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NIEZAKOŃCZONA HISTORIA PEWNEGO LEKU

Adam Gryff-Keller

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, agryff@ch.pw.edu.pl

Obserwacje z dziedziny botaniki doprowadziły do odkrycia nowej grupy
herbicydów, które pod względem chemicznym są triketonami, pochodnymi 1,3-
cykloheksadionu. Stwierdzono, że herbicydy te są inhibitorami pewnego enzymu,
pełniącego ważną rolę u roślin. Dalsze badania biochemiczne i toksykologiczne
wykazały, że bardzo podobny enzym wykorzystywany jest na biochemicznym szlaku
metabolizmu tyrozyny również w organizmie człowieka. Ten ciąg zdarzeń doprowadził
ostatecznie do odkrycia, że odpowiednio wyselekcjonowany przedstawiciel herbicydów
triketonowych,

O

O

O

F3C

H

NO2

2-(2-nitro-4-trifluorometylobenzoilo)-cykloheksa-1,3-dion (NTBC) może zostać
zastosowany jako ratujący życie lek w przypadku tyrozynemii typu 1, ciężkiej
dziedzicznej choroby metabolicznej. Podczas wyjaśniania na poziomie molekularnym
mechanizmu aktywności tego leku, które jest jeszcze w toku, pewną rolę odegrały
również spektroskopia NMR i obliczenia teoretyczne. Jest godne zauważenia, że
odkrycie leku i zrozumienie jego działania dokonało się dzięki współdziałaniu wielu
dyscyplin naukowych.
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IN VINO VERITAS – KILKA REFLEKSJI CHEMIKA

Zbigniew Czarnocki

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, czarnoz@chem.uw.edu.pl

Inspiracją do podjęcia takiego tematu stała się uwaga Profesora Richarda
Feynmana, poczyniona na jednym z jego słynnych wykładów, o mnogości i różno-
rodności procesów fizycznych składających się na powstanie wina, co miało ilustrować
złożoność przyrody.

Patrząc na kieliszek tego cennego napoju można też pomyśleć o tych
niezliczonych cyklach biochemicznych, które w roślinach prowadzą od przemiany
energii świetlnej w chemiczną, poprzez cały szereg niesłychanie skomplikowanych
transformacji składających się na mozaikę chemii procesów życiowych, aż po
kunsztowne zastosowanie przez człowieka subtelnych technologii fermentacyjnych
i uszlachetniających, prowadzonych na przykład przy użyciu mikroorganizmów.

Temat jest oczywiście zbyt szeroki, aby możliwa była jego nawet pobieżna
prezentacja. Omówione zostaną jedynie wybrane elementy, które wydają się kluczowe
dla tematu przewodniego. Wspomniane też będą wyniki współczesnych badań nad
wybranymi aspektami medycznymi spożycia wina, nie tylko związanymi bezpośrednio
z metabolizmem etanolu, ale też modnymi ostatnio a występującymi w winie
antyutleniaczami i neutralizatorami szkodliwych rodników, towarzyszącym
różnorodnym aspektom procesów życiowych.

Wykład w zamierzeniu ma mieć charakter popularny i promować dziedzinę
chemii związków naturalnych. Niestety, na wykładzie nie przewiduje się degustacji
związanej z tematem, a także brak w nim będzie jakichkolwiek elementów agitacyjnych
czy reklamowych, co jest naturalną konsekwencją faktu, że kompetencje wykładowcy
ograniczają się wyłącznie do chemii.
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CHEMIA MEDYCZNA NEUROPEPTYDÓW

Andrzej W. Lipkowski, Patrycja Kleczkowska, Katarzyna Kurzepa,
Anna Grabowska

Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
PAN im. M. Kossakowskiego, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa,

andrzej@lipkowski.org

W ubiegłym wieku w sposób empiryczny opracowano szereg leków działających
na ośrodkowy układ nerwowy. Gwałtowny rozwój metod biologii medycznej pozwolił
na poznanie mechanizmów funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego oraz jego
współdziałania z całym organizmem człowieka. Udało się powiązać działanie
dotychczas znanych leków z endogennymi procesami. Okazało się, że peptydy
(neuropeptydy) stanowią zasadniczy element komunikacji i regulacji funkcjonowania
układu nerwowego i że to ich działanie, kompepetywnie lub niekompetytywnie, jest
modulowane przez znane leki. Właściwości chemiczne i biologiczne leków oraz ich
endogennych odpowiedników neuropeptydowych są dramatycznie różne. Endogenne
neuropeptydy żadko są skuteczne w terapii. Jednakże powiązanie mechanizmów
biologicznego działania peptydów, efektów działania znanych leków oraz rozwój
nowoczesnych metod podawania leków pozwala na opracowanie nowych generacji
leków będących peptydomimetykami endogennie działających neuropeptydów.
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Z POTENCJOMETRIĄ PRZEZ GRANICE, CZYLI
O NOWOCZESNYCH ELEKTRODACH JONOSELEKTYWNYCH

Agata Michalska

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

Czujniki potencjometryczne są użytecznym narzędziem elektroanalitycznym
stosowanym w wielu dziedzinach życia, elektrodami tymi można oznaczać aktywność
ponad 60 analitów w różnych, często złożonych, próbkach. Substancje, które można
oznaczać wykorzystując sensory potencjometryczne to nie tylko proste jony: aniony czy
kationy, ale również jony kompleksowe czy anality elektroobojętne. Wśród często
wykorzystywanych w życiu codziennym czujników potencjometrycznych wymienić
należy sondę lambda – wysokotemperaturowe potencjometryczne tlenowe ogniwo
stężeniowe. Elektroda pH-metryczna czy elektroda potasowa należą do innej klasy
czujników potencjometrycznych. W czujnikach tego typu sygnałem analitycznym jest
różnica potencjałów pomiędzy próbką a membraną. W zamierzeniu, mierzony potencjał
zależy tylko od zmian aktywności oznaczanych jonów, stąd też elektrody tego typu
nazywane są jonoselektywnymi.

Złota era potencjometrii wykorzystującej elektrody jonoselektywne przypada na
lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku. Rozwój elektroniki, nowe możliwości
syntezy organicznej i wykorzystanie tworzyw sztucznych jako materiałów matrycy
membrany pozwoliło znacznie uprościć konstrukcję elektrod jonoselektywnych.

W kolejnych latach znaczny wysiłek badawczy był skierowany na opracowanie
miniaturowych, bezobsługowych czujników potencjometrycznych, które można
zastosować w złożonych układach analitycznych. Wymaga to jednak dalszego
uproszczenia konstrukcji elektrod jonoselektywnych.

Granica użyteczności analitycznej potencjometrii związana jest z nernstowską,
logarytmiczną zależnością potencjału od zmian aktywności oznaczanych jonów w
próbce, z wpływem innych jonów obecnych w próbce na mierzony sygnał analityczny
oraz granicą wykrywalności. Zagadnienia te cieszą się szczególnym zainteresowaniem
badaczy w ostatnich latach. Nie zmieniając zasadniczo stosowanych membran uzyskano
znaczną poprawę granicy wykrywalności elektrod jonoselektywnych, która dla
nowoczesnych elektrod osiąga wartości rzędu 10–10 czy nawet 10–12 mol/dm3.
Wykorzystując podobną zasadę znacznie poprawiono również selektywność czujników
potencjometrycznych. Podobne wartości parametrów analitycznych uzyskuje się
obecnie również dla miniaturowych czujników potencjometrycznych.

Do największych wyzwań współczesnej potencjometrii można zaliczyć poprawę
czułości oznaczeń potencjometrycznych – tak aby zmiana potencjału związana z
jednostkową zmianą aktywności analitu jednowartościowego była większa niż 59 mV
oraz opracowanie miniaturowych elektrod odniesienia nie zawierających elektrolitu
wewnętrznego, o parametrach analitycznych odpowiadających tradycyjnie
wykorzystywanym elektrodom chlorosrebrowym czy kalomelowym.
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THE EFFECT OF THE COUNTER ION ON THE KINETICS OF THE REACTION
BETWEEN RUTHENIUM(III) COMPLEXES AND HUMAN SERUM ALBUMIN

J. K. Abramski,a J. Ferenc,a K. Pawlak,a A. R. Timerbaev,b B. K. Keppler,b
M. Jarosza

aDepartment of Analytical Chemistry, Warsaw University of Technology,
Noakowskiego 3, 00-664 Warsaw, Poland, jkabramski@ch.pw.edu.pl

bInstitute of Inorganic Chemistry, University of Vienna, Vienna, Austria

This study is focused on the comparative analysis of human serum albumin
interactions with two ruthenium(III) complexes, which contain the anion trans-
tetrachlorobis(1H-indazole)ruthenate(III) and indazolium/sodium counter ion. The
indazolium [trans-tetrachlorobis(1H-indazole)ruthenate(III)], also known as the
KP1019, is an anticancer drug being in the advanced clinical testings. Changing the
indazolium counter ion for sodium one affects solubility of the drug and the time of
reaction with the human serum albumin. The basic study was being carried out with Vis
spectrophotometry. Additional experiments were performed by using of capillary
electrophoresis coupled to ICP MS.

All spectrophotometric measurements were done under settled conditions
allowing to compare kinetics of the reactions of both ruthenium drugs with albumin.
Ru(III) anticancer complexes were incubated in the solution containing 100 mM NaCl
and 25 mM phosphate buffer, pH 7.4. They were kept in 37°C and only for
measurement were exposed to the room temperature. Measurements were taken every 8
minutes during 2 hours. The time was long enough to complete the reactions. The exact
time when the reaction reaches its maximum speed was calculated using derivative
methods.

Additional studies for the KP1019 were made using capillary electrophoresis
hyphenated by CETAC CEI-100 interface with inductively coupled plasma mass
spectrometry detection. The interface self aspirates outgoing solution from capillary,
enriches it with make-up solution and then nebulizes it. Enrichment with make-up
solution is an essential step for ICP MS, because volume of a liquid coming from
capillary is not adequate to the working conditions of the ICP MS.

It was found out that use of CTAB, cationic surfactant, was necessary to invert
electroosmotic flow and to decrease adsorption of albumin on the capillary wall.
Negative polarization was applied. 10 mM phosphate buffer (pH 7.4) with 10 mM
CTAB was used as running buffer. Samples were prepared and treated exactly in the
same manner as for spectrophotometrie analysis described above. Analysis were run in
the room temperature.

The present study continues our previous research devoted to cisplatin [1] and
KP1019 [2] interactions with transporting protein.

                                                          
[1] A. R. Timerbaev, S. S. Aleksenko, K. Polec-Pawlak, R. Ruzik, O. Semenova, C. G. Hartinger, S.

Oszwałdowski, M. Galanski, M. Jarosz, B. K. Keppler, Electrophoresis 2004, 25, 1988-1995.
[2] K. Polec-Pawlak, J. K. Abramski, O. Semenova, C. G. Hartinger, A. R. Timerbaev, B. K. Keppler, M.

Jarosz, Electrophoresis 2006, 27, 1128-1135.
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SYNTHESIS OF O-HYDROXYBENZYLAMINES:
ANALYTICAL MONITORING, SELECTIVITY, YIELDS

Agnieszka Adamczyk, Krzysztof Bujnowski, Ludwik Synoradzki

Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry,
Laboratory of Technological Processes

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3, agnieszka@ch.pw.edu.pl

The title o-hydroxybenzylamines 1 and akin compounds (2, 3, 4) (Scheme 1) are
of great interest due to their wide and growing applications. They posses the ability to
create complexes with a variety of metal ions and constitute very promising complexing
agents, used, among others, in the synthesis of new catalysts, special polymeric
materials, macrocyclic compounds or in selective extraction of metal ions.[1]

Compounds 1 can be obtained with a good selectivity in a three step process:
phenol → o-hydroxybenzaldehyde → imine → benzylamine 1 but this is neither a
cheap nor a quick method, requiring separation of intermediate products. The alternative
way, being the subject of our investigations, is a “one pot” synthesis of compounds 1 in
Mannich reaction starting from phenol, formaldehyde and primary amine.[2]

R1
OH
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R1
O
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R

2

R1
OH

N

R1

R

HO
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R1
OH

N
H
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R1

HO
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X
R  = alkyl, aryl
R1 = usually alkyl or halogen atom
X  = part of aliphatic chain or cycle
        or aromatic cycle

Scheme 1. General structures of o-hydroxybenzylamines 1 and akin compounds 2, 3, 4.

The model reaction system consists of p-cresol, respective hexahydrotriazine - the
product of condensation of cyklohexylamine with formaldehyde, cyclohexylamine and
methanol as a solvent.

The conversion rate of phenol and the quantity of the desired product 1 in the
reaction mixture is monitored in time by means of 1H NMR analysis. We tried to
optimize these parameters and the yield of the isolated o-hydroxybenzylamine
hydrochloride. Integration of characteristic signals enables also calculations of the
molar ratio of the main product 1 and by-products of type 2 and 3 in reaction mixtures.

Observations made should help to clarify the reaction mechanism which seems to
be contradictory to that presented in the literature.

                                                          
[1] K. Bujnowski, L. Synoradzki, A. Adamczyk, a rewiev in preparation.
[2] J. March, Advanced Organic Chemistry, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992, 900-902.
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BEZPRĄDOWE OSADZANIE CYNY NA MIEDZI Z ROZTWORÓW
TIOMOCZNIKOWYCH

Aneta Araźna,a Jerzy Bielińskib

aInstytut Tele i Radiotechniczny ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,
araznetka@itr.org.pl

bKatedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny
Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Stała tendencja do miniaturyzowania wyrobów elektronicznych i postęp
w zakresie technik montażu powierzchniowego płytek drukowanych stwarza potrzebę
opracowywania nowych technik i procesów, również w zakresie stosowania powłok
metalicznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwój technologii powłok
ochronnych jest konieczność dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii
Europejskiej. Od czerwca 2006 roku będzie obowiązywała dyrektywa RoHS nakazująca
zakaz stosowania ołowiu w elektronice. Powłoka cyny osadzana bezprądowo jest jedną
z alternatywnych do powłoki Sn–Pb pokryć ochronnych, która w ostatnich latach
znajduje coraz szersze zastosowanie [1,2].

Bezprądowe osadzanie cyny na miedzi może być przeprowadzone z roztworów
alkalicznych na drodze reakcji dysproporcjonacji lub z roztworów kwaśnych,
zawierających związki kompleksowe takie jak tiomocznik, w wyniku wypierania miedzi
przez cynę. Ze względu na szkodliwe dla rezistów fotolitograficznych alkaliczne
środowisko roztwory zasadowe nie są wykorzystywane w technologii płytek
drukowanych. Stosowane roztwory kwaśne oprócz związków kompleksowych
zawierają dodatki stabilizujące skład roztworu i modyfikujące strukturę otrzymanej
warstwy. Jakość i grubość warstwy cyny są istotnymi parametrami decydującymi o jej
właściwościach ochronnych.[3]

W pracy badano roztwór o następującym składzie podstawowym: SnCl2 (0,05–0,2
M), tiomocznik (0,35–1M), HCl (0,1–2M). Określono wpływ temperatury i zmian
poszczególnych składników roztworu na szybkość i przebieg cynowania. Powłoki Sn
osadzano na folii z elektrolitycznej miedzi. Grubość osadzanych warstw Sn wyznaczano
metodą kulometryczną w 2 M HCl.

Stwierdzono, że grubość osadzonej warstwy cyny, a tym samym szybkość
procesu cynowania, zależą od stężenie tiomocznika i kwasu solnego w roztworze, jak
również temperatury prowadzenia procesu. Ze wzrostem stężenia tiomocznika
w roztworze i temperatury osadzania rosła szybkość procesu cynowania. Przy zbyt
wysokich, ale też przy zbyt niskich stężeniach składników nie otrzymywano pokryć lub
miały one niewielkie grubości. Zaobserwowano, że przy wyższych temperaturach
prowadzenia procesu – powyżej 70 ºC następuje niekorzystny rozkład tiomocznika, jak
również wtórne roztwarzanie się cyny w kwaśnym środowisku. Konieczna jest dalsza
modyfikacja roztworu, aby zapobiec tym zjawiskom.

                                                          
[1] G. Kozioł, J. Bieliński, Elektronika 2002, 43, 15.
[2] G. Kozioł, K. Bukat, J. Sitek, J. Borecki, J. Bieliński, Dependence of immersion tin finish

solderability upon its thickness, XXVIII International Confeence of IMAPS Poland Chapter Wrocław,
September 2004.

[3] J. Bieliński, A. Araźna, M. Brzozowski, A. Bielińska, Ochrona przed Korozją 2005, 48, 143.
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SYNTEZA I ZASTOSOWANIE ACYLOWYCH POCHODNYCH KWASU
WINOWEGO

Urszula Bernaś, Halina Hajmowicz, Ludwik Synoradzki

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Laboratorium Procesów Technologicznych

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, urszula.bernas@ch.pw.edu.pl

Kwas winowy oraz jego pochodne acylowe znajdują szerokie zastosowanie w
syntezie organicznej. Diacylowe pochodne kwasu winowego mają ogromne znaczenie
w chemii związków chiralnych, gdyż są powszechnie stosowane jako czynniki do
rozdziału mieszanin racemicznych. Kwasy monoacylowinowe nie są tak powszechnie
stosowane jak ich diacylowe odpowiedniki, jednak cieszą się coraz większym
zainteresowaniem ze względu na rosnące możliwości ich użycia. Na początku lat 90-
tych pojawiły się pierwsze doniesienia o możliwości wykorzystania tej grupy związków
jako chiralnych ligandów.[1] W ten sposób wytworzyła się nowa grupa katalizatorów –
chiralnych kompleksów (acyloksy)boranowych (CAB). Szerokie badania na tym polu
dowiodły, że kompleksy CAB katalizują m.in. asymetryczne reakcje Dielsa-Aldera,
hetero-Dielsa-Aldera, kondensacji aldolowej, allilowania aldehydów.[2]

W związku z rosnącym zainteresowaniem monoacylowymi pochodnymi kwasu
winowego zajęliśmy się badaniami nad syntezą tych związków. Pracujemy nad
stworzeniem nowej metody otrzymywania kwasu monoacylowinowego na drodze
selektywnego monobenzoilowania kwasu winowego, zgodnie ze schematem:

OH

OH

O

O

HO

HO

OH

OH

O

O

O

HO

+  RCOCl
kat.

+ HClrozpuszczalnik
R

O

Już w pierwszych eksperymentach dowiedliśmy, że kluczowym aspektem syntezy
jest dobór rozpuszczalnika. Wpływ rozpuszczalności reagentów oraz polarności układu
reakcyjnego ma w tym wypadku zasadnicze znaczenie dla selektywnego przebiegu
reakcji, która może również przebiegać w stronę diacylowych pochodnych kwasu oraz
bezwodnika.

Obecnie nasze badania koncentrują się na:
• optymalizacji zaproponowanej metody selektywnego otrzymywania

monoacylowych pochodnych kwasu winowego (obecne wyd. ok. 40%);
• identyfikacji i wydzieleniu produktów ubocznych powstających w syntezie;
• opracowaniu dodatkowej metody analitycznej (GS MS), która razem z istniejącą

nowatorską metodą opierającą się na derywatyzacji próbek (HPLC) pozwoli na
bardziej dokładne badanie składu mieszaniny reakcyjnej.

                                                          
[1] K. Furuta, Y. Miwa, K. Iwanaga, H. Yamamoto, J.Am.Chem.Soc. 1988, 110, 6254-6255.
[2] K. Takao, T. Tsujita, M. Hara, K. Tadano, J.Org.Chem. 2002, 67, 6690.
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SITODRUKOWANE ELEKTRODY CZUŁE NA JONY CHLORKOWE I ICH
ZASTOSOWANIE

Przemysław Bieganowski, Magdalena Maj-Żurawska

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, mmajzur@chem.uw.edu.pl

Miniaturyzacja jest istotnym elementem postępu technologicznego. Pozwala ona
na redukcję rozmiarów urządzeń, redukcję ilości surowców, z których są one
wytwarzane oraz, w przypadku analizatorów chemicznych, redukcję objętości badanej
próbki oraz odczynników. W potencjometrii, gdzie analizę prowadzi się obecnie przy
użyciu elektrod jonoselektywnych, istotną przeszkodą w miniaturyzacji tych elektrod
jest obecność roztworu wewnętrznego. W celu miniaturyzacji układu pomiarowego
zaczęto konstruować elektrody jonoselektywne nie zawierające roztworu
wewnętrznego.

Jedną z grup takich elektrod są elektrody sitodrukowane czułe na jony chlorkowe
wykorzystujące plastyczną membranę PVC z wymieniaczem jonowym – chlorkiem
metylo-tri-n-tetradecyloamoniowym osadzoną na warstwie polimeru przewodzącego
(PPy [1], POT [2], PANI [3]) pokrywającego kontakt wewnętrzny (sitodrukowany
grafit [1], elektrochemicznie nałożoną warstwę złota na sitodrukowanej warstwie srebra
[2,3]). Elektrody te charakteryzują się nernstowską zależnością potencjału od pCl w
czasie co najmniej dwóch miesięcy. Wybrane elektrody zostały wmontowane w układ
przepływowy i wykorzystane do oznaczania jonów chlorkowych we wzorcowych
surowicach kontrolnych.

Otrzymane wyniki zostały porównane z certyfikatem surowic oraz z wynikami
oznaczeń za pomocą handlowego potencjometrycznego analizatora klinicznego KONE
(Finlandia). Porównanie wyników wskazuje na możliwość stosowania opracowanych
elektrod do oznaczania jonów chlorkowych w surowicy krwi.

                                                          
[1] R. Zielińska, E. Mulik, A. Michalska, S. Achmatowicz, M. Maj-Żurawska, Anal. Chim. Acta 2002,

451, 243-249.
[2] R. Paciorek, P.D. van der Wal, N.F. de Rooij, M. Maj-Żurawska, Electroanalysis 2003, 15, 1314-

1318.
[3] R. Paciorek, P. Bieganowski, M. Maj-Żurawska, Sensors and Actuators B 2005, 108, 840-844.



P-6

18

APPLICATION OF UNUSUAL PROPERTIES OF POLY(INDOLE-5-CARBOXYLIC
ACID) IN ANALITYCAL CHEMISTRY

A. T. Bieguński, K. Jackowska

Faculty of Chemistry, Warsaw University,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland

The aim of this work was to obtain the new type of electrode which can find
application in phenols detection.

It was found that conducting polymer poly(indole-5-carboxilic acid) can be used
for such purpose. The polymer was formed by electropolymerization of monomer on the
platinum electrode by using the cyclic voltamperommetry. The properties of polymer
(PIN5CO2H) were tested in aqueous solutions. In comparison with bare Pt electrode,
the polymer strongly enhanced catechol oxidation. The linear dependence of oxidation
current upon reagent concentration was found.

We have also made a successful approach to immobilize enzyme tyrosinase on
PIN5CO2H electrode. Immobilization of tyrosinase on the polymer matrix was
confirmed by the surface enhanced resonance Raman scattering spectra (SERRS) and
cyclic voltammetry. The immobilized enzyme was shown to retain its biological
activity. As proved by the electrochemical and spectroelectrochemical (UV/VIS)
experiments tyrosinase, covalently bonded to the polymer matrix, effectively catalyzes
oxidation of catechol.

In our opinion electrochemically deposited PIN5CO2H containing pedant
carboxylic groups may be used as a good matrix for various enzymes.

Keywords: poly (indole-5-carboxylic acid), catechol, tyrosinase.

