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Nanostruktury tlenków szeroko-przerwowych
i ich zastosowania
prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 02-668,
Warszawa, Al. Lotników 32/46
W referacie omówię nowe, często zaskakujące, zastosowania wybranych tlenków
metali, takich jak tlenki glinu, cynku, hafnu, cyrkonu i/lub tytanu. Cienkie warstwy
tych tlenków stosowane są we współczesnej elektronice jak i, jak wskazują wyniki
najnowszych badań, mogą znaleźć szerokie zastosowania w biologii i medycynie.
Te tlenki badamy od kilkunastu lat i wytwarzamy je w postaci nanowarstw,
nanosłupków lub nanocząstek. Ultra-cienkie warstwy tlenków wytwarzamy
w procesie osadzania warstw atomowych (ALD). Nanosłupki i nanocząstki tlenków
wytwarzamy w procesie hydrotermalnym. W referacie omówię ich zastosowania
we współczesnej elektronice jako tzw. tlenki podbramkowe, w przezroczystej
elektronice, w spintronice, a ostatnio w fotowoltaice, w optoelektronice jako
przezroczyste kontakty i w sensoryce.
W chwili obecnej pracujemy nad alternatywnymi ich zastosowaniami (w formie
nanocząstek lub nanowarstw) w biologii i medycynie. Omówione będą przykłady ich
zastosowań jako markery zmian nowotworowych umożliwiające wczesną detekcję
zmian chorobowych, jako transportery leków, czy też jako warstwy blokujące
rozwój bakterii. Prowadzone prace badawcze omówię w kontekście czekających
nas wyzwań cywilizacyjnych wynikających z braku energii, skażenia środowiska
naturalnego, czy też z plagi chorób nowotworowych i zakażeń bakteryjnych.
Omówione prace finansowane były przez dwa programy z konkursu POIG
(NanoBiom

