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Oznaczenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych żeli 

zawierających nanocząstki srebra  

oraz ocena ich wpływu na zmianę barwy  

w próbach mielonego mięsa wieprzowego 

1. Wprowadzenie 

Nanotechnologia jest bogatym źródłem wiedzy dotyczącej struktur wykazujących 

innowacyjne właściwości biologiczne. Ich zastosowanie, w dzisiejszych czasach, coraz 

bardziej wzrasta. Poprzez swoją interdyscyplinarność są stosowane m.in. w biotech-

nologii, w kosmetologii, włókiennictwie oraz w przemyśle spożywczym do produkcji 

nowatorskich opakowań aktywnych do przechowywania żywności [1]. W dobie 

kolejnych odkryć związanych z nanotechnologią, dziedzina ta zaczyna odgrywać 

istotną rolę pod kątem gospodarczym oraz ekonomicznym w wielu krajach świata 

m.in. w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie realizowane są programy 

wykorzystania nanostruktur w gospodarce na skalę krajową [2]. Jednym z wielu 

opisywanych w literaturze naukowej sposobów pozyskiwania nanosrebra jest metoda 

polegająca na redukcji soli srebra poprzez zastosowanie substancji o właściwościach 

redukujących oraz czynnika stabilizującego, ograniczającego agregację powstających 

struktur. Parametry prowadzonej syntezy (np.: temperatura) wpływają na kształt i wiel-

kość otrzymywanych cząstek [3]. Aktywność nanostruktur otrzymywanych szcze-

gólnie z metali (m.in. srebra) oraz ich specyficzne właściwości zależą od wielu czyn-

ników: rozmiaru cząstek, ich kształtu oraz agregacji [4]. Z kolei, biopolimery to 

substancje pochodzące ze źródeł naturalnych, które nie wywierają negatywnego 

wpływu na środowisko naturalne, dzięki swoim właściwościom biodegradowalnym. 

Spełniają założenia tzw. „zielonej chemii”. Są wytwarzane przez organizmy żywe. Ich 

budowa opiera się na podjednostkach złączonych za pomocą wiązań kowalencyjnych 

w cząsteczce. Związki te wykazują liczne zastosowania w przemyśle i gospodarce [5]. 

                                                                
1 miloszr131@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://urk.edu.pl/. 
2 lidia.krzeminska-fiedorowicz@urk.edu.pl, Katedra Chemii, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Chemii.html. 
3 gohar.khachatryan@urk.edu.pl, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii 

Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_ 

Analizy_i_Oceny_Jakosci_Zywnosci.html. 
4 ewelina.wesierska@urk.edu.pl:, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ,Wydział Technologii 

Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_ 

Przetworstwa_Produktow_Zwierzecych.html. 
5 wladyslaw.migdal@urk.edu.pl, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych ,Wydział Technologii 

Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_ 

Przetworstwa_Produktow_Zwierzecych.html. 
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Alginian sodu jest ulegającym biodegradacji biopolimerem pozyskiwanym z glonów 

morskich. Jego struktura biochemiczna oparta jest na resztach kwasów L-guluro-

nowego oraz D-mannuronowego, złączonych za pomocą wiązań glikozydowych. Jego 

struktura determinuje występowanie u alginianu ciekawych właściwości żelujących 

wykorzystywanych do tworzenia ekologicznych opakowań [6]. Mięso, natomiast to 

podstawowy składnik diety człowieka. Jest bogatym źródłem licznych substancji odżyw-

czych takich jak aminokwasy, białka, witaminy oraz związki o działaniu przeciwutle-

niającym. Mięso wieprzowe jest bogate w wielonasycone kwasy tłuszczowe oraz 

żelazo hemowe [7]. Ze względu na obecność dużej zawartości pełnowartościowego 

białka, wolnych aminokwasów, witamin z grupy B oraz makro- i mikroelementów jest 

miejscem występowania wielu drobnoustrojów wpływających na jego jakość i walory 

sensoryczne, w tym mikroflory patogennej dla człowieka. Skład ilościowy i jako-

ściowy mikrobioty mięsa jest zależny od higieny uboju, warunków przechowywania 

mięsa oraz technologii jego przetwarzania. Obecność mikroorganizmów potencjalnie 

chorobotwórczych, w tym z rodzaju Salmonella i Escherichia jest kontrolowana [8]. 

Naturalna barwa jest podstawowym walorem w sprzedaży detalicznej mięsa, bowiem 

określa poziom jego świeżości. Jej intensywność zależy od gatunku mięsa oraz procesu 

jego obróbki. W przemyśle spożywczym poszukuje się nowych rozwiązań przecho-

wywania tego produktu pozwalających na zachowanie właściwej, niezmienionej 

barwy, charakterystycznej dla gatunku zwierzęcia i rodzaju mięsa przez czas zdatności 

do spożycia/przetwórstwa [9]. W celu określenia zmian barwy produktów spożyw-

czych stosuje się metodę pomiaru w oparciu o matematyczny model CIE L*a*b*. 

Dzięki jego zastosowaniu można określić następujące parametry dotyczące barwy: L* 

jasność, a* zakres czerwieni oraz b* zakres barwy żółtej, których wartości tworzą 

układ współrzędnych opisujących wrażenie barwy [10]. Opakowania na żywność, 

tworzone na bazie surowców wykazujących właściwości biodegradowalne, są 

w dzisiejszych czasach jednym z głównych tematów dyskusji dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego oraz wprowadzania nowatorskich metod produkcyjnych 

w gospodarce. Poszukiwane są innowacyjne technologie otrzymywania ekologicznych 

tworzyw, które nie miałyby destrukcyjnego wpływu w czasie rozkładu na środowisko. 

Obecnie, w dobie szybko rozwijającego się przemysłu, ilość wykorzystywanych 

opakowań rośnie, a te o wysokiej jakości charakteryzują się dobrą wytrzymałością oraz 

szczelnością. Materiały te wykazują również wiele istotnych funkcji m.in. wydłużają 

czas przydatności do spożycia określonych produktów poprzez ograniczenie rozwoju 

niepożądanych mikroorganizmów oraz chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

które mogłyby spowodować spadek atrakcyjności konkretnych towarów w oczach 

potencjalnych nabywców [11]. Innowacyjne wykorzystanie nanosrebra w produkcji 

aktywnych opakowań pozyskiwanych z ekologicznych surowców, zawierających 

czynniki opóźniające psucie się mięsa oraz wpływające na poprawę jego walorów 

sensorycznych i właściwości fizyko-chemicznych w czasie, może być ciekawym 

rozwiązaniem. Powoduje to potrzebę zbadania działania nanostruktur m.in. na mikroflorę 

zasiedlającą mielone mięso wieprzowe dopuszczone do sprzedaży detalicznej. Wyka-

zano, że nanocząstki srebra przyczepiają się do błon komórkowych drobnoustrojów 

powodując zmiany w ich wewnątrzkomórkowych procesach. Poprzez zakłócenia 

w przepływie jonów oraz procesie plazmolizy powodują degradację komórek [12].  
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2. Cel pracy 

Celem badań było oznaczenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych żeli zawiera-

jących nanocząstki srebra oraz ocena ich wpływu na zmianę barwy w próbach mielonego 

mięsa wieprzowego. Próby te wykorzystano jako środowisko naturalnej mikroflory 

mięsa. 

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza żeli zawierających nanocząstki srebra w alginianie sodu 

Syntezę biodegradowalnych żeli polisacharydowych zawierających nanocząstki 

srebra przeprowadzono zgodnie z metodyką opublikowaną w jednej z naszych poprze-

dnich prac [13]. Nanocząstki srebra otrzymano poprzez zastosowanie czterech różnych 

substancji redukujących: ksylozy, cytrynianu sodu, hydrazyny oraz borowodorku sodu. 

Jedną z próbek, która nie zawierała nanostruktur, oznaczono jako kontrolę [13]. 

3.2. Ocena oddziaływania na barwę  

Badania prowadzono na próbach wieprzowego mięsa mielonego, rozdrobnionego 

na życzenie klienta w punktach sprzedaży detalicznej. Do 4 prób dodano 10-krotnie 

rozcieńczony 1,5% wodny roztwór alginianu sodu zawierający nanocząstki srebra. 

Próba kontrolna nie zawierała nanocząstek. Próby przechowywano w warunkach 

chłodniczych przez 72 godz. Następnie, pobierano je do badań kolejno po 24, 48 i 72 

godzinach.  

3.3. Ocena ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych 

Wykonano badania w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezo-

filnych. Próby przygotowano zgodnie z PN-EN ISO 6887–1:2000, PN-EN ISO 

7218:2008/A1:2013–10. Zawiesiny rozcieńczano buforowaną wodą peptonową (Bio-

maxima, Polska). Podłożem do oznaczania OLD było PCA Lab-Agar (Biomaxima, 

Polska). Inkubację drobnoustrojów prowadzono w temperaturze 30°C przez okres 72 

godzin. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy użyciu programu Statistica 

wersji 13,3. Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Testy post-

hoc Scheffe i Duncan wykorzystano do porównania średnich. Istotność różnic zbadano 

przy p < 0,05. 

3.4. Ocena zmian wartości pH badanych prób w czasie 

Oceniono zmianę wartości pH badanych prób przy zastosowaniu pH-metru podczas 

założenia doświadczenia oraz po 72 godzinach inkubacji. 

4. Wyniki  

4.1. Ocena oddziaływania na barwę 

W tabelach 1-3 zamieszczono wartości średnich arytmetycznych i odchyleń 

standardowych parametrów barwy L*a*b*. Analiza wariancji nie wykazała różnic 

istotnych statystycznie w czasie przechowywania badanych prób, za wyjątkiem 

parametru L*, który w próbie kontrolnej (K) oraz próbie z nanosrebrem uzyskanym 

przy użyciu borowodorku sodu (B), zmienił się istotnie w stosunku do wartości 

wyjściowych. 
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Tabela 1. Wartości średnie parametru barwy L* (M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe,  

n = 5) [opracowanie własne] 

Próba 

 

 

 

Analiza parametru L* na przestrzeni czasu 

0 godz. 24 godz. 48 godz. 72 godz. 

M SD M SD M SD M SD 

K 41,63 7,13 51,54 2,41 47,6 0,82 49,66 1,32 

H 41,63 7,13 52,2 0,87 50,52 0,39 47,83 2,75 

B 41,63a 7,13 48,88b 5,21 52,56b 1,72 51,99b 1,20 

C 41,63 7,13 56,38 2,61 47,4 1,75 47,61 0,91 

X 41,63 7,13 46,1 1,00 48,26 1,24 47,01 2,42 

Tabela 2. Wartości średnie parametru barwy a* (M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe,  

n = 5) [opracowanie własne] 

Próba 

 

 

 

Analiza parametru a* na przestrzeni czasu 

0 godz. 24 godz. 48 godz. 72 godz. 

M SD M SD M SD M SD 

K 20,77 4,84 20,1 0,94 21,58 1,59 19,54 1,57 

H 20,77 4,84 19,48 0,65 20,2 0,55 19,63 1 

B 20,77 4,84 19,72 0,35 16,8 0,64 17,47 2,56 

C 20,77 4,84 21,68 2,45 18,46 2,66 17,11 0,66 

X 20,77 4,84 16,84 0,38 20,29 3,86 16,41 1,09 

Tabela 3. Wartości średnie parametru barwy b* (M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe,  

n = 5) [opracowanie własne] 

Próba 

 

 

 

Analiza parametru b* na przestrzeni czasu 

0 godz. 24 godz. 48 godz. 72 godz. 

M SD M SD M SD M SD 

K 15,13 4,27 17,81 1,48 16,39 0,94 14,37 2,31 

H 15,13 4,27 15,27 0,76 13,95 0,13 13,23 1,65 

B 15,13 4,27 16,85 0,78 13,85 1,5 14,99 1,33 

C 15,13 4,27 19,58 1,49 14,35 0,62 12,32 2,08 

X 15,13 4,27 14,84 0,91 14,96 1,3 11,18 0,33 

Legenda (tab. 1-5):  

K – próba doświadczalna niezawierająca roztworu nanocząstek srebra;  

H – próba doświadczalna zawierająca roztwór nanocząstek srebra pozyskanych 

przez zastosowanie hydrazyny jako reduktora;  

B – próba doświadczalna zawierająca roztwór nanocząstek srebra pozyskanych 

przez zastosowanie borowodorku sodu jako reduktora; 

C – próba doświadczalna zawierająca roztwór nanocząstek srebra pozyskanych 

przez zastosowanie cytrynianu sodu jako reduktora; 

X – próba doświadczalna zawierająca roztwór nanocząstek srebra pozyskanych 

przez zastosowanie ksylozy jako reduktora; 
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Analiza wariancji (tab. 1-3) nie wykazała różnic istotnych statystycznie w czasie 

przechowywania badanych prób, za wyjątkiem parametru L*, który w próbie 

kontrolnej oraz próbie z nanosrebrem uzyskanym przy użyciu borowodorku sodu 

zmienił się istotnie w stosunku do wartości wyjściowych. 

4.2. Ocena ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych 

W tabeli 4 zestawiono uśrednione wyniki ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych 

mezofilnych, charakterystycznych dla mięsa mielonego. Liczba drobnoustrojów zwięk-

szyła się w próbie kontrolnej (K) o 2 rzędy logarytmiczne. W próbach z nanosrebrem 

pozyskanym przez użycie borowodorku sodu (B), cytrynianu sodu (C) oraz ksylozy 

(X) liczebność populacji zwiększała się w czasie przechowywania o 0,5 log jtk/g. 

Przyrost liczby drobnoustrojów o 1 log jtk/g zaobserwowano w próbach z nano-

cząstkami srebra otrzymanymi przez zastosowanie cytrynianu sodu (C) i ksylozy (X) 

oraz o 1,5 log jtk/g w próbie zawierającej nanosrebro pozyskane przez wykorzystanie 

borowodorku sodu (B).  

Tab. 4. Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych [opracowanie własne] 

Ogólna liczba drobnoustrojów 

Próba 0 godz. 24 godz. 48 godz. 72 godz. 

K 6 6,36 7,15 8,11 

H 6 6,34 7,08 7,98 

B 6 6,15 6,95 7,34 

C 6 6,52 7,00 7,52 

X 6 6,43 6,92 7,57 

Przyrost liczby drobnoustrojów (tab. 4) o 1 log jtk/g zaobserwowano w próbach 

z nanocząstkami srebra pozyskanymi przez zastosowanie cytrynianu sodu i ksylozy oraz 

1,5 log jtk/g w próbie zawierającej nanocząstki srebra otrzymane przez wykorzystanie 

borowodorku sodu jako reduktora. 

4.3. Ocena zmian wartości pH badanych prób w czasie  

W tabeli 5 przedstawiono uśrednione wyniki pomiarów pH badanych prób w dniu 

założenia eksperymentu oraz po 72 godzinach inkubacji. Zaobserwowano zwiększenie 

się wartości pH w próbkach mięsa o 0,02-0,13 jednostki. 

Tabela 5. Wartości pomiarów pH. [opracowanie własne] 

pH 

Próba  0 godz. 72 godz. 

K 6,3 6,37 

H 6,3 6,39 

B 6,3 6,43 

C 6,3 6,36 

X 6,3 6,32 

5. Dyskusja  

Potencjalne niebezpieczeństwo związane z rozwojem flory bakteryjnej w produktach 

żywnościowych jest istotnym dla przemysłu spożywczego problemem [14]. Nie bez 

znaczenia jest zatem poszukiwanie nowych metod hamowania wzrostu drobno-
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ustrojów, szczególnie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Efekty badań opisujących 

spowolnienie rozwoju mikroflory mięsa mielonego przez nanocząstki srebra, przed-

stawione w niniejszej pracy, potwierdzają doniesienia innych autorów o ich przeciw-

drobnoustrojowych właściwościach [15-17]. Rezultaty doświadczenia opisującego 

wpływ nanocząstek srebra na zmianę barwy oraz pH mięsa są pokrewne do wyników 

zamieszczonych w pracy [18], gdzie zostały przedstawione zmiany owych parametrów. 

6. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wnioskuje się, że obecność nano-

cząstek srebra uzyskanych dzięki zastosowaniu borowodorku sodu, cytrynianu sodu 

i ksylozy jako związków redukujących w alginianie sodu, nie wpływa znacząco na 

procesy biochemiczne, skutkujące zmianami barwy mięsa czy jasności, tj. udziału barwy 

czerwonej i żółtej. Działa natomiast hamująco na rozwój drobnoustrojów w próbach 

wieprzowego mięsa mielonego. Niniejsza praca jest analizą pilotażową. Dzięki przepro-

wadzonym badaniom fizyko-chemicznym oraz mikrobiologicznym bezpośrednio na 

produkcie żywnościowym, możliwa jest dalsza praca nad zastosowaniem nanocząstek 

srebra w produkcji biodegradowalnych, aktywnych opakowań do przechowywania 

żywności. 
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Oznaczenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych żeli zawierających 

nanocząstki srebra oraz ocena ich wpływu na zmianę barwy w próbach 

mielonego mięsa wieprzowego 

Streszczenie 

Mięso mielone to produkt uzyskany przy użyciu maszynki o spiralno-śrubowym trybie podającym. W dobie 

szybko rozwijającego się przemysłu poszukiwane są nowe propozycje tworzenia aktywnych opakowań na 

żywność spełniających kryteria „zielonej chemii”. Do syntezy biodegradowalnych żeli zawierających 

nanocząstki srebra wykorzystuje się alginian sodu, azotan(V) srebra oraz ksylozę, hydrazynę, cytrynian 

sodu i borowodorek sodu, jako reduktory. Celem badań było oznaczenie właściwości przeciwdrobno-

ustrojowych żeli zawierających nanocząstki srebra oraz ocena ich wpływu na zmianę barwy w próbach 

mielonego mięsa wieprzowego. Badania prowadzono na próbach mięsa rozdrobnionego na życzenie klienta 

w punktach sprzedaży detalicznej. Do 4 prób dodano 10-krotnie rozcieńczony 1,5% wodny roztwór 

alginianu sodu zawierający nanocząstki srebra. Próba kontrolna nie zawierała nanocząstek. Próby przecho-

wywano w warunkach chłodniczych przez 72 godz., po czym pobierano je po 24, 48 i 72 godz. do badań. 

Oceniono barwę i pH mięsa. Wykonano badania w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych 

mezofilnych. Inkubację drobnoustrojów prowadzono w temperaturze 30°C przez okres 72 godzin. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy użyciu programu Statistica wersji 13,3. Zastosowano 

jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Testy post-hoc Scheffe i Duncan wykorzystano do 

porównania średnich. Istotność różnic zbadano przy p < 0,05. Analiza wariancji nie wykazała różnic istotnych 

statystycznie w czasie przechowywania badanych prób, za wyjątkiem parametru barwy L*, który w próbie 

kontrolnej oraz próbie z nanosrebrem uzyskanym przy użyciu borowodorku sodu zmienił się istotnie 

w stosunku do wartości wyjściowych. Liczba drobnoustrojów zwiększyła się w próbie kontrolnej o 2 rzędy 

logarytmiczne. W próbach z nanosrebrem pozykanym przez użycie borowodorku sodu, cytrynianu sodu 

oraz ksylozy wartości przyrastały w czasie przechowywania o 0,5 log jtk/g. Przyrost liczby drobnoustrojów 

o 1 log jtk/g zaobserwowano w próbach z nanocząstkami srebra pozyskanymi przez zastosowanie 

cytrynianu sodu i ksylozy oraz 1,5 log jtk/g w próbie zawierającej nanosrebro pozyskane przez wyko-

rzystanie borowodorku sodu. Wnioskuje się, że obecność nanocząstek srebra uzyskanych dzięki zastosowaniu 

borowodorku sodu, cytrynianu sodu i ksylozy, wpływa hamująco na wzrost bakterii tlenowych mezofilnych 

charakterystycznych dla mięsa mielonego. 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząstki srebra, alginian sodu, mięso wieprzowe, bakterie  
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Determination of antimicrobial properties of gels containing silver nanoparticles 

and evaluation of their effect on color change in samples of minced pork 

Abstract 

Minced meat is a product obtained using a machine with a spiral-helical feeding mode. In the era of rapidly 

developing industry, new proposals for creating active food packaging meeting the criteria of "green 

chemistry" are being sought. For the synthesis of biodegradable gels containing silver nanoparticles, 

sodium alginate, silver nitrate (V) and xylose, hydrazine, sodium citrate and sodium borohydride are used 

as reducing agents. The aim of the research was to determine the antimicrobial properties of gels 

containing silver nanoparticles and to evaluate their effect on color change in samples of minced pork. The 

research was carried out on samples of minced meat at the customer's request in retail outlets. A 10-fold 

diluted 1.5% aqueous sodium alginate solution containing silver nanoparticles was added to 4 samples. The 

control sample did not contain nanoparticles. The samples were stored under refrigerated conditions for 

72 hours and then collected after 24, 48 and 72 hours. for recorces. The color and pH of the meat were 

assessed. Tests for the total number of mesophilic aerobic microorganisms were performed. Incubation of 

the microorganisms was carried out at the temperature of 30°C for 72 hours. The obtained results were 

statistically processed using Statistica version 13.3. One-way analysis of variance (ANOVA) was used. 

Scheffe and Duncan post-hoc tests were used to compare means. The significance of the differences was 

tested at p < 0.05. The analysis of variance did not show statistically significant differences during the 

storage of the tested samples, except for the L * color parameter, which in the control sample and the 

sample with nanosilver obtained with the use of sodium borohydride changed significantly compared to the 

initial values. The number of microorganisms in the control sample increased by 2 log orders. In the tests 

with nanosilver obtained by using sodium borohydride, sodium citrate and xylose, the values increased 

during storage by 0.5 log CFU/g. An increase in the number of microorganisms by 1 log cfu/g was 

observed in the samples with silver nanoparticles obtained by using sodium citrate and xylose and 1.5 log 

cfu / g in the sample containing nanosilver obtained by using sodium borohydride. It is concluded that the 

presence of silver nanoparticles obtained by using sodium borohydride, sodium citrate and xylose inhibits 

the growth of mesophilic aerobic bacteria characteristic of minced meat. 

Keywords: nanotechnology, silver nanoparticles, sodium alginate, pork, bacteria 
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Innowacyjne zastosowania żelatyny  

1. Wstęp 

Żelatyna już od setek lat jest intensywnie wytwarzana oraz wykorzystywana 
w różnych dziedzinach życia. Białko wytwarzane z kolagenu ekstrahowanego z goto-
wanych kości, tkanki łącznej i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, jest 
składnikiem żywności, zwłaszcza deserów, od XV wieku. Po raz pierwszy została 
odkryta w 1682 roku, przez Francuza Denisa Papin’a, który przeprowadził eksperymenty 
i badania na ten temat [1]. Doprowadziło to do odkrycia metody usuwania substancji 
kleistych od kości zwierzęcych w wyniku ich gotowania. Materiał ten jest naturalnym 
hydrokoloidem wytwarzanym poprzez denaturację kolagenu obecnego w skórze 
i kościach [2-5]. Przejście kolagenu w żelatynę opiera się na przekształceniu nie-
skończonej, asymetrycznej sieci tropokolagenu, zawartej we włóknach kolagenowych, 
w bardziej zdepolimeryzowaną formę, niezależnych cząsteczek zwanych potocznie 
żelatyną [4, 5]. Żelatyna jest niejednorodną mieszaniną peptydów pochodzących 
z kolagenu. Otrzymywana w wyniku procedur obejmujących zniszczenie wiązań 
poprzecznych między łańcuchami polipeptydowymi w kolagenie. Dalsza, bardziej 
rozległa degradacja enzymatyczna żelatyny prowadzi do hydrolizatów żelatyny [6-8]. 
Hydroliza enzymatyczna jest szeroko stosowana w celu poprawy funkcjonalnych 
i odżywczych właściwości białek spożywczych [9]. Podczas hydrolizy kolagenu 
i żelatyny łańcuchy α i β ulegają stopniowej degradacji na mniejsze peptydy wraz ze 
wzrostem stopnia hydrolizy [10]. Komercyjne proteazy, takie jak subtylizyna, pepsyna, 
trypsyna, α-chymotrypsyna, neutraza etc., a także endogenne proteazy są używane do 
hydrolizy żelatyny [11, 12]. Rozkład masy cząsteczkowej zależy od źródła pozyskania 
żelatyny, typów enzymów i warunków hydrolizy. W zależności od pożądanych udziałów 
peptydów można uzyskać mieszaninę z peptydami masie cząsteczkowej poniżej 1400 
Da za pomocą hydrolizy alkalazą, neutrazą lub esperazą. Natomiast przy użyciu 
trypsyny żelatyna zawierać będzie większe udziały peptydów o masie cząsteczkowej 
powyżej 1400 Da [13]. Żelatyna przyciąga zainteresowanie naukowców z powodu jej 
doskonałej zdolności do tworzenia filmu, lecz także, nietoksyczności, mieszalności, 
biokompatybilności i biodegradowalności [2, 3, 6]. Sam produkt zawiera w sobie 
proteiny (85-92%), wartości mineralne (3-7%) oraz wodę (8-12%) [2]. Najlepszą metodą 
wizualizacji cząsteczek żelatyny jest kopolimer triad α-aminokwasowych, zawiera-
jących w co trzeciej pozycji glicynę oraz triad hydroksyproliny, proliny oraz samej 
glicyny [6]. Wszystkie polipeptydowe łańcuchy zawierają wewnętrzne domeny 
hydrofilowe oraz hydrofobowe, dzięki czemu żelatyna jest idealnym czynnikiem 
dyspersji, powlekania oraz można z niej utworzyć filmy [2-6]. 
                                                                
1 Autor korespondencyjny: ssszczepanik1@gmail.com, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź. 
2 Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 

12/16, 90-924 Łódź. 
3 Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 

12/16, 90-924 Łódź. 
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2. Opakowania żelatynowe 

Opracowanie materiałów biodegradowalnych o wysokiej wydajności, a zarazem 

przyjaznych dla środowiska jest niezwykle ważne, aby zastąpić konwencjonalne 

tworzywa petrochemiczne [2, 3]. Tworzywa te, zanieczyszczają środowiska i powodują 

poważne problemy ekologiczne. Żelatyna jest jednym z tych materiałów, które są 

w stanie zrewolucjonizować przemysł opakowaniowy. 

Folie uzyskane z żelatyny posiadają odpowiednie właściwości fizykomechaniczne 

i doskonałe właściwości barierowe przed działaniem światła ultrafioletowego, gazów, 

par organicznych oraz olejów w porównaniu do folii syntetycznych [2, 14, 15]. Niestety, 

trzeba zwrócić uwagę na słabe właściwości barierowe przed wodą, ich nierówno-

miernie rozłożone właściwości mechaniczne oraz niską temperaturę topnienia [16, 17]. 

Przez to filmy żelatynowe maja ograniczone zastosowanie. Niemniej jednak folie muszą 

mieć korzystne i funkcjonalne właściwości, takie jak bezbarwność, bezwonność, 

higieniczność, termostabilność, niska waga, wysoka wytrzymałość i wystarczająca 

elastyczność, aby były opłacalne komercyjnie [18]. Jednakże aby zniwelować wady 

filmów żelatynowych można wzbogacić je w dodatek innego biopolimeru , jakim jest 

kurdlan [15, 17]. Jest to zewnątrzkomórkowy polisacharyd bakteryjny, wytwarzany 

poprzez fermentację w postaci trójniciowych helikalnych agregatów [14, 18]. 

Ze względu na swoje właściwości nierozpuszczalne w wodzie i termożelujące, 

kurdlan może być stosowany do poprawy właściwości bariery wodnej i stabilności 

termicznej folii żelatynowych [2, 3, 17].  

Jak badania wykazały folie żelatynowo-kurdlanowe mają obiecujące właściwości 

do zastąpienia aktualnych tworzyw, wykorzystywanych w przemyśle opakowaniowym. 

Elastyczność tych folii sprawia, że wytwarzają sieć zapobiegającą uszkodzeniom 

materiału w postaci rys lub pęknięć [14, 16, 18]. Dodatek kurdlanu sprawił, że folie 

stały się odporniejsze na działanie wody [3, 15]. Materiał ten jest przezroczysty, a także 

wykazuje niską podatność na starzenie oraz modyfikacje nią spowodowane. Ponieważ 

koszty otrzymania materiału, a także warunki jego wytworzenia są niskie, Folie 

żelatynowo-kurdlanowowe mają duży potencjał do wykorzystania jako materiały 

opakowaniowe na skalę przemysłową [17]. 

W niedawnej przeszłości, wraz z postępem w dziedzinie nanowzmocnionych 

materiałów, wśród naukowców rosło zainteresowanie włączaniem nanocząstek tlenku 

cynku (ZnO) do żelatyny w celu poprawy właściwości ze względu na ich doskonałą 

zdolność do dyspersji w nanoskali i potencjalnych zastosowań [19, 20]. Nanocząstki 

ZnO jako dodatek aktywny do folii żelatynowej poprawia właściwości termiczne, 

mechaniczne, a zwłaszcza właściwości barierowe dla wody i światła materiału [21, 

22]. Ponadto stwierdzono, że filmy żelatynowe zawierające nanocząstki ZnO wykazują 

silne działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec patogenów przenoszonych przez żyw-

ność i bakterie powodujących psucie się [22, 23]. Badania folii wzbogaconych 

o nanocząstki ZnO wykazały, że są idealnymi materiałami do opakowań żywności. Folie 

te wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Jest to istotny wskaźnik, że materiał 

jest w stanie uchronić żywność przed utlenianiem lipidów, a tym samym zachować 

jego jakość [19-21]. 

Olejki eteryczne, jako substancje hydrofobowe z roślin aromatycznych i leczni-
czych, mogą poprawiać właściwości hydrofobowe filmów żelatynowych, a niektóre 
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z nich mają również dodatkowe działanie biologiczne, takie jak właściwości przeciw-
bakteryjne i przeciwutleniające [20]. Stwierdzono, że spośród olejków eterycznych, 
olejek imbirowy nie tylko poprawia właściwości barierowe dla wody i nadaje elastycz-
ność filmom białkowym, ale także wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe i spo-
walnia proces utleniania lipidów w produktach o wysokiej zawartości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych [24]. Zostało udowodnione, że jednym z zastosowań bioak-
tywnych folii kompozytowych, na bazie żelatyny, olejku imbirowego oraz nanocząstek 
ZnO jest właśnie wykorzystanie ich jako materiału do opakowań mięsa [21-24]. 
Wytworzone folie wykazały zwiększone wydłużenie i zmniejszoną wytrzymałość na 
rozciąganie oraz lepsze właściwości barierowe dla pary wodnej [21-24]. Obserwacje 
SEM wykazały reorganizację ze względu na równomierne rozmieszczenie olejku imbiro-
wego w matrycy. Następnie zapakowano próbki mięsa w wytworzone folie i zaobserwo-
wano mniejszą liczbę bakterii powodujących psucie się żywności. Aktywność przeciw-
utleniająca została również wzmocniona olejkiem eterycznym z imbiru, aby utrudnić 
utlenianie lipidów w świeżym mięsie [20, 21]. Zgodnie ze skutecznością przeciw-
bakteryjną i przeciwutleniającą, zawartość azotu, odzwierciedlająca jakość mięsa, uległa 
jednocześnie znacznemu obniżeniu zwłaszcza przy wyższym stężeniu olejku imbiro-
wego [19, 20, 24]. Żelatyna ma zdecydowany potencjał na przemianę przemysłu opako-
waniowego na taki, który będzie bardziej przyjazny środowisku w przeciwieństwie do 
tworzyw sztucznych wykorzystywanych aktualnie [2, 3, 24]. Zarówno folie żelatynowo-
kurdlanowe jak i żelatynowe wzbogacone olejkami eterycznymi i nanocząstkami 
posiadają właściwości wystarczające, aby móc je włączyć jako materiał opakowaniowy 
[14, 16, 18]. Folie z naturalnego biopolimeru można wzbogacić i dzięki temu otrzymać 
materiały, które będą wytrzymałe mechanicznie, elastyczne, a nawet takie które są 
w stanie zapobiegać psuciu się żywności [19-22]. 

3. Zastosowanie żelatyny w inżynierii biomateriałów oraz inżynierii 

tkankowej  

Badania nad biomateriałami do zastosowań w inżynierii tkankowej kości koncen-
trują się głównie nad opracowywaniem biomimetycznych materiałów [25]. Kompozyt 
to biomateriał składającym się z dwóch lub więcej materiałów składowych, które 
często różnią się pod względem właściwości chemicznych i/lub fizycznych [26, 27]. 
Zatem, powstały materiał kompozytowy posiada właściwości poszczególnych mate-
riałów składowych, np. w inżynierii tkankowej kości, kompozyty tworzone są zazwyczaj 
z materiałów polimerowych (naturalnych lub syntetycznych) stanowiących odpowiednik 
fazy organicznej kości oraz z materiałów ceramicznych stanowiących odpowiednik fazy 
mineralnej kości [52]. 

Inżynieria tkankowa jest uważana za jedną z najważniejszych strategii terapeutycz-
nych medycyny współczesnej [28-30]. Głównym celem tych nowych technologii jest 
opracowanie substytutów wykonanych z biomateriałów, które są w stanie leczyć, 
naprawiać lub regenerować uszkodzone lub chore tkanki i narządy [28]. Ze względu na 
ograniczone możliwości regeneracyjne tkanek i narządów stosuje się biomateriały 
w celu pomocy tkankom i narządom w ich regeneracji [30]. Kompozyty żelatynowe 
pozwalają na: kontrolowane uwalnianie bioaktywnych cząsteczek, uzyskanie preparatów 
o właściwościach przewodzących lub układów o ulepszonych właściwościach mecha-
nicznych [31, 32]. Wiele badań wykazało, że zastosowanie ceramiki z fosforanu wapnia 
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i różnych syntetycznych polimerów w połączeniu z żelatyną poprawia właściwości 
mechaniczne struktur kompozytowych [28, 29]. Innymi przykładami mogą być systemy 
żelatynowe wraz z nanocząstkami na bazie polianiliny i węgla zapewniające właści-
wości przewodzące przydatne zwłaszcza w inżynierii tkanki nerwowej oraz serca [29, 
30]. Dzięki znacznemu postępowi w tej dziedzinie oraz obiecującym badaniom 
oczekuje się, że wdrożenie produktów na bazie żelatyny nastąpi w niedalekiej przy-
szłości [31, 32]. Żelatyna znalazła szerokie zastosowanie w inżynierii tkankowej dzięki 
swoim właściwościom sieciowania chemicznego, a także dostępności, biodegrado-
walności i nietoksyczności [2, 29, 30]. 

Hydroksyapatyt to materiał ceramiczny stanowiący odpowiednik fazy mineralnej 
tkanki kostnej, który dzięki swoim właściwościom mechanicznych oraz fizykoche-
micznych przyspiesza jej proces regeneracji w miejscu uszkodzenia [33-35]. Żelatyna 
okazała się przydatna jako powłoka wzmacniająca hydroksyapatyt ze względu na 
pożądane właściwości biologiczne oraz fizykochemiczne, które są niezbędne do prawi-
dłowej regeneracji oraz odbudowy tkanek [2, 28, 29]. Rusztowania hydroksy-
apatytowo-żelatynowe, przygotowane w procesie kriogenicznym, umożliwiają adhezję, 
rozprzestrzenianie się i proliferację wielu typów komórek ludzkich [33-35]. Lamelarne 
kompozyty żelatyny i hydroksyapatytu są przygotowywane na drodze liofilizacji 
i suszenia [33-35]. Kompozyty te powinny umożliwić wzrost komórek i szybsze unaczy-
nienie implantów [28, 29, 33]. Hydroksyapatyt oraz żelatyna naśladują odpowiednio 
składniki nieorganiczne oraz organiczne tkanki kostnej, a tym samym zapewniają 
wysoką biokompatybilność, osteokonduktywność oraz bioaktywność kompozytu 
w którego wchodzą skład [2, 28, 29]. Ponadto udowodniono, że dodatek żelatyny do 
materiałów kompozytowych poprawia ich właściwości mechaniczne, bez istotnego 
wpływu na porowatość [33-35]. Co więcej, przeprowadzone badania in vitro oraz in 
vivo wykazały, że hydroksyapatytowo-żelatynowe kompozyty posiadają właściwości 
biologiczne, które świadczą o dużym potencjale do zastosowań jako rusztowania 
kostne w medycynie regeneracyjnej [28, 29]. 

Od dłuższego czasu zaobserwowano rosnące zainteresowanie nad stosowaniem 
reakcji katalizowanych enzymatycznie do modyfikacji matryc białkowych wykorzysty-
wanych do produkcji materiałów w celu zastosowania ich w różnych dziedzinach 
nauki i przemysłu [36, 37]. Ze względu na swoje właściwości, żelatyna znalazła zasto-
sowanie w produkcji kapsułek, mikrosfer, podkładów chirurgicznych oraz opatrunków 
na rany [38]. Natomiast po przeprowadzeniu badań nad kompozytem żelatynowo-
gellanowym, który został poddany działaniu bakteryjnej transglutaminazie, okazuje 
się, że żelatyna może posłużyć także w inżynierii tkankowej, ponieważ kompozyt ten 
wykazuje dobre właściwości pęcznienia, czyli efekt połączenia dwóch biopolimerów 
jako rusztowania do zastosowań w tej dziedzinie [39-41]. Znajomość zdolności 
pęcznienia polimerów budujących biomateriały jest bardzo istotna ze względu na ich 
wpływ na strukturę materiału oraz na szybkość uwalniania substancji aktywnych [39-
41]. Naukowcy przeprowadzili testy adhezyjne dla komórek na kompozycie żelaty-
nowo-gellanowym w celu zweryfikowania kompatybilności kompozytu z komórkami, 
aby zdefiniować ich zastosowanie jako rusztowania do rekonstrukcji tkanki [40, 41]. 
Badania wskazują na dobrą adhezję komórkową oraz kompatybilność kompozytu co 
czyni ten materiał odpowiednim na rusztowanie do wzrostu komórek [40-43]. 



 

Innowacyjne zastosowania żelatyny 

 

19 

Żelatyna ze względu na swoją biokompatybilność i biomimetyczność ma duży 
potencjał w zastosowaniu w inżynierii komórkowej jako składnik polimerowy biomate-
riałów [2, 28, 29]. Mianowicie zostało udowodnione, że żelatyna jako składnik mate-
riałów kompozytowych na bazie ceramiki (np. hydroksyapatytu) lub w mieszaninie 
z gellanem wpływa pozytywnie na ich właściwości biologiczne oraz wzmacnia 
wytrzymałość i elastyczność materiałów [33-39]. 

4. Zastosowania nanotechnologiczne 

Ostatnio wiele uwagi poświęca się zdolności kilku organizmów żywych do tworzenia 
struktur krzemionkowych [44-46]. Szczególnie interesujące są pancerze okrzemek 
i gąbki, które mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach optycznych lub nanotechno-
logicznych [47]. Dlatego też ważnym jest zrozumienie procesów zachodzących w tych 
organizmach, by móc je powtórzyć laboratoryjnie, a nawet przemysłowo [48-50]. Stąd 
też pomysł wykorzystania żelatyny jako model, służący do zrozumienia procesów, 
a także jako biokatalizator samego procesu tworzenia się nanostruktur [50, 51]. Jest 
ona w stanie aktywować i kontrolować wzrost nanocząstek krzemionki, ale tylko wtedy, 
gdy obecna jest samoorganizująca się sieć białkowa, która ogranicza proces minerali-
zacji, zgodnie z dobrze znanymi zasadami biomineralizacji [48, 50, 51]. Gdy występuje 
zdezorganizowany zbiór żelatyny, aktywacja tworzenia się krzemionki jest utrzymy-
wana, ale zdolność do kontrolowania wzrostu cząstek w domenie wielkości nanome-
trycznej zostaje utracona [48, 50, 51]. Żelatyna niestety wykazuje niskie podobieństwo 
chemiczne do zidentyfikowanych molekuł biokrzemionkowych, więc nie jest w stanie 
w pełni odwzorować cały proces [44-46]. Jednakże w celu zrozumienia procesu 
biokrzemienia jest ona wystarczająca. Dlatego też folie żelatynowe użyte do wzrostu 
struktur krzemionkowych mają podobne właściwości co organizmy żywe, jednakże 
jeśli chodzi o tworzenie się nanocząstek krzemionki uzyskuje się je w małej ilości 
i tylko na powierzchni samoorganizujących się białek [50, 51]. Sugeruje to, że wielo-
warstwowe osadzanie nanocząstek krzemionki nie jest wykonywane przez same białka 
[44-46]. Co sprawia, że inne makrocząsteczki powinny być obecne w folii żelatynowej, 
kontrolować proces osadzania tak jak to robią organizmy żywe [47-49]. 

Jako materiał biomimetyczny żelatyna może posłużyć do tworzenia nanostruktur 
krzemianowych w przyszłości po dogłębniejszych badaniach [2, 28, 29]. Dzięki temu 
żelatyna i tu ma duży potencjał rozwoju i zastosowań. Niestety, póki co folie żelaty-
nowe nie są w stanie imitować całkowicie organizmów żywych [49-51]. 

5. Podsumowanie 

Żelatyna zyskiwała i zyskuje na popularności z uwagi na swoje właściwości. Można 
ją stosować w wielu branżach gospodarczych. Najszerzej rozwijającą się gałęzią jest 
przemysł spożywczy, medyczny oraz kosmetyczny [2, 3, 25, 28, 29]. Natomiast jak 
naukowcy udowadniają nie musimy się ograniczać jedynie do tych dziedzin przemysłu 
i nauki. Pełen potencjał żelatyny widzimy nie tylko w samej jej biokompatybilności, 
biomimetyczności, elastyczności czy łatwego dostępu ale też w kompozytach żela-
tynowych [6, 26, 27]. 

Żelatyna jako materiał do opakowań nie byłaby wystarczająca ze względu na swoją 
hydrofilowość, a także słabą wytrzymałość mechaniczną [2, 3, 6]. Jednakże po wzboga-
ceniu żelatyny i utworzeniu kompozytu z innym biopolimerem jest możliwe otrzy-
manie folii zdolnych do wytrzymania warunków jakie mogą być poddawane opakowa-
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nia, takie jak kompozyt żelatynowo-kurdlanowy [14-18]. Albo też materiał żelatynowy 
zawierający nanocząstki ZnO, który jest w stanie chronić żywność przed zepsuciem 
lepiej niż robią to tworzywa sztuczne [20-24]. 

Kompozyty żelatynowe, które mogą być wykorzystane w inżynierii tkankowej 
charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością jak opisane 
w pracy kompozyt hydroksyapatytowo-żelatynowy, który jest w stanie posłużyć jako 
lepsza forma implantu z dodatkowymi właściwościami przenikania wartości odżyw-
czych dla kości i tkanek do organizmu [33-37]. Oprócz tego są kompozyty charakte-
ryzujące się dobrą adhezją komórkową tak jak kompozyt żelatynowo-gellanowy [38-42]. 

Natomiast żelatyna poprzez jej budowę hydrokoloidalną i białkową jest ona w stanie 
naśladowywać istoty żywe w niektórych procesach [44-46]. Dzięki temu folia żelaty-
nowa może stać się nie tylko formą opakowania, ale także biokatalizatora przyszłości 
do tworzenia nanostruktur dla przemysłu m.in. elektronicznego [47-51]. 

Dzięki tak dużej wszechstronności żelatyny naukowcy odnajdują coraz to nowsze 
właściwości i sposoby zaimplementowania tego biopolimeru w innych dziedzinach. 
Poprzez te działania dużym prawdopodobieństwem jest zastępowanie tworzyw sztucz-
nych lub niekorzystnych dla środowiska materiałów, tymi pochodzenia naturalnego. 
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Innowacyjne zastosowania żelatyny  

Streszczenie 
Żelatyna jest naturalnych białkiem powszechnie używanym jako emulgator lub środek żelujący w przemyśle 
żywnościowym. Ten naturalny biomimetyczny polimer ze względu na wysoką biokompatybilnością oraz 
wytrzymałość mechaniczną znalazł zastosowanie w innych gałęziach przemysłu. Niniejsza praca stanowi 
przegląd zastosowań żelatyny w przemyśle opakowań, w nanotechnologii, w inżynierii biomateriałów oraz 
w inżynierii tkankowej. 
Słowa kluczowe: Żelatyna, opakowania, kompozyt, Inżynieria, tkankowa, nanotechnologia, biopolimery, 
białka 

Innovative applications of gelatin 
Abstract 
Gelatin is a natural protein commonly used as an emulsifier or gelling agent in the food industry. This 
natural biomimetic polymer, due to its high biocompatibility and mechanical strength, has been used in 
other industries. This paper provides an overview of gelatin applications in the packaging industry, 
nanotechnology, biomaterials engineering and tissue engineering. 
Keywords: gelatine, packaging, composite, tissue, engineering, nanotechnology, biopolymers, proteins 
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Biofortyfikacja – metoda na zdrowszą żywność 

1. Wprowadzenie 

Ogromna część populacji na świecie cierpi na niedożywienie. Światowa Orga-

nizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) podaje, że około dwa miliardy 

ludzi cierpi na niedobór jednego lub więcej składników mineralnych [1]. To nieko-

rzystne zjawisko, definiowane jako ukryty głód, dotyczy głownie obywateli państw 

rozwijających się. Ze względu na niskie dochody i wysokie ceny żywności, żywią się 

oni głównie ryżem, kukurydzą, pszenicą, ziemniakami i maniokiem. Jednak tkanka 

endospermalna tych roślin nie zawiera odpowiedniej ilości mikroskładników i witamin, 

takich jak cynk, jod, żelazo, selen, witamina A, witamina E, witaminy z grupy B, które 

są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Również 

w krajach tzw. pierwszego świata spotykamy się z ukrytym głodem, pomimo spoży-

wania przez jego mieszkańców o wiele bardziej zróżnicowanych posiłków niż u miesz-

kańców terenów ubogich. Ograniczenie ilości mikroelementów i witamin w pożywieniu 

jest spowodowane degradacją gleby, a w szczególności jej wyjałowieniem, które jest 

skutkiem zbyt ekspansywnej działalności człowieka. Kolejną przyczyną zubożenia 

roślin, które są głównym źródłem tych substancji w diecie człowieka, w mikroele-

menty i witaminy jest wybieranie odmian o dużej produktywności, nie zwracając 

uwagi na ich pozostałe wartości. Spożywanie posiłków ubogich w mikroelementy 

i witaminy zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na wiele chorób, np. niedobór 

witaminy A powoduje tzw. „kurzą ślepotę”. W Indiach niedożywienie uznano za główny 

powód spowolnienia postępu człowieka, a także podstawowy czynnik hamujący 

zmniejszenie śmiertelności niemowląt [2].  

Niedoborowi mikroelementów i witamin u ludzi można zaradzić poprzez dywersy-

fikację żywności, suplementację, fortyfikację żywności oraz biofortyfikację. Wśród 

nich biofortyfikacja wydaję się obiecującym narzędziem do rozwiązania problemu 

niedożywienia przez podniesienie stężenia biodostępnych witamin i składników 

odżywczych w roślinach [3]. 

W pracy scharakteryzowano istotę biofortyfikacji oraz omówiono metody uzyski-

wania produktów biofortyfikowanych. Przedstawione zostały również alternatywne 

sposoby wzbogacania diety w niezbędne mikro- i makroelementy oraz witaminy. 

2. Biofortyfikacja – podstawowe pojęcia 

Pojęcie „biofortyfikacja” wprowadzono w latach 90. XX wieku w piśmiennictwie 

anglojęzycznym (biofortication). Do literatury polskiej termin ten wprowadził Piotr 

Strzetelski w roku 2005 w pracy „Występowanie i przemieszczanie jodu w systemie 
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gleba-roślina”, w której definiuje biofortyfikację jako „proces polegający na wytwo-

rzeniu (produkcji) żywności (owoce, warzywa, inne produkty żywnościowe), bogatej 

w takie biodostępne ilości pierwiastków, które w niewystarczającym stopniu są obecne 

w diecie człowieka (Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Se, I) [4]. Produkty spożywcze wzbogacone 

w procesie biofortyfikacji stanowią tzw. „żywność funkcjonalną”, która została zdefi-

niowana przez Functional Food Science in Europe (FUFOSE) jako żywność, która 

wykazuje korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy. 

Korzystny wpływ żywności funkcjonalnej odzwierciedla się m.in. w poprawie stanu 

zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszaniu ryzyka chorób. Żywność funkcjonalna 

przypomina swoją postacią żywność konwencjonalną (nie są to tabletki, kapsułki czy 

krople) i wykazuje korzystne działanie w ilościach normalnie spożywanych z dietą. 

Żywność o działaniu prozdrowotnym zdobywa w ostatnich latach coraz większą popu-

larność. Przyczynił się do tego nowy trend na bycie nastawionym na zdrowy tryb życia, 

wiążący się z prawidłowym sposobem odżywiania i zachowaniami proekologicznymi. 

Wśród żywności sprzedawanej w Japonii aż 15% stanowi żywność funkcjonalna. 

W Europie wśród żywności funkcjonalnej prawie 30% stanowią produkty zbożowe, 

a około 50% przetwory mleczne [5]. 

Otrzymywanie roślin wzbogaconych mikroskładnikami w procesie biofortyfikacji 

może odbywać się przez wykorzystanie konwencjonalnych metod hodowlanych, 

z użyciem narzędzi biotechnologicznych albo metod inżynierii genetycznej [6, 8]. 

Badania sugerują, że biofortyfikacja z użyciem inżynierii genetycznej przynosi lepsze 

efekty w przypadku zwiększenia stężenia karotenoidów (prowitaminy A) i żelaza w ro-

ślinach, a metody agronomiczne są bardziej skuteczne dla cynku, selenu i jodu [3, 7, 9]. 

3. Metody biofortyfikacji  

3.1. Konwencjonalne metody biofortyfikacji 

Tradycyjne metody biofortyfikacji wykorzystują zabiegi agrotechniczne, oparte na 

prowadzeniu dobrze zaplanowanej i zrealizowanej hodowli roślin, dążącej do wytwo-

rzenia żywności wzbogaconej w mikroelementy i witaminy [8]. Cel ten może zostać 

osiągnięty np. poprzez modyfikację czynników środowiskowych, wpływających na 

wzrost roślin i akumulację w nich mikroelementów i substancji biologicznie czynnych 

[10]. W warunkach kontrolowanych, takich jak uprawy szklarniowe, najczęściej modyfi-

kowanymi czynnikami są: temperatura, światło (intensywność, spektrum, fotoperiod) 

oraz stężenie dwutlenku węgla. Bardzo duże znaczenie ma również odpowiednie 

nawożenie roślin uprawianych tradycyjnymi metodami na glebie lub modyfikowanie 

składu pożywki roślin uprawianych w kulturach hydroponicznych. Interesującym 

zagadnieniem, budzącym duże zainteresowanie naukowców w ostatnich latach, jest 

stosowanie tzw. „pozytywnego stresu” (eustres), np. umiarkowanego zasolenia, nieopty-

malnego stężenia poszczególnych pierwiastków lub proporcji kationów i anionów 

w podłożu w celu poprawienia wartości odżywczej roślin. Ponadto, od lat stosuje się 

różnorodne metody hodowli roślin, oparte na selekcji genotypów (ekotypów/odmian/ 

form) o najbardziej pożądanych cechach lub rekombinacji (krzyżowaniu) różnych 

genotypów [10]. 
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3.1.1. Nawożenie 

Nawożenie jest procesem dostarczania ważnych składników mineralnych do upraw 

w celu zwiększenia wydajności i jakości plonów. Nawozy makroelementowe zawierają 

azot, fosfor, potas i siarkę, a nawozy mikroelementowe – cynk, nikiel, jod, kobalt, 

molibden i selen. Nawożenie ma znaczny wpływ na wzrost zawartości mikro- i makro-

elementów w jadalnych częściach rośliny [8, 11]. Może odbywać się bezpośrednio do 

gleby lub dolistnie. Mimo, że ta metoda wzbogacania roślin w pierwiastki wydaje się 

prosta i niedroga, napotyka na pewne trudności ze względu np. na wiek rośliny czy 

mobilność pierwiastków w glebie i jest stosowana gównie na niewielką skalę. 

Stosowaniu tej techniki na szeroką skalę nie sprzyjają również zalecane ograniczenia 

nawożenia, motywowane długofalowym negatywnym wpływem nawozów na glebę [8]. 

3.1.2. Konwencjonalna hodowla roślin 

Hodowla roślin dąży do wytworzenia roślin, które będą jak najlepiej przystosowane 

do warunków środowiska, będą dawały duży i wysokiej jakości plon oraz spełnią 

oczekiwania konsumenta, takie jak np. odpowiedni kolor i wielkość oraz wysoka 

zawartość składników odżywczych. W konwencjonalnej hodowli roślin można wyróżnić 

twórczą hodowlę roślin, która skupia się na tworzeniu nowych odmian roślin. Najstarszą 

metodą hodowli twórczej jest selekcja, a najskuteczniejszą hodowla rekombinacyjna, 

która przez krzyżowanie pozwala na połączenie korzystnych cech form rodzicielskich 

w potomstwie. W celu uzyskania wyższego stężenia mikro- i makroelementów 

w roślinach zalecono krzyżowanie odmian dzikich z odmianami hodowlanymi [8]. 

3.2. Metody z użyciem narzędzi biotechnologicznych  

Metody hodowli z użyciem metod biotechnologicznych rozwinęły się po zsekwencjo-

nowaniu genomów roślin modelowych, co pozwoliło na poznanie sekwencji nukleo-

tydowych wielu genów oraz możliwości ich modyfikacji. Wykorzystują takie strategie, 

jak sterowana mutageneza, czyli indukowany przez różnorodne czynniki mutagenne 

proces powstawania zmian w DNA, a także tworzenie roślin transgenicznych, zawiera-

jących obce DNA (GMO, organizmy modyfikowane genetycznie). 

3.2.1. Mutageneza  

Sterowana mutageneza może być wykorzystana do wyprowadzenia nowych odmian 

roślin. W tak zwanej mutagenezie fizycznej roślin stosuje się promieniowanie ultrafio-

letowe, elektromagnetyczne i jonizacyjne, do którego zaliczamy: promienie gamma, 

promienia X, alfa, beta. Powodują one aberracje chromosomowe i zmiany w sekwencji 

DNA rośliny poddanej ich działaniu. Mutageneza chemiczna opiera się na wyko-

rzystaniu czynników alkilujących prowadzących do modyfikacji puryn i pirymidyn. 

Mutacja przy jednoczesnym stosowaniu N-metylo-N-nitrozomocznika (MNH) oraz 

NaN3 umożliwiła m.in. uzyskanie nowej odmiany jęczmienia, charakteryzującej się 

zwiększoną tolerancją na toksyczne jony glinu Al
3+

. Wyróżniono również mutagenezę 

genetyczną, wykorzystującą m.in. mechanizm transpozycji retrotranspozonu Tto1, 

który wykazuje mutagenne działanie w genomie ryżu [12]. 
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3.2.2. Metody transgeniczne 

Metody inżynierii genetycznej umożliwiają otrzymanie organizmów genetycznie 

modyfikowanych, których materiał genetyczny został zmieniony np. przez dodanie 

DNA obcego organizmu [11]. Zmodyfikowane tą metodą rośliny mogą być wzbogacone 

w mikroskładniki, np. złoty ryż w prowitaminę A, która jest łatwo przyswajalna przez 

organizm człowieka. Jednak ta metoda, a w szczególności kwestia dopuszczenia do 

spożycia organizmów modyfikowanych genetycznie, budzi wiele wątpliwości. Jest to 

nowoczesna technika niosąca dużą nadzieję na poprawę życia ludzkiego, zwiększenie 

ilości plonów, odporności roślin i zwierząt na różne patogeny, ale rośliny modyfiko-

wane metodami inżynierii genetycznej nie są wystarczająco długo stosowane w praktyce, 

by móc obiektywnie wypowiedzieć się w kwestii ich całkowicie bezpiecznego wpływu 

na ludzi i inne organizmy.  

4. Przykłady biofortyfikacji roślin w mikroelementy i witaminy 

Niedobór mikroelementów i witamin w organizmie jest coraz poważniejszym 

zjawiskiem obserwowanym u ludzi z całego globu. Najbardziej prawdopodobną przy-

czyną tego zjawiska jest nadmierne spożywanie bogatego w kalorię, ale ubogiego 

w pierwiastki śladowe jedzenia. Dostarczanie niewystarczającej ilości mikroskładników 

i witamin prowadzi do zaburzeń metabolicznych, a w konsekwencji nawet do śmierci. 

Najbardziej narażoną grupą na niedobór mikroelementów oraz witamin są dzieci oraz 

kobiety w ciąży [3, 8]. 

4.1. Żelazo  

Niedokrwistość wynikająca z niedoboru żelaza (IDA, ang. iron deficiency anemia) 

dotyka prawie dwóch miliardów ludzi na całym świcie. Żelazo jest najistotniejszym 

składnikiem hemoglobiny (wiąże tlen i dwutlenek węgla), bierze udział m.in. w syntezie 

DNA i reakcjach odtruwających. Pierwiastek ten odpowiedzialny jest za dojrzewanie 

mózgu u dzieci. Zbyt mała ilość żelaza w pierwszym roku życia dziecka może prowa-

dzić do ADHD w starszym wieku, choć ciągle toczą się dyskusje miedzy zwolenni-

kami i przeciwnikami tej teorii. Żelazo jest składnikiem białka występującego 

w mięśniach – mioglobiny (umożliwia pobieranie tlenu z krwi), wspomaga pracę układu 

nerwowego oraz immunologicznego. Pierwiastek ten uczestniczy w metabolizmie 

cholesterolu, występuje też w enzymach tkankowych. Według danych Światowej 

Organizacji Zdrowia, niedoborem żelaza jest dotknięta niemal jedna trzecia światowej 

populacji. IDA może zmniejszyć rozwój poznawczy i fizyczny, jak również obniżyć 

odporność. Brak odpowiedniej ilości tego pierwiastka prowadzi głównie do anemii, 

u ciężarnych kobiet prowadzi do szeregu zaburzeń, np. zwiększa ryzyko śmierci 

okołoporodowej [13].  

Konwencjonalne metody hodowli nie prowadzą do zwiększenia stężenia żelaza 

w roślinach do wymaganego poziomu 14 mg/g ze względu na brak naturalnej zmien-

ności genetycznej [12]. Zalecane stężenie tego mikroelementu udało się osiągnąć 

metodami inżynierii genetycznej, przez modyfikację mechanizmu jego pobierania przez 

korzenie, transportu wewnątrz rośliny, remobilizację, czy zwiększenie biodostępności 

żelaza. 
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Jednym z konkretnych działań prowadzących do biofortyfikacji roślin tym pierwia-

stkiem jest transgenizacja ferrytyny. Jednocześnie, dla większego efektu stosuje się 

modyfikację genów związanych z syntezą fitosideroforów oraz transporterów żelaza. 

W biofortyfikacji ryżu duży sukces odnosi transformacja kombinacji genów: kodującego 

syntezę ferrytyny, NAS (syntaza nikotianaminy) i innych genów, zwłaszcza tych kodu-

jących transportery żelaza [14]. Wykazano, że fasola oraz odmiana prosa perłowego ze 

zwiększoną zawartością żelaza metodami inżynierii genetycznej poprawiły stan 

fizjologiczny u kobiet w Rwandzie i dzieci w wieku szkolnym w Indiach, cierpiących 

na niedobór tego mikroelementu [15]. Pomimo zachęcających sukcesów wymienionych 

metod, droga do powszechnego stosowania roślin biofortyfikowanych w żelazo meto-

dami inżynierii genetycznej jest niezmiernie długa i wciąż odległa.  