Acknowledgement. Authors kindly appreciate the financial support from project No PBZ 18-
098/T09/2003.
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SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI WIELOFUNKCYJNYCH MONOMERÓW
METAKRYLANOWYCH NA BAZIE PIĘCIOCZŁONOWYCH WĘGLANÓW

CYKLICZNYCH

Monika Biernat, Gabriel Rokicki

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mbiernat@ch.pw.edu.pl

Najnowocześniejsze technologie wytwarzania materiałów polimerowych o dużym
stopniu usieciowania wykorzystują procesy polimeryzacji inicjowanej fotochemicznie.
Substancjami, z których na drodze fotopolimeryzacji możliwe jest otrzymanie
materiałów usieciowanych, szeroko stosowanych np. w stomatologii są monomery
metakrylanowe. Wadą fotopolimeryzacji monomerów metakrylanowych jest
niekorzystne zjawisko inhibicji tlenowej charakteryzujące się występowaniem długiego
okresu indukcji, małej szybkości polimeryzacji, małej konwersji, a w rezultacie
niespolimeryzowanej warstwy zewnętrznej [1,2].

Prezentowane wielofunkcyjne monomery metakrylanowe zawierają w swej
budowie ugrupowania uretanowe, których obecność w jednej cząsteczce z
ugrupowaniami metakrylanowymi oraz zdolność do tworzenia wiązań wodorowych
umożliwia sieciowanie z dużą szybkością. Konwersja wiązań podwójnych wyznaczona
przy użyciu spektroskopii FTIR oraz konfokalnej mikroskopii Ramana (na różnych
głębokościach naświetlonej warstwy) jest dużo większa dla prezentowanych
monomerów niż dla kompozycji dentystycznych zawierających bis–GMA.

Synteza prezentowanych monomerów odbywa się bezizocyjanianowo, na drodze
reakcji cyklicznych węglanów pięcioczłonowych (I, II) z różnymi diaminami lub
hydroksyaminami oraz chlorkiem metakryloilu lub bezwodnikiem metakrylowym.
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[1] J. F. G. Jansen, A. A. Dias, M. Dorschu, B. Coussens, Macromolecules 2003, 36, 3861.
[2] E. Andrzejewska, Prog. Polym. Sci. 2001, 26, 605.
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OBSERWACJE ORAZ CHARAKTERYSTYKA CYKLODEKSTRYN
MODYFIKOWANYCH DOPAMINĄ ORAZ CYSTEAMINĄ NA POWIERZCHNI

ELEKTROD ZŁOTYCH

Krzysztof Biesiada,a Urszula Majewska,b Renata Bilewicz,b Andrzej Olszynaa

aWydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
bWydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Mikroskopia sił atomowych (AFM) została wykorzystana do oceny topografii
powierzchni elektrod złotych poddanych różnym modyfikacjom z udziałem
tiolowanych α-cyklodekstryn. Dokonano oceny jakościowej i ilościowej monowarstw
utworzonych wyłącznie przez α-cyklodekstryny oraz porównano z warstwami
α-cyklodekstryn, w których inkludowano molekuły dopaminy oraz blokowano
niepokryte powierzchnie złota za pomocą cysteaminy.

Obrazy AFM charakteryzują uporządkowanie zaadsorbowanych na powierzchni
cyklodekstryn. Warstwy nie są gęsto upakowane, można jednoznacznie rozpoznać
obszary o wiekszym i mniejszym stopniu pokrycia. Zidentyfikowano dwuwymiarowe
domeny tworzone przez α-cyklodekstryny oraz stwierdzono, że tendencja do tworzenia
tak ułożonych struktur może być wynikiem oddziaływań pomiedzy sąsiednimi
molekułami α-cyklodekstryn za pomocą wiązań wodorowych. Obliczona wysokość
warstwy, przy uwzględnieniu, że cząsteczki cyklodekstryn są związane z powierzchnią
elektrody przez atom siarki, jest zgodna z rzeczywistą wysokościa pojedynczej
molekuły α-cyklodekstryny. Dane ilościowe potwierdzają, że czasteczki
α-cyklodekstryn organizuja się w dwuwymiarowe domeny a nie tworzą
trójwymiarowych agregatów.

Informacje odnośnie jakości powierzchni monowarstw pozwoliły na głębszą
interpretację czułości pokrytej elektrody na dopaminę oraz kwas askorbinowy w
środowisku fizjologicznym a przede wszystkim na zrozumienie mechanizmu utleniania
dopaminy na elektrodach złotych pokrytych cyklodekstrynami.
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ANALITYCZNE BADANIA RADIOLITYCZNEJ DEGRADACJI KARBENDAZYMU

Anna Bojanowska-Czajka, Przemysław Drzewicz, Marek Trojanowicz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, anna.bojanowska@ichtj.waw.pl

Intensywny rozwój gospodarczy sprawia, że do środowiska trafia coraz większa
ilość toksycznych substancji pochodzenia antropogennego. Są wśród nich również
pestycydy ze względu na powszechność ich stosowania i trwałość w środowisku.
Głównym celem stosowania pestycydów jest zwiększenie wydajności produkcji
żywności poprzez niszczenie chwastów i szkodników atakujących uprawy. Coraz
większe zużycie powoduje zwiększenie ilości pozostałości pestycydów i produktów ich
rozkładu w środowisku.

Karbendazym (MBC) jest pestycydem z grupy fungicydów, stosowanym do
ochrony upraw (zboża, kukurydza, owoce, warzywa) przed różnego rodzaju chorobami
grzybiczymi, jak również do ochrony zbiorów podczas przechowywania i transportu.

Celem podjętych badań jest opracowanie metod analitycznych umożliwiających
równoczesną identyfikację oraz analizę ilościową MBC oraz produktów jego
radiolitycznej degradacji przez zastosowanie napromieniowania γ ze źródła
kobaltowego. W trakcie radiolizy wody głównymi powstającymi produktami są rodniki
·OH i H· oraz uwodniony elektron eaq

– i one właśnie reagują z innymi składnikami
napromieniowanych roztworów. Zaletą stosowania metod radiacyjnych do rozkładu
zanieczyszczeń środowiskowych jest możliwość dostarczenia do układu dużych ilości
silnie utleniających rodników hydroksylowych w bardzo krótkim czasie w porównaniu
z fotolizą z zastosowaniem promieniowania UV lub zastosowaniu odczynnika Fentona.
Przesłankami skłaniającymi do podjęcia tego tematu są liczne pozytywne doniesienia na
temat skuteczności metod radiolitycznych,[1] korzystnego rachunku ekonomicznego ich
prowadzenia,[2] oraz budowania w wielu krajach instalacji pilotowych i
przemysłowych.

W ramach prowadzonych badań optymalizowano warunki oznaczeń HPLC
karbendazymu i produktów jego radiolizy. W zakresie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że karbendazym jest substancją bardzo trwałą w środowisku wodnym w
zakresie pH od 3 do 10. Po upływie trzech miesięcy w roztworze pozostaje jeszcze
ponad 90 % karbendazymu o początkowym stężeniu 20 µM. Natomiast praktycznie
całkowity rozkład 100 µM karbendazymu uzyskano już po zastosowaniu stosunkowo
niewielkiej dawki promieniowania 600 Gy w roztworach napowietrzonych.
Napromieniowanie przeprowadzono w różnych warunkach tak, aby stwierdzić, które z
indywiduów chemicznych tworzących się w czasie radiolizy wody ma największy
wpływ na wydajność rozkładu badanego fungicydu, jaki jest wpływ pH i wyjściowego
stężenia karbendazymu na wydajność rozkładu radiolitycznego.

                                                          
[1] W.J. Cooper, R.D. Curry, K.E. O’Shea, Environmental Application of Ionizing Radiation, Wiley, New

York 1998.
[2] R.J. Bolton, J.E. Valladares, J.P. Zanin, W.J. Cooper, M.G. Nickelsen, D.C. Kajdi, D.C. Waite, C.N.

Kurucz, J.Adv.Oxid.Technol. 1998, 3, 174-181.
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PIERWSZE NISKOTEMPERATUROWE POMIARY STAŁYCH SPRZĘŻENIA 1J(CC)
W S-CIS I S-TRANS ROTAMERACH ENAMINOKETONÓW.

EKSPERYMENT I TEORIA

Marta Bugaj, Krystyna Kamieńska-Trela

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Niskotemperaturowe pomiary widm 13C NMR INADEQUATE (–80°C)
pozwoliły na wyznaczenie stałych sprzężenia 1J(CC) w konformerach trans-s-cis (E-s-
Z, 1a) i trans-s-trans (E-s-E, 1b) 4-dimetyloamino-but-3-en-2-onu 1 oraz w kon-
formerach trans-s-cis-s-cis (E-s-Z-s-Z, 2a1), trans-s-trans-s-cis (E-s-E-s-Z, 2b1) i cis-s-
cis-s-trans (Z-s-Z-s-E, 2c) 4-metyloamino-but-3-en-2-onu 2. Widma rejestrowano
w CD2Cl2 i CD3OD (dane dla CD2Cl2 podane są w nawiasach). Są to pierwsze znane
w literaturze niskotemperaturowe pomiary stałych sprzężenia J(CC) dla różnych
rotamerów danego związku, przeprowadzone w tym samym czasie i w tych samych
warunkach.
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4-metyloamino-but-3-en-2-on, 2:

Wszystkie tendencje obserwowane dla eksperymentalnych wartości 1J(CC) są
bardzo dobrze odtwarzane przez dane teoretyczne, obliczone metodą DFT
z wykorzystaniem programów deMon [1] i Gaussian03.[2]

                                                          
[1] V. G. Malkin, O. L. Malkina, D. R. Salahub, Chem. Phys. Lett.. 2005, 221, 91.
[2] M. J. Frisch et al., Gaussian03, Revision B.05, Gaussian Inc., Pittsburgh PA, 2003.
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ZACIERANIE GRANICY POMIĘDZY CHEMIĄ ORGANICZNĄ
I KOORDYNACYJNĄ

Wojciech Bury,a Janusz Lewiński,a Ewa Tratkiewcz,a Tomasz Kopeć,a Iwona
Justyniak,b Janusz Lipkowskib

aWydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, wojbur@acid.ch.pw.edu.pl

bInstytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
ul. Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa

Słabe oddziaływania odgrywają decydującą rolę w układach biologicznych,
sterując aktywnością centrów katalitycznych i ich specyficznością. Dominujące
znaczenie odgrywają tu kooperatywne wiązania wodorowe. Równie ważnymi są
niekowalencyjne oddziaływania przyciągające, wśród których wyróżnia się C–H–π,
kation–π, anion–π czy aromatyczne π–π (π–stacking). Z drugiej strony rola piątego
miejsca koordynacyjnego w układach katalitycznych opartych na kompleksach
glinowych jest dobrze udokumentowana w syntezie organicznej i w procesach
polimeryzacji. O ile tworzenie pięciokoordynacyjnych adduktów w wyniku
oddziaływania czterokoordynacyjnego glinowego centrum kwasowego Lewisa z
zasadami Lewisa jest często obserwowane, to fakt że kompleksy donorowo-
akceptorowe pomiędzy zasadami Lewisa a centrami kwasowymi Lewisa
zlokalizowanymi na atomie węgla nie są znane.

Prezentowane wyniki pokazują, że niespecyficzne centra kwasowe Lewisa, jak
węgiel grupy estrowej mogą tworzyć trwałe addukty kwasowo-zasadowe z siarką
ugrupowania tiolanowego. W miejsce tworzenia klasycznego kompleksu
pięciokoordynacyjnego typu I z zaangażowaniem glinowych centrów kwasowych
Lewisa, tworzą się nieklasyczne kompleksy typu II, poprzez zaangażowanie
kwasowego centrum zlokalizowanego na estrowym atomie węgla.[1,2]
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[1] J. Lewiński, W. Bury, T. Kopeć, E. Tratkiewicz, I. Justyniak, J. Lipkowski, Eur. J. Inorg. Chem.

2005, 3414.
[2] J. Lewiński, W. Bury, I. Justyniak, Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 4490.
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REAKCJE JEDNOELEKTRONOWEGO UTLENIANIA KWASÓW
ALKILOTIOKARBOKSYLOWYCH

Monika Celuch, Mirela Enache, Dariusz Pogocki

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 05-195 Warszawa, mcel@ichtj.waw.pl

Żywe organizmy narażone są na atak wielu różnych czynników utleniających.
Jednym z „groźniejszych” jest tlen singletowy (1O2), jedna z tzw. Reaktywnych Form
Tlenu (RFT lub z ang. ROS – Reactive Oxygen Species) powstająca w żywych
organizmach, szczególnie w warunkach tzw. stresu oksydacyjnego. Dlatego poznanie
mechanizmów reakcji tej cząsteczki ze składnikami żywych komórek, m. in.
z aminokwasami, peptydami i białkami wydaje się być bardzo istotne. Wśród
składników komórek szczególnie wrażliwych na atak 1O2 znajdują się aminokwasy
zawierające ugrupowania tioeterowe, takie jak metionina (Met) czy cysteina (Cys). Jako
związki modelowe dla poznania mechanizmu omawianych procesów mogą posłużyć
proste tioetery.

W naszych badaniach koncentrujemy się na badaniu procesów deprotonacji
i dekarboksylacji kationorodników centrowanych na atomie siarki (>S•+). Reakcje te
konkurują z procesem powstawania sulfotlenku (>S=O) – głównego produktu utleniania
związków zawierających siarkę. Ponieważ na wydajność wspomnianych procesów ma
wpływ środowisko reakcji oraz rodzaj i liczba grup sąsiadujących eksperymenty
przeprowadzono dla tioeterów różniących się liczbą i położeniem grup karboksylowych,
czyli dla różnych kwasów alkilotiokarboksylowych. 1O2 otrzymywano w foto-
sensybilizowanej reakcji z różem bengalskim (RB).

Badania prowadzono w roztworach wodnych, zmieniając pH środowiska, stężenie
rozpuszczonego tlenu, stężenie substancji nukleofilowych (jony chlorkowe,
fosforanowe, octanowe). Produkty reakcji badano przy użyciu technik chromatografii
gazowej GC – do oznaczania ilości CO2 oraz jonowykluczającej HPICE – do
oznaczania odpowiednich sulfotlenków i innych produktów w fazie ciekłej. Utlenianie
1O2 wszystkich badanych kwasów alkilotiokarboksylowych prowadzi do powstania CO2
oraz odpowiedniego sulfotlenku. Na podstawie otrzymanych zależności wydajności
dekarboksylacji od pH środowiska można stwierdzić, że proces ten jest katalizowany
przez jony wodorotlenkowe (OH−). Wyznaczono także wydajności dekarboksylacji w
obecności innych, niż jony OH− substancji nukleofilowych, np. jonów Cl−. Wniosek jest
analogiczny – proces dekarboksylacji jest katalizowany przez substancje nukleofilowe.
Również położenie i liczba grup karboksylowych w cząsteczce kwasów ma istotny
wpływ na wydajność dekarboksylacji – zauważono, obecność grup –COO− w pozycji β
w stosunku do atomu siarki zwiększaja wydajność procesu dekarboksylacji. Wydajność
procesu dekarboksylacji rośnie kosztem wydajności reakcji powstawania sulfotlenku.
Jednocześnie wydajność procesu dekarboksylacji nie przekracza 10% w stosunku do
wydajności procesu tworzenia >S=O, który nadal pozostaje główną drogą reakcji
utleniania związków tioeterowych.
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KONSTRUOWANIE METOD O NAJWYŻSZEJ RANDZE METROLOGICZNEJ DLA
OZNACZANIA SE W MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ RNAA

E. Chajduk, H. Polkowska-Motrenko, R. Dybczyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii Analitycznej,
Dorodna 16, 03-195 Warszawa, che@ichtj.waw.pl

W wielu dziedzinach życia ogromna ilość decyzji podejmowana jest na podstawie
wyników badań analitycznych. Celem zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na
te informacje, jednym z podstawowych kierunków rozwoju chemii analitycznej jest
dążenie do oznaczania coraz niższych stężeń analitów w próbkach o złożonej matrycy.
Zadanie to stanowi spore wyzwanie dla analityków i wymaga zwrócenia uwagi na
kontrolę i zapewnienie jakości uzyskiwanych wyników (ang. Quality Control/Quality
Assurance- QC/QA). RNAA, z uwagi na pracochłonność, nie jest na ogół stosowana do
rutynowych analiz, doskonale nadaje się do weryfikacji wyników uzyskanych za
pomocą innych technik, jak również do atestacji certyfikowanych materiałów
odniesienia.

Selen jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
organizmu; ma właściwości przeciwutleniające i chroni organizm przed działaniem
wolnych rodników i czynników rakotwórczych. Jednocześnie różnica między
granicznym stężeniem przy którym jego wpływ na organizm jest jeszcze korzystny, a
tym, przy którym selen zaczyna być toksyczny jest bardzo wąska. Z porównania metod
analitycznych stosowanych do oznaczania Se wynika, że żadna z nich nie jest w pełni
doskonała i każda posiada pewne ograniczenia. Potrzebne jest więc opracowanie
wiarygodnych metod analitycznych dla oznaczania selenu w materiałach biologicznych,
działania te wychodzą naprzeciwko aktualnym potrzebom nieorganicznej analizy
śladowej.

W celu wydzielenia śladowych ilości selenu z próbek biologicznych posłużono się
chromatografią ekstrakcyjną wykorzystując selektywny odczynnik dla Se: uwodniony
chlorowodorek diaminobenzydyny obsadzony na niepolarnym nośniku XAD-4. Amina
ta w kwaśnym środowisku tworzy z Se(IV) żółty kompleks piazoselenol. Schemat
opracowanej metody obejmuje następujące etapy: napromieniowanie próbek, wzorców,
CRM i ślepej próby w reaktorze; tygodniowe schładzanie; rozkład napromienionych
próbek i redukcja Se(VI) do Se(IV); wstępny rozdział od pierwiastków matrycy na
kationicie, ilościowe wydzielenie selenu na kolumnie ekstrakcyjnej i pomiar
promieniowania gamma zatrzymanego radionuklidu 75Se. Optymalizacja procesu
rozdzielczego pozwoliła na selektywne i w pełni ilościowe wydzielenie selenu z próbek
o masie ok. 250 mg. Dokładność metody sprawdzono analizując certyfikowane
materiały odniesienia pochodzenia biologicznego z atestowaną zawartością selenu.
Określono źródła oraz typy niepewności dla poszczególnych etapów jednostkowych
procedury analitycznej, oraz oszacowano budżet niepewności dla certyfikowanego
materiału odniesienia Liście Brzoskwiń NBS 1547.
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Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) are
synthetic, fully fluorinated fatty acid analogues, which due to their chemical and
physicochemical properties, are used in a variety of products such as paints, lubricants,
fire-fighting foams. Recently these compounds have been found ubiquitous in the
environment, including human serum and liver. Therefore, toxicity of perfluorinated
compounds (PFCs) and their influence on human health have attracted researchers’
attention.[1]

Since PFOA and PFOS are reported to affect such cell membrane properties as its
permeability [2], their influence on model lipid membranes has been investigated using
Langmuir technique. Incorporation of perfluorinated compounds into
dimyristoilphosphatidylcholine (DMPC) monolayer was observed when different
concentrations of PFCs were present in the subphase. A significant difference of area
per molecule (approximately 15 Å2) between the value for DMPC isotherm on pure
water and the value for the highest PFOA concentration in the subphase (1mM)
confirms the presence of strong interactions between PFOA and phospholipid
monolayer. Incorporation of PFCs into the monolayer changes also the fluidity of the
membrane. Phase transition from liquid into solid observed for DMPC isotherms on
pure water as a subphase in decreased temperature (14 ºC) becomes less visible when
PFOA concentration in the subphase increases and the transition finally disappears for
the highest PFOA concentration. The same changes are observed for PFOS and the
influence on monolayer properties is even more pronounced.

Additional information about the nature of interactions of PFCs with biological
model membranes is provided by surface potential measurements. In general, the
change of surface potential occurs at greater areas per molecule compared to DMPC
isotherm on pure water and the shift is dependent on the perfluorinated compound
concentration in the subphase. The same dependence is observed for maximum value of
dipole moment, which may be calculated from surface potential isotherms. It indicates
that the presence of perfluorinated compounds induces reorientation of molecules
already at a very initial stage of the monolayers formation.

                                                          
[1] C. Lau, J. L. Butenhoff, J. M. Rogers, Tox. Appl. Pharm. 2004, 198, 231-241.
[2] W. Hu, P. D. Jones, W. DeCohen, L. King, P. Fraker, J. Newsted, J. P. Giesy, Comp. Biochem.

Physiol. C 2003, 135, 77-88.
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Mechanizm reakcji zachodzącej podczas elektrochemicznej redukcji jonów
MnO4

– w środowisku wodnym badano za pomocą spektroelektrochemii UV-Vis
stosując cienkowarstwowe elektrody optycznie przeźroczyste (OTTLE). Roztwory
wodne zawierające jony manganianowe(VII) silnie pochłaniają promieniowanie
elektromagnetyczne przy długości fali 525 nm. Proces elektroredukcji MnO4

–, w
zależności od pH roztworu, może przebiegać kilkustopniowo i prowadzić do powstania
różnych produktów. Redukcja jonów MnO4

– w środowisku kwaśnym (0,5M H2SO4)
prowadzi bezpośrednio do powstania jonów Mn2+. Elektroredukcja jonów MnO4

– w
środowisku obojętnym (0,5M K2SO4) zachodzi kilkustopniowo. Zastosowanie
pomiarów spektroskopowych UV-Vis pozwoliło na zidentyfikowanie, powstających w
pierwszym etapem redukcji, jonów MnO4

2–. Roztwory zawierające te jony wykazują
wzrost absorbancji światła zakresu widzialnego z maksimami przy 437 i 610 nm. Jony
te są następnie redukowane do MnO2. Powstający tlenek manganu(IV), będący
głównym produktem redukcji jonów MnO4

– w roztworach obojętnych, może zostać
zredukowany do jonów Mn2+ w wyniku silnie katodowej polaryzacji elektrody (-600mV
vs Ag,AgCl). W przypadku eksperymentów przeprowadzanych w środowisku silnie
zasadowym (1M KOH) elektroredukcja jonów manganianowych(VII) prowadzi do
powstania jonów manganianowych(VI), które w zależności od wartości potencjału
elektrody mogą być produktem końcowym (400 mV vs Ag,AgCl) lub pośrednim (0 mV
vs Ag,AgCl) reakcji.
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Analiza próbek złożonych wymaga zazwyczaj zastosowania wyspecjalizowanych
urządzeń, jest kosztowna i długotrwała. Z drugiej strony, do analizy takich próbek
można zastosować matryce czujnikowe, których zasada działania jest inspirowana przez
fizjologię zmysłów powonienia i smaku. Jeden z takich systemów został opracowany na
Politechnice Warszawskiej i został z powodzeniem zastosowany do rozróżniania
artykułów spożywczych: próbek piwa, mleka, soku, wody mineralnej, toników, itp. [1,
2, 3]

W literaturze naukowej przedstawiono do tej pory kilka systemów tego typu,
które zostały zastosowane do próbek biologicznych. W pracy [4] przedstawiono
zastosowanie takiego systemu do wyznaczania pH moczu oraz zawartości w nim krwi,
to samo urządzenie zostało również zastosowane do oznaczania niektórych jonowych
składników w roztworze modelującycm osocze.[5] Matryca czujników chemicznych
została również użyta do monitorowania fermentacji Aspergillus niger.[6]

W tej pracy przedstawione zostanie analiza homogenatów roślinnych za pomocą
matrycy czujników potencjometrycznych. Celem było rozróżnienie homogenatów liści
różnych zbóż: kukurydzy (Zea mays L. “Oleńka”) i prosa australijskiego (Panicum
maximum). Hodowla roślin prowadzona była w różnych warunkach oświetleniowych,
natomiast próbki były pobierane od roślin w różnycm wieku (a więc na różnym etapie
rozwoju fizjologicznego). Do analizy odpowiedzi matrycy czujnikowej zastosowano
Metodę Częściowych Najmniejszych Kwadratów (Partial Least Squares). Otrzymane
wyniki wskazują na duże zdolności dyskryminacyjne matrycy czujnikowej względem
próbek otrzymanych z liści różnych zbóż. Ponadto, zastosowanie odpowiedniej
procedury kalibracyjnej pozwala na otrzymanie systemu zdolnego do oszacowania
ilośći światła otrzymanego przez roślinę podczas jej wzrostu oraz oszacowanie jej
wieku fizjologicznego. Powyższe wyniki świadczą, że systemy typu elektroniczny język
mogą być stosowane do monitorowania upraw zbóż, oraz oceny jakości materiału
roślinnego.