i

MIME),

współfinansowane

były

ze

środków

Narodowego

Centrum Nauki – program MAESTRO (DEC-2012/06/A/ST7/00398), a w chwili
obecnej finansowane są ze środków dwóch programów NCBiR z konkursu
TECHMATSTRATEG1 – 347012/NCBR/2017 i 347431/14/NCBR/2018.
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Zastosowanie nanoporowatego grafenu
w separacji mieszanin
dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS, Wydział Chemii, Zakład Chemii
Teoretycznej, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 20-031, Lublin
Dynamiczny rozwój nanotechnologii pozwala na opracowanie nowych technik
badawczych oraz otrzymanie nowych materiałów funkcjonalnych. Osiągnięcia te
umożliwiają modernizację stosowanych dotychczas procesów technologicznych.
Jako przykład może posłużyć metoda membranowa separacji mieszanin. Jest ona,
obok metody kriogenicznej Lindego oraz technik adsorpcyjnych PSA i TSA, jedną
z najbardziej popularnych metod rozdzielania i oczyszczania mieszanin. Aparatura
do separacji membranowej charakteryzuje się kompaktową, modułową budową
i łagodnymi warunkami fizycznymi procesu. Urządzenie tego typu można łatwo
dostosować do indywidualnych wymagań poprzez m.in. dobranie odpowiedniej
membrany. Ponieważ szybkość separacji jest odwrotnie proporcjonalna do grubości
membrany można przypuszczać, że w tym przypadku grafen może być idealnym
materiałem do wytwarzania membran. Jest on niezwykle cienki, ma bardzo
dobre własności mechaniczne a nowoczesne technologie umożliwiają uzyskanie
w grafenie porów o precyzyjnie zdefiniowanej geometrii.
W literaturze naukowej wykazano, że obok takich czynników jak rozmiar
i geometria nanoporu separacja mieszanin grafenową membraną może być
determinowana również innymi, mniej oczywistymi efektami [1, 2]. Są to np.
sposób pasywacji nanoporu, odkształcenia membrany w trakcie procesu oraz
adsorpcja składników mieszaniny w obszarze nanoporu. W celu określenia roli tych
efektów wykorzystano metody klasycznej dynamiki molekularnej. W badaniach
zastosowano membrany o różnej geometrii i morfologii a rozdzielana mieszanina
zawierała metan, azot i wodę. Zaobserwowano, że obecność wody w rozdzielanej
mieszaninie ma duży wpływ na szybkość separacji [2].
[1] K. Nieszporek, M. Drach, Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 1018
[2] K. Nieszporek, T. Pańczyk, J. Nieszporek, Beilstein J. Nanotech. 9 (2018) 1906
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Zimna plazma – nowa jakość w rozwoju nanotechnologii
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Molekularnej, ul. Wólczańska
213, 90-924, Łódź
Technika zimnej plazmy, szczególnie intensywnie rozwijana w ostatniej
dekadzie, niesie w sobie ogromny potencjał jako niezwykłe narzędzie stosowane do
wytwarzania innowacyjnych nanoukładów o dokładnie zaprojektowanej strukturze
zarówno molekularnej, jak i nadcząsteczkowej. Otwiera to wielkie możliwości
przed nanotechnologią i jej produktami. Szczególne miejsce zajmuje tu nowa
kategoria plazmowo wytwarzanych cienkich warstw o unikalnych właściwościach,
takich jak elektryczne, optyczne czy katalityczne. Innym bardzo ekscytującym
zagadnieniem jest kontrolowana na poziomie molekularnym modyfikacja
powierzchni konwencjonalnych materiałów. Zmiany w strukturze powierzchni
dokonywane w dokładnie zaprojektowanym kierunku pozwalają uzyskać
nowe, pożądane właściwości, często zupełnie nieosiągalne innymi metodami.
Powierzchnie wykazujące efekt lotosu, powierzchnie o wielokrotnie zwiększonej
zdolności klejenia, poprawa aktywności elektrod do superkondesatorów − to tylko
kilka przykładów ostatnich rozwiązań realizowanych za pomocą zimnej plazmy.
Wykład rozpocznie się od omówienia podstawowych elementów techniki zimnej
plazmy (co to jest zimna plazma, jak się ją uzyskuje i wykorzystuje do wytwarzania
nowych materiałów oraz modyfikacji powierzchni materiałów już dobrze znanych).
Następnie przedstawionych będzie kilka przykładów − głównie w oparciu o badania
prowadzone w naszej Katedrze – ilustrujących zastosowania zimnej plazmy
w realizacji projektów z obszaru nanotechnologii.
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Biooligosacharydy pod wpływem sił zewnętrznych –
symulacje eksperymentów AFM na pojedynczej molekule
Agnieszka Brzyska, ksiazek@vsop408.umcs.lublin.pl, Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, ul. Niezapominajek 8, 30-239, Kraków
Krzysztof Woliński, wolinski@vsop408.umcs.lublin.pl, Katedra Chemii Teoretycznej,
Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii UMCS, p. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
20-031, Lublin
Motywacją badań dotyczących wymuszonych przejść konformacyjnych, tj.
zachodzących pod wpływem sił zewnętrznych, w różnych oligosacharydach
o znaczeniu biologicznym był brak systematycznego opisu ich mechanizmu.
Dotyczy to zwłaszcza heterooligosacharydów zbudowanych z różnych jednostek
cukrowych połączonych wiązaniami glikozydowymi różnego typu.
Wymuszone przejścia konformacyjne w pierścieniu piranozowym cukrów zależą
generalnie od obecności grup w pozycji aksjalnej na końcu łańcucha. Pomimo
wielu prac badawczych w tej dziedzinie pozostaje nadal wiele pytań o potencjalne
fizjologiczne znaczenie indukowanych przez siły zewnętrzne przejść między
konformacjami. Zmiany strukturalne takiego typu w polisacharydach były i są
szeroko badane przez mikroskopię sił atomowych (AFM, ang. Atomic Force
Microscopy). Jednakże właściwa interpretacja wyników eksperymentu AFM może
być dosyć trudna – zwłaszcza dla heteropolisacharydów. W tym przypadku różne
przejścia konformacyjne mogą zachodzić przy takiej samej sile, co może przejawiać
się w różny sposób na krzywej rozciągania AFM (krzywej siłowej). Wgląd na
poziomie molekularnym w podstawy/źródła odpowiedzi struktury polisacharydów
na działanie sił mechanicznych można uzyskać z symulacji opartych na
metodach teoretycznych. Jedną z takich metod, zastosowaną w niniejszej pracy
jest metoda EGO (ang. Enforced Geometry Optimization). Prezentowany projekt
był próbą opracowania teoretycznego opisu zależności między właściwościami
strukturalnymi i mechanicznymi biopolimerów na poziomie atomowym.
Podziękowania: Niniejsza praca powstała dzięki wsparciu Narodowego Centrum
Nauki, grant numer DEC-2015/19/D/ST4/01979.
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Nanorurki węglowe jako biosensory
w diagnostyce medycznej
Katarzyna Wojtera, katarzyna.wojtera@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka
Małgorzata Walczak, malgorzata.walczak@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka
Krzysztof Smółka, krzysztof.smolka@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka
Pomimo rozwoju farmacji, nadal istnieją choroby nieuleczalne, dla których
nie odnaleziono jeszcze skutecznych lekarstw. Sposobem ich zwalczania
jest odpowiednio wczesna diagnoza. Duża liczba chorób jest bezobjawowa
w początkowym stadium rozwoju. Materiał przeznaczony do zastosowań
biomedycznych powinien charakteryzować się brakiem toksyczności, wysoką
czułością, możliwością detekcji materiału w obecności innych substancji oraz
długim okresem przechowywania i przydatności. Nanostruktury są tak małe
(poniżej 100 nm), że mają zdolność wnikania do wnętrza komórek i znajdujących
się w nich organelli, a także reakcji z DNA i białkami. Są one jednymi z unikalnych
jednowymiarowych

