sfinansowana w ramach VI Edycji Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

 

[1] Sharma P., Gehlot K., Songara S., Reviews in Analytical Chemistry 2006, 25 (2). 

[2] Klaczyński E., ABC Technologa, www.forum-eksploatatora.pl, listopad/grudzień 2015.  
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W ZNAJDUJĄCYCH NAD NIĄ ZBIORNIKACH ROCHNA  

I LISOWICE 

Maria Urbanek 

Promotor i opiekun: dr inż. Andrzej Żarczyński 

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej,  

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

W kierunku północno-zachodnim od miasta Koluszki płynie rzeka Mroga, która po przecięciu 

drogi wojewódzkiej 715 wije się przez wartościowe ekologicznie tereny leśne, z wydzielonym 

w 1998 r. Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Rochna”. Występuje tu znaczne 

zróżnicowanie krajobrazu z parowami, wąwozami i torfowiskami. Mroga przepływa przez 

Zbiornik Rochna o powierzchni około 5 ha i średniej głębokości 1,56 m, z urządzeniami 

spiętrzającymi wodę w rejonie odpływu, a następnie przez Zbiornik Lisowice o powierzchni 

8,38 ha i średniej głębokości około 1,2 m. Zbiornik Lisowice faktycznie składa się z dwóch 

zalewów połączonych ze sobą – tzw. „Starego I” (4,11 ha) i „Nowego II” (4,27 ha). Tereny nad 

zbiornikiem Lisowice służą rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców nie tylko Koluszek 

i Brzezin, a obydwa zbiorniki są ulubionym miejscem połowów ryb przez wędkarzy. 

Celem pracy magisterskiej było poznanie jakości wody powierzchniowej w okresie 

wiosennym, w zbiornikach Rochna i Lisowice (gmina Brzeziny) i w przepływającej przez nie 

rzece Mroga. Wykonano trzykrotnie pobory prób wody objętości po 1,5 litra w celu analizy 24 

wskaźników fizykochemicznych jej jakości, natomiast w miejscu poboru mierzono temperaturę 

wody, a także stężenie rozpuszczonego w wodzie tlenu. Analizę fizykochemiczną oraz 

instrumentalną wody wykonywano metodami stosowanymi w praktyce laboratoryjnej, 

opartymi na polskich (PN) i międzynarodowych normach (ISO) [1]. Do oznaczenia metali 

w wodzie zastosowano spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną PlasmaQuant PQ 

9000 Elite firmy Analiytik Jena (ICP-OES), natomiast ogólnego węgla organicznego (OWO) i 

azotu ogólnego – automatyczny analizator firmy HACH Lange model IL 550 TOC-TN. 

Uzyskane wyniki serii pomiarowych porównano i poddano ocenie. 

Stwierdzono, że woda w rzece Mroga, a także w zbiornikach Rochna i Lisowice mieści się 

w zakresie klas jakości III-V, ze względu na podwyższoną zawartość OWO, mimo, iż 

większość badanych wskaźników spełnia wymagania dla II klasy jakości wód 

powierzchniowych [2]. 

 

[1]  Hermanowicz W., Dojlido K., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, 

Arkady, Warszawa 1999. 

[2]  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1475). 
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Wyroby azbestowe cechują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi, izolacyjnymi, 

termicznymi i fizykochemicznymi. W związku z tym znalazły one szerokie zastosowanie 

zwłaszcza jako pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, konstrukcyjne, a nawet jako środki 

i odzież BHP. Pomimo korzystnych właściwości użytkowych ze stosowania azbestu należy się 

wycofywać, gdyż włókna tego materiału są wysoce szkodliwe dla układu oddechowego 

człowieka, powodując, pylicę azbestową, mesotheliomię i nowotwory płuc [1,2]. 

Celem pracy była szczegółowa analiza procesu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

z azbestu w Polsce, zwłaszcza na terenie województwa łódzkiego. Usuwanie materiałów 

z azbestu na terenie poszczególnych gmin, realizowane jest głównie w ramach Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032. Dokument ten określa zadania niezbędne do 

realizacji do roku 2032, a podstawą działań jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 

wyrobów azbestowych w terenie. Wyniki procesu inwentaryzacji są na bieżąco zamieszczane 

w Bazie Azbestowej, narzędziu informatycznym prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju 

i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rozwoju), którego źródłowe zasoby poddano analizie 

i opracowaniu w pracy magisterskiej w różnych aspektach [3]. 

W pracy zostały m.in. scharakteryzowane główne dokumenty prawne dotyczące azbestu i jego 

utylizacji obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Opisane zostały metody 

unieszkodliwiania odpadów azbestowych, takie jak składowanie, witryfikacja, plazmowa 

destrukcja, mikrofalowa obróbka termiczna, czy topienie w piecu łukowo-oporowym. Wyniki 

analizy ilości zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych wyrobów azbestowych wskazują, że 

do dnia 22 maja 2022 r. w skali Polski z szacowanej ilości około 14 mln ton, zinwentaryzowano 

8 426 796 ton (60,19%), a usunięto 1 410 939 ton (16,74%), natomiast w województwie 

łódzkim zinwentaryzowano 780 038 ton i usunięto 81 519 ton (10,45%). Stwierdzono, że 

w województwie łódzkim najwięcej azbestu jest do usunięcia w powiecie łowickim. 
 

 

[1] Oziemło-Brzykczy S., Niebezpieczny azbest, PIP i GIP, Warszawa 2018. 

[2] Sporysiak K., Żarczyński A., Eliksir 2020-2021, 10, 13–19.  

[3] Baza Azbestowa, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/ (dostęp z dnia 21.05.2022). 
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Rozwój przemysłu farmaceutycznego w ostatnich dekadach spowodował zwiększenie 

konsumpcji produktów leczniczych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Z uwagi 

na ich obecność w wodach powierzchniowych, gruntowych, ściekach oraz wodzie pitnej, 

konieczne jest prowadzenie badań monitorujących wpływ tych związków na organizmy wodne. 

Wykazano, że diklofenak wywołuje stres oksydacyjny u omułka Perna perna przy stężeniu 

ng/L oraz Mytilus galloprovincialis przy stężeniu μg/L [1]. Z kolei ketoprofen zmniejsza 

prędkość pływania i zmienia częstotliwość przeskakiwania rozwielitki Daphnia magna, a także 

hamuje częstość akcji serca u tego gatunku [2]. 

Celem badań było określenie wpływu ketoprofenu i diklofenaku na hamowanie wzrostu 

zielenicy z gatunku Desmodesmus armatus oraz na aktywność wydzielanych przez nią 

enzymów. Kolonie zielenicy hodowane były przez 14 dni w komorze fitotronowej, w cyklu 

dzień–noc (12h/12h), w obecności ketoprofenu w stężeniach z zakresu 5–100 mg/L lub diklofe-

naku w stężeniach z zakresu 30–300 mg/L. W trakcie testu dokonywano pomiaru liczby 

komórek, stężenia chlorofilu a, biomasy oraz aktywności katalazy, peroksydazy oraz 

dysmutazy ponadtlenkowej.  

Uzyskane dane pokazują wyraźny wpływ ketoprofenu i diklofenaku na wzrost u badanej 

zielenicy, co zaobserwowano na podstawie spadku liczby komórek, zawartości chlorofilu a oraz 

biomasy. Zaobserwowano również zmiany aktywności enzymów w porównaniu z hodowlą 

kontrolną.  

 

[1] Sathishkumar P. et al., Occurrence, interactive effects and ecological risk of diclofenac in environmental compartments 

and biota – a review, Science of The Total Environment 2020, 698. 

[2] Bownik A., Jasieczek M., Kosztowny E., Ketoprofen affects swimming behavior and impairs physiological endpoints of 

Daphnia magna, Science of The Total Environment 2020, 725. 
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Herbata jest jednym z najchętniej spożywanych naparów, który oprócz alkaloidów zawiera 

związki polifenolowe, garbniki oraz przeciwutleniacze. Składnikami herbat są także kwasy 

organiczne [1]. Co ciekawe, obecnie dostępna jest dość ograniczona liczba publikacji, 

w których opisane byłyby metody oznaczania wyłącznie kwasów karboksylowych 

w herbatach. Taki stan rzeczy stanowił motywację do podjęcia prac badawczych w tym 

zakresie. W efekcie, głównym celem badań realizowanych w ramach pracy dyplomowej było 

opracowanie chromatograficznej metody oznaczania wybranych kwasów w próbkach herbat 

oraz ziół. Optymalizacji poddano procedurę przygotowania próbek do analizy oraz warunków 

chromatograficznych. Co warte podkreślenia, procedurę przygotowywania próbek herbat i ziół 

zaprojektowano tak, aby odzwierciedlała proces ich parzenia w warunkach domowych. 

W rezultacie dostarczono narzędzie analityczne, wykorzystujące technikę wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem diodowym UV-Vis, które umożliwia 

oznaczanie kwasu szczawiowego, L-(+)-askorbinowego, mlekowego, octowego, cytrynowego, 

bursztynowego, galusowego i propionowego. Opracowaną nową metodę poddano procesowi 

walidacji, a następnie zastosowano w analizie 15 próbek rzeczywistych, wykazując tym samym 

jej przydatność.  