                                                          
[1] P. Ciosek, E. Augustyniak, W. Wróblewski, Analyst 2004, 129, 639.
[2] P. Ciosek, Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sens. Actuators B 2004, 103, 76.
[3] P. Ciosek, Z. Brzózka, W. Wróblewski, E. Martinelli, C. Di Natale, A. D’Amico, Talanta 2005, 67,

590.
[4] C. Di Natale, R. Paolesse, A. Macagnano, A. Mantini, A. D’Amico, A. Legin, L. Lvova, A.

Rudnitskaya, Y. Vlasov, Sens. Actuators B 2000, 64, 15.
[5] A. Legin, A. Smirnova, A. Rudnitskaya, L. Lvova, E. Suglobova, Y. Vlasov, Anal. Chim. Acta 1999,

385, 131.
[6] A. Legin, D. Kirsanov, A. Rudnitskaya, J. J. L. Iversen, B. Seleznev, K. H. Esbensen, J. Mortensen, L.

P. Houmøller, Y. Vlasov, Talanta 2004, 64, 766.
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The calculations of the potential energy surfaces (PES) for the complexes of water
with sulphur dioxide using Möller-Plesset perturbation theory (MP2) as well as the
coupled clusters theory (CCSD) with aug-cc-pVDZ basis set were carried out. The
emphasis was laid on characterization of the minima on PES and the prediction of the
infrared spectroscopic features. A decomposition of the total interaction energy using
symmetry adapted perturbation theory (SAPT) was also done providing physically
meaningful components: electrostatic, induction, dispersion and exchange terms.

Three structures for the dimer (SO2)(H2O), three structures for the trimer
(SO2)(H2O)2, and two for the trimer (SO2)2(H2O) were found. The sandwich-type
structure of the dimer (SO2)(H2O) which turned out to be more stable than the hydrogen
bonded structure seems to be the most interesting. The SAPT analysis showed that the
distribution of energy components in these two structures is different, the electrostatic
and induction energies being dominant in the sandwich-type cluster. The intermolecular
interaction energies for the dimer structures range from –12.79 kJ/mol to –8.89 kJ/mol,
for the (SO2)(H2O)2 trimer from –47.59 kJ/mol to –27.00 kJ/mol, and for the
(SO2)2(H2O) trimer from –34.89 kJ/mol to –24.20 kJ/mol at the MP2/aug-cc-pVDZ
level. For each minimum vibrational frequencies have been calculated and the shifts of
the frequencies upon the complex formation were analyzed in terms of their possible
correlation with the non-additive effects.

Fig. 1. The hydrogen-bonded and sandwich-type structures of the (SO2)(H2O) dimer.

Fig. 2 Theoretical IR spectra of the hydrogen-bonded and sandwich-type structures of the
(SO2)(H2O) dimer
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The calculations of the nuclear spin−spin coupling constants were carried out for
small water clusters (H2O)n, n = 2−6, 12, and 17, using density functional theory (DFT)
and second−order polarization propagator method (SOPPA).[1] A wide range of
different standard and modified basis sets was tested to enable the choice of the possibly
smallest and most flexible basis set. The changes in the oxygen−proton coupling
constants upon the cluster formation between the nuclei involved in hydrogen bonding
cover a range of ca. 13 Hz. The range of the calculated changes in intramolecular 1JOH
couplings shows that the simple model of rigid water clusters seems to be sufficient to
reproduce properly the sign and to estimate the magnitude of the gas−to−liquid shift.
The sign of the complexation−induced changes in the intramolecular 2JHH coupling
constant is different for molecules with a different coordination number. While the sign
is positive for the molecules of the single donor−single acceptor (DA) and single
donor−double acceptor (DAA) types, it is negative for the double donor−single acceptor
(DDA) molecules. In the four coordinated double donor−double acceptor (DDAA)
molecules the sign of ∆2JHH varies. The hydrogen−bond transmitted intermolecular
coupling constants are substantial: 1hJOH spans the range from 2.8 to 8.4 Hz while 2JOO
varies from −0.6 to 7.5 Hz. The average intermolecular 1hJOH coupling constant decays
slowly with the H···O distance in the cyclic clusters n = 2−6. The average 2hJOO
coupling decreases exponentially with the O···O separation for the cyclic clusters n =
2−6.

Fig 1. The complexation−induced shifts in the 2JHH coupling constant for different water clusters in water
molecules of D−, A−, DA−, DAA−, DDA−, and DDAA−type

                                                          
[1] Chem. Phys. accepted for publication.
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The chemistry of organozinc and organomagnesium compounds has a long
history, in which many application for metal alkyls have been found in both organic and
organometallic chemistry. Over recent years the exploitation of magnesium and zinc
complexes supported by β-diketiminato,[1] and tropoiminato [2] ligand systems has
provided a number of spectacular results. For example these kind of complexes has been
used successfully in the oxygenation reaction providing the first examples of
structurally authenticated magnesium and zinc alkylperoxides.[3]

As part of ongoing structure and reactivity studies involving the RZn(X,Y) chelate
complexes, we have initiated to examine the solid state and solution structure of
alkylzinc, magnesium and alkylcadmium N,N’–chelate complexes based on pyrrolyl
ligands. We turned our attention to the bi- and trifunctional pyrrolyladiminato ligands,
anticipating that a combination of pyrrole and Schiff base type ligands may provide
spectacular results. Additionally, the choice of our target complexes was dictated by the
fact that the chemistry of main group metal complexes with bi- and tridentate
pyrrolyladiminato ligands remains relatively poorly explored. For instance, the first
attempts to prepare low-alkyl zinc complexes incorporating pyrrolylaldiminato ligands
were unsuccessful and resulted in the formation of bis(pyrrolylaldiminato) compounds.
[4] Surprisingly, the coordination chemistry of cadmium with monoanionic type of
nitrogen-nitrogen chelate systems remains relatively poorly explored at all.

Series of zinc, magnesium and cadmium alkyl complexes supported by
pyrrolylaldiminate ligands have been synthesized and structurally characterized. Our
studies demonstrate that pyrrolylaldimines are electronically very flexible ligand
system. We have found that pyrrolylaldiminate type ligand in magnesium complexes
may acts as σ-N donor ligand, whereas in cadmium complexes may acts as dihapto η2-
π-donor by the 2,3-carbon atoms of the pyrrolyl ring. Surprisingly in zinc complexes we
have observed both, σ-N or the dihapto η2-π-donor type of coordination of pyrrolyl
ligand. Further studies on the identification and characterization of weak interactions as
well as factors controlling structure and reactivity of main group metal complexes
supported by multifunctional pyrrolyladiminato ligands are in progress.

                                                          
[1] (a) V. C. Gibson, J. A. Segal, A. J. P. White, D. J. Williams, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 7120. (b)

M. Cheng, D. R. Moore, J. J. Reczek, B. M. Chamberlain, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates, J. Am.
Chem. Soc. 2001, 123, 8738.

[2] P. J. Bailey, C. M. E Dick, S. Fabre, S. Parsons, J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2000, 1655.
[3] (a) P. J. Bailey, R. A. Coxall, C. M. Dick, S. Fabre, L. C. Henderson, C. Herber, S. T. Liddle, D.

Lorono-Gonzalez, A. Parkin, S. Parsons, Chem. Eur. J. 2003, 9, 4820; (b) J. Lewiński, Z. Ochal, E.
Bojarski, E. Tratkiewicz, I. Justyniak, J. Lipkowski, Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 4643.

[4] H. J. Hao, S. Bhandari, Y.Q. Ding, H. W. Roesky, J. Magull, H. G. Schmidt, M. Noltemeyer, C. M.
Cui, Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 1060.



P-20

32

BADANIE STRUKTURY IZOGUANINY I 8-OKSOADENINY W ROZTWORACH ZA
POMOCĄ SPEKTROSKOPII 1H NMR, 13C NMR ORAZ OBLICZEŃ

TEORETYCZNYCH METODĄ DFT
Katarzyna Dybiec, Adam Gryff-Keller

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa,
kgluch@op.pl, agryff@ch.pw.edu.pl

W przypadku niektórych chorób metabolicznych możliwe jest skuteczne leczenie
pod warunkiem wczesnego rozpoznania choroby. Wykrycie w organizmie
nienormalnych stężeń pewnych substancji – markerów stanowi bardzo ważny aspekt w
badaniach diagnostycznych. W laboratoriach medycznych oznaczenia takie wykonuje
się wykorzystując metody chemiczne, chromatograficzne i/lub spektroskopię masową.
Postępowanie analityczne przeważnie wymaga skomplikowanego przygotowania próbki
i jest ukierunkowane na wykrycie danego typu struktur chemicznych. Wad tych
pozbawione są metody oparte na spektroskopii NMR dużej zdolności rozdzielczej.

Obecnie prowadzone badania zostały podjęte w celu opracowania charakterystyki
NMR izoguaniny (1) oraz 8-oksoadeniny (2), które, jak się przypuszcza, mogą pojawiać
się w płynach fizjologicznych w przypadku niektórych chorób.[1]

Wykonano widma 1H i 13C NMR roztworów obu zasad purynowych w H2O oraz
DMSO-d6 o różnym pH. Przeprowadzono ich interpretację wykorzystując wyniki
obliczeń teoretycznych metodą DFT oraz dwuwymiarową spektroskopię
magnetycznego rezonansu jądrowego 2D NMR.

Uzyskane wyniki dla roztworów wodnych mogą służyć do identyfikacji badanych
związków w płynach fizjologicznych, natomiast widma 1H i 13C NMR roztworów w
DMSO-d6 dostarczają informacji na temat obecnych w tych roztworach form
tautomerycznych omawianych puryn.
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[1] M. Duran, L. Dorland, E. E. E. Meuleman, P. Allers, R. Berge, J Inherit. Metab. Dis. 1997, 20, 227-
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We demonstrate here the possibility of fabrication of structured film (on glassy
carbon substrate) composed of compact Prussian Blue (that has been prepared by
alternate immersions and through assembling within ultra-thin layers of 4(pyrrole-1-yl)-
benzoic acid, PPyBA) and poly(3,4-ethylendioxythiophene), PEDOT composite
(hybrid) films that are capable of fast delivery of charge to the three-dimensionally
distributed PB redox centers. The attractiveness of the composite system concerns the
fact that formal potential of PB redox processes lie in the potential range where PEDOT
is conductive. This functionalized film has been characterized by fast charge
propagation, and it has served as a redox conducting template for permanent attachment
of a model enzyme, horseradish peroxidase, HRP. Morphology of the hybrid film is
fairly dense, and it does not resemble granular electrodeposited PB layers. Excellent
stability of the hybrid organic-inorganic film may originate from the existence of
electrostatic and chemical interactions between PEDOT, PB and PPyBA components.

It is also reasonable to expect that positively charged conducting polymer
(PEDOT) structures were attracted by the negatively charged PB layers.

The PEDOT over-coated electrode showed long-term stability to storage under
dry ambient conditions. Provided that we were operating with stable, electroactive and
porous hybrid organic-inorganic) film, immobilization of HRP was achieved by
introducing its aqueous aliquot on the electrode surface. The results are consistent with
the view that, while PB existing within hybrid organic–inorganic film shows some
electrocatalytic properties, the high system’s reactivity shall be mostly attributed to the
presence of HRP.

Some applications, including electrochemical detection in a flow system, would
require measurements to be done in the controlled potential electrolysis mode. The
hybrid bioelectrocatalytic film was very stable, and there was no significant change in
its catalytic activity during repetitive measurements over a period of at least a week
(after which the modified surface was intentionally destroyed). The high electrocatalytic
activity of enzyme-modified electrode can be explained in terms of good mediating
capabilities of the organic-inorganic film, and possibility of direct electron transfers
between the enzyme and N–coordinated iron(III,II) redox sites in PB.

The stability of hybrid biocatalytic film was diagnosed by executing comparative
cyclic voltammetric measurements before and after the series of electrocatalytic
reductions of hydrogen peroxide.

Finally, the whole concept of fabrication of such hybrid bioelectrocatalytic films
is of potential importance to the construction of electrodes for biosensors and biofuel
cells.
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Warunkiem zastosowania polipropylenu (PP) do produkcji wyrobów
sterylizowanych radiacyjnie jest zwiększenie jego odporności na działanie
promieniowania jonizującego. PP trudno ulegający sieciowaniu łatwo się degraduje w
łańcuchowych reakcjach postradiacyjnego utleniania. Zainicjowany radiacyjnie proces
powoduje pogorszenie własności PP w czasie. Stąd zainteresowanie nie do końca
jeszcze poznanymi mechanizmami ochronnymi, jakie w chemii radiacyjnej polimerów
wykazują związki aromatyczne.[1] Przyjmuje się, że zjawisko to może polegać na
reakcji związku aromatycznego z powstałą na łańcuchu polimeru w wyniku jonizacji
dziurą dodatnią lub na wymianie energii między wzbudzonym stanem na łańcuchu a
pierścieniem aromatycznym, który jak wiadomo posiada zdolność do rozpraszania
zaabsorbowanej energii. Efektywne działanie ochronne stosunkowo niewielkich ilości
dodatków jest możliwe dzięki zjawisku przenoszenia ładunku lub energii wzdłuż
łańcucha polimeru. Niektórzy autorzy uważają, że możliwy jest również transport
powstałego po oderwaniu wodoru centrum wolnorodnikowego. W tym ostatnim
przypadku działanie ochronne polega na zapobieganiu procesowi przyłączania do
wolnego rodnika alkilowego tlenu lub reakcji z rodnikiem nadtlenowym kończącej
proces łańcuchowego utleniania. Osobnym zagadnieniem jest działanie ochronne w
obrębie gniazd wielojonizacyjnych, powstających w wyniku odkładania stosukowo
dużej ilości energii przez elektrony kończące swój bieg w materiale. Te 20% energii
absorbowanej w gniazdach wielojonizacyjnych jest najczęściej niesłusznie pomijane w
interpretacji zjawisk radiacyjnych w polimerach.[2] Wiele informacji na temat zjawisk
ochronnych w chemii radiacyjnej można uzyskać analizując gazowe produkty
powstające w gniazdach jedno i wielojonizacyjnych.[3] Chromatografia gazowej
pozwala równolegle do ilości wodoru oznaczać zawartości: CO2, CO i CH4 w fazie
gazowej nad napromienionym polimerem oraz ubytek absorbowanego przez polimer
tlenu. Część prezentowanych badań wykonano traktując PP i jego mieszanki z PS
promieniowaniem gamma oraz elektronowym w temperaturach pokojowej lub ciekłego
azotu. Za pomocą analizy gazowej oznaczano zarówno produkty pierwotnych zjawisk
radiacyjnych jak i wtórnych reakcji postradiacyjnych. Wykonano również pomiary
spektroskopowe w wersji odbiciowej światła rozproszonego (DRS), która to metoda
oryginalnie zastosowana w chemii radiacyjnie pozwala badać nieprzezroczyste proszki
polimerów. Uzyskane rezultaty skonfrontowano z wynikami badań własności
mechanicznych blend PP/PS wykonanymi na Politechnice Wrocławskiej. W pracy
zastosowano akceleratory elektronów: LAE 13/9 (średnia energia elektronów 10 MeV,
moc wiązki 9 kW) i Elektronika 10/10 (10 MeV, 10 kW) oraz kobaltowe źródło
promieniowania gamma Issledovatel (moc dawki 1,5 kGy/h).

                                                          
[1] W. Głuszewski, Z.P. Zagórski, Modyfikacja polimerów, Wrocław 2005, 365-367.
[2] J. Bik, W. Głuszewski, W.M. Rzymski, Z.P. Zagórski, Kautschuk Gummi Kunstst. 2004, 12, 651-655.
[3] Z.P. Zagórski, Rad. Phys. Chem. 2002, 63, 9-19.
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Modyfikacja powierzchni elektrod cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Może ona mieć na celu nadanie elektrodzie właściwości katalitycznych, zabezpieczenie
jej przed zmianami właściwości w czasie, unieruchomienie w warstwie na powierzchni
elektrody różnych obiektów, czy też spowodowanie specyficznych zmian właściwości
powierzchni elektrody.

Obiektem moich badań były elektrody żelowe ulegające przejściom fazowym pod
wpływem temperatury.[1]Oparte są one na żelu poli(N-izopropyloakryloamidowym)
(NIPA) zakotwiczonym na elektrodzie z tlenku indowo-cynowego (ITO). Na
powierzchnię elektrody ITO wprowadzałam grupy winylowe, które uczestniczą w
zakotwiczaniu żelu poli(N-izopropyloakryloamidowego). Dalsza modyfikacja takiego
układu polega na nasączeniu go roztworem K3[Fe(CN)6] + FeCl3. Kolejnym etapem
było osadzenie błękitu pruskiego elektrochemicznie. Struktura tak otrzymanej elektrody
przedstawiona jest na rys. 1. Poprzez regulację czasu osadzania błękitu pruskiego na
elektrodzie żelowej kontroluje się grubość osadzonej warstwy. Przygotowane w ten
sposób elektrody były charakteryzowane elektrochemicznie.

Dużego znaczenia nabrała ostatnio możliwość unieruchamiania na powierzchni
elektrod nanokryształów i makrocząsteczek poprzez wprowadzanie ich do
powierzchniowych warstw polimerów i żeli. Badane przeze mnie układy wykazują
możliwość potencjalnego zastosowania, jako bioczujniki, w których w sieci
polimerowej byłby immobilizowany enzym. Żele polimerowe stanowią bardzo dobre
matryce do immobilizacji enzymów, gdyż enzymy nie tracą w nich aktywności.
Dodatkowo, warstwa błękitu pruskiego obecna również w żelu stanowiłaby doskonały
mediator.

                                                          
[1] M. Karbarz, M. Gniadek, Z. Stojek, Electroanal. 2005, 17, 1396-1400.
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Ostatnio przeprowadzone badania pokazują, że niskoenergetyczne (0–20 eV)
elektrony (LEE od ang. Low Energy Electrons) generują więcej uszkodzeń nici DNA
(w postaci pojedynczych i podwójnych pęknięć) niż fotony promieniowania X o
energiach rzędu 25 eV.[1] W literaturze przedmiotu panuje pogląd, iż powstawanie
uszkodzeń indukowanych LEE przebiega z utworzeniem anionów rezonansowych,
które stabilizując się tworzą reaktywne fragmenty anionowe i rodnikowe, a te prowadzą
w końcu do powstania stabilnych produktów rozpadu DNA (pęknięć).

Należy podkreślić, że większość przeprowadzonych do tej pory badań dotyczyła
zachowania pojedynczych zasad, nukleotydów, 2-deoksrybozy, czy DNA
plazmidowego w próżni [1], a więc w warunkach znacznie odbiegających od
rzeczywistej sytuacji molekuły w komórce. Prowadzone przez nas w ostatnich latach
badania wskazują, że walencyjne aniony zasad nukleinowych, nietrwałe w próżni, stają
się adiabatycznie stabilne w wyniku oddziaływania z molekułami wykazującymi cechy
donora protonu. W kompleksach zasada nukleinowa...donor protonu przyłączenie
elektronu prowadzi często do przeniesienie protonu (BFPT), co silnie stabilizuje układ.
[2] Stąd wniosek, że w środowisku komórki uszkadzanie DNA przez LEE może
przebiegać inaczej niż w próżni, mianowicie poprzez stany związane elektronowo. W
związku z tym proponujemy mechanizm destrukcji DNA rozpoczynający się od
utworzenia adiabatycznie stabilnego anionu zasady nukleinowej (BFPT), po którym
następuje sekwencja procesów związanych z przenoszeniem rodnika, prowadząca w
efekcie do rozerwanie wiązania fosfodiestrowego (pojedyncze pękniecie). W ramach
niniejszego projektu analizujemy energetykę pierwszego etapu postulowanego przez nas
mechanizmu, a mianowicie procesu przyłączenie elektronu do tyminy oddziałującej z
adeniną oraz dwiema parami zasad komplementarnych w konfiguracji Watsona-Cricka
ulokowanymi pod i nad płaszczyzną pary AT. Geometria tych dwuniciowych trymerów
odpowiada strukturze regularnego B-DNA (średnia struktura krystalograficzna),
natomiast geometrię anionu uzyskaliśmy optymalizując ją metodą MP2 przy użyciu
bazy funkcyjnej aug-cc-pVDZ.

Wygenerowaliśmy 16 możliwych dwuniciowych trymerów, a energie dwuciałowe
poprawione o błąd superpozycji bazy, konieczne do obliczenia energii wiązania
elektronu, wyznaczyliśmy metodą MP2/aug-cc-pVDZ. Pokazaliśmy, że sekwencja
zasad istotnie wpływa na energię wiązania elektronu przez tyminę. W zależności
bowiem od otoczenia pary AT– efekt przyłączenie elektronu może być stabilizujący (np.
dla układu 5’GAG3’ wynosi –5,35 kcal/mol) lub destabilizujący (np. dla trymeru
5’CAC3’ wynosi +8,71 kcal/mol). Ekstrapolacja dwuciałowych energii oddziaływanie
do bazy zupełnej wykonana dla układów 5’GAG3’ i 5’CAC3’, wskazuje, że użycie
bazy aug-cc-pVDZ zapewnia zadowalającą dokładność oszacowania badanych efektów.
                                                          
[1] Z. Cai, P. Cloutier, D. Hunting, L. Sanche, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 4796-4880.
[2] D. Radisic, Jr, K.H. Bowen, I. Dąbkowska, P. Storoniak, J. Rak, M. Gutowski, J. Am. Chem. Soc.

2005, 127, 6443.
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Istnieje potrzeba wykorzystania metanu jako źródla innych, nierzadko
cenniejszych związków. Metan przetwarza się głównie metodami katalitycznymi.
Alternatywą może być plazmowe przetwarzanie metanu lub skojarzenie obu procesów.
Do metod plazmowych zalicza się m.in. wyładowanie barierowe (DBD). Ten rodzaj
wyładowania uzyskuje się przez umieszczenie bariery dielektrycznej na jednej
z elektrod rozmieszczonych tak, że pomiędzy nimi powstaje szczelina. Tak powstała
szczelina zazwyczaj ma szerokość ok. kilku mm. Do jednej z elektrod doprowadza się
wysokie napięcie o zmiennym przebiegu, druga pozostaje uziemiona. Przepływający
przez szczelinę gaz ulega jonizacji pod wpływem mikrowyładowań. W przestrzeni
reakcyjnej (w szczelinie) istnieje możliwość umieszczenia ziarnistego wypełnienia.
W ten sposób organizuje się proces plazmowo–katalityczny.[1]

Przetwarzanie metanu pod ciśnieniem atmosferycznym prowadzono w reaktorze
do wyładowania barierowego. Do elektrody wysokonapięciowej doprowadzano prąd
o napięciu ok. 18 kV i częstotliwości ok. 4,7–5 kHz. Eksperymenty prowadzono
w temperaturze 240 °C, z różnym stężeniem metanu (w mieszaninie z argonem
i wodorem lub dwutlenkiem węgla) przy sumarycznym przepływie mieszaniny gazowej
równym 2 Nl/h. Przed i za reaktorem pobierano gaz do analizy chromatograficznej.