materiałów,

a

dzięki

swoim

właściwościom

zyskały

ogromne zainteresowanie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zastosowanie
nanorurek węglowych w diagnostyce obrazowej zwiększa prawdopodobieństwo
wczesnego wykrycia chorób, a tym samym wyleczenia pacjenta. Mogą one być
funkcjonalizowane za pomocą różnych metod po to, aby mogły pełnić swoje
specyficzne funkcje. W artykule opisano proces syntezy nanorurek węglowych
przydatnych w diagnostyce medycznej. Zostały one otrzymane na drodze
chemicznego osadzania z fazy gazowej. Uzyskany materiał został poddany
funkcjonalizacji – przyłączeniu do nanorurek znaczników fluorescencyjnych.
W celu sprawdzenia przydatności otrzymanych struktur w diagnostyce, zbadano ich
właściwości fluorescencyjne. Uzyskane wyniki wykazały, że otrzymane nanocząstki
mogą być wykorzystane w medycynie.
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Nanostrukturalne właściwości ekstraktów substancji
aromatycznych naturalnej kawy
Sergiy Kurta, kca2014@ukr.net, Katedra Chemii Wydział Nauk Przyrodniczych,
Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka, IvanoFrankivsk Ukraina
Olga Khatsevich, khatsevich.olga@meta.ua, Katedra Chemii Wydział Nauk
Przyrodniczych, Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka,
Ivano-Frankivsk Ukraina
Mariia Yakubiak, yakubiak.mariia@gmail.com, Katedra Chemii Wydział Nauk
Przyrodniczych, Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka,
Ivano-Frankivsk Ukraina
Kawa to wyjątkowa mieszanka smaków i aromatów. Te składniki napoju
zaczynają pojawiać się już w momencie palenia, mielenia i ekstrakcji składników
aromatycznych i aromatycznych podczas parzenia kawy w proszku w gorącej wodzie.
Dlatego pilnym problemem jest badanie biochemicznych i organoleptycznych
właściwości aromatycznych i smakowych kawy w ekstraktach z wody i alkoholu.
Celem pracy jest znalezienie alternatywnych metod prażenia, mielenia ziaren
kawy i wydobywania aromatów i smaków kawy oraz badanie nanostrukturalnych
właściwości wodnych i alkoholowych ekstraktów kawy różnych odmian. Ponadto
zbadano wpływ aromatu kawy i ekstraktów smakowych na metabolizm alkoholu
w organizmie człowieka. Alcoteter Alcofor-105 przeprowadził wstępną analizę
metabolizmu alkoholu etylowego w organizmie człowieka, w zależności od
stężenia i objętości alkoholu. Negatywny wpływ wzrostu stężenia i dawki etanolu
na szybkość i czas metabolizmu w organizmie, który wzrasta z 15-25 minut dla
minimalnych stężeń etanolu (20-40 ml) do 120 minut i powyżej dla maksymalnych
stężeń (60-100 ml), pokazano. W tym przypadku rejestruje się katalityczny wpływ
ekstraktów wodno-alkoholowych naturalnej kawy na metabolizm i konwersję
alkoholu i aldehydu octowego w organizmie ludzkim, który jest 1,5-2,5 razy szybszy
niż zwykłe roztwory alkoholu w wodzie. Tak więc przez 1 godzinę przy stosowaniu
alkoholu etylowego o różnych objętościach z ekstrahowanymi nanostrukturalnymi
substancjami aromatów kawy w wodzie i wydychanym powietrzu możliwe
jest zmniejszenie stężenia alkoholu i aldehydu octowego o 0,18% na mililitr –
dopuszczalna norma dla kierowców.
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Ocena biokompatybilności nanokompozytu
na bazie matrycy chitozanowo-agarozowej
Paulina Kazimierczak, paulina.kazimierczak@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii
i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, umlub.pl
Agata Przekora, agata.przekora@umlub.pl, Katedra
i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, umlub.pl
Na

przełomie

ostatnich

lat

zaobserwowano

i

Zakład

rosnące

Biochemii

zainteresowanie

nanokompozytami w inżynierii tkanki kostnej oraz w medycynie regeneracyjnej.
Niemniej jednak, ilość klinicznych zastosowań opracowanych nanokompozytów
jest często ograniczana ze względu na ich niską biokompatybilność.
Celem

tej

pracy

nanokompozytu

była

ocena

biokompatybilności

makroporowatego

na bazie matrycy chitozanowo-agarozowej wzmocnionej

nanohydroksyapatytem,

wyprodukowanego

poprzez

połączenie

procesu

liofilizacji z czynnikiem pianotwórczym. W obrębie tych badań wykonano ocenę
cytotoksyczności oraz ocenę adhezji i proliferacji osteoblastów (MC3T3-E1, hFOB
1.19). Dodatkowo wykonano oszacowanie poziomu markerów różnicowania
osteogennego (kolagen typu I, bALP, osteokalcyna) w ludzkich mezenchymalnych
komórkach

macierzystych

pochodzących

ze

szpiku

kostnego

(BMDSCs)

hodowanych na powierzchni nanokompozytu.
Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że opracowany nanokompozyt jest
nietoksyczny, sprzyja adhezji i rozpłaszczeniu oraz proliferacji osteoblastów na
jego powierzchni. Wykazano również, że wyprodukowany biomateriał stymuluje
różnicowanie osteogenne BMDSCs.
Otrzymane