4.2. Cynk  

Cynk jest niezbędny do syntezy kwasów nukleinowych, do prawidłowego funkcjo-

nowania układu odpornościowego oraz ponad 200 enzymów, co oznacza, że ma wpływ 

na podstawowe funkcje życiowe. Bierze udział w ochronie organizmu przed wolnymi 

rodnikami, odczuwaniu smaków i zapachów, produkcji oraz wydzielaniu hormonów, 

takich jak np. testosteron i insulina. Niedobór cynku skutkuje, między innymi, osłabioną 

odpornością, upośledzeniem procesu gojenia się ran, zmianami skórnymi, wypadaniem 

włosów, kruchością paznokci. U dzieci niewystarczająca ilość tego pierwiastka 

w organizmie prowadzi do biegunki, zapalenia płuc i wolniejszego rozwoju umysłowego 

[16]. Średnio jedna trzecia populacji świata jest dotknięta niedoborem cynku [17].  

Zabiegi agronomiczne, mające na celu wzrost fitodostępności cynku w glebie i jego 

zawartości w roślinach polegają m.in. na obniżeniu alkaiczności gleby, wprowadzeniu 

odpowiednich mikroorganizmów glebowych, stosowaniu odpowiednich płodozmianów 

lub dostarczaniu fitodostępnych związków cynku poprzez zastosowanie nawozów. 

Powszechnie stosowane nieorganiczne nawozy cynku zawierają ZnSO4, ZnO i synte-

tyczne chelaty cynku. Nawozy stosowane dolistnie powinny zawierać łatwo rozpusz-

czalne związki cynku, pozwala to uniknąć gromadzenia się soli tego pierwiastka na 

powierzchni liści lub w przestworach pozakomórkowych liści, co może zakłócać 

fotosyntezę i funkcjonowanie komórek. Natomiast stosując nawozy do gleby można 

łatwo zwiększyć stężenie cynku w korzeniach (do 500-5000 mg/kg suchej masy) 

i liściach (do 100-700 mg/kg suchej masy) [15]. Interesującym i przynoszącym dobre 

efekty aspektem nawożenia jest również wzbogacanie w cynk pożywki, na której są 

uprawiane rośliny [18]. Zatem stężenie tego mikroelementu w tych organach będzie 

ograniczone tylko przez toksyczność cynku. Wzrost większości roślin uprawnych jest 

hamowany przy stężeniach cynku w liściach większych niż 100-700 mg/kg suchej 

masy. Dla kontrastu, gatunki roślin, takie jak Noccaea caerulescens i Arabidopsis 

halleri (tzw. hiperakumulatory), nie tylko akumulują cynk w swoich tkankach 

w ilościach 100-1000 razy większych niż inne rośliny, nie wykazując przy tym żadnych 

objawów toksyczności, ale także wymagają większych stężeń tego pierwiastka do 

optymalnego wzrostu. Stosując nawozy w celu wzbogacenia roślin uprawnych w cynk 

należy dostosować dawkę preparatu do gatunku biofortyfikowanej rośliny [16]. 

Genetyczna strategia biofortyfikacji cynku w roślinach opiera się na manipulacji: 

 białek transportowych w błonie plazmatycznej komórek korzenia, które ułatwiają 

pobieranie cynku; 
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 enzymów zaangażowanych w syntezę związków, które ułatwiają przemieszczanie 

się cynku przez symplast lub apoplast korzenia oraz w ksylemie;  

 białek transportowych w błonie plazmatycznej i tonoplaście komórek pędu, które 

ułatwiają wychwyt cynku; 

 enzymów zaangażowanych w syntezę związków, które detoksykują Zn
2+

 

w komórkach roślin.  

Większość opublikowanych badań opisujących strategie GM, które zwiększają 

stężenie cynku w tkankach roślinnych przeprowadzono na roślinach „modelowych”, 

takich jak Arabidopsis thaliana, a nawet gdy przeprowadzono je na gatunkach roślin 

uprawnych, dane dotyczące plonów komercyjnych są rzadko prezentowane [16]. 

4.3. Selen 

Zawartość selenu w diecie człowieka jest silnie zależna od regionu geograficznego, 

w którym zamieszkuje. Niewystarczające spożycie tego mikroelementu dotyka nie 

tylko mieszkańców krajów rozwijających się, ale także mieszkańców wschodniego 

i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz środkowo-wschodniej Europy [9]. 

Selen ma działanie ochronne przed promieniowaniem radioaktywnym oraz jest silnym 

antyoksydantem. Współtworzy ponad 20 enzymów, jest kluczowym pierwiastkiem 

w metabolizmie nadtlenku wodoru oraz wodorotlenków lipidowych. Zmniejsza ryzyko 

wystąpienia raka i chorób układu krwionośnego dzięki ochronie błony komórkowej 

przed wolnymi rodnikami. Jest niezbędny do przekazywania impulsów nerwowych 

pomiędzy neuronami oraz do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, 

który pobudza do produkcji przeciwciał. Selen opóźnia proces starzenia i przeciw-

działa chorobom z nim związanym. Niedobór tego mikroelementu, często związany ze 

spożywaniem wysoko przetworzonej żywności, jest głównym powodem uszkodzenia 

serca (choroba Keshana), zmniejszenia sprawności układu immunologicznego (choroba 

Kashina-Becka), choroby układu kostnego oraz zwiększa ryzyko choroby nadciśnie-

niowej i nowotworowej [17].  

Wysokie stężenie selenu w roślinach osiąga się głównie przez biofortyfikację 

metodami agronomicznymi, stosując jako źródło selenu selenian (Se
6+

) oraz selenit 

(Se
4+

) [19]. Ostatnie badania wykazały, że selenian jest 33 razy skuteczniej przyswajalną 

formą niż selenit. W wielu glebach selenit jest szybko adsorbowany na koloidach 

gliny, co czyni go trudno przyswajalnym dla roślin. W postaci selenianu selen jest 

łatwo wchłaniany przez rośliny rosnące na większości gleb. W zbożach selenian 

przekształcany jest do selenometioniny, która gromadzona jest głównie w bielmie, 

dzięki czemu nawet po zmieleniu ziarna zawartość biodostępnego selenu w produkcie 

może być wysoka. Stosowanie nawozu selenu (selenianu) doglebowo jest mniej 

skuteczną metodą niż jego aplikacja dolistna [9]. Aplikacja glebowa przyniosła nikłe 

skutki, zawartość selenu w ziarnach zwiększyła się tylko średnio o 12%. Poza tym 

istnieje obawa, że nawożenie tą metodą może mieć długotrwałe skutki dla środowiska 

naturalnego. W Finlandii stosowanie nawozów selenu (selenianu) na szeroką skalę 

rozpoczęto w 1984 roku, a trwający fiński program biofortyfikacji pokazuje względne 

bezpieczeństwo, skuteczność, łatwość i stosunkowo niskie koszty tej metody. 

Biofortyfikacja selenem na obszarze Finlandii spowodowała czterokrotny wzrost 

spożycia selenu i podwojone stężenie tego pierwiastka w osoczu krwi ludzkiej [9].  
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Obok metod agronomicznych, podejmuje się również próby biofortyfikacji roślin 

w selen metodami inżynierii genetycznej, poprzez modyfikację pobierania, translokacji 

oraz metabolizmu selenu w roślinach [20]. 

4.4. Jod 

Niewystarczającą ilość jodu spożywają mieszkańcy wszystkich zamieszkałych 

kontynentów. Szacuje się, że na świecie żyje aż 1,6 miliardów ludzi cierpiących na zabu-

rzenia wynikające z niedoboru jodu, definiowane jako IDD (zaburzenia z niedoboru 

jodu, ang. iodine defficiency disorders) [21, 22]. Jod bierze udział w biosyntezie 

hormonów tarczycy: tyroksyny i trójjodotyroniny [22]. Niedobór jodu uwidacznia 

szereg metabolicznych i fizjologicznych zaburzeń, np.: wole endemiczne, kretynizm, 

niedoczynność tarczycy, nieprawidłowości w rozwoju płodu u kobiet ciężarnych, 

osłabienie metabolizmu oraz funkcji rozrodczych [22]. Nie podlega on akumulacji 

w organizmie, jest łatwo przyswajalny z żywności i wody. Selen oraz żelazo powodują 

zaburzenia w metabolizmie i pobieraniu tego pierwiastka [17]. Przeciwdziałanie niedo-

borowi jodu polega głównie na jodowaniu soli, mąki, wody, cukru lub na podawaniu 

tabletek zawierających ten mikroelement [21, 22]. Obecnie w Polsce profilaktykę 

jodową opiera się na jodowaniu soli kuchennej przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

w jodan potasu lub jodek potasu. Jednak zbyt wysokie spożycie soli powoduje wiele 

chorób cywilizacyjnych. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, 

spożycie NaCl należy ograniczyć o około 30-50% dziennie na osobę. Konsekwencją 

ograniczenia spożywania soli będzie zmniejszenie ilości jodu w diecie, co negatywnie 

wpłynie na zdrowie człowieka [22]. 

Większość badań wykazała, że jodan (IO
3-

) jest bardziej odpowiedni do biofor-

tyfikacji roślin niż jodek (I
-
). Wynika to między innymi z faktu, że jodan wykazuje 

mniejsze prawdopodobieństwo fitotoksyczności. Jod w roślinach jest transportowany 

głównie przez ksylem, dlatego stosunkowo łatwo jest biofortyfikować liście, a więc 

warzywa liściaste, takie jak kapusta, sałata, szpinak. Trudniej jest zwiększyć poziom 

jodu w ziarnach, bulwach czy korzeniach [9]. Prowadzono badania dotyczące wpływu 

dolistnej aplikacji jodem (w formie KIO3) oraz doglebowego nawożenia tym pier-

wiastkiem (w formie KI) na efektywność biofortyfikacji wybranych warzyw (ziemniaki, 

marchewka, sałata). Doświadczenia wykazały istotne różnice w efektywności bioforty-

fikacji tym mikroelementem w zależności od sposobu aplikacji, formy oraz dawki 

jodu. Zawartość jodu w sałacie, która uzyskała najlepsze efekty biofortyfikacji wzrastała 

wraz ze wzrostem aplikowanej dawki pierwiastka. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, że skuteczniejszą formą jodu dla biofortyfikacji sałaty była forma jodkowa 

aplikowana doglebowo. W przypadku bulw ziemniaka i korzeni marchwi większe 

znaczenie miała wielkość dawki niż forma jodu i sposób nawożenia. Bezwzględne 

zawartości jodu w główkach sałaty oraz bulwach ziemniaków były znacznie wyższe 

w porównaniu z zawartością tego pierwiastka w korzeniach spichrzowych marchwi. 

Dzięki uzyskanym wynikom można stwierdzić, że akumulacja jodu zależy od organu 

użytkowego roślin. Zastosowanie maksymalnych dawek nawozowych jodem pozwala 

na zakumulowanie tego pierwiastka w liściach sałaty oraz bulwach ziemniaków 

w ilości wystarczającej na pokrycie dziennego zapotrzebowania na jod dla dorosłego 

człowieka, a nawet dla kobiet w ciąży. Podczas badań nie stwierdzono negatywnego 
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wpływu zastosowanego mikroelementu przy aplikacjo dolistnej w formie jodanu, ani 

przy nawożeniu doglebowym jodkiem [11].  

Wprowadzenie metody biofortyfikacji jodanem do rolnictwa w prowincji Xinijang 

w północno-zachodnich Chinach okazało się ogromnym sukcesem. Jodan potasu 

wkroplono do wody w kanałach nawadniających, co spowodowało trzykrotny wzrost 

stężenia jodu w glebie i dwukrotny wzrost tego pierwiastka w ziarnach pszenicy. 

Jednym z następstw tego działania była redukcja o 50% śmiertelności niemowląt. 

W najbliższej przyszłości biofortyfikacja roślin jodem całkowicie wyeliminuje koniecz-

ność jodowania soli [9]. 

4.5. Witaminy z grupy B  

Do witamin z grupy B należą: tiamina (B1), ryboflawina (B2), niacyna (PP) (B3), 

cholina (B4), kwas pantotenowy (B5), pirydoksyna i jej pochodne (B6), biotyna (B7), 

inozytol (B8), kwas foliowy (B9), kwas p-aminobenzoesowy (PABA) (B10), kobala-

mina (B12), kwas orotowy (B13), kwas pangamowy (B15), letril (B17). Pełnią one wiele 

ważnych funkcji w procesach metabolicznych, warunkują także prawidłowe funkcjo-

nowanie układu nerwowego, krwionośnego, wydalniczego, hormonalnego, kostnego. 

Tiamina wpływa m.in. na prawidłowy rozwój kości oraz wzrost, przyczynia się do 

prawidłowego funkcjonowania błon komórkowych, np. neuronów, kontroluje meta-

bolizm aminokwasów, jest kofaktorem wielu procesów metabolicznych, posiada 

właściwości antyoksydacyjne [23]. Ryboflawina uczestniczy w reakcjach immunolo-

gicznych, sprzyja zachowaniu ostrości widzenia, poprawia stan skóry i paznokci, 

uczestniczy w produkcji przekaźników nerwowych oraz w produkcji hemoglobiny, ma 

właściwości przeciwzapalne, katalizuje przemiany aminokwasów. Niacyna uczestniczy 

w syntezie hormonów, takich jak: testosteron, progesteron, kortyzol, insulina, korzystnie 

działa na stan psychiczny człowieka, ułatwia zasypianie, chroni komórki produkujące 

insulinę przed różnymi czynnikami, np. przed reakcjami autoagresyjnymi, obniża 

poziom cholesterolu (LDL), jest ważnym składnikiem koenzymów: NAD i NADP, 

utrzymuje prawidłowy metabolizm energetyczny. Pirydoksyna jest niezbędna w pro-

dukcji hemoglobiny, reguluje pracę serca oraz wpływa na prawidłową pracę pozostałych 

mięśni, usuwa nadmiar homocysteiny z organizmu, uczestniczy w produkcji przeciw-

ciał. Kwas foliowy jest niezbędny m.in. do prawidłowego przebiegu syntezy DNA, 

zapobiega wadom wrodzonym, dlatego jego suplementacja zalecana jest kobietom 

w ciąży i planującym macierzyństwo, wpływa na powstawanie neuroprzekaźników, 

np. adrenaliny, noradrenaliny, obniża ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, 

np. raka szyjki macicy, wpływa na poziom homocysteiny. Kobalamina zwana jest 

„czerwoną witaminą”, ponieważ uczestniczy w produkcji czerwonych krwinek szpiku, 

bierze również udział w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów, warunkuje prawi-

dłowe funkcjonowanie układu nerwowego [24]. Niedobór witamin z grupy B objawia 

się m.in. światłowstrętem, zmianami skórnymi, problemami z koncentracją. Brak 

witamin B powoduje również problemy z jelitami i trawieniem, osłabienie układu 

kostnego. Niedobór kobalaminy wywołuje zespół chorobowy, którego objawami są 

zaburzenia neurologiczne, psychiatryczne oraz hematologiczne. Chory ma zaburzenia 

czucia kończyn i czucia głębokiego oraz problemy z pamięcią [25]. 

Naukowcy podejmują próby biofortyfikacji roślin w witaminy B1, B6 oraz B9 ze 

względu na ich ważne funkcje, jakie pełnią w organizmie człowieka. 
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Uzyskanie roślin o zwiększonym stężeniu łatwo przyswajalnej tiaminy opiera się na 

manipulacji dwoma genami: THIC, który bierze udział również w biosyntezie pirymidyny 

i THI1, który koduje enzym biosyntezy tiazolu [26, 27]. Łączna nadekspresja tych 

genów zwiększyła stężenie witaminy B1 w liściach ryżu prawie 3-krotnie, a w ziarnach 

niepolerowanych aż 5-krotnie. Natomiast stężenie tiaminy w ziarnach ryżu polero-

wanych nie zmieniło się. Oprócz metod inżynierii genetycznej, wyższe stężenie tiaminy 

można osiągnąć wykorzystując techniki hodowlane. Zidentyfikowano kilka dzikich 

odmian ziemniaków, które mają ponad 2-krotnie większą zawartość witaminy B1 

w porównaniu z popularnymi odmianami ziemniaków wykorzystywanych w rolnictwie. 

W różnych odmianach ryżu stwierdzono 10-krotną zmienność stężenia tiaminy. Wyniki 

te sugerują, że strategie hodowlane mogą umożliwić osiągniecie wysokiego stężenia 

witaminy B1 w regionalnych uprawach. 

Rośliny są jedynym źródłem witamin B6 w diecie człowieka, niestety, zazwyczaj 

stężenie witamin z tej grupy jest niewystarczające na pokrycie dziennego zapotrze-

bowania. Na biofortyfikację roślin w witaminę B6 pozytywnie wpływa fakt, że jej 

biosynteza w roślinach jest przeprowadzana z udziałem tylko dwóch enzymów: PDX1 

oraz PDX2. W pierwszej próbie biofortyfikacji w pirydoksynę zastosowano wyżej 

wymienione enzymy pochodzące z Cercospora nicotianae, patogenu grzybów. Wywo-

łanie ich nadekspresji w tytoniu skutkowało 1,2-krotnym wzrostem całkowitej zawar-

tości witaminy B6. W innej strategii wywołano nadekspresję tylko jednego enzymu 

(PDX1 lub PDX2) w Arabidopsis pod kontrolą konstytutywnego promotora 35S wirusa 

mozaiki kalafiora (CaMV). Znaczny wzrost witaminy B6 zaobserwowano tylko 

w nasionach. Ponadto, linie transgeniczne z nadekspresją samego PDX2 miały wyraźnie 

wyższą zawartość witaminy B6 niż linie transgeniczne PDX1. Kolejne doświadczenie 

wykazało, że nadekspresja dwóch enzymów z zastosowaniem specyficznego dla nasion 

promotora spowodowało trzykrotny wzrost stężenia pirydoksyny w nasionach. Bioforty-

fikację roślin w witaminę B6 do tej pory stosowano tylko w roślinach modelowych [28]. 

Najczęściej stosowaną techniką biofortyfikacji w witaminę B9 jest wzmocnienie 

aktywności genu GTPCHI, kodowane przez ten gen białko jest pierwszym i ograni-

czającym szybkość reakcji enzymem w biosyntezie tetrahydrobiopteryny. Strategię tą 

zastosowano w roślinach Arabidopsis, a po stwierdzeniu zwiększenia stężenia witaminy 

B9 zabieg powtórzono w pomidorach, ryżu, ziemniakach i sałacie [26]. Największe 

stężenie kwasu foliowego stwierdzono w liściach sałaty (10-krotny wzrost). W pozo-

stałych biofortyfikowanych warzywach osiągnięto znacznie niższe wyniki. Strategia 

polegająca na nadekspresji dwóch genów: GTPCHI oraz ADCS (koduje amidotrans-

ferazę glutaminy, która syntezuje glutaminę) okazała się bardziej skuteczna dla 

pomidorów, w których zaobserwowano 25-krotne zwiększenie ilości witaminy B9 oraz 

w ryżu, w którym stężenie kwasu foliowego wzrosło 100-krotnie. Niestety, strategii tej 

nie można stosować powszechnie, np. w przypadku biofortyfikacji ziemniaków jest 

mało skuteczna. Obecne strategie biofortyfikacji opierają się na wywołaniu nadekspresji 

jeszcze jednego genu – FPGS, który koduje enzym niezbędny dla homeostazy folianów 

i przetrwania komórek proliferujących. Wzmocniona aktywność genów GTPCHI, 

ADCS oraz FPGS powoduje nie tylko podwyższone stężenie witaminy B9 w ryżu 

(100-krotnie) oraz bulwach ziemniaka (12-krotnie), ale zwiększa stabilność kwasu 

foliowego podczas przechowywania [26, 27]. 
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4.6. Witamina E  

Nazwą „witamina E” określana jest grupa związków organicznych, w której w skład 

wchodzą tokoferole i tokotrienole syntezowane wyłącznie przez organizmy przeprowa-

dzające fotosyntezę. α-tokoferol jest najbardziej korzystnym ze składników witaminy 

E, jednak w największych ilościach w roślinach uprawnych występuje γ-tokoferol. 

Tokoferole i tokotrienole niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Witamina ta zwana jest również „witaminą młodości”, ponieważ zapobiega utlenianiu 

komórek i neutralizuje wolne rodniki, dzięki czemu komórki naszego organizmu są 

dłużej młode i funkcjonują prawidłowo. Witamina E wspomaga układ krwionośny przez 

wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych, zapobiega rozwojowi procesu nowotworzenia, 

obniża stężenie złego cholesterolu w organizmie. Ma również wpływ na płodność 

przez wspomaganie produkcji nasienia, a u kobiet w ciąży zapewnia bezproblemowy 

przebieg ciąży i prawidłowy rozwój płodu. Do najczęściej spotykanych objawów 

niedoboru witaminy E należą m.in. anemia, zaburzenia koncentracji, pogorszenie się 

wzroku, rogowacenie oraz przedwczesne starzenie się skóry, bezpłodność [29]. 

Po identyfikacji genów biorących udział w biosyntezie witaminy E wysnuto kilka 

strategii biofortyfikacji upraw w ten składnik. Najskuteczniejsza z dostępnych metod 

polega na przekształcaniu prekursorów tokoferoli w formy wykazujące wyższą 

aktywność biologiczną. Ta technika opiera się na wywołaniu nadekspresji genu  

γ-TMT, który odpowiada za przemianę γ-tokoferolu w α-tokoferol, który ma większe 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu [30]. W praktyce, pierwszy 

raz metodę tę zastosowano w rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana), do 

którego wprowadzono gen γ-TMT pod promotorem specyficznym dla nasion. Działania 

te zwiększyły poziom α-tokoferolu do 95% wszystkich tokoferoli. Po tym sukcesie, 

podobne działania przeprowadzono w innych roślinach: soi, sałacie, kukurydzy i tytoniu. 

Uprawy z nadekspresją genu γ-TMT wykazywały 5-10 razy większą aktywność 

witaminy E niż rośliny nietransformowane [31]. 

Oprócz podejścia transgenicznego w celu wzbogacenia roślin w α-tokoferol, stosuje 

się metody tradycyjnej hodowli. Opierają się one na wyborze do uprawy roślin charakte-

ryzujących się wysoką zawartości α-tokoferoli. Większość odmian soi zawiera niskie 

zawartości α-tokoferolu (< 10% puli tokoferolu), ale trzy odmiany wykazują wysoką 

zawartość tego związku (do 53% wszystkich tokoferoli). Wysokie zawartości  

α-tokoferolu zostały zidentyfikowane m.in. w odmianach ryżu, kukurydzy i rzepaku. 

Ta strategia stanowi doskonałą alternatywę dla stosowania roślin transgenicznych, 

szczególnie w krajach, w których produkcja i/lub marketing roślin modyfikowanych 

genetycznie jest obecnie zakazany [29]. 

4.7. Witamina A (retinol) 

Witamina A przyśpiesza odnowę naskórka, skracając tym samym czas gojenia się 

ran. Jest niezbędna do prawidłowego widzenia (retinol przekształca się w 11-cis retinal, 

który łączy się z opsyną tworząc rodopsynę), wpływa korzystnie na odporność orga-

nizmu, m.in. poprzez pobudzenie wytwarzania limfocytów B i T. Witamina A nazywana 

jest witaminą wzrostową, ponieważ pobudza wzrost młodych organizmów, warunkuje 

prawidłowy rozwój gamet. Niedobór witaminy A dotyka ponad 125 milionów dzieci 

w wieku przedszkolnym i 7 milionów ciężarnych kobiet w krajach o niskich dochodach. 
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Jest to główną przyczyną ponad 650 000 zgonów we wczesnym dzieciństwie z powodu 

biegunki, odry, malarii i innych zakażeń. Skutkiem niedoboru witaminy A w organizmie 

jest również ślepota zmierzchowa (kurza ślepota), która objawia się trudnością widzenia 

w ciemności. Skutkiem braku witaminy wzrostowej jest także zahamowanie lub 

zaburzenie wzrostu i upośledzenie układu immunologicznego [32]. 

Witamina A (retinol) może być wchłaniana z pokarmów pochodzenia zwierzęcego 

lub może być syntezowana w organizmie człowieka z prowitamin witaminy A –  

β-karotenu. Zainteresowanie biofortyfikacją w witaminę A jest ogromne, czego potwier-

dzeniem jest opracowanie kilku strategii wzbogacania roślin w tą witaminę [31]. 

Pierwsza z nich opiera się na zwiększeniu przepływu metabolicznego poprzez nad-

ekspresję genów kodujących enzymy uczestniczące w biosyntezie witaminy A. Przykła-

dem tej metody jest nadekspresja genu PSY (syntaza fitoenu) i Ctrl (koduje endopep-

tydazę typu seryny) w tkance kalusowej i bielmie ryżu. Jednoczesna nadekspresja tych 

genów w szlaku syntazy 1-deksyddeksululozy-5-fosforanowej prowadzi do zwiększenia 

całkowitej zawartości β-karotenu. Kolejna metoda polega na wyciszeniu genów, np. 

w ziemniakach wyciszenie genu ZEP (koduje enzym epoksydazę zeaksantyny) i LCY 

(koduje enzym β-cyklazę lipokenową) skutkuje dziesięciokrotnym wzrostem puli karote-

noidów. Trzecia opracowana strategia ma na celu zwiększenie stabilności karotenoidów 

po zbiorach. Niektóre rośliny uprawne, takie jak ziemniaki, zwiększają poziom  

β-karotenu podczas przechowywania w chłodni. Inne metody oparte są na hodowli tych 

gatunków roślin, którą mają naturalną zdolność do akumulacji β-karotenu. Przykładem 

zastosowania tej strategii jest krzyżowanie afrykańskiej odmiany słodkiego ziemniaka, 

posiadającej niską zdolność akumulacji β-karotenu, z odmianą o wysokiej zawartości 

prowitaminy A. Strategie z wykorzystaniem inżynierii genetycznej, jak i te oparte na 

tradycyjnej hodowli, zaowocowały dużym wzrostem poziomu karotenoidów w kilku 

uprawach, z wysokimi potencjalnymi wpływami żywieniowymi [33]. 

4.7.1. „Ten ryż może uratować milion dzieci rocznie” 

Taki nagłówek pojawił się w numerze jednego z wydań amerykańskiego dziennika 

społeczno-politycznego „Times”, który ukazał się w 2000 roku. Tą optymistyczną 

reakcję na całym świecie wywołało ogłoszenie opracowania odmiany ryżu siewnego 

zdolnego do akumulacji β-karotenu w bielmie nasion, dzięki wprowadzeniu do jego 

genomu dwóch genów szlaku biosyntezy β-karotenu [34]. Nową odmianę, ze względu 

na jej żółty odcień, nazwano złotym ryżem (golden rice) [35]. 

Jedna porcja (72 g) tej odmiany złotego ryżu zapewnia 50-60% dziennej dawki 

zapotrzebowania na witaminę A. Dzienne spożycie ryżu przez dziecko, które je ryż 

jako podstawowe pożywienie, wynosi średnio 300-400 g, w zależności od wieku 

dziecka. Badania wykazały, że β-karoten zawarty w złotym ryżu nie różni się pod 

względem skuteczności w przekształcaniu przez organizm człowieka w witaminę A 

w porównaniu do β-karotenu zawartego w innych produktach spożywczych. Ponadto 

wykazano, że geny dodane do złotego ryżu nie są związane z potencjalnymi alergiami 

oraz nie wykazują toksycznego działania na organizm ludzki [35]. Potencjalne 

konsekwencje środowiskowe produkcji tej rośliny na dużą skalę zostały ocenione 

przez International Rice Research Institute (IRRI). Badania przeprowadzone przez 

IRRI sugerują, że złoty ryż prawdopodobnie nie wpłynie na bioróżnorodność ani przez 

stawanie się chwastem, ani przez konkurowanie z dzikim ryżem. Powodem jest to, że 
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ryż jest na ogół samopylny, a szanse na zapylenie krzyżowe są bardzo niskie. Ponadto, 

aby nastąpiła krzyżówka, rośliny ryżu muszą być umieszczone bardzo blisko siebie 

i kwitnąć w tym samym czasie. Wreszcie, produkcja β-karotenu w bielmie ryżu nie 

daje złotemu ryżowi przewagi konkurencyjnej ani zmienności cech, które zwiększą 

przeżycie w porównaniu z jego odpowiednikiem typu dzikiego. Z ekonomicznego 

punktu widzenia, udostępnienie nasion złotego ryżu dla społeczeństwa jest zdecydo-

wanie bardziej opłacalne niż wcześniej stosowana metoda zmniejszenia niedoboru 

witaminy A, a mianowicie suplementacja. Obliczono, że wprowadzenie złotego ryżu 

kosztowało kraje azjatyckie 4,6 mld dolarów USD, a PKB w tych krajach wzrosło 

dzięki ograniczeniu niedoboru witaminy A i poprawie zdrowia publicznego o 17,5 mld 

USD [36]. 

Mimo wielu badań wykazujących sukces otrzymania i wprowadzenia do uprawy 

złotego ryżu i jego realnego wpływu na poprawę zdrowia ogromnej części populacji, 

wciąż istnieje wielu jego przeciwników. Swoje stanowisko argumentują potencjalną 

szkodliwością organizmów modyfikowanych genetycznie, do których zalicza się złoty 

ryż. Uważają, że z niedoborem β-karotenu należy walczyć urozmaicając dietę, ale 

w krajach rozwijających się jest to trudne do osiągnięcia ze względu na niskie dochody 

rodzin [33, 37]. 

5. Alternatywne strategie wzbogacania diety człowieka w niezbędne 

pierwiastki śladowe i witaminy 

Biofortyfikacja wraz z konwencjonalną hodowlą i modyfikacją żywienia stała się 

pierwszą strategią dającą nadzieję na zmniejszenie stopnia niedożywienia i ukrytego 

głodu. Biofortyfikacja wydaje się być obiecującym podejściem, jednak wciąż istnieje 

wiele niewiadomych w obecnie stosowanych technikach biofortyfikacji, co sprawia, że 

jest ona trudnym przedsięwzięciem. Najważniejsze zastrzeżenia do metody bioforty-

fikacji wymieniono poniżej: 

 istnieje duża luka w wiedzy o zależności między stopniem biodostępności 

mikroelementów w glebie a ich pobieraniem i rozkładem w roślinie; 

 brak wystarczającej wiedzy o mechanizmach translokacji minerałów z gleby do 

nasion większości roślin jadalnych; 

 przed udostepnieniem biofortyfikowanych upraw dla szerokiej społeczności 

należy przeprowadzić szczegółowe badania, aby rozwiać obawy dotyczące 

negatywnego wpływu biofortyfikowanych roślin na organizm ludzki; 

 obecna procedura biofortyfikacji jest ograniczona tylko do kilku ważnych upraw, 

aby poradzić sobie z ukrytym głodem, konieczna jest modyfikacja wszystkich 

upraw, które są powiązane z niedoborem mikroelementów; 

 w niektórych przypadkach wzrost stężenia mikroelementów i witamin w jadalnych 

częściach roślin powoduje negatywne zmiany w cechach organoleptycznych, 

które często powodują, że produkt nie spełnia standardów oczekiwanych przez 

konsumentów; 

 jedną z pośrednich przyczyn niedożywienia jest wysoka cena produktów, dlatego 

biofortyfikowane rośliny powinny być tanie i dostępne nawet dla najuboższych 

grup społecznych. 
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Oprócz biofortyfikacji stanieją inne sposoby na zwiększenie ilość mikroelementów 

i witamin w diecie człowieka, takie jak suplementacja i dywersyfikacja diety czy 

fortyfikacja żywności [8]. 

Suplementacja diety to przyjmowanie mikroelementów i witamin w postaci jedno- 

lub wieloskładnikowych preparatów (pastylek, tabletek) [38]. Wśród suplementów 

wyróżnia się dietetyczne środki spożywcze, zawierające w jednej porcji do 100% 

zalecanego dziennego spożycia danego mikroelementu, oraz leki, zawierające wyższą 

dawkę. Suplementy diety zalecane są dzieciom w okresie intensywnego wzrostu, 

kobietom podczas ciąży i karmienia piersią, seniorom, osobom z upośledzeniem 

wchłaniania składników odżywczych, cierpiących z powodu choroby, przyjmującym 

leki (np. antybiotyki). Oprócz osób, u których suplementacja zalecana jest z powodów 

fizjologicznych, suplementy diety powinny przyjmować osoby popełniające błędy 

żywieniowe wynikające z niewłaściwych zwyczajów żywieniowych czy niedostatecznej 

wiedzy oraz z ograniczonej podaży żywności i trudności ekonomicznych. Potencjalnym 

powodem do przyjmowania suplementów jest również stosowanie restrykcyjnych diet 

(np. bezglutenowa, odchudzająca, wegańska). Jednak nadmierna suplementacja diety 

może nieść niekorzystne lub wręcz szkodliwe skutki, np. nadmierne spożywanie 

witaminy E może być przyczyną krwotoków z nosa, a witaminy A prowadzi do uszko-

dzenia wątroby. Zbyt duże dawki mikroelementów mogą prowadzić do zaburzeń 

przewodu pokarmowego, fluorozy szkieletu i zębów [38]. Należy pamiętać, że podstawą 

zachowania odpowiednich stężeń witamin i mikroelementów w organizmie jest 

odpowiednio zróżnicowana dieta. 

Fortyfikacja, czyli wzbogacanie żywności, to dodawanie do wybranych produktów 

spożywczych jednego lub kilku składników odżywczych, bez względu na to czy 

występuje on w tym środku naturalnie czy też nie [38]. Celem tego zabiegu jest zapo-

bieganie niedoborom składników odżywczych w całych populacjach lub określonych 

grupach, wyrównanie strat powstających podczas obróbki produktu, zwiększenie 

atrakcyjności produktu dla konsumenta oraz zbilansowanie profilu odżywczego [38, 

39]. Przykładem fortyfikacji jest dodawanie jodu do soli kuchennej w celu profilaktyki 

niedoczynności tarczycy. Od stycznia 1997 roku obowiązuje w Polsce Zarządzenie 

Ministra Zdrowia i Opieki społecznej zobowiązujące do jodowania soli przeznaczonej 

do spożycia. Przepisy nakładają również na producentów margaryny obowiązek 

wzbogacania jej w witaminy D i E. Fortyfikacja produktu nie powinna przyczynić się 

do niepożądanych zmian w smaku, zapachu czy barwie oraz nie skracać jego przy-

datności do spożycia [40]. Fortyfikacja żywności, obok wymiaru żywieniowego, ma 

także znaczenie marketingowe, gdyż, jak wykazano, po produkty tej kategorii chętniej 

sięgają konsumenci [41].Obecnie żywność fortyfikowana jest powszechnie dostępna 

dla konsumentów, świadczy o tym np. szeroka gama produktów wzbogaconych 

w magnez. Na ryku możemy dostać m.in. mleko zagęszczone do kawy, które zawiera 

56 mg magnezu na 100 g produktu, nektar wieloowocowy o nazwie Multiwitamina 

zawierający 56 mg tego pierwiastka w 100 cm
3
 produktu, kawę cappuccino w postaci 

jednorazowej saszetki, której jedna porcja (200 cm
3
 mleka oraz 4 g produktu) dostarcza 

64 mg magnezu [42]. Producenci oferują również duży wybór produktów wzbogaco-

nych w kwasy tłuszczowe omega-3: jogurty i sery (Low-fat Cheddar Cheese Fortified 

with Omega 3 Fatty Acids, Sorrento Cheese), margaryny (Optima Omega 3, Margaryna 
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Omega 3 Bio), płatki śniadaniowe (Perky's Crunchy Flax Cereal z kwasami omega 3, 

Kellogg’s: Raisin Bran Omega 3) oraz batony zbożowe [43]. Producenci rekomendują 

swoje produkty osobom chcącym prowadzić zdrowy tryb życia. Podczas ich reklam 

padają hasła o poprawie stanu zdrowia, lepszym samopoczuciu, koncentracji, odzyskaniu 

sił witalnych. Podkreślaną zaletą produktów fortyfikowanych jest innowacyjnych 

i zawartość substancji pomocnych w prewencji chorób dietozależnych [42].  

6. Podsumowanie 

Niniejsza praca ukazuje biofortyfikację jako metodę radzenia sobie z jednym 

z największych problemów współczesnego świata – niedoborem składników odżyw-

czych (ukrytym głodem). Mimo ogólnie panującego przekonania, że braki podstawo-

wych składników w diecie występują u mieszańców państw Trzeciego Świata, z tego 

rodzaju nieprawidłowościami często spotykamy się w krajach wysoko rozwiniętych. 

A więc ukryty głód spowodowany jest nie tylko kwestiami ekonomicznymi, kiedy 

zróżnicowana dieta jest nieosiągalna ze względu na zbyt niski dochód rodziny, ale 

również wyborami, np. przejściem na dietę wegańską albo brakiem wiedzy o koniecz-

ności spożywania zrównoważonej diety. Niedobór mikroelementów i witamin zaburza 

wiele funkcji metabolicznych prowadząc do negatywnych zmian w organizmie czło-

wieka, a w konsekwencji do choroby. Anemia, wole endemiczne, kurza ślepota, 

niepłodność, zaburzenia koncentracji, wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na 

osteoporozę, zaburzenia w rozwoju płodu – to tylko niektóre z nieprawidłowości, którym 

można zapobiec stosując np. uprawy biofortyfikowane na szeroką skalę. Obecnie rola 

żywności nie sprowadza się tylko do dostarczenia składników odżywczych. Konsumenci 

chętnie sięgają po produkty, które w pełni pokrywają zapotrzebowanie organizmu na 

substancje, których niedobory są powszechne w społeczeństwie lub w substancje 

pomocne w prewencji chorób dietozależnych Rozwijając się dwutorowo, metodami 

hodowlanymi z wykorzystaniem narzędzi biotechnologicznych oraz z użyciem inżynierii 

genetycznej, biofortyfikacja może być stosowana również w państwach prowadzących 

wobec organizmów modyfikowanych genetycznie politykę nieprzychylną albo całko-

wicie zakazującą ich dystrybucji. Biofortyfikacja jest strategią umożliwiającą rozwój 

cywilizacyjny zmniejszając śmiertelność niemowląt oraz poprawiając ogólny poziom 

życia ludzi. 
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Biofortyfikacja – metoda na zdrowszą żywność  

Streszczenie 

Niedoborowi mikroelementów i witamin u ludzi można zaradzić poprzez dywersyfikację żywności, 

suplementację, fortyfikację żywności oraz biofortyfikację. Wśród wymienionych metod biofortyfikacja 

wydaję się obiecującym narzędziem do rozwiązania problemu niedożywienia przez podniesienie stężenia 

biodostępnych witamin i składników odżywczych w roślinach. Otrzymanie produktów biofortyfikowanych, 

które stanowią żywność funkcjonalną, może odbywać się przez wykorzystanie konwencjonalnych metod 

hodowlanych, z użyciem narzędzi biotechnologicznych albo metod inżynierii genetycznej. Do tej pory 

naukowcom udało się uzyskać żywność wzbogaconą w biodostępne ilości żelaza, jodu, selenu, cynku, 

witamin z grupy B, witaminy E oraz witaminy A. Pierwszą komercyjnie dostępną biofortyfikowaną rośliną 

jest odmiana ryżu siewnego wzbogacona o geny szlaku biosyntezy β-karotenu – tzw. „złoty ryż”. Mimo 

niewątpliwych sukcesów tej metody, wciąż istnieje wiele niewiadomych w obecnie stosowanych technikach 

biofortyfikacji, co sprawia, że jest ona trudnym przedsięwzięciem. 

Słowa klucze: Biofortyfikacja, mikroelementy, makroelementy, witaminy 
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Biofortification – a method for healthier food 

Abstract 

Human deficiency in micronutrients and vitamins can be remedied by food diversification, supplemen-

tation, fortification and biofortification. Among these methods, biofortification appears to be a promising 

tool for solving the problem of malnutrition by increasing the concentration of bioavailable vitamins and 

nutrients in plants. Biofortified products which constitute functional food, can be obtained by using 

conventional breeding methods, biotechnological tools or genetic engineering methods. So far, scientists 

have succeeded in obtaining food enriched with bioavailable amounts of iron, iodine, selenium, zinc, B 

vitamins, vitamin E and vitamin A. The first commercially available biofortified plant is a rice variety 

enriched with genes of the β-carotene biosynthetic pathway in the seeds – the so called "golden rice". 

Despite the undoubted successes of this method, there are still many uncertainties in the currently used 

biofortification techniques, making its broad application a difficult task. 

Keywords: biofortification, microelements, macronutrients, vitamins 
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Ocena zmian właściwości reologicznych 

biodegradowalnych kompozytów zawierających 

nanocząstki srebra w czasie 

1. Wprowadzenie 

Osiągnięcia nanotechnologii są stosowane w wielu dziedzinach gospodarki poprzez 
co odnajdują coraz szersze grono odbiorców, a ich wpływ na stan środowiska natural-
nego i funkcjonowanie organizmów żywych wzrasta. Nanocząstki określonych metali 
takich jak złoto i srebo odnajdują szerokie wykorzystanie w takich dziedzinach jak 
m.in. biotechnologia, nowoczesne rolnictwo, kosmetologia oraz w technologia spo-
żywcza do produkcji nowoczesnych opakowań na żywność [1]. Jednym z przykładów 
możliwości pozyskiwania nanocząstek srebra jest metoda syntezy chemicznej opierająca 
się na redukcji soli np.: azotanu(V) srebra, przy wykorzystaniu potencjału określonych 
substancji o działaniu redukującym tzw. reduktorów w przestrzeni medium stabilizu-
jącego proces agregacji otrzymanych struktur, co prowadzi do stworzenia bioaktyw-
nych, płynnych żeli [2]. Nanocząstki srebra osiągają zwykle wielkości poniżej 100 nm 
oraz posiadają zróżnicowane kształty m.in. kuliste oraz trójkątne, co również wpływa 
na liczne właściwości biologiczne uzależnione od form przestrzennych jakie te związki 
przyjmują. Jedną z nich jest przeciwdziałanie rozwojowi niepożądanego mikrobiomu. 
Ta cecha kierunkuje badania laboratoryjne w kierunku stosowania nanomateriałów 
widzianych jako potencjalne surowce aktywne do procesu produkcji nowoczesnych, 
biodegradowalnych opakowań na produkty przeznaczone do sprzedaży w przemyśle 
spożywczym, które mogłyby przedłużać termin przydatności produktów żywnościo-
wych do spożycia [3]. Przykładem surowca pochodzącego ze związków naturalnych, 
który mógłby odnaleźć swoje zastosowanie w tworzeniu opakowań na żywność jest 
alginian sodu. To przykład kopolimeru, którego strukturę tworzą połączone wiąza-
niami glikozydowymi reszty kwasów: α-L-guluronowego i β-D-mannuronowego. Ze 
względu na specyficzne właściwości reologiczne roztwory wodne alginianu sodu 
wykazują specyficzną lepkość uzależnioną od masy cząsteczkowej tego biopolimeru 
[4]. Reologia jest nauką charakteryzującą zachowywanie się substancji rzeczywistych 
pod wpływem działania określonych naprężeń. Podstawowym pojęciem opisującym 
właściwości reologiczne roztworów wodnych jest lepkość [5, 6]. Dobre właściwości 
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reologiczne wykazywane przez alginian sodu w porównaniu z innymi polisachary-
dami, zostały potwierdzone w pracy [7]. 

Właściwości reologiczne kompozytów zawierających nanocząstki określonych 
pierwiastków powstałych w strukturze żelatyny zostały opisane jako potencjalnie 
nadające się do wykorzystania w przemyśle spożywczym w pracy [8]. Cechy reolo-
giczne nanokompozytów zawierających nanocząstki srebra zostały scharakteryzowane 
również w pracy [9]. 

Polisacharydy, w tym alginiany mają wpływ na właściwości reologiczne,  
a w szczególności właściwości lepkosprężyste jakie tworzą ich roztwory koloidalne. 
Właściwości reologiczne: surowców, półproduktów czy gotowych preparatów są 
ważne z punktu widzenia potencjalnej produkcji i decydują o cechach użytkowych oraz 
wpływają na jakość analizowanych pozyskiwanych prób doświadczalnych. Znajomość 
właściwości reologicznych pozwala na odpowiedni dobór składników, optymalizację 
procesu, jak również kontrolę zmian zachodzących w badanym układzie. W dzisiejszych 
czasach poszukuje się nowych rozwiązań w przemyśle i gospodarce w produkowaniu 
nowoczesnych tworzyw posiadających charakter biodegradowalny, a przez to bezpie-
czny dla poprawnego funkcjonowania środowiska naturalnego. Łatwość rozkładu do 
podstawowych substancji organicznych, niskie koszta produkcyjne oraz zadowalające 
właściwości fizyczne oraz reologiczne są cechami pożądanymi w debacie dotyczącej 
innowacyjnych metod tworzenia bioaktywnych, ekologicznych opakowań na żywność, 
które nie powodowałyby degradacji ekosystemu [10]. 

Opakowania bioaktywne różnią się od powszechnie wykorzystywanych tworzyw 
sztucznych stosowanych w przemyśle spożywczym. Cechą charakterystyczną aktyw-
nych materiałów jest obecność w ich strukturze czynników wykazujących pożądane 
właściwości, które można wykorzystać do polepszenia walorów sensorycznych 
przechowywanych produktów spożywczych. Szczególnie ważnym aspektem z punktu 
widzenia przechowywania żywności jest zapewnianie ochrony przed uszkodzeniem 
mechanicznym oraz szybkim psuciem się na skutek rozwoju niepożądanego mikro-
biomu [11]. Przykładem innowacyjnych materiałów o charakterze biodegradowalnym 
są nanokompozyty pozyskiwane ze źródeł naturalnych (w szczególności biopolimerów) 
zawierające w swojej powierzchni nanocząstki srebra. Ich charakterystycznym aspektem 
poddawanym wielu analizom w dzisiejszym świecie jest ochrona żywności i przedłu-
żanie jej okresu zdatności do spożycia poprzez stabilizację rozwoju niepożądanej 
mikroflory oraz wysoką przepuszczalność wielu substancji gazowych, których obecność 
mogłaby przyczynić się do utlenienia składników pokarmowych [12]. Możliwości 
płynące z zastosowania nanocząstek srebra obecnych w polisacharydach są obiecujące. 
Nanosrebro działa na komórki bakteryjne hamując liczne procesy biologicznych 
w nich zachodzące i finalnie wywołując zniszczenie struktury komórkowej [13]. 

Zastosowanie nanocząstek metali, obecnych w strukturze surowców stosowanych 
do produkcji nowoczesnych opakowań wymusza konieczność scharakteryzowania 
zachodzenia potencjalnych zmian właściwości reologicznych żeli zawierających nano-
srebro. Analizy reologiczne prowadzone na przestrzeni czasu od momentu syntezy 
nanokomponentów mają ukazać potencjał technologiczny badanych żeli, a więc ocenić 
trwałość badanych żeli na podstawie stopnia degradacji tych materiałów oraz poziomu 
możliwej agregacji srebra wewnątrz struktury alginianu sodu na podstawie kształtu 
uzyskanych krzywych lepkości oraz krzywych oscylacji. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena zmian wybranych właściwości reologicznych zacho-

dzących w czasie, biodegradowalnych kompozytów zawierających nanocząstki srebra. 

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza nanocząstek srebra w alginianie sodu 

3.1.1. Odczynniki zastosowane w syntezie nanosrebra w alginianie sodu 

1. azotan srebra (Sigma Aldrich, Poland, 99,99%, PubChem CID:135191); 

2. alginian sodu (Sigma Aldrich); 

3. amoniak (Sigma Aldrich); 

4. borowodorek sodu (Sigma Aldrich); 

5. ksyloza (Sigma Aldrich); 

6. gliceryna (Sigma Aldrich, 99,5%). 

3.1.2. Przygotowanie żeli zawierających nanocząstki srebra 

Alginian sodu (15 g) rozpuszczono w wodzie destylowanej, żeby stężenie roztworu 

wynosiło 1,5%. Zawiesinę kleikowano w temperaturze 60°C. Następnie odmierzono 

po 200 ml żelu do trzech kolb stożkowych. W dalszej kolejności do poszczególnych 

żeli dodano 0,6 ml azotanu (V) srebra o stężeniu 0,01 mol/dm
3
 oraz 5 ml amoniaku 

(2,5%). W następnej kolejności do żeli dodano roztwór gliceryny, jako plastyfikator, 

w stosunku 1:2 względem alginianu sodu i ogrzewano jednocześnie mieszając przez 

30 minut. Następnie do próbek dodano roztwory substancji redukujących. Do próbki nr 

1 (AlgX) dodano 8 ml (4%) roztworu ksylozy i ogrzewano jednocześnie mieszając. Do 

próbki nr 2 (AlgB) dodano 8 ml (1%) roztworu borowodorku sodu i ogrzewano jedno-

cześnie mieszając. Próbkę nr 3 (AlgK) oznaczono jako kontrolę i pozostawiono bez 

dodania roztworu substancji redukującej. 

3.2. Spektroskopia FTIR 

Widma FTIR-ATR zostały opracowane z wykorzystaniem spektrofotometru 

MATTSON 3000 FT-IR (Madison, Wisconsin, USA) posiadającego nasadką reflek-

syjną 30SPEC 30° oraz akcesorium MIRacle ATR firmy PIKE Technologies Inc., 

Madison, Wisconsin, USA, z zakresem 4000-700 oraz rozdzielczością 4 cm. 

3.3. Spektrometria UV-VIS  

Widma absorpcyjne UV-VIS zostały opracowane z wykorzystaniem spektro-

fotometru skaningowego Shimadzu 2101, w zakresie 200-800 nm. 

3.4. Właściwości reologicznych 

Właściwości reologiczne 1,5% żeli zawierających nanosrebro badano w tempera-

turze 20
o
C. Do badań wykorzystano reometr rotacyjny RS-6000 (ThermoFischer, 

Karlsruhe, Niemcy), stosując układ stożek-płytka o średnicy 35 mm, kącie 2
o
 i szczelinie 

0,106 mm. Badania reologiczne otrzymanych nanokompozytów przeprowadzono zaraz 

po ich przygotowaniu, po 2 miesięcznym oraz 4 miesięcznym okresie przechowywania. 

Badane próbki były przechowywane w temperaturze 4
o
C. Badania prowadzono 

z rosnącą szybkością ścinania w zakresie wartości od 1 s
-1

 do 1000 s
-1

.  



Ocena zmian właściwości reologicznych biodegradowalnych kompozytów  

zawierających nanocząstki srebra w czasie 

 

43 

Zakres liniowej lepkosprężystości określono wyznaczając zależność modułu maga-

zynowania (G’) i modułu stratności (G”) przy stałej częstotliwości 1 Hz. Spektra 

mechaniczne określono w zakresie liniowej lepkosprężystości przy stałej amplitudzie 

(γ = 0,1) dla częstotliwości w zakresie 0,1 Hz do 10 Hz. 

4. Wyniki i dyskusja 

4.1. Spektroskopia FTIR 

W widmach FTIR zanotowano pasma w zakresie 3000-3500cm
-1

, które są typowe 

dla wiązań wodorowych w polisacharydach oraz pasma absorpcyjne w zakresie  

950-1050cm
-1

, typowe dla obecności wiązania C-O. Uzyskane widma są specyficzne 

dla zastosowanego polisacharydu (alginianu sodu), co oznacza, że podczas prowa-

dzenia reakcji otrzymywania nanostruktur srebra nie uzyskano wiązań między nimi, 

a strukturą alginianu sodu, co wskazuje, na fakt, że ten polisacharyd jest dobrym 

nośnikiem [14]. 

 

Wykres 1. Widma FTIR otrzymane dla poszczególnych prób badawczych [opracowanie własne] 
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4.2. Spektrometria UV-VIS  

W przypadku nanosrebra uzyskanego przy zastosowaniu wszystkich substancji 

redukujących otrzymano określone widma. Zobrazowano specyficzny dla nanosrebra 

pik w zakresie 350-600 nm. Kształt piku w przypadku nanosrebra uzyskanego z wyko-

rzystaniem borowodorku sodu jako reduktora (AlgB) świadczy o niejednorodności 

nanostruktur srebra (wyk. 2). Najwyższy pik ukazany na poniższym wykresie 

odpowiada próbce z nanocząstkami srebra uzyskanymi przez zastosowanie ksylozy 

(AlgX) jako substancji redukującej. 

 

Wykres 2. Widma UV-VIS otrzymane dla poszczególnych prób badawczych [opracowanie własne] 

4.3. Ocena właściwości reologicznych żeli polisacharydowych  

4.3.1. Krzywe lepkości uzyskane na przestrzeni czasu: od rozpoczęcia 

eksperymentu (0 m) po dwóch miesiącach (2 m) oraz czterech miesiącach 

(4 m) od rozpoczęcia prowadzonego doświadczenia dla poszczególnych 

próbek badawczych 

Wyniki badań reologicznych badanych żeli przedstawiono w formie graficznej na 

wykresach od 3 do 11. Na wykresach od 3 do 6 przedstawiono krzywe lepkości dla 

wszystkich żeli zaraz po sporządzeniu oraz po 2 i 4 miesięcznym okresie przecho-

wywania w temperaturze 4
o
C. 
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Wykres 3. Krzywe lepkości uzyskane na przestrzeni 4 miesięcy dla próby kontrolnej [opracowanie własne] 

 

Wykres 4. Krzywe lepkości uzyskane na przestrzeni 4 miesięcy dla próby zawierającej nanocząstki srebra 

pozyskane przez zastosowanie borowodorku sodu [opracowanie własne] 
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Wykres 5. Krzywe lepkości uzyskane na przestrzeni 4 miesięcy dla próby zawierającej nanocząstki srebra 

pozyskane przez zastosowanie ksylozy [opracowanie własne] 

 

Wykres 6. Krzywe lepkości uzyskane na przestrzeni 4 miesięcy od założenia eksperymentu dla wszystkich 

badanych prób [opracowanie własne] 



Ocena zmian właściwości reologicznych biodegradowalnych kompozytów  

zawierających nanocząstki srebra w czasie 

 

47 

Analiza danych doświadczalnych przedstawionych na wykresach od 3 do 6 doty-

czących krzywych lepkości żeli zawierających nanocząstki srebra pozwoliła stwierdzić, 

że preparaty w analizowanym zakresie szybkości ścinania są cieczami nienewtono-

wskimi rozrzedzanymi ścinaniem. Najwyższe wartości lepkości pozornej uzyskano dla 

próby kontrolnej. Wartości lepkości pozornej otrzymane dla żeli zawierającej nano-

cząstki srebra pozyskane przez zastosowanie ksylozy i borowodorku sodu są do siebie 

bardzo zbliżone i niższe od wartości lepkości próby kontrolnej. 

4.3.2. Badania oscylacyjne dla poszczególnych próbek na przestrzeni czasu 

od rozpoczęcia eksperymentu (0 m) po dwóch miesiącach (2 m) oraz po 

czterech miesiącach (4 m) od rozpoczęcia prowadzonego doświadczenia 

Właściwości lepkosprężyste badanych żeli polisacharydowych (AlgK, AlgB, AlgX) 

w temperaturze 20ºC określono przy użyciu właściwości dynamicznych, a moduł 

zachowawczy (G’) i moduł stratności (G”) przedstawiono na wykresach 7-11. 

 

Wykres 7. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości f dla próby kontrolnej (AlgK) [opracowanie własne] 

 

 



 

Miłosz Rutkowski, Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, Gohar Khachatryan, Urszula Goik 

 

48 

 

Wykres 8. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości f dla żelu z nanosrebrem pozyskanym przez użycie 

ksylozy jako reduktora (AlgX) [opracowanie własne] 

 

Wykres 9. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości f dla żelu z nanosrebrem pozyskanym przez użycie 

borowodorku sodu jako reduktora (AlgB) [opracowanie własne] 
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Wykres 10. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości f dla wszystkich badanych żeli w dniu rozpoczęcia 

eksperymentu (0 m) [opracowanie własne] 

 

Wykres 11. Zależność modułu G’ i G” od częstotliwości f dla wszystkich badanych żeli po 4 miesiącach od 

rozpoczęcia eksperymentu [opracowanie własne] 

Wszystkie analizowane żele wykazywały wartości modułów G” i G’ zbliżone do 

siebie (wyk. 7-11). Najwyższe wartości modułów obserwuje się dla próby kontrolnej, 

zaś żele zawierające nanocząstki srebra uzyskane poprzez zastosowanie związków 

redukujących (ksylozy i borowodorku sodu) posiadają wartości modułów bardzo 

zbliżone. Obecność nanocząstki srebra wpłynęła na obniżenie wartości modułów. Można 
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zaobserwować także, iż wartości modułu stratności są większe od modułu zachowaw-

czego. Wyniki przeprowadzonych analiz w kierunku oceny właściwości reologicznych 

żeli polisacharydowych zawierających nanocząstki srebra uzyskane poprzez zastoso-

wanie związków redukujących (ksylozy i borowodorku sodu) oraz kontroli pozbawionej 

obecności nanocząstek srebra wykazały, że mimo upływającego czasu od rozpoczęcia 

eksperymentu (0 m), po dwóch miesiącach od rozpoczęcia eksperymentu (2 m) oraz po 

czterech miesiącach od rozpoczęcia eksperymentu (4 m), żele pod kątem reologicznym 

pozostają zadowalające (wyk. 3-11). 

Pozyskiwanie chemiczne nanocząsteczek srebra w płynnym roztworze alginianu 

sodu, jako nośnika otrzymywanego nanosrebra, wydaje się być jedną z bardziej 

wydajnych metod syntezy nanocząstek metali. spomiędzy do tej pory opisywanych 

w nomenklaturze naukowej [2]. Ocena właściwości reologicznych badanych żeli 

alginianowych zawierających nanocząstki srebra oraz bez ich dodatku prowadzi do 

ukazania potencjalnych różnic w jakości uzyskanych komponentów oraz określenia 

stopnia agregacji nanosrebra w strukturze polisacharydu w czasie. Charakter krzywych 

badanych żeli nie odbiega od tych, które można obserwować w pracach, w których 

otrzymano zbliżone wartości lepkości pozornej [16, 17]. Podobne właściwości reolo-

giczne i strukturalne typowe dla płynów niewtonowskich jakie tworzą roztwory wodne 

licznych polisacharydów, których przykładem jest alginian sodu opisano w pracy [15]. 

5. Wnioski 

Wnioskuje się, że biodegradowalne kompozyty zawierające nanocząstki srebra 

pozyskane przez zastosowanie substancji redukujących: ksylozy, borowodorku sodu 

oraz kontrola zachowują dobre właściwości reologiczne mimo upływającego czasu. 

Mogłyby one odnaleźć swoje zastosowanie m.in. jako surowce do tworzenia biode-

gradowalnych opakowań aktywnych na żywność oraz w przemyśle kosmetycznym do 

tworzenia nowoczesnych kosmetyków.  

Niniejsze doświadczenie jest analizą pilotażową i ze względu na rokujące wyniki 

badań zostaną w przyszłości podjęte kolejne analizy w celu scharakteryzowania 

właściwości reologicznych żeli polisacharydowych zawierających nanocząstki metali 

w swojej strukturze.  
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Ocena zmian właściwości reologicznych biodegradowalnych kompozytów 

zawierających nanocząstki srebra w czasie 

Streszczenie 

Reologia to nauka zajmująca się charakteryzowaniem procesu odkształcania się określonych ciał rzeczy-

wistych. Szczególnie opisywanymi w literaturze właściwościami reologicznymi są lepkość oraz sprężystość. 