Jako główny produkt przetwarzania metanu w wyładowaniu barierowym pod
ciśnieniem atmosferycznym otrzymano etan, wodór oraz etylen.

                                                          
[1] A. Górska, J. Sentek, K. Krawczyk, K. Schmidt-Szałowski, Polish J. Appl. Chem. 2005, 1-2, 91-100.
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Earlier studies [1] showed that sensors with gold electrode modified with redox-
active ferrocene-based self-assembled monolayer (SAM) exhibited certain improvement
of their standard potential reproducibility and long-term stability, comparing to sensors
with membrane coated directly on bare gold inner electrode. This was related not only
to ion/electron conductivity of SAM but also to hydrophobicity of this layer. To further
improve sensors long-term performance, the chemical attachment of SAM to
polyacrylate ion-selective membrane is described in this paper. For this purpose the
incorporation of terminated with acrylate group species within the redox-active SAM
structure is proposed.

Properties of novel self-assembled monolayers containing acrylate units will be
characterized using electrochemical as well as goniometry and AFM methods.

In order to fabricate ion-selective sensors, the following steps are required: i) the
chemical modification of inner gold electrode with the thiol-based molecules,
spontaneously bound to the electrode surface and ii) the ion-selective membrane
deposition on the sensor surface. Upon the UV radiation, the species containing acrylate
groups (membrane co-monomers and thiols terminated with acrylate terminated)
undergo polymerization, leading to polymeric membrane covalently attached to
transducer.

Preliminary potentiometric results revealed that chemical attachment of the
membrane didn’t affect the sensors characteristics (e.g., slope linear response range,
response time) in comparison to sensors with monolayers examined earlier [1].
However, expected improvement of sensors fabrication (variation of E0 values ≤ 5.1 mV
for at least two weeks) and the EMF drift (≤ 0.6 mV h–1) compared to previously stated
sensors.[1] Based on these preliminary results it can be concluded that chemical
bonding of all sensor’s elements (ion-selective membrane, intermediate layer and solid
transducer) seems to be promising approach for fabrication of the miniaturized ion-
selective sensors.

Acknowledgments. The authors gratefully acknowledge the Ministry of Education and
Science (PBZ-KBN-098/T09/2003) for financial support of this work.

                                                          
[1] E. Grygolowicz-Pawlak, K. Wygladacz, S. Sek, R. Bilewicz, Z. Brzozka, E. Malinowska, Sens.

Actuators B 2005, 111−112, 310-316.
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The thermal decomposition of the π-complex [NiCp(CH3)(η2-CH2=CHR)] 1
(R = C4H9) results in a mixture of cyclopentadienylnickiel clusters. Two compounds:
(NiCp)3(µ3-CCH3) 2 [1] and (NiCp)3(µ3-CH) 3 [2] have been isolated by means of
column chromatography on alumina. The presence of higher clusters in the reaction
mixture, (NiCp)5CCH3 4, (NiCp)6C 5 and (NiCp)6C2 6 was deduced from EI-MS
spectra.

                                                          
[1] H. Lehmkuhl, C. Krüger, S. Pasynkiewicz, J. Popławska, Organometallics 1988, 7, 2038.
[2] W. Buchowicz, K. Staręga, A. Pietrzykowski, L. Jerzykiewicz, J. Organomet. Chem. 2005, 690, 1192.
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The cluster (NiCp)6C 5 was isolated by multistep
crystallization from the reaction mixture before
the chromatography. Its crystal structure was
determined by X-ray diffraction.

Fig. 1 Molecular structure of (NiCp)6C core.
Cyclopentadienyl rings are omitted for clarity.
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Badania nad separacją izotopów galu i indu zostały podjęte w związku ze
wzrostem zainteresowania ze strony mikroelektroniki, materiałami o zmodyfikowanym
składzie izotopowym. Chemiczne efekty izotopowe galu i indu do tej pory nie były
badane. Jako metodę rozdzielczą zastosowano chromatografię jonowymienną.

Eksperymenty wykonano na kolumnie szklanej o dł. 100 cm i śr. 0,5 cm, metodą
cyklicznego wymywania pasma, gdzie fazą stałą były jonity a fazą ciekłą, kwas solny.
Przeprowadzone doświadczenia ujawniły występowanie procesu separacji izotopów
galu i indu w układach:

- kationit, Dowex 50W–X8 (200–400 mesh) / MCl3; HCl
- anionit, Dowex 1–X8 (200–400 mesh) / MCl3; HCl, gdzie M = Ga, In.
W układzie z kationitem wykazano występowanie efektu izotopowego dla 69/71Ga,

wzbogacającego fazę ciekłą w izotop lżejszy. Obliczone według metody Glueckaufa,
[1,2] wartości jednostkowego współczynnika rozdziału znaleziono w przedziale: ε =
2,0−4,0 × 10–5.

Doświadczenia przeprowadzone w tych samych warunkach dla indu, wykazały
występowanie efektu izotopowego, o przeciwnie skierowanym zwrocie, gdzie
ε = −(2,0−4,0) × 10–4. W tym przypadku, faza ciekła była wzbogacona w izotop cięższy.

W układzie z anionitem dla galu, występuje efekt izotopowy wzbogacający fazę
ciekłą w izotop cięższy a więc o zwrocie przeciwnym niż w układzie z kationitem.
Doświadczenia z indem dały efekt izotopowy wzbogacający fazę ciekłą w izotop
lżejszy.

Przedstawione wyniki są oparte na pomiarach lokalnych stosunków izotopowych,
wykonanych na spektrometrze mas z indukcyjnie wzbudzoną plazmą z analizatorem
kwadrupolowym (ICP–MS, Perkin Elmer Elan 6100). Po dobraniu odpowiednich
parametrów pracy aparatu i opracowaniu sposobu przygotowania próbek do analizy,
uzyskano względne odchylenie standardowe oznaczania R, na poziomie 0,1% przy
analizie roztworu standardowego oraz w granicach 0,1–0,15% przy analizie frakcji
zebranych z procesów chromatograficznych.

Praca wykonywana jest w ramach grantu KBN nr 4 T09A 057 23, p.t.:
„Chemiczne efekty izotopowe galu, indu i talu w reakcjach wymiany ligandów i
reakcjach red-oks”. Kierownikiem projektu jest dr Wojciech Dembiński.

                                                          
[1] E. Glueckauf, Trans. Faraday Soc. 1955, 51, 34.
[2] E. Glueckauf, Trans. Faraday Soc. 1958, 54, 1203.
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Optycznie czynne alkohole są często wykorzystane w syntezie związków
biologicznie czynnych. Jednym ze sposobów otrzymywania tego typu alkoholi jest
rozdział kinetyczny ich racematów. Najczęściej stosowaną metodą jest enzymatyczna
estryfikacja racemicznych alkoholi lub enzymatyczna hydroliza ich estrów. Niewiele
jest doniesień literaturowych na temat nieenzymatycznego rozdziału kinetycznego
drugorzędowych alkoholi. W pracy do rozdziału racemicznych alkoholi zastosowano
katalizę przeniesienia fazowego. Jako katalizatory przeniesienia fazowego użyto
N-alkilowane pochodne alkaloidów chininowca.
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). Najlepsze wyniki osiągnięto
 60%). Katalizatory oparte na
zeciwnej konfiguracji, jednak o
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FORMOWANIE ELEMENTÓW CERAMICZNYCH Z TLENKU GLINU Z
WYKORZYSTANIEM POLIMERYZACJI „IN SITU”

Dariusz Jach, Mikołaj Szafran

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, dariuszjach@wp.pl

W technologii ceramiki od przeszło szesnastu lat wykorzystywana jest nowa
metoda formowania, która opiera się na wykorzystaniu reakcji polimeryzacji biegnącej
wewnątrz ceramicznej masie lejnej. Proces ten określany jest mianem polimeryzacji „in
situ” lub gelcasting. Pomysł wykorzystania reakcji polimeryzacji w technologii
ceramiki wynika głównie z zalet, jakie wynikają z połączenia dwóch odmiennie różnych
materiałów. Idea samej metody gelcasting polega na przygotowaniu ceramicznej masy
lejnej, która oprócz podstawowych składników takich jak proszek ceramiczny,
rozpuszczalnik, upłynniacz zawiera w swym składzie monomer organiczny. W
odpowiednich warunkach, w wyniku zainicjowania reakcji polimeryzacji, możliwe jest
uzyskanie sztywnego odlewu ceramicznego odwzorowującego kształt formy
odlewniczej. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej kompozycji monomerów, inicjatora i
katalizatora reakcji polimeryzacji możliwe jest uzyskiwanie nowych tworzyw
ceramicznych o ściśle określonych właściwościach. Nowa metoda formowania pozwala
na otrzymywanie elementów ceramicznych zarówno porowatych jak i nieporowatych,
które mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki.
Przykładem może być tu wykorzystanie metody gelcasting w formowaniu wirników
silników odrzutowych, wykonywaniu implantów kości lub też do wykonywania
ceramicznych materiałów porowatych do filtracji stopionych metali [1]. Formowanie
metodą, gelcasting nie jest ponad to ograniczone wielkością formowanego elementu.
Możliwe jest zarówno otrzymywanie kształtek o masie poniżej 1 g i wielkości rzędu 0,2
mm, jak i również kształtek, których masa przekracza 6 kg. Właściwości materiałowe
uzyskanych tą metodą tworzyw są porównywalne bądź też znacznie przewyższają
właściwości elementów formowanych metodami tradycyjnymi. Specyfikacja tej metody
pozwala ponad to na uzyskanie dużej powtarzalności procesu, odpowiedniej gęstości
zarówno przed jak i po procesie spiekania, a także dużej jednorodności i wytrzymałości
mechanicznej.

Głównym celem prowadzonych w naszym Zespole badań jest optymalizacja
składu ceramicznych mas lejnych pod kątem uzyskania tworzyw ceramicznych
charakteryzujących się odpowiednimi i z góry założonymi właściwościami.
Prowadzone prace związane są również z syntezą i wykorzystaniem nowych
wodorozpuszczalnych monomerów organicznych w formowaniu metodą gelcasting,
które dzięki swym właściwością zapewniłyby właściwy proces formowania oraz
nadałyby formowanym elementom pożądanej wytrzymałości.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2006 jako
projekt badawczy nr. 3 T08D 004 28

                                                          
[1] Hydroxyapatite spheres with controlled porosity for eye ball prosthesis: processing and

characterization, E. Rivera-Munaoz, J. R. Diaaz, J. Rogelio Rodriaguez, W. Brostow, V. M. Castana,
Journal Of Materials Science: Materials In Medicine 2001, 12, 305-311.
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FORMOWANIE TWORZYW CERAMICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM
FLOKULACJI POLIMERYCZNEJ

Katarzyna Jach, Mikołaj Szafran, Sławomir Rupiński
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ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, jachka@wp.pl

Podczas formowania wyrobów ceramicznych o skomplikowanym kształcie z
surowców nieplastycznych, z których otrzymuje się wyroby tzw. „advance ceramics”,
jednym z najistotniejszych problemów jest zapewnienie zarówno wysokiej
jednorodności zagęszczenia jak i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej surowych
tworzyw. Wymaga to wprowadzenia pewnej ilości spoiwa polimerowego o wysokiej
masie cząsteczkowej. Spoiwa takie w znaczący sposób zwiększają lepkość
ceramicznych mas lejnych, co z kolei uniemożliwia dokładne wypełnienie formy.
Można zminimalizować ten problem poprzez wprowadzenie spoiwa spełniającego
jednocześnie rolę flokulantu ceramicznej masy lejnej. Proces flokulacji przeprowadzono
z udziałem enzymu na drodze bezpośredniej koagulacji (metoda direct coagulation
casting). Zastosowano reakcję enzymatycznej hydrolizy trójoctanu gliceryny. Dodatek
flokulantu wyniósł zaledwie poniżej 0,1 %wag., podczas gdy stosując spoiwo należy
dodać go do masy ceramicznej w ilości 0,5–3 %wag. w stosunku do fazy stałej.

Obecnie stosowane flokulanty polimeryczne oparte są przede wszystkim na
związkach toksycznych, takich jak np. poliakryloamid i jego pochodne (np. kopolimer
akrylanu i akryloamidu). Związki te zawierają w swojej budowie atomy azotu,
co powoduje, iż w procesie wypalania następuje emisja szkodliwych zanieczyszczeń w
postaci tlenków azotu.

Z tego powodu rozpoczęto badania polegające na projektowaniu i syntezie
związków pełniących funkcje flokulantów polimerycznych w procesie bezpośredniego
odlewania koagulującego, zawierających w swojej budowie niewielkie ilości bądź też
całkowicie pozbawionych atomów azotu. Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem
odpowiednio modyfikowanej skrobi. W celu zmniejszenia zawartości atomów azotu w
cząsteczkach flokulantu, modyfikację skrobi przeprowadzono akryloamidem i 3-chloro-
1,2-propanodiolem. W ten sposób w odróżnieniu od poliakryloamidu uzyskano
flokulanty o znacznie mniejszej ilości atomów w cząsteczce lub flokulanty nie
zawierające atomów azotu w cząsteczce.

Dzięki takiemu zastosowaniu nie tylko zmniejszone zostają koszty produkcji
materiałów ceramicznych formowanych metodą „direct coagulation casting”, ale
również zmniejszeniu ulega emisja związków typu NOx do środowiska naturalnego.
Ponadto, otrzymuje się tworzywa nieporowate, charakteryzujące się wysoką
wytrzymałością mechaniczną (powyżej 400 MPa) i jednorodnością zagęszczenia
(gęstość względna po spiekaniu wynosi 97–99 % gęstości teoretycznej).

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2006 jako
projekt badawczy nr 3 T09B 027 28.
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ADDYCJA DIBROMODIFLUOROMETANU DO β-PINENU I PRZEMIANY
ADDUKTÓW. SYNTEZA I WŁASNOŚCI 1,1-DIFLUORODIENÓW.

Anna Jałmużna,a Wojciech Dmowskib
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bInstytut Chemii Organicznej, PAN, ul. Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa

Ditionin sodowy w układzie ‘woda – acetonitryl’ skutecznie inicjuje reakcje
addycji halogenków perfluoroalkilowych (RFI, RFBr) do bogatych w elektrony
substratów, takich jak alkeny, alkiny i areny dając produkty przyłączenia lub
podstawienia.[1,2] W układzie tym, aniony S2O4

2– występują w równowadze z
anionorodnikami SO2

.–, które abstrahując halogen z cząsteczek RFX generują rodniki
RF

..
Stwierdziliśmy, że w układzie Na2S2O4/woda/acetonitryl CF2Br2 z łatwością ulega

addycji do β-pinenu z utworzeniem adduktu 1, który po dehydrohalogenowaniu daje z
wysoka wydajnością sprzężone dieny 2 z terminalna grupą CF2.
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Dieny 2 okazały się aktywnymi substratami w reakcjach cykloaddycji Diels’a –
Aldera z 4-fenylo-1,2,4-triazolo-3,5-dionem (PTAD) [3] prowadząc do otrzymania
uwodornionych pochodnych cinnoliny z grupa CF2 w pierścieniu.
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[1] W.Y.Huang, J. Fluorine Chem.1992, 5, 1.
[2] W.Y.Huang, Israel J. Chem. 1992, 39, 167.
[3] S. Elsheimer, J.C. Foti, M. D. Bartberger, J. Org. Chem. 1996, 61, 6252.
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(SSRI’S) WITH SEROTONIN TRANSPORTER
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Ewa Chojnacka-Wójcik,b Aina W. Ravna,c Kurt Kristiansen,c Ingebrigt Syltec

aNational Insititute of Public Health, 30/34 Chelmska Str., 00-725 Warsaw, Poland
bInstitute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, 12 Smętna St.,

31-343 Cracow, Poland
cDepartment of Pharmacology, Institute of Medical Biology, University of Tromsø,
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Serotonin selective reuptake inhibitors (SSRIs) are currently among the most
frequently prescribed therapeutic agents of all of medicine. Their therapeutic actions are
diverse, ranging from efficacy in depression to obsessive-compulsive disorder, panic
disorder, bulimia and other conditions as well. The serotonin transporter (SERT) is the
target of serotonin selective reuptake inhibitors (SSRIs). Altough the inhibition is the
proximal event in antidepressant action, the clinical benefit of antidepressant
medications requires weeks of continuous dosing, indicating that their mechanism of
action involves events downstream from acute transporter blockade. Long-term effects
of SSRI treatment may be due to changes in intrinsic properties of SERT structure,
function, or regulation. Thus, understanding the mechanism of action of SERT remains
a primary goal in the search for developing novel treatments for diseases associated
with serotonergic dysfunction.

In the present study experimentally determined ligand selectivity of the buspirone
analogues toward the serotonin transporter was theoretically investigated on the
molecular level. The initial model of serotonin transporter based on the crystal structure
of the Escherichia coli lactose permease (LacY), a well-studied representative of the
major facilitator superfamily (MFS) transporters, was constructed using the traditional
homology modelling approach. SERT inhibitos were docked into the serotonin
transporter model where the binding site was defined based on the information about
familiar conversation among the neurotransmitter symporter family (SNF) and site-
directed mutagenesis studies of neurotransmitter transporters. Molecular dynamics
(MD) simulations for the ligand-transporter complexes with the low energy ligand
conformation in the serotonin transporter were performed.

Structural information about the serotonin transporter and its molecular
interactions with SSRI’s is important for understanding the mechanism of action of
these drugs and for development of drugs with improved potency and selectivity.

Acknowledgements: The work was supported by the Norwegian Research Foundation, and
computer time on the HP supercomputer at the University of Tromsø.
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WPŁYW KATIONÓW NA ROZKŁAD PODSIECI ANIONOWEJ SIARCZANÓW (IV)
Beata Jaszczak-Figiel, Zygmunt Gontarz

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul.Noakowskiego3, 00-664 Warszawa, ezabel@ch.pw.edu.pl

Prezentowana praca stanowi fragment szerszych badań nad przekształceniami
tlenowych związków siarki w fazie stałej obejmujących ich rozkłady termiczne oraz
reakcje w fazie stałej pod wpływem zewnętrznych reagentów. Punktem wyjścia jest
koncepcja rdzeniowa pierwiastków i opracowana na jej bazie, przez A. Górskiego,
klasyfikacja drobin pierwiastków.[1] Wszystkie drobiny siarki, można umieścić w
układzie jaki tworzy się przez wypełnienie stanów walencyjnych rdzenia siarki
elektronami i ligandami tlenowymi. Takie wypełnienie orbitali walencyjnych rdzeni
pierwiastków, stanowi podstawę klasyfikacji morfologicznej drobin każdego
pierwiastka. Drobiny w takim układzie są powiązane nie tylko strukturalnie ale i
poprzez reakcje chemiczne w system, który może być przedstawiony graficznie jako
układ klasyfikacyjny opisywany przez liczbę elektronów w stanach walencyjnych
rdzenia siarki (ev) lub liczbę ładunków wniesionych przez ligandy w otoczenie rdzenia
siarki (ez), dając w formie tablicowej (dla całkowitych liczb ev i ez) zespół stabilnych
prostych drobin siarki.

Podsieć kationowa wpływa w zasadniczy sposób na przemiany podsieci
anionowej, zmieniając zakres temperaturowy przemian lub wręcz zmienia charakter
rozkładu. Na podstawie danych literaturowych i wyników badań doświadczelnych
zbadano mechanizmy rozkładów termicznych siarczanów (IV) z kationami o
zróżnicowanych właściwościach kwasowych. Sole z kationami o najsłabszych
właściwościach kwasowych (Na+) rozkładają się w wyniku reakcji dysproporcjonacji
redac-oxbas z utworzeniem siarczanów i siarczków, w przypadku kationów o
silniejszych właściwościach kwasowych (Mg2+) rozkład siarczanu (IV) zostaje
zakłócony. Na mechanizm reakcji mają wpływ ponadto warunki w których
przeprowadzono pomiar oraz stopień uwodnienia soli. Przeprowadzono również reakcje
rozkładów termicznych La2(SO3)3 ZnSO3 oraz Ag2SO3. Wyniki przeprowadzonych
badań potwierdzają, iż rozkład termiczny siarczanów (IV) zależy od właściwości
chemicznych przeciwjonów kationowych wchodzących w skład soli. Badania
przeprowadzono metodą analizy termicznej, zaś produkty identyfikowano w oparciu o
rentgenowską analizę fazową.[1]

                                                          
[1] A. Górski, Pol. J. Chem. 2001, 75, 159-207.
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Arsen należy do pierwiastków, których toksyczne właściwości zależą od stopnia
utlenienia i formy chemicznej w jakiej one występują. Organiczne związki arsenu, takie
jak arsenobetaina czy arsenocholina występujące w znacznych ilościach w tkankach
organizmów morskich są uznawane za nieszkodliwe, w przeciwieństwie do toksycznych
nieorganicznych połączeń tego pierwiastka na III i V stopniu utlenienia. Z tego też
względu znajomość całkowitej zawartości arsenu w próbkach często nie odzwierciedla
rzeczywistego zagrożenia, jakie stwarza jego obecność w środowisku.

Analiza specjacyjna, pozwalająca na oznaczenie poszczególnych form
chemicznych danego pierwiastka, ma w tym przypadku szczególne znaczenie.

W prezentowanej pracy przedstawiono możliwość zastosowania
woltamperometrii stripingowej do oznaczania nieorganicznych związków As(V)
i As(III) w próbkach wód pobranych z okolic nieczynnej obecnie kopalni złota i arsenu.
Do lat 60-tych XX wieku eksploatowano tam rudy arsenowe.

Aby zapewnić niezmienność form badanego pierwiastka i zapobiec utlenieniu
związków As (III) do As (V) próbki stabilizowano kwasem askorbinowym
i przechowywano w temp. 4°C.

Selektywne oznaczanie As (III) przeprowadzono metodą woltamperometrii
stripingowej na wiszącej kroplowej elektrodzie rtęciowej w elektrolicie podstawowym
zawierającym 1 mol/L HCl i 5 µg/mL Cu (II) [1-4]. Ponieważ As (V) w opisanych
warunkach jest elektrochemicznie nieaktywny, przed oznaczeniem całkowitej
zawartości nieorganicznych form tego pierwiastka prowadzono chemiczną redukcję
As (V) do As (III) 2 % r-rem KI i kwasu askorbinowego w środowisku kwasowym.

Na podstawie oznaczeń prowadzonych metodą woltamperometryczną oraz
metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną stwierdzono, że dominującą
formą arsenu w badanych wodach są nieorganiczne związki As (III).

                                                          
[1] R.S. Sadana, Anal. Chem. 1983, 55, 304-307.
[2] I. Eguiarte, R.M. Alonso, R.M. Jimenez, Analyst 1996, 121, 1835-1838.
[3] J. Kowalska, E Stryjewska, P. Szymański, J. Golimowski, Electroanalysis 1999, 11, 1301-1304.
[4] J. Kowalska, K. Chałko, E. Stryjewska, Electroanalysis 2002, 14, 1508-1511.
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Możliwość miniaturyzacji urządzeń jest ograniczona przez dostępność
odpowiednich technologii. Podobnie jest przy miniaturyzacji układów analitycznych,
których stopień miniaturyzacji zależy od zastosowanej technologii. Obecnie typowe
wymiary występujące w mikrosystemach chemicznych są rzędu 100 µm. Wśród
najbardziej rozpowszechnionych metod wykonywania struktur o podobnych wymiarach
należy wymienić: fotolitografię z użyciem fotorezystu SU-8, hot-embossing
(formowanie na gorąco) oraz grawerowanie laserowe. Wszystkie te metody wiążą się z
wysokimi kosztami niezbędnej aparatury, a tym samym bardzo kosztownymi
pojedynczymi układami. Ciekawą alternatywą dla wymienionych rozwiązań może być
opisywana dalej metoda.