wyniki

udowodniły,

że

nowo

opracowany

nanokompozyt

charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością oraz osteokonduktywnością
oraz posiada cechy materiału osteoinduktywnego, dzięki czemu może znaleźć
zastosowanie w medycynie regeneracyjnej.
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Ochrona zdrowia pracownika w środowisku pracy
z nanocząstkami – uwagi de lege ferenda i de lege lata
Maciej Jarota, m.jarota@kancelariajarota.pl, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
W wystąpieniu zostały przeanalizowane regulacje prawne odnoszące się do
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście rozwoju technologii w zakresie
nanomateriałów.Pracodawca w zakresie swoich obowiązków powinien przedsięwziąć
niezbędne środki do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
włącznie z zapobieganiem zagrożeniom związanym z wykonywaniem czynności
służbowych, informowaniem oraz szkoleniem, jak również zapewnieniem
niezbędnych ram organizacyjnych i środków. Nanotechnologia jest jedną z szybko
rozwijających się dziedzin nauki, a nanomateriały znajdują swe zastosowanie
w coraz większej ilości rozwiązań technicznych. W konsekwencji powyższego
nanocząstki pojawiają się również w miejscach pracy.
Istotne jest zbadanie, w jakim stopniu obecnie stosowane metody i narzędzia
oceny ryzyka są aktualne, a w jakich obszarach należy je dostosować do
charakterystycznych cech nanocząstek. W wystąpieniu została podjęta próba
odpowiedzi na pytanie, czy obecna ochrona prawna pracownika w kontekście
ryzyka i zagrożeń, jakie niesie ze sobą nanotechnologia, jest wystarczająca.
Zostały również przeanalizowane możliwości wprowadzenia konstrukcji prawnych
umożliwiających zabezpieczenie zdrowia pracownika w środowisku pracy
związanym z nanocząstkami. W wystąpieniu przedstawiona została refleksja
w zakresie zadań i możliwości stojących przed pracodawcą zobowiązanym
do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
w kontekście wczesnego etapu rozpoznania właściwości wielu z nanocząstek.
Analiza objęła zagadnienia dotyczące narzędzi prawnych służących wzmocnieniu
poziomu ochrony zdrowia przy stosowaniu nanocząstek w zakładach pracy oraz
kierunku postępowania w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników przed
nadmierną ekspozycją na nanocząstki.
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Otrzymywanie i charakterystyka kropek kwantowych ZnO
modyfikowanych za pomocą metali ziem rzadkich
Jakub Sowik, kubsow1@gmail.com, Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii,
Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 63, 80-308, Gdańsk, Polska, https://ug.edu.pl/
Magdalena Miodyńska, magdalena.miodynska1@gmail.com, Katedra Technologii
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 63, 80-308, Gdańsk,
Polska, https://ug.edu.pl/
Beata Bajorowicz, beata.bajorowicz@ug.edu.pl, Katedra Technologii Środowiska,
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 63, 80-308, Gdańsk, Polska,
https://ug.edu.pl/
Alicja Mikołajczyk, mikolajczyk@qsar.eu.org, Katedra Technologii Środowiska,
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 63, 80-308, Gdańsk, Polska,
https://ug.edu.pl/
Adriana Zaleska-Medynska, eadriana.zaleska@ug.edu.pl, Katedra Technologii
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 63, 80-308, Gdańsk,
Polska, https://ug.edu.pl/
Anna
Malankowska, anna.malankowska@ug.edu.pl, Katedra Technologii
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 63, 80-308, Gdańsk,
Polska, https://ug.edu.pl/
Wojciech Lisowski, wlisowski@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej, Polska
Akademia Nauk, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Polska, ichf.edu.pl
Tomasz Klimczuk, tomasz.klimczuk@pg.edu.pl, Katedra Fizyki Ciała stałego, Wydział
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, G. Narutowicza
11/12, 80-233, Gdańsk, Polska, https://pg.edu.pl
Daniel Kaczor, d.kaczor@interia.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
7 Gagarina, 87-100 Toruń, Polska, https://pg.edu.pl
Głównym celem badań było otrzymanie i charakterystyka kropek kwantowych ZnO
(QDs) modyfikowanych metalami ziem rzadkich o podwyższonych właściwościach
optycznych oraz fotokatalitycznych. Seria nowatorskich nanomateriałów została
zsyntezowana z wykorzystaniem metody zol-żel. W ramach przeprowadzonych
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badań zbadano wpływ typu (Eu, Er, Tb, Yb, Ho, La) oraz ilości (0,09-0,45 mmol)
lantanowców na właściwości optyczne, chemiczne, a także na aktywność
fotokatalityczną ZnO/RE QDs pod wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis.
Charakterystykę fizyko-chemiczną oraz morfologię uzyskanych próbek zbadano
z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), rentgenowskiej spektroskopii
fotoelektronów (XPS), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera
(FT-IR) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) z dyspersyjną analizą
rentgenowską (EDX). Właściwości optyczne analizowano za pomocą spektroskopii
emisyjnej fotoluminescencji (PL) oraz zmierzono absorbancję UV-Vis. Efektywność
degradacji fenolu badano w fazie wodnej pod wpływem promieniowania UV-Vis.
Wyniki badań wykazały, że najwyższą aktywność fotokatalityczną spośród
wszystkich uzyskanych nanomateriałów oraz jednocześnie najniższą wydajność
kwantową fotoluminescencji zaobserwowano dla kropek kwantowych ZnO
zmodyfikowanych za pomocą 0,09 mmol erbu. Efektywność degradacji fenolu
jako modelowego zanieczyszczenia malała w kolejności: ZnO/0,09 mmol
Er > ZnO/0,18 mmol Eu > ZnO/0,09 mmol La > ZnO/0,27 mmol Er > ZnO/0,18 mmol
Tb > niemodyfikowane ZnO QDs.
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach
projektu OPUS 12 UMO-2016/23/B/ST8/03336, pt. „Mechanism of quantum dots
excitation in photocatalytic reaction”.
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Wpływ rodzaju nanorurek węglowych
na parametry elektrod azotanowych
Karolina Pietrzak, karolina.pietrzak@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Chemii
Analitycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
www.umcs.pl
Cecylia Wardak, cecylia.wardak@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Chemii Analitycznej,
Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl
Nanomateriały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zdobyły ogromną
popularność. Dzięki