 

Rys. 1. Przykładowe chromatogramy próbki herbaty lawendowej, zarejestrowane  

w opracowanych warunkach pomiarowych 

 

 
[1] Zong S., Wang H., Li J., Liu J., Jin C., Food Bioscience, 2021, 44, 101351. 
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Obecnie odnotowuje się rosnącą liczbę osób cierpiących na tzw. choroby cywilizacyjne, do 

których zalicza się między innymi choroby nowotworowe, neurodegeneracyjne czy układu 

krążenia. Rozwój wspomnianych schorzeń często związany jest z występowaniem stresu 

oksydacyjnego, rozumianego jako brak równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form 

tlenu a biologiczną zdolnością do ich szybkiej detoksykacji. Zgodnie z najnowszymi danymi 

literaturowymi, zbilansowana dieta, a co za tym idzie dostarczanie do organizmu cennych 

składników odżywczych, w tym przeciwutleniaczy, może przyczynić się do ograniczenia 

częstotliwości występowania wspomnianych chorób. Wśród cennych składników diety można 

wymienić np. glutation (GSH), który stanowi silny naturalny antyoksydant.  

Celem badań realizowanych w ramach pracy dyplomowej było opracowanie procedury 

przygotowania próbek wybranych superowoców (głównie owoców jagodowych) do 

oznaczania całkowitej zawartości wspomnianych aminokwasów tiolowych techniką 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem UV oraz z matrycą 

diodową (LC-DAD). W badaniach adaptowano opracowaną i opublikowaną wcześniej, przez 

zespół Katedry Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, metodę oznaczania całkowitej 

zawartości GSH, cysteiny, homocysteiny oraz cysteinyloglicyny w postaci 2-S-lepidyniowych 

pochodnych [1]. W szczególności przeprowadzone eksperymenty dotyczyły doboru 

odpowiednich warunków na etapie homogenizacji próbki, redukcji wiązań disiarczkowych, 

modyfikacji chemicznej analitów oraz jej odbiałczania. Co istotne, w efekcie podjętych działań 

zrealizowano postawiony cel badawczy.  
 

Badania zostały sfinansowane między innymi ze środków przyznanych Marcie Gaweł na realizację projektu 

zatytułowanego „Stworzenie chromatograficznych narzędzi do oceny walorów prozdrowotnych tzw. 

superowoców dostępnych na rynku polskim” w ramach konkursu Studenckie Granty 

Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego, edycja 2021. 

 

[1] Stachniuk J., Kubalczyk P., Furmaniak P., Talanta 2016, 155, 70–77. 

  

S1-PM6 



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

35 
 

 

 

BIODEGRADACJA WYBRANYCH ANALOGÓW BISFENOLU A  

W ŚRODOWISKU WODNYM PRZEZ ZIELENICE 

inż. Jarosław Mielcarek 

Promotor: dr Karolina Czarny-Krzymińska 

Opiekun: dr Dominik Szczukocki 

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,  

ul. Tamka 12, 90-149 Łódź 

Toksyczność oraz endokrynna aktywność bisfenolu A [1] (BPA - 4-[2-(4-hydroxy-

phenyl)propan-2-yl]phenol) zarówno dla organizmów wodnych, jak i ludzi spowodowała 

zastąpienie go licznymi analogami. Liczne doniesienia literaturowe wykazały, że związki te, 

również wykazują toksyczne działanie i stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. 

W wyniku czego powstało wiele prac poświęconych metodom usuwania analogów BPA ze 

środowiska wodnego, takich jak adsorpcja, biotransformacja, degradacja za pomocą światła lub 

temperatury oraz przy pomocy organizmów żywych (zielenice, sinice, grzyby) [2]. 

Celem pracy było zbadanie efektywności procesu biodegradacji wybranych analogów bisfenolu 

A w środowisku wodnym przez zielenice. Podczas badań monitorowano stężenia wybranych 

analogów bisfenolu A, takich jak: bisfenol B (BPB - 4-[2-(4-hydroxyphenyl)butan-2-

yl]phenol); bisfenol F (BPF - 4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol) oraz bisfenol FL (BPFL -4-

[9-(4-hydroxyphenyl)fluoren-9-yl]phenol) w próbach kontrolnych oraz inkubowanych 

w obecności zielenic z gatunku Chlorella vulgaris oraz Desmodesmus armatus za pomocą 

ekstrakcji do fazy stałej oraz chromatografii gazowej i wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej. 

Uzyskane wyniki badań wykazały, że stężenia testowanych związków w próbach kontrolnych 

oraz inkubowanych w obecności zielenic maleją w czasie 7 dni inkubacji (nawet o 100%). 

Dlatego też wykorzystywane gatunki zielenic z powodzeniem mogą zostać użyte do usuwania 

tych zanieczyszczeń z środowiska wodnego. 

 

 
[1]  Maa Y.,  Liua H., Wua J.,  Yuana L.,  Wanga Y.,  Dua X., Wanga R., The adverse health effects of bisphenol. A and 

related toxicity mechanisms, Environmental Research 2019, 176. 

[2] Chirag Batukbhai Godiya Bum Jun Park. Removal of bisphenol A from wastewater by physical, chemical and biological 

remediation techniques. A review, Environmental Chemistry Letters 2022, 20: 1801–1837. 
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AUTENTYKACJA WIN CZERWONYCH ZE SZCZEPU 

CABERNET SAUVIGNON ZA POMOCĄ TECHNIKI 

CHROMATOGRAFICZNEJ GC-MS 

inż. Katarzyna Zielińska 

Promotor: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni 

Opiekun: dr inż. Michał Binczarski 

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,  

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

 

Wino to napój powstający wyłącznie poprzez częściową lub całkowitą fermentację alkoholową 

świeżych winogron lub moszczu gronowego. Początki produkcji wina sięgają czasów 

starożytnych, a postęp technologiczny i ciągły rozwój enologii doprowadziły do tego, że do 

dziś trunek ten cieszy się niesłabnącą popularnością. Związane jest to z wysokimi walorami 

smakowymi, ogromną różnorodnością aromatów oraz udowodnionym, pozytywnym wpływem 

wina na zdrowie. Powszechna konsumpcja wina na świecie sprawia, że próbki tego napoju 

stanowią częsty materiał dowodowy na miejscach przestępstw. Ponadto, ze względu na 

wysokie ceny win czołowych producentów, są one często fałszowane. Dlatego, opracowanie 

skutecznej metody autentyfikacji wina, pozwalającej na szybką weryfikację jego odmiany 

i regionu pochodzenia, jest istotne.  

Do badań, mających na celu opracowanie metody analizy wybranych składników w winach, 

stanowiących podstawę do ich rozróżniania, wytypowano dostępne w Polsce wina czerwone, 

uzyskane ze szczepu Cabernet Sauvignon, o zbliżonej cenie i różnym kraju pochodzenia. 

Opracowano dwie różne metody wydzielania i analizy wybranych związków organicznych, 

odpowiedzialnych za aromat i walory smakowe, charakterystyczne dla win Cabernet 

Sauvignon. Pierwsza metoda polegała na adsorpcji wybranych związków na węglu aktywnym, 

a następnie na ich desorpcji do metanolu w podwyższonej temperaturze. Drugą metodą była 

ekstrakcja składników wina do dichlorometanu, wspomagana działaniem ultradźwięków. 

W drugiej metodzie, zbadano wpływ zatężenia próbek na jakość otrzymanych wyników. 

Otrzymane preparaty analizowano jakościowo i ilościowo za pomocą GC-MS, co pozwoliło na 

zidentyfikowanie i oznaczenie związków powstających na różnych etapach produkcji win 

z gatunku Cabernet Sauvignon. 
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ANALIZA TERMOGRAWIMETRYCZNA PROCESU TORYFIKACJI 

WYBRANYCH BIOMAS  

Wiktoria Lewandowska 

Promotor: dr inż. Szymon Szufa 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 

ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź  

Termograwimetria to instrumentalna metoda analityczna oparta głównie na rejestrowaniu 

zmian masy próbki badanej substancji podczas wzrostu bądź spadku temperatury, przy 

zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania. Dzięki zastosowaniu analizy termogra-

wimetrycznej, przeprowadzono badania nad procesem toryfikacji wybranych biomas, 

w precyzyjnie dobranych warunkach. Podstawowym produktem procesu toryfikacji jest stały 

toryfikat, charakteryzujący nowymi właściwościami fizykochemicznymi, znacznie 

korzystniejszymi w porównaniu z surową biomasą. Właściwości i ilość produktów procesu 

toryfikacji zależy przede wszystkim od właściwości surowca (jego budowy chemicznej, 

zawartości wilgoci, rozdrobnienia i kształtu cząstek, gęstości, struktury i porowatości).  

Zaproponowano przeprowadzenie badań nad wybranymi rodzajami biomasy, istotnych 

z punktu widzenia potencjalnego wykorzystania w warunkach polskich, jak i europejskich. 