Prezentowana technologia wykorzystuje powszechnie stosowane w sitodruku
filmy kapilarne. Procedura ich użycia w opisywanej metodzie jest podobna do
procedury stosowanej w sitodruku. Typowy film kapilarny składa się z dwóch warstwy:
warstwy emulsja światłoczułej i nośnika - folii np. poliestrowej. Warstwa światłoczuła
ma stałą i określoną grubość, która zależy od rodzaju użytego filmu kapilarnego.
Naświetlanie warstwy emulsji światłem UV wywołuje reakcję sieciowania, co
powoduje miejscową zmianę odporności warstwy na czynnik wywołujący. Aby uzyskać
wzór o określonym kształcie film kapilarny naświetlano przez maskę. Jako maskę
zastosowano przeroczystą folię, na której nadrukowano wzór do odwzorowania (rys.1).
Do użytych filmów jako wywoływacz stosowano wodę. Płukanie wodą miejscowo
naświetlonego filmu kapilarnego powodowało odmycie emulsji z obszarów nie
naświetlonych. Emulsja w naświetlonych miejscach pozostawała na nośniku tworząc
wypukły wzór (rys. 2). Tak wykonane struktury z powodzeniem służyły jako pieczątki
do wykonywania mikroukładów np. z poli(dimetylosiloksanu) (PDMS) (rys. 1).

Autorzy składają podziękowania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za finansowanie
prac w ramach subsydium profesorskiego.

Rys. 1. Przykład gotowego elementu mikroukładu.
W górnym rogu widoczny przykładowy
nadruk na masce

Rys.2. Zdjęcie SEM fragmentu wypukłego
wzoru z emulsji na nośniku (folii)
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In the last decade, there has been tremendous interest in designing and synthesis
of functional solids based on metal-organic coordination networks. One of the most
difficult challenges in material chemistry is to master synthesis of crystal networks with
desired topology and properties by appropriate choice of ligand and metal precursor.
The employment of various multitopic, conformationally rigid and flexible organic
ligands with different binding modes and strengths is very fruitful in the construction of
well-defined solid-state structures with expected physical and chemical properties.

Recent interest in our group is directed to the synthesis of the main-group
organometallic complexes of differing nuclearities prompted by the relevance of such
species as single-source precursors for desired materials. In this report we will focus on
two selected conformationally flexible N,N,O–tridentate ligand systems. For instance,
the reactions of R3M (where M = Al, Ga) with 2-(dimethylaminomethyl)-3-
hydroxypyridine in various molar ratios yield complexes of different bonding modes
between metal centre and organic ligand (structure I and II). The use of chiral
cinchonine system allowed for the synthesis of alkylaluminium “linker” complex, which
was then combined by R2Zn units to form linear heterometallic coordinate polymer of
helical topology, structure III.
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Monokrystaliczne warstwy azotku galu (GaN) oraz azotku galu
domieszkowanego manganem (Ga1–xMnxN) otrzymano za pomoca metody Sandwich
Sublimation. Metoda ta z powodzeniem stosowana do otrzymywania węgliku krzemu
(SiC) i azotku glinu (AlN) [1,2] jest rownież z powodzeniem wykorzystywana w
procesach otrzymywania azotku galu.[3,4] Warstwy GaN i Ga1–xMnxN nanosi się na
płytki szafirowe (α-Al2O3) z naniesioną uprzednio metodą MOCVD warstwą GaN o
grubości 1µm. Proces Sandwich Sublimation zachodzi w piecu indukcyjnym.
Elementem grzejnym jest walec grafitowy, na którym znajduje się łódka kwarcowa z
reagentami, nad którymi zamocowana jest płytka podłożowa. W procesie otrzymywania
warstw GaN, reagentem jest polikrystaliczny proszek GaN a w procesie otrzymywania
warstw Ga1–xMnxN proszek GaN zmieszany w odpowiednich proporcjach ze
sproszkowanym manganem. Czynnikiem azotującym w obu przypadkach jest amoniak,
przepływający równelegle do źródła i podłoża.

W wyniku przeprowadzonych reakcji otrzymano monokrystaliczne warstwy GaN
i Ga1–xMnxN. Warstwy GaN są przezroczyste, natomiast warstwy Ga1–xMnxN posiadają
zabarwienie bursztynowe. Otrzymane warstwy najpierw poddano kontroli pod
mikroskopem optycznym, co pozwoliło stwierdzić, czy dana próbka nadaje się bądź nie
do dalszych badań. Następnie przeprowadzono charakteryzację warstw metodą
spektroskopii Ramana, metodą SIMS, poddano je badaniom w celu określenia ilości
dyslokacji oraz badaniom rentgenowskiej analizy strukturalnej.

Uzyskane wyniki świadczą o dobrej jakości otrzymanych warstw GaN i
Ga1-xMnxN, liczba dyslokacji jest mniejsza niż w materiale podłożowym a stałe sieci
nieznacznie odbiegają od danych literaturowych.

Otrzymane rezultaty zachęcają do dalszego rozwijania metody Sandwich
Sublimation jako metody otrzymywania warstw GaN i Ga1–xMnxN, tym bardziej, ze
pozwala ona na dosyć prostą zmianę wielkości układu, co może przyczynić do
otrzymywania warstw o większych rozmiarach i na szerszą skalę. W porównaniu z
innymi metodami otrzymywania warstw GaN, prezentowana metoda jest niewątpliwie
metoda tanią ze względu na koszt aparatury i koszt samego procesu.

                                                          
[1] J.H. Edgar et al., J. Cryst.Growth 2002, 246, 187.
[2] Y. Shi et al., J. Cryst.Growth 2001, 233, 177.
[3] P.G. Baranov et al., MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 1998, 3, 50.
[4] M. Kaminski et al., Phys. Stat. Sol. C 2005, 3, 1065.
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Histamine is formed in living organisms as a product of decarboxylation of
histidine – endogenous heterocyclic amino acid. It appears in all animal tissues (in high
amounts in skin, intestines, and lung) and in many plant tissues. In animal organisms,
histamine mediates responses via histamine receptors (H-receptors). Thus, for drug
chemistry it is important to know different factors influencing histamine tautomerism
and conformation, which are related to its interaction with specific molecular sites of
the H-receptors, and a rational search for new H-receptors agonists or antagonists.

Three series of histamine molecules, mono-
and disubstituted by various functional groups at
the C2, C4, and C2 and C4 positions of the
imidazole ring, were calculated at the
DFT/B3PW91/aug-cc-pVDZ level. The equilibria
in the substituted histamines are complex because
the two histamine tautomer forms, N1-H and N3-
H, may co-exist. The side ethanamine chain may
adopt several positions, and the ethanamine NH2
group can be involved into intramolecular
hydrogen bonds with the three centres: the N and
NH moieties (of the imidazole ring), and the
substituent or C-H group. In the case of C2
substitution, an interaction between the side
ethanamine chain NH2 group and the substituent is
sterically impossible.

The kind of substituent in the positions C2 and C4 of imidazole ring does
influence the equilibrium between the N1-H and N3-H histamine tautomers: the energy
difference between the two forms ranges from ca. +9 kcal/mol to ca. –8 kcal/mol.
Majority of substituents studied stabilize the N1-H histamine form, whereas only two,
namely BH2 and OH in the position C4, stabilize the N3-H form. Except only two cases,
OH and BH2 substituent in the position C4, the lowest energy conformer is stabilized by
the intramolecular hydrogen bonding between the imidazole N1-H group, as a proton
donor, and amine moiety of the side chain. In the case of 4-dihydroborido- histamine
and 4-hydroxyhistamine the intramolecular BH2···NH2 electron-donor-acceptor
interaction and intramolecular hydrogen bonding interaction, respectively, stabilize the
N3-H tautomer. For disubstituted histamines there is no a synergic effect of substituents
that would lead to an extra stabilization of one of the tautomer forms.

For the most strongly acting substitiuents we have simulated presence of the water
environment by using the IEF-PCM method. It appeared that several forms stable in the
gas phase were unstable in water. Generally, the intramolecularly hydrogen bonded N1-
H (I) and extended chain N1-H (II) and N3-H (II) forms were stable, whereas the other
conformers were unstable.
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Przeprowadzono badania reakcji jedno-elektronowego utleniania dipeptydów
liniowych: Tyr-Met i Met-Tyr, oraz peptydu cyklicznego cyklo-(Met-Tyr)
wykorzystując metodę radiolizy impulsowej z detekcją spektrofotometryczną. Jako
jednoelektronowy utleniacz zastosowano rodnik hydroksylowy (•OH), tworzący się w
wodnych roztworach nasyconych podtlenkiem azotu w wyniku radiolizy wody. Z
porównania stałych szybkości reakcji tego rodnika z aminokwasami Tyr i Met można
przypuszczać, że będzie on reagował w równym stopniu z obiema resztami
aminokwasów. Szczególną uwagę poświęcono procesowi przeniesienia elektronu z
aromatycznej reszty tyrozyny do utlenionego centrum siarkowego znajdującego się na
reszcie metioniny (monomeryczny kationorodnik Met>S•+). W wyniku tego procesu
powstaje rodnik tyrozylowy (TyrO•). Inną drogą reakcji, w wyniku której może
powstawać TyrO•, jest katalizowana protonami dehydratacja rodnika dihydroksycyklo-
heksadienylowego (Tyr•(OH)OH), powstającego przez przyłączenie rodnika •OH do
pierścienia aromatycznego reszty tyrozyny. W środowisku obojętnym rodnik
Tyr•(OH)OH ulega rozkładowi głównie na drodze reakcji dysproporcjonacji i
dimeryzacji.

Pomimo faktu, że w skład badanych dipeptydów wchodzą te same reszty
aminokwasowe, to rejestrowano różne widma absorpcyjne produktów przejściowych.
Dotyczyło to głównie wodnych roztworów Met-Tyr w których widma absorpcyjne
zarejestrowane bezpośrednio po zakończeniu reakcji •OH z substratami wskazują
głównie na obecność kationorodnika zawierającego tri-elektronowe wiązanie pomiędzy
siarką a azotem aminowym (N∴S)+Met-Tyr i rodnika Tyr•(OH)OH, oraz tworzące się z
mniejszą wydajnością rodniki α-(alkilotio)alkilowe i rodnik TyrO•. W mikro
sekundowej skali czasowej rodniki (N∴S)+Met-Tyr zanikały, z równoczesnym
tworzeniem się rodników TyrO•. W przypadku dipeptydów Tyr-Met i cyklo-(Met-Tyr)
bezpośrednio po zakończeniu reakcji •OH z substratami zaobserwowano jedynie rodniki
α-(alkilotio)alkilowe oraz Tyr•(OH)OH, TyrO•. Chemoradiacyjne wydajności rodników
Tyr•(OH)OH i TyrO• są równe, co świadczy o wysokiej efektywności przeniesienia
elektronów w tych dipeptydach.

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów należy oczekiwać, że w
przypadku oligopeptydów i białek utlenione centrum siarkowe (monomeryczny
kationo-rodnik Met>S•+) będzie naprawiane przez obecną w sąsiedztwie resztę
tyrozyny. Nie należy również wykluczyć możliwości stabilizacji takiego rodnika
poprzez tworzenie wiązań tri-elektronowych, np. z azotem aminowym, mimo to
potencjał redukcji takiego rodnika ((N∴S)+Met-Tyr) jest na tyle wysoki, że umożliwia
zachodzenie reakcji przeniesienia elektronu.
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Dążenie do miniaturyzacji i uproszczenia konstrukcji ogniw potencjometrycznych
sprzyja wykorzystaniu polimerów przewodzących. Stosując takie polimery można
zbudować elektrody: wskaźnikową i odniesienia – pozbawione ośrodka ciekłego.

Prezentowana praca dotyczyła potencjometrycznych elektrod odniesienia
zawierających polimer przewodzący. Elektrody takie muszą cechować się stałością
potencjału oraz jego niezależnością od składu i stężenia badanego roztworu.

Zaprezentowano dwa rozwiązania konstrukcyjne stałych elektrod odniesienia.
W pierwszym rozwiązaniu zastosowano warstwy polimeru przewodzącego (polipirolu)
domieszkowanego dwoma rodzajami jonów domieszkujących. Dzięki temu uzyskano
kompensację właściwości aniono– i kationowymiennych warstw polimerowych
i w rezultacie mierzony potencjał był niezależny od stężenia elektrolitu.[1] Elektrody
takie są jednak podatne na wpływ interferentów redoks i pH.

Wpływ tych interferencji wyeliminowano stosując drugie rozwiązanie. Warstwę
polimeru przewodzącego pokryto membraną z polichlorku winylu ze składnikami
zapewniającymi nieselektywność. Polimer przewodzący pełni rolę przetwornika
jonowo-elektronowego (między elektrodą podłoża i membraną), stabilizującego
potencjał. Dzięki temu mierzony potencjał był stabilny, niezależny od stężenia i rodzaju
elektrolitu oraz wykazywał minimalną podatność na wpływ interferntów redoks i pH.

Pomiary potencjometryczne uzupełniono badaniami z wykorzystaniem typowych
technik elektrochemicznych: spektroskopii impedancyjnej, chronopotencjometrii
i woltamperometrii cyklicznej.

                                                          
[1] A. Kisiel, H. Marcisz, A. Michalska, K. Maksymiuk, Analyst 2005, 130, 1655-1662.
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A role of three different mediators of the oxygen electroreduction at an enzyme
electrode was investigated. For the electrode preparation, laccase (Trametes hirsuta)
was immobilized onto a film of a Pd-containing fullerene polymer, C60–Pd, deposited
onto an Au-sputtered electrode substrate. The polymer was prepared by electrochemical
polymerization from a C60 and Pd(II) acetate trimer in a mixed toluene and acetonitrile
(4:1, v:v) solvent under cyclic voltammetry conditions. A laccase buffer solution was
then dispensed onto this polymer and cast by solvent evaporation. The performance of
the resulting laccase/(C60–Pd) electrode with respect to the oxygen electroreduction in
a pH≈4.0 McIlvaine’s buffer was investigated using a 2,2′-azino-bis-(3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), ABTS, a mediator known for its excellent
functioning in laccase biosensors. In subsequent experiments, other mediators were
used, such as catechol, which is a natural laccase substrate, or a ruthenium
poly(pyridine) dimer, [(2,2’bpy)2(OH)RuIIIORuIII(OH)(2,2’bpy)2]4+, earlier proven to
operate effectively in a glucose biosensor. The redox potentials of ABTS, catechol and
the Ru(II) dimer, determined at a bare Au electrode in a deareated McIlvaine buffer,
pH≈4.0, were 0.45 V, 0.35 V, and 0.40 V vs. SCE, respectively. Because of its highest
redox potential, ABTS seems to be the most suitable as a mediator of oxygen
electroreduction. However, the Ru(II) catalyst, with its redox potential only by 50 mV
lower than that for ABTS, can also be considered useful for that purpose. At the
potential scan rate of 5 mV s–1, half-wave potentials, E1/2, of the oxygen
electroreduction at the laccase/(C60–Pd) electrode were 0.45 V, 0.35 V, and 0.40 V in
the presence of the ABTS, catechol and Ru(II) mediator, respectively, i.e., the oxygen
electroreduction occurred at the redox potential of the mediator in each case. In
comparison, the E1/2 values at the bare metal electrodes under the same conditions were
–0.1 V for the Au electrode, known as a poor catalyst for the oxygen electroreduction,
and ca. 0.35 V for the Pt (Pd) electrodes, considered to be the best catalysts. In the
presence of ABTS and Ru(II), the E1/2 value for the oxygen electroreduction at the
laccase/(C60-Pd) electrode was higher as compared to that determined at the bare Pd or
Pt electrodes, while in the presence of catechol, the E1/2 value was comparable to those
for the bare metallic electrodes. However, only the Ru(II) dimer could be immobilized
onto the C60-Pd film coated electrode, while ABTS or catechol had to be added to the
solution, typically for other investigations of the oxygen reduction involving laccase.
Current densities for the oxygen electroreduction at the laccase/(C60-Pd) electrode was
11 µA cm–2 for 0.5 mM ABTS, 8 µA cm–2 for 0.5 mM catechol, and 13 µA cm–2 for the
Ru(II) mediator absent in solution but immobilized on the electrode.
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Biocatalysts are employed in biofuel cells for the conversion of chemical energy
to electrical energy. The enzymes can be used in one of two ways. Either the
biocatalysts can generate the fuel substrates for the cell by biocatalytic transformations
or metabolic processes, or the biocatalysts may participate in the electron transfer chain
between the fuel substrates and the electrode surfaces. Unfortunately, most of redox
enzymes do not take part in direct electron transfer with the conductive supports, and
therefore a variety of electron mediators are used for the electrical wiring of the
biocatalyst to the electrode.

An important condition for the progress in biotechnology is to understand the
electrochemical reactions of redox proteins and to control their interactions with gold
substrates. Gold is often used as the electrode material due to its inertness. One of the
crucial steps in the development of electrodes for biofuel cells is the appropriate
immobilization of the enzyme on gold, since its biological activity as well as electrical
contact have to be preserved.

Laccase (EC 1.10.3.2) is a blue multi-copper enzyme which catalyses the
oxidation of a variety of phenolic and amine compounds simultaneously with the four-
electron reduction of molecular oxygen to water. The enzyme active site contains four
copper atoms of types I, II, and III, which play different roles in the enzymatic process.
Substrates are oxidized near the T1 site, and the electrons are transferred to the T2/T3
cluster, where molecular oxygen is reduced.

We employed several strategies to immobilize laccase on gold, such as
electrostatic adsorption on gold clusters, entrappment of the enzyme in poly(N-
isopropylacrylamide) gel (NIPA) and covalent attachment to self-assembled
organothiols monolayers (SAMs).

In case of NIPA gel matrix the immobilized laccase showed electroactivity at
0.360 V vs. NHE, however, upon binding to 11-mercaptoundecanoic acid (MUA) the
Cu center is electroactive at a more positive potential (590 V vs. NHE). The catalytic
current of oxygen reduction was observed in case of Au cluster/laccase modified
electrode. For the MUA/laccase electrode, for both mediatorless and mediated with 1,1'-
ferrocenedimethanol processes, the catalytic oxygen reduction was observed. Hence,
best results obtained so far are those based on 11-mercaptoundecanoic acid (MUA) as
the molecular bridge.
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Ciecze jonowe są nowymi rozpuszczalnikami wprowadzanymi w ostatnich latach
intensywnie do badań i zastosowań chemicznych. Ciecze jonowe uzyskały miano
"zielonych”, czyli tolerancyjnych dla środowiska rozpuszczalników. Główne cechy
decydujące o ich użyteczności to: znikoma prężność pary, niepalność, zdolność
rozpuszczania zarówno związków nieorganicznych jak i organicznych, praktycznie
nieograniczona liczba indywidualnych rodzajów cieczy jonowych, możliwość doboru
cieczy jonowych dla wybranych zadań. Ciecze jonowe mają szerokie zastosowanie, do
przeprowadzenia reakcji syntezy i katalizy, szczególnie z zastosowaniem metali
przejściowych. Cechy te sprzyjają temu, iż mogą stać się one atrakcyjnym medium
reakcyjnym.

Metodą radiolizy impulsowej z impulsem elektronów o czasie trwania 10 ns i
energii 10 MeV przeprowadzono badania reakcji zachodzących w bis-
[(trifluorometylo)sulfonylo] imidzie metylotributyloamoniowym – CH3(C4H9)3N+

(CF3SO2)2N¯. Radioliza tego układu prowadzi do powstania solwatowanych
elektronów, podstawowych reagentów w radiolizie, i rodników organicznych.

(R4N)+ + (NTf2)¯  esolv
¯, H+, (R4N)•2+, (NTf2)•, R•

Jako obiekt badany wytypowano p-terfenyl (TP), który jest znanym
fotouczulaczem. Zbadano reakcje p-terfenylu z elektronem solwatowanym w wyniku,
których powstaje anionorodnik p-terfenylu (TP•–).

TP + esolv
¯  TP•–

Anionorodnik TP•– ma bardzo silne właściwości redukujące, był on używany jako
efektywny reduktor w fotochemicznej katalizie i radiochemicznej redukcji CO2.
Ponadto obserwowano powstawanie innych nietrwałych pochodnych p-terfenylu.
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Recently, there has been immense in the fabrication and examination of platinum
nanoparticles modified with polyoxometallate monolayers. They are particularly
attractive because of their ability to adsorb irreversibly on solid surfaces [1,2] as well as
on metal nanoparticles [3]. Important issues are the ability of polyoxometallate
(particilary H3PW12O40) to form electroactive adsorbates on platinum surfaces, its high
reductive reactivity coupled with fast electron transfer (mediating) capabilities, and its
super-acid properties in the increased availability and mobility of protons at the
electrocatalytic interface. Thus a bifunctional electrocatalytic mechanism with respect to
oxygen reduction have encouraged us to consider their potential applications in fuel
cells as catalysts.

In the present study, we demonstrate the possibility of co-deposition of Pt
nanoparticles together with H3PW12O40, H3PMo12O40 or WO3 in a form inks including
Nafion (protonically conducting polyelectrolyte). Our present results are conforming
with the assumption that modification of platinum nanoparticles or of the Vulcan-
supported platinium nanoparticles with H3PW12O40, H3PMo12O40 or WO3 together with
ultra-thin Nafion layers produce highly reactive platinium-based centers towards
reduction of oxygen. Electroreduction of dioxygen was studied in 1 mol dm–3 H2SO4 at
25 oC using gas diffusion electrode. Fitting of the experimental curves using a non–
linear least square (NLLS) has yielded higher kinetic parameters for the electrodes
modified with inks containing polyoxometallate in comparison to bare systems. This
phenomenon can be explained in terms of activation of catalytic platinum towards
electroreduction of oxygen.

                                                          
[1] D. Inersoll, P. J. Kulesza, L. R. Faulkner, J. Electrochem. Soc. 1996, 141, 140.
[2] P. J. Kulesza et al., Electrochem. Comm. 2002, 4, 510.
[3] P. J. Kulesza et al., Chem. Mater. 2004, 16, 4128.

mailto:akolary@chem.uw.edu.pl
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Jądra atomowe o spinie powyżej 1/2 posiadają moment kwadrupolowy, który
oddziałuje z gradientem pola elektrycznego, wynikającego z rozkładu gęstości
elektronowej w otoczeniu tegoż jądra. Energia takiego oddziaływania zależy od
wartości momentu kwadrupolowego danego jądra oraz od budowy cząsteczki. Zgodnie
z prawem Laplace'a ślad tensora gradientu pola elektrycznego (EFG) jest zerowy.
Ponadto jest on symetryczny, jest więc opisany przez 5 niezależnych parametrów.
Znajomość tensora EFG jest niezbędna na przykład podczas wyznaczania parametrów
dyfuzji rotacyjnej cząsteczki na podstawie danych relaksacyjnych jąder
kwadrupolowych.