wykazywanym

przez

nie

unikalnym

właściwościom

fizycznym i chemicznym wciąż pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne,
w których można je z powodzeniem zastosować. Do najpopularniejszych
z nich należą nanomateriały węglowe, które coraz szerzej wykorzystuje się do
konstrukcji czujników potencjometrycznych stosowanych m.in. do oznaczania
jonów w próbkach środowiskowych. Pełnią one w nich funkcję stałego kontaktu
wpływającego znacznie na poprawę parametrów analitycznych otrzymywanych
elektrod jonoselektywnych, przyczyniając się do zwiększenia ich odporności
mechanicznej oraz ułatwienia ich transportu i procesu miniaturyzacji.
W referacie przedstawiono krótką historię, właściwości oraz zastosowania
nanomateriałów, a także znaczenie ich roli w chemii analitycznej i metodach
potencjometrycznych. Głównym celem pracy było natomiast opisanie badań nad
elektrodami jonoselektywnymi czułymi na jony azotanowe (V), do konstrukcji
których wykorzystano różne rodzaje nanorurek węglowych. Badania wstępne
obejmowały wyznaczenie oraz porównanie parametrów otrzymanych elektrod.
Wszystko w dążeniu do uzyskania zoptymalizowanych czujników o niskich
granicach wykrywalności, wysokiej selektywności oraz stabilności potencjału,
które w przyszłości będą mogły zostać z powodzeniem wykorzystane do oznaczania
jonów azotanowych (V) w próbkach wód naturalnych i w ściekach.
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Nano/mikrocząstki CeO2
do fotokatalitycznego generowania wodoru
Magdalena
Miodyńska, magdalena.miodynska@phdstud.ug.edu.pl, Katedra
Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.chemia.ug.edu.pl
Julia Zwara, julia.zwara@phdstud.ug.edu.pl, Katedra Technologii Środowiska,
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.chemia.ug.edu.pl
Adriana Zaleska-Medynska, adriana.zaleska@ug.edu.pl, Katedra Technologii
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.chemia.ug.edu.pl
Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem w reakcjach fotokatalitycznych
jest TiO2, jednak ze względu na znaczny potencjał pasma przewodzenia (3,2 eV),
TiO2 wykazuje znikomą aktywność w przypadku reakcji fotokatalitycznego
rozkładu wody do wodoru cząsteczkowego. Innym półprzewodnikiem, którego
pasmo przewodzenia ma nieco wyższy potencjał redukujący jest CeO2. Szerokość
pasma wzbronionego tego półprzewodnika osiąga także niższe wartości niż TiO2.
To właśnie te właściwości determinują możliwość zastosowania tego materiału
w fotokatalitycznej reakcji rozkładu wody do wodoru cząsteczkowego uważanego
za „paliwo przyszłości” oraz użycie niższej energii promieniowania w celu
fotowzbudzenia półprzewodnika. W ramach proponowanego tematu badawczego
uzyskano trzy różne, trójwymiarowe kształty nanocząstek/mikrocząstek CeO2
metodą