Cechy te są istotne z punktu widzenia naukowego i przemysłowego w rozważaniach dotyczących wyko-

rzystania różnorodnych surowców do produkcji m.in. opakowań aktywnych o charakterze biodegrado-

walnym. W procesie tworzenia innowacyjnych materiałów potencjalnie nadających się do wykorzystania 

w gospodarce potrzebne są informacje dotyczące przemian zmian właściwości reiologicznych badanych 

substancji w określonym czasie. Związkami wykazującymi właściwości reologiczne są żele polisacharydowe 

zawierające nanocząstki srebra. W ich syntezie wykorzystano alginian sodu, do którego, po skleikowaniu, 

dodano azotan(V)srebra oraz roztwór amoniaku. Jako związki redukujące zastosowano roztwory wodne 

borowodorku sodu oraz ksylozy. Celem pracy była ocena zmian wybranych właściwości reologicznych 

zachodzących w czasie, biodegradowalnych kompozytów zawierających nanocząstki srebra. Właściwości 

reologiczne 1,5 % żeli zawierających nanosrebro badano w temperaturze 20oC. Do badań wykorzystano 

reometr rotacyjny RS-6000 (ThermoFischer, Karlsruhe, Niemcy), stosując układ stożek-płytka o średnicy 

35 mm, kącie 2o i szczelinie 0.106 mm. Badania reologiczne otrzymanych nanokompozytów przeprowadzono 

zaraz po ich przygotowaniu, po 2 miesięcznym oraz 4 miesięcznym okresie przechowywania. Badania 

prowadzono z rosnącą szybkością ścinania w zakresie wartości od 1 s-1 do 1000 s-1. Wyniki przeprowa-

dzonych badań: krzywe płynięcia oraz oscylacje otrzymane dla poszczególnych prób dowodzą, że zmiany 
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właściwości reologicznych zachodzące podczas czasowego przechowywania badanych żeli polisacha-

rydowych zawierających nanocząstki srebra uzyskane poprzez zastosowanie związków redukujących 

(ksylozy i borowodorku sodu) oraz próba kontrolna niezawierająca nanosrebra mimo upływającego czasu 

pozostają zadowalające i nie zmieniają się istotnie względem siebie. Wnioskuje się, że biodegradowalne 

kompozyty zawierające nanocząstki srebra pozyskane przez zastosowanie substancji redukujących: 

ksylozy, borowodorku sodu oraz kontrola zachowują dobre właściwości reologiczne mimo upływającego 

czasu. Mogłyby one odnaleźć swoje zastosowanie m.in. jako surowce do tworzenia biodegradowalnych 

opakowań aktywnych na żywność oraz w przemyśle kosmetycznym do tworzenia nowoczesnych 

kosmetyków. 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząstki srebra, właściwości reologiczne, biopolimery, lepkość 

Assessment of changes in the rheological properties of biodegradable composites 

containing silver nanoparticles over time 

Abstract 

Rheology is the science that characterizes the deformation process of specific real bodies. Viscosity and 

elasticity are the rheological properties particularly described in the literature. These features are important 

from the scientific and industrial point of view in considering the use of various raw materials for production, 

including biodegradable active packaging. In the process of creating innovative materials potentially 

suitable for use in the economy, information is needed on the changes in the rheological properties of the 

tested substances over time. The compounds showing rheological properties are polysaccharide gels 

containing silver nanoparticles. In their synthesis, sodium alginate was used, to which, after gluing, silver 

nitrate (V) and ammonia solution were added. Water solutions of sodium borohydride and xylose were 

used as reducing compounds. The aim of the study was to assess changes in selected rheological properties 

over time, biodegradable composites containing silver nanoparticles. The rheological properties of 1.5% of 

gels containing nanosilver were tested at 20oC. An RS-6000 rotational rheometer (ThermoFischer, 

Karlsruhe, Germany) was used for the tests, using a cone-plate system with a diameter of 35 mm, angle of 

2o and a gap of 0.106 mm. Rheological tests of the obtained nanocomposites were carried out immediately 

after their preparation, after a 2-month and 4-month storage period. The tests were carried out with an 

increasing shear rate within the value range from 1 s-1 to 1000 s-1. The results of the research: flow curves 

and oscillations obtained for individual samples prove that the changes in rheological properties occurring 

during the temporary storage of the tested polysaccharide gels containing silver nanoparticles obtained by 

the use of reducing compounds (xylose and sodium borohydride) and the control sample without nanosilver, 

despite the passage of time, remain satisfactory and they do not change significantly with respect to each 

other. It is concluded that biodegradable composites containing silver nanoparticles obtained by the use of 

reducing substances: xylose, sodium borohydride and control retain good rheological properties despite the 

passage of time. They could find their application, among others as raw materials for the creation of biode-

gradable active packaging for food and in the cosmetics industry for the creation of modern cosmetics. 

Keywords: nanotechnology, silver nanoparticles, rheological properties, biopolymers, viscosity 
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Zastosowanie nanonośników 5-fluorouracylu  

w terapii raka jelita grubego  

1. Wstęp 

Ostatnio opublikowane dane statystyczne wykazały, iż pośród chorób nowotwo-

rowych występujących najczęściej, rak jelita grubego znalazł się na drugim miejscu 

wśród kobiet i na trzecim miejscu wśród mężczyzn oraz był odpowiedzialny za 935173 

zgonów w 2020 r. [1]. Identyczną tendencję obserwujemy w polskiej populacji, 

w której to rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym zarówno 

pod względem występowania, jak i śmiertelności, częściej diagnozowany jest tylko rak 

płuca u mężczyzn i rak piersi u kobiet. Biorąc pod uwagę powyższe statystyki oraz 

dane Światowej Organizacji Zdrowia, można sformułować wniosek, iż liczba nowych 

przypadków raka jelita grubego w Polsce będzie stale wzrastać, aż do 2040 r. Szacuje 

się, że dynamika wzrostu względem 2018 r. w 2040 r. (13271 w 2018 r. i 17925 

w 2040 r.) wyniesie ok. 35% [2]. 

Etiologia raka jelita grubego nie została jeszcze do końca poznana. Na podstawie 

przeanalizowanych danych literaturowych z ostatnich lat, można stwierdzić, iż 

nowotwory, które nie są zbyt często diagnozowane stanowią ok. 65-85% zachorowań, 

zaś pozostałe przypadki mają podłoże genetyczne [3]. Nieocenione są badania przesie-

wowe (ang. screeening), dzięki którym możliwe jest wykrycie choroby na wczesnym 

etapie rozwoju, a następnie wdrożenie leczenia. Do obecnie dostępnych metod leczenia 

nowotworu jelita grubego należy 5-fluorouracyl (5-FU) w monoterapii, leczenie 

z wykorzystaniem schematów lekowych oraz terapie innowacyjne (terapie molekularne, 

programy lekowe, medycyna personalizowana) [4-9]. Na szczególną uwagę zasługują 

rozwiązania z dziedziny nanotechnologii, które znalazły zastosowanie w terapii przeciw-

nowotworowej [10]. Ze względu na swoje specyficzne właściwości fizykochemiczne 

(rozmiar, kształt, powierzchnia właściwa) oraz biologiczne (kontrolowane uwalnianie, 

kompatybilność) są on rozpatrywane jako potencjalne nośniki leków, m.in. 5-FU [11-

13]. Liczne badania, porównujące nanocząstki oraz konwencjonalne formy leków, 

dowodzą, iż nanoformulacje wykazują wysoką skuteczność terapeutyczną, a także 

ograniczają działania niepożądane cytostatyków [14-16]. 

Farmakoekonomika, z uwagi na fakt, iż jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy 

z pograniczna ekonomii i medycyny – również znalazła zastosowanie w ocenie 
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skuteczności stosowanych metod leczenia raka jelita grubego [17-22]. Dzięki tej ocenie 

możliwe jest porównanie dwóch lub więcej zastosowanych opcji terapeutycznych 

i oszacowanie, która z nich jest bardziej kosztowo i efektywnie opłacalna [23, 24]. 

W przyszłości, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom z dziedziny nanotechnologii oraz 

farmakoekonomiki, możliwe będzie pokonanie ograniczeń konwencjonalnej terapii 

przeciwnowotworowej oraz oszacowanie redukcji kosztów przyszłego leczenia 

pacjentów onkologicznych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania 

nanonośników 5-FU w terapii nowotworów jelita grubego, zwłaszcza w leczeniu 

gruczolakoraków. W pracy przedstawiono epidemiologię (uwzględniając zarówno 

dane populacji polskiej, jak i światowej) oraz etiologię raka jelita grubego. Zaprezento-

wano również dostępne metody leczenia, terapie innowacyjne oraz ich koszty. Przed-

stawione zostały także rozwiązania z dziedziny nanotechnologii, które obecnie propo-

nowane są do zastosowania w leczeniu raka jelita grubego. Przeanalizowano również 

aspekt farmakoekonomiczny zaproponowanych metod wykorzystujących nanocząstki, 

dzięki czemu możliwe jest oszacowanie kosztów i efektów poszczególnych metod 

leczenia. Niewątpliwie przedstawione aspekty terapii raka jelita grubego są przyszło-

ściowym rozwiązaniem, które umożliwi pokonanie konwencjonalnych ograniczeń 

płynących z obecnie stosowanych metod leczenia tego rodzaju nowotworu oraz 

przyczyni się do poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych. 

2. Epidemiologia raka jelita grubego  

Na podstawie danych opublikowanych przez International Agency for Research on 

Cancer w 2020 r., w bazie GLOBOCAN 2020, zdiagnozowano 1931590 nowych 

przypadków raka jelita grubego. W przypadku mężczyzn odnotowano ponad milion 

nowych przypadków (1065960), zaś jeżeli chodzi o kobiety było to ponad 800 tys. 

(865630) nowych zachorowań. Rak jelita grubego jest czwartym, co do częstości 

występowania nowotworem na świecie oraz trzecią najczęściej diagnozowaną postacią 

nowotworu. Należy podkreślić, iż rak jelita grubego znalazł się na drugim miejscu 

wśród kobiet i na trzecim miejscu wśród mężczyzn, i w 2020 r. był odpowiedzialny za 

935173 zgonów [1]. 

Stanowi on 11% wszystkich rozpoznawanych nowotworów na świecie, a dane sza-

cunkowe zakładają ok. milion nowych przypadków raka jelita grubego rocznie [25-26]. 

Nowotwór ten dotyka częściej mężczyzn niż kobiety (rys. 1). W skali świata (dane 

dostępne za 2018 r.) standaryzowane współczynniki zachorowalności w przeliczeniu 

na 100 tys. przypadków wynosiły: 23,6 u mężczyzn oraz 16,3 u kobiet. Jeżeli 

uwzględnimy kraje o wysokim i niskim wskaźniku rozwoju społecznego – HDI (ang. 

Human Development Index), to wskaźniki kształtują się na poziomie 30,1/10
5
 u męż-

czyzn w krajach o wysokim wskaźniku HDI oraz 8,4/10
5 
w krajach o niskim wskaźniku 

HDI. Analizując zachorowania u płci przeciwnej, powyższe wskaźniki wynoszą 

odpowiednio 20,9/10
5
 i 5,9/10

5
 [25]. Rak jelita grubego jest piątym pod względem 

śmiertelności nowotworem (ponad 500 tysięcy zgonów w 2018 r., co stanowi 5,8% 

wszystkich zgonów z powodu raka). Skumulowane ryzyko zgonu z powodu raka jelita 

grubego w wieku od 0 do 74 lat zostało oszacowane na 0,66% wśród mężczyzn 

i 0,44% wśród kobiet [25]. Współczynniki zapadalności oraz umieralności na nowotwór 

raka jelita grubego wciąż rosną. Dostępne dane za 2015 r., wskazują, iż w Polsce 
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zachorowało 18127 osób. Standaryzowane współczynniki zachorowalności na raka 

okrężnicy kształtowały się na poziomie 17,7/10
5
/rok u mężczyzn oraz 11,55/10

5
/rok 

u kobiet [27].  

 

Rysunek 1. Epidemiologia raka jelita grubego, opracowanie własne na podstawie [25, 27] 

3. Etiologia raka jelita grubego 

Etiologia raka jelita grubego nie jest jeszcze do końca poznana. Przypuszcza się, iż 

rozwój tego nowotworu zaczyna się od niekontrolowanej, nadmiernej proliferacji 

komórek nabłonkowych błony śluzowej, które nie wykazują cech nowotworowych. 

Dochodzi do tworzenia się polipów, które mogą stopniowo rosnąć nawet przez okres 

10-20 lat, zanim staną się zmianami nowotworowymi [25]. Szacuje się, że zaledwie 

10% wszystkich gruczolaków ulega transformacji do raka inwazyjnego, chociaż ryzyko 

zachorowania na raka wzrasta wraz z powiększaniem się polipa. Powstająca w taki 

sposób inwazyjna forma nowotworu nazywana jest gruczolakorakiem i stanowi 96% 

wszystkich nowotworów złośliwych [25]. W zaawansowanym stadium dochodzi do 

zjawiska przerzutowania nowotworów poprzez penetracje do naczyń krwionośnych 

i limfatycznych. Stopień zaawansowania nowotworu jest najczęściej określany przy 

użyciu klasyfikacji TNM [28], w której to cecha T określa wielkość guza pierwotnego 

(ang. Tumor), cecha N odzwierciedla stan regionalnych węzłów chłonnych (ang. Nodes), 

zaś cecha M opisuje brak lub obecność przerzutów odległych (ang. Metastases). 

Niezwykle istotną rolę w występowaniu raka jelita grubego pełni genetyka. Nosi-

cielstwo mutacji genów znacznie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu w ciągu całego 

życia. Pacjenci, u których w rodzinie wystąpił rak jelita grubego bądź zostały stwier-

dzone mutacje w genach, powinni zostać skierowani do poradni specjalistycznej celem 

wykonania badań i oceny ich profilu genetycznych. Umożliwi to ustalenie etiopato-
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genezy nowotworu oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w tym dalszej 

diagnostyki oraz leczenia [5]. 

Do najczęściej występujących zespołów uwarunkowanych przez mutacje genowe 

zaliczamy: 

 dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości – mutacje w genach: MLH1, 

MSH2 bądź MSH6; 

 rodzinna polipowatość gruczolakowata – mutacje genu APC, w wyniku których 

dochodzi do rozrostu nabłonka gruczołowego i rozwoju gruczolaka, a następnie 

do przekształcenia w postać złośliwą, która jest związana z inaktywacją 

onkogenów (K-ras); 

 zespół polipowatości młodzieńczej (zespół Peutza i Jeghersa) [3].  

W przypadku obciążeń genetycznych, należy pamiętać o kontrolowaniu pacjenta 

pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz zachęcić go do uczestni-

czenia w badaniach przesiewowych. Dzięki screeningowi nawet w przypadku wykrycia 

niepokojących zmian, będzie możliwość rozpoczęcia leczenia na wczesnym etapie 

choroby. 

Poza czynnikami genetycznymi, istnieją również inne czynniki predysponujące do 

rozwój nowotworu jelita grubego. Zaliczamy do nich:  

 wiek (najwięcej zachorowań występuje po 75 r.ż.);  

 płeć (częściej chorują mężczyźni);  

 rasę (częściej choruje rasa biała);  

 czynniki geograficzne (największą zachorowalność obserwuje się w północnej 

Europie); 

 styl życia (niska aktywność fizyczna, dieta bogata w tłuszcze, mała liczba 

spożywanych warzyw i owoców oraz żywności nieprzetworzonej, palenie tytoniu, 

a także spożywanie nadmiernej ilości alkoholu) [26]. 

4. Leczenie raka jelita grubego  

W leczeniu nowotworów jelita grubego, zarówno w monoterapii jak i w terapii 

skojarzonej, lekiem pierwszego rzutu jest 5- fluorouracyl (5-FU). Lek ten jest fluorową 

pochodną uracylu przez co należy do antymetabolitów pirymidyn, których mechanizm 

działania bazuje głównie na inhibicji syntazy tymidylanowej [29]. 

Po podaniu 5-FU, większość cząsteczek leku jest inaktywowana przez dehydroge-

nazę dihydropirymidynową (DPD), a następnie jest przekształcana do monofosforanu 

5-fluorodeoksyurydyny (5-FdUMP). Cząsteczka ta jest odpowiedzialna za hamowanie 

aktywności syntazy tymidylanowej (TS), uniemożliwiając metylację monofosforanu 

deoksyurydyny (dUMP) oraz monofosforanu deoksytymidyny (dTMP) [29]. Ponadto, 

5-FdUMP tworzy stabilny kompleks kowalencyjny z syntazą tymidylanową w obecności 

reduktazy metylenotetrahydrofolianu (MTHFR). Powyżej opisane procesy prowadzą 

do zahamowania replikacji i naprawy DNA, co w konsekwencji uniemożliwia dalsze 

podziały komórkowe. Dochodzi wówczas do inhibicji wzrostu komórek nowotworo-

wych i indukcji ich śmierci na drodze apoptozy [4, 29]. Należy podkreślić, iż ekspresja 

oraz aktywność trzech kluczowych enzymów (DPD, TS i MTHFR) może w dużym 

stopniu wpływać na działanie i aktywność przeciwnowotworową 5-FU. 

Mechanizm działania 5-FU został przedstawiony na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Mechanizm działania 5-FU, opracowanie własne na podstawie [4]. FdUMP – monofosforan  

5-fluorodeoksyurydyny; TS – enzym syntaza tymidylanowa; FUTP – fluorydyna 

Analiza skuteczności leczenia przy zastosowaniu 5-FU pokazuje, że wskaźniki 

odpowiedzi pacjentów na leczenie są niskie, co jest bezpośrednio związane jest ze 

skłonnością do rozwoju wrodzonej lub nabytej oporności na ten lek. Może to skutko-

wać poważnymi ograniczeniami w efektywnym procesie leczenia pacjentów i niewiel-

kimi korzyściami terapeutycznymi [30]. W związku z powyższym, obecnie istotnym 

wyzwaniem w praktyce klinicznej jest znalezienie sposobu na poprawę skuteczność 

terapii przy zastosowaniu 5-FU [29]. W ramach prowadzonych prac dąży się do opra-

cowania i syntezy takiej formy leku, np. w postaci nanoformulacji, która mogłaby być 

stosowana w medycynie spersonalizowanej. W przypadku pacjentów ze zdiagnozo-

wanym nowotworem jelita grubego ma ona na celu właściwe zrozumienie przyczyn 

i mechanizmów powodujących niską wrażliwość komórek nowotworowych na terapię 

5-FU [31]. Dostępne dane sugerują, iż identyfikacja i walidacja biomarkerów predyk-

cyjnych dla już istniejących schematów leczenia opartych na 5-FU jak i nowego typu 

terapii celowanych w leczeniu raka jelita grubego przyczyni się w przyszłości do 

poprawy efektywności terapeutycznej pacjentów [30]. 

Wytyczne dotyczące leczenia raka jelita grubego zostały opisane przez Polskie 

Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) w 2015 r. [5]. W zaleceniach została ujęta 

standardowa chemioterapia oaz leczenie molekularne. 

Do istotnych aspektów, które są brane pod uwagę przy wyborze metody leczenia 

należą:  

 możliwość przeprowadzenia zabiegu radykalnej metastazektomii;  

 postęp choroby;  

 występowanie objawów klinicznych oraz  

 indywidualne preferencje chorego.  

Chemioterapia jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych, która to obok 

radioterapii czy też leczenia chirurgicznego, stanowi najbardziej preferencyjną metodę 

terapeutyczną. Mechanizm działania leków przeciwnowotworowych opiera się na 

niszczeniu komórek nowotworu, które to podlegają nieustannym podziałom. Niestety, 

w tym samym czasie dochodzi do znacznego uszkodzenia komórek prawidłowych, 

objawiającego się szeroka gamą działań niepożądanych, do których należą między 

innymi kardiotoksyczność, nefropatie, aplazje/metaplazje szpiku itp. [6]. 
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Leczenie molekularne inaczej zwane terapią celowaną wykorzystuje przeciwciała 

monoklonalne, których mechanizm działania polega na hamowaniu szlaku przeka-

zywania sygnału lub kontroli procesów życiowych komórki nowotworowej [32]. 

Poniżej zostały przedstawione wybrane schematy chemioterapii z wykorzystaniem 

przeciwciał monoklonalnych rekomendowane w leczeniu raka jelita grubego. Etapy 

terapii zaawansowanego raka jelita grubego z uwzględnieniem linii leczenia (I-IV) 

zostały przedstawione na rysunku 3. 

Standardowa chemioterapia – schematy leczenia:  

 LVFU-2 –folinian wapnia + fluorouracyl; 

 kapecytabina; 

 FOLFOX-4 – oksaliplatyna + folinian wapnia + fluorouracyl; 

 FOLFOXIRI – irynotekan + oksaliplatyna + folinian wapnia + fluorouracyl; 

 FOLFIRI – fluororacyl + folinian wapnia + irynotekan; 

 CAPOX (XELOX) – kapecytabina + oksaliplatyna; 

 monoterapia irynotekanem; 

 bewacyzumab z FOLFOX-4 (w drugiej linii leczenia); 

 cetuksymab z FOLFIRI; 

 panitumumab z FOLFOX-4; 

 aflibercept z FOLFIRI (w drugiej linii leczenia); 

 cetuksymab (w trzeciej linii leczenia); 

 panitumumab (w trzeciej linii leczenia); 

 regorafenib [5]. 

Do leczenia molekularnego zaliczamy: 

 aflibercept; 

 bewacyzumab;  

 cetuksymab; 

 panitumumab oraz 

 regorafenib [5]. 

Rozpoczęcie leczenia cetuksymabem lub panitumumabem związane jest z koniecz-

nością wykazania braku mutacji w genach RAS. Szacuje się, że ok. 45% pacjentów ma 

mutację aktywującą gen KRAS lub NRAS (w tym przypadku terapia nie będzie 

skuteczna) ponadto u około 1% analizowanych komórek nowotworowych stwierdza 

się także ekspresję EGFR [33].  

Dostępne dane literaturowe wskazują, że aflibercept skojarzony ze schematem lecze-

nia FOLFIRI tylko w niewielkim stopniu wpływa na wydłużenie czasu przeżycia całko-

witego w porównaniu z chemioterapią stosowaną jako jedyną metodę leczenia (mediana 

– 13,5 vs 12,1 miesiąca oraz zmniejszenie względnego ryzyka zgonu o 18%) [33].  

Leczenie pacjentów wyłącznie regorafenibem, u których wcześniej zastosowano 

wszystkie dostępne leki, w porównaniu z leczeniem tylko objawowym, ma wpływ na 

niewielkie wydłużenie czasu przeżycia całkowitego (mediana – 6,4 vs 5,0 miesięcy 

oraz zmniejszenie względnego ryzyka zgonu o 23%). Niestety, w trakcie leczenie 

regorafenibem u większości pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane [33]. 

Zakwalifikowanie pacjenta do określonego programu leczenia zależy od 3 głównych 

czynników:  
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1. obecności mutacji w genach RAS/BRAF;  

2. zastosowanej chemioterapii uzupełniającej oraz  

3. wykonania resekcji guza pierwotnego [7]. 

 

Rysunek 3. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w Polsce, opracowanie własne na podstawie [7]. 

*wyłącznie przy braku mutacji RAS; **wyłącznie przy mutacji BRAF; ***jeżeli nie stosowano wcześniej; 

****terapie nierefundowane w Polsce 

Tabela 1. Leki finansowane w ramach programów lekowych dostępnych w 2018 r. oraz średni koszt rocznej 

terapii [8] 

Nazwa 

programu 

lekowego 

Leki finansowane w 

programach 

lekowych 

Liczba 

pacjentów 

(peseli) dla 

danego leku 

Wartość 

umowy  

z NFZ  

w 2018 r. 

[zł] 

Wartość 

refundacji 

na lek [zł] 

Średni koszt 

terapii rocznej 

w przeliczeniu 

na pacjenta na 

podstawie realnej 

wartości 

refundacji 

rozliczonych mg 

leku [zł] 

Leczenie 

zaawansowan

ego raka jelita 

grubego 

Afliberceptum 136 

Bevacizumabum 1384 

Cetuximabum 1352 

Panitumumabum 1069 

Liczba pacjentów łącznie 3941 
174 855 

148 

158 537 

832 
40 146 

W tabeli 1 zostały przedstawione leki finansowane w ramach programów lekowych, 

które były dostępne w 2018 r. oraz średni koszt rocznej terapii. Łączna liczba pacjentów, 

która została objęta leczeniem wynosiła prawie 4000, zaś średni koszt leczenia jednego 

pacjenta to 40146 zł.  

W raporcie z 2019 r., który dotyczył kosztów nowych technologii lekowych 

w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów [8] zostały przedstawione inno-

wacyjne produkty lecznicze w terapii raka jelita grubego w Polsce, które obecnie nie są 

dostępne. W nawiasie została podana szacowana liczba pacjentów w przypadku objęcia 

refundacją poniższych leków. Należą do nich: 

 dabrafenib w połączeniu z trametynibem oraz wemurafenib stosowany łącznie 

z kobimetynibem, które są wskazane w leczeniu pacjentów na miejscowo zaawan-
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sowanego bądź rozsianego raka jelita grubego przy mutacji BRAF oraz po niepo-

wodzeniu zastosowanego leczenia w pierwszej i w drugiej linii (220 pacjentów); 

 pembrolizumab, który jest stosowany jako leczenie trzeciej linii pacjentów 

z zaawansowanym bądź rozsianym rakiem jelita grubego ze zdiagnozowaną 

niestabilnością mikrosatelitarną (450 pacjentów); 

 triflurydyna i typiracyl, które znalazły zastosowanie w terapii pacjentów z rozsia-

nym rakiem jelita grubego, którzy wcześniej byli leczeni innymi dostępnymi 

metodami, włączając w to chemioterapię oksaliplatyną, irynotekanem oraz fluoro-

pirymidynami, a także terapię inhibitorami EGFR i VEGF lub pacjenci, którzy też 

nie kwalifikują się do tego typu leczenia (2000 pacjentów). 

Całkowita liczba pacjentów, która mogłaby zostać objęta leczeniem w przypadku 

refundacji powyższych leków wynosi niecałe 3000. Stanowi to zarówno szansę na 

leczenie tej grupy pacjentów, jak również jest obciążeniem dla systemu ochrony 

zdrowia i będzie wymagało dodatkowych nakładów ze strony płatnika publicznego. 

Z raportu opublikowanego w 2020 r., pod red. dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-

Sobotki [9] wynika, iż triflurydyna i typiracyl zostały objęte refundacją w 2019 r. (data 

decyzji: 01 listopada 2019 r.) w ramach już istniejącego programu lekowego (załącznik 

B.4.- Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego). Docelowa liczba pacjentów 

została określona na 1500 w pierwszym roku leczenia, zaś szacowane koszty refun-

dacji w przeliczeniu na jednego pacjenta w 2019 r. wynosiły 10011 zł. 

5. Nanosystemy w terapii raka jelita grubego  

Nanotechnologia jest nowoczesną i przyszłościową dziedziną wiedzy, która łączy 

w sobie elementy innych nauk, w tym biologii, mechaniki, chemii oraz informatyki, co 

w konsekwencji nadaje jej charakter interdyscyplinarny. Powyższe odgrywa znaczącą 

rolę w rozwoju medycyny, w tym terapii celowanej dedykowanej leczeniu nowo-

tworów [10]. 

Produktami nanotechnologii są nanocząstki, które to są definiowane jako struktury 

o wielkości do 100 nm przynajmniej w jednym wymiarze. Ze względu na unikalne 

parametry fizykochemiczne oraz determinowane tym samym właściwości biologiczne, 

nanostruktury znalazły zastosowanie w terapii (leczenie celowane, hipertermia, foto-

uczulanie), jak i w diagnostyce (detekcja, obrazowanie) różnych chorób, koncentrując 

się w szczególności na nowotworach [11-13]. Nośniki leków zbudowane na bazie 

nanocząstek najczęściej są strukturami złożonymi z rdzenia oraz powłoki, która to 

może być modyfikowana poprzez funkcjonalizację grup powierzchniowych za pomocą 

ligandów nakierowujących bądź/także ugrupowań chemicznych służących do komplek-

sowania substancji aktywnej, np. leku, poprawy kompatybilności itp. 

Niewątpliwie ogromnym wyzwaniem jest poszukiwanie nowych opcji terapeutycz-

nych, które będą charakteryzować się wysoką skutecznością przy niewielu działaniach 

niepożądanych [14-16]. Podstawową zaleta wynikająca z zastosowania nośników 

leków jest ich zdolność do dostarczania i kontrolowanego uwalniania substancji biolo-

gicznie czynnej, w tym leku, w miejscu objętym procesem patologicznym np. nowo-

tworem. Powyższe pozwala na redukcję działań niepożądanych, mających miejsce 

podczas standardowej farmakoterapii oraz zmniejszenie częstości podawania i tym 

samym poprawę stanu pacjenta. Dotychczas opublikowane dane literaturowe wykazały, 
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iż wiele materiałów może być wykorzystane do otrzymania nanocząstek dedyko-

wanych do transportu leków przeciwnowotworowych. W przypadku 5-FU, będącego 

lekiem z wyboru w terapii nowotworów jelita grubego zaprojektowano następujące 

nośniki: 

 liposomy;  

 biodegradowalne nanocząstki polimerowe;  

 syntetyczne nanocząstki polimerowe; 

 nanocząstki krzemionki [11, 14].  

 

Rysunek 4. Zalety zastosowania nośników 5-FU w terapii raka jelita grubego,  

opracowanie własne na podstawie [14-16] 

Zastosowanie każdej z wymienionych nanocząstek wykazuje pewne benefity na 

poziomie biologicznym. W przypadku nanocząstek na bazie lipidów stałych jako 

nośników 5-FU udowodniono poprawę wchłaniania leku oraz wykazano zwiększoną 

aktywność przeciwnowotworową. Z kolei aplikacja nanocząstek na bazie chitozanu 

powoduje znaczne zmniejszenie toksycznego wpływu na komórki zdrowe, poprawę 

wchłaniania leku oraz zmniejszenie częstości dawkowania i podaży leku. Ponadto 

odnotowano zwiększenie skuteczności ukierunkowania i akumulacji chemioterapeutyku 

w komórkach nowotworowych. Zwiększoną aktywność przeciwnowotworową stwier-

dzono także po ekspozycji komórek raka jelita grubego na nanocząstki polimerowe na 

bazie kwasu polimlekowo-glikolowego oraz krzemionki [34]. Co więcej, w badaniach 

angażujących modele zwierzęce wykazano, iż nanoformulacje, w porównaniu z kon-

wencjonalnymi formami leków, wykazują lepszą kontrolę farmakokinetyki, co prowadzi 

do zwiększenia stężenia aktywnego i biodostępności leku [34-36]. Zastosowanie nano-
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cząstek wpływa w znaczący sposób na zahamowanie wzrostu guza, wydłużenie całko-

witego czasu przeżycia, a dzięki celowanemu podawaniu mogą zwiększać cytotoksyczne 

działanie na komórki nowotworowe i ograniczać działanie niepożądane w organizmie 

[34, 35].  

W związku z powyższym, zastosowanie nanocząstek, otwiera wiele nowych możli-

wości terapeutycznych, między innymi poprzez zastosowanie ich, jako systemów 

kontrolowanego dostarczania leków (ang. DDS – drug delivery systems) oraz w terapii 

celowanej (ang. TT – target therapy) [14, 16, 35, 36]. 

W tabeli 2 przedstawiono przykładowe nośniki dla 5-FU. Zostały uwzględnione 

takie cechy jak: sposób inkorporacji leku, wydajność załadowania (ang. EE – Encap-

sulation Efficiency) wyrażona w % oraz linia komórkowa (CaCo-2, HCT-15, HCT-

116, HT-29 oraz MCF-7, HepG2, Daoy) lub model zwierzęcy (BALB/c) w zależności 

od rodzaju analizowanego nośnika. 

Tabela 2. Przykłady nośników dla 5-FU, opracowanie własne na podstawie [37-48] 

GMS – monostarynian glicerolu; PEG-SLN – pegylowane nanocząstki lipidowe; C/Au – nanocząstki 

chitozatu zawierające złoto; PHBHV – poli(3-hydroksymaślan-ko-3-hydroksywalerian); PLGA – Fe3O4 – 

nanocząstki tlenku żelaza z powłoką polimerową poli(kwasu mlekowo-ko-glikolowego); PEG – PCL – 

kopolimer blokowy poli(glikol etylenowy)-ε-poli (kaprolakton); C-PLGA – nanocząstki chitozanu 

i poli(kwasu mlekowo-ko-glikolowego; PCL – PEG600 – pegylowany polikaprolakton; PLGA – PEG600 – 

pegylowany poli(kwas mleowo-ko-glikolowy); PHBV/PLGA – kopolimer poli(3-hydroksymaślanu-ko-3-

hydroksywalerianu) i poli(kwasu mlekowo-ko-glikolowego); Xyl-SA – nanocząstki ksylanu z kwasem 

stearynowym; TC – tiolowany chitozan; PLGA – poli(kwasmlekowo-ko-glikolowy) 

  

Nośnik 
Sposób 

inkorporacji leku 

Wydajność 

załadowania 

Linia komórkowa/ 

Model zwierzęcy 
Lit. 

GMS  Enkapsulacja 46% CaCo-2 [37] 

PEG -SLNs Enkapsulacja ~40% (2 h) 

i dodatkowo 20% 

przez kolejne 6 h 

HCT-116 [38] 

PHBHV Enkapsulacja ~36% HT-29 [39] 

C/Au Enkapsulacja 41% MCF-7 [40] 

PLGA – Fe3O4 Enkapsulacja 71,8% HT-29 [41] 

PEG – PCL  Enkapsulacja ~60% BALB/c [42] 

C-PLGA Enkapsulacja 32–51% HT-29 [43] 

PCL – 

PEG600  

PLGA – 

PEG600  

Enkapsulacja 

Enkapsulacja 

68% 

74% 

HT-29, HepG2, 

Daoy  

HT-29, HepG2, 

Daoy  

[44] 

[44] 

PHBV/PLGA  Enkapsulacja 43,86% HT-29 [45] 

Xyl-SA  Enkapsulacja 56,8-84,6% HT-29, HCT-15 [46] 

TC Enkapsulacja 46,83 +/- 3,2% HT-29 [47] 

PLGA Enkapsulacja 81,6 +/- 5,7% BALB/c [48] 
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6. Farmakoekonomiczne aspekty terapii raka jelita grubego  

Farmakoekonomika – nazwa pochodzi od greckiego pharmacon, czyli lek oraz 

oikonomia – oszczędność. Pojęcie to po raz pierwszy zostało wprowadzone w 1986 r. 

przez Raymonda Townsenda, kiedy to ukazała się jedna z prezentacji pt. Post marketing 

drug research and development [17, 49, 50].  

Nauka ta jest częścią ekonomiki zdrowia, której nadrzędnym celem jest ocena 

farmakoterapii z perspektywy ekonomicznej [17-19]. Ma ona charakter interdyscy-

plinarny poprzez łączenie z sobą nauk, medycznych i okołomedycznych, takich jak: 

medycyna, farmakologia, statystyka medyczna, czy też ekonomia, dzięki czemu możliwa 

jest obiektywna ocena i analiza opłacalności stosowanych środków farmakologicznych 

[17-19].  

Głównym celem tej oceny jest określenie zależności pomiędzy kosztem leczenia, 

a osiągniętym dzięki niemu efektom zdrowotnym [20-22]. Należy podkreślić, iż prawi-

dłowo przeprowadzona analiza farmakoekonomiczna jest miarodajną i wiarygodną 

metodą, która może być stosowana przez państwo w kontekście zapewnienia efektywnej 

ochrony zdrowia publicznego. Otrzymane wyniki mogą być również wykorzystane 

przy tworzeniu rozsądnej i bazującej na faktach polityki zdrowotnej, a także umożliwić 

ocenę ekonomiczną dostępnych metod terapeutycznych (zastosowanych leków, 

wyrobów medycznych bądź przeprowadzonych interwencji medycznych) [23, 24]. 

Odnosząc się do aspektów farmakoekonomicznych terapii raka jelita grubego można 

sformułować następujące hipotezy: 

1. Wprowadzenie nowych form leczenia pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem 

jelita grubego może prowadzić do obniżenia kosztów związanych z całym proce-

sem leczenia (np. koszty leków, badań diagnostycznych, wynagrodzenia personelu 

medycznego, koszty hospitalizacji, czy też zużytych materiałów oraz wyposażenia 

medycznego) oraz procedurami pozamedycznymi (np. transport chorego, wyży-

wienie w szpitalu). 

2. Kontrolowane uwalnianie substancji czynnej dzięki użyciu nanoformulacji może 

być pomocne przy przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez pacjentów (ang. 

compliance). 

3. Rozwiązania z dziedziny nanotechnologii umożliwiają zmniejszenie liczby działań 

niepożądanych, co może skutkować spadkiem liczby wykonywanych procedur 

medycznych, a także prowadzić do obniżenia kosztów osobowych, dawać większe 

szanse na remisję oraz umożliwić pacjentom powrót zarówno do życia prywatnego, 

jak i zawodowego. 

4. Przeprowadzenie analizy farmakoekonomicznej umożliwi oszacowanie redukcji 

kosztów przyszłego leczenia oraz powrotu produktywności, wynikającego 

z poprawy jakości życia, jak również czasu jego trwania. 

5. Analizy farmakoekonomiczne alternatywnych opcji terapeutycznych mogą 

usprawnić podejmowanie decyzji oraz wpłynąć na optymalizację wykorzystania 

ograniczonych zasobów ochrony zdrowia przeznaczonych na opiekę nad pacjen-

tami onkologicznymi. 
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7. Podsumowanie  

Z farmakoekonomicznego punktu widzenia, wprowadzenie nowych substancji 

i produktów leczniczych na rynek farmaceutycznych, takich jak nanosystemy, mogłoby 

przyczynić się do zapewnienia tańszej i efektywniejszej opieki medycznej, a wdrożenie 

metody leczenia opartej na nanotechnologii może być przyszłościowym rozwiązaniem 

umożliwiającym pokonanie ograniczeń konwencjonalnej terapii przeciwnowotworowej. 

Należy jednak podkreślić, iż niezbędne są dalsze badania oceniające toksyczność 

i bezpieczeństwo stosowania badanych nośników oraz przeprowadzenie szczegółowej 

analizy farmakoekonomicznej, która umożliwiłaby oszacowanie opłacalności i efektyw-

ności nowej metody leczenia. 
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Zastosowanie nanonośników 5-fluorouracylu w terapii raka jelita grubego  

Streszczenie  

W Polsce rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym pod względem występowania 

i śmiertelności, częstszy jest tylko rak płuca u mężczyzn i rak piersi u kobiet. W 2018 r. był odpowie-

dzialny za ponad 880 tysięcy zgonów. 

Jednym z rozwiązań mających poprawić efektywność terapeutyczną pacjentów onkologicznych jest zasto-

sowanie nośników leków, umożliwiających wytworzenie nowych form leków przeciwnowotworowych. 

Unikalne właściwości fizykochemiczne (rozmiar, kształt, powierzchnia właściwa), sprawiają, iż nanocząstki 

mogą być rozpatrywane jako doskonali kandydaci do aplikacji biomedycznych w tym jako systemy 

dostarczania leków.  

Dotychczasowe badania wykazały, iż zastosowanie nośników leków prowadzi do wzrostu skuteczności 

w zwiększaniu absorpcji komórkowej leku oraz w celu jego lepszej biodystrybucji. Dzięki nanotechnologii 

możliwe jest również uniknięcie wielu działań niepożądanych, którymi charakteryzują się konwencjonalne 

chemioterapeutyki.  

Przedstawione rozwiązania w zakresie aplikacji nowych metod leczenia raka jelita grubego, mają także 

aspekt farmakoekonomiczny. Zastosowanie nośników leków mogłyby przyczynić się do zapewnienia 

tańszej i efektywniejszej opieki medycznej, dzięki usprawnieniu postępowania w zakresie diagnostyki 

i leczenia. Należy podkreślić, iż powyższe, miałoby także wpływ na poprawę rokowania oraz jakości życia 

chorych. Podsumowując, wdrożenie metody leczenia opartej na nanotechnologii może być przyszło-

ściowym rozwiązaniem umożliwiającym pokonanie ograniczeń konwencjonalnej terapii przeciwnowo-

tworowej. 

Słowa kluczowe: rak jelita grubego, nanotechnologia, nośniki polimerowe, 5-fluorouracyl, farmako-

ekonomika 

The use of 5-fluorouracil nanocarriers in the treatment of colorectal cancer 

Abstract  

In Poland, colorectal cancer is the second most common neoplasm in terms of incidence and mortality, 

only lung cancer in men and breast cancer in women is more common. In 2018 it was responsible for over 

880 thousand deaths. 

One way to improve the therapeutic effectiveness of cancer patients is the use of drug carriers that enable 

the creation of new forms of anti-cancer drugs. Unique physicochemical properties (size, shape, specific 

surface) cause that nanoparticles can be considered as excellent candidates for biomedical applications, 

including the use of them as drug delivery systems. 

The use of drug carriers leads to increased effectiveness of cellular absorption of the drugs as well as their 

better biodistribution. Owing to nanotechnology it is also possible to avoid many side effects, which are 

characteristic for conventional chemotherapeutics.  

The presented solutions for the application of new methods of treatment of colorectal cancer possess also 

pharmacoeconomic aspects. The use of drug carriers could contribute to the provision of cheaper and more 

effective medical care by improving the management of diagnosis and treatment. It should be emphasize 

that, the aforementioned, would also improve the prognosis and quality of patient’s lives. In conclusion, the 

implementation of nanotechnology-based treatment might be a great approach to overcome the limitations 

of conventional anticancer therapy. 

Keywords: colon cancer, nanotechnology, polymer nanocomposites, 5-fluorouracil, pharmacoeconomics 
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Anionorodnik ponadtlenkowy uruchamia 

w prawidłowych komórkach skóry NHDF i HaCaT 

protekcyjny mechanizm chroniący  

przed oksydacją lipidów 

1. Wprowadzenie 

Homeostaza redoks jest kluczowa w wielu stanach patologicznych. Zakłócenia jej 

spowodowane są poprzez kumulację cząsteczek utleniających, nadprodukcję lub utratę 

zdolności redukcyjnej rodników przez komórkę. Nagromadzone rodniki mogą powo-

dować utlenienie DNA, białek czy lipidów, wpływając w ten sposób na ich strukturę, 

właściwości fizyczne lub natywną aktywność [1, 2]. 

Peroksydacja lipidowa to forma tlenowej degradacji lipidów. W tym procesie wolne 

rodniki pobierają elektrony z lipidów błon komórkowych, w wyniku czego dochodzi 

do uszkodzenia komórki [3-5]. Całość tego procesu zachodzi w wyniku wolnorod-

nikowej reakcji łańcuchowej. Peroksydacja lipidów przebiega w 3 etapach, inicjacji, 

propagacji i terminacji (rys. 1). Produktami chemicznymi tego procesu są nadtlenki 

lipidów. Inicjatorami reakcji wolnorodnikowej łańcuchowej są w tym wypadku reak-

tywne formy tlenu (RFT), a przede wszystkim rodnik hydroksylowy i hydropero-

ksylowy [6, 7]. 

Inicjacja jest etapem, w którym wytwarzany jest rodnik kwasu tłuszczowego. Naj-

częściej są to RFT, łączące się z atomem wodoru tworząc rodnik kwasu tłuszczowego 

i wodę. 

Propagacja jest etapem, w którym rodnik kwasu tłuszczowego reaguje z tlenem 

cząsteczkowym, w wyniku czego tworzy się rodnik peroksylo-kwasu tłuszczowego. 

Jest on bardzo niestabilny, dlatego reaguje z wolnym kwasem tłuszczowym. Produktem 

tej reakcji jest rodnik kwasu tłuszczowego i nadtlenek lipidów. To napędza cykl od 

nowa [8-11]. 

Ostatnim etapem jest terminacja, gdzie rodniki reagujące ze sobą tworzą inny rodnik, 

więc proces sam w sobie jest mechanizmem reakcji łańcuchowej. Reakcja rodnikowa 

trwa tak długo, do kiedy dwa rodniki reagują ze sobą tworząc formę nie-rodnikową. By 

takie zajście miało miejsce, stężenie rodników musi być na tyle wysokie, by dwa 

rodniki mogły się ze sobą zderzać. W organizmach żywych znajdują się cząsteczki 
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przyspieszające ten etap, są to antyoksydanty. Najważniejszym z antyutleniaczy 

w komórce jest glutation, redukuje on formy utlenione białek. Innymi ważnymi 

przeciwutleniaczami mogą być witamina E czy C [2, 9, 11-13]. 

Końcowymi produktami procesu peroksydacji lipidów są reaktywne aldehydy np. 

dialdehyd malonowy (MDA) i 4-hydeoksynonenal (HNE) [14-16]. 

 

Rysunek 1. Schemat obrazujący mechanizm peroksydacji lipidów z podziałem na poszczególne etapy oraz 

uwzględnienie substratów i produktów reakcji [na podstawie 10] 

W przedstawionej pracy celem było zbadanie wpływu Erastyny w prawidłowych 

i nowotworowych komórkach skóry na zmianę poziomów RFT oraz ocena uszkodzeń 

przez nie wywołanych, czyli stopień oksydacji lipidów. Erastyna jest niewielką cząste-

czką używaną jako stymulator do wywołania ferroptozy. Jej główne działanie polega 

na hamowaniu układu cystyna-glutaminian (xc-) oraz inhibicji kanałów białek VDAC2 

i VDAC3 zaangażowanych bezpośrednio w metabolizm komórkowy i spermatogenezę. 

Wpływa na zmianę integralności błony mitochondrialnej. Zmodyfikowany metabolizm 

komórki nowotworowej przez Erastynę bardzo łatwo ulega ferroptotycznej śmierci 

wskutek peroksydacji lipidów [17-20].  

2. Materiały i metody 

2.1. Hodowla komórkowa 

Badania przeprowadzone zostały w warunkach in vitro na ludzkich liniach komór-

kowych, prawidłowych: NHDF (fibroblasty skóry ludzkiej) i HaCaT (keratynocyty) 

oraz nowotworowych Me45, 451Lu i 1205Lu (nowotwory czerniaka skóry). Wyko-

rzystano komórki wykazujące różne stadium rozwoju nowotworu, 451Lu czwarte 

stadium uzyskane z przerzutów oraz 1205Lu z guza pierwotnego, aby sprawdzić czy 
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reakcja na czynniki zewnętrzne różni się w zależności od stopnia zaawansowania 

czerniaka skóry. W przypadku komórek prawidłowych wybrano dwie linie pozwala-

jące ocenić reakcje na czynniki zewnętrzne, komórki naskórka (keratynocyty) oraz 

komórki skóry właściwej (fibroblasty). Komórki hodowane były w butelkach plastiko-

wych 75 ml, w 15 ml pożywki DMEM z dodatkiem 10% surowicy wołowej FBS 

i antybiotyku. Hodowle prowadzone były w 37°C i 5% stężeniu CO2, przy 80% 

wilgotności atmosfery. Wszystkie pasaże i wymiany medium wykonywane były 

w sterylnych warunkach w komorze z laminarnym przepływem powietrza. 

Linie komórkowe skóry, prawidłowe (NHDF i HaCaT) oraz nowotworowe (Me45, 

451Lu i 1205Lu), inkubowane były przez 24 h z Erastyną w dawce 5 i 10 µM. 

Komórki zbierano poprzez trypsynizację w pięciu punktach czasowych: 1, 3, 6, 12 i 24 h. 

Osady komórkowe zawieszano w fenozolu (A&A Biotechnology) i po izolacji RNA, 

a następnie reakcji odwrotnej transkrypcji, oznaczano ekspresję genów reakcją Real-

Time PCR. By wyznaczyć cytometrycznie poziom RFT, w tym NO i anionorodnika 

ponadtlenkowego, komórki znakowano specyficznymi barwnikami obrazującymi 

poziomy NO (DAF-FM; Life Technologies) i anionorodnika ponadtlenkowego 

(MitoSox; Life Technologies). 

2.2. Analiza cytometryczna 

2.2.1. Poziom tlenku azotu 

Do pomiaru poziomu NO w badanych liniach komórkowych zastosowano barwnik 

DAF-FM (Life Technologies). Barwnik ten wykazuje fluorescencję dopiero w przy-

padku utworzenia związku benzotiazolu po związaniu się z tlenkiem azotu (NO). 

Detekcję przeprowadzono w kanale zielonym dla FITC [21]. Przed detekcją dodano 

2,5 µM barwnika do próbki i inkubowano następnie przez 30 minut w 37°C, w ciem-

ności. Poziom fluorescencji zmierzono za pomocą cytometrii przepływowej, nie-

zwłocznie po odpłukaniu barwnika. 

2.2.2. Poziom anionorodnika ponadtlenkowego 

Poziom anionorodnika ponadtlenkowego w badanych komórkach zmierzono uży-

wając barwnika MitoSOX (Life Technologies). Odczynnik ten wykazuje czerwoną 

fluorescencję, wskutek utleniania się w kontakcie z anionorodnikiem ponadtlenkowym. 

Detekcję przeprowadzono w kanale PE [22]. 

Do zebranych komórek, dodano do nich 2,5 µM barwnika i inkubowano je w 37°C 

przez 30 minut, w ciemności. Poziom fluorescencji zmierzono za pomocą cytometrii 

przepływowej. 

2.2.3. Poziom reaktywnych form tlenu 

Poziom RFT w komórkach mierzono używając barwnika fluorescencyjnego  

2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate (Sigma) [23]. Dodano 2,5 µM barwnika do próbki 

i inkubowano następnie przez 30 minut w 37°C, w ciemności. Po inkubacji barwnik 

odpłukano i zmierzono poziom fluorescencji za pomocą cytometrii przepływowej 

w zielonym kanale dla FITC. 

Dane z cytomerii przepływowej przeanalizowano za pomocą programu Flowing 

Software wersja 2.5.1, dzięki zawartym w nim narzędzi analitycznych. Program ten 
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jest projektem badawczym, a jego autorem jest Perttu Terho, Turku Centre for 

Biotechnology University of Turku, Finland. Wyniki przedstawiono jako średnie z 3 

niezależnych pomiarów, +/- SD. 

2.2.4. Poziom peroksydacji lipidów 

Poziom peroksydacji lipidów badano przy użyciu zestawu C11 Bodipy 581/591 

(Cayman chemical). Związek ten wykazuje fluorescencję po utlenieniu. Pomiary 

wykonano na czytniku fluorescencyjnym (Varioskan LUX) przy dwóch długościach 

fali: 510 nm (ex. 484 nm) oraz 610 nm (ex. 581 nm). 

2.2.5. Analiza statystyczna 

Wyniki przedstawiono na wykresach słupkowych jako średnie z trzech ekspe-

rymentów (3 powtórzenia techniczne każdy) w odniesieniu do nietraktowanej próby 

kontrolnej. Testem Dixona wyeliminowano pomiary odstające, wykonano również test 

T dla potwierdzenia istotności wyników (* p value < 0,05). 

3. Wyniki  

3.1. Poziom reaktywnych form tlenu 

3.1.1. Poziom reaktywnych form tlenu w komórkach prawidłowych skóry 

RFT odpowiadają za inicjację peroksydacji lipidów w komórkach [20]. W ekspe-

rymencie inicjatorem powstawania RFT była Erastyna w dawkach 5 μM i 10 μM, 

w czasie 24 h. W linii komórkowej NHDF zaobserwowano spadek poziomu reaktyw-

nych form tlenu względem nietraktowanej kontroli, z kolei w przypadku linii HaCaT 

ich poziom wzrósł niemal dwukrotnie (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Poziom totalnych RFT w prawidłowych komórkach skóry (NHDF i HaCaT)  

po zastosowaniu Erastyny w dawce 5 i 10 μM, 24 h 
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W obu liniach komórkowych zaobserwowano wzrost poziomu anionorodnika 

ponadtlenkowego w czasie 24 h (rys. 3). Pełni on prawdopodobnie rolę inicjatora 

mechanizmu, który może zapobiegać peroksydacji lipidów w komórkach. 

 

Rysunek 3. Poziom anionorodnika ponadtlenkowego w prawidłowych komórkach skóry (NHDF i HaCaT) 

po zastosowaniu Erastyny w dawce 5 i 10 μM, 24 h 

Poziom tlenku azotu w przypadku prawidłowych linii komórkowych skóry uległ 

zmniejszeniu względem nietraktowanej kontroli po 24 h (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Poziom NO w prawidłowych komórkach skóry (NHDF i HaCaT)  

po zastosowaniu Erastyny w dawce 5 i 10 μM, 24 h 
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3.1.2. Poziom reaktywnych form tlenu w komórkach nowotworowych skóry 

Dla każdej nowotworowej linii komórkowej zaobserwowano wzrost totalnych RFT, 

z czego największy zanotowano dla linii 1205Lu (niemal trzykrotny wzrost po 

Erastynie w dawce 5 μM i dwukrotny po 10 μM w czasie 24 h). Nieznaczny wzrost 

zaobserwowano w przypadku komórek 451Lu (rys. 5). 

 

Rysunek 5poziom totalnych RFT w komórkach nowotworowych skóry (451Lu, 1205 Lu i Me45)  

po zastosowaniu Erastyny w dawce 5 i 10 μM, 24 h 

W przypadku wszystkich trzech linii komórek nowotworowych poziom anionorod-

nika ponadtlenkowego zmalał dla każdej dawki Erastyny w czasie 24 h. Największy 

spadek zanotowano w przypadku linii 1205Lu, która charakteryzowała się z kolei 

największym wzrostem wszystkich RFT – świadczy to o tym, że w populacji RFT nie 

występuje anionorodnik ponadtlenkowy (rys. 6). 

 

Rysunek 6. Wykres przedstawiający poziom anionorodnika ponadtlenkowego w komórkach nowotworowych 

skóry (451Lu, 1205 Lu i Me45) po zastosowaniu Erastyny w dawce 5 i 10 μM, 24 h 
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Poziom tlenku azotu dla nowotworowych linii komórkowych uległ zmniejszeniu 

względem kontroli, za wyjątkiem linii 451Lu przy dawce Erastyny 5 μM w czasie 24 h 

(rys. 7). 

 
Rysunek 7. Wykres przedstawiający poziom NO w komórkach nowotworowych skóry  

(451Lu, 1205Lu i Me45) po zastosowaniu Erastyny w dawce 5 i 10 μM, 24 h 

3.2. Peroksydacja lipidów 

3.2.1. Peroksydacja lipidów w prawidłowych komórkach skóry 

Poziomy peroksydacji lipidów w prawidłowych komórkach skóry uległ zmianie 

względem kontroli w czasie 24 h. W komórkach NHDF odnotowano zwiększoną pero-

ksydację w próbie z dawką Erastyny 5 μM i spadek peroksydacji w próbie z dawką 

Erastyny 10 μM (rys. 8A). W przypadku linii HaCaT poziom peroksydacji spadł 

dwukrotnie dla dawki Erastyny 5 μM, podczas gdy dla 10 μM poziom peroksydacji 

różnił się nieznacznie względem kontroli (rys. 8B). Niezależnie od próby oraz linii 

komórkowej, poziom peroksydacji lipidów osiągał najmniejsze wartości pomiędzy 3, 

a 6 godziną od rozpoczęcia inkubacji z Erastyną (rys. 8). 

W przypadku komórek prawidłowych po podaniu Erastyny zadziałał mechanizm 

ograniczający peroksydację lipidów. Po wyidukowaniu stresu oksydacyjnego, na co 

wskazuje podniesiony poziom anionorodnika ponadtlenkowego, w porównaniu 

z nietraktowaną kontrolą (rys. 3), prawdopodobnie ta forma RFT aktywuje systemy 

anty-oksydacyjne, i mechanizmy zabezpieczające przed nadmierną peroksydacją 

w komórkach prawidłowych skóry [19]. Obserwujemy to, jako zmniejszony poziom 

peroksydacji lipidów po 24 h inkubacji (rys. 8). 
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Rysunek 8. Poziom peroksydacji lipidów dla linii komórkowych NHDF (A) i HaCaT (B). Słupki obrazują 

poziomy peroksydacji dla próby kontrolnej (0) oraz prób z Erastyną w dawce 5 i 10 μM, 24 h 

3.2.2. Peroksydacja lipidów w nowotworowych komórkach skóry 

W liniach nowotworowych 1205Lu i Me45 odnotowano wzrost peroksydacji 

lipidów względem próby kontrolnej (rys. 9). W przypadku linii Me45 wzrost był 

dwukrotny (rys 9A). Poziom peroksydacji osiągał w obu liniach komórkowych 

podobną wartość, zarówno dla dawki Erastyny 5 μM, jak i 10 μM (rys. 9A i B). 

W komórkach 451Lu najwyższy poziom peroksydacji lipidów obserwowano w kontroli, 

a najniższy dla dawki Erastyny 5 μM (rys. 9C). W przypadku wszystkich trzech linii 

komórkowych zauważono, że poziom peroksydacji lipidów, niezależnie od trakto-

wania, osiąga najniższe wartości w przedziale czasowym między 3, a 6 godziną 

obserwacji (rys. 9). 

W komórkach nowotworowych zaobserwowano niski poziom anionorodnika ponad-

tlenkowego (rys. 7) i równoczesny wysoki poziom peroksydacji lipidów (rys. 9), za 

wyjątkiem linii 451Lu. Oznacza to, że w przypadku komórek nowotworowych mecha-

nizm zabezpieczający przed peroksydacją po zastosowaniu Erastyny nie jest wystar-

czająco wydajny, tak jak jest to widoczne w przypadku komórek prawidłowych. W ko-

mórkach nowotworowych skóry wysoki poziom RFT (rys. 5) skutkuje oksydacją lipidów 

(rys. 9), ale w puli tej nie ma ani anionorodnika ponadtlenkowego (rys. 6), ani tlenku 

azotu (rys. 7). Prawdopodobnie inne spośród RFT generują w komórkach nowotworo-

wych uszkodzenia, w tym oksydację lipidów. Nie zaobserwowano tym samym w liniach 

nowotworowych protekcyjnego mechanizmu chroniącego lipidy przed degradacją. 
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Rysunek 9. Poziom peroksydacji lipidów dla linii komórkowych Me45(A), 1205Lu (B) i 451Lu (C). Słupki 

obrazują poziomy peroksydacji dla próby kontrolnej oraz prób z Erastyną w dawce 5 i 10 μM, w czasie 24 h 

4. Dyskusja wyników 

Erastyna jest induktorem programowanych ścieżek śmierci w komórkach, czego 

skutkiem jest zwiększenie poziomu peroksydacji lipidów. W przeprowadzonych 

testach w komórkach prawidłowych i nowotworowych skóry zmienia się poziom 

peroksydacji lipidów pod wpływem Erastyny w dawce 5 μM i 10 μM, w porównaniu 

do nietraktowanej kontroli w czasie 24 h. Peroksydacja lipidów skorelowana jest ze 

zwiększonym poziomem RFT w komórkach, w tym badanych tlenków azotu oraz 

anionorodnika ponadtlenkowego. 

Anionorodnik ponadtlenkowy bierze udział w inicjacji mechanizmu chroniącego 

komórki, przed peroksydacją lipidów w liniach prawidłowych. NHDF i HaCaT. 
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W komórkach tych peroksydacja lipidów dla prób z Erastyną zmalała względem kontroli 

(rys. 8), przy jednoczesnym zwiększeniu poziom anionorodnika ponadtlenkowego  

(rys. 3). W komórkach nowotworowych podobnej zależności nie zaobserwowano. 

Skóra stanowi barierę ochronną izolującą środowisko wewnętrzne od czynników 

zewnętrznych biologicznych, fizycznych i chemicznych. Jednym z czynników przyczy-

niających się do uszkodzeń komórek skóry jest promieniowanie UVA. W wyniku jego 

szkodliwego działania może dojść do etiopatogenezy czerniaka skóry, czyli powstania 

komórek nowotworowych [24, 25]. Metabolizm komórek nowotworowych różni się 

względem komórek prawidłowych, co zaobserwowano w badaniu wpływu Erastyny na 

peroksydację lipidów. Wykonane badania pozwalają wskazać różnice w reakcji poszcze-

gólnych komórek na bodźce zewnętrzne. Analizowanie komórek nowotworowych pod 

kątem ich odpowiedzi na szkodliwe czynniki może pomóc w dobraniu odpowiedniej 

strategii leczenia czerniaków. 

5. Wnioski 

1. Erastyna pełni role induktora ścieżek programowanych śmierci kmórkowych, 

czego skutkiem jest peroksydacja lipidów. 

2. W inicjacji mechanizmów ochronnych komórkę, przed peroskydacją lipidów 

bierze udział anionorodnik ponad tlenkowy.  

3. Skóra jest dobrą barienrą ochronną, która izoluje środowisko wewnętrzne od 

czynników zewnętrznyc. 