O ile dla cząsteczek w fazie gazowej i stałej doświadczalne metody wyznaczania
składowych i kierunku tensora kwadrupolowego są dobrze opracowane, o tyle pomiar
tych parametrów w fazie ciekłej nie jest możliwy. Rozwój metod mechaniki kwantowej
pozwala jednak na dosyć dokładne teoretyczne obliczenie tensorów EFG cząsteczek
izolowanych [1].Podczas obliczeń własności molekuł w fazie ciekłej rozpuszczalnik jest
zwykle traktowany jako ośrodek ciągły (metody PCM), a najważniejszym parametrem
makroskopowym jest jego stała dielektryczna.

Możliwość zastosowania metod obliczeniowych do wyznaczenia tensorów EFG w
roztworach sprawdziliśmy na przykładzie cząsteczki 9-metylopuryny w roztworach
metanolowych. Mając nadmiar danych relaksacyjnych, opisujących dyfuzję rotacyjną
tej cząsteczki, mogliśmy sprawdzić, czy dane wyjściowe są ze sobą zgodne.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dla uzyskania spójnych wyników nie
wystarcza traktowanie rozpuszczalnika jako ośrodka ciągłego. Dopiero uwzględnienie
trzech cząsteczek metanolu związanych wiązaniami wodorowymi z cząsteczką 9-
metylopuryny prowadzi do zadawalających wyników.

                                                          
[1] W. C. Bailey, Chem. Phys. 2000, 252, 57–66.
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During recent years conducting polymer based hybrid (composite) films have
drawn considerable attention due to their potential utility in such different technologies
as displays, smart windows, sensors, catalysis, secondary batteries and redox capasitors.
In the latter case, conducting polymers and related systems are promising materials for
delivering high energy and power density. Among the organic polymers, PEDOT
or poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its derivatives have been recognized as one
of the most stable organic polymers currently available.

In the present work, we demonstrate that the hybrid films based on
poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and containing 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA)
are characterized by good physicochemical stability (understood in terms of resistance
to degradation during repetitive potential cycling) and compact (dense) morphology.

Hybrid systems mentioned above can be fabricated as thin and moderately thick
(µm level) films on electrode surfaces. These materials are stabilized due to existence of
electrostatic attractions between anionic PyBA structural units and the positively
charged conducting polymer (oxidized) PEDOT backbone. The composite material
cannot be considerd as a simple mixture of this components. The effect of the film
preparation process on the morphology of PEDOT/PyBA films was investigated by
Scanning Electron Microscopy (SEM) and Scanning Tunnelling Microscopy (STM).
Physicochemical identity of the films was examined with UV-Vis and IR
spestroscopies. Their electrochemical properties were investigated by cyclic
voltammetry in aqueous solutions.

This research is of importance to the development of nanostructured and
functionalized PEDOT-based hybrid materials of potential utility to the construction
of analitycal sensors, biosensors, protective films and charge-storage devices.



P-48

60

NEW CATALYTIC SYSTEMS FOR α-OLEFIN POLYMERIZATION

Andrzej Kozioł, Antoni Pietrzykowski
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Catalysts used in α-olefin polymerization are usually based on group 4 or 5 metal
derivatives such as Ti or Zr. For the last several years Since has been a growing interest
in catalytic systems based on group 7 or 8 metals e.g. Ni, Fe, previously considering as
nonactive ones.

In our laboratory we have been studying synthesis, structure and catalytic
properties of organonickel compound with a special emphasis towards
cyclopentadienylnickel derivatives.

In this work we are presenting results of polymerization of α-olefin on catalytic
systems based on cyclopentadienylnickel compounds of a general formula CpNi(L)X,
where L = phosphines, X = Cl, Br. The catalyst precursors were activated by
methylaluminoxanes: commercially available MAO, or methylaluminoxane model
synthesized in the reaction of trimethylaluminium with itaconic acid.

Synthesis of catalyst precursors and result of olefin polymerization will be
presented during the conference.
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Zasady Schiffa należą do najszerzej stosowanych ligandów w chemii
koordynacyjnej metali. Wynika to z faktu łatwej modyfikacji ich zdolności
koordynacyjnych poprzez wprowadzenie dodatkowych grup funkcyjnych oraz innych
podstawników. Kompleksy metali oparte na tej grupie ligandów są stosowane w
różnorodnych reakcjach stechiometrycznych i katalitycznych, jako reagenty w
asymetrycznej syntezie organicznej, katalizatory polimeryzacji olefin i monomerów
heterocyklicznych oraz związki bazowe w inżynierii materiałowej. Należy podkreślić,
że powszechnie stosowane zasady Schiffa zawierają szkielet tlenowo-azotowy,
zasadniczo brak jest w literaturze ich odpowiedników azotowo-azotowych typu N-N, co
wynika z braku odpowiednich metod syntezy.

Zasady Schiffa pochodne aldehydu pirolowego mogą być alternatywą dla
układów porfirynowych. W grupie zasad Schiffa o szkielecie azotowo-azotowym znane
są tylko nieliczne związki oparte na pochodnych aldehydu pirolowego. Wśród
kompleksów magnezu zawierających ligandy o azotowo-azotowym szkielecie centrów
donorujących znane są tylko trzy związki zawierające w swojej budowie pierścień
pirolowy.[1] Dotychczas została opisana tylko jedna struktura alkilowej pochodnej dla
metalu grupy głównej, tj. kompleks alkiloglinowy.[2]

W trakcie badań otrzymano szereg nowych zasad Schiffa opartych na pirolu,
wśród nich również otrzymano pierwsze alkilowe kompleksy magnezu zawierające
ligandy dwu– i trójfunkcyjne.[3] Związki te są dimerami z mostkiem Mg2(µ-N)2
zawierającym dwa pirolowe atomy azotu oraz dwa atomy magnezu. Bardzo
wartościowym rezultatem badań było otrzymanie kompleksu alkiloalkoksy-
magnezowego, w którym nastąpiło selektywne utlenienie połowy grup alkilowych.
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[1] H. J. Hao, S. Bhandari, Y.Q. Ding, H. W. Roesky, J. Magull, H. G. Schmidt, M. Noltemeyer and C.

M. Cui, Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 1060.
[2] L.-C. Liang, C.-W. Yang, M.Y.Chiang, C.-H. Hung, P.-Y. Lee, J. Organomet. Chem. 2003, 135, 679.
[3] J. Lewiński, M. Dranka, I. Kraszewska, W. Sliwiński, I. Justyniak. Chem. Comm. 2005, 39, 4935.
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W PLAZMIE SPRZĘŻONEJ INDUKCYJNIE W BADANIACH SPECJACJI SELENU

W MATERIALE BIOLOGICZNYM

Eliza Kurek, Anna Ruszczyńska, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii,
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Wprowadzanie nowych narzędzi badawczych pozwalających na oznaczanie coraz
mniejszych ilości i coraz niższych stężeń składników z coraz lepszą precyzją i
dokładnością jest podstawą rozwoju chemii analitycznej. Współczesne problemy
związane z jakością życia człowieka wymagają oznaczania zarówno organicznych jak i
nieorganicznych składników wpływających na organizmy żywe. W związku z tym,
oprócz czułych metod detekcji niezbędnych do ilościowego oznaczenia zwartości
poszczególnych pierwiastków w materiałach rzeczywistych, konieczne jest stosowanie
metod rozdzielania poszczególnych form pierwiastków. Analiza specjacyjna pozwala
określić formy pierwiastka i ich stężenie w badanym materiale, co w konsekwencji
umożliwia poznanie metabolizmu poszczególnych form i ich przyswajalności przez
organizmy żywe.

Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie jest
obecnie uznawana za jedną z najnowocześniejszych metod analizy śladowej w chemii
analitycznej. Pozwala na osiąganie granic wykrywalności poniżej 1 pg/l dla roztworów.
Poważnym ograniczeniem układu ICP–MS, szczególnie w przypadku selenu, jest
występowanie interferencji izobarycznych i wieloatomowych (np. 80Se/40Ar40Ar).
Dlatego też badania prowadzono pod kątem eliminacji tych interferencji z
zastosowaniem Dynamicznej Komory Reakcyjnej (DRC). Opracowane procedury
zastosowano w układzie sprzężonym HPLC–ICP–MS pod kątem badania specjacji
związków selenu w materiale biologicznym. Analizowano próbki zljofilizowanych
narządów zwierząt laboratoryjnych (szczury i owce), których poszczególne grupy były
poddawane dietom wzbogacanym różnymi związkami selenu. Wybór materiału do
badań wynikał ze ścisłej współpracy z biochemikami zajmującymi się problemem
selenu. Zastosowanie metody HPLC–ICP–MS pozwoliło na ocenę metabolizmu selenu
w organizmach żywych.
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OTRZYMYWANIE JODANU(VII) POPRZEZ UTLENIENIE JODANU(V) NA
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Jodan(VII) stosowany jest w chemii między innymi jako utleniacz w procesie
pośredniego utleniania węglowodanów do węglowodanów dialdehydowych, ulegając
przy tym redukcji do jodanu(V).[1] Od wielu lat prowadzi się próby udoskonalenia
metody elektrochemicznego odzyskiwania jodanu(VII) w tego typu procesach.
Z dostępnych danych literaturowych wynika, że doskonałym materiałem elektrodowym
do utleniania jodanu(V) jest tlenek ołowiu(IV).[2] Ponieważ dowiedziono, że
elektroosadzony na usieciowanym węglu szklistym (z ang. Reticulated Vitreous Carbon
– RVC) tlenek ołowiu(IV) posiada elektrochemiczne właściwości czystego tlenku
ołowiu(IV),[3] zbadano użyteczność tak wytworzonej elektrody w procesie
elektrochemicznego utleniania jodanu(V) do jodanu(VII).

Proces ten badano zarówno w środowisku alkalicznym, jak i kwaśnym.
Towarzyszyła mu konkurencyjna reakcja wydzielania tlenu z roztworu elektrolitu
podstawowego, dlatego, w zależności od stężenia elektrolitu podstawowego, wydajność
prądowa tworzenia jodanu(VII) wynosiła od kilku do około 50%. Otrzymane wyniki
wskazują, że elektrodę PbO2/RVC można z powodzeniem stosować do utleniania
jodanu(V) do jodanu(VII).

                                                          
[1] C. L. Mehltretter, J. C. Rankin, P. R. Watson, Ind. Eng. Chem. 1957, 49, 350.
[2] Y. Aiya, S. Fujii, K. Sugino, K. Shira, J. Electrochem. Soc. 1962, 109, 419.
[3] A. Czerwiński, M. Żelazowska, J. Power Sources 1997, 64, 29.
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BIOINORGANIC SPECIATION ANALYSIS OF HEN EGGS
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Although minerals comprise only a fraction of total body weight, they are crucial
for many its functions including oxygen transport, normalization of the nervous system
and stimulation of growth, maintenance and repair of tissues and bones. Organism
cannot produce minerals, so they must be taken into the body through food or drink.
The best way for increasing the intake of natural microminerals by humans is larger
consumption of specially designed functional food. This supplemented food (eggs, milk
or meat) is prepared by a special feeding of farm animals, what results in enriching the
obtained products with substances which are usually missing in normal daily diet. On
this market growing interest is paid to hen eggs because of their dietary advantages,
curative and technological. They contain a wealth of witamins, minerals and proteins
important to a healthy diet. In particular, they are excellent source of witamins B, A and
of the minerals that the human body requies for health (e.g. I, Zn, Fe, Se). In yolk have
also been found lutein useful in curing blindness and choline correcting the memory.

The main aim of the present study was to examine the influence of simulated
human digestion process on form of chemical micromineral species present in eggs. The
performed research has been focused on material available on the Polish market with
declared Co, Fe, I, Se content. Mass spectrometry with ionisation in inductively coupled
plasma (ICP MS) was used for the determination of total amount of iron, cobalt,
selenium, zinc and iodine in egg shell, yolk and white. The estimated correlation
between their content in yolk or white and shell allowed to develop a simple method for
egg quality control. For separation and characterization of element species size
exclusion chromatography (SEC) coupled to ICP MS was used. The performed
examination of water and pancreatic extracts created a basis for evaluation of nutritional
value of eggs.



P-53

65

ELEKTROCHEMICZNE BADANIA AMYLOIDÓW

Anna Loksztejn, Wojciech Dzwolak, Paweł Krysiński

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa,

aloksztejn@chem.uw.edu.pl, annaloks@unipress.waw.pl

Agregacja, czyli „sklejanie się” pojedynczych cząsteczek białkowych jest ściśle
związana z wieloma neurodegeneracyjnymi chorobami, między innymi: Alzheimera,
Huntingtona, Creutzfeldta-Jakoba i Parkinsona.[1] W przebiegu tych chorób dochodzi
do formowania się wysokouporządkowanych, linearnych struktur białkowych zwanych
amyloidami. Niezależnie od rodzaju natywnych struktur wyjściowych białek,
podstawowym motywem struktury II-rzędowej amyloidów jest zawsze β-kartka.
Otrzymanie amyloidów ze stabilnych helikalnych białek doprowadziło do postawienia
tezy, iż ich powstawanie jest pospolitą, wtórną cechą białek jako polimerów.[2]

Techniki elektrochemiczne, często w połączeniu ze spektroskopią, są metodami
umożliwiającymi badania białek. Podstawowymi elementami strukturalnymi białek
dającymi sygnał elektrochemiczny są aminokwasy: tyrozyna i tryptofan. Z tego
względu wybrano jako układ modelowy poly-L-tyrozynę, której konformacja w filmach
na powierzchni elektrody zależy od procesu ich preparacji. Zmiany te rejestrowano
technikami elektrochemicznymi (DPV, CV) oraz FTIR. Wyjaśnienie różnic
w mechanizmach reakcji elektrodowych dla różnych struktur II-rzędowych peptydu jest
kluczowym elementem umożliwiającym późniejsze zastosowanie tego typu badań
w analizie białek zagregowanych.
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[1] G. S. Jackson, A.R. Clarke, Curr. Opin Struct. Biol. 2000, 10, 69-74.
[2] M. Fandrich, C.M. Dobson, EMBO J. 2002, 21, 5682-5690.
[3] R. Jansen, W. Dzwolak, R. Winter, Biophys. J. 2005, 88, 1344-1353.

Mechanizmy agregacji białek.
Fibrylle amyloidowe. AFM height
images; tapping mode. [3]
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Celem pracy było otrzymanie jonoselektywnych elektrod chlorkowych z
membraną wykorzystującą matrycę z poliakrylanów i porównanie parametrów
analitycznych otrzymanych elektrod z ich odpowiednikami z tradycyjną membraną
zawierającą polichlorek winylu. Membrany poliakrylanowe otrzymywano przez
fotopolimeryzację akrylanu n-butylu lub mieszaniny akrylanu izododecylowego z
akrylonitrylem. Membrany z polichlorku winylu otrzymywano przez naniesienie
koktailu z roztworu i odparowanie rozpuszczalnika. Wszystkie elektrody zawierały
wymieniacz jonowy - chlorek metylotridodecyloamoniowy.

Wykorzystywane elektrody nie zawierały roztworu wewnętrznego. Jako fazę
kontaktu – przetwornika jonowo-elektronowego – w elektrodach typu all-solid-state
wykorzystywano elektrochemicznie osadzany polipirol domieszkowany jonami
chlorkowymi. Porównano parametry analityczne i stabilność elektrod all-solid-state z
elektrodami typu coated wire, tzn. takich, w których membrana jonoselektywna była
nanoszona bezpośrednio na przewodnik elektronowy.

Dla elektrod z membraną z poli(akrylanu n-butylu) uzyskano odpowiedzi liniowe
w zakresie stężeń chlorku potasu 1mol/l – 10–5mol/l z nachyleniem 59.8 ± 1.1 mV.

Dla elektrod z membraną z kopolimeru akrylanu izododecylowego i akrylonitrylu
uzyskano znaczne rozszerzenie zakresu odpowiedzi liniowych (granica wykrywalności
10–7mol/l).
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Tropolone (2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatriene-1-one), abbreviated as Htrop, is a
non-benzenoid aromatic compound containing a seven-membered ring. Tropolonato
ligand is a bidentate anionic species, which forms five-membered rings with metal ions.

The aim of this work was to determine the structure of complexes formed by the
lead(II) ion and tropolone molecules. We presumed that the composition and the
structure of complexes may depend on the anion. We used triflate, perchlorate, nitrate
and acetate as counter ions because of good solubility of their lead(II) salts in the
water/methanol mixture.

The reaction of tropolone with Pb(CF3SO3)2, Pb(ClO4)2, Pb(NO3)2 and
Pb(CH3COO)2 in solution led to the formation of four complexes: one dimeric and three
polymeric. The structures of the [Pb(trop)(CF3SO3)(H2O)]n (1), [Pb3(trop)4(ClO4)2]n (2),
[Pb2(trop)2(NO3)2(CH3OH)]n (3) and [Pb(trop)2]2 (4) compounds were determined by
the single-crystal X-ray diffraction. Simple bis(tropolonato)lead(II) complex in the
dimeric form was obtained from the acetate salt. Each lead(II) ion in the polymeric
compounds is coordinated by one tropolonato ligand, apart from one type of lead atom
in compound 2, which is bonded to two tropolone molecules. In the dimeric complex 4
the metal ions are chelated by two ligand molecules. The lead-oxygen bond lengths
within chelates are in the range 2.28–2.45 Å. The bridging Pb–O(trop) distances vary in
the range 2.44–2.91 Å.

Our results show that the counter anions play a decisive role in the formation of
the studied compounds through entering (or not entering) the structure. In compounds 1
and 3 the counter anions build bridges within each polymeric chain, whereas in
compound 2 they link two adjacent polymeric chains forming a three-dimensional net.
The comparison of the respective Pb–O bond distances shows that perchlorate anions
interact with metal atoms more weakly than the triflate and nitrate anions.

The formation of these structures depends on the pH of the solution. In more
acidic solutions, which is in the case of the first three salts, polymeric compounds were
obtained. At higher pH value, as for the lead(II) acetate, we observed the precipitation
of bis(tropolonato)lead(II).

The studied compounds demonstrate different total coordination numbers of
lead(II) ions ranging from 5 in [Pb(trop)2]2, 7 in [Pb(trop)(CF3SO3)(H2O)]n and
[Pb2(trop)2(NO3)2(CH3OH)]n to 8 in [Pb3(trop)4(ClO4)2]n. The 6s2 lone electron pair on
each lead(II) ion is stereochemically active in all complexes.
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Ze względu na swoje optymalne właściwości jądrowe technet-99m jest
radionuklidem najczęściej stosowanym w medycynie nuklearnej. Jako nuklid
generatorowy jest tani i łatwo dostępny, jego czas półtrwania τ1/2 = 6h, a energia
promieniowania γ, E = 140 keV. Technet-99m otrzymuje się łatwo, jest on produktem
rozpadu molibdenu-99. Radionuklid ten jest wykorzystywany w metodzie SPECT
(single photon emission computerised tomography). W metodzie tej odpowiedni
radiofarmaceutyk, w tym przypadku związek chemiczny (biomolekuła, przeciwciało
monoklanalne) znakowany technetem–99m jest podawany pacjentowi, a następnie za
pomocą gamma kamery obserwowane jest rozmieszczenie radioizotopu w organizmie.
Dzięki tej metodzie można zdiagnozować stany chorobowe pacjenta.

Obecnie znanych jest wiele związków technetu–99m (technet występuje w nich
głównie na +5 stopniu utlenienia), które znalazły zastosowanie w diagnostyce
medyczej.[1] Jednakże nadal trwają poszukiwania nowych radiofarmaceutyków
technetowych. Kilka lat temu Alberto i współpracownicy opracowali niskociśnieniową
metodę otrzymywania trikarbonylkego kompleksu technetu(I) [99mTc(CO)3(H2O)3]+ (1)
[2], a w 2001 roku opracowali metodę otrzymywania tego kompleksu bez użycia
gazowego CO, stosując tak zwane boranokarboniany.[3] Od tej pory rdzeń fac-
Tc(CO)3

+ jest przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych i prekursorem
wielu kompleksów technetu–99m. Cząsteczki wody w kompleksie 1 są labilne i mogą
zostać łatwo zastąpione przez dowolne ligandy mono-, bi- i tridentne. Odpowiednio
dobrane ligandy nadają kompleksowi żądaną lipofilowość, umożliwiają przejście przez
błonę komórkową, a także połączenie z biomolekułami, zdolnymi kierować związek do
konkretnych tkanek lub narządów w organizmie człowieka.

Celem niniejszej pracy było otrzymanie trikarbonylkowych kompleksów
technetu(I) z amidowymi pochodnymi kwasu pikolinowego i tiopikolinowego, N-
metylo-2-pirydynokarboamidem i N-metylo-2-pirydynokarbotioamidem oraz zbadanie
ich trwałości.

Kompleksy te powstają łatwo, już po 10 minutach od dodania roztworów
ligandów do roztworu kompleksu 1, z wysoką wydajnością (HPLC) i charakteryzują się
dość dużą trwałością.

[99mTc(CO)3(H2O)3]+ + LNX → [99mTc(CO)3LNX(H2O)] + 2H2O
gdzie: LNX- ligand bidentny z donorowymi atomami N,X (N,S lub N,O).

Użyte ligandy bidentne zapewniają lipofilowość kompleksów oraz wymianę
pozostającej, trzeciej cząsteczki wody na inny ligand monodentny, który może stanowić
łącznik z biomolekułą.

                                                          
[1] G. Bandoli, A.Dolmella, M. Porchia, F. Refosco, F. Tisato, Coord. Chem. Rev. 2001, 214, 43-90.
[2] R. Alberto, R. Schibli, A. Egli, A. P. Schubiger, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 7987-7988.
[3] R. Alberto, K. Ortner, N. Wheatley, R. Schibli, A. P. Schubiger J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 3135-

3136.
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The demand for the olefins, especially the propylene that is mainly used for
polypropylene production is still increasing. The oxidative dehydrogenation (ODH) of
propane can be an alternative process to the commercially applied ones.

Conventional catalytic dehydrogenation of propane is an endothermic reaction.
The alkanes are favored by the equilibrium in the low temperatures. In order to shift the
equilibrium to olefins, reaction must be carried at high temperatures. Moreover catalysts
need to be frequent regenerated because of activity drop due to significant coke
deposition. The ODH is an exothermic reaction, thermodynamically favorable, because
of the formation of stable water. Thus, complete conversion can be attained at low
temperature. The tested MFI type zeolite was synthesized at the Industrial Chemistry
Research Institute. The catalyst sample contained CoO 1,05 wt%, MnO 0,92 wt% and
Na2O 1,3 wt%. It was extruded with aluminosilicate. BET surface was 295 m2/g and
pore volume was 0,3 cm3/g. Catalyst was checked by XRD for crystallinity and
presence of other phases.

Propane oxidative dehydrogenation tests were carried out in the fully automated
pilot unit, consisted of tubular fixed-bed reactor, containing 4 litres of zeolitic catalyst-
inert alumina mixture, electric heaters, water cooler and product separator.

The metered stream of vaporised propane was mixed with nitrogen. The mixture
was passed through electric heater exiting at around 500°C and entered the reactor. The
measured air stream, as the source of O2 was heated to above 500°C in two electric
heaters in series and was introduced at the top of catalytic bed. Reactor effluent was
cooled. Water, one of the by-products, was separated in product separator.

Product was analysed by an onstream gas chromatograph Chrompack CP 9002
equipped with flame ionisation detector and GS-Alumina capillary column. All
hydrocarbons from C1 to C4s were detected and measured. CO, CO2 and O2 were
analysed by onstream three-channel Siemens analyser. The collected data were fed into
Excel sheet, which calculated propane conversion, olefins selectivity and their yields.