solwotermalną, które

następnie

zmodyfikowano

powierzchniowo

platynowymi centrami metalicznymi wytworzonymi w atmosferze redukującej
wodoru. Przeprowadzono analizę mikroskopową SEM wszystkich otrzymanych
fotokatalizatorów oraz zmierzono widma absorpcyjne i emisyjne. W ostatnim etapie
przeprowadzono eksperymenty fotokatalityczne w celu określenia aktywności
próbek w reakcji rozkładu wody do wodoru cząsteczkowego.
Podziękowania:
Badania zostały sfinansowane z projektu Badań Młodych Naukowców
Uniwersytetu Gdańskiego (nr 538-8620-B289-18).
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Nanocząstki ditlenku tytanu – ekotoksykologiczna
ocena ryzyka środowiskowego
Dominika Piwowarska, dpiwowarska@vp.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, http://
www.biol.uni.lodz.pl/pl
Mariusz Krupiński, mariusz.krupinski@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii
Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Łódzki, http://www.biol.uni.lodz.pl/pl
Nanocząsteczki ditlenku tytanu są powszechnie wykorzystywane w produktach
codziennego użytku takich jak mydła, pasty do zębów, olejki do opalania, a także
w produktach spożywczych np. gumach do żucia czy śmietankach do kawy.
Dotychczas nie poznano wszystkich możliwych skutków narażenia organizmów
żywych na ditlenek tytanu. Sugeruje się, że może on powodować zubożenie
bioróżnorodności środowiska naturalnego, a tym samym negatywnie wpływać na
obieg substancji odżywczych. Emisja nanocząsteczek do różnych ekosystemów
skutkuje jego wykrywaniem m.in. w glebie, wodzie i osadach dennych, co prowadzi
do przenoszenia ditlenku tytanu na wyższe poziomy troficzne, a to stwarza
niebezpieczeństwo w ujęciu stanu bioróżnorodności środowiska naturalnego.
Badania prowadzone w ramach prezentowanego tematu skupiły się wokół
ekotoksykologicznej oceny toksyczności mieszaniny dwóch najczęściej
wykorzystywanych form nanocząstek ditlenku tytanu, anatazu i rutylu.
W pracy zastosowano baterię komercyjnie dostępnych biotestów określających
negatywny wpływ wszystkich substancji znajdujących się w badanych próbach
na testowane bioindykatory. W charakterze organizmów wskaźnikowych użyto
gatunków reprezentujących różne poziomy łańcucha troficznego: Daphnia magna,
Thamnocephalus platyurus, Alivibro fisherii i Pseudomonas putida. Przed ekspozycją
bioindykatorów na różne stężenia testowanych nanocząstek, ditlenek tytanu
poddano naświetlaniu promieniowaniem UV, celem określenia szkodliwości
powstających podczas tego procesu reaktywnych form tlenu.
Wyniki badań wykazały, iż zawiesina nanocząstek ditlenku tytanu (do 2 g/L)
nie oddziaływała na organizmy testowe. Otrzymane rezultaty sugerują, iż
mieszanina dwóch najczęściej stosowanych na skalę przemysłową form ditlenku
tytanu charakteryzuje się niskim potencjałem zaburzenia równowagi ekologicznej
w różnych ekosystemach.
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NanoVelos: unikalna platforma „drug delivery systems”
leków przeciwnowotworowych
Wioletta Kośnik, w.kosnik@nanovelos.com, Nanovelos S.A., Rakowiecka 36, 02-532
Warszawa, www.nanovelos.com
Iga Wasiak, i.wasiak@nanovelos.com, Nanovelos S.A., Rakowiecka 36, 02-532
Warszawa, www.nanovelos.com
Tomasz Ciach, t.ciach@nanovelos.com, Nanovelos S.A., Rakowiecka 36, 02-532
Warszawa, www.nanovelos.com
Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując
w 2016 roku 27,3% zgonów wśród mężczyzn i prawie 24,1% zgonów wśród kobiet.
Umieralność na nowotwory złośliwe w Polsce jest wyższa niż średnia dla krajów
Unii Europejskiej, o około 20% u mężczyzn i około 10% u kobiet [1].
Aktualnie stosowane terapie przeciwnowotworowe stanowią kombinację leczenia
operacyjnego, radioterapii oraz chemioterapii. Wszystkie te metody wykazują
niespecyficzny charakter działania i niosą ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek,
i niepełnego leczenia nowotworu. Niedoskonałość terapii przeciwnowotworowych
związana z występowaniem skutków ubocznych powoduje wydłużenie czasu
hospitalizacji pacjentów, a w skrajnych przypadkach podjęcie leczenia paliatywnego.
Spółka NanoVelos S.A. prowadzi prace nad nową formą podania leku, systemem
do transportu leków przeciwnowotworowych, np. antybiotyków cytostatycznych
z grupy antracyklin, pozwalającym na zwiększenie skuteczności terapii
przeciwnowotworowych.
Technologia NanoVelos S.A. oparta jest na nanocząstkach polisacharydowych,
które są zbudowane z polimeru glukozy (dekstranu) w pełni degradowalnego
w organizmie. Zastosowane nanocząstki polisacharydowe stanowią uniwersalny,
biodegradowalny nośnik powstający w wyniku samoorganizacji, do którego lek
przeciwnowotworowy przyłączony jest kowalencyjnie. Pozwala to na kontrolowane
uwalnianie leku, uzależnione od pH środowiska [2]. Dodatkowo, opracowany system
charakteryzuje się zwiększonym bezpieczeństwem, poprzez poprawę kierowania
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leku do miejsca pożądanego działania oraz umożliwia podawanie pacjentom
większych dawek leku bez ryzyka skutków ubocznych.
[1] Wojciechowska U., Didkowska J., Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe
w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty.
[2] Wasiak I., Kulikowska A., Janczewska M., Michalak M., Cymerman I.A.,
Nagalski A., et al. (2016), Dextran Nanoparticle Synthesis and Properties. PLoS
ONE 11(1): e0146237. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146237.
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Opracowanie biopolimerowych nanocząstek
do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii
nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów
Magdalena Janczewska, m.janczewska@nanothea.com, NanoThea S.A.
Jolanta Duszak, j.duszak@nanothea.com, NanoThea S.A.
Grzegorz Pikus, g.pikus@nanothea.com, NanoThea S.A.
Michał Szkop, m.szkop@nanothea.com, NanoThea S.A.
Jarosław Walczak, j.walczak@nanothea.com, NanoThea S.A.
Anna Świątkowska, a.swiatkowska@nanothea.com, NanoThea S.A.
Konstancja Kopyra, k.kopyra@nanothea.com, NanoThea S.A.
Kamil Brygoła, k.brygola@nanothea.com, NanoThea S.A.
Maria Pietrzak, m.pietrzak@nanothea.com, NanoThea S.A.
Michał Tomasz Żuk, m.zuk@nanothea.com, NanoThea S.A.
Kamil Kopeć, k.kopec@nanothea.com, NanoThea S.A.
Tomasz Ciach, t.ciach@nanothea.com, NanoThea S.A., www.nanothea.com
Nowotwór prostaty jest obecnie jednym z najczęściej diagnozowanych
nowotworów u mężczyzn. Późna wykrywalność, radykalne metody leczenia oraz
wysoka śmiertelność zmuszają do poszukiwania nowych diagnostyków i leków.
Ze względu na swój rozmiar, możliwości modyfikacji i potencjał ograniczenia
toksyczności