4. Promieniowanie UVA jest jednym z czynników przyczyniających się do 

uszkodzeń komórek skóry. 
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Anionorodnik ponadtlenkowy uruchamia w prawidłowych komórkach skóry 

NHDF i HaCaT protekcyjny mechanizm chroniący przed oksydacją lipidów 

Streszczenie 
Peroksydacja lipidów to oksydacyjna degradacja lipidów, w wielonienasyconych kwasach tłuszczowych, 
produktem są nadtlenki lipidów. Inicjatorami peroksydacji są reaktywne formy tlenu (RFT). 
Zbadano wpływ erastyny w komórkach prawidłowych skóry (NHDF i HaCaT) i nowotworowych (Me45, 
451Lu i 1205Lu) na produkcję RFT, i korelację z oksydacją lipidów. Linie komórkowe prawidłowe 
i nowotworowe inkubowano przez 24 h z erastyną [5 i 10 µM].  
Poziomy RFT, w tym NO i anionorodnika ponadtlenkowego zmierzono cytometrycznie, oksydację lipidów 
kolorymetrycznie. Erastyna wywołała tkankowo-zależne fluktuacje poziomów RFT: zwiększenie w Me45, 
451Lu, 1205Lu i HaCaT, w porównaniu z nietraktowaną kontrolą. W NHDF poziom RFT, podobnie jak 
NO, zmalał. NO na poziomie kontrolnym lub niższym zaobserwowano w komórkach 451Lu, 1205Lu 
i Me45, podczas gdy wzrost tylko w HaCaT. NHDF i HaCaT wykazały niski poziom peroksydacji lipidów, 
komórki nowotworowe Me45, 451 i Lu1205 wysoki. Komórki prawidłowe uruchamiają protekcyjny 
mechanizm przed peroksydacją lipidów za pośrednictwem anionorodnika ponadtlenkowego. 
Słowa kluczowe: peroksydacja lipidów, RFT, ACSL4, Erastyna 

Superoxide anion radical activates a protective mechanism against lipid oxidation 

in normal NHDF and HaCaT skin cells 

Abstract 
Lipid peroxidation is the oxidative degradation of lipids, in polyunsaturated fatty acids, the products are 
lipid peroxides. The peroxidation initiators are reactive oxygen species (ROS). 
The influence of Erastin in normal skin cells (NHDF and HaCaT) and neoplastic cells (Me45, 451Lu, and 
1205Lu) on ROS production and its correlation with lipid oxidation was investigated. 
Normal and tumor cell lines were incubated for 24h with Erastin [5 and 10 µM]. ROS levels, including NO 
and superoxide anion, were measured cytometrically, whereas lipid oxidation colorimetrically. 
Erastin induced tissue-dependent fluctuations in ROS levels: elevation in Me45, 451Lu, 1205Lu, and 
HaCaT, compared to the untreated control. In NHDF, the level of ROS, as well as NO, decreased. NO at 
a control level or below was observed in 451Lu, 1205Lu, and Me45 cells, while an elevation only in HaCaT. 
NHDF and HaCaT showed a low level of lipid peroxidation, tumor cells Me45, 451, and Lu1205 high. 
Normal cells activate a protective mechanism against lipid peroxidation via the superoxide radical anion. 
Keywords: lipid peroxydation, ROS, ACSL4, Erastin 
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Spektroskopia EPR w badaniach rodzaju i koncentracji 

wolnych rodników w substancjach leczniczych 

poddanych działaniu czynników fizycznych  

1. Wprowadzenie 

Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic 
resonance) stanowi podstawę spektroskopii EPR, metody badania wolnych rodników 
oraz jonów paramagnetycznych [1-4]. Widmo EPR powstaje wskutek absorpcji promie-
niowania mikrofalowego przez niesparowane elektrony w polu magnetycznym. Wartość 
indukcji magnetycznej, przy której obserwuje się sygnał EPR zależy od rodzaju 
wolnych rodników. Wolne rodniki charakteryzuje wartość współczynnika rozszcze-
pienia spektroskopowego g zależna od ich rodzaju [1-6]. Koncentracja wolnych 
rodników (N [spin/g]) w substancji paramagnetycznej, czyli liczba niesparowanych 
elektronów w 1 gramie próbki, jest proporcjonalna do intensywności integralnej widma 
EPR [1-14].  

W niniejszej pracy o charakterze przeglądowym przedstawiono podstawy fizyczne 
spektroskopii EPR oraz przykłady zastosowania metody EPR do badań jakościowych 
i ilościowych w farmacji. Celem pracy jest omówienie parametrów widm EPR stoso-
wanych do wyznaczenia rodzaju i koncentracji wolnych rodników w substancjach 
leczniczych oraz warunków ich rejestracji. Podano przykłady wzorców paramagne-
tycznych przydatnych w badaniach koncentracji wolnych rodników w lekach oraz 
wskazano cechy, jakie powinien posiadać wzorzec do badań ilościowych wolnych 
rodników. Zwrócono uwagę na zasady doboru mocy mikrofalowej, przy której rejestro-
wane są widma EPR w badaniach koncentracji wolnych rodników. Przedstawiono 
efekt nasycenia mikrofalowego linii EPR. Omówiono zasadę badania jakościowego 
i ilościowego substancji, w których występuje kilka rodzajów wolnych rodników, a ich 
widma EPR wykazują kształt złożony.  

W pracy omówiono rodzaje wolnych rodników i ich tworzenia pod wpływem 
czynników fizycznych. Dokonano przeglądu publikacji dotyczących badań wolnych 
rodników generowanych w substancjach leczniczych w wyniku oddziaływań mecha-
nicznych, termicznych, radiacyjnych oraz przez promieniowanie UV z uwzględnie-
niem badań metodą EPR, które zostały wykonane w Katedrze i Zakładzie Biofizyki 
w Sosnowcu oraz badań w innych ośrodkach naukowych. Informacje o wolnych 
rodnikach powstających pod wpływem czynników fizycznych mają zastosowanie do 
optymalizacji procesów sterylizacji i przechowywania leków. 
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2. Wolne rodniki 

Wolne rodniki od układów diamagnetycznych odróżnia występowanie niesparowa-

nych elektronów w strukturze cząsteczki, które wraz z ich momentem magnetycznym 

nadają wolnym rodnikom charakter paramagnetyczny [7, 11-20]. Niesparowane 

elektrony występują w węglowodorach alifatycznych i aromatycznych, przykłady 

pokazano na rysunku 1 a, b [15].  

 
 

Rysunek 1. Przykładowe wolne rodniki aromatyczne (a) i alifatyczne (b) [15, 20] 

Na rysunku 2 pokazano struktury chemiczne wybranych wolnych rodników 

aryloksylowych (Ar-O
•
) (rys. 2a) [15], nitroksylowych (NO

•
) (rys. 2b) [15], aromatycz-

nych wolnych rodników aminylowych (
•
N) (rys. 2c) [15] oraz wolnych rodników 

hydrazylowych (
•
N) (rys. 2d) [15, 20]. Przykładem wolnego rodnika hydrazylowego 

jest cząsteczka DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylo-hydrazyl) (rys. 2d) [15, 20], stosowana 

w badaniach antyoksydantów metodą EPR [11, 16, 20]. Na rysunku 3 pokazano 

strukturę chemiczną birodnika hydrazylowego [15]. Wolne rodniki mogą w swej 

strukturze zawierać atomy fosforu lub siarki [15].  
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Rysunek 2. Struktura chemiczna przykładowych wolnych rodników aryloksylowych (a), nitroksylowy (b), 
aminylowych (c) oraz hydrazylowych (d) [15] 

 

Rysunek 3. Struktura chemiczna przykładowego birodnika hydrazylowego [15]  

Trwałość wolnych rodników zależy od ich struktury chemicznej oraz od warunków 
fizykochemicznych środowiska, w którym występują [15, 16]. Trwałość termodyna-
miczna wolnych rodników zależy od energii zajętych orbitali molekularnych cząsteczki 
rodnikowej [15]. Przykładem trwałych termodynamicznie wolnych rodników są rodniki 
aromatyczne, które posiadają zdelokalizownany niesparowany elektron [15]. Trwałość 
kinetyczna wolnego rodnika związana z aktywnością chemiczną maleje ze wzrostem 
energii najwyższego częściowo zajętego orbitalu molekularnego [15]. Trwałe termo-
dynamicznie wolne rodniki aromatyczne mogą być nietrwałe kinetycznie i mogą 
wykazywać reaktywność chemiczną [15].  

Trwałość wolnych rodników rośnie ze wzrostem energii dysocjacji homolitycznej 
(1) [15, 16]: 

A―B → A● + B●         (1) 
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Energia dysocjacji homolitycznej (D) dla przykładowych cząsteczek wynosi [15]: 

 dla Cl―NO2   D = 126 kJ/mol; 

 dla H3CO― NO2   D = 168 kJ/mol;  

 dla C2H5CH2―H   D = 356 kJ/mol oraz 

 dla C6H5―H   D = 469 kJ/mol. 

Trwałość wolnych rodników jest większa w niższych temperaturach [15, 16].  

3. Generowanie wolnych rodników przez czynniki fizyczne 

Wolne rodniki powstają w różnego rodzaju substancjach i materiałach pod wpły-

wem [15-18, 21]: 

 podwyższonej temperatury; 

 promieniowania UV; 

 promieniowania jonizującego (γ, X, α, β); 

 ultradźwięków; 

 działania mechanicznego podczas rozdrabniania substancji. 

Widma EPR wolnych rodników generowanych w procesie termolizy rejestrowano 

dla karbonizowanej celulozy [22] i roślin naczyniowych [23], materiałów węglowych 

poddanych obróbce termicznej [24-27]. Paramagnetyczne materiały węglowe zawiera-

jące wolne rodniki znajdują zastosowanie jako sondy tlenometryczne w układach biolo-

gicznych [28]. Wolne rodniki generowane są termicznie w tkankach podczas oparzeń 

[29-31]. Promieniowanie UV generuje wolne rodniki w polimerach melaninowych 

[32-34]. Wolne rodniki powstają w skórze podczas naświetlania laserem [35]. Widma 

EPR centrów paramagnetycznych rejestrowano dla biomateriałów stomatologicznych 

[36], a promieniowanie UV odpowiada za zmiany ilościowe wolnych rodników w tych 

materiałach [37]. Promieniowanie jonizujące wpływa na komórki nowotworowe,  

a w procesie radiolizy zmienia się koncentracja wolnych rodników w komórkach [16-

18, 21, 38]. Podczas działania ultradźwięków o odpowiednio dużym natężeniu na 

roztwory wodne powstają wolne rodniki [21]. 

Wolne rodniki pod wpływem podwyższonej temperatury, promieniowania UV, 

promieniowania jonizującego oraz pod wpływem czynników mechanicznych powstają 

także w substancjach leczniczych, co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części 

pracy.  

4. Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego 

i spektroskopia EPR 

W polu magnetycznym występuje efekt Zeemana polegający na rozszczepieniu 

poziomów energetycznych [1-4, 39-40]. Rzut wektora spinowego momentu pędu S 

elektronu na kierunek pola magnetycznego może przyjmować 2S + 1 wartości: S,  

S-1,…,-S [1-4]. Energia układu E w polu magnetycznym o indukcji B jest wyrażona 

następującym wzorem (2) [1-4]: 

E(MS) = g μB B MS         (2) 

gdzie:    

MS – magnetyczna liczba spinowa; 

g – współczynnik rozszczepienia spektroskopowego;  
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μB – magneton Bohra; 

B – indukcja pola magnetycznego. 

W przypadku niesparowanego elektronu o spinie S = 1/2, dla którego magnetyczna 

liczba spinowa przyjmuje dwie wartości MS: +1/2, w polu magnetycznym dochodzi do 

zeemanowskiego rozszczepienia jego poziomu energetycznego na dwa poziomy [1-4]. 

Różnica energii ΔE pomiędzy tymi poziomami zależy od indukcji pola magnetycznego 

B i jest równa (3) [1-4]: 

ΔE = g μB B          (3) 

Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego zachodzi wtedy, gdy speł-

nione jest równanie (4) [1-4]:  

ΔE = hν = g μB B         (4) 

gdzie: ν oznacza częstotliwość promieniowania mikrofalowego. 

Promieniowanie mikrofalowe o energii hν spełniającej warunek rezonansu jest 

pochłaniane przez niesparowane elektrony. Podczas absorpcji promieniowania mikro-

falowego przez niesparowane elektrony w układzie paramagnetycznym zachodzi zmiana 

orientacji ich spinów w polu magnetycznym o indukcji B [1-6, 39-40].  

Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego jest wykorzystywane 

w spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), metodzie badania 

próbek paramagnetycznych służącej m.in. do wyznaczenia rodzajów i koncentracji 

wolnych rodników [1-14, 39-40]. Dla próbek paramagnetycznych rejestrujemy w tej 

metodzie widma EPR w postaci absorpcji lub pierwszej pochodnej absorpcji [1-14].  

5. Wyznaczanie rodzaju wolnych rodników metodą EPR dla układów 

prostych i złożonych układów wolnorodnikowych 

Wartość indukcji magnetycznej Br, przy której rejestruje się linię EPR zależy od 

rodzaju wolnego rodnika [1-14]. Przykładowe widmo EPR w postaci pierwszej pocho-

dnej absorpcji dla próbki, w której występuje jeden rodzaj wolnych rodników poka-

zano na rysunku 4.  

 
 

Rysunek 4. Widmo EPR w postaci pierwszej pochodnej absorpcji. Zaznaczono parametry widma: amplitudę 

(A) i szerokość (∆Bpp) linii oraz rezonansową indukcje magnetyczną Br. [opracowanie własne] 
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Współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g charakterystyczny dla poszcze-

gólnych rodzajów wolnych rodników wyznacza się z warunku rezonansu według 

wzoru (5) [1-4]: 

g = hν/µBBr          (5) 

gdzie: h – stała Plancka, ν – częstotliwość promieniowania mikrofalowego, µB – 

magneton Bohra, Br – rezonansowa indukcja magnetyczna. 

Jeżeli układ wolnorodnikowy jest złożony, czyli w próbce występuje kilka rodzajów 

wolnych rodników, widmo EPR należy poddać dekonwolucji na linie składowe [3-6, 

11]. Dla każdej linii składowej wyznacza się współczynnik rozszczepienia spektro-

skopowego g wskazujący na rodzaj wolnych rodników odpowiedzialnych za analizo-

wany sygnał.  

6. Wyznaczanie koncentracji wolnych rodników metodą EPR 

W badaniach koncentracji wolnych rodników dokonuje się porównania intensyw-

ności integralnej (I) linii EPR próbki z intensywnością integralną linii EPR wzorca 

o znanej liczbie wolnych rodników [1-14]. Wzorzec powinien charakteryzować się 

stabilną w czasie zawartością centrów paramagnetycznych. Przykładowym wzorcem 

paramagnetycznym w pomiarach koncentracja wolnych rodników jest ultramaryna – 

glinokrzemian sodowy zawierający siarkę [41-47]. Ultramarynę w rurce pomiarowej 

pokazano na rysunku 5. 
 

 

Rysunek 5. Ultramaryna – stabilny wzorzec koncentracji centrów paramagnetycznych. [opracowanie własne] 

Na Rysunku 6 pokazano schemat pomiarów wykonywanych w celu wyznaczenia 

koncentracji wolnych rodników w próbce z wykorzystaniem ultramaryny jako wzorca 

oraz kryształu rubinu (Al2O3:Cr
3+

) pełniącego rolę wzorca pomocniczego.  
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Rysunek 6. Schemat badania koncentracji wolnych rodników w próbce z wykorzystaniem spektroskopii EPR 

[opracowanie własne] 

Koncentrację (N) wolnych rodników wyznacza się według wzoru (6) [2, 3, 5]:  

N = Nu[(WuAru)/Iu]•[Ip/(WpArpmp)]       (6) 

 

gdzie: Nu – liczba centrów paramagnetycznych we wzorcu; Wp, Wu – wzmocnienie 

elektroniczne na spektrometrze EPR dla badanej próbki i wzorca,; Arp, Aru – amplitudy 

linii EPR rubinu dla badanej próbki i dla wzorca; Ip, Iu – intensywności integralne linii 

EPR badanej próbki i wzorca, mp – masa próbki.  

Widma EPR w badaniach koncentracji wolnych rodników rejestruje się z odpo-

wiednio niską mocą mikrofalową, przy której nie występuje efekt nasycenia mikro-

falowego sygnałów [3, 4, 49, 50]. Zjawisko nasycenia mikrofalowego linii EPR polega 

na zmniejszaniu intensywności integralnej widma EPR ze wzrostem mocy mikro-

falowej dla odpowiednio wysokich mocy [3, 4, 40].  

7. Przegląd badań wolnych rodników generowanych w substancjach 

leczniczych przez czynniki fizyczne 

Spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykorzystano do 

badania wolnych rodników generowanych termicznie podczas sterylizacji substancji 

leczniczych [51] i podłoży maściowych [52-58] oraz podczas przechowywania sub-

stancji leczniczych [59-62] i pomocniczych stosowanych w farmacji [63].  

Spektroskopię EPR zastosowano do badania wolnych rodników generowanych 

w kwasie fusydowym i neomycynie w maści przez promieniowanie UVA (λ: 315- 

400 nm) [64]. Wyznaczono wpływ czasu ekspozycji na promieniowanie UVA na ilość 

wolnych rodników generowanych w substancjach leczniczych. Zastosowano czasy 



Spektroskopia EPR w badaniach rodzaju i koncentracji wolnych rodników  

w substancjach leczniczych poddanych działaniu czynników fizycznych 

 

87 

ekspozycji na promieniowanie: 30, 60 i 90 minut. Najwięcej wolnych rodników oraz 

widma EPR o najwyższych amplitudach rejestrowano dla próbek poddanych działaniu 

promieniowania UVA przez 60 minut. Więcej wolnych rodników powstawało 

w procesie fotolizy w kwasie fusydowym [64].  

Promieniowanie UVA generowało 10
17

-10
18

 spin/g wolnych rodników w kwasie 

salicylowym i kwasie moczowym [65]. Więcej wolnych rodników powstawało 

w kwasie salicylowym. Koncentracja wolnych rodników w kwasie salicylowym rosła 

ze wzrostem czasu ekspozycji na promieniowanie UVA z 15 do 30 minut, a następnie 

jej wartość nie ulegała zmianom. Koncentracja wolnych rodników w kwasie moczowym 

rosła ze wzrostem czasu działania promieniowania UVA [65]. Promieniowanie UV 

generowało wolne rodniki w chlorochinie [66].  

Metodą EPR wykazano generowanie wolnych rodników w tabletkach z ekstraktem 

z nasion soi po ogrzaniu do temperatur 30
o
C, 40

o
C i 50

o
C oraz po ekspozycji na 

promieniowanie UV w czasie 30 minut i 60 minut [68]. Nie stwierdzono obecności 

wolnych rodników w testowanych preparatach przechowywanych w temperaturze 

pokojowej. Najwięcej wolnych rodników powstawało po działaniu promieniowania 

UV przez 60 minut. Biorąc pod uwagę wyniki badań zaproponowano przechowywanie 

tabletek z ekstraktem z nasion soi w temperaturze 25
o
C bez dostępu promieniowania 

UV [68].  

Z wykorzystaniem metody EPR sprawdzono, czy mechaniczne działanie oraz ekspo-

zycja na promieniowanie γ powoduje generowanie wolnych rodników w wybranych 

substancjach leczniczych i pomocniczych w postaci ciała stałego [68]. Wykazano, że 

mielenie powoduje powstawanie wolnych rodników w celulozie, karboksymetylo-

celulozie, laktozie i mannitolu [68]. Najwyższą koncentrację wolnych rodników stwier-

dzono dla czasów mielenia 10-15 minut, a dla dłuższych czasów zaobserwowano spadek 

jej wartości [68]. Efekt obniżenia koncentracji wolnych rodników dla dłuższych czasów 

mielenia testowanej substancji leczniczej wyjaśniono rekombinacją wolnych rodników 

towarzyszącą prawdopodobnie ogrzaniu ośrodka. Omówiony w publikacji [68] efekt 

powstawania wolnych rodników podczas mielenia substancji leczniczej ma duże 

znaczenie z punktu widzenia preparatyki leków.  

Po napromieniowaniu γ ampicyliny dawką 50 kGy rejestrowano silne linie EPR, co 

wskazuje na obecność wolnych rodników w testowanym antybiotyku [68]. Sygnałów 

EPR nie obserwowano dla ampicyliny nie poddanej działaniu promieniowania. Linie 

EPR wolnych rodników w napromieniowanej ampicylinie rejestrowano nawet po roku 

od napromieniowania, jednakże po 6 miesiącach od napromieniowania amplituda linii 

EPR zmalała [68]. Wolne rodniki w procesie radiolizy powstały także w aminokwasach: 

histydynie, prolinie, cysteinie, walinie i leucynie, dla których uzyskano linie EPR [68]. 

Złożony kształt widm EPR napromieniowanych aminokwasów zależał od ich struktury 

chemicznej i wskazywał na powstawanie różnych rodzajów wolnych rodników 

w próbkach [68].  

Widma EPR uzyskano dla niektórych leków poddanych działaniu promieniowania 

γ nawet po ośmiu tygodniach przechowywania [69]. Po czterech tygodniach od 

napromieniowania koncentracje wolnych rodników rzędu 10
16

 spin/g i 10
17

 spin/g 

charakteryzowały odpowiednio ifosfamid i nimodypinę [69]. Metodą EPR zbadano 

wpływ parametrów napromieniowania i warunków przechowywania na wolne rodniki 
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generowane radiacyjnie w pięciu antybiotykach: bezwodnym kwasie ampicylinowym, 

trójwodzianie kwasu amoksycylinowego, soli sodowej cefuroksymu, monohydracie 

soli sodowej kloksacyliny i pentahydracie ceftazydymu [70]. Substancje lecznicze 

poddano działaniu promieniowania γ w różnych dawkach (5, 15, 25 i 50 kGy) 

w temperaturze ciekłego azotu (77 K) i w temperaturze pokojowej. Porównano wpływ 

mocy mikrofalowej i temperatury na intensywność integralną widm EPR wolnych 

rodników substancji napromieniowanych dawką 25 kGy. Wpływ mocy mikrofalowej 

i temperatury na widma EPR o złożonym kształcie wskazywały na wygenerowanie 

w testowanych substancjach leczniczych różnych rodzajów wolnych rodników [70]. 

Koncentracja wolnych rodników zmalała o 40-60z% po dwóch latach od napromie-

niowania leków [70]. Widma EPR wolnych rodników wygenerowanych przez promie-

niowanie γ w nitrendypinie, nifedypinie, felodypinie i nimodypinie rejestrowano nawet 

po dziewięciu miesiącach [71]. Pod wpływem promieniowania β w lekach stosowanych 

w terapii nowotworów: flutamidzie, ifosfamidzie i aminoglutetymidzie, powstają wolne 

rodniki o różnym czasie zaniku, a ich widma wykazują złożony charakter o kształcie 

zmieniającym się w czasie przechowywania leków [72].  

Metodę EPR zastosowano do badania wolnych rodników w γ napromieniowanych 

antybiotykach: piperacylinie, ampicylinie i penicylinie [73], sisomicynie, tobramycynie, 

paramomycynie [74] oraz w erytromycynie [75], Koncentracja wolnych rodników 

zmieniała się w czasie przechowywania w przypadku wszystkich testowanych leków. 

Wolne rodniki powstawały także pod wpływem promieniowania jonizującego w postaci 

szybkich protonów w gentamicynie [76, 77], neomycynie [76, 77], streptomycynie 

[78] i erytromycynie [78]. 

Spektroskopię EPR na pasmo X i pasmo Q zastosowano do badania wolnych 

rodników generowanych w kaptoprilu przez promieniowanie X, γ i β [79]. Pasmo Q 

jest pomocne przy analizie wieloskładnikowych widm EPR o złożonym kształcie, 

ponieważ może zwiększyć ich rozdzielczość. Dwa główne rodzaje wolnych rodników 

o niesparowanych elektronach zlokalizowanych na atomach węgla i siarki występowały 

w testowanych próbkach [79]. Wykazano powstawanie wolnych rodników w chloro-

wodorku cefozopranu pod wpływem promieniowania β w dawce 25 kGy [80]. Wolne 

rodniki powstawały w soli sodowej ertapenemu podczas sterylizacji radiacyjnej promie-

niowaniem β w dawce 25 kGy oraz dla dawek wyższych 50-400 kGy [81]. Przed 

napromieniowaniem nie obserwowano sygnałów EPR. Widma EPR próbek napro-

mieniowanych były dwuskładnikowe, a linie składowe pochodziły od wolnych rodników 

o współczynniku gx = 2,021, gy = 2,0048 i gz = 1,984 oraz centrów paramagnetycznych 

o współczynniku g = 2,018, których sygnał zanikał po 100 godzinach [81]. Wolne 

rodniki powstawały po sterylizacji radiacyjnej w dawce 25 kGy w siarczanie 

cefoseliny [82]. Wolne rodniki powstawały po sterylizacji 25 kGy w antybiotykach 

antracyklinowych: daunorubicynie, doksorubicynie i epidoksorubinycie [83]. 

8. Podsumowanie 

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykorzystuje efekt 

rozszczepienia poziomów energetycznych w polu magnetycznym oraz absorpcję 

promieniowania mikrofalowego przez niesparowane elektrony wolnych rodników. 

Wartość rezonansowej indukcji magnetycznej B, przy której obserwuje się sygnał EPR 

oraz współczynnik rozszczepienia spektroskopowego g zależą od rodzaju wolnego 
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rodnika. Koncentracja wolnych rodników rośnie ze wzrostem wartości intensywności 

integralnej ich linii EPR, a jej wartość wyznacza się poprzez porównanie z intensyw-

nością integralną linii EPR stabilnego wzorca paramagnetycznego.  

Metodą EPR wykazano, że wolne rodniki powstają w substancjach leczniczych 

i substancjach pomocniczych leków pod wpływem działania podwyższonej tempe-

ratury, promieniowania UV, promieniowania jonizującego, ultradźwięków oraz działania 

mechanicznego.  

Metoda EPR jest przydatna do wyznaczenia optymalnych warunków przechowy-

wania i sterylizacji leków.  

Podziękowania 

Praca finansowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.  

Wzorzec koncentracji centrów paramagnetycznych – ultramarynę stosowany 

w badaniach w Katedrze i Zakładzie Biofizyki w Sosnowcu otrzymano od Profesora 

dr hab. Andrzeja B. Więckowskiego z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii 

Nauk w Poznaniu oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Literatura 

1. Stankowski J., Zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego, [w:] (red.) 

Stankowski J., Radiospektroskopia ciała stałego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1975, s. 9-18. 

2. Stankowski J., Graja A., Wstęp do elektroniki kwantowej, Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności, Warszawa 1972. 

3. Stankowski J., Hilczer W., Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

4. Morrish A.H., Fizyczne podstawy magnetyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1970. 

5. Wertz J.E., Bolton J.R., Electron Spin Resonance. Theory and Practical Applications, 

New York, London 1986. 

6. Weil J.A., Bolton J.R., Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and 

Practical Applications, (2nd Edition), John Wiley & Sons, New York 2007. 

7. Eaton G.R., Eaton S.S., Salikhov K.M. (red.), Foundations of Modern EPR, World 

Scientific, Singapore 1998. 

8. Goldfarb D., Stoll S. (red.), EPR Spectroscopy: Fundamentals and Methods, eMagRes 

Books, Wiley 2018. 

9. Kęcki Z., Podstawy spektroskopii molekularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1999. 

10. Cukierda T., Jezierska J., Jezierski A., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej. 

Spektroskopia EPR, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995. 

11. Pilawa B., Ramos P., Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej 

i medycyny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2017. 

12. Pilawa B., Ramos P., Adamczyk J., Biofizyka – ćwiczenia. Skrypt dla studentów farmacji, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2017. 

13. Pilawa B., Ramos P., Ćwiczenia z fizyki i biofizyki dla studentów biotechnologii 

medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2019. 

14. Ramos P., Pilawa B., Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów 

sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, Katowice 2018. 



 

Mateusz Broncel, Damian Łomankiewicz, Paweł Ramos, Barbara Pilawa 

 

90 

15. Rozancew E.G., Szolle W.D., Chemia organiczna wolnych rodników, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1985. 

16. Bartosz G., Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

17. Jóźwiak Z., Bartosz G. (red.), Biofizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

18. Jaroszyk F., Biofizyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020. 

19. Symons M., Spektroskopia EPR w chemii i biochemii, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1987. 

20. Tirzitis G., Bartosz G., Determination of antiradical and antioxidant activity: basic 

principles and new insights, Biochimica Polonica Acta 57(1), 2010, s. 139-442. 

21. Karbarz M., Źródła powstawania i oddziaływanie środowiskowe wolnych rodników, 

Zeszyty Naukowe SGSP 40, 2010, s. 59-67. 

22. Pilawa B., Pietrzak R., Wachowska H., Babeł K., EPR studies of carbonized cellulose – 

oxygen interactions, Acta Physica Polonica A 108(2), 2005, s. 151-154. 

23. Krzesińska M., Pilawa B., Pusz S., Ng J., Physical characteristics of carbon materials 

derived from pyrolysed vascular plants, Biomass & Bioenergy 30(2), 2006, s. 166-176. 

24. Pilawa B., Pusz S., Krzesińska M., Koszorek A., Kwiecińska B., Application of electron 

paramagnetic resonance spectroscopy to examination of carbonized coal blends, 

International Journal of Coal Geology 77(3-4), 2009, s. 372-376. 

25. Pilawa B., Ewolucja centrów paramagnetycznych podczas rozkładu termicznego 

macerałów węglowych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Zielona Góra 2000. 

26. Pilawa B., Więckowski A.B., Lewandowski M., EPR studies of thermal decomposition of 

coal samples, Nukleonika. The International Journal of Nuclear Research 42(2), 1997,  

s. 457-464. 

27. Pilawa B., Więckowski A.B., Lewandowski M., Application of EPR spectroscopy to the 

characterization of magnetic interactions in thermally decomposed coal, Magnetic 

Resonance in Chemistry 37(13), 1999, s. 871-877. 

28. Pilawa B., Latocha M., Kościelniak M., Pietrzak R., Wachowska H., Oxygen effects in 

tumor cells during photodynamic therapy, Polish Journal of Environmental Studies 

15(4A), 2006, s. 160-162. 

29. Olczyk P., Ramos P., Komisinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B., Positive Effect of 

Propolis on Free Radicals in Burn Wounds, Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine 2013, s. 1-12, ID 356737. 

30. Olczyk P., Ramos P., Biernas M., Komisinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B., 

Application of Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy to Comparative 

Examination of Different Groups of Free Radicals in Thermal Injuries Treated with 

Propolis and Silver Sulphadiazine, Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine 2013, s. 1-11, ID 851940. 

31. Olczyk P., Ramos P., Biernas M., Komisinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B., Microwave 

Saturation of Complex EPR Spectra and Free Radicals of Burnt Skin Treated with 

Apitherapeutic Agent, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013,  

s. 1-9, ID 545201. 

32. Beberok A., Zdybel M., Pilawa B., Buszman E., Wrześniok D., EPR characteristics of 

free radicals in DOPA-melanin-moxifloxacin complexes at ambient level of UVA 

radiation, Chemical Physics Letters 592(1), 2014, s. 41-46. 

33. Zdybel M., Chodurek E., Pilawa B., Free radicals in ultraviolet irradiated melanins and 

melanin complexes with Cd(II) and Cu(II). EPR examination, Journal of Applied 

Biomedicine 1392), 2015, s. 131-141. 



Spektroskopia EPR w badaniach rodzaju i koncentracji wolnych rodników  

w substancjach leczniczych poddanych działaniu czynników fizycznych 

 

91 

34. Zdybel M., Pilawa B., Effect of UV irradiation on free radicals in synthetic melanin and 

melanin biopolymer from Sepia officinalis – EPR examination, Nukleonika 60(3), 2015,  

s. 483-488. 

35. Krzeszewska-Zaręba A., Zdybel M., Pilawa B., Wpływ naświetlania laserami 

biostymulacyjnymi na powstawanie wolnych rodników w skórze, Polish Journal of 

Cosmetology 17(4), 2014, s. 296-302. 

36. Adamczyk J., Ramos P., Pilawa B., Application of EPR spectroscopy to examine 

paramagnetic center in natural dental biomaterials, [w:] 3 Forum Polskiej Grupy 

EMR/EPR, Kraków 23-25.06.2014, Materiały Forum, s. 120-121, [Poster-3]. 

37. Adamczyk J., Ramos P., Pilawa B., Free radicals in UV irradiated natural dental 

biomaterials, [w:] 3 Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków 23-25.06.2014, Materiały 

Forum, s. 119, [Poster-2]. 

38. Ślosarek K., Latocha M., Gondzik A., Pilawa B., Wilczok T., In vitro studies of X 

radiation effect on tumor cells, Physica Medica XX(Suppl. 1), 2004, s. 150-152. 

39. Altszuler S., Kozyriew B., Elektronowy rezonans paramagnetyczny, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965. 

40. Kirmse R., Stach J., Spektroskopia EPR. Zastosowania w chemii, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 1994. 

41. Więckowski A.B., Ultramarine study by EPR, Physica Status Solidi 42(1), 1970,  

s. 125-130. 

42. Więckowski A.B., Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego 

w badaniach ultramaryny, Wiadomości Chemiczne 26(12/306), 1972, s. 803-822. 

43. Więckowski A.B., Homoatomic paramagnetic sulfur radical anions as colored species in 

ultramarines, [w:] „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 8th 

Conference RAMIS-79, Poznań, 24-27.4.1979, Ed. Narcyz Piślewski, 1st Edit., Institute of 

Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznań 1979, Report No. 40, s. 265-271; 

2nd Edit., Series Physics No. 40, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 

1980, Report No. 31, s. 307-312. 

44. Więckowski A.B., Wojtowicz W., Śliwa-Nieściór J., Temperature dependence of the EPR 

linewidth of ultramarine blue, Magnetic Resonance in Chemistry („Magnetic Resonance 

of Porous Materials”) 37(13-Special Issue), 1999, S150-S153. 

45. Więckowski A.B., Wojtowicz W., Śliwa-Nieściór J., Temperature dependence of the EPR 

linewidth of ultramarine blue, Magnetic Resonance in Chemistry („Magnetic Resonance 

of Porous Materials”) 37(13-Special Issue), 1999, S150-S153. 

46. Kowalak S., Jankowska A., Zeidler S., Więckowski A.B., Sulfur radicals embedded in 

various cages of ultramarine analogs prepared from zeolites, Journal of Solid State 

Chemistry 180(3), 2007, s. 1119-1124. 

47. Najder-Kozdrowska L., Więckowski A.B., Linear Anamorphosis of the Electron 

Paramagnetic Resonance (EPR) Lineshape of Ultramarine Blue, [w:] „Ethics and 

Humanism in European Science, Environment and Culture”, Editors: Jaskuła M., 

Buszewski B., Sękowski A. & Zagórski Z., Humboldt-Kolleg „Humanism in European 

Science and Culture”, Lublin, 7-9 May, 2009, Publications of the Societas Humboldtiana 

Polonorum, Vol.16, Kraków – Lublin – Toruń 2011, s. 321-325. 

48. Eaton S.S., Eaton G.R., Signal area measurements, Bulletin of Magnetic Resonance 1(3), 

1980, s. 130-138. 

49. Sczaniecki B., Metody badania relaksacji spin-siatka w paramagnetykach, [w]: 

Radiospektroskopia ciała stałego, (red.) Stankowski J., Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1975. 



 

Mateusz Broncel, Damian Łomankiewicz, Paweł Ramos, Barbara Pilawa 

 

92 

50. Stankowski J., Relaksacja spinowa w kryształach paramagnetycznych, [w:] (red.) 

Stankowski J., Radiospektroskopia ciała stałego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1975, s. 211-232. 

51. Kościelniak-Ziemniak M., Pilawa B., Application of EPR spectroscopy to examination of 

free radicals formation in thermally sterilized flumetasone, Applied Magnetic Resonance 

Spectroscopy 44(12), 2013, s. 1431-1443.  

52. Ramos P., Pilawa B., EPR examination of free radicals thermally formed in vaselinum 

flavum, Nukleonika 60(3), 2015, s. 443-447. 

53. Ramos P., Pilawa B., EPR examination of free radicals thermally formed in vaselinum 

flavum, [w:] 3 Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków 23-25.06.2014, Materiały 

Forum, s. 207-208, [Poster-39]. 

54. Ramos P., Pilawa B., EPR studies of thermally sterilized vaselinum album, Acta Poloniae 

Pharmaceutica – Drug Research 72(4), 2015, s. 691-698. 

55. Ramos P., Pilawa B., EPR studies of thermally sterilized Vaselinum Album, [w:] 9th 

Multudisciplinary Conference on Drug Research – MKNOL 2014, Szydłów 12-

14.05.2014, Book of abstracts, s. 82. 

56. Ramos P., Pepliński P., Pilawa B., Effect of microwave power on EPR spectra of thermally 

sterilized eucerinum anhydricum, Nukleonika 60(3), 2015, s. 439-442. 

57. Ramos P., Pepliński P., Pilawa B., Effect of microwave power on EPR spectra of thermally 

sterilized eucerinum anhydricum, [w:] 3 Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków 23-

25.06.2014, Materiały Forum, s. 203-204, [Poster-37]. 

58. Ramos P., Pilawa B., Badanie wpływu temperatury i czasu sterylizacji na generowanie 

wolnych rodników w podłożu unguentum ophthalmicus z wykorzystaniem spektroskopii 

EPR – optymalizacja procesu, [w:] farmacja 21 Kongres Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego – Farmaceuci w Ochronie Zdrowia, Wrocław 11-12.09.2015, 

Streszczenia, s. 48. 

59. Olczyk P., Ramos P., Komosińska-Vassev K., Mencner Ł., Olczyk K., Pilawa B., 

Influence of temperature on free radical generation in propolis containing ointments, 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Vol. 2016, 2016, s. 1-8, ID 

7292379. 

60. Pierzchała E., Ramos P., Pilawa B., Application of EPR spectroscopy in comparative 

analysis of free radicals thermally formed during storage in the antibacterial ointments 

containing fusidic acid and neomycin, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 

74(4), 2017, s. 1071-1078. 

61. Ramos P., Pilawa B., Free radicals formation in salicylic acid and heating parameters – 

application of EPR, UV-Vis, TGA and colorimetry examination to optimize thermal 

sterilization, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 77(3), 2020, s. 431-441. 

62. Ramos P., Pilawa B., Wpływ sterylizacji termicznej na generowanie wolnych rodników 

w kwasie salicylowym – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR i spektroskopii UV-

Vis, [w:] Farmacja 21 – Nowe Wyzwania, Kongres Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego, Wrocław 2-21.10.2017, Streszczenia, s. 25-26. 

63. Ramos P., Pilawa B., Application of EPR spectroscopy to examine free radicals evolution 

during storage of the thermally sterilized unguentum ophthalmicum, Pharmaceutical 

Development and Technology 23(9), 2018, s. 834-837. 

64. Pierzchała E., Ramos P., Pilawa B., EPR study of free radicals formed in fusidic acid and 

neomycin under UV irradiation, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Researche 76(2), 

2019, s. 215-223. 

65. Ramos P., Pilawa B., Electron paramagnetic resonance examination of free radical 

formation in salicylic acid and urea exposed to UV irradiation, International Journal of 

Photoenergy vol. 2016, 2016, s. 1-7, ID: 7235305. 



Spektroskopia EPR w badaniach rodzaju i koncentracji wolnych rodników  

w substancjach leczniczych poddanych działaniu czynników fizycznych 

 

93 

66. Rogóż W., Rozmus I., Ramos P., Pilawa B., Wpływ promieniowania UV na generowanie 

wolnych rodników w chlorochinie – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR, [w:] 

Wrzyszcz B., Danielewska A. (red.), Przegląd badań naukowych dotyczących chorób 

zakaźnych i pasożytniczych. T. 1, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2019, s. 56-71. 

67. Jarco S., Effects of storage conditions on formation of free radicals in soybean extract – an 

EPR spectroscopy study, Annales Academiae Medicae Silesiensis 71, 2017, s. 217-224. 

68. Raffi J., Gelly S., Barral L., Burger F., Piccerelle P., Prinderre P., Baron M., Chamayou 

A., Electron paramagnetic resonance of radicals induce in drugs and excipients by 

radiation and mechanical treatments, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy 58(6, SI), 2002, s. 1313-1320. 

69. Ambroż H., Kornacka E., Marciniec B., Ogrodowczyk M., Przybytniak G., EPR study of 

free radicals in some drugs gamma-irradiated in the solid state, Radiation Physics and 

Chemistry 58, 2000, s. 357-366. 

70. Gibellaa M., Crucqa A.-S., Tilquina B., Stocker P., Lesgards G., Raffi J., Electron spin 

resonance studies of some irradiated pharmaceuticals, Radiation Physics and Chemistry 

58, 2000, s. 69-76. 

71. Taiwo F.A., Patterson L.H., Jaroszkiewicz E., Marciniec B., Ogrodowczyk M., Free 

radicals in irradiated drugs: An EPR study, Free Radicals Research 31(3), 1999, s. 231-235. 

72. Ambroż H.B., Kornacka E.M., Marciniec B., Przybytniak G., Radical decay in irradiated 

drugs: flutamide, ifosfamide, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 254, 2002, 

s. 293-298. 

73. Wilczyński S., Pilawa B., Koprowski R., Wróbel Z., Ptaszkiewicz M., Swakoń J., Olko P., 

Free radicals properties of gamma-irradiated penicillin-derived antibiotics: piperacillin, 

ampicillin, and crystalline penicillin, Radiation and Environmental Biophysics 2014, 

53(1), s. 203-210. 

74. Wilczyński S., Pilawa B., Koprowski R., Wróbel Z., Ptaszkiewicz M., Swakoń J., Olko P., 

EPR studies of free radicals decay and survival in gamma irradiated aminoglycoside 

antibiotics: sisomicin, tobramycin and paromomycin, Eur J Pharm Sci 24(3), 2012,  

s. 254-261. 

75. Wilczyński S., Pilawa B., Ptaszkiewicz M., Pierzchała E., Swakoń J., Olko P., Application 

of EPR spectroscopy to examination of gamma-irradiated erythromycin, Farmaceutyczny 

Przegląd Naukowy R. 6(9), 2009, s. 8-11. 

76. Wilczyński S., Lekki J., Kwiatek W., Chodurek E., Pilawa B., Formation of paramagnetic 

center in sterilized gentamicin and neomycin irradiated by protons, Polish Journal of 

Environmental Studies 2006, 15(4A), s. 216-218. 

77. Wilczyński S., Lekki J., Kwiatek W., Chodurek E., Pilawa B., Formation of paramagnetic 

center in sterilized gentamicin and neomycin irradiated by protons, 5th Symposium on 

Medical Physics, 3rd International Symposium on Medical Physics, Ustroń 20-23.09.2006, 

Abstracts, s. 24 [T09]. 

78. Wilczyński S., Lekki J., Kwiatek W., Chodurek E., Pilawa B., EPR studies of 

paramagnetic centers in streptomycin and erythromycin irradiated by protons, 41th 

Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok 12-15.09.2006, Acta Biochimica 

Polonica 2006, vol. 53, suppl. 1, Abstracts, s. 218-219, [P13.126]. 

79. Engalytcheff A., Debuyst R., Vanhaelewyn G.C.A.M.V., Callensc F.J., Tilquina B., 

Attempts at correlation of the radiolytic species of irradiated solid state captopril studies 

by multi-frequency EPR and HPLC, Radiation Research 162, 2004, s. 616-622. 

80. Zalewski P., Skibinski R., Szymanowska-Powalowska D., Piotrowska H., Bednarski W., 

Cielecka-Piontek J., Radiolytic studies of cefozopran hydrochloride in the solid state 

Electronic Journal Of Biotechnology 25, 2017, s. 28-32. 

http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Wilczy%F1ski+S%B3awomir+
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Pilawa+Barbara+
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Koprowski+Robert+
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Wr%F3bel+Zygmunt+
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Ptaszkiewicz+Marta+
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Swako%F1+Jan+
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Olko+Pawe%B3+


 

Mateusz Broncel, Damian Łomankiewicz, Paweł Ramos, Barbara Pilawa 

 

94 

81. Kilińska K., Cielecka-Piontek J., Skibiński R., Szymanowska D., Miklaszewski A., 

Lewandowska K., Bednarski W., Mizera M., Tykarska E., Zalewski P., The radiation 

sterilization of ertapenem sodium in solid state, Molecules 24(16) ID 2944, 2019, s. 1-12. 

82. Garbacki P., Zalewski P., Skibinski R., Kozak M., Ratajczak M., Lewandowska K., 

Bednarski W., Podborska A., Mizera M., Jelińska A., Cielecka-Piontek J., Radiostability 

of cefoselis sulfate in the solid state, X-Ray Spectrometry 5(SI, 44), 2015, s. 344-350. 

83. Kaczmarek A., Cielecka-Piontek J., Garbacji P., Lewandowska K., Bednarski W., Barszcz 

B., Zalewski P., Kycler W., Oszczapowicz I., Jelińska A., Radiosterilization of 

anthracycline antibiotics in solid state, The Scientific World Journal Vol 2013, 2013, ID 

258758. 

Spektroskopia EPR w badaniach rodzaju i koncentracji wolnych rodników 

w substancjach leczniczych poddanych działaniu czynników fizycznych 

Streszczenie 

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) jest stosowana w farmacji do badania 

rodzajów i koncentracji wolnych rodników powstających w substancjach leczniczych pod wpływem 

czynników fizycznych. Rodzaj wolnego rodnika charakteryzuje współczynnik rozszczepienia spektrosko-

powego g. Koncentracja wolnych rodników jest proporcjonalna do intensywności integralnej widma EPR. 

Celem niniejszej pracy przeglądowej jest omówienie parametrów widm EPR stosowanych do wyznaczenia 

rodzaju i koncentracji wolnych rodników w substancjach leczniczych oraz warunków ich rejestracji. 

Scharakteryzowano stabilne wzorce paramagnetyczne wykorzystywane w badaniach koncentracji wolnych 

rodników w lekach. Przedstawiono wpływ mocy mikrofalowej na widma EPR oraz zasady doboru mocy 

mikrofalowej w analizach ilościowych. W pracy omówiono rodzaje i koncentracje wolnych rodników 

generowanych w wybranych substancjach leczniczych mechanicznie, termicznie oraz przez promienio-

wanie jonizujące i UV. Szczególną uwagę zwrócono na metodę badania wieloskładnikowych układów 

wolnorodnikowych. Porównano koncentracje i właściwości wolnych rodników wytworzonych przez 

czynniki fizyczne w substancjach leczniczych o różnej budowie chemicznej.  

Słowa kluczowe: spektroskopia EPR, wolne rodniki, koncentracja wolnych rodników, wzorzec paramag-

netyczny, substancje lecznicze 

EPR spectroscopy in studies of type and concentration of free radicals in drugs 

treated with physical factors  

Abstract 

Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy in pharmacy is used to examine type and 

concentration of free radicals formed in drugs under physical factors. Type of free radicals is characterized 

by g factor. Free radical concentration is proportional to integral intensity of EPR spectrum. The aim of this 

review work is to discuss the parameters of the EPR spectra, which are used to determine the type and 

concentration of free radicals in drugs, and to present conditions of their measurements. The stable para-

magnetic references for examination of free radicals concentration in drugs are presented. The influence of 

microwave power on EPR spectra and the microwave power selection rules in the quantitative analysis, is 

shown. In this work types and concentrations of free radicals formed in the selected drugs by thermal 

treatment, and by ionizing and UV radiation, are presented. Particular attention is paid to the method of 

examination of the multi-component free radical systems. The concentrations and properties of free 

radicals formed by physical factors in drugs differ in chemical structures are compared. 

Keywords: EPR spectroscopy, free radicals, free radical concentration, paramagnetic reference, drugs 
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Zastosowanie spektroskopii EPR oraz metody 

kolometrycznej do badania trwałości leków 

zawierających glimepiryd podczas ekspozycji 

na promieniowanie UV 

1. Wstęp 

Nasze wcześniejsze badania z wykorzystaniem spektroskopii elektronowego rezo-

nansu paramagnetycznego (EPR) wykazały, że promieniowanie UV generuje wolne 

rodniki w kwasie salicylowym i moczniku [1], kwasie dehydrocholowym i kwasie 

ursodeoksycholowym [2], kwasie fusydowym i neomycynie [3]. Promieniowanie UV 

wpływa na oddziaływania nystatyny [4] i leków immunosupresyjnych [5] z wolnymi 

rodnikami. W niniejszej pracy zastosowano spektroskopię EPR i dodatkowo metodę 

kolorymetryczną do analizy trwałości próbek zawierających substancję farmakolo-

gicznie czynną – glimepiryd oraz substancje pomocnicze podczas ekspozycji na 

promieniowanie UV. 

Glimepiryd jest doustnym lekiem hipoglikemizującym należącym do III generacji 

pochodnych sulfynylomocznika [6-10]. Mechanizm działania glimepirydu jest złożony 

i polega na pobudzeniu trzustki do wydzielania insuliny oraz dodatkowo lek powoduje 

zwiększenie wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę i zmniejsza wychwyt wątro-

bowy insuliny [7-10]. Glimepiryd stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu drugiego 

i przyjmowany jest przez pacjentów raz dziennie [7, 9]. Do najcięższych skutków 

ubocznych działania glimepirydu można zaliczyć przede wszystkim uszkodzenie 

wątroby oraz zaburzenia hematologiczne [7, 8]. Dlatego podczas stosowania leku 

zalecana jest okresowa kontrola enzymów wątrobowych oraz wykonywanie morfologii 

krwi [7-10]. Przyjmowanie pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku dlatego 

glimepiryd może być stosowany wraz z posiłkiem [7-9]. 

Celem pracy było wyznaczenie wpływu promieniowania UV na trwałość badanych 

próbek leku. Wyznaczono wpływ substancji pomocniczych na trwałość testowanych 

próbek. Sprawdzono, czy testowane warunki fizyczne powodują zmianę barwy oraz 

powstawanie wolnych rodników w badanych substancjach.  
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2. Część doświadczalna 

2.1. Badane próbki 

Zbadano próbki leku zawierające glimepiryd oraz substancje pomocnicze, przed 

i po ekspozycji na promieniowanie UVA. Strukturę chemiczną glimepirydu 

(C24H34N4O5S) pokazano na rysunku 1 [6]. Badane substancje pomocnicze w próbce 

leku to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, powidon i karboksy-

metyloskrobia sodowa. 
 

 

Rysunek 1. Struktura chemiczna glimepirydu [6] 

Próbki poddano działaniu promieniowania UVA o długości fali λ wynoszącej 320-

400 nm przez 180 minut. Zastosowano lampę Medisun 250 firmy Schulze & Böhm 

(Niemcy).  

2.2. Badania wolnych rodników z wykorzystaniem spektroskopii EPR 

Wolne rodniki zbadano z zastosowaniem spektroskopii elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego na pasmo X (9,3 GHz). Widma EPR rejestrowano z modulacją 

magnetyczną 100 kHz za pomocą spektrometru elektronowego rezonansu paramagne-

tycznego firmy Radiopan (Poznań) oraz systemu szybkiej numerycznej akwizycji 

danych Rapid Scan Unit firmy Jagmar (Kraków). Analizowano kształt i parametry 

widm EPR takie jak amplituda (A) i szerokość linii (∆Bpp) (rys. 2). Współczynnik 

rozszczepienia spektroskopowego g wyznaczono z warunku rezonansu [11, 12]. 

Koncentrację wolnych rodników uzyskano poprzez porównanie widm EPR badanych 

próbek z widmem EPR wzorca – ultramaryny. Ultramaryna zawiera stabilne centra 

paramagnetyczne [13-15]. Koncentracja wolnych rodników w próbce jest proporcjo-

nalna do intensywności integralnej (I) widma EPR [16-20]. Intensywność integralną (I) 

wyznaczono dla widm EPR próbki i ultramaryny. Wartość intensywności integralnej 

(I) jest równa wartości pola powierzchni pod krzywą absorpcji [16, 18-20]. Dla widm 

EPR zarejestrowanych w postaci pierwszej pochodnej absorpcji wartość intensywności 

integralnej uzyskano poprzez podwójne całkowanie linii. 
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Rysunek 2. Widmo EPR w postaci pierwszej pochodnej absorpcji wraz z parametrami kształtu: A1, A2, B1 

i B2, amplitudą (A) i szerokością (∆Bpp) linii [opracowanie własne] 

Pomiary i analizy widm EPR wolnych rodników wykonano za pomocą profesjo-

nalnych programów spektroskopowych firmy Jagmar (Kraków), programami LabView 

firmy National Instruments (USA) i Origin firmy OriginLab (USA). 

2.3. Analiza kolorymetryczna  

Analizę zmiany koloru prowadzono w układzie przestrzeni barw CIE L*a*b*. 

W tym celu zastosowany został kolorymetr NH 310 firmy 3 nh (Chiny) wraz ze 

specjalistycznym oprogramowaniem CQCS3 firmy 3 nh (Chiny). Testom kolory-

metrycznym zostały poddane leki przed i po ekspozycji na działanie promieniowania 

UV. Oceny zmiany barwy dokonano dla trzech parametrów: L*, a* i b* [21, 22].  

Parametr L* oceniany jest w przedziale od 0 do 100 i informuje o jasności analizo-

wanej próbki. Przyjmuje wartość 0 dla barwy czarnej oraz wartość 100 dla barwy 

białej. Parametr a* informuje o udziale barwy zielonej i czerwonej w analizowanej 

próbce. Przyjmuje wartości ujemne dla koloru zielonego oraz wartości dodatnie dla 

koloru czerwonego. Parametr b* informuje o udziale barwy niebieskiej i żółtej w anali-

zowanej próbce. Przyjmuje wartości ujemne dla koloru niebieskiego oraz wartości 

dodatnie dla koloru żółtego [21, 22]. 
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3. Wyniki i ich dyskusja 

Wykazano, że promieniowanie UV generuje wolne rodniki w próbkach leku złożo-

nych z glimepirydu oraz substancji pomocniczych. Dla testowanych próbek leku 

obserwowano linie EPR. Widm EPR nie uzyskano dla próbek przed ekspozycją na 

promieniowanie UV. Linie EPR wynikają z absorpcji promieniowania mikrofalowego 

przez niesparowane elektrony, a zjawisko to zachodzi w polu magnetycznym przy 

spełnieniu warunku elektronowego rezonansu paramagnetycznego [11, 12]: 

  =               (1) 

gdzie: h – stała Plancka, ν – częstotliwość promieniowania mikrofalowego,  

g – współczynnik rozszczepienia spektroskopowego, µB – magneton Bohra,  

Br – rezonansowa indukcja magnetyczna 

Próbki wyjściowe, nie poddane działaniu promieniowania UV, nie posiadają nie-

sparowanych elektronów i nie występują w nich wolne rodniki, a więc absorpcja 

mikrofal nie zachodzi w tym przypadku. Promieniowanie UV spowodowało wytwo-

rzenie wolnych rodników, a próbki leku po ekspozycji na fale elekromagnetyczne 

z zakresu ultrafioletu pochłaniają promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości  

9,3 GHz, co wskazuje na wytworzenie niesparowanych elektronów w próbkach. Centra 

paramagnetyczne wygenerowanie w testowanym leku mają charakter wolnorodnikowy, 

a linie EPR wolnych rodników wykazują współczynnik rozszczepienia mikrofalowego 

g o wartości 2. Koncentracja wolnych rodników w próbce leku zawierającej substancję 

czynną – glimepiryd i substancję pomocniczą wynosi 7,4•10
18

 spin/g. Generowanie 

wolnych rodników w próbkach leku wskazuje na brak stabilności struktury chemicznej 

w warunkach dostępu promieniowania UV do testowanej substancji. Glimepiryd wraz 

z substancjami pomocniczymi powinien być chroniony podczas przechowywania 

przed promieniowaniem UV. 

Przykładowe widma EPR próbki zawierającej glimepiryd oraz substancje 

pomocnicze, zarejestrowane przy różnych tłumieniach, a więc przy różnych mocach 

mikrofalowych, pokazano na rysunku 3. Parametry widm EPR badanych próbek zależą 

od mocy mikrofalowej. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na amplitudę (A) linii EPR 

próbki zawierającej glimepiryd i substancje pomocnicze ilustruje rysunek 4. Amplituda 

(A) linii EPR rośnie ze wzrostem mocy mikrofalowej, przy której zmierzono widmo. 

Linie EPR nie nasycają się w stosowanym zakresie mocy mikrofalowych, czyli do 

mocy mikrofalowej 70 mW, ponieważ nie zaobserwowano spadku wartości amplitudy 

dla wyższych mocy mikrofalowych. Brak nasycenia mikrofalowego linii EPR jest 

charakterystyczny dla szybkich procesów relaksacji spin-sieć [11, 23, 24]. Wpływ 

mocy mikrofalowej (M/Mo) na szerokość (∆Bpp) linii EPR próbki zawierającej glime-

piryd i substancje pomocnicze przedstawiono na rysunku 5. Szerokość (∆Bpp) linii EPR 

rośnie ze wzrostem mocy mikrofalowej, co jest typowe dla linii EPR poszerzonych 

jednorodnie [11, 23, 24]. 
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Rysunek 3. Widma EPR wolnych rodników generowanych w próbce zawierającej glimepiryd i substancje 

pomocnicze. Widma zarejestrowano przy tłumieniu mocy mikrofalowej wynoszącym 15 dB, 10 dB, 8 dB, 5 

dB, 3 dB i 0,5 dB. B – indukcja magnetyczna [opracowanie własne] 
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Rysunek 4. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na amplitudę (A) linii EPR próbki zawierającej glimepiryd 

i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR, Mo – całkowita moc 

mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na szerokość (∆Bpp) linii EPR próbki zawierającej glimepiryd 

i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR, Mo – całkowita moc 

mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 

Kształt widm EPR glimepirydu wraz substancjami pomocniczymi zmienia się wraz 

z mocą mikrofalową stosowaną przy pomiarze widm. Wpływ mocy mikrofalowej na 

parametry kształtu: (A1-A2), │A1-A2│, A1/A2, (B1-B2), │B1-B2│ i B1/B2, widm EPR 

testowanego leku o składzie złożonym pokazano na rysunkach 6-11. Parametry 

kształtu widm EPR nie są stałe i zmieniają się wraz ze zmianą mocy mikrofalowej. 

Zmiana kształtu widm EPR wskazuje na złożoność układu wolnorodnikowego 
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w próbkach glimepirydu wraz z substancjami pomocniczymi, które poddano działaniu 

promieniowania UV przez 180 minut. Różnorodność rodzajów wolnych rodników 

występujących w badanych próbkach wynika z ich wieloskładnikowej budowy. Prawdo-

podobnie w próbkach zachodzą także oddziaływania pomiędzy wolnymi rodnikami 

generowanymi przez promieniowanie UV.  

 

Rysunek 6. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametr (A1-A2) kształtu linii EPR próbki zawierającej 

glimepiryd i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR,  

Mo – całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 

 

Rysunek 7. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametr │A1-A2│ kształtu linii EPR próbki zawierającej 

glimepiryd i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR,  

Mo – całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametr A1/A2 kształtu linii EPR próbki zawierającej 

glimepiryd i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR,  

Mo – całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 

 

Rysunek 9. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametr (B1-B2) kształtu linii EPR próbki zawierającej 

glimepiryd i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR,  

Mo – całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 
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Rysunek 10. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametr │B1-B2│ kształtu linii EPR próbki zawierającej 

glimepiryd i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR,  

Mo – całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 

 

Rysunek 11. Wpływ mocy mikrofalowej (M/Mo) na parametr B1/B2 kształtu linii EPR próbki zawierającej 

glimepiryd i substancje pomocnicze. M – moc mikrofalowa stosowana przy pomiarze widma EPR,  

Mo – całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron spektrometru [opracowanie własne] 

Badania kolorymetryczne wykazały zmianę barwy próbek leku pod wpływem 

działania promieniowania UV. Na rysunku 12 porównano parametry kolorymetryczne 

dla próbek przed po ekspozycji na promieniowanie UV. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że ekspozycja na działanie promieniowania UV spowodowała ściemnienie 

barwy leku (L*) oraz wzrost udziału w nim barwy czerwonej (a*) i obniżenie udziału 

barwy żółtej (b*). 
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Rysunek 12. Porównanie zmiany barwy w przestrzeni CIE L*a*b* dla próbki zawierającej glimepiryd 

i substancje pomocnicze przed i po ekspozycji na działanie promieniowania UV 

Przeprowadzone pomiary i analizy dla próbek zawierających glimepiryd oraz 

substancje pomocnicze wykazały przydatność spektroskopii elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego na pasmo X (9,3 GHz) oraz metody kolorymetrycznej do badania 

trwałości leków w warunkach propagacji promieniowania UV. Leki o chemicznej 

strukturze niestabilnej względem promieniowania UV zawierają wolne rodniki 

wygenerowane w procesie fotolizy oraz zmieniają barwę. 