Takim przykładem są np. trociny, które pochodzą m.in. z przetwórstwa drewna. To sposób na 

lepsze wykorzystywanie zasobów przyrody, ponieważ Polski przemysł drzewny produkuje 

olbrzymie ilości surowca, który przez wiele lat traktowany był jako odpad. Do wybranych 

biomas należą: trociny z sosny, trociny z brzozy oraz ich mieszkanka 1:1. Zamierzonym 

głównym efektem końcowym będzie porównanie właściwości wybranych biomas wraz z opra-

cowaniem  kinetyki  i optymalnych warunków (temperatura  i   czas przebywania) procesu 

toryfikacji biomasy do produkcji m. in. biopaliw stałych (o podwyższonej wartości opałowej, 

hydrofobowości, zmniejszonej biodegradowalności, zwiększonej gęstości nasypowej) oraz 

biowęgli (jako dodatek do gleby poprawiający jej właściwości, który przyczyni się do 

ograniczenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin). Uzyskany toryfikat będzie 

wyróżniał się ulepszonymi właściwościami w odniesieniu do surowej biomasy.   
 

Serdeczne podziękowania, pragnę skierować zespołowi projektu BIOCARBON: „Nowoczesna technologia 

toryfikacji biomasy do produkcji blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla 

aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa i przemysłu chemicznego”, finansowany z grantu 

LIDER IX NCBiR 2014-2020 (0155/L-9/2017). 
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SELECTIVITY TUNING IN HMF HYDROGENATION  

BY Ni-Fe CATALYST DESIGN 

inż. Natalia Patrzek 

Opiekun: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ 

Łódź University of Technology, 

Żeromskiego St. 116, 90-924 Łódź, Poland 

Lignocellulosic biomass constituents unlimited source of organic carbon for synthesis of 

alternative fuels and chemicals. Biomass could be transformed into platform molecules such as 

5-hydroxymethylfurfural (HMF) and hydrogenated to industrially important chemicals like 2,5-

dimethylfurane (DMF) or 2,5-bishydroxymethyltetrahydrofurane (BHMTHF) [1]. Those 

molecules have shown significant potential to be used as biofuel, solvent, monomer for polymer 

and pharmaceutical production [1]. The crucial issue is related with the transformation of HMF 

towards desired components in economically way. Using a proper catalyst enables to obtain 

desirable products with high selectivity (Scheme 1). 

Scheme 1. Reaction pathways of HMF hydrogenation 

Ni-based catalysts among the non-noble metals due to their high activity are competitive 

alternative for HMF hydrogenation. We showed that loading Fe to Ni catalysts can increase its 

selectivity [2]. Therefore, the aim of this research was to determine the influence of support 

modification and catalyst preparation conditions on the selectivity and activity in HMF 

hydrogenation. Ni-Fe catalysts supported on different carriers like zirconia and titania have 

shown a considerable impact on the reaction selectivity. Catalysts prepared on titania support 

were selective towards DMF, whereas zirconia support resulted in high yield to BHMTHF. 

 

Acknowledgements: The authors gratefully acknowledge that this work was financially supported by a grant 

SONATA BIS from the National Center of Science (NCN) in Krakow (Poland) (2016/22/E/ST4/00550). 

 

 

[1]  Roman-Leshkov Y., Barett Ch.J., Liu Z.Y., Dumesic J.A., Nature 2007, 447, 982–986. 

[2]  Przydacz M., Jedrzejczyk M., Brzezinska M., Rogowski J., Keller N., Ruppert A.M., J. of Supercritical Fluids  2020, 

163, 104827. 
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SYNTEZA I BADANIA POŁĄCZEŃ KOORDYNACYJNYCH METALI 

dn-ELEKTRONOWYCH Z KWASEM ASKORBINOWYM  

Patrycja Schab 

Promotor: dr inż. Karolina Kafarska 

 Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,  

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

 

Kwas askorbinowy, znany jako witamina C, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu. Wykazuje duże właściwości antyoksydacyjne. Naukowcy badają wpływ 

suplementacji witaminą C w zapobieganiu różnych chorób, m.in. nowotworów czy choroby 

Alzheimera [1].    

Związki koordynacyjne metali z ligandami mogą zmieniać właściwości ligandów, np. 

zmniejszając skutki uboczne czy zwiększając aktywność ich działania. Ponadto nowe 

połączenia koordynacyjne mogą wykazywać dodatkowe właściwości, ważne z punktu widzenia 

medycznego. Z tego względu naukowcy pracują nad metodami syntezy związków 

koordynacyjnych, które mogłyby mieć potencjalne zastosowanie w farmacji [2].  

Głównym celem prowadzonych badań było opracowanie i synteza nowych połączeń 

koordynacyjnych wybranych metali z witaminą C oraz analiza otrzymanych związków. 

Korzystając z absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS) ustalono wzory stechiometryczne 

kompleksów. Analiza termograwimetryczna umożliwiła określenie stabilności termicznej 

związków i etapów pirolizy. Ponadto potwierdziła prawidłowość ustalonych wzorów 

stechiometrycznych. Za pomocą badań spektroskopowych FTIR wykazano występowanie 

wiązania koordynacyjnego między metalem a ligandem. Dodatkowo określono typ koordynacji 

w połączeniach kompleksowych. Metodę z użyciem rodnika DPPH użyto w celu zbadania 

właściwości antyoksydacyjnych zsyntezowanych związków i wolnego liganda oraz 

porównania uzyskanych wyników. Dodatkowo zbadano także właściwości przeciwbakteryjne 

i przeciwgrzybicze kompleksów. 

 

[1] Chambial S., Dwivedi S., Kant Shukla K., Placheril J.J., Sharma P., Ind. J. Clin. Biochem. 2013, 28(4), 314–328. 

[2] Gacki M., Kafarska K., Pietrzak A., Korona-Glowniak I., Wolf W.M., J. Saudi Chem. Soc. 2019, 23, 346–354.  
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WPŁYW DEUTEROWANEJ GLUKOZY NA METABOLIZM 

KOMÓREK NOWOTWOROWYCH PŁUC. PROCES SYNTEZY 

LIPIDÓW DE NOVO  

Karolina Jarczewska 

Promotor: prof. dr hab. Halina Abramczyk 

Opiekun: dr inż. Monika Kopeć 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,  

ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź 

Spektroskopia i obrazowanie Ramana umożliwiają badanie próbek biologicznych w sposób 

szybki i nieinwazyjny. Metoda ta polega na analizie nieelastycznego promieniowania 

rozproszonego Ramana przez badaną próbkę [1].  

Glukoza, będąca najprostszym cukrem, stanowi główne źródło energii dla organizmów 

żywych. Głównym celem moich badań było poznanie metabolizmu lipidów w komórkach 

nowotworowych płuc linii A549 (ATCC CCL-185TM), który badałam za pomocą podstawienia 

izotopowego glukozy metodą spektroskopii i obrazowania Ramana. Uzyskane wyniki 

analizowałam metodami statystycznymi. Obrazowanie Ramana umożliwia wyróżnienie 

poszczególnych organelli w pojedynczej komórce oraz określenie ich składu chemicznego, co 

pozwala na śledzenie procesów metabolicznych. Uzyskane przeze mnie wyniki potwierdzają, 

że w komórkach nowotworowych glukoza jest w większości przekształcana w mleczan 

w ramach efektu Warburga [2]. Deuterowanie glukozy pozwoliło wykazać, że w dalszych 

etapach metabolizmu glukoza jest wykorzystywana do syntezy de novo tłuszczów 

magazynowanych w kroplach tłuszczowych [3,4]. Wykorzystanie efektu izotopowego glukozy 

pozwala separować efekt syntezy de novo od tłuszczów pochodzących z diety. 

Wyniki te pozwalają na rozważenie zależności pomiędzy otyłością lub cukrzycą a rozwojem 

nowotworów oraz potwierdzają skuteczność spektroskopii i obrazowania Ramana 

w diagnostyce nowotworowej płuc. 

 

Praca wykonana/sfinansowana w ramach projektu/grantu z Narodowego Centrum Nauki UMO-

2019/33/B/ST4/01961 oraz programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” 

wspierającego doskonałość naukową Politechniki Łódzkiej – grant nr W3/2P/2022. 

 

[1]  Kęcki Z., Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, 1992. 

[2]  Abramczyk H., Surmacki J., Brożek-Płuska B., Kopeć M., Cancers 2021, 13, 2599. 

[3]  Van Manen H.J, Lenferink A., Otto C., Anal. Chem. 2008, 80, 9576–9582. 

[4]  Abramczyk H., Surmacki J., Kopeć M., Olejnik A., Pietruszewska-Lubecka K., Fabianowska-Majewska K.,  Analyst2015, 

140, 2224.  
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MODYFIKACJI WYSTĘPUJĄCEJ W KODUJĄCYM REJONIE mRNA 

inż. Anna Kłos 

Promotor: dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. PŁ 

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,  

ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź 

5-Hydroksymetylocytydyna (hm5C) jest jedną z epigenetycznych modyfikacji znalezionych 

w kodującym rejonie mRNA ssaków (rys. 1) [1,2]. Odkryto, że hm5C ulega utlenieniu do  

5-formylocytydyny (f5C), a ta, dalszej przemianie metabolicznej do 5-karboksycytydyny (ca5C) 

(rys. 1). Rola biologiczna wymienionych nukleozydów nie jest znana, chociaż fakt występo-

wania zmiennych ich ilości w organach człowieka, w komórkach zmienionych chorobowo (np. 

nowotworowych) oraz stadiach rozwoju płodu wskazuje na ich rolę regulacyjną [2]. 