czynników

aktywnych,

nanocząstki

jako

nośniki

izotopów

promieniotwórczych wydają się być obiecującym rozwiązaniem.
Celem prezentowanych badań było opracowanie biopolimerowych nanocząstek
do precyzyjnej radiodiagnostyki oraz celowanej radioterapii nowotworu prostaty.
Prace badawcze obejmowały funkcjonalizację nośnika dekstranowego, modyfikację
chemiczną małocząsteczkowego inhibitora receptora PSMA (ang. Prostate Specific
Membrane Antigen) oraz syntezę nanocząstek zawierających czynnik celujący
i chelator (DOTA). Opracowano również szereg procedur analitycznych służących
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do oznaczania zawartości przyłączonych czynników oraz wyznaczono warunki
znakowania radiochemicznego izotopami lutetu-177 oraz itru-90. W celu zbadania
toksyczności oraz wiązalności nanocząstek przeprowadzono testy in vitro na
zdrowych i nowotworowych liniach komórkowych. Wykonano również badania
biodystrybucji in vivo na mysim modelu zwierzęcym.
Badania współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa

Mazowieckiego

2014-2020,

RPMA.01.02.00-14-5723/16-00.
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Otrzymywanie, właściwości i aktywność fotokatalityczna
półprzewodnika SrSnO3
Julia Zwara, julia.zwara@phdstud.ug.edu.pl, Katedra Technologii Środowiska,
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl
Magdalena
Miodyńska, magdalena.miodynska@phdstud.ug.edu.pl, Katedra
Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl,
Adriana Zaleska-Medynska, adriana.zaleska@ug.edu.pl, Katedra Technologii
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl
Cynian strontu zaliczany jest do grupy półprzewodników, które charakteryzują
się szeroką przerwą energetyczną (3,2 eV). Na podstawie danych literaturowych
wiadomo, że szerokopasmowe fotokatalizatory wykazują wysoką fotoaktywność pod
wpływem promieniowania z zakresu UV, dlatego też przez wiele lat opracowywano
różne metody modyfikacji półprzewodników, aby mogły być wzbudzane przy
niższym napromieniowaniu energetycznym przy jednoczesnym zachowaniu lub
zwiększeniu wydajności procesu fotokatalitycznego. Jedną z możliwych metod
jest modyfikacja półprzewodników za pomocą metali ziem rzadkich. W ramach
zaproponowanych badań SrSnO3 został zmodyfikowany metalami takimi jak Er
i Yb, a przeprowadzone prace badawcze pozwoliły ocenić wpływ ilości metalu
osadzonego na powierzchni SrSnO3 na jego właściwości i aktywność fotokatalityczną
w procesie wytwarzania wodoru. Cynian strontu modyfikowany metalami Er i Yb
z powodzeniem uzyskano metodą hydrotermalną (ilość prekursora Er/Yb – 0,5; 1;
3% wag. domieszki). Charakterystyka otrzymanych półprzewodników obejmowała:
analizę mikroskopową (SEM), dyfrakcję rentgenowską (XRD) oraz pomiar
właściwości optycznych za pomocą spektrofotometru UV-Vis. Pomiary aktywności
fotokatalitycznej badano w modelowej reakcji rozszczepiania wody pod wpływem
promieniowania UV-Vis. Przeprowadzone badania wykazały utworzenie się prętów
o szerokości około 1 µm i długości 10-30 µm, a także absorpcję promieniowania
z zakresu UV-Vis. Najwyższą efektywność w procesie generowania wodoru
wykazała próbka modyfikowana Er/Yb w ilości 1% wagowej domieszki.
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Porównanie wybranych metod polimeryzacji służących
do otrzymywania funkcjonalnych szczotek polimerowych
Anna Hatalak, hatalak.anna@gmail.com, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński,
www.chemia.uj.edu.pl
Szczotki polimerowe to nanometryczne struktury składające się z łańcuchów
polimerowych przytwierdzonych jednym końcem do podłoża i ułożonych prostopadle
względem niego. Jedną z metod otrzymywania szczotek polimerowych jest technika
zwane „szczepieniem od”, w którym kolejne monomery przyłączają się do łańcucha
polimerowego tworzącego się bezpośrednio na powierzchni, dzięki uprzedniemu
naszczepieniu na nią odpowiedniego inicjatora. Jedną z metod polimeryzacji
wykorzystywanych do otrzymywania funkcjonalnych szczotek polimerowych są
polimeryzacje rodnikowe z odwracalną dezaktywacją, do których zaliczana jest
między innymi polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP).
W