4. Wnioski 

Badania próbek gimepirydu wraz z substancjami pomocniczymi wykonane z wyko-

rzystaniem spektroskopii EPR oraz metody kolorymetrycznej wykazały, że: 

1. Promieniowanie UV generuje wolne rodniki w testowanych próbkach a układ 

wolnorodnikowy ma złożony charakter, co powoduje zmiany kształtu widm EPR ze 

wzrostem mocy mikrofalowej. 

2. Linie EPR wolnych rodników badanych próbek są poszerzone jednorodnie, a ich 

szerokość rośnie ze wzrostem mocy mikrofalowej.  
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3. Szybkie procesy relaksacji spin-sieć zachodzą w próbkach zawierających gimepiryd 

i substancje pomocnicze, na co wskazuje brak nasycenia mikrofalowego linii EPR. 

4. Analiza kolorymetryczna wykazała zmianę barwy badanych próbek pod wpływem 

działania promieniowania UV.  

5. Spektroskopia EPR i analizy kolorymetryczne wykazały zmiany struktury próbek 

zawierających glimepiryd i substancje pomocnicze pod wpływem promieniowania 

UV, a więc próbki te należy chronić przed promieniowaniem UV podczas 

przechowywania.  
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Zastosowanie spektroskopii EPR oraz metody kolometrycznej do badania trwałości 

leków zawierających glimepiryd podczas ekspozycji na promieniowanie UV 

Streszczenie  

Zbadano wpływ promieniowania UV na próbki zawierające substancję farmakologicznie czynną – glime-

piryd oraz substancje pomocnicze z wykorzystaniem spektroskopii EPER oraz metody kolorymetrycznej. 

Celem pracy było wyznaczenie wpływu promieniowania UV na trwałość badanych próbek leku. Spraw-

dzono, czy promieniowanie UV powoduje zmianę barwy oraz powstawanie wolnych rodników w badanych 

substancjach. Wolne rodniki badano z wykorzystaniem spektroskopii elektronowego rezonansu para-

magnetycznego (EPR) na pasmo X o częstotliwości promieniowania mikrofalowego wynoszącej 9,3 GHz 

z modulacją magnetyczną 100 kHz. Widma rejestrowano w postaci pierwszej pochodnej absorpcji za pomocą 

spektrometru EPR z użyciem mocy mikrofalowych z zakresu 2,2-70 mW. Zastosowano system szybkiej 

numerycznej akwizycji danych. Wyznaczono koncentrację wolnych rodników w testowanych próbkach 

oraz wpływ mocy mikrofalowej na parametry linii EPR. Wykonano analizę kolorymetryczną dla próbek 

przed i po zadziałaniu promieniowania UV. Wykazano, że promieniowanie UV generuje wolne rodniki 

w próbkach. Nie obserwowano sygnałów EPR dla próbek nie poddanych działaniu promieniowania UV. 

Linie EPR pojawiły się po ekspozycji próbek na promieniowanie UV. Koncentracja wolnych rodników 

w próbkach gotowej stałej postaci leku była rzędu 1018 spin/g. Duża szerokość linii EPR wskazywała na 

silne oddziaływania dipolowe pomiędzy wolnymi rodnikami. Amplitudy i szerokości linii EPR zwiększały 

się ze wzrostem mocy mikrofalowej. W badanych próbkach leku zachodzą szybkie procesy relaksacji spin-

sieć. Kształt linii EPR zmieniał się ze wzrostem mocy mikrofalowej, a układ wolnorodnikowy w próbkach 

miał charakter złożony. Próbki pod wpływem promieniowania UV zmieniały barwę. Generowanie wolnych 

rodników oraz wyniki analizy kolorymetrycznej wskazywały na zmiany struktury chemicznej badanych 

próbek spowodowane promieniowaniem UV. 

Słowa kluczowe: glimepiryd, promieniowanie UV, wolne rodniki, spektroskopia EPR, metoda kolory-

metryczna 
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Applications of EPR spectroscopy and colorimetric method to examination  

of the stability of drugs containing glimepiride during exposition to UV radiation 

Abstract  

The influence of UV irradiation on the samples containing the pharmacological active substance – 

glimepiride and the excipients, were examined by EPR spectroscopy and colorimetric method. The aim of 

this work was to determine the influence of UV irradiation on the stability of the tested drug samples. The 

changes of the color of the tested substances and free radical formation under UV irradiation, were 

checked. Free radicals were examined by the use of an X-band electron paramagnetic resonance (EPR) 

spectroscopy with microwave frequency of 9.3 GHz with magnetic modulation 100 kHz. Spectra as the 

first derivative curves were recorded with microwave powers in the range 2.2-70 mW by the EPR 

spectrometer. The fast data acquisition system was used. Free radical concentration In the tested samples 

and the influence of microwave power on parameters of EPR lines, were determined. Before and after UV 

irradiation, the colorimetric analysis of the samples was done. It was pointed out that UV irradiation 

formed free radicals in the samples. EPR signals were not observed in the samples before UV irradiation. 

EPR lines appeared after exposition of the samples to UV. Concentration of free radicals in the solid 

dosage form was ~1018 spin/g. The high linewidths of the EPR spectra indicated on the strong dipolar 

interactions between free radicals. Amplitudes and linewidths of the EPR spectra increased with increasing 

of microwave power. The fast spin-lattice relaxation processes existed in the examined drug samples. The 

shape of the EPR lines changed with increasing of microwave power, and the free radical system in the 

samples had complex character. The samples under UV irradiation changed the color. Free radical 

formation and the results of the colorimetric analysis, pointed to changes of the chemical structure of the 

studied samples exposed to UV radiation. 

Keywords: glimepiride, UV radiation, free radicals, EPR spectroscopy, colorimetric method  
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Zastosowanie preparatu Blossom Protect
TM

 

w enzymatycznej modyfikacji związków  

prochiralnych – badania wstępne 

1. Wprowadzenie 

Zastosowanie bioreagentów w asymetrycznej redukcji związków karbonylowych 

jest efektywnym sposobem na otrzymanie optycznie czynnych alkoholi drugorzędo-

wych, hydroksykwasów i związków azotu o wysokiej czystości enancjomerycznej. 

W enancjoselektywnej enzymatycznej desymetryzacji związków prochiralnych o hybry-

dyzacji sp
2
, najczęściej stosuje się naturalne preparaty mikrobiologiczne zawierające 

żywe komórki grzybów. Biotransformacja związków przez grzyby zachodzi in situ, nie 

wymaga kosztownego i czasochłonnego procesu pozyskiwania i oczyszczania enzymu 

oraz angażuje dodatkowe układy enzymatyczne, które poprawiają wydajność procesu 

transformacji [1, 2]. 

Komórki bioreagentów zawierają cały zestaw enzymów zdolnych do wzajemnego 

przekształcenia funkcji hydroksylowej i karbonylowej szeregu związków organicznych. 

Od budowy substratu i chiralności dehydrogenaz, w które wyposażony jest dany 

mikroorganizm, zależy stereoselektywność i czystość enancjomeryczna uzyskanych 

produktów. Modyfikacje w obrębie struktury reagenta oraz zmiana warunków prowa-

dzenia bioprocesu mogą dać sposobność otrzymania związków o określonej konfi-

guracji [1, 2]. 

Pochodne hydroksyketonów odgrywają istotną rolę w asymetrycznej syntezie orga-

nicznej, stanowią one niezwykle cenne elementy składowe bardziej złożonych architek-

tonicznie związków posiadających szerokie spektrum zastosowań. Optycznie czynne 

α-hydroksyketony są ważnymi, użytecznymi elementami budulcowymi w otrzymywaniu 

farmaceutyków i półproduktów do syntezy. Syntetyczne α-hydroksyketony o konfigu-

racji R znajdują zastosowanie jako prekursory w syntezie niektórych leków przeciw-

depresyjnych, selektywnych inhibitorów białka amyloidu-β stosowanego w leczeniu 

choroby Alzheimera oraz środków przeciwgrzybiczych [3-5].  

Arylowo-arylowe α-hydroksyketony – benzoiny (1,2-diarylo-2-hydroksyetanony) 

są wykorzystywane jako inhibitory ureazy, bloki budulcowe w syntezie związków 

                                                                
1 Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
3 Katedra Chemii Organicznej, Wydziału Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
4 Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
5 Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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heterocyklicznych oraz wielofunkcyjnych takich jak diole, diaminy, aminoalkohole 

czy epoksydy [2, 6-8].  

W pracy wykorzystano katalityczne właściwości preparatu przeciwgrzybiczego 

Blossom Protect™ zawierającego dwa szczepy mikroorganizmu Aureobasidium 

pullulans. A. pullulans należy do grupy czarnych grzybów drożdżopodobnych. Ze 

względu na obecność melaniny w komórkach tworzy ciemne kolonie. Występuje pow-

szechnie w różnych środowiskach, w glebie, drewnie, skałach, a nawet kurzu domo-

wym [9]. Mikroorganizm ten wykorzystywany jest w biotechnologii zwłaszcza do 

produkcji polisacharydu pullulanu i substancji przeciwgrzybiczej aureobazydyny A. 

Charakteryzuje się działaniem antagonistycznym wobec fitopatogennych grzybów, 

z tego powodu jego właściwości wykorzystuje się w sadownictwie szczególnie 

w zwalczaniu pleśni białej [10]. 

Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że A. pullulans może zostać z powo-

dzeniem wykorzystany w reakcjach desymetryzacji karbonylowych związków prochiral-

nych w tym ketoestrów, metyloketonów oraz ketonów sterycznie zatłoczonych [11-13]. 

2. Biotransformacja 1,2-difenyloetanodionu 

Aureobasidium pullulans szczep DSM 14940 i DSM 14941 wchodzący w skład 

biopreparatu Blossom Protect™ przebadano pod kątem jego zastosowania w reakcji 

bioredukcji symetrycznego diketonu. Celem biotransformacji było uzyskanie czystych 

optycznie antypodów 1,2-difenylo-2-hydroksyetanonu.  

Bioredukcję 1,2-difenyloetanodionu (1) przeprowadzono zgodnie ze Schematem 1. 

1,2-Difenyloetanodion jest symetrycznym diketonem i ze względu na obecność dwóch 

grup karbonylowych może ulegać redukcji do hydroksyketonu (związek 2) lub całko-

witej biotransformacji prowadzącej do diolu (związek 3). Atak jednego prochiralnego 

jonu wodorkowych (pro-S lub pro-R) z kofaktora dehydrogenazy o określonej stereo-

preferencji na prochiralną stronę re lub si wiązania karbonylowego umożliwia uzyskanie 

hydroksyketonu o określonej konfiguracji absolutnej ((S)-2 lub (R)-2). Dalszy proces 

bioredukcji może prowadzić do otrzymania trzech izomerów: enancjomerów ((S,S)-3 

i (R,R)-3) oraz związku mezo ((R,S)-3). 

O

O

(S)

OH

O

(R)

OH

O

(R) (R)

OH

OH

(R)
(S)

OH

OH

(S) (S)

OH

OH

Blossom ProtectTM

1 (S)-2 (R)-2

(R,R)-3(S,S)-3 mezo-3  

Schemat 1. Biotransformacja 1,2-difenyloetanodionu (1) [opracowanie własne] 
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Istnieje kilka sposobów asymetrycznej biotransformacji w celu uzyskania wysokich 

czystości optycznych produktów. Aby proces charakteryzował się najwyższym nad-

miarem enancjomerycznym można dokonać wyboru najlepszego bioreagenta spośród 

kilku testowanych lub modulować warunkami reakcji katalizowanej mikroorgani-

zmem, charkteryzującym się umiarkowaną selektywnością, tak aby poprawić czystość 

optyczną produktu. W niniejszej pracy reakcję biotransformacji prochiralnego reagenta 

przeprowadzono w obecności tego samego mikroorganizmu oraz zbadano, jaki wpływ 

na wydajność i selektywność biokonwersji wywiera zmiana parametrów procesu 

takich jak pH, stężenie substratu, temperatura i substancje dodatkowe. 

2.1. Wpływ pH medium reakcji i stężenia substratu na selektywność 

biotransformacji 

Reakcję biotransformacji prowadzono przez 24 godziny w temperaturze 30°C 

w roztworze buforu fosforanowego o różnej wartości pH oraz dla różnych ilości 

substratu (tab. 1). 

Tabela 1. Wpływ stężenie substratu i wartości pH układu reakcyjnego na selektywność procesu 

biotransformacji związku 1 [opracowanie własne] 

Liczba moli ×10-5 1 2 3 4 5 

pH 

5,0 
2 [%] 79,8 75,5 72,7 52,1 76,9 

ee [%] 86 (S) 58 (S) 21 (S) 11 (R) 21 (R) 

5,5 
2 [%] 89,3 87,4 74,8 66,7 63,9 

ee [%] 91 (S) 83 (S) 32 (S) 8 (R) 28 (R) 

6,0 
2 [%] 86,4 81,1 80,9 66,1 79,1 

ee [%] 90 (S) 87 (S) 81 (S) 6 (S) 8 (R) 

6,5 
2 [%] 83,2 82,2 82,4 80,6 93,3 

ee [%] 89 (S) 82 (S) 74 (S) 67 (S) 66 (S) 

7,0 
2 [%] 88,1 86,4 84,8 89,8 94,4 

ee [%] 90 (S) 87 (S) 84 (S) 82 (S) 77 (S) 

7,2 
2 [%] 87,6 86,3 93,5 90,2 91,8 

ee [%] 92 (S) 87 (S) 88 (S) 89 (S) 87 (S) 

7,5 
2 [%] 75,3 87,9 91,6 89,3 93,8 

ee [%] 91 (S) 92 (S) 86 (S) 84 (S) 82 (S) 

8,0 
2 [%] 89,1 90,2 95,5 89,9 89,4 

ee [%] 77 (S) 70 (S) 67 (S) 62 (S) 60 (S) 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zarówno stężenie, jak i pH 

medium reakcji było kluczowe dla enancjoselektywności i wydajności procesu. Naj-

wyższy około 90% ee (S)-2 uzyskano dla stężenia substratu wynoszącego 1×10
-5

 mola 

w roztworze o pH od 5,5 do 7,5. Natomiast wzrost stężenie substratu miał wpływ na 

zmniejszenie udziału (S)-2 w mieszaninie po 24 godzinach prowadzenia reakcji, 
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szczególnie dla niższych wartości pH. Selektywność dehydrogenaz, zawartych 

w komórkach mikroorganizmu, jest najmniej wrażliwa na zmiany stężenia, jeśli była 

prowadzona w wodnym roztworze o pH 7,2 i 7,5.  

Ze względu na fakt, że wzrost stężenia substratu dla pH 5,0 i 5,5 miał wpływ na 

wzbogacenie mieszaniny w enancjomer o konfiguracji R, przeprowadzono dodatkowe 

eksperymenty. Do prób z glukozą, preparatem Blossom Protect
TM

 w roztworze buforu 

fosforanowego o pH 5,0 i 5,5 dodano po czasie preinkubacji 8,0×10
-5

, 9,0×10
-5

 oraz 

9,5×10
-5

 mol związku 1 (tab. 2). 

Tabela 2. Nadmiar enancjomeryczny związku (R)-2 w zależności od pH i stężenia substratu [opracowanie 

własne] 

Ilość sub. 

×10-5 [mol] 

pH 

5,0 5,5 

[%] ee [%] of (R)-2 [%] ee [%] of (R)-2 

8 37,81/78,62 291/662 24,91/80,82 321/652 

9 24,51/48,02 381/712 22,01/69,42 30/1712 

10 22,6/147,02 301/682 25,11/62,22 371/752 

148 h; 2120 h 

W zoptymalizowanych warunkach otrzymano związek 2 o konfiguracji (R) z umiar-

kowaną czystością optyczną, do 75% ee. Prawdopodobnie uzyskany nadmiar enancjo-

meryczny jest wynikiem konkurencyjnego działania dehydrogenaz o zróżnicowanej 

stereo-preferencji. (S)-Dehydrogenaza działa szybciej, dlatego przy odpowiednio 

wysokim stężeniu substratu i wydłużonym czasie reakcji można uzyskać w przewadze 

(R)-enancjomer.  

2.2. Wpływ substancji dodatkowych na selektywność biotransformacji  

Mikroorganizmy posiadają cały zestaw dehydrogenaz, które działają w stosunku do 

siebie konkurencyjnie. Aby poprawić selektywność reakcji redukcji w obecności A. 

pullulans konieczna jest optymalizacja procesu w kierunku zniwelowania niekompa-

tybilności enzymatycznej. W tym celu do układu reakcyjnego dodano substancje 

o potencjalnej aktywności hamującej w stosunku do oksydoreduktaz o określonej stereo-

preferencji.  

Reakcję biotransformacji przeprowadzono w roztworze buforu fosforanowego 

w różnym pH, w temperaturze 30°C. Po etapie preinkubacji oprócz 1×10
-5
 mol substratu 

do mieszaniny dodano 1,25×10
-5

 mol inhibitora. Uzyskane wyniki zaprezentowano 

w tabeli 3.  

Tabela 3. Wpływ substancji dodatkowej na czystość enancjomeryczną związku (R)-2 [opracowanie własne] 

Substancja dodatkowa A B C D E F 

pH 

5,0 
[%] 0,9 2,8 8,4 2,8 0,7 0,6 

ee [%] 78 (R) 22 (R) 57 (R) 59 (R) 59 (R) 54 (R) 

5,5 
[%] 15,3 25,9 1,8 2,0 13,6 5,0 

ee [%] 39 (R) 52 (R) 56 (R) 60 (R) 41 (R) 42 (R) 

6,0 
[%] 4,9 30,4 13,5 31,2 12,4 30,8 

ee [%] 75 (R) 54 (R) 51 (R) 58 (R) 46 (R) 51 (R) 
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A: alkohol allilowy; B: chlorooctan etylu; C: cysteina; D: (9-antrylo)glioksalan etylu; E: 3-metylobutan-2-on; 

F: 4-metylopentan-2-on 

Wprowadzenie substancji dodatkowych wpłynęło na obniżenie wydajności che-

micznej i zmianę stereopreferencji. Praktycznie w każdym przypadku niezależnie od 

zastosowanego inhibitora oraz wartości pH medium zaobserwowano wzrost udziału 

enancjomeru (R) w układzie reakcyjnym, nadmiar tego izomeru kształtował się od 29 

do 78% ee. Zastosowane potencjalne inhibitory mają zdolność selektywnego hamo-

wania (S)-dehydrogenaz umożliwiając wzbogacenie mieszaniny poreakcyjnej w izomer 

o konfiguracji (R). 

2.3. Wpływ deracemizacji na selektywność biotransformacji 

W procesie biotransformacji związków karbonylowych na wypadkowy nadmiar 

enancjomeryczny mogą mieć wpływ dwie konkurencyjne reakcje: redukcja prochiral-

nych grup ketonowych oraz proces deracemizacji. Jeśli jeden z określonych enancjo-

merów selektywnie utlenia się do grupy karbonylowej a następnie zachodzi selektywna 

redukcja do przeciwnego enancjomeru, wtedy można zaobserwować enancjomeryczne 

wzbogacenie mieszaniny w izomer o zdefiniowanej konfiguracji. W celu określenia 

w jaki sposób deracemizacja wpływa na czystość optyczną produktu, przeprowadzono 

biotransformacje rac-2 w ciągu 4 i 24 godzin (tab. 4).  

Tabela 4. Wpływ deracemizacji na czystość optyczną związku 2 [opracowanie własne] 

pH 
Czas 

 [h] 

 

1 [%] 

2 [%] 
ee [%] 

3 [%] 

(S) (R) (R,R) (S,S) mezo 

5,0 4 43,2 15,8 3,0 68 (S) 13,1 24,9 - 

5,5 4 49,7 8,4 4,0 35 (S) 26,1 11,7 - 

6,0 4 24,1 4,1 1,0 61 (S) 14,3 56,5 - 

6,5 4 29,8 4,8 1,8 45 (S) 17,2 46,4 - 

7,0 4 29,1 4,4 2,0 38 (S) 22,4 42,1 - 

7,2 4 52,7 7,6 3,2 41 (S) 26,0 10,4 - 

7,5 4 44,5 16,4 7,1 40 (S) 9,5 11,6 10,9 

8,0 4 51,9 18,1 10,2 28 (S) 2,6 5,9 11,3 

5,0 24 31,3 49,3 7,9 72 (S) 4,0 1,4 6,1 

6,5 
[%] 10,0 18,9 54,5 39,6 18,7 46,5 

ee [%] 54 (R) 53 (R) 29 (R) 53 (R) 54 (R) 43 (R) 

7,0 
[%] 2,7 0,2 9,5 18,9 4,5 5,9 

ee [%] 56 (R) 45 (R) 57 (R) 59 (R) 63 (R) 60 (R) 

7,2 
[%] 4,9 1,9 22,1 6,6 10,2 16,9 

ee [%] 60 (R) 46 (R) 52 (R) 58 (R) 55 (R) 53 (R) 

7,5 
[%] 26,7 2,3 30,8 18,1 7,9 19,6 

ee [%] 63 (R) 29 (R) 53 (R) 61 (R) 65 (R) 68 (R) 

8,0 
[%] 32,2 24,4 49,1 30,3 11,1 14,7 

ee [%] 48 (R) 64 (R) 45 (R) 34 (S) 57 (R) 54 (R) 
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5,5 24 37,4 39,7 8,4 65 (S) 8,2 0,7 5,6 

6,0 24 74,6 9,3 5,5 26 (S) 9,9 0,4 0,3 

6,5 24 53,1 33,1 2,9 84 (S) 4,8 0,3 5,8 

7,0 24 48,4 26,4 6,5 60 (S) 4,3 0,1 14,3 

7,2 24 48,7 24,7 8,1 51 (S) 4,4 0,2 13,9 

7,5 24 52,2 19,6 8,4 40 (S) 5,5 0,2 14,1 

8,0 24 55,4 19,4 10,9 28 (S) 2,2 0,2 11,9 

Po 4 godzinach prowadzenia reakcji w każdym przypadku zaobserwowano wzrost 

zawartości procentowej związku 1 oraz (S,S)-3 w roztworze o wartości pH 5,0, 6,0 –

7,0, 7,5 i 8,0 lub (R,R)-3 w roztworze o wartości pH 5,5 i 7,2. Z tego wynika, że na 

czystość optyczną hydroksyketonu ma wpływ zarówno proces selektywnego utleniania 

izomeru (R)-2 do 1 jak również reakcja bioredukcji. Nadmiar enancjomeryczny hydro-

ksyketonu jest modulowany poprzez trzy konkurencyjne reakcje: utlenianie związku 2 

do 1 i ponowną redukcję związku 1 do 2 oraz biokonwersję związku 2 do 3, co 

prowadzi do wzbogacenia mieszaniny poreakcyjnej w izomer o konfiguracji S. 

Najwyższy 68% nadmiar enancjomeryczny uzyskano w roztworze buforu fosforano-

wego o pH 5,0. Natomiast po 24 godzinach inkubacji sytuacja ulega dalszej komplikacji. 

W mieszaninie rośnie procentowa zawartość związku mezo-3, czego powodem jest 

nieselektywny proces bioredukcji związku 2. Ponadto maleje sumaryczny udział 

związku 3, co świadczy o tym, że dochodzi także do reakcji utleniania związku 3 do 2. 

Czystość optyczna związku 2 jest zatem wynikiem tych wszystkich konkurencyjnych 

reakcji. W roztworze o wartości pH 6,5 po 4 godzinach prowadzenia reakcji uzyskano 

najwyższy 84% nadmiar enancjomeryczny izomeru (S). Natomiast po 24 godzinach 

najwyższą czystość optyczną tego ennacjomeru (72% ee) otrzymano w reakcji 

biotransformacji w środowisku o wartości pH 5,0.  

2.4. Część eksperymentalna 

2.4.1. Materiały i metody 

Procentowy skład mieszaniny poreakcyjnej oraz czystość optyczną otrzymanych 

produktów zanalizowano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC). Aparat Shimadzu SCL-10A VP, oprogramowanie Class VP 5,0. Faza ruchoma: 

n-heksan:propan-2-ol 90:10 v/v, przepływ 0,6 ml/min. Czasy retencji: 1: 9,2 min;  

(S)-2: 20,1 min; (R)-2: 30,0 min (Cellulose–1, 250×4,6 mm oraz Lux® ø 5 μm, 

Phenomenex, USA); (R,R)-3: 21,6 min; (S,S)-3: 28,4 min; mezo-3: 26,2 min 

(Cellulose-3, 250×4,6 mm oraz Lux® ø 5 μm, Phenomenex, USA). 

Użyte substancje chemiczne: n-heksan i propan-2-ol do HPLC (POCH Gliwice, 

Polska), alkohol allilowy, chlorooctan etylu, glukoza (POCH Gliwice, Polska),  

3-metylobutan-2-on, 4-metylopentan-2-on, cysteina, difenyloetanodion – benzil (1),  

2-hydroksy-2-fenyloacetofenon – benzoina (2), 1,2-dihydroksy-1,2-difenyloetan – 

hydrobenzoina (3) (Merck KgaA, Niemcy). 

Blossom Protect™, Koppert Biological Systems (Austria), preparat zawierający 

dwa szczepy mikroorganizmu Aureobasidium pullulans DSM 14940 and 14941 

(500g/1kg preparatu). 
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2.4.2. Metodyka przeprowadzonych badań 

Reakcje redukcji prowadzono w plastikowych probówkach wirówkowych typu 

Falcon o pojemności 50 ml w wytrząsarce inkubacyjnej VORTEMP 1550 S2050 przy 

350 obrotach na minutę. W skład mieszaniny reakcyjnej wchodził Blossom Protect™ 

(1 g), glukoza (1,94×10
-4

 mol), substrat (1 lub 2) oraz rozpuszczalnik (7,5 ml buforu 

fosforanowego). W celu optymalizacji warunków biotransformacja reakcję prowadzono 

w roztworze buforu fosforanowego o różnym pH, dla różnych stężeń substratów oraz 

w obecności substancji dodatkowych (1,25×10
-5
 mol). Po zakończeniu procesu inkubacji 

zawiesinę przesączano pod zmniejszonym ciśnieniem. Osad na sączku trzykrotnie 

przemywano 25 ml octanu etylu. Fazę organiczną osuszono bezwodnym MgSO4, 

a następnie odparowywano na wyparce obrotowej. Skład mieszaniny poreakcyjnej oraz 

czystość enancjomeryczną analizowano za pomocą HPLC. 

3. Podsumowanie 

W pracy wykazano, że niewielkie modyfikacje warunków reakcji dają sposobność 

otrzymania 1,2-difenylo-2-hydroksyetanonu z określoną konfiguracją na asymetrycznym 

atomie węgla. Kluczowe dla selektywności procesu jest stężenie reagenta, pH miesza-

niny reakcyjnej, obecność substancji dodatkowych oraz czas prowadzenia reakcji. 

Ponadto na przebieg biotransformacji ma wpływ proces stereoinwersji. 

W enzymatycznej reakcji bioredukcji benzilu (1) z wykorzystaniem katalitycznych 

właściwości preparatu przeciwgrzybiczego można uzyskać oba enancjomery benzoiny 

(2) z dobrą wydajnością optyczną. Synteza (S)-1,2-difenylo-2-hydroksytetanonu jest 

możliwa dzięki enzymatycznej redukcji diketonu oraz deracemizacji rac-benzoiny dla 

1×10
-5

 mola substratu. Zmiana stężenia wyjściowego reagenta oraz wprowadzenie do 

układu reakcyjnego substancji dodatkowych wpływa na stereopreferencję zastoso-

wanego mikroorganizmu. Wraz ze wzrostem stężenia substratu, obniżeniem wartości 

pH, wydłużeniem czasu reakcji oraz dzięki dodaniu inhibitorów otrzymuje się enancjo-

mer o konfiguracji przeciwnej.  

Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest otrzymanie chiralnych bloków budul-

cowych o zdefiniowanej konfiguracji w łagodnych warunkach, bez konieczności stoso-

wania często toksycznych i drogich katalizatorów chemicznych. Biokataliza, szczególnie 

ta prowadzona w roztworze wodnym, jest łatwa w wykonaniu, ekonomiczna i ekolo-

giczna, może stać się alternatywą dla tradycyjnych syntez organicznych. 
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Zastosowanie preparatu Blossom Protect
TM

 w enzymatycznej modyfikacji 

związków pro chiralnych – badania wstępne 

Streszczenie 

W reakcji bioredukcji symetrycznego związku dikarbonylowego przebadano dwa szczepy mikroorganizmu 

Aureobasidium pullulans, wchodzącego w skład preparatu Blossom ProtectTM. W zoptymalizowanych 

warunkach uzyskano oba chiralne antypody 1,2-difenylo-2-hydroksoetanonu z wysoką czystością optyczną, 

do 92% ee. Zastosowana procedura stanowi potencjalnie użyteczne narzędzie w syntezie chiralnych bloków 

budulcowych o zdefiniowanej konfiguracji w prostej, ekonomicznej i ekologicznej biotransformacji.  

Słowa kluczowe: bioredukcja, prochiralne reagenty, Aureobasidium pullulans, substancja przeciw-

grzybicza, stereochemia 

Application of antifungal agent Blossom Protect
TM

 in enzymatic transformation 

of prochiral compounds – preliminary research  

Abstract 

The bioreduction of symmetric dicarbonyl compound in the presence of two strains of microorganism 

Aureobasidium pullulans contained in the antifungal Blossom ProtectTM agent was studied. Under 

optimized conditions, both chiral 1,2-diphenyl-2-hydroxoethanone antipodes were obtained with high 

optical purity, up to 92% ee. The applied procedure is a potentially useful tool in the synthesis of chiral 

building blocks with a defined configuration in a simple, economic and eco-friendly biotransformation. 

Keywords: bioreduction, prochiral compounds, Aureobasidium pullulans, antifungal agent, stereochemistry  
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Iwona Sergiel
1
 

Ocena przydatności spektrometrii fluorescencyjnej 

do analizy miodów pszczelich na podstawie profilu 

związków fenolowych 

1. Wstęp 

Szybki rozwój technik analitycznych, w tym w szczególności metod chromatogra-

ficznych, elektroforetycznych oraz spektroskopowych, umożliwia obecnie identyfikację 

i ilościowe oznaczanie nawet śladowych ilości wielu składników żywności. Sprawia to, 

że coraz dokładniej i precyzyjniej można wykrywać nieprawidłowości towarzyszące 

ich wytwarzaniu, jak również jednoznacznie potwierdzać jakość oraz deklarowane 

pochodzenie tej żywności. Niestety, wiele obecnie używanych metod analizy żywności 

jest stosunkowo praco- i czasochłonna, a koszty aparatury potrzebnej do przeprowa-

dzenia tego typu analiz są stosunkowo wysokie, aby były one powszechne i dostępne. 

Istnieje wiele danych wskazujących na to, że cząsteczkowa spektrometria fluores-

cencyjna (MFS) w analizie żywności ma ogromne zastosowanie ze względu na swoją 

dokładność, czułość oraz nieinwazyjność. Podstawą metody MFS jest zjawisko emisji 

promieniowania elektromagnetycznego przez cząsteczki wzbudzone do wyższych 

stanów elektronowych w wyniku absorpcji promieniowania z określonego zakresu 

spektralnego. Emisja promieniowania może być związana z przejściami tych cząsteczek 

między stanami elektronowymi o tej samej multipletowości (tzw. fotoluminescencja) 

lub zmiennej multipletowości (tzw. fosforescencja). Fluorescencję wykazują, między 

innymi, związki organiczne o charakterze aromatycznym lub posiadające sprzężone 

układy wiązań podwójnych [1]. W niniejszej pracy zaproponowano metodę MFS i syn-

chroniczne widma fluorescencyjne (3d-SF) do analizy miodu oraz scharakteryzowania 

substancji fenolowych występujących w tego rodzaju matrycy bez konieczności pełnej 

identyfikacji tych związków. Tego rodzaju analiza jest wykorzystywana do potwier-

dzenia autentyczności oraz klasyfikacji różnych produktów żywnościowych (w zależ-

ności od ich pochodzenia geograficznego i/lub botanicznego) czy też wykrywania 

produktów nieoryginalnych, ponieważ widma 3d-SF stanowią unikatowy i charakte-

rystyczny obraz chemiczny analizowanej próbki. Do tej pory metodę MFS wraz 

z możliwością rejestracji widm 3d-SF wykorzystano do analizy oliwy z oliwek, piw, 

win oraz innych produktów żywnościowych [2-14]. Liczba prac poświęcona badaniu 

autentyczności i jakości miodu pszczelego na podstawie wielowymiarowych widm 

fluorescencyjnych jest znikoma, i oprócz nielicznych wyjątków [15], nie dotyczy mio-

dów pochodzących z obszaru Polski [16-18]. Ze względu na złożony charakter pro-

duktów spożywczych bezpośrednia analiza emisji ich poszczególnych fluoryzujących 

składników jest skomplikowana. Jednakże mierzona emisja danego produktu stanowić 

może jego „chemiczny odcisk palca” i zostać wykorzystana do uzyskania jakościo-

                                                                
1 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, Zielona Góra, i.sergiel@wnb.uz.zgora.pl, Adres 

Uczelni: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra. 
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wych informacji o analizowanym produkcie [19, 20]. W celu zagęszczenia związków 

fenolowych przed pomiarem metodą MFS oraz uproszczenia morfologii widm 3d-SF 

niezbędne jest oddzielenie tej grupy związków od innych składników wchodzących 

w skład miodu [21-23]. Do zrealizowania tego celu postanowiono zastosować wydzie-

lenie frakcji substancji fenolowej metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) przy użyciu 

odpowiednio selektywnego sorbentu. Na podstawie widm fluorescencyjnych wzorców 

związków fenolowych oraz wyodrębnionych metodą SPE frakcji substancji fenolowych 

z różnych gatunków miodu określono profile tych związków w zależności od gatunku 

miodu. 

2. Warunki pomiarowe  

2.1. Przedmiot badań 

Przedmiotem badań były frakcje fenolowe wydzielone z miodów akacjowych (A1, 

A2, A3, A5, A5), gryczanych (Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6), lipowych (L1, L2, L3, 

L4, L5), rzepakowych (R1, R2), wrzosowych (W1, W2, W3) i wielokwiatowych 

(Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5, Wk6, Wk7). Miody pochodziły z pasiek pszczelarzy 

zrzeszonych w Lubuskim Związku Pszczelarzy. Botaniczne pochodzenie tych miodów 

zostało stwierdzone na podstawie wywiadu z pszczelarzami oraz potwierdzone analizą 

pyłkową w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach. 

2.2. Ekstrakcja do fazy stałej 

Do wydzielania frakcji związków fenolowych z miodów metodą SPE zastosowano 

komercyjnie dostępne (Phenomenex, Torrance, CA, USA) kolumienki Strata X (500 

mg/6ml, powierzchnia właściwa 800 m
2
/g, rozmiar ziaren 33 µm, średnica porów 85 

Å; szkielet sorbentu stanowił kopolimer styrenu i diwinylobenzenu modyfikowany  

2-pirolidonem). Wydzielanie frakcji związków fenolowych z miodów pszczelich zostało 

przeprowadzone na drodze ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z wykorzystaniem metody 

izolacji tej grupy związków zaproponowanej przez Tomása-Barberána i współpracow-

ników [24]. W tym celu roztwory wodne miodów przygotowano poprzez rozpuszczenie 

ich 5,0 g odważek w 50 cm
3
 dejonizowanej wody. Przygotowane roztwory zakwa-

szono do pH 2,0 za pomocą 1,0 mol/dm
3
 roztworu HCl i przesączono przez 0,45 µm 

sączki membranowe w celu usunięcia stałych cząsteczek. Następnie roztwory te prze-

puszczono przez kondycjonowane wcześniej kolumienki Strata X w celu zatrzymania 

frakcji związków fenolowych. Po przepuszczeniu roztworów próbek miodów przez 

złoża sorpcyjne, kolumienki przemyto 10 cm
3
 roztworu HCl (pH 2,0) w celu usunięcia 

cukrów i innych polarnych związków matrycowych miodu. Zatrzymane na złożu 

związki fenolowe następnie wymyto za pomocą 10 cm
3
 metanolu i poddano analizie 

metodą MFS. Przepływ rozpuszczalników i roztworów próbek przez kolumienki SPE 

był kontrolowany i ustalony na 2,0 cm
3
/min. 

2.3. Charakterystyka analityczna metody MFS  

Do zarejestrowania synchronicznych widm fluorescencyjnych w trójwymiarowym 

układzie współrzędnych (3d-SF) metodą MFS użyto spektrofluorymetru Perkin Elmer 

(USA), model LS 55, wyposażonego w pulsacyjną lampę ksenonową. Szerokość 

szczeliny monochromatora emisyjnego i wzbudzenia wynosiła 10 nm, a prędkość 
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skanowania monochromatora emisyjnego 600 nm/min. Roztwory robocze wzorców 

związków fenolowych oraz wydzielone frakcje substancji fenolowych z próbek 

miodów zmierzono w geometrii kąta prostego w kuwetach kwarcowych o wymiarach 

10×10×45 mm. Widma 3d-SF uzyskano rejestrując intensywność fluorescencji 

w funkcji jednocześnie synchronicznie zmieniających się długości fali wzbudzenia 

(w zakresie 250-700 nm) i emisji przy zachowaniu stałej różnicy między nimi (∆λ 

zmieniające się co 10 nm). Dane pomiarowe zostały zebrane i opracowane z wyko-

rzystaniem dostarczonego z aparatem oprogramowania FL WinLab
TM

. 

3. Analiza wyników  

3.1. Analiza fluorescencyjna związków fenolowych zawartych w miodzie 

3.1.1. Fluorescencyjne widma synchroniczne (3d-SF) frakcji substancji 

fenolowych wydzielonej z miodów pszczelich 

Na podstawie analizy trójwymiarowych widm synchronicznych fluorescencji  

(3d-SF) frakcji substancji fenolowych wyekstrahowanych metodą SPE z miodów o róż-

nym pochodzeniu botanicznym, można wskazać cechy wspólne dla danej odmiany 

miodu, obserwowane w postaci charakterystycznych obszarów fluorescencyjnych (tab. 1). 

Tabela 1. Charakterystyczne obszary na widmach 3d-SF frakcji substancji fenolowych wydzielonych 

z analizowanych miodów pszczelich [opracowanie własne] 

Miód λwzb, nm (∆λ, nm) 

akacjowy (A1-A5) 260-280 (75-120) 

320-340 (95-140) 

gryczany (Gr1-Gr6) 350-375 (80-125) 

360-375 (145-175) 

420-450 (75-110) 

lipowy (L1-L5) 260-280 (70-125) 

290-310 (130-170) 

340-360 (90-140) 

rzepakowy (R1, R2) 320-370 (80-130) 

wielokwiatowy (Wk1-Wk7) 260-280 (70-115) 

320-340 (90-160) 

260-280 (40-50) 

320-340 (50-60) 

350-360 (60-70) 

wrzosowy (W1-W3) 260-280 (80-140) 

340-380 (70-140) 

440-450 (75-105) 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że dla frakcji substancji fenolowych wydzie-

lonych z miodów akacjowych można zaobserwować dwa charakterystyczne fluorescen-

cyjne regiony przy λwzb mieszczące się w przedziale 260-280 i 320-340 nm i dla wartości 

∆λ z zakresu odpowiednio 75-120 i 95-140 nm. 

Miody gryczane charakteryzują się trzema intensywnymi obszarami fluorescen-

cyjnymi zlokalizowanymi w rejonach λwzb = 350-375 nm dla ∆λ = 80-125 nm, λwzb = 

360-375 nm dla ∆λ = 145-175 nm i λwzb = 420-450 nm dla ∆λ = 75-110 nm. 
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Dla miodów lipowych można wyodrębnić także trzy intensywne i charakte-

rystyczne obszary fluorescencyjne, które występują w zakresach λwzb = 260-280 nm 

i dla ∆λ = 70-125 nm, λwzb = 290-310 nm i dla ∆λ = 130-170 nm oraz λwzb = 340-360 nm 

i dla ∆λ = 90-140 nm. 

Miody rzepakowe charakteryzują się najuboższym obrazem fluorescencyjnym, tylko 

z jednym obszarem fluorescencyjnym w zakresie λwzb = 320-370 nm i ∆λ = 80-130 nm. 

Na widmach 3d-SF frakcji substancji polifenolowych wyizolowanych z miodów 

wrzosowych można wyodrębnić trzy obszary fluorescencyjne w przedziałach λwzb 

równych 260-280, 340-380 i 440-450 nm i dla wartości ∆λ równych odpowiednio 80-

140, 70-140, 75-105 nm. 

Najbardziej różnorodne pod względem fluorescencyjnym wydają się być miody 

wielokwiatowe. W widmach 3d-SF frakcji substancji fenolowych wyizolowanych z tych 

miodów można wyodrębnić aż pięć różnych intensywnych obszarów fluorescen-

cyjnych przy λwzb = 260-280 nm i dla ∆λ = 70-115 nm, λwzb = 320-340 nm i dla  

∆λ = 90-160 nm, λwzb = 260-280 nm i dla ∆λ = 40-50 nm, λwzb = 320-340 nm i dla  

∆λ = 50-60 nm oraz λwzb = 350-360 nm i dla ∆λ = 60-70 nm. Chociaż w miodach tych 

nie występuje pyłek przewodni, więc są one mieszaniną różnych odmian miodów, to 

ekstrakty metanolowe tych miodów uzyskane na drodze SPE zostały poddane analizie 

metodą MFS, głównie ze względu na to, że jest to najchętniej kupowany gatunek 

miodu w Polsce [25]. Wydawało się więc niezwykle interesującym to, jak w takich 

miodach wygląda obraz fluorescencyjny związków fenolowych. W przypadku analizo-

wanych miodów wielokwiatowych przypuszczano, że ich obraz fluorescencyjny może 

być zbliżony do obrazu analizowanych miodów rzepakowych lub akacjowych, ze 

względu na przewagę obu tych roślin miododajnych w obszarach występowania 

pasiek, z których miody wielokwiatowe pochodzą. Potwierdziła to analiza wykonanych 

widm 3d-SF frakcji substancji fenolowych wyizolowanych z tych miodów. Wskazuje 

ona na występowanie w widmach tych miodów obszarów charakterystycznych 

zarówno dla miodów rzepakowych jak i akacjowych, jednak obraz fluorescencyjny dla 

analizowanych miodów wielokwiatowych jest znacznie bardziej złożony i bogatszy 

pod względem fluorescencji związków fenolowych wyizolowanych z tych miodów. 

3.1.2. Fluorescencyjne widma synchroniczne (3d-SF) wzorców kwasów 

fenolowych i flawonoidów występujących w miodzie pszczelim 

Podjęto próbę analizy jakościowej frakcji substancji fenolowych wyizolowanej 

z miodów pszczelich na drodze SPE poprzez zarejestrowanie widm 3d-SF roztworów 

wzorców kwasów fenolowych i flawonoidów. Parametry pracy urządzenia do MFS 

były identyczne jak w przypadku analizy frakcji substancji fenolowych. 

Uzyskane wyniki (tab. 2) wskazują, że spośród analizowanych wzorców związków 

fenolowych, 8 kwasów fenolowych (chlorogenowy, ferulowy, galusowy, homogenty-

zynowy, 4-hydroksybenzoesowy, kawowy, syryngowy i wanilinowy) oraz 7 flawono-

idów (chryzyna, genisteina, izoramnetyna, kemferol, kwercetyna, mirycetyna, ramnetyna) 

daje charakterystyczne obrazy fluorescencyjne na widmach 3d-SF. W przypadku 

pozostałych związków, tj. kwasów p-kumarowego i trans-cynamonowego, jak również 

apigeniny, galanginy, hesperetyny, luteoliny, pinocembryny, rutyny i tricetyny, nie 

zaobserwowano sygnałów fluorescencyjnych. W celu identyfikacji związków fenolo-

wych w analizowanych miodach pszczelich porównano widma 3d-SF frakcji tych 
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substancji wyizolowanych na drodze SPE z widmami 3d-SF wzorców związków feno-

lowych. Na podstawie tego porównania stwierdzono, że taka analiza jakościowa jest 

bardzo trudna i praktycznie niemożliwa, ze względu na liczne koincydencje sygnałów 

fluorescencji. I tak, w większości badanych próbek miodów (oprócz miodów gryczanych 

i rzepakowych) na widmach 3d-SF ich wydzielonej frakcji substancji fenolowych 

odnotowano charakterystyczny obszar w zakresie λwzb = 260-280 nm i dla ∆λ = 70-140 nm. 

Jednakże stwierdzono, że w tym obszarze emisyjnym (λem = ∆λ+λwzb) może występować 

zarówno emisja kwasu homogentyzynowego jak również kwasu 4-hydroksybenzo-

esowego, syryngowego i wanilinowego, co uniemożliwia jednoznaczną identyfikację. 

Tabela 2. Charakterystyczne obszary fluorescencyjne na widmach 3d-SF (λwzb, ∆λ) kwasów fenolowych 

i flawonoidów [opracowanie własne] 

Wzorzec λwzb, nm (∆λ, nm) 

Kwasy fenolowe  

kwas chlorogenowy 355-365 (90-110) 

kwas ferulowy 355-365 (60-95) 

kwas galusowy 305-315 (60-90) 

kwas homogentyzynowy 280-290 (50-60) 

kwas 4-hydroksybenzoesowy 275-280 (40-60) 

kwas kawowy 365-375 (80-95) 

kwas syryngowy 260-280 (85-105) 

kwas wanilinowy 260-280 (60-95) 

Flawonoidy  

chryzyna 395-420 (65-90) 

genisteina 260-270 (70-90) 

izoramnetyna 410-440 (50-80) 

kemferol 410-435 (50-95) 

kwercetyna 420-440 (60-75) 

mirycetyna 420-440 (55-80) 

ramnetyna 420-440 (60-80) 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kwasu kawowego, którego sygnał fluores-

cencyjny obserwowany na widmie 3d-SF w obszarze λem = 445-460 nm pokrywa się 

z tym obserwowanym na odpowiednich widmach 3d-SF kwasu chlorogenowego i kwasu 

ferulowego. Jedynie kwas galusowy posiada nieznacznie inny obraz fluorescencyjny 

na widmie 3d-SF, opisany przez λwzb = 305-315 nm i ∆λ = 60-90 nm. Analizując 

widma 3d-SF flawonoidów stwierdzono, że obszar emisyjny w zakresie od 460 do 495 

nm występuje dla dużej grupy tych związków, tj. chryzyny, izoramnetyny, kemferolu, 

kwercetyny, mirycetyny i ramnetyny, co również uniemożliwia jednoznaczną identy-

fikację tych związków. Jedynym flawonoidem, który ma odmienny obraz fluorescen-

cyjny jest genisteina (λwzb = 260-270 nm, ∆λ = 70-90 nm). Najprawdopodobniej wynika 

to z odmienności struktury tego związku w porównaniu do pozostałych flawonoidów, 

tj. innym przyłączeniem pierścienia B w cząsteczce.  

Porównanie uzyskanych wyników analizy widm 3d-SF (w odniesieniu do frakcji 

substancji fenolowych) z danymi literaturowymi jest trudne ze względu na to, że tego 

rodzaju analiza miodów nie była nigdy wcześniej przeprowadzona. Jednakże obserwo-

wane prawidłowości dla wybranych związków fenolowych i ich zachowanie fluores-
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cencyjne zgadzają się z tym, co obserwuje się dla innego rodzaju próbek i matryc, tj. 

emisja kwasów fenolowych zachodzi przy bardziej energetycznej wartości λwzb niż 

emisja flawonoidów [1] (wyjątek stanowi wcześniej wspomniana genisteina). Co 

więcej, w obrębie samych kwasów fenolowych, emisja fenolokwasów, będących 

pochodnymi kwasu benzoesowego (galusowy, 4-hydroksybenzoesowy, syryngowy 

i wanilinowy), zachodzi również przy bardziej energetycznej wartości λwzb niż emisja 

fenolokwasów będących pochodnymi kwasu cynamonowego (chlorogenowy, ferulowy 

i kawowy) [26]. 

4. Wnioski 

Opracowano metodę wydzielania frakcji substancji fenolowych na drodze ekstrakcji 

do fazy stałej (SPE) oraz zastosowano stosunkowo prostą i szybką metodę cząstecz-

kowej spektrometrii fluorescencyjnej (MFS) do analizy jakościowej uzyskanych 

ekstraktów miodów lubuskich. Wykazano, że synchroniczne widma fluorescencyjne 

(3d-SF) mogą być bardzo pomocne w badaniach nad identyfikacją pochodzenia bota-

nicznego miodów ze względu na ich morfologię oraz występowanie charaktery-

stycznych obszarów fluorescencyjnych, swoistych dla określonego gatunku miodu. 

Jednakże należy zaznaczyć, że metoda MFS, choć prosta i szybka w wykonaniu, nie 

pozwala na jednoznaczną identyfikację poszczególnych związków fenolowych i ich 

oznaczenie. Przedstawione wyniki dowodzą, że przynależność botaniczną miodów 

można rozróżnić i/lub zidentyfikować w prosty sposób na podstawie synchronicznych 

widm fluorescencyjnych w układzie trójwymiarowym (3d-SF) frakcji substancji 

fenolowych tych miodów wyizolowanych metodą SPE.  
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Ocena przydatności spektrometrii fluorescencyjnej do analizy miodów pszczelich 

na podstawie profilu związków fenolowych 

Streszczenie 

Oceniono przydatność trójwymiarowej synchronicznej spektroskopii fluorescencyjnej (3d-SFS) do różnico-

wania i klasyfikacji różnych odmian miodów, w tym miodów akacjowych, gryczanych, wrzosowych, 

lipowych, wielokwiatowych i rzepakowych, na podstawie wyodrębnionych frakcji związków fenolowych. 

Frakcje związków fenolowych zostały wstępnie wyodrębnione i zatężone z analizowanych próbek za 

pomocą polimerowych kolumienek do ekstrakcji do fazy stałej (Strata X). Wnikliwa analiza widm 3D-SF 

otrzymanych ekstraktów metanolowych miodów, zawierających wyodrębnione frakcje fenolowe oraz 

wzorców fenolokwasów i flawonoidów wykazała, że proponowana metodologia, oparta na SPE i 3d-SFS, 

w szybki i prosty sposób, pozwala na rozróżnienie gatunkowe miodów. 

Słowa kluczowe: miód; kwasy fenolowe; flawonoidy; ekstrakcja do fazy stałej; synchroniczna spektro-

skopia fluorescencyjna 

Evaluation of the usefulness of fluorescence spectroscopy for the analysis of honey 

based on the profile of phenolic compounds 

Abstract 

The evaluation of the usefulness of a three-dimensional synchronous fluorescence spectroscopy (3d-SFS) 

for the differentiation and classification of different honey varieties, including acacia, buckwheat, heather, 

linden, multiflower and rape honeys, was evaluated with reference to the content of phenolic compounds. 

The fraction of phenolic compounds was initially isolated and pre-concentrated from analyzed samples by 

means of polymeric reversed phase Strata X solid phase extraction (SPE) cartridges. A thoughtful analysis 

of 3d-SF spectra of resulting methanolic extracts of honey samples containing the separated fraction of 

phenolics and standards of phenolic acids and flavonoids revealed that the proposed methodology based on 

SPE and 3d-SFS is capable of discriminating honey samples due to different floral sources in a fast and 

straightforward way. 

Keywords: honey, phenolic acids, flavonoids, solid phase extraction, synchronous fluorescence 

spectroscopy 
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Pomiar zużycia tlenu podczas procesu 

fotodynamicznego mierzony za pomocą techniki 

kontrastowej MRI o nazwie TOLD – Tissue 

Oxygenation Level Dependent Contrast MRI 

1. Wstęp 

Obecnie zauważyć można wzrost zastosowania terapii fotodynamicznej (PDT – 

ang. Photodynamic Therapy), w których do leczenia wykorzystywane jest światło i tlen. 

PDT należy do grupy metod fotochemioterapeutycznych, cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem w walce ze zmianami nowotworowymi [1]. Terapia fotodynamiczna 

to leczenie nowotworów, które wykorzystuje foto-generowane reaktywne formy tlenu 

singletowego (
1
O2) do uszkodzenia docelowych komórek nowotworowych. W metodzie 

tej, do leczenia chorób nowotworowych, wykorzystuje się substancję leczniczą zwaną 

fotouczulaczem oraz promieniowanie świetlne o ściśle określonej długości fali. PDT 

jawi się jako alternatywa dla powszechnie stosowanych metod leczenia nowotworów 

takich jak radioterapia czy chemioterapia [2, 3].  

Istotnym problemem w zakresie walki z chorobami nowotworowymi jest opraco-

wanie mechanizmu umożliwiającego selektywne i efektywne niszczenie komórek 

nowotworowych przy jednoczesnym braku wypływu na funkcjonowanie zdrowych 

tkanek. PDT jest terapią umożliwiającą indukowanie reakcji fotocytotoksycznych, 

wynikających z aktywacji światem wcześniej podanego fotouczulacza bezpośrednio 

w obszarze zmian patologicznych [4, 5]. 

2. Terapia fotodynamiczna 

Zastosowanie PDT w medycynie dotyczy leczenia raka, w którym wykorzystuje się 

światło, cząsteczkę fotouczulacza (barwnika) oraz tlen do niszczenia komórek nowotwo-

rowych, poprzez wytwarzanie tlenu singletowego i innych wtórnych reaktywnych form 

tlenu (ROS), takich jak rodnik hydroksylowy, nadtlenek i ponadtlenek [6]. Do tej pory 

nie odnotowano zastosowania obrazowania metodą rezonansu magnetycznego zależnego 

od poziomu utlenowania tkankowego (nazywanego techniką TOLD) do oszacowania 

frakcji tlenu, która reaguje w tkance po przekształceniu w tlen singletowy (lub inny 

ROS) w terapii fotodynamicznej. Czas życia tlenu singletowego w tkankach jest 

mniejszy niż 1 mikrosekunda (ms). Tlen singletowy po wygenerowaniu szybko reaguje 

lub powraca do stanu podstawowego. Ponieważ TOLD MRI może być używany do 

pomiaru stężenia tlenu, zatem można zmierzyć udział tlenu zużytego podczas działania 

fotodynamicznego, które nieodwracalnie reaguje i jest uwięziony w tkance i nie powraca 

do stanu podstawowego [7, 8]. 

                                                                
1 English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 English Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Zaklad 

Fotomedycyny i Chemii Fizycznej, Kolegium Nauk, Medycznych,Uniwersytet Rzeszowski. 
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Celem tej pracy jest przedstawienie poglądu naukowego na temat metodologii 
z zastosowaniem kontrastowej metody TOLD MRI w celu pomiaru i porównania 
szybkości zużycia tlenu w procesie fotodynamicznym prowadzonym w wodzie zawiera-
jącej pułapki tlenu singletowego z szybkością zużycia w kulturach komórkowych 
zdrowych i nowotworowych [9, 10]. W literaturze znaleźć można doniesienia na temat 
wykorzystania techniki TOLD MRI w modelowanej terapii fotodynamicznej do 
określenia zużycia tlenu w funkcji czasu napromieniowania [11]. Istotne wydaje się 
przeprowadzenie pomiaru zużycia tlenu po czasie ekspozycji na promieniowanie 
laserowe w wodnych roztworach zawierających fotouczulacz i pułapki tlenu singleto-
wego (takie jak metionina) przy użyciu TOLD MRI [1-11]. Nowym podejściem jest 
dokonanie pomiaru zużycia tlenu w leczonej fotouczulaczem zdrowej tkance narządu 
oraz wyciętej tkance nowotworowej po ekspozycji na promieniowanie laserowe za 
pomocą TOLD MRI in vitro. Oznaczenie ilości tlenu singletowego i innych niewielkich 
ilości ROS w hodowli komórkowej zdrowej i nowotworowej po dodaniu fotouczulacza 
i po ekspozycji na promieniowanie laserowe przy użyciu TOLD MRI również jest 
nowym kierunkiem badań. Doniesienia literaturowe w obu przypadkach zarówno 
badań na tkankach jak i komórkach są nieliczne [11] a mechanizm nie jest do końca 
poznany.  

3. Rola tlenu w tkankach 

Tlen jest dostarczany do tkanek organizmu, a następnie do mitochondriów 
z powietrza przez pęcherzyki płucne w czasie oddychania. Zachodzi to dzięki dwóm 
transportom: dyfuzyjnego oraz konwekcyjnego związanego z przepływem krwi. 
W komórkach człowieka tlen występuje o różnym stężeniu i ciśnieniu parcjalnym. 
Zawartość tlenu zależy od wielu czynników, jakimi są m.in.: wartość ciśnienia tlenu 
w środowisku, hipo/hiperwentylacja płuc, aktywność fizyczna, spoczynek. Ciśnienie 
parcjalne tlenu we krwi tętniczej PaO2 nie powinno być niższe niż 60 mm Hg. Tlen jest 
podstawowym i niezbędnym substratem komórkowym, który wytwarza energię 
i ciepło. Im więcej tlenu tym zdrowszy organizm. W metabolizmie międzykomórkowym 
tlen odgrywa znaczącą rolę. Atomy wodoru powstałe w wyniku uwolnienia energii 
z substancji odżywczych są przenoszone na atomy tlenu [12, 13]. Proces oddychania 
tlenowego jest procesem oksydacyjno-redukcyjnym. Tlen ulega redukcji, a glukoza 
utlenieniu. Zmniejszona wentylacja płuc czy też niskie pO2 w wdychanym powietrzu 
prowadzi do obniżenia pO2 w powietrzu pęcherzykowym poprzez zmniejszenie 
stosunku V/Q. Skutkuje to obniżeniem pO2 w krwi tętniczej. W warunkach obniżonego 
stężenia tlenu zwiększona glikoliza umożliwia komórkom nowotworowym proliferację. 
Podczas procesu beztlenowej glikolizy wykorzystywane zostają metabolity pośrednie 
do tworzenia biomasy guza [14, 15]. Reaktywne formy tlenu ROS są odpowiedzialne 
w organizmie za procesy wzrostu, dojrzewania i apoptozy komórek. Przykładem jest 
wolnego rodnika jest rodnik hydroksylowy. Do uwalniania wolnych rodników dochodzi 
w procesie rozprzęgania mitochondriów. Polega ono na zaburzeniu gradientu stężeń 
protonów po obu stronach błony mitochondrialnej. Wyrównywanie tego gradientu 
zachodzi poprzez transport protonów z macierzy mitochondrialnej na zewnątrz. Energia 
wytworzona w łańcuchu oddechowym zostaje zużyta w tym procesie przez co proces 
oksydacji fosforylacji jest spowolniony i występuje brak ATP [16]. Komples I i III 
łańcuch oddechowego prowadza do powstania reaktywnych form tlenu. W kompleksie 
I elektrony są przenoszone na tlen cząsteczkowy oraz NADH zostaje utleniony. 
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Przyspieszenie procesu oddychania powoduje akumulację ROS i aktywuje białka 
odpowiedzialne za utrzymywanie odpowiedniego poziomu ATP w komórkach [17]. 
Synteza ROS rośnie wraz ze stężeniem fizjologicznym. Na jej wzrost wpływają także 
pestycydy, tlenek azotu, substancje zawarte w dymie papierosowym, a także promie-
niowanie. Wysoki stężenie ROS prowadzi do niedotleniania tkanek. Długotrwałe 
niedotlenienie skutkuje apoptozą tkanek. W procesie peroksydacji lipidowej dochodzi 
do zniszczenia kwasów tłuszczowych w błonie komórkowej [18, 19]. W białkach 
dochodzi do zerwania mostków disiarczkowych co skutkuje rozpadem trzeciorzędowej 
struktury białka. Uszkodzeniu ulegają także kwasy nukleinowe, prowadząc do powa-
żnych mutacji genetycznych. Wszystkie wymienione zjawiska w konsekwencji powo-
dują wystąpienie poważnych chorób. W guzach nowotworowych jest wiele miejsc 
słabo zaopatrywanych w krew, przez co wzrasta glikoliza beztlenowa. Przeprogramo-
wanie enzymów metabolicznych prowadzi do proliferacji komórek. Mechanizm 
regulacji HIF-1 jest zależy od tlenu. Niskie stężenie tlenu stymuluje powstanie czynnika 
indukowanego hipoksją HIF-1. Powoduje on między innymi pobudzenie aktywności 
genów kontrolujących syntezę enzymów glikolitycznych [19, 20]. Wysoki poziom HIP-1 
powoduje rośnięcie stężenie VEGF, który pobudza angiogenezę. Warunki hipoksji 
negatywnie wpływają na skuteczność radioterapii w leczeniu nowotworów. Powodem 
tego jest ograniczone powstawanie egzogennych RFT pod wpływem promieniowania 
jonizującego przez zmniejszony dostęp do tlenu.  