 

W celu zweryfikowania niepoznanej do tej pory regulacyjnej roli hm5C, f5C i ca5C w procesie 

translacji, Zespół Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych realizuje projekt badawczy 

w którym, w oparciu o syntetyczne modele RNA, planowane jest ustalenie relacji pomiędzy 

charakterem chemicznym modyfikowanych cytydyn a właściwościami RNA. 

W ramach mojej pracy dyplomowej opracowałam ścieżkę syntezy hm5C, która w przyszłości 

zostanie przekształcona do odpowiednio zabezpieczonego amidofosforynu, stanowiącego 

jednostkę monomeryczną w syntezie hm5C-modyfikowanego RNA metodą amidofosforynową 

na podłożu stałym. 

 

 Rys. 1. Modyfikowane nukleozydy zidentyfikowane w mRNA. Wzory strukturalne epigenetycznej 

modyfikacji RNA 5-hydroksymetylocytydyny (hm5C, 1) oraz produktów jej utleniania: 

5-formylocytydyny (f5C, 2) oraz 5-karboksycytydynay (ca5C, 3) 

 

[1]  Huang W., Lan M-D., Qi C-B., Zheng S-J., Wei S-Z., Yuan B-F., Feng Y-Q., Chem. Sci. 2016, 7, 5495. 

[2]  Delatte B., Wang F., Ngoc LV., Collignon E., Bonvin E., Deplus R., Calonne E., Hassabi B., Putmans P., Awe S., Wetzel 

C., Kreher J., Soin R., Creppe C., Limbach P.A., Gueydan C., Kruys V., Brehm A., Minakhina S., Defrance M., Steward 

R., Fuks F., Science 2016, 351, 282. 

  

S2-PM2 



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

43 
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I TIOSQUARAMIDOWYCH I ICH WYKORZYSTANIE  

W ASYMETRYCZNEJ REAKCJI BETTI’EGO 

Kacper Bartosiewicz  

Promotor: dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ 

Opiekun: dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ 

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Reakcja Betti’ego jest szczególnym przypadkiem reakcji Aza-Friedela-Craftsa, w wyniku 

której tworzy się nowe wiązanie węgiel–węgiel. Substratami używanymi w tej reakcji są 

pochodne aldehydów, amin i naftolu. Produktami reakcji są α-aminoalkilonaftole, zwane 

zasadami Betti’ego [1]. Pochodne tego typu wykazują aktywność biologiczną: przeciw-

nowotworową, przeciwdrobnoustrojową, inhibitującą wobec neurotoksyny botulinowej A. Na 

podstawie dotychczasowej literatury można stwierdzić, że istnieją jedynie pojedyncze 

przykłady asymetrycznej wersji tej reakcji. Z tego powodu tematem mojej pracy magisterskiej 

jest synteza organokatalizatorów tiomocznikowych i tiosquaramidowych, a następnie ich 

wykorzystanie w asymetrycznej reakcji Betti’ego (Schemat 1). 

 

 Schemat  

Organokatalizatory tiomocznikowe [2] od prawie 20 lat przeżywają renesans, głównie ze 

względu na ogromne możliwości wykorzystania i modyfikacji, ponadto charakteryzują 

się wysoką kwasowością i są silnymi donorami wiązań wodorowych. Tiosquaramidy [3], mimo 

iż znane są w literaturze od ponad 50 lat, to w ostatnich latach są odkrywane na nowo. 

W porównaniu do squaramidów i tiomoczników związki te cechuje jeszcze większa 

kwasowość, oraz lepsza rozpuszczalność w rozpuszczalnikach niepolarnych, które powszech-

nie stosuje się w reakcjach asymetrycznych.  
 

 

Praca wykonana w ramach Studenckiego Grantu Badawczego (edycja 2021/2022). 

 
 

[1] Cardellicchio C., Capozzi M.A.M., Naso F., Tetrahedron: Asymmetry 2010, 21, 507–517. 

[2] Chauchan P., Chimni S., Eur. J. Org. Chem. 2011, 1636–1640. 

[3] Rombola M., Rawal V.H., Org. Lett. 2018, 20, 514–517. 
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Opiekun: dr Katarzyna Urbaniak 

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Zarówno tioketony aromatyczne, jak i ich cykloalifatyczne analogi stanowią ważną grupę 

wyjściowych bloków budulcowych wykorzystywanych do syntezy heterocykli siarkowych 

o zróżnicowanej wielkości pierścienia [1]. 

Reakcje tioketonów z siarką elementarną stanowią od kilku lat jeden z podstawowych aspektów 

badawczych w Zakładzie Związków Heteroorganicznych UŁ. Te badania, skoncentrowane są, 

m.in. na badaniu katalitycznego wpływu anionu fluorkowego na przebieg oraz wydajność 

procesu sulfuryzacji (usiarczania) wybranych tioketonów cykloalifatycznych oraz aromatyczn-

ych [2]. W ramach przygotowanej pracy magisterskiej badano możliwość wykorzystania soli 

TBAF (fluorku tetra-n-butyloamoniowego), jako katalizatora w reakcji wybranych 2,3-

dipodstawionych pochodnych cyklopropentionu 1 z siarką elementarną S8. Reakcje 

prowadzono w świeżo osuszonym THF do zaniku wyjściowego tioketonu 1.  

 

Schemat 1. Reakcje tioketonów 1 z siarką elementarną S8 

Produkty 2 (intensywnie zabarwione ciała stałe) zostały wcześniej opisane w literaturze [3], 

lecz zaprezentowana w komunikacie alternatywna procedura ich syntezy jest prostsza 

i wydajniejsza. Mechanizm badanej reakcji, opisujący działanie anionu fluorkowego jako 

aktywatora siarki elementarnej, zostanie przedstawiony w komunikacie. 

 

 

[1]  Mlostoń G. et al., Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017, 192, 204.  

[2]  Mlostoń G., Wręczycki J., Urbaniak K., Bieliński D.M., Heimgartner H., Molecules 2021, 26, 822. 

[3]  a) Wu J., Gao W.-X., Huang X-B. et al., Org. Lett. 2020, 22, 5555; b) García J.J.S., Joo-Cisneros R.S, García-Bassoco D., 

Flores-Alamo M., Méndez Stivalet J.M., García-Valdés J., Klimova E. I., J. Organometall. Chem. 2021, 94, 121809. 
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Lakozamid ((R)-N-benzylo-2-acetamido-3-metoksypropionamid), to sfunkcjonalizowana po-

chodna aminokwasu D-seryny o działaniu przeciwdrgawkowym [1]. Po raz pierwszy 

wprowadzona przez firmę UCB Pharma do obrotu w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii 

w 2008 r. Dzięki swoim farmakologicznym korzyściom Lakozamid odmienił życie chorych na 

epilepsję. Pomimo, że Lakozamid jest lekiem najnowszej generacji, nie jest skuteczny 

u wszystkich pacjentów z objawami padaczki. Najnowsze badania donoszą, że 1,8 miliona osób 

na świecie dotyka brak rezultatów w leczeniu padaczki.  

Niewystarczające schematy leczenia epilepsji prowadzą do konieczności poszukiwania metod 

syntezy bardziej skutecznych pochodnych Lakozamidu, które okazałaby się bardziej aktywne 

biologicznie w porównaniu z handlowym Lakozamidem. Opisane w literaturze, nieliczne 

modyfikacje Lakozamidu, skupiające się głównie na wprowadzeniu podstawnika w położenie 

para pierścienia benzylowego, także nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Dlatego w ramach mojej pracy magisterskiej skoncentrowałam się na syntezie nowych 

pochodnych leku przeciwpadaczkowego – Lakozamidu, poprzez wprowadzenie fragmentu 

cukrowego w miejsce podstawnika benzylowego (rys. 1). Węglowodany ze względu na ich 

udział w wielu ważnych procesach biochemicznych, są coraz częściej z powodzeniem 

wykorzystane w syntezie nowych leków.  

 

Rys. 1. Struktura Lakozamidu oraz jego cukrowych pochodnych 

 

Praca wykonana w ramach Studenckiego Grantu Badawczego (edycja 2021/2022). 

 

[1] Aratikatla E.K., Bhattacharya A.K., Org. Process Res. Dev. 2020, 24, 17–24. 
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Kompleksy metali bloku d znalazły różnorodne zastosowania między innymi jako farmaceutyki 

oraz katalizatory reakcji chemicznych [1]. Z powodzeniem od wielu lat w terapii nowotworów 

stosowana jest „cisplatyna” i „karboplatyna”, jednakże stosowanie tych substancji wiąże się 

z występowaniem poważnych skutków ubocznych [2]. Obecnie trwają intensywne prace nad 

otrzymywaniem nowych kompleksów metali z nukleofilowymi karbenami (NHCs) oraz 

badania ich właściwości biologicznych w celu opracowania efektywniejszych leków 

przeciwnowotworowych, bakteriobójczych czy też wspomagających terapię nowotworową [3].  