The primary variables, which affect the catalyst performance are oxygen to
propane ratio, process temperature, space velocity and pressure. Presented data concern
the effect of oxygen to propane ratio and temperature on conversion, selectivity and
yield in oxidative dehydrogenation step. The space velocity expressed in terms of
gaseous hourly space velocity (GHSV) was 200 [l/lhr], the pressure was 0,12 MPa, both
variables kept constant.

It has been demonstrated that it is possible to perform oxidative dehydrogenation
of propane in the large scale unit. Process has been safe, however the obtained results
have not been satisfactory yet. It will be necessary both to develop catalysts for
oxidative dehydrogenation and to modernize the unit especially the reactor so that the
process performance is improved.
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Laccases are the simplest members of the multi-copper oxidase family capable to
catalyze the 4-electron reduction of oxygen to water. Covalent binding of laccase to
thiol monolayers used as an organic junction was found to provide stable electrical
contact with the electrode.[1] Therefore, study of the direct electrochemistry of Cerrena
Unicolor laccase covalently immobilized at a gold electrode using 11-
mercaptoundecanoic acid (MUA) monolayers was undertaken in this work. Moreover,
STM images of attached laccase on the MUA monolayer surface proved uniform
distribution of the protein molecules.

Cyclic voltammetry was used for demonstrating electro- and catalytic activity of
laccase. Thus, in deaerated solution laccase on the modified gold electrode seemed to
communicate with the electrode surface through the T2 copper. We observed the
voltammetric peaks at 49 mV and 211 mV, which according to the literature are similar
that of T2. After saturation of the solution with oxygen another the pair of peaks
appeared at 356 mV and at 399 mV, which was expected to derive from T1 site. That
confirmed T1 copper excess in the electron transfer mechanism as the secondary
electron acceptor.[2] Thus oxygen by making cluster with both laccase centers allows
them to be "visible" in the voltammetric experiment.

In addition, under aerobic conditions potentials of T2 site become more positive
and better developed. The increase of current and the wave shape of the signals at low
scan rates indicated catalytic reduction of oxygen. In order to enhance the catalytic
efficiency of laccase immobilized on MUA monolayer by improving communication
with the electrode we added the redox mediator – ABTS in a small concentration. The
catalytic oxygen reduction wave appears at the potentials of ABTS2–/ABTS– redox
process.

                                                          
[1] D.L. Johnson et al., Biochemistry 2003, 42, 10229-10237.
[2] S. Shleev et al., Biosensors and Bioelectronics 2005, 20, 2517-2554.
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The utility of electrodes modified with cyclodextrins and mercaptopropionic acid
was checked for the neurotransmitter electroanalysis. The properties of the electrodes
were characterized by voltammetry and impedance spectroscopy. The structures of
cyclodextrin modified gold electrode were investigated using STM and AFM
microscopies.

The electrooxidation of 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylamine (dopamine, DA) -
a neurotransmitter important for the functioning of the central nervous system, proceeds
under physiological pH, with a following chemical reaction. The electrochemical
determination of DA in the biological samples causes also problems connected with the
presence of ascorbic acid (AA) usually in large excess compared to the DA
concentration. At the normal electrode surfaces both compounds are oxidized at the
same potential (ca. 0.2V), and in the following cycles the peak current decreases due to
fouling of the electrode surface by the products of AA oxidation. Moreover, the
oxidized DA catalyzes the oxidation of AA, which results in a single, broad and not
analytical voltammetric signal. A new procedure to determine DA in the presence of its
common interferent – AA is proposed in the present study. A stable CD modified gold
electrode containing dopamine included in the α–CD cavities was prepared. Molecule
of menadione can be also included in CD cavities but it requires a larger size γ–CD as
host molecule. Both complexes: DA @α–CD and menadione @γ–CD immobilized on
gold surfaces were found useful as the mediators for dopamine oxidation from bulk
buffer solution.

In order to block the void places between the cyclodextrin molecules on the
electrode, thiol compounds were added to the self-assembly solution. Formation of
organized multicomponent monolayers was monitored by impedance spectroscopy and
compared with single-component monolayers of aldrithiol and 3-mercaptopropionic
acid. The impedance spectra allowed also to detect the contribution electrostatic
interactions affecting the overall electrode processes.
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Radionuclides with medium energy beta emission and a several day half-life are
attractive candidates for radioimmunotherapy. Among the most promising in this
category is 47Sc [1]. It has desirable nuclear properties since it is a β emitter (Eβ1 (max)
=600 keV, Eβ2 (max) =439 keV) with a 3.35 d half life. In addition, 47Sc has a primary
γ-ray at 159 keV that is suitable for imaging. The methods of production high activities
of 47Sc were described by Kolsky et al [2]. Enriched 47TiO2 target was irradiated with
high energy neutrons (En>1 MeV) to produce 47Sc via the 47Ti(n,p)47Sc reaction.
Authors also developed a new separation scheme based on cation exchange with Dowex
AG 50W resin with elution of 47Sc using HCl/HF solution.

In order to find best chelators for attaching 47Sc to biomolecules the formation
kinetics and stability of Sc3+ complexes with 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis
acetic acid (DO2A), 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA),
1,4,7-triazacyclo-nonane-1,4,7 triacetic acid (NOTA), 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-
1,4,7,10-tetrakis(methylenephosphonic acid) (DOTP) and 1,4,7,10-
tetraazacyclododecane-1,4,7 triacetic acid (DO3A) were studied by spectrophotometry
and by capillary electrophoresis methods. In the first step complexes of Sc3+(DOTA),
Sc3+(DOTP) and Sc3+ (DO2A) were studied. The stability constants of Sc(DOTA),
logKScDOTA=24.2; Sc(DOTP), logKScDOTP=30.1; Sc(DO2A), logKScDO2A=11.8 were
obtained.

The stability of studied Sc3+ complexes were compared with stability of respective
Sm3+ complexes. High thermodynamic stability and inertness of the studied scandium
chelates indicate that 47Sc labeled biomolecules could be alternative to lanthanide
radiopharmaceuticals.

                                                          
[1] L.F. Mausner, K.L. Kolsky, V. Joshi, S.C. Srivastava, Appl. Radiat. Isot. 1998, 49, 285-294.
[2] K.L. Kolsky, V. Joshi, L.F. Mausner, S.C. Srivastava, Appl. Radiat. Isot. 1998, 49, 1541-1549.
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Elektrochemiczne bioczujniki enzymatyczne są bardzo intensywnie badaną i
rozwijaną grupą sensorów chemicznych. Jednym z kierunków badań jest konstrukcja
czujników tanich i w założeniu jednorazowych oraz bezobsługowych.

Materiałem często stosowanym w konstrukcji bioczujników elektrochemicznych
są polimery przewodzące. W układach takich mogą one pełnić rolę matrycy, w której
unieruchamiany jest enzym i/lub mediator pośredniczący w przekazywaniu ładunku
elektrycznego (sygnału) od analitu do elektrody.

W naszej pracy zaproponowaliśmy prostą metodę wytwarzania bioczujnika
mocznika gdzie zarówno polimer przewodzący (polianilina), jak i membrana (octan
celulozy) będąca nośnikiem enzymu – ureazy, są nanoszone z roztworu lub zawiesiny.
W tak otrzymanych czujnikach wykorzystaliśmy zależność własności
elektrochemicznych warstwy polianiliny od pH środowiska.

W obecności ureazy mocznik ulega reakcji hydrolizy prowadzącej do
wytworzenia NH3 powodującego podwyższenie pH i w rezultacie deprotonowanie
polianiliny. Prowadzi to do wzrostu oporności polimeru przewodzącego i zmiany
potencjału w obwodzie otwartym. Wykazaliśmy, że zmiany te zależą od stężenia
mocznika w zakresie fizjologicznym.

mailto:pamal@chem.uw.edu.pl
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Miniaturyzacja nowoczesnych systemów analitycznych wymusza konieczność
projektowania miniaturowych sensorów chemicznych. Najpopularniejsze wśród
sensorów potencjometrycznych, elektrody jonoselektywne, są obecnie bardzo szeroko
badane pod kątem miniaturyzacji. Z miniaturyzacją elektrody jonoselektywnej wiąże się
jednak problem skutecznego zatrzymania wodnego roztworu elektrolitu w miniaturowej
strukturze. Proponowane rozwiązania, umożliwiające wyeliminowanie roztworu
elektrolitu wewnętrznego np. umieszczenie pośredniej żelowej warstwy polyHEMA czy
warstwy polimeru przewodzącego między jonoselektywną membraną a przetwornikiem,
wiążą się z komplikacją struktury mikrosensora.

W niniejszej pracy zaprezentowano propozycję zastosowania szkła AgI-Ag2O-
V2O5 jako przetwornika miniaturowych sensorów potencjometrycznych na stałym
podłożu z jonoselektywną membraną polimerową. Ze względu na swój skład
chemiczny, materiał ten może również stanowić miniaturową elektrodę do oznaczania
jonów Ag+ i I–.

Stosowany materiał AgI-Ag2O-V2O5 wykazuje mieszane przewodnictwo jonowo-
elektronowe (80% stanowi składowa elektronowa przewodności, natomiast 20%
składowa elektronowa). Użycie takiego materiału, jako przetwornika w konstrukcji
miniaturowych elektrod jonoselektywnych, umożliwia eliminację roztworu elektrolitu
wewnętrznego z konstrukcji mikrosensora, a jonoselektywna membrana może być
nakładana bezpośrednio na powierzchnię szkła. W proponowanym rozwiązaniu
przekształcenie jonowego sygnału membrany na sygnał elektronowy odbywa się w
przetworniku, a nie w elektrolicie wewnętrznym (lub w warstwie pośredniej) i
elektrodzie wyprowadzającej (np. Ag/AgCl), jak proponowano dotychczas.

Badane mikrosensory otrzymywano przez nałożenie jonoczułych membran
z plastyfikowanego PVC na szklane przetworniki o wymiarach 0.5 × 0.5 cm2 i około 0.5
mm grubości. Czujniki umieszczano w celce przystosowanej do analizy przepływowej i
badano ich podstawowe parametry pracy: czułość, stabilność potencjału w czasie oraz
selektywność na jony główne wobec jonów przeszkadzających. Szkło (bez jonoczułej
membrany) było również badane jako miniaturowa elektroda AgI. Określono czułość
mikroelektrod na jony srebra i jodkowe, selektywność na oznaczane jony, wpływ pH na
potencjał elektrod, oraz stabilność potencjału w czasie.

Przedstawiona koncepcja elektrod jonoselektywnych z membraną polimerową
i szklanym przetwornikiem jest jednym z najprostszych pod względem budowy (obok
mikroelektrod powlekanych) z obecnie znanych rozwiązań miniaturowych sensorów
potencjometrycznych na stałym podłożu. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką
przydatność szkła AgI–Ag2O–V2O5 do proponowanych zastosowań.
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Prowadzone badania miały na celu otrzymanie nanometrycznych napełniaczy
opartych na metyloalumoksanach o określonej budowie (rys. 1) i zastosowanie ich do
syntezy poliuretanów.
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Rys. 1. Metyloalumoksan otrzymany w reakcji trimetyloglinu z kwasem bursztynowym.
Ideą prowadzonych prac było wprowadzenie alumoksanu do poliuretanu w celu

uzyskania molekularnego rozproszenia członów glinotlenowych o rozmiarach nano-
metrycznych. Zamierzenie to realizowano poprzez reakcję wstępnie zmodyfikowanego
metyloalumoksanu z odpowiednimi oligodiolami. Tak otrzymane oligodiole z pod-
stawnikami alumoksanowymi stosowano jako substraty do syntezy poliuretanów.

Uzyskane w ten sposób poliuretany zawierają równomiernie rozproszone cząstki
glinotlenowe o rozmiarach nanometrycznych (zdjęcie z elektronowego mikroskopu
skaningowego rys. 2).

Rys. 2. Przełom próbki, powiększenie 100 000×.
Wpływ napełniacza opartego na metyloalumoksanach na parametry użytkowe

poliuretanu (zużycie ścierne, wytrzymałość na rozciąganie zrywające, twardość) zosta-
nie przedstawiony na plakacie.[1,2]

                                                          
[1] L. F. Mausner, K.L. Kolsky, V. Joshi, S. C. Srivastava, 1998, Appl. Radiat. Isot., 49, 285-294.
[2] K. L. Kolsky, V. Joshi, L. F. Mausner, S. C. Srivastava, 1998, Appl. Radiat. Isot., 49, 1541-1549.
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Ważną rolę w procesie dostarczania miedzi w głąb skóry odgrywają połączenia
miedzi z naturalnymi związkami biologicznie czynnymi, takimi jak: aminokwasy,
peptydy. Kompleksy związków naturalnych pozwalają miedzi przedostać się do wnętrza
organizmu i dzięki temu, pomagają w działaniu regenerującym i ujędrniającym na
tkankę skóry. Aminokwasy i peptydy nie działają tylko jako transportery jonów miedzi,
ale również wpływają pozytywnie na skórę i cały organizm. [1]

Aminokwasy są związkami biologicznie czynnymi, wchodzącymi w skład
budulcowy wszystkich białek, w których połączone są wiązaniami peptydowymi.
Niektóre z nich są produktami wyjściowymi do biosyntezy ważnych hormonów np.
tyroksyny i adrenaliny. Aminokwasy są szeroko stosowane jako surowce do syntezy
leków oraz kosmetyków. Aminokwasy działają regenerująco i ujędrniająco na tkankę
skóry poprzez pomoc w budowie kolagenu i elastyny. Mają właściwości wygładzające
cerę oraz utrzymują odpowiedni poziom wilgotności skóry. Ponadto są niezbędne do
funkcjonowania całego ludzkiego organizmu.[1]

Aminokwasy należą do związków chętnie ulegających reakcjom
kompleksowania. Ma to istotne znaczenie, gdyż dzięki temu możemy w prosty sposób
wprowadzić do organizmu określone substancje, lub też zbadać przenikanie substancji
wysoce niepożądanych – trucizn, toksycznych ilości metali ciężkich.

W ostatnich latach obserwuje się szczególne zainteresowanie wprowadzeniem
przez warstwę rogową naskórka miedzi, co można tłumaczyć jej pozytywnym
dermatologicznym działaniem na skórę.[2] Zainteresowanie kompleksami miedzi
wpłynęło na rozwój badań nad ich przenikaniem przez warstwę rogową naskórka.
Badania te prowadzone są w komorach dyfuzyjnych Frantz’a z układem modelującym
warstwę rogową naskórka.[3] Komora donorowa znajduje się nad komorą akceptorową,
które przedzielone są membraną imitującą warstwę rogową naskórka.[4] Substancję
badaną (emulsję, lek, kosmetyk) o znacznym współczynniku lepkości, umieszcza się w
komorze donorowej. Postępowanie takie gwarantuje odparowanie wody z naniesionej
warstwy, co zbliża prowadzone doświadczenie do eksperymentów prowadzonych in
vivo.

Badania nasze wykazały istotny wpływ czynników kompleksujących na
przenikanie przez warstwę rogową naskórka miedzi. Znaczenie dla transportu
przeznaskórkowego mają w tym przypadku własności powstających kompleksów z
miedzią – ich stopień skompleksowania, stała trwałości i struktura powstającego
kompleksu. Uzyskane wyniki maja duże znaczenie w recepturowaniu kosmetyków
zawierających kompleksy miedzi jako substancje czynne.
                                                          
[1] L. Stryer, Biochemistry, W. H.Freeman and Co., New York, 1988.
[2] R. H.Guy, J. J.Hostynek, R. S.Hinz, C. R. Lorence, Metals and the Skin, Marcel Dekker Inc., New

York, 1999.
[3] A. Shokri, A. Nokhodchi, Dashbolaghi, Int. J. Pharm. 2001, 228, 99-107.
[4] A. Oborska, J. Arct, M. Mojski, E. Jaremko, J. Appl. Cosmetol. 2004, 22, 35-42.
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Lately it has been proved, that a considerable amount of cellular iron remains in
the form of complexes with low molecular mass ligands, labile enough to enter Fenton
reaction. This pool has been called the labile iron pool (LIP) [1]. It plays role, among
others, in cellular iron transport, expression of iron regulatory genes, control of the
activity of iron containing proteins, and catalysis of the Fenton reactions. Recently, it
was proposed that a part of the cellular pool of loose iron is confined within the acidic
vacuolar compartment (lysosomes). In the present reports the contribution of lysosomal
iron to the total amount of cellular labile iron pool is vividly discussed.[2,3]

Our previous results show, that labile iron pool plays role in the regulation of
nitric oxide-dependent biochemical pathways, forming dinitrosyl iron complexes
(DNIC), a group of physiologicaly important transducers of nitric oxide. Formation of
nitrosyl iron complexes, known as 2.03 complexes due to the g value of their
characteristic EPR spectra, has been found by many groups of researchers in many
kinds of bacteria, plants and animals. It is postulated that DNIC are important factors in
nitric oxide-dependent regulation pathways in the cell.[4,5,6] It has been shown that low
molecular-weight DNIC, possesses endothelium derived relaxing factor (EDRF)
activity.[7,8] In addition, the low molecular-weight DNIC have been shown to modulate
redox properties of the cellular interior through the inhibition of glutathione-dependent
enzymes, such as reductase, transferase, and peroxidase of glutathione.[9,10]

The sources of iron forming DNIC in vivo are still not defined precisely, one of
putative ones being the labile iron pool and another – iron proteins. Neither are defined
the cellular compartments, in which DNIC are formed.

In the research presented here we show, that depletion of lysosomal labile iron
pool by either chelation with deferoxamine or lysis inhibition leads to a considerable
decrease (up to 50%, depending on the incubation time) of DNIC forming in the cells
under the influence of nitric oxide. This would indicate a vital role of lysosomal labile
iron in DNIC formation. Taken together our present and previous results confirm the
thesis on the considerable contribution of lysosomal iron to the total labile iron pool in
the cell.

                                                          
[1] O. Kakhlon, Z.I. Cabantchik, Free Rad. Biol. Med. 2002, 33, 1037-46.
[2] Z. Yu, H.L. Persson, J.W. Eaton, U.T Brunk, Free Rad. Biol. Med. 2003, 34, 1243-1252.
[3] J.W. Persson, Z. Yu, O. Tirosh, U.T. Brunk, Free Rad. Biol. Med. 2000, 334, 1295-1305.
[4] P. A. Rogers, L. Eide, A. Klungland, H. Ding, DNA Repair 2003; 2, 809-817.
[5] C. Bouton, J.C. Drapier, Sci STKE, 2003, 182, 17.
[6] P. Turella, J. Z. Pedersen, A. M. Caccuri, F. De Maria, P. Mastroberardino, M. L. Bello, G. Federici,

J. Biol. Chem. 2003, 278, 42294-42299.
[7] A. F. Vanin, FEBS Lett. 1991, 289, 1–3.
[8] A. Mülsch, P. Mordvintcev, A. F. Vanin and R. Busse, FEBS Lett. 1991, 294, 252-256.
[9] M. Boese, M. A. Keese, K. Becker, R. Busse, A. Mulsch, J. Biol. Chem. 1997, 272, 21767-21773.
[10] M. A. Keese, M. Bose, A. Mulsch, R. H. Schirmer, K. Becker, Pharmacol. 1997, 54, 1307-1313.
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Acylowanie pierścienia aromatycznego jest sztandarowym przykładem reakcji
substytucji elektrofilowej. W przypadku benzenu, najprostszego reprezentanta
węglowodorów aromatycznych, reakcja acylowania chlorkiem acetylu w temp
pokojowej wobec AlCl3 prowadzi do powstania acetofenonu z wydajnością 97%.[1]

Reaktywność aromatu jest związana z rozkładem gęstości elektronowej
w acylowanym pierścieniu. I tak obecność podstawników aktywujących pierścień na
atak eletrofilowy, takich jak –R(Ar) czy –OR(Ar), umożliwia prowadzenie reakcji
acylowania z zadowalająca wydajnością w temp. poniżej 273 K, podczas gdy obecność
w pierścieniu aromatycznym podstawników takich jak –Cl, –NO2, czy –COR(Ar),
dezaktywujących pierścień, znacznie utrudnia lub nawet uniemożliwia zajście
reakcji.[2] Przykładem jest reakcja acylowania benzofenonu prowadzona w temp.
wrzenia czynnika acylujacego, w wyniku której po 24 godz otrzymuje się pochodną
diacylową z wydajnością znacznie poniżej 10%.[1]

Znaną z literatury techniką akcelerującą reakcje chemiczne jest napromienianie
falami elektromagnetycznymi. W pracy skupiono się nad możliwością wykorzystania
promieniowania mikrofalowego o częstotliwości 2,45 GHz w acylowaniu pochodnych
benzenu. Reakcje prowadzono w reaktorze mikrofalowym Ertec 02-04 stosując
promieniowanie mikrofalowe o natężeniu do 8 W cm–3. Jako substraty zastosowano
polarne pochodne benzenu o malejącej gęstości elektronowej w pierścieniu
aromatycznym: toluen, chlorometylobenzen, nitrobenzen i p-chloronitrobenzen.
Czynnikami acylującymi były chlorek acetylu i bezwodnik octowy, a katalizatorami:
chlorki glinu i żelaza oraz kompleks BF3:2CH3COOH. Wyniki reakcji wspomaganej
mikrofalowo odnoszono do reakcji prowadzonej w sposób konwencjonalny,
w identycznych warynkach temperatury i ciśnienia.

Uzyskane wyniki acylowania chlorkiem acetylu pozwalają na stwierdzenie, że dla
reakcji acylowania obserwuje się dodatni efekt mikrofalowy pozwalający na znaczne
skrócenie czasu reakcji przy zachowaniu zadowalającej wydajności
i regioselektywności reakcji.

Stosując bezwodnik octowy jako czynnik acylujący uzyskano wydajności
nieznacznie niższe niż dla chlorku acetylu.

                                                          
[1] G. A. Olah, Friedel-Crafts and related reaction, v.3, Inter. Sci. Publishers, 1964, 37-66.
[2] D. A. Shirley, Chemia organiczna, WNT 1964, 681-695.
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Kwasy galusowy, elagowy i taninowy należą do tanin, zwanych również
garbnikami. Są one naturalnymi związkami, występującymi w różnych częściach roślin.
Wyróżnia się zazwyczaj dwie główne podgrupy tanin: hydrolizujące (gallotaniny
i ellagotaniny) oraz niehydrolizujące (skondensowane).[1]

Taniny są szeroko używane w przemyśle chemicznym i medycynie. Kwas
taninowy jest stosowany jako antidotum przy zatruciach substancjami chemicznymi,
miejscowy środek kosmetyczny do twarzy, zaprawa farbiarska; posiada też właściwości
antymutagenne i antykancerogenne; jest jednym z głównych związków organicznych
zanieczyszczających środowisko odpornym na rozkład, występującym w ściekach
przemysłowych, naturalnej wodzie i glebie. Może oddziaływać z metalami w wodzie
i tworzyć toksyczne kompleksy. Wchodzi on również w skład naturalnych barwników
roślinnych. Duże rozpowszechnienie tanin stwarza potrzebę poszukiwania czułych
i selektywnych metod ich identyfikacji i oznaczania. Są one najczęściej analizowane
spektrofotometrycznie, lub z użyciem chromatografii cieczowej z detekcją
elektrochemiczną [1-3].