Metody pomiaru tlenu komórkowego:  

 PET (positron emission tomography);  

 BOLD – MRI (blood oxygenation level-dependent magnetic resonance imaging);  

 NIR (near infrared spectroscopy);  

 oznaczenie endogennego markera podjednostki α białka HIF-1;  

 oznaczenie endogennego markeru anhydrazy węglanowej;  

 obecność białka GLUT1;  

 oznaczenie egzogennych markerów komórek hipoksycznych, zaliczamy głównie 
2- nitroimidazole, takie jak: pimonida-zol, EF5 (fluoropochodna etanidazolu) 
i NITP (2-nitroimidazol sprzężony z teofiliną);  

 pomiar mikroelektrodą Eppendorfa;  

 spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR – nuclear magnetic 
resonance);  

 spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR – electron 
paramagnetic resonance). 

4. Zastosowanie terapii fotodynamicznej 

Terapia PDT polega na wprowadzeniu do zmienionych chorobowo tkanek organizmu 
nietoksycznego leku światłoczułego – fotouczulacza, który podlega względnej akumu-
lacji. Substancja powinna zostać odpowiednio dobrana do jednostki chorobowej, 
rozmiaru, lokalizacji i rodzaju tkanki. Lek zostaje wprowadzony pośrednio do krwio-
biegu lub bezpośrednio do tkanki nowotworowej. Gdy cząsteczki fotouczulacza zostaną 
skumulowane, zaczyna się proces naświetlania światłem odpowiedniej długości fali 
generowanej przez laser. Uwzględniając absorpcję zastosowanego fotouczulacza oraz 
stężenie. Generowaniu ulegają reaktywne formy ROS, poprzez działanie światła na 
zgromadzony w tkance fotouczulacz. Cząsteczka substancji fotouczulającej znajduje 
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się w singletowym stanie podstawowym, czyli w korzystny stanie energetycznym. 
Poddając naświetlaniu cząsteczki absorbują kwant światła, dochodzi do pierwszego 
wzbudzonego stanu singletowego. System ten jest niestabilny i powraca do stanu podsta-
wowego uwalniając energię w postaci fotonu lub ciepła. Może także dojść do reorien-
tacji spinu elektronu – wzbudzony stan trypletowy. System ten wracając do stanu 
podstawowego także oddaje energię, ale w zwiększonej ilości [15-19]. W systemie PS 
I i II dochodzi do reakcji fotostabilizowanych. System PS oddziaływuje z cząstecz-
kowym tlenem generując tlen singletowy oraz wolne rodniki. Wtórne oddziaływanie 
wolnych rodników z tlenem cząsteczkowym doprowadza do powstania reaktywnych 
form tlenu ROS. Wydajność obu systemów zależy od stężenia substratu, dostępności 
do tlenu, rodzaju fotouczulacza i środowiska reakcji. Powstają wskutek tych reakcji 
reaktywne formy tlenu singletowego, nadtlenku wodoru, anionorodnika ponadtlen-
kowego czy też rodnika hydroksylowego [20-27]. Produkty te są reaktywne i mogą 
utleniać składniki komórkowe, doprowadzając do efektu cytotoksycznego. Wywołane 
zostają trzy reakcje: bezpośredni efekt cytotoksyczny, pośredni efekt cytotoksyczny 
(okluzja naczyń krwionośnych) oraz wtórne działanie immunostymulujące i prozapalne. 
Uszkadzając białka, nienasycone lipidy, DNA, enzymy i aktywując immunokompe-
tentne. Doprowadzają one do zmian metabolicznych, a ostatecznie do apoptozy komórki. 
Ze względu na swoją wysoką reaktywność uszkodzeniu ulegają komórki, które 
wygenerowały substancje reaktywne dzięki temu metoda jest skutecznie selektywna. 

W pracy naukowej podejmujemy próby zastosowania terapii fotodynamicznej 
w dziedzinie onkologii. Nasze badania dotyczą diagnostycznej oceny tkanek zdrowych 
i nowotworowych. W tym zakresie pomiar zużycia tlenu podczas procesu fotodyna-
micznego mierzony jest za pomocą techniki kontrastowej MRI na skanerze 1,5 Tesla 
przy wykorzystaniu techniki o nazwie TOLD – Tissue Oxygenation Level Dependent 
Contrast MRI. W rezultacie pracujemy nad oznaczaniem ilość tlenu singletowego 
i innych niewielkich ilości wolnych rodników w zdrowej tkance krtani oraz wycinka 
tkanki nowotworu krtani z absorbowanym fotouczulaczem po ekspozycji na promie-
niowanie laserowe przy użyciu TOLD MRI. Wartościowym wydaje się pogłębienie 
zrozumienia odpowiedzi immunologicznych na działanie fotodynamiczne i możliwości 
praktycznego zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów. 
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Pomiar zużycia tlenu podczas procesu fotodynamicznego mierzony za pomocą 

techniki kontrastowej MRI o nazwie TOLD – Tissue Oxygenation Level 

Dependent Contrast MRI 

Streszczenie 
Pomiar zużycia tlenu podczas procesu fotodynamicznego procesu wykonamy za pomocą techniki kontra-
stowej Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 1H MRI nazywaną techniką TOLD – Tissue Oxygenation 
Level Dependent Contrast MRI. W prowadzonych badaniach zastosujemy techniki TOLD MRI w mode-
lowanej terapii fotodynamicznej do określenia zużycia tlenu w funkcji czasu napromieniowania. 
Wykonamy pomiar zużycia tlenu po czasie ekspozycji na promieniowanie laserowe w wodnych roztworach 
zawierających fotouczulacz i pułapki tlenu singletowego (takie jak metionina) przy użyciu TOLD MRI. 
Wykonamy pomiar zużycia tlenu w leczonej fotouczulaczem zdrowej tkance krtani oraz wyciętej tkance 
nowotworu krtani po ekspozycji na promieniowanie laserowe za pomocą TOLD MRI in vitro. Oznaczymy 
ilość tlenu singletowego i innych niewielkich ilości reaktywnych form tlenu w zdrowej tkance krtani oraz 
wycinka tkanki nowotworu krtani z absorbowanym fotouczulaczem po ekspozycji na promieniowanie 
laserowe przy użyciu TOLD MRI. Do ocena skuteczności działania metody chemicznej gneracji 1O2, 
zastanie wykorzystany system urządzeń w tym spektrometr fluorescencyjny do pomiaru czasów życia 
fluorescencji, pomiarów fosforescencji, detekcji tlenu singletowego oraz czas życia tlenu singletowego. 
Słowa kluczowe: tlen, MRI, tkanki 

Measurement of oxygen consumption during a photodynamic process using the 

MRI contrast technique called TOLD – Tissue Oxygenation Level Dependent 

Contrast MRI 

Abstract 
Measurement of oxygen consumption during the photodynamic process is performed using the 1H MRI 
Magnetic Resonance Contrast technique called the TOLD technique – Tissue Oxygenation Level Dependent 
Contrast MRI. In the conducted research, we will use TOLD MRI techniques in the modeled photo-
dynamic therapy to determine oxygen consumption as a function of irradiation time. 
We will measure oxygen consumption after exposure to laser radiation in aqueous solutions containing 
photosensitizer and singlet oxygen traps (such as methionine) using TOLD MRI. We will measure oxygen 
consumption in healthy laryngeal tissue treated with photosensitizer and in resected tissue of laryngeal 
cancer after exposure to laser radiation using TOLD MRI in vitro. We will determine the amount of singlet 
oxygen and other small amounts of reactive oxygen species in healthy laryngeal tissue, and a slice of 
laryngeal tumor tissue with an absorbed photosensitizer after laser exposure using TOLD MRI. To evaluate 
the effectiveness of the chemical method of 1O2 generation, a system of devices will be used, including 
a fluorescence spectrometer for measuring fluorescence lifetime, phosphorescence measurements, singlet 
oxygen detection and singlet oxygen lifetime. 
Keywors: oxygen, MRI, tissues 
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Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów 

herbicydowych cieczy jonowych 

1. Wstęp 

Chemia jest obecna w życiu człowieka od czasów starożytnych, natomiast od lat 30. 

XX wieku obserwowano gwałtowny wzrost jej zastosowania. Od tego momentu 

wiedza na temat osiągnięć w dziedzinie chemii, a także wdrożeń nowych pomysłów do 

życia codziennego intensywnie wzrastała. Coraz większe zapotrzebowanie na wyroby 

chemiczne skutkowało rozwojem przemysłu chemicznego. Jednak ze względu na to, że 

produkcja i użytkowanie tego typu wyrobów zaczęły stwarzać szereg poważnych 

zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego, zaczęto podejmować odpowiednie dzia-

łania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego [1-4]. 

Wraz z postępem technologicznym pojawiła się nowa potrzeba – syntezy związków 

chemicznych o możliwych do zaprojektowania cechach, umożliwiających konkretne 

zastosowanie. Takie oczekiwania spełniają ciecze jonowe (ang. Ionic Liquids ILs). 

Związki te stanowią obiekt intensywnych badań, prowadzących do coraz lepszego 

poznawania i udoskonalania ich właściwości [5, 6].  

Ciecze jonowe to stosunkowo nowa grupa związków, która ze względu na swoje 

unikatowe właściwości stanowi obiekt dużego zainteresowania naukowców niemalże 

na całym świecie. Specyficzną cechą tych związków jest temperatura topnienia, która 

nie przekracza 100°C. Dodatkowo niektórzy naukowcy rozróżniają jeszcze niskotem-

peraturowe ciecze jonowe (ang. Room Temperature Ionic Liquids RTILs), a więc takie 

związki, których temperatura topnienia nie przekracza 20°C [5-9]. 

W porównaniu ze zwykłymi solami nieorganicznymi lub organicznymi ciecze 

jonowe wykazują luźniejsze uporządkowanie strukturalne, co przekłada się na niższą 

energię sieci krystalicznej, a w związku z tym niską temperaturę topnienia. ILs zyskują 

duże zainteresowanie dzięki swym pożądanym cechom, którymi są: niska prężność 

par, niepalność, nietoksyczność, duża stabilność termiczna, czy właściwości katalityczne. 

Nieocenioną zaletą cieczy jonowych jest ich prosta budowa oraz możliwość ich 

zaprojektowania poprzez dobieranie odpowiednich kationów i anionów. Stwarza to 

niezliczone możliwości w syntezowaniu nowych związków [9-12]. 

ILs znajdują coraz szersze możliwości aplikacyjne. Do tej pory stosowano je głównie 

jako „zielone” rozpuszczalniki, mniej szkodliwe od tradycyjnych organicznych [8]. 

Ciecze jonowe mogą być również użyte jako: katalizatory reakcji chemicznych np. 

Dielsa-Aldera, Hecka, kondensacji aldolowej, uwodornienia, ekstrahenty metali takich 
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jak: metale ziem alkalicznych, metale ciężkie, srebro, złoto z roztworów wodnych, środki 

antyelektrostatyczne, impregnaty, utrwalacze, środki smarujące. Ponadto stanowią 

podstawowy składnik nowej generacji herbicydów, fungicydów czy środków biobój-

czych. ILs wykorzystywane są także w elektrochemii jako elektrolity, w różnego 

rodzaju bateriach czy kondensatorach [13-15]. 

Od kilkunastu lat prowadzone są badania, które mają na celu zastosowanie cieczy 

jonowych jako nowej grupy surfaktantów o właściwościach międzyfazowych. Stąd też 

ciekawą grupą związków stanowiącą interesujący obiekt badań są ciecze jonowe 

wykazujące aktywność powierzchniową (ang. Surface Active Ionic Liquids, SAILs). 

Jako powszechnie znane surfaktanty zaliczane są do związków amfifilowych. Taka 

budowa sprawia, że w wodzie cząsteczki SAILs organizują się w kuliste struktury 

nazywane micelami. Dodatkowo wyróżniają się właściwościami aplikacyjnymi np. 

zwilżalnością lub pianotwórczością [1, 2, 17-20]. 

Trzecią generację cieczy jonowych stanowią związki chemiczne, które pomimo 

posiadania przydatnych właściwości fizykochemicznych charakteryzują się aktywnością 

biologiczną. Sole zaliczane do tej grupy wykazują m.in. działanie przeciwzapalne, 

znieczulające, grzybobójcze i bakteriobójcze. Ten zespół związków od 2011 roku 

nazwano herbicydowymi cieczami jonowymi (ang. Herbicidal Ionic Liquids, HILs). 

Aby sól należała do grupy HILs, musi posiadać w strukturze kation lub anion 

o działaniu chwastobójczym. W literaturze znane są już związki zbudowane z anionu 

np.: 2,4-dichlorofenoksyoctanowego (2,4-D) czy 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowego 

(Dikamba) oraz kationu np.: morfoliniowego amoniowego czy pirydynowego [18-21].  

Herbicydy można podzielić na selektywne i nieselektywne. HILs selektywne należą 

do grupy fenoksykwasów regulujących wzrost roślin. 2,4-D stosuje się przede wszystkim 

nalistnie do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, takich jak np. chaber 

bławatek [17-20].  

Dodatkowo 2,4-D, czyli kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy różni się w budowie od 

innych HILs właściwie tylko jednym podstawnikiem. Zamiast grupy metylowej 

występuje chlor, który jest jego drugim podstawnikiem tego samego rodzaju. 2,4-D jest 

bardzo aktywnym herbicydem i trudno ulega rozkładowi [17-20]. 

Inną równie interesującą cieczą jonową jest MCPP, czyli kwas 2-(4-chloro-2-

metylofenoksy)propionowy, który zawiera w swoim składzie kwas fenoksypropionowy, 

odróżniający ten związek od pozostałych dwóch herbicydów (MCPA i 2,4-D). Oprócz 

tego zawiera grupę metylową podstawioną w pozycji 2 oraz chlor w pozycji 4 [21]. 

Aniony w strukturze cieczy jonowych odgrywają też istotną rolę w zwilżalności 

różnych powierzchni, zarówno polarnych, których przykładem może być szkło, 

jak i niepolarnych (np. teflon). Wiązanie wodorowe występujące pomiędzy atomem 

wodoru a elektroujemnym anionem, który zawiera w swoim otoczeniu wolne pary 

elektronowe, ma wpływ na zwilżalność powierzchni. Występowanie wiązania wodoro-

wego w cieczy jonowej wpływa na lepsze zwilżanie ciała stałego o właściwościach 

polarnych. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku powierzchni niepolarnych [7-9]. 
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2. Metodyka prowadzonych badań 

2.1.  Materiały 

2.1.1. Odczynniki 

W badaniach wykorzystano następujące ciecze jonowe zsyntezowane w Zakładzie 

Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej: 
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(2,4-dichlorofenoksy)octan 4-metylomorfoliniowy [MeMorf][2,4-D] 
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(2,4-dichlorofenoksy)octan 4-decylo-4-etylomorfoliniowy [DeEtMorf][2,4-D] 
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Ponadto w analizie wykorzystano wodę dejonizowaną o przewodności 0,1 μS/cm. 

2.1.2. Roztwory wyjściowe 

Do realizacji badań w kolbkach miarowych o pojemności 20 cm
3
 sporządzone zostały 

wodne roztwory nowo zsyntezowanych cieczy jonowych o stężeniu 0,01 mol/dm
3
. 

2.2. Metodyka badań  

2.2.1. Badanie napięcia powierzchniowego 

Napięcie powierzchniowe zmierzono za pomocą analizatora kształtu kropli DSA100 

firmy Krüss, stosując metodę wiszącej kropli. Metoda ta polega na wykorzystaniu 

równania Young-Laplace’a i dopasowaniu go do obrazu kropli, adekwatnie do jej 

kształtu i krawędzi. Ciecz jest wypychana za pomocą tłoka ze strzykawki, która jest 

zakończona igłą. W ten sposób tworzy się „wisząca kropla”, a jej geometria jest 

analizowana za pomocą kamery CCD (ang. charge-coupled device) oraz specjalnego 

oprogramowania komputerowego. Gdy kropla nabiera kształt kulisty i ma odpowiednią 

geometrię, system rozpoczyna pomiar. Błąd pomiaru wynosi 0,01 mN/m. Taką 

techniką zostały zmierzone serie stężeń wodnych roztworów związków, a analizy 

dokonano w temperaturze pokojowej.  

W oparciu o wyniki, wykreślano izotermę napięć powierzchniowych w funkcji 

logarytmu ze stężenia związku. Wartości CMC oraz napięć powierzchniowych przy 

CMC wyznaczono metodą regresji liniowej, ustalając miejsce przecięcia się dwóch 

linii trendu, dla punktów poniżej i powyżej punktu przegięcia. 

Ponadto do określenia aktywności międzyfazowej związków wykorzystano 

parametr taki jak:  

pC20 – wskaźnik definiowany jako ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia związku 

potrzebnego do obniżenia napięcia powierzchniowego wody o 20 mN/m w ośrodku 

powietrze/woda. 

W badaniach wykorzystano analogiczną metodę analizy napięcia powierzchnio-

wego co w pracy [8].  
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2.2.2. Badanie kąta zwilżania  

Kąty zwilżania zostały zmierzone za pomocą analizatora kształtu kropli DSA100 

firmy Krüss, stosując metodę siedzącej kropli (ang. sessile drop metod). Metoda ta 

polega na wykorzystaniu równania Young-Laplace’a i dopasowaniu go do obrazu 

kropli, adekwatnie do jej kształtu i krawędzi. Ciecz jest wypychana za pomocą tłoka ze 

strzykawki, która jest zakończona igłą. Kropla cieczy dozowana jest na określoną 

powierzchnię, a jej geometria analizowana za pomocą kamery CCD oraz specjalnego 

oprogramowania komputerowego. Gdy kropla jest już osadzona, pierwsze sekundy jej 

spoczynku są najistotniejsze do wyznaczenia kąta. Kąt zwilżania wyznaczany jest na 

podstawie nachylenia stycznej w punkcie 3-fazowym (ciało stałe-ciecz, ciecz-powietrze 

i powietrze-ciało stałe). Taką techniką zostały zmierzone wodne roztwory badanych 

związków, a analizy przeprowadzono na ośmiu różnych powierzchniach. 

Pomiary kąta zwilżania przeprowadzono z wykorzystaniem powierzchni parafiny 

(Sigma-Aldrich).  

W badaniach wykorzystano analogiczną metodę analizy kąta zwilżania co w pracy [8].  

3. Wyniki 

Punktem wyjścia do analizy aktywności powierzchniowej badanych związków było 

wykonanie pomiarów napięć powierzchniowych wodnych roztworów herbicydowych 

cieczy jonowych.  

3.1. Pomiar napięcia powierzchniowego 

Na rysunkach 1-2 przedstawiono izotermy napięcia powierzchniowego dla 

surfaktantów z anionem [Dicamba]. 

 

Rysunek 1. Zależność napięcia powierzchniowego od log C dla cieczy jonowych z anionem [Dicamba] 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 2. Zależność napięcia powierzchniowego od log C dla cieczy jonowych z anionem [2,4-D] 

[opracowanie własne] 

W oparciu o wyżej przedstawione izotermy napięcia powierzchniowego dla anali-

zowanych związków wyznaczono parametry takie jak CMC oraz pC20, a otrzymane 

wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.  

Tabela 1. Wartości krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dla badanych herbicydowych cieczy jonowych 

Związek CMC [mol/dm3]  

[MeMorf][2,4-D] 6.76×10-2 

[DeEtMorf][2,4-D] 1,99×10-4 

[De2Morf][2,4-D] 1,99×10-4 

[DeDdeMorf][Dicamba] 1,78×10-4 

[MeMorf][Dicamba] 1,69×10-1 

[De2Morf][Dicamba] 3,38×10-3 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza uzyskanych wyników (tab. 1 ) pokazuje, że najwyższe CMC osiągnął 

związek, którego kation ma najkrótsze podstawniki przy atomie azotu. Oznacza to, że 

im krótsze łańcuchy węglowodorowe przy atomie azotu, tym więcej substancji należy 

zużyć, aby powierzchnia międzyfazowa roztworu uległa zapełnieniu przez cząsteczki 

danego surfaktantu. Dodatkowo zaobserwowano znaczne różnice w aktywności 

międzyfazowej między związkami zawierającymi ten sam kation [MeMorf] oraz 

[De2Morf] co oznacza, że dla tych cieczy zdolność do agregacji micel w środowisku 

wodnym determinowana jest przez naturę anionu.  

Tabela 2. Wartości krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dla badanych herbicydowych cieczy jonowych 

Związek pC20  

[DeDdeMorf][Dicamba] 4,52 

[MeMorf][Dicamba] 1,11 

[De2Morf][Dicamba] 3,49 

[De2Morf][2,4-D] 4,44 

[MeMorf][2,4-D] 1,35 

[DeEtMorf][2,4-D] 4,51 

Źródło: Opracowanie własne 
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Z uzyskanych wyników badań (tab. 2) wykazano, że surfaktant [MeMorf] 

[Dicamba] wyróżnia się najniższą wartością parametru pC20 (1,11), natomiast naj-

wyższą osiągnięto dla soli z kationem o symbolu [DeDdeMorf] (4,52). Na podstawie 

tabeli 1 odnoszącej się do herbicydowych cieczy jonowych z kationem morfoli-

niowym, można zauważyć, że wraz ze wzrostem długości łańcuchów węglowodo-

rowych w podstawnikach przy atomie azotu, tym wzrastają wartości parametru pC20.  

3.2. Pomiar kąta zwilżania  

Do pomiarów kąta zwilżania przygotowano roztwory wodne herbicydowych cieczy 

jonowych o stężeniach wyższych od CMC, gdyż najlepszą zwilżalność można 

zaobserwować w momencie całkowitego wysycenia się faz.  

3.2.1. Parafina 

Dla kropli wody kąt zwilżania hydrofobowej powierzchni parafiny wynosi ok. 

100°. W niniejszej pracy tabeli 3 zostały zestawione wyniki uzyskane w trakcie 

badania kąta zwilżania, 0,1 M roztworów wodnych surfaktantów na analizowanej 

powierzchni (parafiny).  

Tabela 3. Wartości kąta zwilżania wraz ze zdjęciami kropli wybranych roztworów herbicydowych cieczy 

jonowych, powierzchna zwilżana – parafina 

 Parafina 

Związek       Zdjęcie 

[DeEtMorf][2,4-D] 
 

60,0 

 

[MeMorf][2,4-D] 
 

73,7 

 

[De2Morf][2,4-D] 
 

39,5 
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[De2Morf][Dicamba] 
 

57,4 

 

[MeMorf][Dicamba] 
 

73,1 

 

[DeDdeMorf][Dicamba] 
 

42,1 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Interpretując wyniki otrzymane dla analizowanych surfaktantów można zauważyć 

jednoznaczną różnicę w ich zdolnościach do zwilżania powierzchni parafiny. 

Dodatkowo im mniejsza jest wartość kąta zwilżania, tym ciecz lepiej zwilża badaną 

płytkę. Na podstawie powyższej tabeli obserwuje się, że najlepsze właściwości zwil-

żające ma związek [De2Morf][2,4-D] (θ = 39,5°), natomiast sól [MeMorf][2,4-D]  

w najmniejszym stopniu zwilża badaną powierzchnię (kąt zwilżania wynosi 73,7°). 

Odnosząc się do wartości liczbowych kątów zwilżania widać, że wszystkie zamiesz-

czone w tabeli 3 wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 90°. Oznacza to, że 

wszystkie użyte do pomiarów roztwory są cieczami częściowo zwilżającymi analizo-

waną powierzchnię. Ponadto ciekawą zależność zaobserwowano dla cieczy jonowych 

z kationem [MeMorf], ponieważ dla związków zawierających ten kation wartości 

kątów zwilżania w niewielkim stopniu różniły się między sobą. Oznacza to, że dla tych 

surfaktantów zdolność do zwilżania powierzchni parafiny uzależniona jest od natury 

kationu. Natomiast dla cieczy jonowych, w strukturze których znajduje się kation  

4,4-didecylomorfoliniowy wartości kątów zwilżania znacznie różniły się między sobą. 

Na tej podstawie wnioskuje się, że dla tych związków zdolności zwilżające determi-

nowane są przez naturę anionu [1, 2, 6].  

4. Wnioski  

1. Badane herbicydowe ciecze jonowe ulegają micelizacji dzięki czemu są zaliczane 

do związków aktywnych międzyfazowo.  

2. Zwilżalność danej powierzchni uzależniona jest od struktury analizowanych 

cieczy jonowych.  
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3. Herbicydowe ciecze jonowe na bazie morfoliny zaliczane są do cieczy częściowo 

zwilżających płytkę parafiny, co wskazuje na możliwość ich zastosowania 

w przemyśle agrochemicznym jako środki zwalczające chwasty. 

4. Im dłuższe podstawniki przy atomie azotu w związkach z kationem morfilinio-

wym, tym skuteczność obniżania napięcia powierzchniowego wzrasta.  
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Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów herbicydowych cieczy jonowych 

Streszczenie  

Grupą związków, która jest interesującym obiektem badań są ciecze jonowe wykazujące aktywność 

powierzchniową (ang. Surface Active Ionic Liquids, SAILs). Jako powszechnie znane związki powierzch-

niowo czynne posiadają fragment hydrofobowy (tzw. ogon) oraz hydrofilowy (tzw. główkę). Celem badań 

było określenie aktywności powierzchniowej wodnych roztworów wybranych herbicydowych cieczy 

jonowych. Wpływ budowy SAILs na aktywność powierzchniową cieczy jonowej wyznaczono na podstawie 

pomiarów kątów zwilżania oraz napięć powierzchniowych. Opierając się na uzyskanych wynikach napięć 

powierzchniowych wykreślono krzywe, które pozwoliły obliczyć wartość stężenia krytycznego micelizacji 

dla każdego związku. Do badań zwilżalności użyto powierzchni parafiny. Wyniki zostały przedstawione 

schematycznie wraz ze wskazaniem zależności pomiędzy badanymi związkami. Ponadto w oparciu o otrzy-

mane wyniki wyznaczono parametr określający sprawność do redukcji napięcia powierzchniowego (pC20). 

Słowa kluczowe: surfaktanty, napięcie powierzchniowe, micelizacja, zwilżalność, adsorpcja 

Surface activity of water solutions of herbicidal ionic liquids 

Abstract  

The group of compounds that is of interest are Surface Active Ionic Liquids (SAILs). As commonly known 

surfactants, they have a hydrophobic („tail”) and hydrophilic („head”) fragment. The aim of the study was 

to determine the surface activity of aqueous solutions of selected herbicide ionic liquids. The influence of 

SAILs structure on surface activity of ionic liquids was determined on the basis of measurements of 

wetting angles and surface tensions. Basing on the obtained results of surface tension, curves were plotted, 

which allowed to calculate the value of critical micellization concentration for each compound. Surface 

paraffin was used to wettability studied. The results were presented in a schematically together with the 

indication of relations between the compounds studied. Moreover, based on the results obtained, 

a parameter determining the efficiency to reduce surface tension (pC20) was determined. 

Keywords: surfactants, surface tension, micellization, wettability, adsorption  
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Synteza azowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny – 

potencjalnych fotochromowych przełączników 

molekularnych 

1. Wstęp/Wprowadzenie 

Terapia farmakologiczna jest jedną z głównych metod leczenia chorób i opiera się 

na działaniu substancją aktywną biologicznie na określony cel molekularny, który 

znajduje się w organizmie człowieka. Substancje aktywne biologicznie odpowiadają za 

wywołanie efektu biologicznego poprzez interakcję z celami takimi jak np. receptory, 

kanały jonowe, enzymy czy też cząsteczki nośne. Niestety ta forma leczenia jest często 

nieefektywna ze względu na niską selektywność leków. Skutkuje ona ogólnoustrojową 

toksycznością, a także pojawieniem się oporności wśród szczepów bakterii chorobo-

twórczych (w przypadku leczenia infekcji drobnoustrojowych), co z kolei wywołuje 

niepożądane skutki uboczne [1]. Niska selektywność spowodowana jest głównie przez 

brak kontroli aktywności leku w czasie i miejscu działania. Problemy te przyczyniają 

się do poszukiwania nowych metod terapii, które zapewniałyby kontrolę działania 

związków leczniczych. 

Jedną z takich metod jest fotofarmakologia. Zajmuje się ona projektowaniem, syntezą 

a także badaniem oraz stosowaniem leków, których aktywność można kontrolować za 

pomocą promieniowania widzialnego (światła).  

Jedną z grup związków o potencjalnych właściwościach fotofarmakologicznych są 

związki będące pochodnymi dibenzo[b,f]oksepiny. Pochodne dibenzo[b,f]oksepiny 

wykazują korzystne właściwości biomedyczne m.in. przeciwzapalne, antypsychotyczne 

czy też przeciwpadaczkowe [2]. Synteza potencjalnych fotochromowych przełącz-

ników molekularnych zbudowanych ze szkieletu dibenzo[b,f]oksepiny i ugrupowania 

azowego jest niezwykle korzystna z punktu widzenia związków aktywnych fotofarma-

kologicznie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że związki takie skupią właści-

wości biomedyczne pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny z funkcją fotochromowego 

przełącznika molekularnego. Dodatkowo ugrupowanie azowe absorbuje światło 

w zakresie 650-900 nm. Jest to zakres, który jest pomiędzy zakresem absorpcji światła 

przez wodę oraz przez hemoglobinę [1], skutkiem czego związki te nie absorbują 

światła, które może docierać głębiej do tkanek.  
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W niniejszej publikacji przedstawiono metodę syntezy azowych pochodnych 

dibenzo[b,f]oksepiny. Związki te posiadają wiązanie azowe w wyniku czego mogą być 

w przyszłości wykorzystane jako fotochromowe przełączniki molekularne. Mogą 

również wykazywać aktywność biologiczną, gdyż zachowują pierwotny szkielet 

dibenzo[b,f]oksepiny. 

2. Dibenzo[b,f]oksepiny 

Dibenzo[b,f]oksepiny są to związki strukturalnie zbliżone do stilbenu, w którym 

dwa pierścienie aromatyczne łączą się ze sobą zarówno mostkiem winylowym, jak 

i atomem tlenu (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Struktura dibenzo[b,f]oksepiny [opracowanie własne] 

Związki te wykazują wiele interesujących właściwości biomedycznych. Jednymi 

z najpopularniejszych przedstawicieli tej klasy związków są pacharin oraz bauhinia-

statin (rys. 2). Odkryto, że cząsteczki te zatrzymują wzrost komórek nowotworowych. 

Znajdują się one w roślinach z rodzaju Bauhinia, które są stosowane w niekonwencjo-

nalnych metodach leczenia raka w Indiach i Afryce [2, 3]. 

 

Rysunek 2. Struktura pacharinu (a) i bauhiniastatinu (b) [opracowanie własne] 

Pochodnymi powyższych związków są bauhinoxepin B oraz artocarpol A, które 

ujawniają właściwości odpowiednio przeciwgrzybicze i przeciwzapalne (rys. 3) [2]. 

 

Rysunek 3. Struktura bauhinoxepinu B i artocarpolu A [opracowanie własne] 
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Wiele innych dibenzo[b,f]oksepin posiada silne właściwości przeciwzapalne [2, 4], 

owadobójcze [2, 5], antypsychotyczne [2, 6, 7], przeciwdepresyjne [2, 8] oraz przeciw-

padaczkowe [2, 9]. Związki te stosuje się także w zapobieganiu powstawania nadci-

śnienia tętniczego. Do klasy dibenzo[b,f]oksepin zalicza się również cząsteczkę będącą 

antagonistą receptora angiotensyny II, która reguluje ciśnienie krwi poprzez łączenie 

się z receptorami angiotensynowymi [9]. 

3. Fotofarmakologia 

Jak już wspomniano fotofarmakologia zajmuje się projektowaniem, syntezą a także 

badaniem molekuł, których aktywność można kontrolować za pomocą promieniowania 

widzialnego. Stosowanie związków wykorzystywanych w fotofarmakologii mogłoby 

zapobiec efektom ubocznym dzięki selektywnej aktywacji leków w miejscu docelowym 

[1]. Jednymi z najpopularniejszych związków, które są stosowane w fotofarmakologii, 

są związki azowe. Związki tego typu wykorzystuje się również do wprowadzania 

leków do docelowych komórek. Proces ten opiera się na wbudowaniu molekuły do 

kanału błonowego, po czym pod wpływem światła następuje otwarcie kanału znajdu-

jącego się w komórce i wprowadzenie substancji leczniczej (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Wykorzystanie zmiany struktury fotochromowych przełączników molekularnych w celu 

wprowadzenia leków do chorych komórek [1] 

3.1. Fotofarmakologia a leki konwencjonalne 

Na rysunku 5 zestawiono aktywność leku w czasie i przestrzeni dla leku konwen-

cjonalnego, proleku oraz odwracalnie fotokontrolowanego leku. W przypadku kon-

wencjonalnych leków ich aktywność jest obecna w całym ciele pacjenta w czasie, gdy 

lek jest tam wprowadzony. Może to powodować działania niepożądane zarówno dla 

organizmu, jak i środowiska – po wydaleniu takiego leku z organizmu jego nagroma-

dzenie może mieć negatywny wpływ na środowisko (gdyż jest on ciągle aktywny) czy 

też prowadzić do powstawania patogenów lekoopornych, w przypadku antybioty-

koterapii. Niektórych niepożądanych skutków można uniknąć poprzez zastosowanie 

proleków. Charakteryzują się one tym, że uwalniają substancję czynną w późniejszym 

etapie (nie są aktywne cały czas w ciele pacjenta). Jednak niepożądane skutki i efekt 

kumulowania się leków w środowisku można całkowicie usunąć stosując leki, których 

działanie można kontrolować w czasie i przestrzeni [10]. 
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Rysunek 5. Zestawienie aktywności leku w czasie i przestrzeni dla konwencjonalnego leku, proleku i leku 

odwracalnie fotokontrolowanego [10] 

3.2. Promieniowanie widzialne jako czynnik aktywujący molekuły 

Światło może być czynnikiem aktywującym cząsteczki terapeutyczne. Oferuje sze-

rokie możliwości jako nieinwazyjny element regulacyjny do zastosowań medycznych. 

Po pierwsze światło wykazuje wielki stopień ortogonalności w stosunku do większości 

elementów systemów chemicznych i biochemicznych. Oznacza to, że fotony nie powo-

dują zanieczyszczenia badanego obiektu i mają niską lub nawet znikomą toksyczność, 

czyli zupełnie przeciwnie do związków chemicznych, które są wykorzystywane do 

regulacji procesów biologicznych. Po drugie, światło dostarczane jest z bardzo wysoką 

precyzją czasową i przestrzenną. Ma to ogromne znaczenie w kontrolowaniu działania 

związków bioaktywnych. Dodatkowo, natężenie światła można także regulować 

w sposób zarówno jakościowy jak i ilościowy poprzez regulowanie intensywności 

i długości fali [10]. Podsumowując promieniowanie widzialne oferuje dosyć wysoki 

poziom rozdzielczości czasoprzestrzennej potencjalnych leków. Przy odpowiednich 

długościach fal jest nieinwazyjne a także nie powoduje zanieczyszczeń próbki poprzez 

zewnętrzną aktywację molekuły [11]. 

3.3. Fotochromowe przełączniki molekularne 

Przełączniki molekularne są to cząsteczki, które można odwracalnie przekształcać 

pomiędzy minimum dwoma termodynamicznie stabilnymi stanami. Każdy z tych 

stanów charakteryzuje się odmienną budową cząsteczki, a co za tym idzie – różnią się 

one od siebie właściwościami zarówno chemicznymi jak i fizycznymi [12]. Takie 

przełączenie (przejście) może być spowodowane przez wiele czynników [13]: 
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 pH; 

 zmianę temperatury; 

 zmianę długości fali światła zdolnego do oddziaływania z molekułą; 

 natężenie prądu. 

W przypadku fotofarmakologii stosowanymi środkami terapeutycznymi są bio-

aktywne cząsteczki zdolne do zmiany stanu pod wpływem promieniowania widzialnego 

– fotochromowe przełączniki molekularne [1]. Właściwości farmakodynamiczne 

i farmakokinetyczne są bezpośrednio związane ze strukturą molekularną przełączników. 

W wyniku tego fotoindukowana zmiana ich struktury pozwala na zmianę właściwości 

terapeutycznych z wykorzystaniem światła [1]. 

4. Analiza wyników 

Opracowano metodę syntezy szeregu pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny, zawiera-

jących wiązanie azowe, które mogą być wykorzystane jako fotochromowe przełączniki 

molekularne. W celu otrzymania związków azowych zbudowanych ze szkieletu 

dibenzo[b,f]oksepiny przeprowadzono 4-etapową syntezę, stosując w pierwszym etapie 

jako substraty – 2,4-dinitrotoluen oraz pochodną benzaldehydu (schem. 1). 

 

Schemat 1. Schemat 4-etapowej syntezy związków azowych składających się ze szkieletu 

dibenzo[b,f]oksepiny [opracowanie własne] 

Reakcje przeprowadzono dla serii 3 pochodnych w wyniku czego otrzymano osta-

tecznie 3 związki azowe. W każdej serii wykorzystano różnie podstawioną pochodną 

benzaldehydu. 

Pierwszym etapem była reakcja kondensacji pomiędzy 2,4-dinitrotoluenem 

i pochodną benzaldehydu. W wyniku tej reakcji powstała pochodna stilbenu. Reakcja 

prowadzona była w obecności katalizatora – pirolidyny (pełniącej funkcję zasady)  

i w toluenie w temperaturze 130
o
C. 
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Drugi etap syntezy to reakcja wewnątrzcząsteczkowej aromatycznej substytucji 

nukleofilowej (SNAr), która zachodzi w pochodnej stilbenu otrzymanej w pierwszym 

etapie. Reakcja prowadzona była w obecności azydku sodu w temperaturze 110
o
C 

z wykorzystaniem DMF jako rozpuszczalnika. 

W trzecim etapie syntezy przeprowadzono redukcję grupy nitrowej w otrzymanej 

w drugim etapie pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny. Redukcję prowadzono w obecności 

cynku oraz kwasu octowego. 

W ostatnim etapie przeprowadzono reakcję tworzenia związku azowego z otrzymanej 

aminowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny. Reakcja ta prowadzona była w obecności 

DBU oraz NBS w temperaturze -78
o
C. 

Struktury wszystkich otrzymanych pochodnych azowych zostały przedstawione na 

poniższym rysunku (rys. 6). 

Rysunek 6. Struktury związków azowych [opracowanie własne] 

Struktury związków zostały potwierdzone przy zastosowaniu spektroskopii 
1
H 

NMR, 
13

C NMR oraz z wykorzystaniem eksperymentów dwuwymiarowych: COSY, 

HSQC i HMBC (rys. 7 i 8). 
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Rysunek 7. Widmo 1H NMR (E)-bis(7-metoksydibenzo[b,f]oksepin-3-yl)diazenu (1) [opracowanie własne] 

 

Rysunek 8. Widmo 13C NMR (E)-bis(7-metoksydibenzo[b,f]oksepin-3-yl)diazenu (1) [opracowanie własne] 
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Część eksperymentalna (na przykładzie otrzymywania (E)-bis(7-metoksydibenzo 

[b,f]oksepin-3-yl)diazenu (1): 

 Otrzymywanie pochodnej stilbenu: 

W kolbie dwuszyjnej o pojemności 100 ml, uprzednio zaopatrzonej w mieszadło 

magnetyczne, umieszczono 300 mg (1,97 mmol) 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehydu 

i 359 mg (1,97 mmol) 2,4-dinitrotoluenu. Następnie całość rozpuszczono w ok. 50 ml 

toluenu. Kolbę dwuszyjną zaopatrzono w chłodnicę zwrotną. Mieszający się roztwór 

przepłukiwano argonem przez 30 minut. Po tym czasie do roztworu dodano 59,1 µl 

(0,71 mmol) katalizatora reakcji – pirolidyny. Przebieg reakcji badano za pomocą analizy 

położenia plamek znajdujących się na płytkach do chromatografii cienkowarstwowej. 

Jako eluent wykorzystano układ heksan:octan etylu 1:1. Reakcję prowadzono w tempe-

raturze 130
o
C przez 24 h. Po tym czasie mieszaninę poreakcyjną zatężono na wyparce 

obrotowej a powstały oleisty osad oczyszczono na kolumnie chromatograficznej. Jako 

eluent wykorzystano układ heksan:octan etylu, którego polarność zwiększała się 

w trakcie prowadzenia oczyszczania na kolumnie. 

 Otrzymywanie nitrowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny: 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 ml, uprzednio zaopatrzonej w mieszadło 

magnetyczne, umieszczono 200 mg (0,63 mmol) (E)-2-hydroksy-4-metoksy-2’,4’-

dinitrostilbenu i 69,6 mg (1,07 mmol) azydku sodu – NaN3. Następnie całość rozpusz-

czono w ok. 30 ml DMF. Przebieg reakcji badano za pomocą analizy położenia plamek 

znajdujących się na płytkach do chromatografii cienkowarstwowej. Jako eluent 

wykorzystano chlorek metylenu. Reakcję prowadzono w temperaturze 110
o
C przez 24 h. 

Po tym czasie mieszaninę poreakcyjną zatężono na wyparce obrotowej a powstały 

oleisty osad oczyszczono na kolumnie chromatograficznej. Jako eluent wykorzystano 

chlorek metylenu. 

 Otrzymywanie aminowej pochodnej dibenzo[b,f]oksepiny: 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 ml, uprzednio zaopatrzonej w mieszadło 

magnetyczne, umieszczono 100 mg (0,37 mmol) 6-metoksy-3-nitrodibenzo[b,f] 

oksepiny. Całość rozpuszczono w ok. 50 ml kwasu octowego. Do roztworu dodano 

następnie 4,8 g (74 mmol) uprzednio zaktywowanego cynku. Przebieg reakcji badano 

za pomocą analizy położenia plamek znajdujących się na płytkach do chromatografii 

cienkowarstwowej. Wykorzystano układ heksan:octan etylu 1:1 jako eluent. Po tym 

czasie mieszaninę poreakcyjną przesączono przez celit kilkukrotnie przemywając ją 

chlorkiem metylenu. Przesącz zatężono na wyparce obrotowej i oczyszczono na 

kolumnie chromatograficznej. Jako eluent wykorzystano układ heksan:octan etylu, 

którego polarność zwiększała się w trakcie prowadzenia oczyszczania na kolumnie. 

 Otrzymywanie związku azowego: 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 25 ml, uprzednio zaopatrzonej w mieszadło 

magnetyczne, umieszczono 100 mg (0,42 mmol) 6-metoksydibenzo[b,f]oksepino-3-

aminy i 127,6 µl (0,84 mmol) DBU. Całość rozpuszczono następnie w ok. 10 ml chlorku 

metylenu. Mieszający się roztwór przepłukiwano argonem przez 20 minut. Całość 

ochłodzono następnie do temperatury -78
o
C. Po ochłodzeniu do układu dodano 149,6 mg 

(0,84 mmol) NBS. Reakcję zakończono po 15 minutach. Po tym czasie kolbę ogrzano 

do temperatury pokojowej po czym do mieszaniny dodano 10 ml wodnego roztworu 

wodorowęglanu sodu. Całość mieszano przez 5 minut po czym ekstrahowano z dodat-
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kiem kwasu solnego i chlorku metylenu. Połączone warstwy organiczne wysuszono 

nad bezwodnym siarczanem magnezu i zatężono na wyparce obrotowego. Osad 

oczyszczono na kolumnie chromatograficznej z wykorzystaniem chlorku metylenu 

jako eluenta. 

5. Podsumowanie/Wnioski 

W celu otrzymania związku azowego zawierającego szkielet dibenzo[b,f]oksepiny 

opracowano 4-etapową syntezę wychodząc z substratów – 2,4-dinitrotoluenu i pochodnej 

benzaldehydu. Synteza została przedstawiona na schemacie 1 a podsumowana w tabeli 1. 

Tabela 1. Spis przeprowadzonych reakcji otrzymywania związków azowych [opracowanie własne] 

Związek 1 etap 2 etap 3 etap 4 etap Wcałk. 

Wyn. Wyd. Wyn. Wyd. Wyn. Wyd. Wyn. Wyd. 

1 + 28% + 97% + 59% + 48% 7.7% 

2 + 53% + 98% + 84% + 27% 11.8% 

3 + 75% + 96% + 30% + 15% 3.24% 

„+” – reakcja przebiegła, „Wyn.” – wynik, „Wyd.” – wydajność, „Wcałk.” – wydajność całkowita 

Stosując opracowaną metodę otrzymywania związków azowych można uzyskać 

jedynie symetryczne pochodne. Powstające produkty azowe zazwyczaj słabo się roz-

puszczają w większości znanych rozpuszczalników. Nitrowe pochodne dibenzo[b,f] 

oksepiny powstające w 2 etapie tworzą się z wydajnościami ilościowymi. 

Otrzymane związki stanowią połączenie związku azowego, będącego potencjalnym 

fotochromowym przełącznikiem molekularnym, ze szkieletem dibenzo[b,f]oksepiny. 

Mogą wykazywać określoną aktywność biologiczną ze względu na zachowanie pier-

wotnego szkieletu dibenzo[b,f]oksepiny, a także mogą być użyteczne w fotofarma-

kologii ze względu na wykorzystanie wiązania azowego.  

Powstałe związki zostaną zbadane pod kątem ich aktywności biologicznej. Zostanie 

również zbadana ich zdolność do zmiany konfiguracji E/Z wiązania azowego podczas 

naświetlania promieniowaniem o odpowiedniej długości fali. Zostanie również zbadana 

zmiana aktywności takiego związku w trakcie naświetlania. 

 

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2019-

2023, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz 

finansowana ze środków z grantu wewnętrznego w dyscyplinie Nauki Chemiczne 

w ramach konkursu NCHEM.1 w roku 2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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Synteza azowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny – potencjalnych 

fotochromowych przełączników molekularnych 

Streszczenie 

Wprowadzenie: Dibenzo[b,f]oksepiny charakteryzują się wieloma korzystnymi i interesującymi właści-

wościami biologicznymi. Są to analogi stilbenu, w których dwa pierścienie aromatyczne łączą się ze sobą 

zarówno mostkiem winylowym, jak i atomem tlenu. Wiele dibenzo[b,f]oksepin ujawnia silne właściwości 

owadobójcze, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe i antypsychotyczne. 

Korzystne właściwości biomedyczne dibenzo[b,f]oksepin powodują, że niezwykle ważne jest ich upochod-

nianie. Dibenzo[b,f]oksepiny można przekształcać w związki azowe będące potencjalnymi fotochromowymi 

przełącznikami molekularnymi do zastosowania w terapii fotofarmakologicznej. Fotofarmakologia zajmuje 

się projektowaniem, syntezą a także badaniem molekuł których aktywność można kontrolować za pomocą 

światła. 

Celem badań było opracowanie metody syntezy związków azowych zawierających szkielet dibenzo[b,f] 

oksepiny. Pochodne dibenzo[b,f]oksepiny wykazują korzystne właściwości biomedyczne toteż synteza 

potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych zbudowanych ze szkieletu dibenzo[b,f] 

oksepiny i ugrupowania azowego jest niezwykle korzystna z punktu widzenia związków aktywnych foto-
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farmakologicznie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że związki takie skupią właściwości biomedyczne 

pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny z funkcją fotochromowego przełącznika molekularnego. 

Wyniki: Opracowano metodę i zrealizowano syntezę szeregu azowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny. 

Powstałe związki azowe mogą być w przyszłości wykorzystane jako fotochromowe przełączniki moleku-

larne. W celu ich otrzymania opracowano 4-etapową syntezę wychodząc z substratów – 2,4-dinitrotoluenu 

i pochodnej benzaldehydu. 

Słowa kluczowe: dibenzo[b,f]oksepiny, fotochromowe przełączniki molekularne, związki azowe, 

fotofarmakologia 

Synthesis of azo- derivatives of dibenzo[b,f]oxepines – potential molecular 

photoswitches 

Abstract 

Introduction: Dibenzo[b,f]oxepines are characterized by many beneficial and interesting biomedical 

properties. These compounds are stilbene analogs in which two aromatic rings bond with each other with 

an oxygen atom and a vinyl bridge. Many dibenzo[b,f]oxepines have strong insecticidal, anti-depressant, 

anti-epileptic and anti-inflammatory properties. 

Beneficial biomedical properties of dibenzo[b,f]oxepines make their derivatization extremely important. 

Dibenzo[b,f]oxepines can be derived to azo compounds that are potential molecular photoswitches. These 

photoswitches are used in the so-called photopharmacology. Photopharmacology deals with designing, 

synthesis as well as studying and using drugs, which activity can be controlled by light. 

The aim of the research was to develop a method for the synthesis of azo compounds containing the 

dibenzo[b,f]oxepine scaffold. Dibenzo[b,f]oxepine derivatives have favorable biomedical properties, 

therefore the synthesis of potential molecular photoswitches built from the dibenzo[b,f]oxepine scaffold 

and azo group is extremely advantageous from the point of view of photopharmacologically active 

compounds. There is a high probability that such compounds will concentrate the biomedical properties of 

dibenzo[b,f]oxepine derivatives with molecular photoswitch function. 

Results: A method of the synthesis of a series of azo derivatives of dibenzo[b,f]oxepines was developed 

and accomplished. Synthesized compounds can be used in the future as potential molecular photoswitches. 

For this purpose, a 4-step synthesis was conducted, starting from the simplest substrates – a benzaldehyde 

derivative and 2,4-dinitrotoluene. 

Keywords: dibenzo[b,f]oxepines, molecular photoswitches, azo compounds, photopharmacology 
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Co nowego w poznawaniu Kolchicyny? 

1. Wstęp  

Kolchicyna jest trójpierścieniowym, rozpuszczalnym w tłuszczach alkaloidem pocho-
dzącym z rośliny z rodziny Lily Colchicum autumnale, czasami nazywanej „jesiennym 
krokusem”. Kolchicyna, to alkaloid znajdujacy sie w nasionach Colchicum autumnale 
i Gloriosa superba. Jest uwazany za lek zakłócającym tworzenie mikrotubul zarówno 
in vivo, jak i in vitro, powodując w ten sposób akumulację komórek w czasie zatrzy-
mania mitozy podczas cyklu komórkowego [1-3].  

Chociaż właściwości przeciwnowotworowe wielu kolchicynoidów są dobrze znane 
od dawna, tylko jeden produkt handlowy, N-deacetylo-N-metylokolchicyna (Colcemid), 
był stosowany w leczeniu chłoniaka Hodgkina i przewlekłej białaczki granulocytowej [3].  

Analogi kolchicyny są obecnie stosowane w leczeniu: 

 gorączki śródziemnomorskiej [4];  

 choroby Behceta [4];  

 marskości wątroby [5]; 

 amyloidozy [5]; 

 bólu związanego z dną moczanową [6]. 
Linie komórek rakowych są wykorzystywane w onkologii eksperymentalnej, ponie-

waż umożliwiają badanie zmian w mikrośrodowisku komórkowym w sposób kontrolo-
wany. Technika hodowli komórek 3-D przy użyciu bioreaktora HF ma zastosowanie 
do monitorowania i charakteryzacji traktowanych kultur komórkowych CEM. Skutecz-
ność przeciwciała wzrosła przy zastosowaniu techniki transfekcji. 

Celem pracy było przeprowadzenie analiz literaturowych mających na celu 
potwierdzenie obserwacji ze żywotność komórek nowotworowych maleje w znacznym 
stopniu po potraktowaniu komórek Kolchicyną. Cel pracy osiągnięto poprzez analizę 
dostępnych publikacji oraz wstępne badania własne.  

2. Mechanizm 

Mechanizm działania kolchicyny opiera się na zdolności do hamowania polime-
ryzacji tubuliny, a tym samym zakłócania tworzenia wrzeciona mitotycznego podczas 
cyklu komórkowego [7]. Kolchicyna jest metabolizowana głównie w przewodzie 
pokarmowym. Wydaje się, że kluczową rolę odgrywają dwa białka, glikoproteina P  
(P-gp) i CYP3A4, które regulują jej farmakokinetykę. Kolchicyna wywiera swoje 
wyjątkowe działanie głównie poprzez hamowanie polimeryzacji mikrotubul. Polimery-
zacja mikrotubul wpływa na różne procesy komórkowe, w tym na utrzymanie kształtu, 
sygnalizację, podział, migrację i transport komórkowy. Kolchicyna zakłóca kilka 
szlaków zapalnych, w tym adhezję i rekrutację neutrofili, produkcję ponadtlenków, 
aktywację inflamasomu, szlak kinaz efektorowych RhoA/Rho (ROCK) i czynnik 
                                                                
1 Koło Naukowe Biochemików URCell. 
2 Koło Naukowe Biochemików URCell, Department of Biochemistry and General Chemistry, Medical 

College of The University of Rzeszów. 
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jądrowy indukowany przez czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF-α) κΒ (NF-κΒ) 
szlak osłabiający odpowiedź zapalną. W tym zwięzłym artykule podjęto próbę krótkiego 
przeglądu jego właściwości farmakokinetycznych i głównych mechanizmów działania 

Jednak brak zainteresowania klinicznego kolchicynami wydaje się wynikać z ich 
ekstremalnej toksyczności. Jednak komórki rakowe są znacznie bardziej podatne na 
zatrucie kolchicyną niż normalne komórki. Dlatego podjęto wiele prób odkrycia skutecz-
niejszych i mniej toksycznych analogów kolchicyny poprzez modyfikację podstawowej 
struktury kolchicyny. Jedną ze znanych przyczyn niepowodzenia kolchicyny jest 
również fizjologiczna lekooporność lub niedostateczne dostarczenie leku do guza [8].  

Przypuszcza sie że Kolchicyna wiąże się z tubuliną w miejscu znajdującym się 
w pobliżu Cys-239 tubuliny, jednak dokładny mechanizm jej działania nie jest znany 
[9]. Wcześniej wykazano również, że układ cytochromu P450 (CYP) bierze udział 
w mechanizmie działania i metabolizmie kolchicyny [10].  

3. Hodowla komórek Human breast carcinoma CEM cells 

Komórki CEM, American Type Culture Collection (Manassas, VA), utrzymywano 
w butelkach do hodowli tkankowej i hodowano jako hodowlę jednowarstwową w 20 
ml pożywki RPMI zawierającej 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) i dzielono od 
5×10

5
 komórek/ml do 2,5×10

4
 komórek/ml dwa razy w tygodniu. Gdy liczba komórek 

w kolbie hodowlanej osiągnęła 5-6 × 10
6 

komórek/ml, hodowlę zebrano, a następnie 
zaszczepiono do sześciu bioreaktorów Hollow a następnie hodowano w sposób ciągły 
w 37°C i 5% CO2. HFB składał się z pojedynczego, hydrofilowego i polisulfonowego 
włókna o średnicy porów 0,1 μm. Pożywka krążyła w kasecie HFB i rurkach 
polisulfonowych z natężeniem przepływu 14 ml/min, dostarczając tlen i składniki 
odżywcze do komórek oraz usuwając CO2 i inne odpady. Użyliśmy roztworu kolagenu 
do stworzenia macierzy zewnątrzkomórkowej między komórkami a włóknem. Włókno 
polisulfonowe powleczono przez przepłukanie 10 ml roztworu 1 mg kolagenu na 1 ml 
soli fizjologicznej buforowanej fosforanu (PBS). Wartość pH utrzymywano 
w przestrzeni pozakapilarnej przez cały czas trwania eksperymentów między 6,8 a 7,0. 

4. Analiza metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej – 

ultrafioletowa (HPLC-UV) 

Analiza metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej – ultrafioletowa (HPLC-
UV) próbki komórek frakcjonowano za pomocą systemu chromatograficznego Gold 
HPLC wyposażonego w detektor Ultra Violet (UV). Do HPLC z odwróconymi fazami 
zastosowano kolumnę analityczną Vydac 218 TP54 Protein & Peptide C18. Chroma-
tograf był wyposażony w iniektor Rheodyne (5 µl). Detekcję UV przeprowadzono przy 
245 nm. Eluent A składał się z 5% wodnego roztworu acetonitrylu (ACN) i eluentu B 
z 0,01% kwasu trifluorooctowego w 95% roztworze wodnym ACN.  

5. Żywotność komórek 

Test żywotności komórek oceniano przy użyciu błękitu trypanowego. W skrócie, 
komórki CEM zebrano z bioreaktora HF i wysiano w 6-studzienkowych mikropłytkach 
i wystawiono na działanie 0,4% (wag./obj.) roztworu barwnika błękitu trypanu. Liczbę 
komórek określono ręcznie za pomocą komory hemacytometrycznej (Hausser 
Scientific, Horsham, PA). 
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6. Dodanie Kolchicyny 

Około 4 × 10
4
 komórek CEM/ml traktowano Kolchicyną o stęzeniu 5 i 10 µg/ml na 

płytkach hodowlanych i umieszczano na 72-godzinnej inkubacji z pochodnymi 

7. Wyniki 

Żywotność określona przy użyciu błękitu trypanowego komórek kontrolnych 

i celowanych immunologicznie CEM określono po 24 i 48 godzinach po dodaniu 

Kolchicyny. Po 1 godzinie ekspozycji na każdy lek odsetek wybarwionych komórek 

nie zmniejszył się znacząco w porównaniu z komórkami kontrolnymi (nietraktowa-

nymi). Powtórzenie pomiarów żywotności po 24 h i 48 h godzinach wykazało, że 

liczba komórek niebarwionych błękitem trypanowym zmniejszyła się. 

Stwierdziliśmy, że Kolchicyna (10 µg/ml) indukuje około 50% apoptozy całej 

populacji linii komórek CEM po 48 godzinach. Otrzymaliśmy 50% apoptozy 

w komórkach CEM. Wyniki te sugerują, że maksymalne działanie hamujące osiągnięto 

dla komórek CEM traktowanych Kolchicyna osiągnieto po 48h zaś po 24 h żywotności 

komórek obnizyla się. Zmniejszony wzrost komórek CEM w odpowiedzi na Kolchicyne 

był wyraźnie widoczny po 24 h, zas po 48 h żywotność zmniejszyła sie do 50% przy 

podanym stęzeniu (10 µg/ml). Przy stezeniu (5 µg/ml) wyniki stanowily polowę 25% 

żywotnosci po 48 h. Poznizej przedstawiono rezultat widma HPLC. 