Celem naukowym projektu jest otrzymywanie nowych, enancjomerycznie czystych 

kompleksów karbenów ze złotem. W zależności od struktury użytej soli, kompleksy będą 

zbudowane z karbenów posiadających podstawniki alkilowe bądź alkosylowe. 

 

 

Rys. 1. Rysunki struktur wykorzystywanych w syntezie kompleksów karbenów z Au(I) 

 

Praca sfinansowana przez Uniwersytet Łódzki ze środków przyznanych w ramach Studenckich Grantów 

Badawczych UŁ 2022. 

 

[1]  Lazarević T., Rilak A., Bugarčić Ž.D., Eur. J. Med. Chem. 2017, 142, 8.  

[2]  Zhao S., Yang Z., Jiang G., Huang S., Bian M., Lu Y., Liu W., Coordination Chemistry Reviews 2021, 449, 214217. 

[3]  Rosa L.B., Galuppo C., Lima R.L.A., Fontes J.V., Siqueira F.S., Júdice W.A.S., Abbehausen C., Miguel D.C., J. Inorg. 

Biochem. 2022, 229, 111726. 
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Od wielu lat obserwowany jest znaczny rozwój chemii azydków, ze względu na ich właściwości 

chemiczne oraz fizyczne. Są 1,3-dipolami, co ma bezpośredni wpływ na zastosowanie ich 

w syntezie organicznej, głównie w reakcjach click, których produkt niekiedy wykazuje 

aktywność biologiczną. Często zestawia się je z fragmentami metaloorganicznymi, co 

przekłada się na ich potencjalne właściwości cytotoksyczne lub czyni je dobrymi blokami 

budulcowymi większych struktur. 

Synteza azydków organicznych lub metaloorganicznych, przebiega w podobny do siebie 

sposób, gdyż kluczowym fragmentem jest właśnie ugrupowanie -N3.  W tym celu stosuje się 

reakcję uwzględniającą sole diazoniowe, czy reakcję Mitsunobu, gdzie konwersji ulega 

odpowiedni alkohol. W mojej pracy skupiłam się na reakcjach substytucji halogeno-

pochodnych, według mechanizmu SN2, w których otrzymałam odpowiednie azydki 

metalocenowe. 

 

Praca sfinansowana w ramach VI Edycji Studenckich Grantów Badawczych UŁ. 

 

[1] Brase S., Gill C., Knepper K., Zimmermann V., Angewandte Chemie 2005, 44, 5188-5240. 

[2] Brase S., Organic Azides Synthesis and Application, John Wiley & Sons Ltd, Chippenham, Wiltshire, 2010. 
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Opiekun: dr Adam Marek Pieczonka 

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Organiczne diody elektroluminescencyjne OLED (ang. Organic Light Emitting Diodes) 

używane do produkcji wyświetlaczy większości urządzeń elektronicznych są jedną 

z ciekawszych możliwości wykorzystania związków organicznych. Jednak, aby cząsteczki 

mogły znaleźć zastosowanie, muszą spełniać szereg wymogów, takich jak np.: wydajność 

kwantowa luminescencji w ciele stałym czy odpowiednia rozpuszczalność. Organiczne 

materiały luminescencyjne mają zwykle postać krystaliczną i charakteryzują się niską 

rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach organicznych, a ich wykorzystanie, jako aktywne 

warstwy w urządzeniach elektroniki organicznej, wymaga zastosowania odpowiednich metod, 

np. rozpuszczalnikowych [1,2]. Celem prowadzonych przeze mnie badań było otrzymanie 

małocząsteczkowych związków organicznych o właściwościach luminescencyjnych 

modyfikowanych łańcuchami alifatycznymi, w celu poprawy ich właściwości filmotwórczych. 

Praca polegała na wprowadzeniu odpowiednich łańcuchów alkoksylowych do 

fluorescencyjnego rdzenia hydrazonowego, co poprawia rozpuszczalność oraz odgrywa ważną 

rolę w samoorganizacji cząsteczek w powstającej warstwie ciała stałego (Schemat).  

 

 

Schemat. Synteza przykładowego hydrazonu hydrazydowego 

 

[1]  Kotwica K., Bujak P., Wamil D., Pieczonka A., Wiosna-Salyga G., Gunka P.A., Jaroch T., Nowakowski R., Łuszczyńska 

B., Witkowska E., Głowacki I., Ulanski J., Zagorska M., Pron A., J. Phys. Chem. C 2015, 19,10700–10708. 

[2]  Adamczyk J., Zielonka K., Kotarba S., Saramak J., Glowacki I., Rachwalski M., Pieczonka A., Journal of Luminescence 

2021, 229, 117668. 
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Składowanie i/lub spalanie odpadów keratynowych produkowanych przez przemysł drobiarski 

w ilości ponad 65 milionów ton rocznie stanowi poważny globalny problem, ze względu na 

szereg efektów niekorzystnych dla środowiska. Alternatywę stanowi ich biodegradacja 

z wykorzystaniem mikroorganizmów i produkowanych przez nich keratynaz [1]. Keratynazy 

(E.C. 3.4.21/24/99.11) są grupą enzymów proteolitycznych katalizujących rozkład wiązań 

peptydowych w keratynach, syntetyzowaną m.in. przez bakterie z rodzaju Bacillus oraz 

Microbacterium [2].  

Środowisko naturalne stanowi nieograniczone źródło nowych szczepów o potencjalnej 

aktywności keratynolitycznej, które w dalszym etapie badań należy poddać identyfikacji 

taksonomicznej. Obecnie „złoty standard” wśród technik identyfikacji mikroorganizmów 

stanowi sekwencjonowanie 16S rDNA (dla bakterii) oraz ITS1/ITS2 rRNA (dla grzybów), 

jednak ze względu na czas i koszty procesu, użyteczniejszą metodą może okazać się 

zastosowanie techniki MALDI-TOF MS opartej na spektrometrii masowej z łagodną jonizacją 

[3].  

W ramach badań scharakteryzowano właściwości biochemiczne keratynaz produkowanych 

przez bakterie z rodzaju Bacillus z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Letourneau 

i komercjalnego substratu (keratyny azurowej), w tym Topt i pHopt, pH- i termostabilność oraz 

wpływ dodatku, m.in. jonów metali, inhibitorów i rozpuszczalników organicznych na ich 

aktywność enzymatyczną. Sprawdzono także wpływ metody hodowli bakterii oraz ekstrakcji 

ich białek wewnątrzkomórkowych na identyfikację taksonomiczną danego szczepu techniką 

MALDI-TOF MS. 

Uzyskane wyniki pozwalają na określenie potencjalnych zastosowań przemysłowych danych 

enzymów oraz prawdopodobnych mechanizmów ich działania na podstawie budowy centrum 

aktywnego. 
 

 

[1] Sypka M., Jodłowska I., Białkowska A., Biomolecules 2021, 11, 1900. 

[2] Li Q., Front. Microbiol. 2021, 12:674345. 

[3] Ashfaq M., Da’na D., Al-Ghouti M., J. Environ. Manage. 2022, 305, 114359. 
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Trudno gojące się rany to problem, który dotyka milionów osób na całym świecie. W prawidło-

wym procesie gojenia się ran biorą udział komórki będące głównym składnikiem ludzkiego 

naskórka – keratynocyty [1]. Na ten złożony proces ma wpływ wiele czynników, a jednym 

z nich są nukleotydy występujące w środowisku zewnątrzkomórkowym w wysokich stężeniach 

w wyniku m.in. uszkodzenia lub umierania komórek. Nukleotydy zewnątrzkomórkowe pełnią 

rolę cząsteczek sygnalizacyjnych, które przekazują informacje między komórkami i są 

składnikami tzw. ścieżki sygnalizacji purynergicznej, czyli wszechobecnego systemu 

komunikacji między komórkami [2]. 

W pracy dyplomowej zbadany został wpływ, stabilniejszych w środowisku zewnątrz-

komórkowym, tiofosforanowych analogów ATP na komórki linii HaCaT, czyli 

unieśmiertelnione ludzkie keratynocyty. Związki wykorzystane podczas badań zostały 

otrzymane w formie diastereomerycznie czystych analogów ATP w CBMiM PAN. Wpływ 

badanych związków na komórki został określony przy pomocy testu MTT (badanie 

cytotoksyczności) oraz testu rysy (symulacja zarastania rany). Przeprowadzone badania 

pozwoliły wykazać różnice w aktywności poszczególnych diastereomerów w zależności od ich 

konfiguracji na atomie fosforu oraz wyselekcjonować związki, które przyspieszają migrację 

komórek ludzkiego naskórka, a tym samym mogą przyspieszać gojenie się ran.  

 

Praca sfinansowana w ramach projektu pt. „Rola zewnątrzkomórkowej frakcji ATP w indukcji przemiany 

epitelialno-mezenchymalnej – badania z wykorzystaniem analogów nukleotydowych” finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki (numer umowy 2017/26/D/ST5/01046) kierowanego przez dr Różę Pawłowską. 

 

 

[1] Bikle D.D., Xie Z., Tu C.-L., Calcium regulation of keratinocyte differentiation, Expert review of endocrinology & 

metabolism 2012, 7, 461–472. 