tradycyjnie

używanej

metodzie,

zwanej

powierzchniowo-inicjowaną

polimeryzacją rodnikową z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) wykorzystywane są
kompleksy zawierające jony metali przejściowych, na przykład jony miedzi, które
mogą ograniczać potencjalne zastosowanie tak uzyskanych szczotek polimerowych,
w takich dziedzinach jak biotechnologia czy elektronika. Z tego względu
poszukiwane są nowe metody umożliwiające otrzymywanie funkcjonalnych
materiałów nanostrukturalnych o parametrach nie gorszych od tych uzyskanych
klasycznymi metodami. Celem niniejszej pracy jest porównanie wybranych metod
polimeryzacji rodnikowych służących do otrzymywania szczotek polimerowych
oraz podsumowanie ich zalet i ograniczeń. Przedstawione wyniki potwierdzają, że
alternatywne metody polimeryzacji, zwłaszcza wykorzystujące promieniowanie
elektromagnetyczne bądź metody elektrochemiczne, stanowią interesujący
kierunek do dalszych badań.
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Synteza nanocząstek srebra – zielona chemia
Agnieszka Lech, lechagnieszka@onet.eu, Katedra Technologii i Chemii Materiałów,
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 163, 90-236, Łódź
Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział
Chemii, Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 163, 90-236, Łódź
Jarosław Grobelny, Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii,
Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 163, 90-236, Łódź
Wykorzystanie zasad „zielonej chemii” w syntezie nanocząstek srebra
(AgNPs) to nie tylko próba zmniejszenia wykorzystania szkodliwych związków
chemicznych, zastępując je naturalnymi, ale również możliwość wytworzenia
nowych nanomateriałów w postaci biokoniugatów o unikalnych właściwościach
biologicznych

(przeciwutleniających,

przeciwgrzybiczych,

przeciwzapalnych,

przeciwwirusowych czy przeciwbakteryjnych). Najczęściej stosowanymi związkami
pochodzenia naturalnego w syntezie nanomateriałów są polifenole tj. luteolina czy
kwas rozmarynowy zawarte w bazylii azjatyckiej [1]; kwas taninowy czy katechina
zawarte w ekstraktach z winogron i kakao [2].
W trakcie moich badaniach poddałam analizie wpływ obecności kwasu galusowego
na morfologię wytwarzanych nanocząstek. W trakcie badań zmianie ulegał
stosunek molowy reagentów tj. kwasu galusowego oraz cytrynianu sodu. W pracy
przedstawię otrzymane wyniki charakterystyki AgNPs z wykorzystaniem techniki
DLS (ang. Dynamic Light Scattering – pomiar intensywności światła rozproszonego)
oraz skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM (ang. Scanning
Transmission Electron Microscopy).
Badania finansowane z projektu Uniwersytetu Łódzkiego „Studenckie Granty
Badawcze” III edycja – „Wykorzystanie polifenoli w syntezie nanocząstek srebra”.
[1] J. Siemieniec, P. Kruk CHEMIK 2013, 67, 10, 842-847 „Synteza nanocząstek
srebra oraz złota metodami zielonej chemii”.
[2] K. Ranoszek-Soliwoda, E. Tomaszewska, E. Socha, P. Krzyczmonik, A. Ignaczak,
P. Orlowski, M. Krzyzowska, G. Celichowski, J. Grobelny, J Nanopart Res (2017) 19:273.
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Synteza nanocząstek złota metodą cytrynianową
Katarzyna Bednarczyk, bednarczyk.katarzyna7@gmail.com, Wydział Chemii, Katedra
Technologii i Chemii Materiałów, Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 163, 90-236, Łódź
Emilia Tomaszewska, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów,
Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 163, 90-236, Łódź
Jarosław Grobleny, Wydział Chemii, Katedra Technologii i Chemii Materiałów,
Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 163, 90-236, Łódź
Istnieje wiele deﬁnicji dotyczących nanocząstek (ang. nanoparticles – NPs).
Klasyﬁkacja danego obiektu do kategorii nanocząstek wymaga spełnienia co
najmniej dwóch założeń: przynajmniej jeden wymiar mieści się w przedziale 1-100
nm oraz materiał posiada inne właściwości niż jego makroskopowy odpowiednik.
Najszerzej w literaturze opisane są nanocząstki złota, które stały się obiektem
szerokiego zainteresowania, szczególnie dzięki swoim specyﬁcznym właściwościom,
pozwalającym na wykorzystanie ich w wielu zaawansowanych aplikacjach.
W związku z tym najszerzej opisaną w literaturze procedurą otrzymywania
nanocząstek złota (AuNPs) jest metoda cytrynianowa, zwana również od nazwiska
autora, który jako pierwszy ją opisał syntezą Turkevich’a. Reakcja polegająca na
redukcji kwasu tetrachlorozłotawego (HAuCl4) cytrynianem sodu, który pełni
również funkcję stabilizatora, prowadzi do otrzymania monodyspersyjnych
AuNPs. Badania wykazały, że właściwości redukujące cytrynianu związane są
z jego strukturą, zwłaszcza z grupą hydroksylową przyłączoną do pozycji α grupy
karboksylowej. W związku z tym, istnieje możliwość otrzymania AuNPs o różnych
rozmiarach oraz właściwościach, przy zastąpieniu cytrynianu sodu innymi
α-hydroksykarboksylami. Jednakże, na przebieg syntezy nanocząstek wpływają
wszystkie składniki koloidu, również kation wchodzący w skład redukującej soli.
W pracy przeprowadzono serię syntez z wykorzystaniem cytrynianów różnych
metali (tj. NH4+, Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe3+) , w celu zbadania wpływu rodzaju
kationu na kształt oraz morfologię otrzymywanych nanocząstek złota. Koloidy
zostały poddane szczegółowej charakteryzacji poprzez wykorzystanie technik
między innymi: spektroskopię UV-Vis, dynamiczny pomiar światła laserowego
(ang. Dynamic Light Scattering – DLS) oraz skaningowy transmisyjny mikroskop
elektronowy (ang. Scanning Transission Electron Microscope – STEM).
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