 

Rysunek 1. (od lewej) A. Widmo HPLC komórek CEM ekspresję receptora MHC (klasa I), B. Widmo HPLC 

komórek CEM potraktowanych (10 µg/ml) po 24 h, C. Widmo HPLC komórek CEM potraktowanych  

(10 µg/ml) po 48 h 

Wyniki analizy HPLC nietraktowanych i traktowanych komórek CEM przedsta-

wiono na rys. 1. Chromatogramy wykazały ekspresję receptora MHC (klasa I), który 

zanika po podaniu Kolchicyny. Zatem zmiany w profilach leczonych komórek odpo-

wiadają zmianom w żywotności komórek i patogenezie komórkowej. 

Zastosowanie trójwymiarowych (3-D) hodowanych komórek dowiodło, że komórki 

CEM pierwotnie hodowane w zawiesinie mogą tworzyć strukturę o dużej gęstości. 

8. Aktywność struktury 

Wiązanie pochodnych kolchicynoidów z kanalikami zależy od konfiguracji niepla-

narnego układu biarylowego, a związki o konfiguracji S szybko się z nimi wiążą. 

Pierwsze badania [11] dotyczące pochodnych fluoru wykazały obiecujący wpływ 

analogu trifluoroacetylowego na białaczkę P388 u myszy. Następnie Ringel i wsp. [12] 

zaobserwowali, że fluorowane analogi mają wyższą siłę działania niż ich niefluoro-

wane odpowiedniki i są bardziej hydrofobowe, co w rezultacie powoduje większe 

wchłanianie wewnątrzkomórkowe. 
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Ostatnio opisano serię koniugatów glikopeptydów z dendrymerem i kolchicyną 

[13]. Związki te pokazują, że dendrymer glikopeptydów zapewnia odpowiedni selek-

tywny nośnik do dostarczania toksycznych związków do komórek rakowych. 

Lekooporność i unaczynienie guza znacząco zmniejsza ekspozycję komórek 

rakowych na kolchicynę [14]. Dlatego też określenie dystrybucji leków wewnątrz guza 

in vivo jest ważnym problemem w chemioterapii raka. Zatem celem tego projektu jest 

zbadanie – interakcji kolchicyny z tubuliną i opracowanie ulepszonego nowego analogu 

kolchicyny. W literaturze istnieją tylko trzy przykłady całkowitej supresji guzów zwie-

rzęcych przez Colchichine: brodawczaka królika Shope'a [15], mięsaka limfatycznego 

myszy [16] i mięsaka szczura [17]. 

Kolchicyna jest stosowana w celach [17-30]. Terapeutyczne zastosowanie kolchicyny 

zostało udokumentowane głównie w niewielu wyżej wymienionych przypadkach. 

Niektóre pojawiające się zastosowania dermatologiczne obejmują leczenie nabłonka 

nabłonka naskórka, leukocytoklastycznego zapalenia naczyń, aftowego zapalenia jamy 

ustnej i innych. W tej pracy opowiadamy o historii i nowym horyzoncie tej starożytnej 

medycyny [17-30]. 

Pomimo faktu, że kolchicyna jest zdecydowanie najstarszą metodą leczenia dny 

moczanowej, wciąż gromadzone są nowe dane. Skuteczność kolchicyny w leczeniu 

zaostrzeń dny została wykazana dopiero niedawno w badaniu z randomizacją i grupą 

kontrolną, ale nadal nie została ona porównana z innymi lekami. Kolchicynę stosuje się 

głównie w leczeniu i zapobieganiu dnie moczanowej oraz rodzinnej gorączce śród-

ziemnomorskiej. Kolchicyna to starożytny lek o działaniu przeciwzapalnym, zwłaszcza 

na neutrofile. Komórki te odgrywają kluczową rolę w zapaleniu osierdzia i blaszek 

miażdżycowych, co stanowi nowy potencjalny cel dla nowych terapii w leczeniu, 

a zwłaszcza zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym, takim jak zapalenie 

osierdzia, migotanie przedsionków wywołane stanem zapalnym i niedokrwieniem 

naczyniowym. Kolchicyna wykazała nowe zastosowania w onkologii, immunologii, 

kardiologii i dermatologii. Niektóre pojawiające się zastosowania dermatologiczne 

obejmują leczenie nabłonka nabłonka naskórka, leukocytoklastycznego zapalenia 

naczyń, aftowego zapalenia jamy ustnej i innych. Znaleziono różne doniesienia rozwa-

żające zastosowanie kolchicyny w przewlekłym bólu krzyża. Ponadto, ponieważ 

kolchicyna jest lekiem antymitotycznym, jest obecnie badana jako potencjalny środek 

przeciw glejakowi. Dlatego badane są pochodne kolchicyny, które mogą wywierać 

taką samą skuteczność w niższych dawkach, wyznaczając nowy kierunek stosowania 

kolchicyny. Działanie kolchicyny, jednego z najstarszych leków przeciwzapalnych, 

jest ukierunkowane na wiele mechanizmów związanych z nadmiernym stanem 

zapalnym COVID-19 [31-33]. 

9. Wnioski  

 kolchicyny jest stosowana w celu zapobiegania ostrym zaostrzeniom dny 

moczanowej; 

 kolchicyna jest alternatywą w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą zwyrodnie-

niową stawu kolanowego; 

 kolchicyna była również stosowana w szeregu chorób zapalnych skóry. 
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Co nowego w poznawaniu Kolchicyny? 

Streszczenie 

Wykazano, że hodowane ex vivo komórki limfoblastoidalne (CEM) ex vivo reagują na dodawana ilosc 

kolchicyny. W związku z tym przeprowadziliśmy badania tych związków w komórkach CEM ex vivo przy 

użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z ultrafioletem (HPLC-UV). Trójwymiarową 

(3-D) morfologię hodowli komórek CEM podczas wzrostu i traktowania Kolchicyna monitorowano za 

pomocą analizy żywotnosci komórek. 

Słowa kluczowe: kolchicyna, hodowla komórek, komórki limfoblastoidalne (CEM) 

What's New in Getting to Know Colchicine? 

Abstract 

It has been shown that ex vivo cultured lymphoblastoid (CEM) cells are responsive to the amount of 

colchicine added. Therefore, we conducted studies of these compounds in CEM cells ex vivo using high-

performance liquid chromatography coupled with ultraviolet (HPLC-UV). The three-dimensional (3-D) 

morphology of the CEM cell culture during growth and treatment with the colchicine was monitored by 

cell viability analysis. 

Keywords: colchicine, cell culture, lymphoblastoid cells (CEM) 
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Receptory sprzężone z białkami G (GCPR) 

1. Wprowadzenie 

Receptory sprzężone z białkiem G (GPCR) to największa rodzina receptorów 
błonowych [1]. 

Białka błonowe (MP) stanowią nieproporcjonalnie dużą ilość białek używanych 
w celach terapeutycznych (ok. 60%) uwzględniając, że stanowią tylko 25-30% proteomu 
[2, 3]. Prawie 800 różnych ludzkich genów koduje receptory dla różnych ligandów 
zewnątrzkomórkowych, w tym hormonów, neuroprzekaźników i bodźców sensorycz-
nych [4]. 

MP pełnią wiele podstawowych funkcji komórkowych, w tym funkcję sygnaliza-
cyjną i transportową, warunkują adhezję komórek i katalizę. Jako receptory hormonów, 
neuroprzekaźników, jonów, fotonów i innych bodźców, GPCR są jednymi z podstawo-
wych węzłów komunikacji między wewnętrznym i zewnętrznym środowiskiem 
komórek [5, 6]. Pomimo ich szerokiego zastosowania, informacje strukturalne dotyczące 
tej klasy białek są stosunkowo niewielkie w porównaniu z białkami rozpuszczalnymi 
w wodzie [2]. Celem pracy była charakterystyka budowy i funkcjonowania receptorów 
sprzężonych z białkami G (GPCR).  

2. Leki ukierunkowane na GPCR 

Szacuje się, że ok. 700 leków zatwierdzonych przez Amerykańską Agencję do 
spraw Żywności i Leków (FDA) jest przeznaczonych dla GPCR i oddziałuje na 134 
receptory sprzężone z białkami G. Pozwala to stwierdzić, że ok 35% zatwierdzonych 
leków jest ukierunkowanych na GPCR. GPCR i związane z GPCR białka, tj. te znajdu-
jące się powyżej lub poniżej GPCR, stanowią ok. 17% wszystkich białek docelowych 
dla dopuszczonych do obrotu leków, przy czym same GPCR stanowią ok. 12% [7-9]. 
Niestety duża ilość GPCR istnieje w wielu izoformach lub wariantach, przez co trudno 
jest opracować odpowiednie leki, które mogą się z nimi łączyć [10]. 

Receptory sprzężone z białkiem wiążącym nukleotydy guaninowe (białko G) 
(GPCR) są często opisywane jako najczęstsza grupa docelowa do opracowywania 
nowych, małocząsteczkowych leków terapeutycznych. Po części odzwierciedla to 
historyczny sukces szerokiej gamy farmaceutyków, które są skierowane na GPCR, 
w tym tych, które rozpoznają neuroprzekaźniki, pn. adrenalinę/noradrenalinę, dopaminę, 
histaminę i 5-hydroksytryptaminę, i reagują na nie. Jest również prawdopodobne, że 
leki, które wiążą się z GPCR reagują na różne czynniki takie jak: jony, chemokiny, 
endokannabinoidy, wolne kwasy tłuszczowe, nukleotydy, hormony peptydowe czy 
witaminy będą miały potencjał w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń, w przypadku 
których obecnie nie ma dostępnych lekarstw [11] 
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3. Struktura białek G 

Gdy ligand, taki jak hormon, neuroprzekaźnik lub glikoproteina, oddziałuje z hepta-

helikalnym receptorem na powierzchni komórki powoduje to stabilizację się lub indukcję 

zmiany konformacji w receptorze, która aktywuje heterotrimeryczne białko na wew-

nętrznej powierzchni błony komórkowej [12, 13]. Heterotrimeryczne białka G składają 

się z podjednostek α, β i γ. Podjednostka Gα zawiera kieszeń wiążącą nukleotyd 

między domenami podobnymi do Ras i α-helikalną [14-16]. W stanie nieaktywnym 

podjednostka Gα jest związana z difosforanem guanozyny (GDP) i tworzy heterotrimer 

z podjednostkami Gβγ. Po aktywacji GPCR wyzwala uwalnianie GDP i wiąże się 

z trifosforanem guanozyny (GTP). Podjednostka Gα związana z GTP dysocjuje zarówno 

od receptora, jak i podjednostek Gβγ, aby aktywować dalsze szlaki sygnałowe. Zgodnie 

z obecnym stanem wiedzy, 16 genów koduje podjednostki Gα, 5 genów podjednostki 

Gβ, a 12 podjednostki Gγ. Klasycznie, białka G są dzielone na cztery rodziny w oparciu 

o podobieństwo ich podjednostek alfa [17]. Podjednostki Gα zawierają dwie domeny: 

GTP-azy – zaangażowaną w wiązanie i hydrolizę GTP oraz domenę helikalną, która 

zatrzymuje GTP w rdzeniu białka. Domena helikalna jest najbardziej zróżnicowaną 

domeną wśród rodzin Gα i może odgrywać rolę w kierowaniu specyficznością sprzę-

żenia receptora i efektorowego białka G [12]. 

Chociaż w ludzkim genomie jest zakodowanych ponad 800 GPCR, łączą się one 

tylko z niewielką liczbą wewnątrzkomórkowych przetworników sygnału, w tym z 16 

białkami Gα. Te ostatnie białka łączą się z białkami Gβ i Gγ, tworząc heterotrime-

ryczne białka G. Kompleks białka G rozkłada się po aktywacji przez GPCR, po czym 

różne podjednostki aktywują różne szlaki sygnałowe. Na przykład stymulujące białka 

Gα (znane jako Gs) zwiększają poziomy cząsteczek cAMP w komórkach, które 

regulują różne procesy komórkowe. Natomiast znacznie mniej wiadomo o tym, jak 

GPCR selektywnie aktywują hamujące białka Gα, do których należą Gi1 , Gi2 , Gi3 i Go, 

znane pod wspólna nazwą Gi/o [18]. 

4. Budowa receptorów GPCR 

GPCR to największa rodzina białek błonowych pośredniczących w większości 

odpowiedzi komórkowych na hormony i neuroprzekaźniki. Są również odpowiedzialne 

za funkcjonowanie zmysłów wzroku, węchu i smaku [5, 19, 20]. 

GPCR odznaczają się konserwatywną budową. Każdy składa się z pojedynczego 

polipeptydu z zewnątrzkomórkowym końcem N, wewnątrzkomórkowym końcem C 

i siedmioma hydrofobowymi domenami transbłonowymi (region TM) połączonymi 

trzema pętlami zewnątrzkomórkowymi (EL: I do EL: III) i trzema pętlami wewnątrz-

komórkowymi (IL: I do IL: III) (rys. 1). Obszar zewnątrzkomórkowy reguluje dostęp 

do ligandów; region TM tworzy rdzeń strukturalny, wiąże ligandy i przekazuje tą 

informację do regionu wewnątrzkomórkowego poprzez zmiany konformacyjne i oddzia-

ływania z cytozolowymi białkami sygnałowymi [6]. 

Koniec karboksylowy (wewnątrzkomórkowy koniec-C) znajduje się zawsze po 

stronie cytozolowej błony i zawiera miejsca fosforylacji przez odpowiednie kinazy 

GRK (ang. G protein coupled Receptor Kinase). Aminowy koniec łańcucha białkowego 

(zewnątrzkomórkowy koniec-N) położony jest zawsze na zewnątrz komórki i zawieraj 

zwykle miejsca glikozylacji. Po obu stronach błony komórkowej na powierzchni 
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receptora, występują liczne aminokwasy o charakterze hydrofilowym, natomiast w ob-

szarze błony przeważają aminokwasy o właściwościach hydrofobowych, co powoduje, 

że białko zostaje silne zakotwiczone w błonie lipidowej. Pomiędzy helisami występuje 

wiele wiązań wodorowych, które dodatkowo stabilizują strukturę receptorów GPCR [21]. 

 

Rysunek 1. Schemat budowy receptora GPCR oraz jego lokalizacja w błonie komórkowej [22] 

GPCR u kręgowców często są podzielone na klasy na podstawie kolejności 

i podobieństwa strukturalnego: rodopsyna (klasa A), sekretyna (klasa B), glutaminian 

(klasa C) [5]. Kolejne klasy D i E tworzą odpowiednio receptory feromonów grzybów 

oraz receptory cAMP. Ostatnia klasa F to receptory frizzled/smoothened. Klasyfikacja 

ta pokrywa się w większości z nową klasyfikacją GRAFS, opartą na badaniach filo-

genetycznych. Nazwa GRAFS pochodzi od pierwszych liter wyodrębnionych rodzin 

receptorów, do których należą odpowiednio: receptory Glutaminergiczne, Rodopsyno-

podobne, Adhezyjne, Frizzled i smakowe oraz Sekretyno-podobne [19, 22, 23]. 

Tabela nr 1 klasyfikacja receptorów według systemu GRAFS [opracowanie własne] 

NAZWA POLSKA RECEPTORA NAZWA ANGIELSKA 

GLUTAMINERGICZNE GLUTAMATE 

RODOPSYNO-PODOBNE RHODOPSIN LIKE 

ADHEZYJNE ADHESION 

FRIZZLED I SMAKOWE FRIZZLED/TASTE 

SEREKTYNO-PODOBNE SECRETIN 

∑= GRAFS 

Klasa rodopsyn jest zdecydowanie największą, najbardziej zróżnicowaną ze 

wszystkich wymienionych klas, a jednocześnie najlepiej zbadaną. Charakteryzuje się 

konserwatywnym motywem sekwencji, który sugeruje wspólne cechy strukturalne 

i mechanizmy aktywacji. Pomimo podobieństw, poszczególne GPCR z tej rodziny 

mają unikalne kombinacje związane z transdukcją sygnału wielu podtypów białek G, 

jak również sygnału niezależnego od białek G i złożonych procesów regulacyjnych [5]. 

Do receptorów wchodzących w skład tej klasy, obok rodopsyny należą między innymi: 

receptory adrenergiczne, opioidowe, adenozynowe, kanabinoidowe, receptory chemokin, 
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dopaminowe i histaminowe [20, 24]. Rodopsyna do tej pory jest jedynym, a jedno-

cześnie największym białkiem z rodziny GPCR, które zostało skrystalizowane [24]. 

Jest używana w widzeniu skotopowym, czyli nocnym i występuje w dużych stężeniach 

w pręcikach i komórkach fotoreceptorowych [20] (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Porównanie struktur GPCR [5] 

Klasa sekretyn odznacza się dużą zawartością reszt cysteinowych na N-końcu, 

które są ważne w procesie wiązania receptora z ligandem. Receptory sekretyny wiążą 

się dość mocno z ligandami peptydowymi, które najczęściej działają parakrynnie. 

W ludzkim genomie występuje 15 takich receptorów [22, 25]  

Metabotropowe GPCR, podobne do rodziny C, działają jako dimery. Cechą charak-

terystyczną członków tej rodziny jest obecność długiej domeny N-końcowej, która 

wiąże fizjologiczny, ortosteryczny ligand. Wczesne badania czwartorzędowej struktury 

każdego z mGluR5, mGluR1a oraz receptora wrażliwego na Ca 
2+

 wykazała, że są to 

dimery połączone międzycząsteczkowymi, zewnątrzkomórkowymi wiązaniami dwu-

siarczkowymi, podczas gdy wstępna analiza molekularnych podstaw interakcji między 

dwoma polipeptydami, które generują funkcjonalny receptor kwasu γ-aminomasło-

wego (GABA) B, wskazała prawdopodobnie kluczową rolę interakcji typu coiled-coil 

(tzn. motyw strukturalny w białkach, w których 2-7 α-helisy są zwinięte razem) 

obejmujących wewnątrzkomórkowe ogony na końcu C [11, 26]. 

Adhezyjne GPCR mają długie N-końce odznaczające się wysoką zawartością 

seryny (Ser) i reszt treoniny (Thr), które mogą ulegać N- i O-glikozylacji. Przypuszcza 

się, że wysoce glikozylowane N-końce działają jak domeny mucynopodobne. W więk-
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szości tych receptorów obecna jest domena proteolityczna GPCR (GPS) w ich N-

końcach, a także wiele innych domen znanych z różnych innych białek, takich jak kad-

heryna, lektyna, laminina, olfaktomedyna, immunoglobuliny lub trombospondyna [23]. 

Klasa F reguluje wiele procesów podczas rozwoju embrionalnego oraz reguluje 

pracę komórek macierzystych i homeostazę u osób dorosłych. Receptory klasy F są 

aktywowane przez lipoglikoproteiny z rodziny WNT, poprzez interakcje z zewnątrz-

komórkową domeną, która jest bogata w cysteinę. Z kolei receptory Smoothened 

(SMO) stanowią ważny element szlaku Sonic Hedgehog umożliwiającego prawidłową 

organogenzę. Przypuszcza się, że SMO jest receptorem dla cholesterolu i jego 

pochodnych [8]. 

5. Warianty mRNA kodujące GPCR  

GPCR stanowią największą rodzinę receptorów. Szczególną cechą tej rodziny jest 

to, że potrafią wykryć bardzo zróżnicowane ligandy, zarówno te bardzo małe, jak 

i bardzo duże. Ponadto receptory poprzez białko G oraz mechanizmy zależne i nieza-

leżne od białka G łączą się z szeregiem wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych, 

które odpowiadają za wiele funkcji życiowych [28-30]. GPCR są uniwersalne dzięki 

czemu, możliwe jest opracowanie tak wielu leków. Często wykazują specyficzne 

właściwości sygnalizacyjne do tkanki, regulatora bądź leku [31]. Przez długi okres 

czasu zakładano, że ludzkie GPCR ulegają alternatywnemu splicingowi, tworząc różne 

warianty mRNA natomiast izoformy białek występowały rzadko. Podczas badań 

w 1999 roku stwierdzono, że 90% ludzkich GPCR nie zawiera intronów. W oparciu 

o bazę NCBI ustalono, że 52% GPCR zawiera dwa egzony w otwartej ramce odczytu 

(ORF) sugerując istnienie intronu. [32]. Klasy GPCR nie są jednakowo bogate 

w odcinki kodujące W zależności od klasy charakteryzują się różną liczbą egzonów: 

 Klasa A – 58% GPCR jest pozbawionych intronów; 

 Klasa B i C – klasy z największą ilością egzonów; 

 Klasa F – 64% GPCR jest pozbawione intronów. 

Chociaż duża część GPCR nie zawiera intronów może potencjalnie podlegać 

alternatywnemu splicingowi mRNA, chociaż to, co rządzi alternatywnym splicingiem 

GPCR pozostaje w dużej mierze nieznane. Istnieje wiele wskazań, że zmieniające się 

warunki fizjologiczne mogą wpływać na sposób przetwarzania pre-mRNA GPCR [33]. 

6. Występowanie izoform 

Marti-Solano i inni (2020) postanowili ustalić, w jaki sposób obecność różnych 

izoform wpływa na przekazywanie sygnałów przez około 350 GPCR w różnych 

tkankach ludzkiego ciała. Najpierw wykorzystali informacje o strukturach GPCR 

i sekwencjach DNA z GPCRdb, aby móc zidentyfikować GPCR w bazie danych 

o nazwie GTex – katalogu ekspresji genów w tkankach ludzkich. W ten sposób powstała 

lista 625 izoform GPCR, przy czym 38% GPCR okazało się mieć więcej niż jedną 

izoformę. Autorzy opracowali zestaw konserwatywnych elementów charakterystycznych 

dla izoform GPCR, opartych na określonych domenach zewnątrzkomórkowych, wew-

nątrzkomórkowych i transbłonowych obecnych w każdej z nich. Najbardziej pow-

szechne strukturalne elementy transbłonowe zachowały topologię GPCR, a najczęstsze 

zmiany obserwowano jedynie na zewnątrzkomórkowym końcu aminowym lub wew-

nątrzkomórkowym końcu karboksylowym. Zmiany na końcu N zwykle powodowały 
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zmiany w wiązaniu cząsteczek ligandu lub w efektywności działania. Natomiast 

zmiany na końcu C doprowadziły do zmian w zdolności receptora do sprzęgania się 

z innymi monomerami receptora lub do zmian w internalizacji lub transporcie recep-

torów przez komórkę wewnątrz pęcherzyków, z których wszystkie są kluczowe dla 

przekazywania sygnałów. Autorzy odkryli, że 42% z 111 GPCR, które są celem leków 

zatwierdzonych przez FDA, miało więcej niż jedną izoformę. Odkrycie to sugeruje, że 

leki selektywne względem izoform mogą być przydatne w leczeniu chorób ludzi [10, 34]. 

7. Konsekwencje tworzenia izoform 

Farmakologiczna zmiana aktywności receptora może prowadzić do nieprzewi-

dzianych skutków ubocznych. Leki są skuteczne tylko w niektórych przypadkach – 

może to wynikać z tego, że geny kodujące GPCR mogą być przetwarzane na różne 

sposoby podczas transkrypcji, tworząc wiele wariantów ostatecznego informacyjnego 

RNA (mRNA). Dzięki mechanizmowi splicingu określone domeny można wykluczyć 

z GPCR lub dodać nietypowe domeny, tworząc szeregi izoform, z których każda może 

aktywować dalsze alternatywne szlaki sygnałowe. Wiele GPCR istnieje w postaci 

izoform, co komplikuje próby znalezienia leków, które mogą się z nimi wiązać [10, 34]. 
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Receptory sprzężone z białkami G (GCPR)  

Streszczenie 

Receptory sprzężone z białkiem G są największym przedstawicielem wśród receptorów błonowych. Ze 

względu na dużą różnorodność zyskały zainteresowanie naukowców w celu badań nad lekami. 35% leków 

na ciężkie choroby, opiera swoje działanie na receptorach GPCR. Dzięki mechanizmowi splicingu 

określone domeny można wykluczyć z GPCR lub dodać nietypowe domeny, tworząc szeregi izoform, 

z których każda może aktywować dalsze alternatywne szlaki sygnałowe. Wiele GPCR istnieje w postaci 

izoform, co komplikuje próby znalezienia leków, które mogą się z nimi wiązać. Receptory te pozwalają 

mieć nadzieję na odkrycie nowych leków na choroby takie jak: nowotwory, choroby serca czy też cukrzycę. 

Słowa kluczowe: receptory sprzężone z białkiem G, receptory błonowe, izoformy 

G-protein coupled receptors 

Abstract  

G-protein-coupled receptors are the largest representative amongst the membrane receptors. Due to great 

variety, they gained the interest of scientists for drug research. 35% of drugs for severe diseases relay their 

action on GPCR receptors. Due to the splicing mechanism, some specific domains can be excluded from 

GPCR or non-specific domains can be added, creating series of isoforms. Every isoform can activate 

further alternative pathways. Many GPCR proteins are isoforms, complicating attempts to find drugs, 

which may bind them. These receptors hold hope for the discovery of new drugs for diseases such as 

cancer, cardiac diseases or diabetes. 

Keywords: G-protein-coupled receptors, membrane receptors, isoforms 
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Biochemia i zastosowanie bakteryjnych sideroforów 

1. Wstęp 

Żelazo jest czwartym najczęściej występującym pierwiastkiem na Ziemi. Jest ono 

niezbędne dla wzrostu i metabolizmu niemal wszystkich żywych organizmów. 

W środowisku znajduje się zwykle na III stopniu utlenienia w postaci tlenków bądź 

wodorotlenków i cechuje się słabą rozpuszczalnością w pH powyżej 3-4 [1]. Jego 

niska biodostępność sprawia, że jest jednym z głównych limitujących wzrost pier-

wiastków w przyrodzie. W toku ewolucji mikroorganizmy wykształciły różne strategie 

pobierania i korzystania z żelaza ze środowiska. Jednym z najczęściej spotykanych 

i wydajnych sposobów chelatacji żelaza jest wytwarzanie specyficznych metabolitów 

wtórnych nazywanych sideroforami. Są to niewielkie związki o masie cząsteczkowej 

od 500 do 1500 daltonów, wykazujące wysokie powinowactwo do jonów żelaza [2]. 

Wytwarzane są zwykle w odpowiedzi na niedobór żelaza w środowisku [3]. Dotych-

czas zidentyfikowano ponad 500 różnych sideroforów, które ze względu na dużą 

różnorodność strukturalną mają szerokie zastosowanie w różnych obszarach badań 

środowiskowych, w medycynie, a także w przemyśle [2, 4]. W niniejszej pracy przed-

stawiono podstawowy podział sideroforów ze względu na strukturę chemiczną. Ponadto, 

opisano mechanizmy ich biosyntezy oraz transport kompleksów sideroforów z żelazem 

do cytoplazmy komórek bakteryjnych. Przybliżono również szerokie możliwości 

zastosowania tych związków w agrokulturze, medycynie i ochronie środowiska. 

2. Klasy sideroforów 

W oparciu o strukturę chemiczną, siderofory zostały podzielone na cztery klasy: 

hydroksaminianowe, katecholanowe, karboksylanowe, a także mieszane (rys. 1) [3]. 

Hydroksamowe (hydroksaminianowe) siderofory stanowią najpowszechniejszą 

grupę związków tego typu występujących w przyrodzie. Większość grup hydroksa-

mowych składa się z reszt C(=O), N-(OH) i R, gdzie R jest aminokwasem lub jego 

pochodną. Zwykle są to N-hydroksylowane i N-acylowane alkiloaminy. Siderofory tej 

klasy łączą się z metalem aż sześcioma wiązaniami tworząc sześciokleszczowy 

kompleks oktaedryczny z Fe(III) [5, 6]. Przykładem sideroforów hydroksamowych jest 

np. ferribaktyna wytwarzana przez Pseudomonas fluorescens, desferrioksamina B i E 

produkowana przez Streptomyces coeclicolor czy też ornibaktyna spotykana u Burkhol-

deria cepacia [6]. Można je wykryć kilkoma metodami. Najbardziej powszechnyjest 

spektrofotometryczny test Atkina i Csaky’ego [7]. Ponadto, stosowane są różnego typu 

metody chromatograficzne połączone ze spektrometrią mas oraz testy biochemiczne 

takie jak wykrywanie odczynnikiem CAS (chrome azurol S) lub jego zmodyfikowaną 

wersją [5, 7]. 

                                                                
1 mstyczynski@biol.uw.edu.pl, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut 
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Siderofory katecholowe (lub katecholanowe) charakteryzują się obecnością katecho-

lowej grupy funkcyjnej, która dostarcza dwa atomy tlenu w celu utworzenia sześcio-

kleszczowego kompleksu oktaedrycznego. Przykładem sideroforów katecholowych 

jest bacillibaktyna z Bacillus subtilis, enterobaktyna z Escherichia coli czy też wibrio-

baktyna z Vibrio cholerae. Podobnie jak w przypadku sideroforów hydroksamowych, 

test kolorymetryczny (Arnowa), jest jedną z najczęściej stosowanych metod identy-

fikacji. Ponadto, wykorzystywana jest chromatografia z detektorem fluorymetrycznym 

lub UV-VIS (ze względu na obecność pierścieni aromatycznych), a także spektrometria 

mas. W celu identyfikacji sideroforów katecholowych można również zastosować test 

z odczynnikiem CAS [5-7]. 
 

 
Rysunek 1. Przykładowe siderofory należące do różnych klas. 1) hydroksamowa N,N',N"-triacetylofusarinina 

C; 2) katecholowa enterobaktyna; 3) karboksylowa stafyloferryna; 4) mieszana aerobaktyna [3] 

Karboksylowe (karboksylanowe) siderofory wiążą się z żelazem za pośrednictwem 

grup karboksylowych i hydroksylowych. Co istotne, na pewnym etapie biosyntezy 

najczęściej wykorzystywane są cytryniany [3]. Przykładem tej klasy sideroforów jest 

ryzobaktyna z Rhizobium meliloti oraz stafyloferryna A i B ze Staphylococcus aureus. 

Siderofory te można wykryć testem z odczynnikiem CAS, chromatograficznie 

z detektorem mas, a także spektrofotometrycznie (test Shenkera [8]) kompleksując je 

jonami miedzi [7]. 

Mieszane siderofory zawierają więcej niż jeden typ ugrupowania wiążącego żelazo 

[9]. Przykładem jest hydroksamowo-katecholowa piowerdyna z bakterii z rodzaju 
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Pseudomonas lub też karboksylowo – katecholowa petrobaktyna z Bacillus anthracis. 

Wykrycie mieszanych sideroforów jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ 

standardowe testy kolorymetryczne mogą wskazywać niejednoznaczny wynik. Testy 

spektrofotometryczne znajdują mimo to zastosowanie w identyfikacji tych sideroforów. 

Najczęściej stosowane są metody chromatograficzne z dodatkiem wzorca i/lub detektora 

mas oraz standardowy test z wykorzystaniem CAS. Test ten pozwala jednak tylko na 

stwierdzenie obecności sideroforów bez rozróżnienia ich grup funkcyjnych [6, 9-11]. 

3. Biosynteza sideroforów 

Siderofory wytwarzane są przez mikroorganizmy, bez udziału rybosomów, w wyniku 

działania dwóch różnych szlaków biosyntezy angażujących: I) nie-rybosomalne 

syntetazy peptydowe (NRPS, ang. non-ribosomal peptide synthetases), często w parze 

z syntetazami poliketydowymi (PKS, ang. polyketide synthetases) lub II) syntetazy 

niezależne od NRPS (NIS, ang. NRPS-independent synthetases) [3]. 

3.1. Synteza zależna od PKS-NRPS 

Zdecydowana większość bakterii wykorzystuje szlaki metaboliczne angażujące 

moduły PKS i NRPS w celu syntezy wielu różnych metabolitów wtórnych, w tym 

sideroforów. Syntetaza NRPS jest wielomodułowym enzymem, zbudowanym z pod-

jednostek odpowiedzialnych za kondensację, adenylację i tiolację. Odpowiada za 

wbudowywanie aminokwasów, hydroksykwasów i karboksykwasów do peptydowej 

cząsteczki prekursora, a następnie przeprowadza szereg modyfikacji, np. cyklizację 

łańcuchów cysteiny. Enzym PKS łączy natomiast grupy octanowe z poliketydami. 

U bakterii, moduły NRPS, jak i PKS działają często w parze, przy czym obecność PKS 

nie jest obligatoryjna dla powstania wszystkich sideroforów [12-14]. 

3.2. Synteza niezależna od PKS-NRPS 

Enzymy NIS przeprowadzają pojedynczą reakcję enzymatyczną i zazwyczaj odpo-

wiadają za kondensację kwasu cytrynowego i jego pochodnych z grupą aminową lub 

alkoholową. Na podstawie analiz filogenetycznych pogrupowano je na cztery typy: A, 

A’, B i C, co wiąże się z ich swoistością substratową. Enzymy typu A są specyficzne 

dla kondensacji kwasu cytrynowego i substratów monoaminowych lub amidowych. 

Podklasa enzymów typu A’, charakteryzuje się enancjo-selektywnym charakterem 

substratów, co skutkuje różną chiralnością końcowych metabolitów. Enzymy typu B 

wykazują specyficzność dla α-ketoglutaranu i półproduktów cytryloaminowych. 

Z kolei, enzymy typu C są specyficzne dla substratów monoaminowych lub amidowych, 

które ulegają kondensacji z półproduktami opartymi na cytranianach i bursztynianach. 

Wszystkie scharakteryzowane enzymy NIS posiadają konserwatywną N-końcową 

domenę związaną z wychwytem żelaza (Iuc)A/IucC oraz domenę C-końcową związaną 

z transportem i/lub metabolizmem żelaza. Synteza z udziałem enzymów NIS charaktery-

styczna jest dla sideroforów karboksylowych, takich jak np. aerobaktyna ze szczepów 

Vibrio spp., legiobaktyna z Legionella pneumophila, stafyloferryna, ryzoferryna czy 

też mieszanych jak petrobaktyna [3, 15].  
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4. Wychwyt i transport żelaza 

W momencie, gdy siderofor zwiąże żelazo (III) w środowisku, kompleks żelaza 

z sideroforem (Fe-siderofor) rozpoznawany jest przez odpowiednie receptory obecne 

na komórkach bakteryjnych. Sposób rozpoznania i transportu Fe-sideroforów różni się 

jednak w przypadku bakterii Gram-ujemnych (-) i Gram-dodatnich (+). Bakterie Gram 

(-) wykorzystują receptory nazywane transporterami zewnątrzbłonowymi (OMT, ang. 

outer-membrane transporters) lub TonB-zależnymi. W chwili rozpoznania sideroforu 

przez odpowiedni receptor, kompleks białek TonB transportuje Fe-siderofor przez 

błonę zewnątrzkomórkową do białek peryplazmatycznych, które wiążą go i przekazują 

dalej do ATP (ang. adenosine triphosphate) -zależnych permeaz (transporterów ABC). 

Fe-siderofor jest następnie transportowany przez wewnętrzną błonę do cytoplazmy 

komórki. W przypadku bakterii Gram (+), u których brak przestrzeni peryplazmatycznej, 

lipoproteiny wiążące siderofory (receptory) zakotwiczone są w błonie komórkowej 

i uczestniczą w transporcie Fe-sideroforu bezpośrednio przez transportery ABC do 

cytoplazmy (rys. 2) [12, 14, 16, 17]. 

 
Rysunek 2. Schemat obrazujący transport kompleksu żelaza z sideroforem u bakterii Gram-ujemnych  

i Gram-dodatnich [16] 

Kiedy zapotrzebowanie na żelazo zostanie zaspokojone, białka regulujące pobór 

żelaza (Fur, ang. ferric uptake regulator) (u Gram-ujemnych bakterii) lub białka Fur-

podobne (u Gram-dodatnich) odpowiadają za negatywną regulację transkrypcji genów 

odpowiedzialnych za transport żelaza. Nadmiar jonów Fe(III) wiąże się do białek Fur, 

przez co tworzą one dimery. Białko w formie dimeru przyłącza się do obszaru DNA 

kodującego geny transportu żelaza (do regionu „Fur box”). W przypadku niedoboru 

żelaza, metal oddysocjowuje od dimeru uwalniając ekspresję genów [4, 14, 18]. 

5. Zastosowanie sideroforów 

Siderofory wykazują duży potencjał aplikacyjny w wielu różnych dziedzinach 

życia. Wykorzystywane są one między innymi w agrokulturze, medycynie, a także 

w ochronie środowiska [19, 20].  
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5.1. Agrokultura 

Jak wcześniej wspomniano, żelazo stanowi jeden z głównych mikroelementów 

limitujących wzrost organizmów. Jest ono szczególnie istotne do prawidłowego funkcjo-

nowania roślin, które wykorzystują je na pewnych etapach biosyntezy chlorofilu, 

a także w wielu różnych reakcjach redoks. Stąd jego niska biodostępność w środowisku 

wymaga zwykle pomocy i współpracy mikroorganizmów. W toku ewolucji rośliny 

wykształciły receptory umożliwiające wychwyt bakteryjnych sideroforów. Produkcja 

przez bakterie sideroforów jest jednym z czynników stymulujących wzrost roślin, co 

jest cechą bardzo pożądaną w rolnictwie ze względu na poprawę jakości plonów [6, 

19]. Co więcej aplikacja czystych, wyizolowanych sideroforów może promować 

zarówno wzrost roślin, jak i dobrobyt bakterii żyjących w ryzosferze (jako biosty-

mulacja) [21]. 

5.2. Medycyna 

Siderofory znajdują również szczególne zastosowanie w medycynie. Wykorzysty-

wane są między innymi do usuwania lub kontroli populacji patogenów, dzięki możli-

wości selektywnej aplikacji antybiotyków bezpośrednio do antybiotykoopornych 

bakterii. Jest to tzw. strategia konia trojańskiego, która związana jest z wprowadzeniem 

skoniugowanego z sideroforem antybiotyku (nazywanego sideromycyną) bezpośrednio 

do komórek patogenów bakteryjnych. Sideromycyny są selektywne względem drobno-

ustrojów. Część sideroforowa koniugatu wiąże żelazo i jest rozpoznawana przez komór-

kowe receptory, natomiast druga część wykazuje aktywność biobójczą [6, 20, 22, 23]. 

Niektóre siderofory znajdują zastosowanie w leczeniu ostrego zatrucia żelazem 

i przewlekłych chorób związanych z nadmierną ilością tego metalu w organizmie np. 

na skutek licznych transfuzji krwi. Siderofory mogą być podawane jako czynniki 

chelatujące, które wiążąc się z żelazem tworzą kompleksy – ferrioksaminę. Ferrioksa-

mina jest rozpuszczalna w wodzie i tym samym łatwo wydalana przez nerki. Warto 

zaznaczyć, że siderofory mogą być również stosowane w zatruciu innymi metalami niż 

żelazo, np. wanadem lub (częściej) glinem [6, 20, 23]. 

Siderofory wykazują także duży potencjał w terapiach malarii wywoływanej 

pierwotniakiem Plasmodium falciparum. W tym celu, najczęściej stosowana jest 

desferrioksamina B, która wykazuje aktywność przeciwmalaryczną zarówno in vitro, 

jak i in vivo. Środek ten przenika do pasożyta i powoduje wewnątrzkomórkowe 

zablokowanie dostępu do żelaza [6, 20, 23, 24]. 

5.3. Ochrona środowiska 

Powszechne skażenie środowiska metalami stanowi poważny problem zdrowotny 

dla wielu organizmów, w tym ludzi. Przemysł przetwórczy, górnictwo, różnego rodzaju 

elektrownie, a nawet nieantropogeniczne emisje wulkanów prowadzą do uwolnienia 

ogromnych ilości metali ciężkich i metaloidów do środowiska [25, 26]. Wysokie powi-

nowactwo do żelaza nie wyklucza wiązania ich do innych jonów na (II) lub (III) stopniu 

utlenienia, ponieważ receptory na powierzchni komórek bakteryjnych wykazują 

zwykle wysoką selektywność do kompleksów Fe-siderofor. Przykładem jest piochelina 

produkowana przez Pseudomonas aeruginosa, która może wiązać szerokie spektrum 

metali tj. Ag(I), Al(III), Cd(II), Co(II), Cr(II), Cu(II), Eu(III), Ga(III), Hg(II), Mn(II), 
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Ni(II), Pb(II), Sn(II), Tb(III), Tl(I) i Zn(II) nie wprowadzając ich jednocześnie do 

komórki bakterii. Wiązanie zanieczyszczenia z sideroforem skutkuje jego neutralizacją 

w środowisku, przez co staje się ono mniej szkodliwe [17]. 

Równie istotnym problemem jest powszechne występowanie węglowodorów ropo-

pochodnych, które są bardzo niebezpiecznym zanieczyszczeniem zarówno w glebach, 

jak i ekosystemach morskich. Siderofory bakteryjne uczestniczą w ich degradacji 

pośrednio poprzez stymulację wzrostu bakterii zdolnych do niszczenia ksenobiotyków. 

Ponadto, szlaki metaboliczne, które bakterie wykorzystują do degradacji węglowo-

dorów, obejmują oksygenazy zawierające żelazo, takie jak monooksygenaza alkanowa 

(AlkB2) i cytochrom P450 (CYP) [27]. Petrobaktyna, wytwarzana przez Marinobacter 

hydrocarbonoclasticus, była pierwszym poznanym sideroforem wytwarzanym w obec-

ności związków ropopochodnych. Innym przykładem jest amfifilowa ochrobaktyna, 

wytwarzana przez Vibrio spp., która przyczyniała się do skutecznego rozkładu 

zanieczyszczeń [17, 27, 28]. 

Siderofory, szczególnie te wykazujące fluorescencję, znalazły zastosowanie również 

jako biosensory optyczne do wykrywania żelaza zarówno w glebach, jak i w płynach, 

np. w wodach morskich. Dzięki temu, możliwe jest stwierdzenie nadmiaru lub niedoboru 

tego pierwiastka w badanym środowisku. Piowerdyny to produkowane przez bakterie 

z rodzaju Pseudomonas siderofory, które charakteryzują się żółto-zielonym kolorem, 

natomiast po wzbudzeniu światłem ultrafioletowym wykazują silną fluorescencję. 

Ponadto, tworzą wyjątkowo mocne wiązanie z Fe(III), co jest ich dodatkową zaletą. 

Innym przykładem sideroforu stosowanego jako biosensor jest parabaktyna wydzielana 

przez bakterie Paracoccus spp. Pomiar fluorescencji w tym przypadku umożliwia 

określenie, nie tylko ilościowe, ale nawet jakościowe, obecności metali w środowisku 

[17, 29, 30]. 

6. Podsumowanie 

Żelazo jest powszechnie występującym pierwiastkiem niezbędnym do życia wielu 

żywym organizmom. W środowisku występuje ono głównie na (III) stopniu utlenienia, 

tworząc trudno rozpuszczalne kompleksy, np. tlenki i wodorotlenki. Mikroorganizmy 

pobierają żelazo ze środowiska wytwarzając siderofory – metabolity wtórne zdolne do 

chelatacji żelaza (III). Ze względu na budowę chemiczną, podzielono je na cztery 

podstawowe klasy: hydroksamowe, katecholowe, karboksylowe oraz mieszane. Biosyn-

teza sideroforów zachodzi bez udziału rybosomów. Do ich wytworzenia zaangażowane 

są zwykle enzymy NRPS, ale mogą być to również syntetazy niezależne od NRPS – 

NIS. W momencie uwolnienia sideroforów do środowiska, w kontakcie z żelazem 

dochodzi do wytworzenia silnego kompleksu Fe-siderofor. Kompleksy te są specy-

ficznie rozpoznawane przez receptory na komórkach bakteryjnych. Ze względu na 

różną budowę komórek, transport żelaza do cytoplazmy zachodzi inaczej u bakterii 

Gram (-) i Gram (+). Ogromna różnorodność sideroforów oraz ich specyficzne 

właściwości znalazły szerokie spektrum zastosowań w agrokulturze, medycynie czy 

w ochronie środowiska. Prostota budowy oraz wysoka aktywność sideroforów sprawia, 

że są one pożądanymi metabolitami wtórnymi w wielu badaniach aplikacyjnych. 

Warto podkreślić, że ciągły rozwój nauki pozwala na coraz szersze możliwości ich 

stosowania [19]. 
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Biochemia i zastosowanie bakteryjnych sideroforów 

Streszczenie 
Żelazo jest jednym z najbardziej limitującym, będąc jednocześnie czwartym najpowszechniejszym pier-
wiastkiem na Ziemi. Jego niska biodostępność zmusiła mikroorganizmy do wytworzenia specyficznych 
metabolitów wtórnych – sideroforów, zdolnych do jego wiązania i poboru ze środowiska. W niniejszej 
pracy przestawiono podział sideroforów na cztery podstawowe klasy (hydroksamowe, katecholowe, 
karboksylowe i mieszane), a także opisano szlaki biosyntezy angażujące enzymy PKS-NRPS i NIS. 
Uwzględniono również różnice w procesie transportu żelaza między bakteriami Gram-ujemnymi, a Gram-
dodatnimi. W pracy wskazano również szerokie spektrum aplikacji sideroforów, obejmujące zastosowania 
w agrokulturze, medycynie czy w ochronie środowiska. 
Słowa kluczowe: siderofor, metabolit, żelazo, NRPS, NIS 

Biochemistry and application of bacterial siderophores 

Abstract 
Iron is one of the most limiting elements and is also the fourth most abundant element on Earth. Low 
bioavailability of iron forced the microorganisms to produce specific secondary metabolites – siderophores, 
capable of binding it and uptake from the environment. In this paper presented the division of siderophores 
into four basic classes (hydroxamate, catecholate, carboxamate and mixed), as well as described the 
biosynthesis pathways engaging enzymes PKS-NRPS i NIS. The differences in the iron transport process 
between Gram negative and Gram positive bacteria were also described. In the chapter presented also 
a wide spectrum of siderophore applications, including applications in agriculture, medicine and 
environmental protection. 
Keywords: siderophore, metabolite, iron, NRPS, NIS 
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Osmoregulacja antarktycznych szczepów bakterii 

1. Wstęp 

Antarktyka jest jednym z najbardziej ekstremalnych regionów na Ziemi. Charakte-

ryzuje się ona bardzo niskimi temperaturami (dochodzącymi do -90°C), wysoką 

ekspozycją na promieniowanie UV, a także obecnością silnie zasolonych zbiorników 

wodnych. Organizmy występujące w tak skrajnych warunkach musiały wykształcić 

szereg cech adaptacyjnych umożliwiających im przeżycie. Zimnolubne bakterie, okre-

ślane jako psychrofile oraz psychrotoleranty, wytwarzają m.in. specyficzne metabolity 

wtórne, takie jak barwniki karotenoidowe, krioprotekanty i osmoprotektanty, dzięki 

którym mogą optymalnie funkcjonować w polarnym środowisku [1]. Osmoprotektanty 

(osmolity) są pochodnymi różnego rodzaju cukrów, polioli lub aminokwasów i groma-

dzone są wewnątrz komórki bakteryjnej w wyniku biosyntezy de novo lub z otoczenia. 

Co istotne, nawet w wysokich stężeniach cytoplazmatycznych nie zakłócają one metabo-

lizmu komórki [2]. Metabolity te warunkują przetrwanie mikroorganizmów halofilnych 

lub halotolerancyjnych (słonolubnych) w środowisku o wysokim stopniu zasolenia. 

Zarówno psychro-, jak i halotolerancja są cechami pożądanymi w biotechnologii. 

Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na nowe biocząsteczki wymusza ciągłe poszuki-

wania specyficznych organizmów producenckich. W trakcie procesu biotechnolo-

gicznego, powszechnie stosowane bakterie mezofilne wymagają dużych nakładów 

energetycznych do utrzymania optymalnych temperatur wzrostu, co znacząco zwiększa 

koszty produkcji. Ponadto, ograniczenia w stosowaniu antybiotyków w procesie wielko-

skalowej produkcji skutkują ryzykiem kontaminacji hodowli. Możliwość zastosowania 

organizmów psychro- i halotolerancyjnych umożliwia zarówno obniżenie temperatury 

całego układu produkcyjnego, jak i stworzenie (poprzez wyższe zasolenie) niekorzy-

stnego bilansu wodnego dla innych mikroorganizmów, co zabezpiecza przed skażeniem. 

Cechy te przekładają się na istotne korzyści ekonomiczne w produkcji naturalnych 

związków chemicznych [3, 4]. 

W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę obszarów antarktycznych 

o wysokim stopniu zasolenia, a także zaprezentowano potencjał wynikający z biopro-

spekcji zimno- i słonolubnych szczepów bakterii w kontekście produkowanych przez 

nie związków. Ponadto opisano procesy biotechnologiczne stosowane w celu uzyskania 

wydajnej produkcji osmoprotektantów, a także ich dalsze zastosowania. 

2. Solanki antarktyczne 

Antarktyda charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością typów jezior, od słodko-

wodnych i meromiktycznych, po hiperzasolone (> 40% zasolenia [5]) jeziora nadbrzeżne 

i podlodowcowe [6]. Źródłem wody słodkiej jest śnieg, lądolody i lodowce alpejskie, 
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natomiast stopień zasolenia wynika z cyrkulacji powietrza nanoszącego słone aerozole 

i rozpryski morskie, a także z procesów geochemicznych i wulkanicznych [7-9]. 

Jednym z najczęściej badanych regionów Antarktyki są suche doliny McMurdo 

(McMurdo Dry Valleys (MDV)), które charakteryzują się szczególnie surowym 

klimatem. Silne katabatyczne wiatry oraz niska względna wilgotność uczyniły z tego 

miejsca jedno z najbardziej suchych regionów na świecie. Mimo to, w rejonach dolin 

McMurdo obecne są liczne i różnorodne zbiorniki wodne. Przykładem są między 

innymi jeziora: Bonney, Fryxell i Hoare. Bonney jest jeziorem hiperzasolonym, Fryxel 

mezohalinowym (około 0,8% zasolenia), natomiast Hoare słodkowodnym [6]. Różno-

rodność zasolenia jezior wynika ze specyficznej lokalizacji dolin McMurdo, gdzie 

obecność dużej ilości granitowych i metamorficznych skał osłoniętych piaskowcami, 

liczne połączenia z lodowcami, a także cyrkulacje słonego aerozolu oraz pyłu wulka-

nicznego w powietrzu wykształciły tak specyficzne środowisko [6, 8, 9]. 

W regionie suchych dolin McMurdo znajdują się równie ciekawe jeziora Vanda 

i Don Juan. W przeciwieństwie do większości zasolonych jezior na Antarktydzie 

(i świecie), oba bogate są w wapń, natomiast ubogie w magnez, sód i potas (w stosunku 

do wody morskiej). Nie jest do końca wyjaśniona geneza przeważającej obecności 

jonów wapnia, jednak większość zebranych przez badaczy informacji sprzyja temu, że 

jest to efekt podnoszenia oceanicznych wód głębinowych z zwietrzałej dolerytowej 

warstwy wodonośnej. Warto podkreślić, że jezioro Don Juan jest najbardziej zaso-

lonym jeziorem na świecie, zawierającym ponad 40% (wagowo/objętościowo) soli, 

w tym 90% CaCl2 [10-12]. 

3. Osmoprotektanty 

Obecność silnie zasolonych regionów polarnych wymusiła na bakteriach rozwi-

nięcie skutecznych mechanizmów ochrony przed szokiem osmotycznym. W pewnym 

zakresie stężenia soli w środowisku, drobnoustroje wyrównują ciśnienie osmotyczne 

poprzez akumulację jonów np. potasu, które czasem określane są jako osmolity 

nieorganiczne [13]. Zdecydowanie bardziej korzystną, ale kosztowną energetycznie, 

jest strategia wytwarzania lub pobierania ze środowiska osmolitów organicznych. Są to 

związki o niskiej masie cząsteczkowej, do których należą m.in.: betaina, glicyna, 

ektoina, aminokwasy, poliole, a także liczne cukry i ich pochodne. Co istotne, związki 

te nie zaburzają aktywności komórki bakteryjnej, dlatego mogą być akumulowane 

w cytoplazmie. Ponadto wiele z nich dodatkowo stabilizuje strukturę białek, chroni 

przed wolnymi rodnikami, czy też zabezpiecza komórki przed szkodliwym w skutkach 

zamarznięciem. Z tego powodu organiczne osmolity określane są często jako osmo-

protektanty [14]. Wykazano, że prolina, glicyna betaina i tauryna stabilizują białka 

w naprzemiennych cyklach zamrażania i rozmrażania, trehaloza chroni komórki przed 

wysychaniem, a ektoina i jej pochodna – hydroksyektoina zabezpiecza dodatkowo 

przed szkodliwym promieniowaniem UV [2, 15, 16]. Co istotne, ektoina jest metabo-

litem powszechnych przede wszystkim wśród bakterii ekstremofilnych, izolowanych 

m.in. z rejonów antarktycznych [17, 18]. 
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3.1. Osmosensory 

Wykrycie zmian aktywności wody (ciśnienia osmotycznego) i/lub jej wpływu na 

strukturę i skład komórki warunkuje obecność specyficznych białek sensorycznych. 

Osmosensory są białkami, które odpowiadają na zmiany stężeń substancji rozpusz-

czonych w środowisku bakterii. Reagują one zarówno na zmiany zawartości elektro-

litów, np. NaCl, a także rozpuszczonych substancji organicznych jak np. sacharozy. 

Niepowszechnej występujące i zarazem najlepiej przebadane są osmosensory membra-

nowe, które składają się z: i) transporterów osmosensorycznych; ii) kinaz histydyno-

wych, obejmujących dwuskładnikowe układy regulacji transkrypcji; iii) oraz tzw. 

mechanowrażliwych kanałów [19]. 

Działanie osmosensorów podzielić można na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośredni 

sensor wykrywa aktywność wody podobnie jak chemosensory wykrywają aktywność 

ligandu w środowisku. Pośrednie, zwykle mechanowrażliwe sensory reagują natomiast 

na zmiany objętości, turgoru, czy też naprężenia błony komórki. Ponadto rejestrują one 

zmiany stężeń makrocząsteczek oraz siły jonowej w cytoplazmie. Właściwości osmo-

sensorów mogą być wykorzystane do badania ciśnienia hydrostatycznego, aktywności 

wody, siły jonowej oraz stężenia makrocząsteczek w innowacyjnych układach mikro- 

i biotechnologicznych [19, 20]. 

4. Biotechnologia otrzymywania osmoprotektantów 

W dzisiejszych czasach możliwe jest chemiczne wytwarzanie większości metabo-

litów wtórnych produkowanych przez mikroorganizmy. Wciąż jednak wydajność, 

czystość i cena prekursorów stanowią największe ograniczenia. Dwie najczęściej 

stosowane metody przemysłowej, biotechnologicznej produkcji osmoprotektantów to 

tzw. „dojenie” bakterii i stosowanie tzw. „cieknących” mutantów. Poniższe przykłady 

dotyczą pozyskiwania ektoiny, jednego z najczęściej otrzymywanych i pożądanych 

osmoprotektantów [2, 16]. 

4.1. „Dojenie” bakterii 

Metoda „dojenia” bakterii była w 1998 roku pionierskim rozwiązaniem otrzymy-

wania ektoiny. Naukowcy, Sauer i Galinski [21] wykorzystali bakterię Halomonas 

elongata, ze względu na jej na jej tolerancję na szerokie spektrum zasolenia. Dzięki 

temu badacze mogli zastosować wobec niej zjawisko wstrząsu hipotonicznego, które 

wiązało się z radykalnym i szybkim zmniejszeniu zasolenia medium hodowlanego, 

w tym przypadku z 15% do 3% (wag./obj.) NaCl. W rezultacie, w celu wyrównania 

ciśnienia osmotycznego, bakterie wydzielały do środowiska wyprodukowane wcześniej 

osmolity. Z drugiej strony, drobnoustroje przeniesione powtórnie do środowiska 

o wysokim zasoleniu wznawiały produkcję pożądanych związków. Procedura uzyskania 

ektoiny i jej pochodnej – hydroksyektoiny, obejmowała naprzemienne wstrząsy hipo- 

i hipertoniczne oraz filtrację krzyżową w celu separacji komórek od metabolitów. 

Następnie, żeby oczyścić ektoinę i hydroksyektoinę, stosowano chromatografię kationo-

wymienną i krystalizację [16] (rys. 1). Obecnie opracowano również technologię stałego 

„dojenia”, co pozwala na uzyskanie ektoiny z 95% wydajnością, czyli około 540 mg na 

gram suchej masy komórek [22]. 
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4.2. „Cieknące” mutanty 

 

Rysunek 3. Schemat biotechnologicznego otrzymywania ektoiny. Biomasa bakteryjna uzyskana w hodowli 

natywnych szczepów bakterii lub „cieknących” mutantów oddzielana jest od płynu hodowlanego przez 

mikrofiltrację (A). W celu „wydojenia” mikroorganizmów, biomasa bakteryjna umieszczana jest dodatkowo 

w podłożu o obniżonej zawartości soli (A1), a następnie przeprowadzana jest kolejna mikrofiltracja (A2). 

Uzyskane po mikrofiltracji płyny pohodowlane (B) kierowane są do elektro-dializy w celu odsolenia. 

Metabolity są dalej oczyszczane z wykorzystaniem chromatografii (C) i poddawane krystalizacji (D). 

Opracowanie własne na podstawie [2] 

Alternatywną metodą do techniki „dojenia” natywnych szczepów bakterii jest 

stosowanie inżynierii genetycznej w celu modyfikacji szlaków biosyntezy metabolitów 

i tym samym doprowadzając do znacznej i ciągłej nadprodukcji związków do środo-

wiska. Mutanty wykazujące tego typu właściwości nazywane są „cieknącymi” (ang. 

leaking). Grammann i inni., [23] (2002 rok) skonstruowali mutanta delecyjnego H. 

elongata KB1 z defektem genów teaB i teaC, kodujących specyficzne systemy 

transportu ektoiny ze środowiska. W rezultacie otrzymano szczep zdolny do nadpro-

dukcji pożądanego metabolitu przy jednoczesnym braku jego wtórnego wykorzystania 

przez bakterie. Naukowcy wciąż jednak optymalizowali produkcję ektoiny z H. elongata. 

W roku 2010, Schwibbert i inni [24] zsekwencjonowali genom H. elongata DSM 

2581T (4,061,296 par zasad) i zrekonstruowali ścieżkę biosyntezy ektoiny z glukozy 

i amoniaku. Okazało się, że synteza ektoiny jest silnie powiązana metabolicznie 

z procesem jej degradacji. Hydrolaza ektoiny (DoeA) i deacetylaza kwasu N-alfa-

acetylo-L-2,4-diaminomasłowego (DoeB) umożliwiają hydrolizę ektoiny do L-2,4-

diaminomaślanu. Następnie transaminaza kwasu L-2,4-diaminomasłowego (DoeD) 

przekształca go w beta-semialdehyd L-asparaginianu, który jest ostatecznie przekształ-

cany do L-asparaginianu przez dehydrogenazę semialdehydu asparaginianiu (DoeC). 

L-2,4-diaminomaślan może natomiast ponownie uczestniczyć w szlaku syntezy 

ektoiny, tworząc cykl pierścieniowy w syntezie i degradacji ektoiny (rys. 2). Okazało 

się, że delecja genu doeA kodującego hydrolazę ektoiny (DoeA) prowadzi do zaburzenia 
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szlaku degradacji ektoiny i tym samym zwiększa aż trzykrotnie produkcję metabolitu. 

Co istotne, wysokie zasolenie podłoża hodowlanego stymuluje bakterie zarówno do 

produkcji, jak i konstytutywnego wydzielania metabolitów do środowiska (rys. 1). 

Badania w tym zakresie wciąż są prowadzone [16].  

 
Rysunek 4. Szlak syntezy i rozkładu ektoiny na przykładzie H. elongata Przedstawione skróty oznaczają: 

EctA – acetylotransferaza L-2,4-diaminomaślanu; EctB – transaminaza L-2,4-diaminomaślanu;  

EctC – syntaza ektoiny; DoeA – hydrolaza ektoiny; DoeB – deacetylaza kwasu N-alfa-acetylo-L-2,4-

diaminomasłowego; DoeC – dehydrogenaza semialdehydu asparaginianiu; DoeD – transaminaza kwasu 

 L-2,4-diaminomasłowego; NAD – dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, 

NAD+ – forma utleniona). Opracowano na podstawie [2] 

5. Zastosowanie osmoprotektantów 

Ze względu na specyficzne właściwości, a także duże zróżnicowanie pod kątem 

struktury chemicznej i znikomej toksyczności, osmoprotektanty znalazły szerokie 

spektrum zastosowań [25]. 