[2] Węgłowska E., Szustak M., Gendaszewska-Darmach E., Proangiogenic properties of nucleoside 5’-O-phosphorothioate 

analogues under hyperglycaemic conditions, Current Topics in Medicinal Chemistry 2015, 15, 2464–2474. 
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Biotechnologiczne metody otrzymywania związków chemicznych z wykorzystaniem enzy-

mów, stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych syntez chemicznych, wymagających 

często wysokich nakładów energetycznych, skomplikowanych metod oczyszczania gotowego 

produktu oraz generujących duże ilości odpadów. Szczególną z punktu widzenia aplikacyjnego 

nadrodziną enzymów są aldoketoreduktazy, katalizujące przekształcenie substratów 

karbonylowych do alkoholi. Białka te wykorzystywane są obecnie w przemysłowej syntezie 

witaminy C [1], ich potencjał można dostrzec także w produkcji ksylitolu [1] oraz alkoholi 

wykorzystywanych jako prekursory w syntezie leków, estrów zapachowych, środków 

chemicznych stosowanych w rolnictwie czy polimerów [2]. 

 

Badane rekombinowane aldoketoreduktazy (oznaczone jako R1, R3 i R4) pochodzą z termo-

filnych cyjanobakterii Synechococcus lividus PCC_6715. Jednym z kluczowych parametrów 

uwzględnianych podczas optymalizacji jest wydajność ekspresji genów tych białek 

w heterologicznym gospodarzu, na którą wpływ ma wiele czynników fizykochemicznych. 

Dlatego też celem niniejszych badań był dobór składu podłoża, temperatury oraz czasu trwania 

indukcji dla wydajnej produkcji aldoketoreduktaz. 

 

Wyniki badań wskazują, że dla E. coli Rosetta PCC_6715 R1 optymalna temperatura ekspresji 

funkcjonalnych enzymów wynosi 20°C przy stężeniu IPTG 0,25 mM, natomiast w przypadku 

E. coli Rosetta PCC_6715 R3 oraz PCC_6715 R4 - 37°C przy 0,4 mM IPTG. Maksymalną 

aktywność właściwą białek dla konstruktu R1 otrzymano po 4 godzinach indukcji (6,4 U/mg). 

Dla konstruktu R3 najwyższą aktywność właściwą stwierdzono w 6 godzinie indukcji (20,77 

U/mg), natomiast w przypadku R4 w 2 godzinie indukcji (9,5 U/mg).  
 

 

[1] Ellis E.M., FEMS Microbiol Lett. 2002, 216 (2), 123–131. 

[2] Garzón-Posse F. et al., Molecules 2018, 23 (6), 1265. 
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Rozwój grzybów strzępkowych na roślinach uprawnych lub ich płodach jest często uznawany 

za niepożądany lub wręcz niebezpieczny. Nie dzieje się tak bez przyczyny – mikroorganizmy 

są odpowiedzialne za wiele chorób powodujących obniżenie plonów, jakości produktów lub 

występowanie szkodliwych dla człowieka metabolitów, jak na przykład mykotoksyny [1]. 

Grzyby strzępkowe mogą jednak być również wykorzystane z korzyścią dla uprawianych roślin 

[2]. Szeroko stosowanym w rolnictwie rodzajem jest Trichoderma, będąca mykopasożytem, 

pobudzająca systemy obrony roślin przed patogenami, a także chroniąca przed niektórymi 

gatunkami insektów [3]. 

Chcąc odnaleźć grzyby strzępkowe o pożądanych właściwościach lub wytwarzających 

metabolity możliwe do wykorzystania w produkcji rolnej można przeprowadzić skrining 

mikroorganizmów zasiedlających nisze ekologiczne, w których przyszły produkt miałby być 

stosowany. Taki skrining może również zapewnić informacje o potencjalnych patogenach 

roślin lub gatunkach produkujących niebezpieczne metabolity. 

W prezentowanej pracy przeprowadzono izolacje grzybów strzępkowych z liści jabłoni, śliw 

i wiśni, a także występujących na przechowywanych ziarnach kukurydzy, pszenicy i pszenżyta. 

Wyizolowane czyste kultury zostały zidentyfikowane i scharakteryzowane pod kątem 

produkowanych metabolitów. 

 
[1]  Doehlemann G., Ökmen B., Zhu W., Sharon A., Plant Pathogenic Fungi, Microbiol Spectrum 2017, 5(1). 

[2]  Grzegorczyk M., Szalewicz A., Żarowska B., Połomska X., Wątorek W., Wojtatowicz M., Drobnoustroje w biologicznej 

ochronie roślin przed chorobami grzybowymi, Acta Sci. Pol. Biotechnologia 2015, 14(2), 19–42. 

[3]  Poveda J., Trichoderma as biocontrol agent against pests: New uses for a mycoparasite, Biol. Control 2021, 159, 104634. 
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Nanotechnologia to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk, która 

obejmuje szereg metod związanych z wytwarzaniem i badaniem struktur o rozmiarach 

nanometrycznych. Wśród wielu nanomateriałów istotną rolę odgrywają nanomateriały 

węglowe. Nanocząstki węglowe wykorzystuje się jako nośniki leków, w bioobrazowaniu 

i regeneracji tkanek [1,2]. 

 

Rys. 1 Struktura powierzchni nanodiamentu. Kolor czerwony – atomu tlenu, 

kolor ciemno niebieski – atomy azotu 

Nanodiament jest najbardziej przyjaznym biologicznie nanomateriałem ze względu na niską 

cytotoksyczność i wysoką biokompatybilność. Funkcjonalizacja chemiczna nanodiamentu 

pozwala na modulowanie jego właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. W ramach 

pracy przeprowadzono kilkuetapową funkcjonalizację chemiczną nanodiamentu umożlwiającą 

wprowadzenie na jego powierzchnię cyprofloksacyny. Stwierdzono, że zastosowanie tego 

chemioterapeutyku pozwala na uzyskanie modyfikowanych nanodiamentów o działaniu 

przeciwbakteryjnym.   
 

 

Badania finansowane ze środków projektu: AnBaCo M‐ERA.NET2/2019/3/2020 

 

 

[1] Sharma P.C, Jain A., Jain S., Pahwa R., Yar M.S., J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 2010, 25, 577–589. 

[2] Kulakova I., Physics of the Solid State, 2004, 46, 636–643. 

 

  

S2-PM13 



 XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików 
 ____________________________________________________________________________________________  

54 
 

 

 

SYNTEZA KONIUGATÓW POLISACHARYDÓW ORAZ 

MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH Z FRAGMENTAMI BIAŁEK 

MORFOGENETYCZNYCH KOŚCI 

Maryla Rewerska 

Promotor: dr hab. inż. Justyna Frączyk 

Opiekun: mgr inż. Sylwia Magdziarz 

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,  

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

Materiały włókniste są szeroko wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej, w tym również 

w regeneracji tkanek: kostnej i chrzęstnej. Wynika to z faktu możliwości ukierunkowanej 

funkcjonalizacji powierzchni oraz tworzenia struktur o właściwościach anizotropowych [1].  

 

Rys. 1.Schematyczne przedstawienie syntezy materiału hybrydowego wraz z jego przeznaczeniem 

Wśród wielu materiałów włóknistych stosowana jest też włóknina węglowa, która charakte-

ryzuje się biokompatybilnością, właściwościami osteokonduktywnymi oraz osteoproduk-

tywnymi [2]. W ramach pracy podjęto próbę stworzenia materiału hybrydowego w oparciu 

o włókninę węglową, modyfikowaną koniugatami polisacharydowo-peptydowymi. Połączenie 

właściwości włókniny węglowej z właściwościami koniugatów powinno zapewniać 

podwyższenie potencjału aplikacyjnego, poprzez wykorzystanie komponentów pochodzenia 

naturalnego i warunkujących środowisko fizjologiczne regeneracji tkanek. 
 

 

Badania dofinansowane ze środków projektu OPUS 16, UMO-2018/31/B/ST8/02418. 

 

 

[1]  Bonzani I.C., George J.H., Stevens M.M., Curr. Opin. Chem. Biol., 2006, 10, 568–575. 

[2] Frączyk J., Magdziarz S., Stodolak-Zych E., Dzierzkowska E., Puchowicz D., Kamińska I., Giełdowska M., Boguń 

M., Materials 2021, 14, 3198. 
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Białka Rab biorą udział w ścieżkach sygnałowych w obrębie komórek i między komórkami. 

Ważnym procesem w funkcjonowaniu białek Rab jest prenylacja, za którą odpowiedzialny jest 

enzym Rab geranylgeranylotransferaza (RGGT), a zaburzenie tego procesu prowadzi do 

rozwoju szeregu chorób. Z tego powodu poszukiwane są nowe inhibitory enzymu RGGT. 

Jedną z klas selektywnych inhibitorów RGGT są α-fosfonokarboksylany (PC). Celem  mojej  

pracy  było  otrzymanie  nowych PC, sfunkcjonalizowanych w pozycji C6 pierścienia 

imidazo[1,2-a]pirydyny za pomocą ugrupowania zawierającego terminalną grupę alkinylową.  