5.1. Biologia molekularna 

Osmolity wykorzystywane są w biologii molekularnej w celu poprawy wydajności 

reakcji amplifikacji PCR. Udowodniono, że sacharoza, trehaloza oraz sarkozyna 

wykazują właściwości stabilizujące polimerazę DNA. Betaina, ektoina, hydroksy-

ektoina i trehaloza z kolei obniżają temperaturę topnienia (Tm) nici DNA bogatej 

w pary GC. Co więcej, niektóre osmolity wpływają korzystnie na tworzenie kompleksów 

DNA-białko w niektórych molekularnych reakcjach [25-27]. 

5.2. Medycyna 

Stwierdzono również, że osmolity takie jak prolina, trehaloza, ektoina, cytrulina 

i betaina odgrywają ważną rolę w zapobieganiu włóknieniu i/lub agregacji białek i mogą 

być wykorzystywane jako związki terapeutyczne w chorobach związanych z nieprawi-
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dłowym fałdowaniem białek. Włóknienie białek jest schorzeniem odpowiedzialnym za 

m.in. zaburzenia amyloidogenne, w tym chorobę: Alzheimera, Parkinsona, Creutzfeldta 

i Jakoba (wściekłych krów), a także cukrzycę typu II, mukowiscydozę i amyloidozę 

związaną z dializą [25, 26, 28, 29]. 

Innym istotnym dla zdrowia osmoprotektantem jest tauryna. Jej deficyt w organizmie 

człowieka prowadzić może do m.in. chorób układu krążenia, uszkodzenia nerek 

(wywołane cukrzycą) i licznych chorób zapalnych. Ponadto tauryna odgrywa znaczącą 

rolę w: przezwyciężaniu insulinooporności; zapobiega mikroangiopatiom wywołanym 

przez wysoki poziom glukozy, takim jak apoptoza komórek śródbłonka naczyniowego; 

a także stabilizuje błony komórkowe; hamuje stres oksydacyjny; oraz chroni wątrobę 

przed zwłóknieniem ograniczając gromadzenie się macierzy zewnątrzkomórkowej [26, 

30]. 

Kolejnym przykładem jest trehaloza wykorzystywana do stabilizacji rekombino-

wanych szczepionek i przeciwciał. Ponadto jest ona komercyjnie stosowana w kilku 

dostępnych na rynku preparatach terapeutycznych, takich jak Herceptin
®
, Avastin

®
 

i Advate
® 

[26, 31]. 

5.3. Kosmetologia 

Ze względu na właściwości ochronne i nawilżające, wiele osmoprotektantów znalazło 

zastosowanie w kosmetologii. Osmolity takie jak np. betaina, ektoina, hydroksy-

ektoina, mioinozytol i tauryna, biorą udział w regulacji objętości (turgoru) komórek, 

a także w ich ochronie przed stresem oksydacyjnym, który jest czynnikiem starzenia 

się skóry. Betaina i ektoina są używane w różnych kosmetykach, np. do pielęgnacji 

i mycia ciała, czy też w szamponach. Dodatkowo ektoina stosowana jest w kremach do 

opalania ze względu na zdolność do ochrony skóry przed uszkodzeniem wywołanym 

promieniowaniem UVA [25, 32]. Betaina natomiast stosowana w odżywkach i szam-

ponach do włosów pełni rolę nawilżacza i utrzymuje ich prawidłową strukturę. Ponadto 

betaina zmniejsza głębokość zmarszczek i nadaje twarzy gładszy wygląd, a balsam 

zawierający 4% betainy jest stosowany w większości produktów rozjaśniających skórę. 

W produktach kosmetycznych betaina stosowana jest również jako środek nawilżający, 

przeciwutleniacz i wzmacniacz piany, a także do kontroli wydzielania sebum i zmniej-

szania podrażnień [26, 33]. 

5.4. Przemysł spożywczy 

Betaina pełni rolę dawcy grup metylowych zastępując cholinę i metioninę po 

wstrzyknięciu do mięsa. Okazało się, że poprawia ona jego jakość i trwałość. Poprawę 

właściwości mięsa zaobserwowano w przypadku drobiu, bydła, a także jagnięciny. Co 

ciekawe, betaina może pobudzać zmysły węchu i smaku u zwierząt (w tym ryb), 

poprawiając tym samym ich apetyt i chęć jedzenia paszy, co przekłada się wzrost ich 

masy [26, 34]. 

5.5. Krioprezerwacja 

Wiele osmoprotektantów wykazuje działanie krioochronnie chroniące mikroorga-

nizmy przed naprzemiennymi procesami odmarzania i zamarzania. Betaina jest często 

spotykanym wśród antarktycznych organizmów osmo- i krioprotektantem [35]. Stwier-

dzono, że jest ona lepszym kriokonserwantem niż albumina z surowicy pod względem 
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długoterminowej żywotności bakterii, takich jak Neisseria gonorrhoeae i Streptococcus 

pneumoniae. Co więcej, wykazano że jest ona równie skuteczna jak glicerol w zamra-

żaniu ciekłym azotem halofilnych archeonów i bakterii utleniających żelazo [25, 36, 37]. 

6. Podsumowanie 

Mimo, że regiony polarne uznawane są za rezerwuar słodkiej wody na świecie, 

obszar Antarktyki bogaty jest również w stosunkowo liczne i często silnie zasolone 

zbiorniki wodne. Mikroorganizmy żyjące w tak surowym i zróżnicowanym środowisku 

wykształciły skuteczne mechanizmy pozwalające na kompensację zmian ciśnienia 

osmotycznego, przez co stały się one bogatym źródłem wartościowych metabolitów 

wtórnych. Nieustannie rosnąca wiedza na temat mechanizmu działania i właściwości 

osmoprotektantów, a także znajomość fizjologii i genetyki drobnoustrojów pozwoliła 

na opracowanie wydajnych metod otrzymywanie pożądanych związków. Wszech-

stronność wykorzystania organicznych osmolitów, ich duża różnorodność oraz znikoma 

toksyczność sprawiły, że znalazły one zastosowanie w biologii molekularnej, kosme-

tologii, medycynie, przemyśle spożywczym, a także w krioprezerwacji. Bioprospekcja 

organizmów izolowanych z ekstremalnych środowisk daje szanse na identyfikacje 

osmoprotektantów o nowych właściwościach, dlatego wiedza w tym zakresie jest 

i powinna być dalej poszerzana [1, 16, 38].  
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Osmoregulacja antarktycznych szczepów bakterii 

Streszczenie 

Antarktyka jest jednym z najbardziej ekstremalnych regionów na świecie, charakteryzującym się niską 

temperaturą, silnym promieniowaniem UV i obecnością silnie zasolonych zbiorników wodnych. W niniejszej 

pracy opisano różnorodność i charakterystykę antarktycznych zbiorników wodnych o różnym stopniu 

zasolenia. Ponadto scharakteryzowano osmoprotektanty jako metabolity ochronne mikroorganizmów halo-

toleranyjnych i halofilnych oraz opisano mechanizm detekcji zmian ciśnienia osmotycznego. Przedsta-

wione zostały również dwie najczęściej wykorzystywane technologie otrzymywania osmolitów – „dojenie” 

bakterii i wykorzystanie „cieknących” mutantów. W pracy zaprezentowano także szerokie spektrum 

zastosowania osmoprotektantów.  

Słowa kluczowe: osmolity, osmoprotektanty, halotolerancja, dojenie bakterii, Antarktyka 

Osmoregulation of Antarctic bacterial strains 

Abstract 

Antarctica is one of the most extreme regions in the world, characterized by low temperatures, strong UV 

radiation and the presence of highly saline water reservoirs. This chapter describes the diversity and variety 

of Antarctic water reservoirs with different salinity levels. Moreover, osmoprotectants were characterized 

as protective metabolites of halotolerant and halophilic microorganisms and the mechanism of detection of 

osmotic pressure changes was described. Two most frequently used technologies for obtaining osmolytes 

were also presented – "milking" bacteria and the use of "leaky" mutants. In this work there is also described 

a wide spectrum of the use of osmoprotectants. 

Keywords: osmolytes, osmoprotectants, halotolerance, milking bacteria, Antarctica 
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Wpływ wielokrotnego podania mefedronu  

na masę ciała młodocianych szczurów 

1. Wstęp 

Związki będące syntetycznymi pochodnymi β-katynonu, do których należy między 

innymi mefedron, chemicznie wywodzą się ze struktury fenetyloaminy. Dla pocho-

dnych β-katynonu charakterystyczna jest obecność grupy karbonylowej przy węglu β 

łańcucha alifatycznego cząsteczki macierzystej. Ze względu na swoją budowę, związki 

te niekiedy nazywane są β-ketoamfetaminami, co jest uzasadnione nie tylko ze 

względu na ich podobieństwo chemiczne, ale również farmakologiczne i toksykolo-

giczne do amfetaminy oraz jej pochodnych [1, 2]. 

Wszystkie katynony posiadają zbliżone właściwości, ponieważ wywodzą się z tej 

samej, naturalnej struktury chemicznej – β-katynonu naturalnie występującego 

pseudoalkoloidu zawartego w czuwaliczce jadalnej (Catha edulis), egzotycznej roślinie 

z rodziny dławiszowatych (Celastraceae) znanej szerzej jako khat. Podstawowym 

celem używania naturalnego khatu jest wykorzystanie jego działania stymulującego, 

euforyzującego oraz zmniejszającego uczucia senności i głodu. Ta występująca 

naturalnie struktura może ulegać wielu chemicznym modyfikacjom, zatem 

wszystkiego jego pochodne wykazują podobne, jednak bardziej niebezpieczne 

działanie i nielegalne zastosowanie [1, 3]. 

Jedną z najlepiej rozpoznawanych syntetycznych pochodnych β-katynonu jest 

mefedron (4-MCC, 4-metylometkatynon), który zaistniał na rynku substancji 

odurzających na początku XXI wieku wraz z pojawieniem się nowych substancji 

odurzających (ang. new psychoactive substances, NPS), które w Polsce potocznie 

nazywane są dopalaczami. Mefedron oraz inne pochodne β-katynonu stanowią 

ogromną część rynku nowymi substancjami odurzającymi, w 2016 katynony 

odpowiadały za ponad 53 % rynku dopalaczami (wg Raportu Głównego Inspektora 

Sanitarnego w Sprawie Środków Zastępczych i Nowych Substancji Psychoaktywnych 

– STOP dopalaczom 2015-2016). Mefedron nie jest substancją, która pojawiła się 

dopiero w ostatnich latach, bo pierwszej syntezy tego związku dokonano już w 1929 

roku, jednak jego szersze użycie jako nielegalny środek odurzający stało się popularne 

dopiero około 2007 roku [4,5]. Stosowanie dopalaczy, pomimo działań rządów krajów 

całego świata oraz wielu kampanii społecznych, pozostaje wciąż poważnym i nie-

rozwiązanym problemem społecznym. Od kiedy tak zwane smart-shopy zostały 

pozamykane, handel mefedronem oraz innymi pochodnymi β-katynonu przeniósł się 

do Internetu oraz na ulice [6]. 

                                                                
1 pa.grochecki@gmail.com, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 
2 Koło Naukowe Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 
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Jak wspomniano powyżej mefedron i podobne związki wykazują mechanizm 

działania wspólny z innymi pochodnymi fenyloetyloaminy. Związki te wykazują 

zdolność do hamowania synaptycznych przenośników monoamin (dopaminy, 

noradrenaliny oraz serotoniny), które funkcjonują w ośrodkowym układzie nerwowym 

jako neuroprzekaźniki. Przenośniki te (dopamine transporter – DAT, norepinephrine 

transporter – NET, serotonin transporter – SERT) odpowiadają za zwrotny wychwyt 

wyżej wymienionych monoamin, zatem ich zahamowanie powoduje wzrost stężenia 

neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej i co za tym idzie nasilenie 

przewodnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym [7, 8]. 

Wspólną cechą związków będących pochodnymi katynonu jest ich działanie 

psychostymulujące i euforyzujące, zastosowanie substancji odurzających z tej grupy 

silnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy powodując ekscytację, podniecenie, 

gadatliwość, gonitwę myśli, pobudzenie ruchowe oraz zniesienie senności i głodu. 

Środki stymulujące będące pochodnymi fenyloetyloaminy wpływają również silnie na 

układ sercowo-naczyniowy i cały organizm, powodując między innymi przyśpieszenie 

akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost temperatury ciała i odwodnienie, co 

w konsekwencji może prowadzić do stanów zagrażających życiu [9]. 

Działanie mefedronu niekiedy jest porównywane przez użytkowników do  

3,4-metylondioksmetamfetaminy (MDMA, Ecstasy) lub kokainy, lub połączenia obu 

tych substancji. Subiektywne wrażenia po zastosowaniu tej substancji opisywane 

często jest jako działanie empatogenne, ze względu na pojawiające się po zastosowaniu 

środka uczucie głębszego i pełniejszego odczuwania bodźców zewnętrznych (np. 

muzyki) oraz łatwość nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Przez to mefedron stał się 

tak zwaną używką klubową. Stosowany jest na wielogodzinnych imprezach, podczas 

których uczestnicy zażywają go w celu subiektywnego poprawienia odbioru wrażeń 

oraz zwiększenia wydolności organizmu [10].  

Osoby stosujące mefedron zażywają go najczęściej donosowo lub doustnie, 

niekiedy dożylnie a nawet doodbytniczo. Częstą praktyką jest przyjmowanie wielu, 

kolejnych dawek środka przed ustąpieniem działania poprzednich. Ponadto zasto-

sowanie kolejnej dawki środków stymulującym, w tym również mefedronu, jest częstą 

praktyką, której celem jest uniknięciem nieprzyjemnych objawów zaprzestania ich 

działania. Prowadzi to do tak zwanych ciągów, które mogą trwać kilka godzin, 

a niekiedy dni [11]. Przewlekłe stosowania pochodnych β-katynonu w tym mefedronu 

może prowadzić do powstania trwałych, patologicznych zmian funkcjonowania 

organizmu, zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. Wielokrotne zażywanie 

mefedronu prowadzi do wykształcenia tolerancji na jego euforyzujące działanie oraz 

silnego uzależnienia psychicznego, a ponadto prowadzi do urojeń, agresji, zaburzeń 

percepcji i pamięci, omanów zarówno słuchowych jak i wzrokowych, a także do 

wykształcenia psychozy [12]. 

Mefedron powoduje powstanie również niekorzystnych zmian somatycznych 

obejmujących między innymi arytmie, zmiany w zapisie EKG, zapalenie mięśnia 

sercowego, uszkodzenie nerek, zmiany hematologiczne oraz elektrolitowe i ogólne 

wyniszczenie organizmu łącznie z utratą masy ciała [13, 14]. Szczególnie nie-

bezpieczny wydaje się fakt, iż mefedron, podobnie jak inne substancje odurzające, 

stosowany jest głównie przez osoby młode, których rozwój fizyczny i psychiczny nie 
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został jeszcze zakończony, a narażenie w tym okresie na substancje psychoaktywne 

może prowadzić do powstania trwałych, niekorzystnych zmian w organizmie i zdol-

ności funkcjonowania w społeczeństwie [15, 16]. 

Mefedron od 2010 roku jest środkiem, którego posiadanie jest karalne. Aktualnie 

należy do grupy I-P wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Grupa ta zawiera substancje o niewielkim zastosowaniu medycznym, ale o dużym 

potencjale nadużywania, które mogą być stosowane jedynie w celach medycznych, 

naukowych lub przemysłowych (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 

sierpnia 2018). Ze względu na możliwość różnorodnej modyfikacji podstawowej 

struktury β-katynonu istnieje wiele pochodnych tego układu. Związki te wykazują 

zbliżone do siebie, wyżej opisane właściwości, które w pewnych szczegółach mogą się 

od siebie różnic, a różnice te wynikają między innymi z odmiennej lipofilności 

poszczególnych związków, ale przede wszystkim z różnego powinowactwa do DAT, 

NET i SERT [1, 7]. 

Niemal wszystkie syntetyczne pochodne β-katynonu funkcjonują jako nielegalne 

substancje odurzające stanowiące poważne zagrożenie, jednak historycznie niektóre 

z nich były stosowane w celach leczniczych [17]. Jedyną obecnie legalną substancją 

będącą pochodną katynonu jest buproprion, który został zarejestrowany w Stanach 

Zjednoczonych w 1989, zatem jeszcze długo przed wybuchem popularności dopalaczy. 

Już od wielu lat obecny jest w obrocie jako lek przeciwdepresyjny oraz wspomagający 

terapię nikotynizmu.. Niedawno na rynku leków w całej Europie pojawił się preparat 

zawierający chlorowodorek buproprionu oraz chlorowodorek naltreksonu, lek ten 

zarejestrowany został w leczeniu otyłości ze względu na synergistyczne działanie obu 

zawartych w nim substancji. Buproprion wykazuje przed wszystkim zdolność do 

hamowania wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny, przez co wpływa na 

neurony jądra łukowatego podwzgórza, pobudzając je do wydzielania prekursora  

α-melanokortyny, opowiadającej za zmniejszenie łaknienia [18, 19]. 

2. Cel pracy 

Mefedron jest substancją stosowaną najczęściej przez osoby dorastające, a jego 

używanie ma negatywne konsekwencje na funkcjonowanie i rozwój organizmu, na co 

jednoznacznie wskazują doniesienia naukowe. Ze względu na chemiczne i farmakolo-

giczne podobieństwo do nielegalnej amfetaminy, która jeszcze niedawno używana była 

jako środek odchudzający, oraz współcześnie stosowanego w terapii otyłości bupro-

prionu, można spodziewać się, że przewlekła ekspozycja na mefedron ma wpływ na 

masę ciała młodocianych osobników. 

Celem pracy była ocena wpływu na wielokrotnego narażenia na mefedron dorasta-

jącego organizmu, w doświadczeniu poddano ocenie przyrost masy ciała szczurów 

pomiędzy 30. a 36. dniem ich życia.  

3. Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono na 16 szczurach, młodocianych samcach szczepu 

Wistar, począwszy od 30 dnia ich życia, wiek ten odpowiada okresowi dojrzewania 

u ludzi. W dniu rozpoczęcia eksperymentu zwierzęta ważyły od 100 do 130 g. Szczury 

przetrzymywano po dwa lub trzy osobniki. Środowisko bytowania zwierząt było 

wzbogacane o kołowrotki, tunele oraz drewniane klocki, co zapewniało poprawę ich 
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dobrostanu, zapobiegało agresji pomiędzy osobnikami, a także pozwoliło na otrzymanie 

bardziej miarodajnych wyników. Zwierzętom zapewniono stały, nieograniczony dostęp 

do karmy i wody przez cały okres doświadczenia. Wszystkie czynności przeprowa-

dzano w godzinach od 8:30 do 19:30, przy czym zwierzęta miały zapewniony  

12-godzinny stały rytm dobowy dzień-noc. Procedury zostały wcześniej zatwierdzone 

przez Lokalną Komisję Etyczną. Po przeprowadzeniu handlingu, mającego na celu 

zmniejszenie stresu zwierząt oraz przyzwyczajenie do eksperymentatorów, szczury 

zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup, po osiem osobników każda.  

W doświadczeniu użyto fizjologicznego, wodnego roztworu chlorku sodu (0,9% 

NaCl, Frasenius) oraz roztworu chlorowodorku mefedronu (Toronto Resaerch Che-

micals), który sporządzano przed każdą sesją iniekcji (ex tempore) poprzez rozpusz-

czenie substancji we wspomnianym powyżej roztworze chlorku sodu, w proporcji 10 mg 

chlorowodorku mefedronu na 2 ml 0,9% roztworu NaCl.  

Wszystkie podania zostały przeprowadzone przez troje tych samych eksperymen-

tatorów, roztwory podawano dootrzewnowo (i.p.), przy wykorzystaniu jak najmniej-

szych igieł, zamiennie po lewej lub prawej stronie tułowia zwierzęcia. Iniekcje prowa-

dzono trzy razy dziennie, z zachowaniem równych odstępów czasu pomiędzy iniekcją 

pierwszą a drugą i drugą a trzecią. Roztwory podawano przyjmując objętość 2 ml na 

1 kg masy ciała zwierzęcia. 

Jedna z dwóch grup badawczych otrzymywała codziennie, przez 7 kolejnych dni 

trzy iniekcje z roztworu chlorowodorku mefedronu w dawce 10 mg/kg masy ciała, 

a grupa druga roztwór chlorku sodu w analogicznej objętości. Po każdej iniekcji zwie-

rzęta wracały do swoich klatek. Codziennie rano, przed pierwszą sesją iniekcji zwierzęta 

ważono z zachowaniem dokładności 1 g na standardowej wadze laboratoryjnej. 

Po zakończeniu eksperymentu masowego zwierzęta zostały przekazane do dalszych 

badań zgodnie z zasadą „3R” (Raplacement – zastąpienie, Reduction – ograniczenie, 

Refinement – udoskonalenie).  

4. Ocena statystyczna wyników 

Po zakończeniu eksperymentu wyliczono procent masy każdego dnia zwierzęcia 

w stosunku do pierwszego dnia eksperymentu oraz bezwzględny przyrost masy pomię-

dzy pierwszym i ostatnim dniu doświadczenia. Otrzymane wyniki zostały opracowane 

statystycznie z wykorzystaniem programu Graph-Pad Prism 8,0. Analizę statystyczną 

codziennych przyrostów oparto na dwuczynnikowej analizie wariancji (two-way 

ANOVA), a do porównań pomiędzy grupami wykorzystano test post-hoc Sidaka. Do 

porównania bezwzględnego przyrostu pomiędzy początkiem o końcem eksperymentu 

użyto testu t Studenta dla prób niezależnych. Różnicę uznawano za istotne staty-

stycznie, gdy wartość współczynnika P wyliczonego przez oprogramowanie była 

mniejsza od 0,05 (P < 0,05). 

Ryciny przedstawiają średnie wyników z danej grupy z uwzględnieniem standar-

dowego błędu pomiaru (SEM). 

5. Wyniki 

Dwuczynnikowa analiza wariancji (two-way ANOVA) wykazała występowanie 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami w procentowym przyroście 

masy badanych zwierząt (czynnik czasu F (6, 84) = 234,3; P < 0,0001, czynnik 
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substancji F (1, 14) = 14,68; P < 0,01 oraz interakcja F (6, 84) = 7,770; P < 0,0001). 

Zastosowanie testu post-hoc Sidaka wskazało na występowanie istotnych statystycznie 

różnic pomiędzy badanymi grupami począwszy od trzeciego dnia doświadczenia. 

Dzień 3 oraz 4: P < 0,05; dzień 5: P < 0,001: dzień 6 i 7: P < 0,0001 (rys. 1). 
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Rysunek 1. Wpływ wielokrotnego podania mefedronu na procentowy przyrost masy młodocianych szczurów 

[opracowanie własne] 

Test t Studenta dla prób niezależnych wykazał istotną statystycznie różnicę pomiędzy 

badanymi grupami w bezwzględnym przyroście wyrażonym w gramach pomiędzy 

pierwszym a ostatnim dniem doświadczenia: P < 0,01 (rys. 2). 
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Rysunek 2. Wpływ wielokrotnego podania mefedronu na przyrost masy ciała pomiędzy pierwszym 

a ostatnim dniem doświadczenia [opracowanie własne] 
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6. Dyskusja 

W przeprowadzonym przez nas badaniu wykazano istotny statystycznie wpływ 
wielokrotnego podawania mefedronu na tempo przyrostu masy młodocianych szczurów. 
Pomiary zwierząt otrzymujących badaną substancję w dawce 10 mg/kg masy ciała, 
trzy razy dziennie przez 7 dni, wykazały mniejszy procentowy przyrost wyjściowej 
masy począwszy od trzeciego dnia badania. Stwierdzono również, że łączny suma-
ryczny przyrost masy pomiędzy 30 a 36 dniem życia był znacząco mniejszy w porów-
naniu do grupy kontrolnej, otrzymującej iniekcje 0,9 % chlorku sodu. 

Dostępne dane naukowe wskazują również na możliwą redukcję masy ciała młodo-
cianych szczurów, jednak zespół Lopez-Arnau (2015) zastosował wyższą dawkę 
mefedronu w innym schemacie podawania: trzy razy 25 mg/kg masy ciała, co dwie 
godziny, przez dwa kolejne dni. Ten schemat dawkowania miał odzwierciedlać stoso-
wanie mefedronu podczas weekendów, w przedstawionych we wstępie ciągach. Co 
ważne opisywany spadek masy ciała był przejściowy i po tygodniu od zakończonego 
badania nie stwierdzano różnic pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną [20]. 

W innym badaniu przeprowadzonym przez Motbeya (2012) i wsp. dokonano oceny 
wpływu mefedronu w dawce 30 mg/kg masy ciała podawanego jeden raz dziennie – 
jednorazowo i przez 10 dni. Dodatkowo w doświadczeniu tym oceniono wpływ 
podawania metamfetaminy w dawce 2,5 mg/kg masy ciała w tym samym schemacie 
dawkowania. Otrzymane wyniki wskazały na istotne statystycznie zmniejszenie tempa 
przyrostu masy w porównaniu do grupy kontrolnej jedynie przy zastosowaniu 10 
dawek mefedronu. Działania tego nie zaobserwowano dla jednorazowej dawki, ani dla 
żadnej z grup, którym podawano metamfetaminę [21]. 

Prezentowane doświadczenie oraz dane literaturowe wskazują jednoznacznie, że 
stosowanie mefedronu w wieku dorastania ma negatywny wpływ na wzrost organizmu. 
Doniesienia literaturowe wskazują, iż powodowane mefedronem zmniejszenie tempa 
przyrostu masy jest odwracalne, jednak należy pamiętać, że badania zostały wykonane 
na modelu zwierzęcym, czas trwania był ograniczony, a używanie „dopalaczy” 
wykazuje ponadto wiele innych szkodliwych działań na organizm. 

Stosowanie substancji psychostymulujących, między innymi pochodnych β-katy-
nonu, a wśród nich mefedronu jest wciąż poważnym i nierozwiązanym problemem 
w wielu społeczeństwach na świecie. Szczególnie niebezpieczny wydaje się fakt, że 
środki te stosowane są głównie przez osoby młode. Używanie substancji psycho-
aktywnych poza stwarzaniem bieżącego ryzyka nagłej utraty życia, może mieć również 
negatywne konsekwencje na ich późniejszy stan zdrowia i jakość funkcjonowania. 

7. Wnioski 

Mefedron podawany trzy razy dziennie przez 10 kolejnych dni negatywnie wpływa 
na rozwój młodocianych osobników, wyrażony w tempie przyrostu masy ciała. 
Powyższe badanie przyczynia się do pogłębienia wiedzy na temat działania mefedronu – 
przedstawiciela jednej z największych grup nowych substancji psychoaktywnych –  
β-katynonów. 

W przyszłości uzasadnione wydaje się przeprowadzenie doświadczenia, w którym 
obliczona zostałaby masa spożywanej karmy i wypijanej wody oraz temperatury 
zwierząt badanych w celu ustalenia, czy obserwowany efekt zmniejszenia przyrostu 
masy ciała wynika z działania zmniejszającego łaknienie, czy z przyśpieszenia metabo-
lizmu, bądź obu z tych czynników. 
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Wpływ wielokrotnego podania mefedronu na masę ciała młodocianych szczurów 

Streszczenie 

Pochodna β-katynonu – mefedron jest związkiem należącym do grupy nowych substancji psychoaktyw-

nych potocznie nazywanych dopalaczami. Zażywany jest on głównie przez osoby młode, a jego stosowanie 

może mieć negatywne konsekwencje na rozwój organizmu. Mefedron strukturą chemiczną i właściwo-

ściami zbliżony jest do amfetaminy – substancji, która poza działaniem stymulującym i euforyzującym 

wykazuje także silny wpływ anorektyczny. W legalnym obrocie dostępny jest lek zawierający buproprion 

– związek, który podobnie jak mefedron, należy do β-katynonów. 

Badanie przeprowadzono w celu oceny wielokrotnego podania mefedronu dorastającym szczurom na 

przyrost masy ciała. Młodocianym samcom rasy Wistar, począwszy od 30 dnia życia, 3 x dziennie przez 7 

dni podawano dootrzewnowo roztwór mefedronu w postaci chlorowodorku w dawce 10 mg/kg lub 0,9% 

roztwór chlorku sodu. Zwierzęta były ważone codziennie przed poranną iniekcją. Na podstawie uzyskanych 

wyników obliczono procentowy przyrost masy ciała pomiędzy poszczególnymi dniami badania. 

Szczury które otrzymywały mefedron wykazały mniejszy przyrost masy ciała w porównaniu do zwierząt 

z grupy kontrolnej. Otrzymane wyniki wskazują na szkodliwy wpływ tej substancji na rozwijający się 

organizm. 

Słowa kluczowe: mefedron, dopalacze, stymulanty, masa ciała 

Effect of repeated administration of mephedrone on body weight of adolescent rats 

Abstract 

Derivative of β-cathinone – mephedrone is a compound belonging to the group of new psychoactive 

substances commonly called legal highs. It is mainly used by young people, and its abuse can have 

negative consequences for the development of the body. Mephedrone's chemical structure and properties 

are similar to amphetamines - a substance that, in addition to stimulating and euphorizing, also has a strong 

anorectic effect. On the legal market there is a medication containing - a compound that, like mephedrone, 

belongs to β-cathinones class. 

The study was conducted to evaluate repeated administration of mephedrone to adolescent rats on their 

weight gain. Juvenile Wistar males, from 30 days of age, 3 times daily for 7 days were given intra-

peritoneal solution of mephedrone hydrochloride 10 mg/kg or 0.9% sodium chloride as a control substance. 

The animals were weighed daily before morning injection. Based on the results obtained, the percentage 

weight gain between the individual days of the study was calculated. 

Rats receiving mephedrone showed less weight gain compared to control animals. The results obtained 

indicate a harmful effect of this substance on the developing organism. 

Keywords: mephedrone, legal highs, stimulants, body weight 
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MCORD – detektor promieniowania kosmicznego 

w projekcie NICA-MPD 

1. Wstęp 

W Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej rozpoczęto budowę 

nowego kompleksu akceleratorów produkujących przeciwbieżne wiązki jonów w celu 

badania właściwości gęstej materii barionowej (patrz rys. 1). Jednym z głównych ele-

mentów detekcyjnych kompleksu NICA [1] jest detektor wielofunkcyjny MPD [2], który 

został zaprojektowany do śledzenia produktów zderzeń hadron-hadron, które będą 

emitowane z punktu przecięcia wiązek przyspieszonych w przeciwnych kierunkach. 

MPD będzie umieszczony w specjalnej hali eksperymentalnej, a jego działanie będzie 

nadzorowane przez specjalny system kontroli detektorów (DCS), którego główną 

częścią jest Slow Control System [3, 4]. DCS będzie zlokalizowany w szafach rako-

wych umieszczonych na platformie NICA-MPD-PLATFORM [5] stojącej tuż obok 

MPD (patrz rys. 2). 

Zadaniem wszystkich sub-detektorów wchodzących w skład MPD jest dostarczanie 

niezbędnych informacji do odtworzenia każdego zdarzenia. Miony z promieniowania 

kosmicznego są jednym ze źródeł tła w detektorach takich jak MPD, ponieważ generują 

podobne lub nawet identyczne sygnały, jak cząstki naładowane powstające podczas 

zderzeń lub podczas rozpadu cząstek obojętnych. Do tej pory MPD nie jest wyposa-

żony w dedykowany detektor mionowy i może mieć problemy z identyfikacją mionów 

powstałych po zderzeniu. Z tego względu MPD potrzebuje dodatkowego systemu 

wyzwalającego (trygera), który mógłby być użyty do identyfikacji sygnałów induko-

wanych przez cząstki z pęków atmosferycznych (głównie mionów), oraz do rozpozna-

wania mionów lecących z centrum MPD po zderzeniach. Taki system może być 

                                                                
1 Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock-Świerk, Polska. 
2 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, 141980, Rosja. 
3 Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Polska. 
4 Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 25-369 Kielce, Polska. 
5 Uniwersytett Śląski, 40-007, Katowice, Polska. 
6 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 31-342, Kraków, Polska. 
+ Autor korespondencyjny: marcin.bielewicz@ncbj.gov.pl. 
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również użyty do kalibracji i testowania innych sub-detektorów z pomocą mionów 

kosmicznych w czasie pracy bez wiązki z akceleratora, oraz do badań pęków atmo-

sferycznych o wysokich energiach. Aby spełnić te oczekiwania, zaproponowano otoczyć 

MPD dodatkowym detektorem promieniowania kosmicznego o nazwie MCORD [6-8]. 

 

Rysunek 1. Kompleks NICA [1] 

Podobny dodatkowy detektor promieniowania kosmicznego został dodany do 

detektora ALICE [9] (ACORDE [10]). Główna różnica pomiędzy ACORDE a MCORD 

polega na tym, że ALICE znajduje się głęboko pod ziemią, a MPD na jej powierzchni. 

Specyficzna lokalizacja ALICE i ACORDE tworzy naturalną barierę, która filtruje 

miony kosmiczne o niskiej energii i większość sygnałów pochodzących z kierunków 

innych niż zenitalny. MPD z MCORD-em będzie zlokalizowany na poziomie gruntu, 

dzięki czemu będzie mógł rejestrować miony docierające ze wszystkich kierunków 

między zenitem a horyzontem. Wykorzystanie MPD wraz z jego detektorem śladowym 

TPC (Time Projection Chamber) do obserwacji i analizy wysokoenergetycznych 

pęków atmosferycznych z kierunku horyzontalnego [11] sprawia, że detektor MCORD 

stanie się unikalnym narzędziem na skalę światową, które będzie mogło być wyko-

rzystane np. do próby rozwiązania problemu GZK-cutoff [12], czyli wyjaśnienia pocho-

dzenia cząstek pierwotnego promieniowania kosmicznego o ultra wysokiej energii , 

których według obliczeń teoretycznych nie powinno być. Tego typu obserwacje można 

będzie też wykorzystać do nowego zagadnienia jakim jest próba zlokalizowania 

w przestrzeni kosmicznej źródeł tych ekstremalnie wysokoenergetycznych cząstek. 

Tego typu próby zostały już podjęte bazując na danych z wspomnianego wcześniej 

eksperymentu ALICE-ACORDE [13]. 
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Rysunek 2. Detektor MPD i platforma z elektroniką kontrolną [1, 2] 

Detektor MCORD powinien być w stanie dostarczyć informacji o czasie, położeniu, 

kierunku i amplitudzie sygnału indukowanego przez przechodzące cząstki. Na podstawie 

tych danych powinna być możliwa kalibracja detektorów TPC [14], TOF [15] (Time of 

Flight) i ECal [16] (Electromagnetic Calorimeter), oddzielanie sygnałów powstałych 

od mionów kosmicznych od cząstek powstałych w zderzeniach (Veto), oraz badanie 

wysokoenergetycznych pęków atmosferycznych i identyfikacje potencjalnych źródeł 

na niebie pierwotnych cząstek je tworzących. Detektor MCORD zostanie zaprojekto-

wany i wykonany przez konsorcjum NICA-PL powołane przez kilka polskich instytucji 

naukowych zainteresowanych współpracą przy projekcie NICA i badaniach w ZIBJ 

w Dubnej. Grupa naukowców w ramach konsorcjum zajmuje się wykonaniem analiz 

fizycznych i symulacji oraz projektu detektora i dokumentacji, przygotowaniem demon-

stratora i jego testowaniem, oraz budową samego detektora i jego przyszłą eksploatacją 

w ramach powstałej międzynarodowej kolaboracji MPD. Oprócz prac eksperymen-

talnych, badania będą wspomagane symulacjami wykonywanymi z wykorzystaniem 

kodów CORSIKA [17], GEANT [18] i MCNPX [19]. 

Jako główny element detekcyjny detektora przewidziane są scyntylatory z tworzywa 

sztucznego z półprzewodnikowymi fotopowielaczami do odczytu światła. W począt-

kowej fazie projektu przeprowadzono pomiary i symulacje w celu doboru optymalnego 

kształtu scyntylatorów, konfiguracji fotodetektorów oraz elektroniki odczytu. Na 

podstawie tych analiz zaproponowano kształt i rozmiar MCORD z uwzględnieniem 

wymagań użytkowników MPD, wydajności systemu MCORD oraz kosztów produkcji 

urządzenia. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną podstawowe założenia 

zaproponowanego systemu. W ramach drugiej fazy projektu zostanie wykonany 

i dostarczony do ZIBJ w Dubnej demonstrator detektora MCORD, który będzie mógł 

też służyć do testowania i kalibracji innych sub-detektorów w warunkach laborato-

ryjnych. Ostatnim etapem projektu będzie budowa pełnowymiarowego detektora 

MCORD wokół powierzchni MPD.  
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2. Budowa Detektora 

MPD ma kształt cylindra o długości 8 mi średnicy 6 m. Z tego powodu detektor 

MCORD musi być zaprojektowany przy użyciu stosunkowo tanich i wydajnych 

materiałów, gdyż będzie dużą konstrukcją. Najodpowiedniejszym materiałem do 

wykrywania mionów jest scyntylator z tworzywa sztucznego. Ponieważ detektor MPD 

zawiera duży magnes, wokół którego będziemy montować detektor MCORD, propo-

nujemy stosowanie fotodetektorów niewrażliwych na pole magnetyczne. Taką właści-

wość oferują detektory półprzewodnikowe typu SiPM znane również, jako multi-

pikselowe liczniki fotonów (MPPC). Te fotodetektory zapewniają duży stopień 

wzmocnienia na poziomie 10
5
-10

6
 podobnie jak tradycyjne fotopowielacze, potrafią 

wykrywać nawet pojedyncze fotony i relatywnie niskiego napięcia zasilania na 

poziomie 30-60V [20]. 

Głównymi cechami detektora MCORD powinny być czułość pozycyjna 2D,którą 

można uzyskać poprzez pomiar czasu danego zdarzenia o wystarczającej precyzji i niska 

cena za jednostkę modułu. Takie oczekiwania są przeważnie wzajemnie sprzeczne 

i dlatego konieczne jest stosowanie pewnych kompromisów. Scyntylatory z tworzywa 

sztucznego są jednymi z najlepszych kandydatów, ponieważ są jednym z najtańszych 

materiałów wrażliwych na cząstki naładowane [21, 22]. Mają stosunkowo dużą 

świetlność, zapewniają szybkie impulsy scyntylacyjne i mogą być produkowane 

w dużych rozmiarach. Aby zapewnić odpowiednią czułość pozycyjną 2D, proponujemy 

użycie długich, wąskich scyntylatorów z wbudowanym światłowodem i z dwustronnym 

odczytem światła za pomocą fotodetektorów SiPM. Gdy stosujemy nieduże rozmiary 

tych czujników (1-6 mm), są one relatywnie niedrogie, cechują się wysoką wydaj-

nością i stosunkowo niewielkimi szumami. Różnica czasu w propagacji światła przez 

scyntylator z tworzywa sztucznego zostanie wykorzystana do zdefiniowania punktu 

interakcji cząstek wzdłuż modułu detektora, podczas gdy szerokość i grubość scynty-

latora będzie określać granice punktu ścieżki mionu w płaszczyźnie prostopadłej do 

długiej osi detektora. Długa oś scyntylatorów będzie równoległa do osi detektora 

MPD. Każdy scyntylator będzie schowany wewnątrz szczelnego profilu aluminio-

wego, który zabezpieczy go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem 

kurzu i wilgoci. Wewnątrz profilu będzie również schowana elektronika odczytująca 

sygnał AFE (Analog Front End). Rozmiar pojedynczego scyntylatora będzie wynosił 

1620×72×22 mm, a razem z obudową 1744×80×30 mm (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Scyntylator w aluminiowej obudowie 

Aby skutecznie wykonać konstrukcje detektora MCORD, która z jednej strony 

zapewni łatwość w przenoszeniu poszczególnych części na jego powierzchni, jak i ich 

wykorzystaniu do innych zastosowań, zdecydowaliśmy się na budowę modułową. 

Podstawowym modułem detektora będzie sekcja składająca się z ośmiu scyntylatorów. 

Każda sekcja będzie niezależnym urządzeniem pomiarowym wyposażonym we własną 
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elektronikę odczytu. Na Rysunku 4 widzimy schemat budowy pojedynczej sekcji a na 

Rysunku 5 wygląd sekcji. Budowany obecnie demonstrator będzie się składał z dwóch 

sekcji, które będzie można wykorzystać do pracy w koincydencji dla wykonania pomia-

rów testowych innych detektorów z pomocą mionów promieniowania kosmicznego. 

 

Rysunek 4. Rysunek ideowy pojedynczej sekcji MCORD razem z elektroniką.Legenda: (S) fioletowy – 

scyntylator, (M) niebieski – czujnik SiPM, (R) czerwony – zasilacz, (T) brązowy – czujnik temperatury, 

(A) zielony – wzmacniacz, (R i T i A) – Elektronika AFE, (H) pomarańczowa – HUB & Przetwornik 

napięcia, (D) żółty – System MicroTCA 

 

Rysunek 5. Sekcja MCORD na ramie mocujące 

Z kolei trzy Sekcje będą tworzyły pojedynczy moduł MCORD (rys. 6), który będzie 

instalowany na powierzchni detektora MPD. Aby przeprowadzić pomiary testowe sub-

detektorów umieszczonych wewnątrz MPD za pomocą promieniowania kosmicznego 

zanim zostanie uruchomiona wiązka z akceleratora, planowana jest budowa przy-

najmniej sześciu modułów. Detektora MCORD w kompletnej konfiguracji będzie się 

składał z 28 modułów. Na rysunku 7 widzimy kompletny układ 28 modułów na 

powierzchni MPD. 
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Rysunek 6. Moduł MCORD złożony z trzech sekcji 

 

Rysunek 7. Moduły detektora MCORD na powierzchni MPD 

3. Elektronika Odczytująca i Analizująca Sygnał 

Każdy czujnik SiPM jest bezpośrednio podłączony do modułu analogowego AFE 

(Analog Front End). Moduł ten składa się z prostego podwójnego wzmacniacza, 

którego drugi człon jest odpowiedzialny za kształtowanie wzmocnionego sygnału 

(shaper). Shaper jest przeznaczony do formowania wydłużonego w czasie impulsu tak 

by układ analizujący był wstanie odczytać jego parametry. AFE znajduje się blisko 

detektora montowany wewnątrz aluminiowej osłony scyntylatorów. Z tego powodu 

cały sprzęt AFE powinien być odporny na promieniowanie jonizujące. Jednak musimy 

pamiętać, że detektor MCORD umieszczony jest na zewnętrznej obudowie MPD 

i chroniony przed promieniowaniem przez masywny magnes. Oprócz wzmacniaczy 

AFE składa się z układu zasilania czujników SiPM (napięcie rzędu 70 V) oraz układu 

kompensacji temperaturowej czujnika. Taki układ kompensacji jest niezbędny, gdyż 
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czujniki SiPM są bardzo czułe na zmiany temperatury otoczenia i aby skompensować 

ten wpływ zmienia się nieznacznie napięcie zasilania każdego czujnika z osobna.  

Następnie sygnał jest przesyłany za pomocą krótkiego kabla USB-C o przepu-

stowości 20 Gb/s do kolejnego modułu analogowego nazywanego HUB-em. HUB-y są 

umieszczone na powierzchni MPD w bezpośrednim sąsiedztwie modułów MCORD. 

HUB przesyła sygnały pochodzące z ośmiu kabli USB-C do dwóch kabli SAS, które 

zapewniają wysoką jakość przesyłanego sygnału na duże odległości (kilkadziesiąt 

metrów). Drugą funkcją HUB-a jest konwersja napięć niezbędnych do zasilania płytek 

AFE (5V i 60V).  

Sygnały analogowe są przesyłane kablami SAS do przetwornika analogowo cyfro-

wego (ADC) i następnie w formie cyfrowej do układu FPGA analizującego otrzymane 

dane. Układy FPGA zlokalizowane są na płytach elektronicznych FMC (FPGA 

Mezzaine Card). Wszystkie układy cyfrowe zainstalowane będą w układzie przetwa-

rzania danych MTCA (Micro TCA crate) wersji 4 [23] (rys. 8), które mogą pomieścić 

do 12 kart FMC. Wykorzystując próbkowanie danych 125 MHz pojedyncza krata będzie 

wstanie obsługiwać 384 kanały danych. Całość elektroniki cyfrowej umieszczonej 

w kratach MTCA będzie zlokalizowana na NICA-MPD-PLATFORM. Do obsługi 

całego systemu detektora MCORD potrzebne są cztery kraty MTCA dające możliwość 

odczytu i analizy danych z ponad 1500 kanałów jednocześnie. W pierwszej kolejności 

dane są analizowane w ramach jednego MTCA a następnie porównywane pomiędzy 

nimi by znaleźć głębsze zależności pomiędzy odczytanymi sygnałami.  

 

Rysunek 8. Architektura standardu Micro TCA crate, ver.4 
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Na ostatnim etapie dane są przesyłane do dwóch różnych baz danych: 

 DAQ (Data Aquisition) Wszystkie dane z pomiarów są przesyłane do tego 

systemu bazy danych. Głównym celem tego systemu jest wykonywanie różnych 

algorytmów obliczeniowych na dostarczonych danych w celu rozpoznania 

zjawisk wymagających porównania danych z różnych detektorów [24]; 

 System sterowania SCADA z bazą danych wyposażenia EqDb (Equipment Data 

Base) [25]. Wszystkie dane diagnostyczne użytkowego sprzętu pomiarowego 

i kontrolnego są przesyłane do tego systemu w celu weryfikacji wszelkich awarii 

w systemie, wykrycia niespecyficznych zachowań i parametrów lub wartości 

wykraczających poza limity. Na przykład system może przechowywać wszystkie 

ustawienia dla każdego czujnika SiPM, które można wykorzystać podczas 

konfiguracji całego systemu elektronicznego.  

Opisany powyżej schemat działania i obiegu informacji przedstawia schemat 

ideowy systemu MCORD na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Schemat ideowy system MCORD 

4. Tryger Mionowy Oparty na FPGA 

Wyzwalacz (Trigger) mionowy, zaimplementowany w układzie FPGA, wykorzystuje 

sygnały wytwarzane w scyntylatorze i odczytywane przez fotodetektory (SiPM) 

umieszczone na obu końcach długiego scyntylatora. Następnie sygnały są kształtowane 

przez wzmacniacz i konwertowane do postaci cyfrowej za pomocą przetworników 

ADC. Sygnały cyfrowe będą analizowane w układzie FPGA w celu wyznaczenia 

czasu zarejestrowania i amplitudy sygnałów na obu końcach. Pozycja trafienia mionu 

w scyntylator jest obliczana na podstawie różnicy czasu rejestracji tych sygnałów. Tor 

i kierunek mionu zostaną obliczone w FPGA na podstawie zbieżnych trafień z różnych 

warstw detektora (górna i dolna część MPD). Szybki i podstawowy proces identy-

fikacji trajektorii mionów będzie oparty na oryginalnej koncepcji procesora trajektorii 

mionów dla narzędzia Overlap Muon Track Finder w systemie wyzwalania mionowego 

detektora CMS (Compact Muon Solenoid) [26, 27]. Planuje się, że nasz system mógłby 

generować dwa rodzaje (poziomy) sygnałów wyzwalających które będą różnić się 

opóźnieniem i dokładnością. Sygnał wyzwalający poziomu pierwszego (szybki triger) 
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przekaże informację, że zdarzenie wystąpiło, ale bez określenia jego dokładnych para-

metrów, z opóźnieniem kilkuset nanosekund. Sygnał wyzwalający drugiego poziomu 

(sygnał trigera normalny) dostarczy pełnej informacji o sygnale uzyskanym po jego 

pełnej analizie, z opóźnieniem ok. 10-15 mikrosekund. Podane wartości opierają się na 

potencjalnych możliwościach elektroniki i nie są oparte na wyznaczonych właści-

wościach scyntylatorów. 

5. Symulacje 

Podczas projektowania dużych systemów pomiarowych, takich jak MCORD, do 

oszacowania wydajności systemu wymagane jest wykonanie szeregu symulacji 

interakcji mionów ze scyntylatorami, ścianami budynków i elementami detektora. 

W tym celu przeprowadzono symulacje, aby uzyskać informacje o: 

 energii i rozkładach kątowych cząstek uważanych za „promieniowanie kosmiczne” 

docierające do MPD; 

 rozkładach energii i kątów padania kosmicznych mionów, które mogą przejść 

przez MPD (z uwzględnieniem interakcji z obudową detektora i magnesem); 

 sygnałach mionów, które można by wykorzystać do kalibracji podsystemów 

MPD; 

 energii i rozkładach kątowych mionów i innych naładowanych cząstek genero-

wanych podczas zderzeń, które mogą wydostać się z wnętrza MPD. 

Rozkład energii i skład promieniowania kosmicznego obliczono za pomocą kodu 

CORSIKA. Oddziaływania mionów z detektorem MPD obliczono za pomocą kodu 

GEANT 3 i 4. Stwierdzono, że wpływ ścian budynku na strumień mionów docierający 

do MPD z otoczenia jest pomijalny. Równolegle oprócz symulacji, w trakcie produkcji 

detektorów przeprowadzana jest charakterystyka laboratoryjna detektorów służąca do 

przyszłej optymalizacja ich działania. Poniżej zostaną przedstawione niektóre 

z uzyskanych przez nasz zespół wyników. 

 

Rysunek 10. Rozkład kątowy komponentów szerokich pęków atmosferycznych 
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Na rysunku 10 widzimy przykład symulacji wykonanych kodem CORSIKA. Cząstki 

pierwotnego promieniowania docierające z kosmosu wchodząc w interakcje z cząstkami 

naszej atmosfery tworzą kaskady nowych cząstek, które docierają do powierzchni 

ziemi. Obserwowane strumienie tych cząstek zależą od kierunku obserwacji względem 

zenitu. Jak widać na podstawie przedstawionego wykresu, gdy analizujemy cząstki 

o energii powyżej 1 GeV, to na powierzchni gruntu zdecydowanie dominują miony, 

a ich strumień dochodzący z kierunku zenitalnego jest zdecydowanie większy niż od 

strony horyzontu. 

 

Rysunek 11. Stopień transmisji mionów poprzez detektor MPD w zależności od ich energii 

Rysunek 11 pokazuje nam, jaką energię muszą posiadać miony, aby były zdolne 

przelecieć przez całą objętość cylindra detektora MPD. Miony o niższej energii są po 

drodze pochłaniane lub rozpraszane i nie jest możliwa ich detekcja przez warstwę 

detektora MCORD znajdującą się po przeciwnej stronie MPD. Na podstawie wykresu 

widzimy, że mion musi mieć energię większa niż 2 GeV, aby sygnał z detektora 

MCORD mógł posłużyć innym detektorom do testowania i kalibracji. W przypadku, 

gdy wewnątrz MPD nie będzie zainstalowany jeszcze sub-detektor ECal wystarczającą 

energią jest 1,7 GeV. Uzyskana z symulacji kodem GEANT wartość energii progowej 

posłuży nam do wyznaczenia czasu, jaki będzie potrzebny do wykonania takiej kali-

bracji. W celu wyznaczenia czasu kalibracji potrzebujemy informacji o liczbie odpo-

wiednich mionów przylatujących z różnych kierunków względem zenitu na jednostkę 

czasu. W tym celu nasz zespół przygotował dedykowany generator Cofluxim (Autor: 

K. Wójcik). który umożliwia podanie ilości prawidłowych zdarzeń (liczby mionów 

o odpowiedniej energii przelatujących przez detektor MPD) w zależności od obranego 

kierunku obserwacji.  
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Rysunek 12. Wynik pracy generatora Cofluxim w przypadku uwzględnienia geometrii detektorów MCORD 

(zewnętrzny pierścień), TOF (środkowy pierścień) oraz TPC (wewnętrzny cylinder) 

Na rysunku 12 widzimy (w postaci czarnych kropek) miejsca oddziaływania mionów 

w trzech detektorach: MCORD, TOF i TPC (przedstawione tylko w miejscach wejścia 

i wyjścia do/z detektora TPC) w ciągu jednej godziny. Na tej podstawie możemy 

określić, ile takich zdarzeń dotyczy mionów, które przeleciały przez obie warstwy 

detektora MCORD i przez inne detektory wewnątrz MPD w zadanym czasie. Na 

podstawie określonych wymagań każdego z sub-detektorów (minimalna statystyka dla 

przeprowadzenia skutecznej kalibracji) możemy określić czas, jaki będzie niezbędny 

dla przeprowadzenia pełnego procesu kalibracji za pomocą np. 6 modułów detektora 

MCORD (rys. 13), co stanowi liczbę modułów przygotowywanych w ramach obecnego 

etapu realizacji projektu. 

 

Rysunek 13. Trzy konfiguracje 6 modułów MCORD na powierzchni MPD umożliwiające przeprowadzenie 

pełnej kalibracji innych sub-detektorów 
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6. Podsumowanie 

Niniejsza praca jest częścią działań Konsorcjum NICA-PL. W artykule przedsta-
wiono koncepcję budowy uniwersalnego, rekonfigurowalnego, modułowego systemu 
wyzwalania mionowego dla detektora MPD. Część detekcyjna oparta jest na relatywnie 
niedrogich scyntylatorach z tworzywa sztucznego z fotodetektorami krzemowymi 
SiPM do odczytu światła. 

Do budowy analitycznej części urządzenia zostanie wykorzystany standard 
MTCA 4.0, zaprojektowany specjalnie do wykorzystania w eksperymentach fizyki 
wysokich energii. Zastosowane rozwiązanie bazuje na powszechnie używanej aparaturze 
stosowanej w CERN i GSI. Zaproponowano zastosowanie wymiennych modułów 
elektroniki analogowej i cyfrowej. Proponowane rozwiązanie sprzętowe pozwala na 
łatwą modyfikację systemu pod kątem wymaganej liczby kanałów, a co za tym idzie 
wymaganej liczby modułów FMC/AMC i kaset MTCA. 

Kluczową kwestią jest wykorzystanie układów FPGA do szybkiego, zaawanso-
wanego numerycznie przetwarzania sygnału z detektorów o niskim opóźnieniu w celu 
dokładnego określenia czasu i miejsca przejścia cząstki jonizującej przez scyntylator. 
Zaproponowane podejście pozwoli na uzyskanie wysokiej dokładności i jakości 
danych pomiarowych, pomimo założonego ograniczenia pasma transmisji analogowej 
w celu zminimalizowania poziomu zakłóceń, a także kosztów budowy kompletnego 
urządzenia.  

Pierwszym zastosowaniem opisanego detektora MCORD będzie wykorzystanie 
jego elementów do przeprowadzenia pomiarów testowych i kalibracyjnych pozostałych 
sub-detektorów MPD przy pomocy mionów promieniowania kosmicznego. Pomiary te 
należy wykonać zanim akcelerator dostarczy pierwszą wiązkę do zderzacza, a następnie 
należy je przeprowadzać cyklicznie podczas normalnej pracy operacyjnej detektora 
MPD. Detektor MCORD może też wspomóc inne detektory MPD w identyfikacji 
mionów wysokiej energii, pochodzących z rozpadów cząstek powstałych podczas 
zderzeń jonów. Dodatkowym, ale bardzo istotnym atutem MCORD będzie możliwość 
wykorzystania go do obserwacji pęków atmosferycznych docierających do nas z dowol-
nego kierunku względem zenitu. Te obserwacje mogą się stać ważną kontynuacja 
i istotnym rozszerzeniem badań prowadzonych wcześniej w laboratoriach CERN. Tym 
samy detektor MCORD może istotnie rozszerzyć zakres zagadnień fizycznych, jakimi 
będzie zajmować się eksperyment MPD. 
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MCORD – detektor promieniowania kosmicznego w projekcie NICA-MPD 

Streszczenie 
Zespół detektorów MPD (Multi-Purpose Detector) jest głównym elementem nowego zderzacza jonów 
NICA (New Ion Collider fAcility) budowanego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (ZIBJ) 
w Dubnej w Rosji. Detektor MPD jest imponującym rozmiarów systemem detekcyjnym mający na celu 
badanie produktów zderzeń hadronów. Eksperymenty prowadzone na MPD mają być uzupełnieniem badań 
prowadzonych w laboratoriach CERN. W celu zwiększenia funkcjonalności MPD, zaproponowano uzupeł-
nienie go o dodatkowy system trygera mionowego. Tryger ten będzie wykorzystywany m.in. do kalibracji 
i testów innych sub-detektorów MPD za pomocą cząstek promieniowania kosmicznego w czasie, gdy 
akceleratora nie będzie produkował wiązki do eksperymentów. Dodatkowo wspomniany tryger może być 
wykorzystywany jako detektor Veto do odrzucania podczas eksperymentów tła pochodzącego od promie-
niowania kosmicznego. Do jego zaprojektowania i konstrukcji została zaproszona grupa polskich naukow-
ców z Konsorcjum NICA-PL. W skład Konsorcjum wchodzą polskie instytucje naukowe zainteresowane 
współpracą w ramach projektów NICA i MPD, a jego głównym celem jest ułatwienie i koordynacja tej 
współpracy. Zaproponowano, by detektor MPD otoczyć z zewnątrz dodatkowym detektorem promieniowania 
kosmicznego w kształcie cylindra o nazwie MCORD (MPD COsmic Ray Detector). MCORD będzie 
oparty na długich (1,6 m) plastikowych scyntylatorach z krzemowymi fotopowielaczowymi (SiPM) do 
odczytu światła, oraz układem elektronicznym FPGA opartym na standardzie MicroTCA do analizy 
uzyskanych sygnałów. Detektor MCORD został tak zaprojektowany, aby mógł być również wykorzystywany 
do astrofizycznych obserwacji pęków atmosferycznych inicjowanych przez wysokoenergetyczne cząstki 
pierwotnego promieniowania kosmicznego. Dzięki swej konstrukcji daje możliwość analizowania sygnałów 
z dowolnego kierunku względem zenitu i horyzontu. Ta cecha czyni go unikalnym narzędziem tego typu 
w skali światowej. 
Słowa kluczowe: detektor promieniowania kosmicznego, kompleks NICA, detektor MPD, FPGA, standard 
MicroTCA, tryger, pęki atmosferyczne 

MCORD – cosmic ray detector in the NICA-MPD project 

ABSTRAcT 
The MPD (Multi-Purpose Detector) complex is the main component of the NICA (New Ion Collider 
fAcility) being built at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia. The MPD detector 
is an impressive detection system designed to study the products of hadron collisions. The experiments 
conducted at MPD are to complement the research carried out in CERN laboratories. To increase the 
functionality of MPD, it was proposed to supplement it with an additional muon trigger system. This 
trigger will be used to calibrate and test other MPD sub-detectors with cosmic ray particles while the 
accelerator is not producing the experimental beam. Additionally, the trigger can be used as a Veto detector 
to reject cosmic rays background during experiments. A group of Polish scientists from the NICA-PL 
Consortium was invited to design and construct it. The Consortium includes Polish scientific institutions 
interested in cooperation under the NICA and MPD projects, and its main goal is to facilitate and 
coordinate this cooperation. It was proposed to surround the MPD detector with an additional cylinder-
shaped cosmic ray detector called MCORD (MPD COsmic Ray Detector). The MCORD will be based on 
long (1.6 m) plastic scintillators with silicon photomultiplier (SiPM) for light reading and an FPGA 
electronics based on the MicroTCA standard for the analysis of the obtained signals. The MCORD detector 
was designed also to be used for astrophysical observations of air showers initiated by high-energy 
particles of primary cosmic rays. Due to its design, it enables the analysis of signals from any direction in 
relation to the zenith and horizon. This feature makes it a unique tool of this type in the world. 
Keywords: cosmic ray detector, NICA complex, MPD detector, FPGA, MicroTCA standard, trigger, 
atmospheric shower 
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