Tak otrzymane analogi można połączyć ze związkami wyposażonymi w grupę azydkową, 

wykorzystując reakcję typu click. Połączenie to będzie wykorzystane do syntezy prekursorów 

PROTAC, związków nakierowanych na specyficzną degradację białek,  mających wiele zalet  

w porównaniu  z  tradycyjnym  podejściem, pozwalając między innymi na eliminację białek 

uznawanych dotychczas za undruggable. 

Rys. 1. Ogólny schemat docelowej cząsteczki PROTAC. Na żółto zaznaczono element wiążący białko 

RGGT, na zielono – element wiążący ligazę E3 

 

Praca sfinansowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2020/39/O/ST4/01360. 

 
[1]  Hongying G., Xiuyun S., Yu R., ACS Med. Chem. Lett., 2020, 11, 3, 237–240. 

[2]  Kusy D., Marchwicka A., Małolepsza J., Justyna K., Gendaszewska-Darmach E., Błażewska K., Frontiers in Chemistry, 

2021, 8, 2296–2646. 
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Leki będące inhibitorami jednego celu biologicznego często nie wykazują się wymaganą 

skutecznością [1]. Manipulacja jedynie pojedynczym celem terapeutycznym w przypadku 

chorób wieloczynnikowych, w czasie gdy ich przebieg obejmuje wiele receptorów i szlaków 

sygnałowych, nie zdaje się przynosić pożądanego efektu terapeutycznego. Wzrasta więc 

zainteresowanie i pojawia się coraz więcej doniesień, wskazujących, że jednoczesna mani-

pulacja wieloma celami (ang. Multitarget-directed ligands – MTDLs) poprawia skuteczność 

terapeutyczną i/lub bezpieczeństwo [2]. 

Rab geranylogeranylotransferaza (RGGT, Rab GGTaza, GGTaza-II) stanowi potencjalny cel 

terapeutyczny, ponieważ odpowiada za post-translacyjną modyfikację białek Rab. Zaburzone 

działanie tych ostatnich obserwowane jest w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, 

nowotworowych oraz zakaźnych. Dlatego w swoich badaniach skoncentrowałam się na 

syntezie pierwszych związków bifunkcyjnych wywodzących z fosfonokarboksylanowych 

inhibitorów RGGT oraz inhibitorów kinazy LRRK2 (ang. leucine-rich repeat kinase 2). 

Połączenie tych dwóch elementów ma służyć wzmocnieniu efektu inhibicji RGGT przez 

ograniczenie fosforylacji białek Rab, co ma prowadzić do zmniejszenia funkcjonalności tych 

ostatnich w stanach chorobowych. 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat budowy bifunkcyjnego związku wywodzącego się z inhibitorów  

RGGT i LRRK2 

 

 
[1] Zhou J., Jiang X.X., He S., Jiang H., Feng F., Liu W., Qu W., Sun H., J. Med. Chem. 2019, 62, 8881−8914. 

[2] Bolognesi M.L., Curr. Med. Chem. 2013, 20, 1639−1645. 
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S3. Chemia Polimerów i Materiałów Funkcjonalnych 
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Praca dotyczy syntezy i badania aktywności fotokatalitycznej powłok z nanoprętów TiO2 

(TNR) z nanocząstkami srebra (AgNPs). Powłoki z TNR otrzymano metodą hydrotermalną. 

Natomiast AgNPs osadzano na powierzchni TNR za pomocą fotogenerowanych elektronów 

redukujących jony srebra do metalicznego srebra w postaci nanocząstek (rys. 1). W tym celu 

powłoka TNR była naświetlana promieniowaniem UV w obecności roztworu jonów Ag+. 

 

Rys. 1. Zdjęcia SEM powłoki z nonoprętów TiO2 (a,b) pokrytych nanocząstkami srebra (c): (d) widma 

UV-Vis rozkładu barwnika w świetle widzialnym w obecności TNR-Ag 

W celu charakterystyki otrzymanych powłok poddano je badaniom za pomocą UV-Vis, EDS, 

FTIR oraz przetestowano ich właściwości fotokatalityczne w zakresie promieniowania UV 

i widzialnego podczas rozkładu barwnika, jakim była rodamina B (RhB). Dzięki zastosowaniu 

zmiataczy – indywiduów tworzących się podczas naświetlania TNR-Ag (e-, h+, O2
·-, ·OH), 

zaproponowano mechanizmy rozkładu RhB oraz wskazano na główny czynnik wpływający na 

rozkład RhB zarówno w UV, jak i widzialnym zakresie promieniowania. 

 

 
[1] Jiao A., Sensors and Actuators, B Chemical. 2022, 350, 130848. 

[2] Spilarewicz-Stanek K., Materials. 2020, 13, 4653. 
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S4. Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia 
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Mikonazol, (RS)-1-[2-(2,4-dichlorobenzyloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol, 

jest syntetycznym lekiem przeciwgrzybiczym drugiej generacji należącym do grupy 

pochodnych imidazolu. Został zsyntetyzowany i wprowadzony do użytku ponad 40 lat temu 

[1]. Do tej pory była znana tylko struktura kryształu mikonazolu w formie hemihydratu (MIC-

0.5H2O) [2], opublikowana w roku 1979. W ramach pracy magisterskiej otrzymałam trzy nowe 

formy krystaliczne mikonazolu: niesolwatowany mikonazol (MIC) [3] oraz kryształy 

mikonazolu z wbudowanymi cząsteczkami rozpuszczalnika: etanolu (MIC-EtOH) [3] i wody 

(MIC-H2O). Dla wszystkich form krystalicznych mikonazolu (łącznie z formą hemihydratu) 

przeprowadziłam rentgenowską analizę strukturalną monokryształów. Konformacja 

molekularna czystej formy mikonazolu wykazuje podobieństwo z teoretycznie otrzymaną 

zoptymalizowaną strukturą mikonazolu (MIC-opt), zaś różni się orientacją jednej z grup 

fenylowych w stosunku do form solwatowanych, sugerując wpływ rozpuszczalnika na budowę 

cząsteczkową mikonazolu. Obecność cząsteczek etanolu i wody (w różnej stechiometrii) 

ogrywa kluczową rolę w tworzeniu wiązań wodorowych. Podobieństwa i różnice 

w architekturze kryształów analizowanych solwatomorfów opisałam w kontekście analizy 

bliskich kontaktów za pomocą powierzchni Hirshfleda [4] i wizualizacji ram energetycznych 

[5] w oparciu o modelowe energie par cząsteczkowych [6].  

 

[1] Sawyer P.R., Brogden R.N., Pinder R.M., Speight T.M., Avery G.S., Drugs. 1975, 9, 406–423. 

[2] Peeters O.M., Blaton N.M., De Ranter C.J., Bull. Soc. Chim. Belg. 1979, 88, 265-272. 

[3] Kaspiaruk H., Chęcińska L., Acta Cryst. 2022, C78, zaakceptowano. 

[4] Spackman M.A., Jayatilaka D., CrystEngComm. 2009, 11, 19–32. 

[5] Turner M.J., Thomas S.P., Shi M.W., Jayatilaka D., Spackman M.A., Chem. Commun. 2015, 51, 3735–3738. 

[6] Turner M.J., Grabowsky S., Jayatilaka D., Spackman M.A., J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 4249–4255. 
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Ze względu na coraz powszechniejsze zastosowanie w przemyśle, na popularności zyskują 

mieszaniny N,N-dimetyloformamidu (DMF) z alkoholami [1]. Takie roztwory wyko-

rzystywane są w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, w technologiach akumulatorów 

wysokoenergetycznych czy syntezie organicznej. Duże zainteresowanie produktem wymaga 

coraz lepszego poznania wpływu struktury cieczy na jej właściwości makroskopowe, gęstość 

i szybkość rozchodzenia się ultradźwięków. 1-Butanol (BuOH) jest rozpuszczalnikiem 

polarnym, protycznym. W czystej postaci, cząsteczki alkoholu związane są poprzez wiązania 

wodorowe [2,3]. BuOH miesza się z większością rozpuszczalników. Jednym z nich jest DMF, 

który jest dipolarnym, aprotycznym rozpuszczalnikiem, między cząsteczkami którego 

występują oddziaływania dipol-dipol [1,2]. Oddziałuje on z alkoholami poprzez tworzenie 

wiązań wodorowych między atomem tlenu pochodzącym z DMF, a atomem wodoru z grupy 

hydroksylowej alkoholu [1]. 

W pracy przeprowadzono badania densymetryczne i akustyczne mieszaniny N,N-

dimetyloformamidu z 1-butanolem w zakresie stężeń 0 ≤ 𝑥DMF ≥ 1 oraz temperatur (293,15‒

318,15) K. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono funkcje molowe mieszaniny: 

rozszerzalność cieplną oraz ściśliwość izoentropową (𝐸p,m, 𝐾S,m), wartości nadmiarowych 

molowych funkcji objętościowych i akustycznych (𝑉m
E,  𝑉m,DMF

E , 𝑉m,BuOH
E , 𝐸p,m

E , 𝐾S,m
E ), 

cząstkowe molowe objętości (𝑉m,DMF,𝑉m,BuOH), jak również pozorne molowe objętości 

(𝑉 Φ,DMF,𝑉 Φ,BuOH) składników roztworu. Badania densymetryczne pozwalają na określenie 

nadmiarowych funkcji objętościowych, które wykorzystuje się do określenia składu 

mieszaniny, przy którym obserwuje się maksymalne odchylenie od addytywności 

obserwowanej dla układu doskonałego. Dzięki temu uzyskuje się informacje o zmianach 

w oddziaływaniach, które zachodzą w układzie podczas modyfikacji składu i temperatury 

mieszaniny. Uzupełnieniem tych rezultatów są badania akustyczne dające możliwość 

uzyskania dodatkowych informacji o oddziaływaniach, które występują między cząsteczkami 

mieszaniny. 
 

 

[1] Uddin H., Khan M.Z.H., Rahman H., Shahriar A., Phys. Chem. Liq. 2014, 52, 251–261. 

[2] Dakula V.K., Sinha B., Roy M.N., J. Indian Chem. Soc. 2007, 84, 37–45. 

[3] Thirumaran S., Alli T., Priya D., Selvi A., E – J. Chem. 2010, 7, 217–222. 
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Chalkony to nienasycone ketony aromatyczne zaliczane do grupy flawonoidów. W ostatnich 

latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie tą grupą związków, ze względu na ich 

potencjalne zastosowanie w medycynie. Modelowym przedstawicielem tej grupy związków 

jest 2’-hydroksychalkon (rys. 1), który według doniesień literaturowych wykazuje działanie 

toksyczne na komórki raka wątroby (HepG2) [1].  

 

Rys. 1. Wzór strukturalny 2’-hydroksychalkonu 

Niska rozpuszczalność tego związku w wodzie ogranicza jego działanie w organizmie. Podjęto 

próbę zwiększenia jego rozpuszczalności poprzez utworzenie kompleksów inkluzyjnych  

z wybranymi naturalnymi i modyfikowanymi cyklodekstrynami. Cyklodekstryny to cykliczne, 

naturalne oligosacharydy zbudowane z cząsteczek D-glukozy połączonych wiązaniami α-1,4-

glikozydowymi. Budowa przypominająca kształtem ścięty stożek oraz hydrofobowy charakter 

wnęki nanokontenerów umożliwiają tworzenie kompleksów inkluzyjnych z mniejszymi 

hydrofobowymi molekułami. Kompleksowanie z cyklodekstryną może pełnić również rolę 

ochronną przed czynnikami zewnętrznymi np. temperaturą. Celem badań było wyznaczenie 

parametrów termodynamicznych tworzonych kompleksów oraz określenie wzrostu 

rozpuszczalności chalkonu w wodzie związanego z obecnością cyklodekstryn. W pomiarach 

wykorzystano techniki spektrofotometrii UV-Vis, spektroskopii FT-IR oraz skaningową 

kalorymetrię różnicową (DSC) i izotermiczną kalorymetrię miareczkową (ITC).  

 

[1] Echeverria C., Santibanez J.F., Donoso-Tauda O., et. al., Structural Antitumoral Activity Relationships of Synthetic 

Chalcones, International Journal of Molecular Science 2009, 10, 221–231. 
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Obiektem badań prezentowanej pracy magisterskiej jest oktanian imidazolu o wzorze 

sumarycznym C11H20O2N2. Związek ten zaliczany jest do grupy anionowych surfaktantów, 

a także do grupy kationowych cieczy jonowych. Oktanian imidazolu w temperaturze 298,15 K 

jest cieczą o gęstości 0,9870 g*cm-3 [1]. W literaturze nie ma zbyt wielu doniesień na temat 

tego związku. Istnieją badania wskazujące na to, że krytyczne stężenie micelizacji tego związku 

w wodzie znajduje się przy stężeniu wynoszącym 4,5 mmol·dm-3 [2]. 

Ciecze jonowe to związki które w całości składają się tylko z jonów. Ich temperatura topnienia 

lub temperatura zeszklenia wynosi mniej niż 100°C. Coraz częściej ciecze jonowe brane są pod 

uwagę w nurcie zwanym „Zielona Chemia” w celu zamienienia szkodliwych substancji 

chemicznych na takie, które są przyjazne środowisku [3,4] 

Wodne roztwory oktanianu imidazolu zostały zbadane przy użyciu różnicowej kalorymetrii 

skaningowej w szerokim zakresie stężeń i temperatur. Zmierzono pojemności cieplne wodnych 

roztworów oktanianu imidazolu przy użyciu kalorymetru „Micro DSC III” firmy SETARAM, 

a następne wyznaczono zależności pozornej i cząstkowej molowej pojemności cieplnej od 

molalności w kilku wybranych temperaturach. Zaobserwowano charakterystyczne przebiegi 

świadczące o agregacji cząsteczek oktanianu imidazolu w wodzie. 

 

[1]  Anouti M., Jacquemin J., Lemordant D., Volumetric Properties, Viscosities, and Isobaric Heat Capacities of Imidazolium 

Octanoate Protic Ionic Liquid in Molecular Solvents, Journal of Chemical and Engineering Data 2010, 55, 5719–5728. 

[2]  Anouti M., Jones J., Boisset A., Jacquemin J., Caillon-Caravanier M., Lemordant D., Aggregation behavior in water of 

new imidazolium and pyrrolidinium alkycarboxylates protic ionic liquids, Journal of Colloid and Interface Science 2009, 

340, 104–111. 

[3]  Fremantle M., An Introduction to Ionic Liquids, RSC Publishing, 2010, 978-1-84755-161-0. 

[4]  Singh S.K., Savoy A.W., Ionic liquids synthesis and applications: An overview, Journal of Molecular Liquids, 2020, 297, 

112038. 
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Gruźlica jest chorobą znaną od dawna. Przy obecnym postępie medycyny mogłoby się 

wydawać, że nie będzie już stanowić zagrożenia. Jednak nadal należy do grona najbardziej 

śmiertelnych schorzeń. Współcześnie jedną z przyczyn występowania tej choroby jest zjawisko 

lekooporności prątków. W związku z tym powrócono do projektowania nowych leków 

przeciwgruźliczych, które będą skutecznie działać na prątki lekooporne i jednocześnie mieć 

niską toksyczność [1,2].  

Metodą rentgenografii strukturalnej monokryształu uzyskano dwie struktury – pochodną 

benzimidazolu (rys. 1a.) i hydrazyny (rys. 1b.). Przeprowadzono analizę ADMET, aby 

sprawdzić, czy związki mogą być potencjalnymi lekami doustnymi. W związku z tym oceniono 

ich wchłanianie, dystrybucję, metabolizm, wydalanie oraz toksyczność, a także, czy spełniają 

reguły Druglikeness, szczególnie Lipinki’ego, Ghose’a i Veber’a.   

 

Rys. 1. Rozwiązane i udokładnione struktury a) G1; b) G2 

 

 
[1] Lakshminarayana S.B., Huat T.B., Ho P.C., J. Antimicrob. Chemother 2015, 70, 857–867. 

[2] Janin Y.L., Bioorg. Med. Chem. 2007, 15, 2479–2513. 
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Początek XXI wieku można określić jako epokę uzależnień. Służby mundurowe i kontroli 

granicznej oraz laboratoria kryminalistyczne wymagają metody, która będzie przede wszystkim 

szybka i prosta do identyfikacji przejętych narkotyków. Pożądane cechy wykazują testy 

barwne. Założeniem testów jest badanie koloru, powstającego w oparciu o reakcję chemiczną 

między próbką badanej nielegalnej substancji, a odczynnikiem lub serią odczynników. 

Odczynniki chemiczne dodaje się do małej próbki materiału, a pojawiające się kolory 

obserwuje się gołym okiem. Określone zmiany barwy będą wskazywać na obecność konkretnej 

substancji uzależniającej. 

W przypadku studiów o profilu praktycznym, w tym studiów na kierunkach chemicznych, 

efekty uczenia się, które osiągną studenci po zajęciach praktycznych skupiają się na 

wykorzystywaniu wiedzy w praktyce. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego pozwoli 

studentom pogłębić zdobytą wiedzę, poszerzy ich kompetencje w procesie kształcenia na 

Uniwersytecie. 

W celu przygotowania ćwiczenia, pierwszym z etapów jest wyselekcjonowanie przeze mnie 

odczynników analizowanych, które swoimi grupami funkcyjnymi będą imitowały prawdziwe 

substancje psychoaktywne. Tak przygotowane analogi substancji psychoaktywnych poddaje 

się testom barwnym. Zostaną one odpowiednio dobrane i przygotowane do uzyskanych 

analogów narkotyków. Pierwszym odczynnikiem, od którego rozpoczęłam badania, jest 

odczynnik przesiewowy zwany odczynnikiem Marquisa. Zaczyna on kaskadę różnych testów 

eliminujących dany narkotyk. Dzięki niemu jesteśmy w stanie podzielić całą grupę narkotyków 

na poszczególne klasy. 

 

Rys. 1. Mechanizm reakcji Marquisa 

 

Praca wykonana w ramach Studenckiego Grantu Badawczego (edycja 2021/2022). 

 

Philp M., Fu S., A review of chemical 'spot' tests: A presumptive illicit drug identification technique, Wiley, 2017. 
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