Opracowano metodę identyfikacji kwasów taninowych w drzewie kampeszowym,
indygo i czarnym bzie – niebieskich barwnikach roślinnych, przy zastosowaniu HPLC-
UV-VIS-ESI-MS. Użycie dwóch sposobów detekcji umożliwiło ich identyfikację nie
tylko ze względu na czas retencji, ale również dzięki otrzymaniu widma masowego i
spektrofotometrycznego. Kwas taninowy okazał się niestabilny w warunkach jonizacji i
rozdzielania chromatograficznego, jego widmo masowe obrazuje rozpad jego cząsteczki
na fragmenty (ma on strukturę składająca się z centralnego węglowodanu - glukozy i 10
grup galloilowych). W przypadku kwasu elagowego obserwowano sygnał pochodzący
od jonu cząsteczkowego; w przypadku kwasu galusowego sygnał ten był mniej
intensywny.

Otrzymane wyniki pomogły w identyfikacji związków występujących
w barwnikach, a także pozwoliły prześledzić proces rozpadu kwasu taninowego.
Pozwoliły na opracowanie metody ich identyfikacji w tkaninach o wartości
historycznej, a także w samych barwnikach roślinnych.

                                                          
[1] H. Cui, Q. Li, R. Meng, H. Zhao, C. He, Anal. Chim. Acta 1998, 362, 151-155.
[2] B. H. Cruz, J. M. Diaz-Cruz, C. Ariño, R. Tauler, M. Esteban, Anal. Chim. Acta 2000, 424, 203–209.
[3] C. Xie, H. Cui, Water Research 2003, 37, 233–237.
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W ostatnich latach węgle aktywne cieszą się dużą popularnością jako nośniki
katalizatorów hydroodsiarczania (HDS). Wynika to z faktu, że materiały węglowe
cechują się wysokimi wartościami całkowitej powierzchni wewnętrznej, można też
w pewnym stopniu kontrolować rozkład wielkości porów i czystość węgla.

Katalizatory osadzone na węglu - ze względu na rozmiary porów nośnika - mogą
być stosowane w procesie HDS strumieni gazowych (zasiarczony gaz ziemny). Dążenie
do uzyskania dobrze zdyspergowanej fazy aktywnej oraz wysokich aktywności przy
stosunkowo niskich temperaturach pracy (260 oC, 300 oC), to, z aplikacyjnego punktu
widzenia, bardzo obiecujący kierunek.

Badaniom aktywności w procesie HDS tiofenu (C4H4S) poddano serię układów
Mo/C i Ni-Mo/C, a także dla porównania- katalizator komercyjny Purospec 25-72 (ICI).
Spreparowane katalizatory osadzone były na węglach komercyjnych firmy Norit (GF
45, CNR 115, RO 0,8, RX3 Extra, ROX 0,8), oraz na węglu modyfikowanym
termicznie (GF 45→ 1900oC, Ar→ zgazowanie w H2O do ubytku masy 32,5%). Sole
metali (heptamolibdenian amonu i azotan niklu) wprowadzano na nośnik metodą
półsuchą, z roztworów wodnych o różnych wartościach pH. Zawartość MoO3
w próbkach wynosiła 8% wag., a stosunek molowy Ni/Mo był stały i wynosił 0,48
[mol/mol]. Pomiary aktywności katalizatorów w procesie uwodornienia tiofenu miały
charakter porównawczy i polegały na oznaczeniu ilości siarkowodoru (produktu
uwodornienia) w stosunku do ilości wprowadzonego do reaktora tiofenu. Testy
prowadzono w reaktorze bezciśnieniowym, w temperaturach 260oC i 300oC, przy
ustalonych przepływach gazów (300oC – 3 dm3/h H2 i 0,016 g tiofenu/min; 260oC –
2 dm3/h H2 i 0,011 g tiofenu/min). Przed pomiarem aktywności próbki aktywowano
przeprowadzając tlenki metali w siarczki.

Otrzymane wyniki wskazują, że sposób preparatyki, w szczególności pH roztworu
impregnacyjnego, oraz sposób wprowadzania metali (Mo i Ni- jednocześnie bądź
osobno), wpływa w znaczący sposób na aktywność otrzymanego katalizatora.
Porównując aktywności kontaktów opartych na kilku różnych węglach aktywnych
otrzymano dość skomplikowany obraz. Wydaje się, że najważniejszym czynnikiem
warunkującym aktywność układu jest czystość nośnika węglowego (ilość i rodzaj
zanieczyszczeń).
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Wyładowanie ślizgowe często znajduje zastosowanie do prowadzenia różnych
procesów chemicznych w plazmie nierównowagowej [1-6]. W reaktorach z
wyładowaniem ślizgowym można prowadzić procesy zachodzące w fazie gazowej lub
w układzie ciało stałe - gaz lub ciecz - gaz. Reaktor plazmowy, w którym
drobnoziarnisty materiał stały tworzy ruchome złoże znajdujące się w przestrzeni
wyładowania może być zastosowany w przypadku gdy proces przetwarzania stałego
substratu przebiega powoli lub gdy w reakcji między gazowymi reagentami stosuje się
stały katalizator [7].

Przeprowadzono serię doświadczeń dotyczących wytwarzania węglowodorów C2
z metanu w wyładowaniu ślizgowym z zastosowaniem złoża fontannowego z tlenku
glinu (frakcja sitowa 0,16 - 0,5 mm). Proces przetwarzania metanu badano w
mieszaninie CH4+Ar, CH4+CO2+Ar i CH4+H2+Ar. Przepływ gazu wynosił 300 Nl/h.
Moc wyładowania była w zakresie 70 - 250 W. W podobnych warunkach wykonano
pomiary w reaktorze bez wypełnienia. W doświadczeniach stosowano mieszaninę o
zawartości metanu ok. 8%. Głównymi produktami reakcji były acetylen, wodór i w
niektórych przypadkach sadza lub tlenek węgla. Stwierdzono, że stosując mieszaninę
CH4+CO2+Ar lub CH4 + Ar w obecności wypełnienia z Al2O3 można uzyskać wyższe
stopnie przemiany metanu zarówno w acetylen jak i w sadzę lub CO, niż bez
wypełnienia. W przypadku stosowania mieszaniny CH4 + H2 + Ar zaobserwowano
wzrost selektywności procesu. Całkowity stopień przemiany nie ulegał znaczącym
zmianom.

                                                          
[1] A. Czernichowski, Karbo-energochemia-ekologia 1998, 11, 359.
[2] A. Fridman, S. Nester, L. A. Kennedy, A. Saveliev, O. Mutaf-Yardimci, Progr. Energy Comb. Sci.

1999, 25.
[3] A. Czernichowski, Pure & Appl. Chem., 1994, 66.
[4] A. Czernichowski, H. Nassar, A. Ranaivosoloarimanana, A. Fridman, M. Simek, K. Musiol, E.

Pawelec, L. Dittrichowa, Acta Phys. Polonica A, 1996, 89.
[5] O. Mustaf-Yardmici, A. Fridman, A,V. Saveliev,  L.A. Kennedy, 14th International Symposium on

Plasma Chemistry, Praha, 1999.
[6] K. Schmidt-Szałowski, T. Opalińska, J. Sentek, K. Krawczyk, J. Ruszniak, T. Zieliński, K.

Radomyska, JAOTs, 2004, 7, 39.
[7] M. Młotek, J. Sentek, K. Krawczyk, K. Schmidt-Szałowski, Polish J. Appl. Chem., 2005, 49, 2.
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Reakcja przeniesienia atomu wodoru z fenolowej grupy hydroksylowej na wolny
rodnik (X•) jest podstawową metodą dezaktywacji rodników przez przeciwutleniacze
fenolowe: PhOH + X• → PhO• + X-H. Nadspodziewanie duża aktywność
antyoksydacyjna fenoli w układach polarnych sprawia, że procesu tego nie można
rozpatrywać wyłącznie jako jednoetapowy transfer atomu wodoru. Aby wyjaśnić
zachowanie antyoksydantów fenolowych w rozpuszczalnikach polarnych
zaproponowano mechanizm dwuetapowy [1], gdzie transfer atomu wodoru zachodzi
poprzez proces dysocjacji fenolu oraz następujący po nim transfer elektronu, według
następujących równań:

PhOH PhO¯ + H+ (1)
PhO¯ + X• → PhO• + X¯ (2)

X¯ + H+ → PhO• + X• (3)
Mechanizm ten potwierdziły rezultaty badań aktywności kurkuminy [2],

tokoferolu (witaminy E i jej analogów) [3] oraz antyoksydantów syntetycznych.[4]
Ponieważ proces 2 przebiega z szybkością kontrolowaną dyfuzyjnie i nawet

niewielkie ilości zdysocjowanego fenolu powodują gwałtowny wzrost ogólnej
szybkości dezaktywacji rodnika X•, istotnym elementem oceny aktywności
i przydatności antyoksydantów fenolowych jest ocena ich kwasowości. Celem badań
podjętych w niniejszej pracy było wyznaczenie wartości pKa dla szeregu naturalnych i
syntetycznych polifenoli. Posługując się metodą spektrofotometryczną wyznaczono
parametry kwasowości w mieszaninach woda-metanol (1:1) dla wybranych polifenoli o
działaniu antyoksydacyjnym: monohydroksyflawonów, dihydroksyflawonów,
pochodnych 2-metoksybenzenu, indanonu i kumaryny oraz dla dwóch
C-alkilokaliks[4]rezorcynarenów.
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[1] G. Litwinienko, K.U. Ingold, J. Org. Chem. 2003, 68, 3433-3438.
[2] G. Litwinienko, K.U. Ingold, J.Org. Chem. 2004, 69, 5888-5896.
[3] M. Musialik, G. Litwinienko, Org. Lett. 2005, 7, 4951-4954.
[4] G. Litwinienko, K.U. Ingold, J.Org. Chem. 2005, 70, 8982-8990.
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Metody kalorymetrii nieizotermicznej polegają na monitorowaniu przepływu
ciepła w funkcji temperatury gdy substancja jest ogrzewana z liniową prędkością (β).
Metody takie są wykorzystywane nie tylko do badania ciepła przemian ale i do
pomiarów kinetyki zachodzących procesów. Skaningowa Kalorymetria Różnicowa
(DSC) jest z powodzeniem używana do oceny stabilności oksydatywnej prawie
wszystkich klas lipidów. Chociaż celem pierwszych pomiarów termoanalitycznych [1]
było wyznaczenie okresów indukcji i porównanie ich z analogicznymi parametrami
uzyskanymi przy użyciu konwencjonalnych testów przyspieszonych, metodę DSC
udoskonalono tak, że stała się ona samodzielną metodą badania kinetyki autooksydacji.
W prosty i szybki sposób można nią wyznaczyć parametry równania Arrheniusa k =
Zexp(–Ea/RT), w którym k oznacza sumaryczną stałą szybkości autooksydacji w
warunkach inhibitowanych lub nieinhibitowanych. [2] Parametry te można otrzymać na
podstawie wartości temperatur początku utleniania [2] posługując się metodą
Ozawy-Flynna-Walla.

Wyniki prezentowane obecnie stanowią kontynuację badań nad możliwościami
zastosowania DSC do wyznaczania aktywności antyutleniaczy fenolowych, w których
utlenianym lipidem jest kwas linolenowy. [3] Zaprezentowane będą parametry
kinetyczne termoutleniania tego kwasu w warunkach autoksydacji inhibitowanej 2,6-di-
tert-butylo-4-metylofenolem (BHT - antyoksydant wzorcowy) oraz następującymi
pochodnymi fenolowymi: 3-metoksy-4-hydroksybenzyloaceton (DHZ – składnik
imbiru), 1,3-dihydroksy-5-pentylobenzen (olivetol – fenol występujący w oliwkach)
oraz C-metylokaliks[4]rezorcynaren (substancja syntetyczna). Badania te obejmują
zależność aktywności przeciwutleniacza w funkcji stężenia.
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[1] C. K. Cross, J. Am. Oil Chem. Soc. 1970, 47, 229-230.
[2] G. Litwinienko, Analysis of lipid oxidation by Differential Scanning Calorimetry in Analysis of Lipid

Oxidation, A. Kamal-Eldin, J. Pokorny Eds., JAOCS Press, Champaign, IL, 2005, 152-193.
[3] (a) G. Litwinienko, J. Therm. Anal. Calorim, 2001, 65, 639-646. (b) G. Litwinienko, A. Daniluk, T.

Kasprzycka-Guttman, Ind. Eng. Chem. Res. 2000, 39, 7-12. (c) G. Litwinienko, T. Kasprzycka-
Guttman, ibid. 2000, 39, 13-17. (d) M. Ulkowski, M. Musialik, G. Litwinienko, J. Agric. Food Chem.
2005, 53, 9073-9077.
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The lipidic cubic phase can be characterised as a curved, non-intersecting bilayer
with two unconncted water channels (Fig. 1). Due to the high viscosity and stability in
aqueous solutions cubic phases are good matrices for immobilizng enzymes on
electrodes. [1,2] Additionally, they stabilise membrane enzymes and protect them
against denaturation in contact with electrode surface. The monoolein-based liquid
crystalline cubic phase was used as the matrix to incorporate redox enzymes - glucose
(GOx), pyranose (PyOx) oxidases and laccase.

Thin layer of the cubic phase embedding GOx or PyOx activated glucose
oxidation in the presence and absence of appropriate mediators. The electrodes
exhibited unchanged voltammetric response to glucose for not less than six days. The
potentials and ratio of catalytic to diffusion currents can be modified by choosing
appropriate electroactive probes as mediators. Ferrocenecarboxylic acid and Ru(NH3)6

2+

provided contact between the electrode and the enzyme. The sensitivity to glucose for
glucose oxidase was 0.3819, 10.67 µA/cm2/mM without mediator and with
ferrocenecarboxylic acid respectively and 0.8663, 30.56 µA/cm2/mM for pyranose
oxidase without and with mediator. The system based on glucose oxidase and
Ru(NH3)6

2+ as mediator was found useful due to the most negative potential of the
process. The catalyses of oxygen reduction by two laccases: Cerrena unicolor and
Trametes hirsuta embedded in the cubic phase together with 2,2'-azino-bis-3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonate (ABTS) as the mediator were found efficient and the
reduction potential was positive enough to be considered in the application of lyotropic
liquid crystals as a material for biofuel cells.

Fig.1 Cubic phase structure

                                                          
[1] R. Bilewicz, P. Rowiński, M. Stebe, E. Rogalska, Anal. Chem. 2004, 76, 283-289.
[2] M. Rogers, R. Bilewicz, M. Stebe, A. Hamidic, A. Micloc, E. Rogalska, Phys. Chem. Chem. Phys.

2001, 1, 240-245.
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Ceramiczne elektrody węglowe (CCE) składające się z cząstek grafitu
równomiernie rozproszonych w hydrofobowej matrycy polikrzemianowej mogą zostać
łatwo przygotowane w procesie zol-żel.[1]

W tej pracy elektroaktywny enzym (liofilizowana lakaza wyodrębniona z rośliny
Cerrena unicolor) został unieruchomiony w cienkiej, hydrofilowej warstwie
polikrzemianowej osadzonej na powierzchni CCE. Enzym ten katalizuje
czteroelektronową redukcję cząsteczkowego tlenu do wody. Zdolność ta czyni go
jednym z możliwych kandydatów do zastosowania jako biokatalizator do modyfikacji
katody bioogniwa paliwowego.[2]

Hydrofilowa warstwa została otrzymana w procesie zol-żel z mieszaniny
tetrametoksysilanu i wodnego roztworu lakazy. Elektrodę badano za pomocą
woltametrii cyklicznej i zaobserwowano elektrokatalityczną redukcję cząsteczkowego
tlenu w obecności 2,2’-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonianu) (ABTS). Związek ten
pośredniczy w przenoszeniu elektronów pomiędzy elektrodą a enzymem.[3]

Unieruchomiony enzym wykazuje maksimum aktywności natychmiast po
zanurzeniu elektrody do roztworu ABTS nasyconego ditlenem. Po upływie około 1,5
godziny następuje zmniejszenie jego aktywności. Katalityczne właściwości takiego
układu są zależne od rodzaju elektrody. Gęstość prądu elektroredukcji ditlenu na CCE
wynosi około 100 µA cm–2 i jest około 3 razy większa niż w przypadku zastosowania
elektrody złotej.

                                                          
[1] L. Rabinovich, O. Lev, Electroanalysis 2001, 13, 265-275.
[2] A. Heller, Phys. Chem. Chem. Phys. 2004, 6, 209-216.
[3] I. Zawisza, J. Rogalski, M. Opallo, J. Electroanal. Chem. 2006, 558, 244-252.
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Reakcje wydłużania łańcucha alkiloaromatów mają znaczenie przemysłowe. Na
przykład alkilacja łańcucha bocznego kumenu etylenem do t-amylobenzenu zachodzi w
408 ºC na katalizatorze superzasadowym K/KOH/g-Al2O3. We wdrożonym w
przemyśle procesie konwersja kumenu i selektywność w kierunku t-amylobenzenu
wynoszą odpowiednio 99.9 oraz 99.6%.[1,2] Kijeński i wsp. [3] wykazali, że w
wypadku zastosowania katalizatorów superzasadowych podstawnik alkilowy, a nie
pierścień aromatyczny toluenu, etylobenzenu, kumenu, i ksylenów ulega alkilacji
etenem, propenem i 1,2-fenyloetylenem. Mechanizm alkilacji łańcucha alkilowego
został zaproponowany przez Pinesa i wsp. [4] i jest powszechnie przyjęty. Według
Pinesa i wsp. schemat mechanizmu takiej reakcji można zapisać następująco:

Ph-CH3 + BNa  =  Ph-CH2Na+ BH (1)
Ph-CH2Na + H2C=CH2   =   Ph-CH2CH2CH2Na (2)
Ph-CH2CH2CH2Na  +  Ph-CH3   =   Ph-CH2CH2CH3  +  Ph-CH2Na (3)

gdzie B oznacza zasadę, Ph- podstawnik fenylowy.

W naszej pracy modelowaliśmy proces alkilacji grupy metylowej toluenu etenem
na superzasadowym katalizatorze, modelowanym za pomocą molekuły Na2. Obliczenia
prowadzone były za pomocą metody DFT/B3LYP/6-311++G**. Energetykę reakcji
wyznaczyliśmy w oparciu o wartości wolnej energii Gibbsa (∆G). Badany proces składa
się z pięciu etapów. Proces zaczyna się adsorpcją substratów toluenu i etenu na
superzasadowym katalizatorze (Na2), a kończy desorpcją produktu reakcji alkilacji
(propylobenzenu). Zasadnicza reakcja składa się z trzech etapów. Bariera aktywacji dla
pierwszego etapu (1), zastapienie atomu H grupy metylowej atomem Na, wynosi 36
kcal/mol, a różnica produkt-substrat wynosi 2 kcal/mol. Bariera aktywacji drugiego
etapu reakcji, ataku etenu na grupę metylową toluenu i utworzeniu Ph-CH2CH2CH2Na
(2), wynosi 30 kcal/mol, a różnica energii produkt-substrat 9 kcal/mol. Trzeci etap, wg.
Pinesa zaproponowany jako (3) wymiana protonu pomiędzy toluenem a produktem
reakcji Ph-CH2CH2CH2Na, rozpatrzyliśmy jako powrót atomu H, zaadsorbowanego w
pierwszym etapie na katalizatorze, do łańcucha alkilowego. Proces taki wymaga
pokonania bariery 54 kcal/mol. Produkt jest stabilniejszy o 21 kcal/mol od produktu
pośredniego, a uwolniona w ten sposób energia może być spożytkowana przy desorpcji
propylobenzenu.

                                                          
[1] W. F. Hoelderich, Stud. Surf. Sci. Catal. 1993, 75, 127-163.
[2] K. Tanabe, H. Hattori, T. Yamaguchi, T. Tanaka (Eds.),VCH, Weinheim, 1989.
[3] J. Kijeński, P. Radomski, E. Fedoryńska, J. Catal. 2001, 203, 407-425.
[4] H. Pines, J. A. Vesely, V. N. Ipatieff, J. Am. Chem. Soc. 1954, 77, 347-348.
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Układy heterocykliczne zawierające pierścienie pięcioczłonowe z trzema
heteroatomami są fragmentami wielu leków antyalergicznych, przeciwbakteryjnych,
przeciwgrzybiczych, przeciwwirusowych i przeciwbólowych [1,2]. Wiadomo, że
możliwość występowania form tautomerycznych substancji biologicznie czynnej może
mieć zasadniczy wpływ na mechanizm oddziaływania lek-receptor [1]. Nasz zespół
prowadzi od pewnego czasu badania nad tautomerią układów zawierających
pięcioczłonowy pierścien z trzema heteroatomami m. in. układów 1,2,3- i 1,2,4-triazoli
[3,4,5]. Układy azabenzotriazoli, które są podobne do zasad purynowych, mają duże
znaczenie jako potencjalne składniki leków. Tautomeria tych układów może być jeszcze
bardziej złożona niż tautomeria triazoli. Na przykład dla triazolopirymidyny,
triazolowego analogu puryny, w równowadze może występować pięć form
tautomerycznych:
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Na podstawie dotychczasowych badań puryny i jej analogów [6] możnaby
przypuszczać, że tautomery 4H- i 6H- będą mało stabilne. Z naszych badań metodą
B3LYP/cc-pVTZ wynika, że istotnie tak jest jeśli rozważa się tautomery triazolo-
pirymidyny w fazie gazowej - różnice stabilizacji w stosunku do najtrwalszej formy 3H-
wynoszą ponad 14 kcal/mol. Jednak w środowisku wodnym tautomery 4H- i 6H- są
mniej stabilne od tautomeru 3H- tylko o ok. 2 kcal/mol. W wypadku triazolo[4,5-
d]pirydazyny, forma 5H- w wodzie staje się najstabilniejsza. W naszej pracy
przedstawimy stabilności wszystkich mono-, di-, tri- i tetra- azabenzotriazoli w fazie
gazowej i w fazie wodnej symulowanej za pomocą modelu IEF–PCM.

                                                          
[1] B.G. Katzung (Ed.), Basic and Clinical Pharmacology, Appelton and Lange, Stamford, USA, 1998.
[2] K. Kopańska et al., Bioorg. Medicinal Chem. 2004, 12, 2617-2624.
[3] W. P. Ozimiński, J. Cz. Dobrowolski, A. P. Mazurek, J. Mol. Struct. 2003, 651-653, 697-704.
[4] W. P. Ozimiński, J. Cz. Dobrowolski, A. P. Mazurek, J. Mol. Struct. (Theochem) 2004, 680, 107-115.
[5] W. P. Ozimiński, J. Cz. Dobrowolski, Chem. Phys. 2005, 313, 123-132.
[6] J. Elguero, C. Marzin, A. R. Katritzky, P. Linda, Advances in Heterocyclic Chemistry, Supplement 1,

Academic Press, NY, 1976.
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Elektrody jonoselektywne są szeroko stosowane do ilościowego oznaczania
jonów. Znajdują zastosowanie m.in. w badaniu próbek środowiskowych oraz
medycynie, dlatego stawia się im coraz surowsze wymagania dotyczące łatwości
obsługi, selektywności oraz limitu detekcji. Dodatkowym ważnym czynnikiem jest
koszt wykonania i eksploatacji elektrody. Wydaje się, iż naprzeciw tym wymaganiom
wychodzą elektrody jonoselektywne ze stałym kontaktem. Są one stosunkowo tanie,
mogą być dowolnie małych rozmiarów i nie wymagają uzupełniania roztworu
wewnętrznego, w przeciwieństwie do klasycznych elektrod jonoselektywnych. W
zależności od składu membrany możemy wpływać na selektywność oraz limit detekcji.

Zbadano trzy rodzaje potasowych elektrod jonoselektywnych ze stałym
kontaktem polipirolowym, różniących się solą lipofilową w membranie plastycznej,
zawierającej polichlorek winylu: tetrakis (4-chlorofenylo) boran tetradodecylo
amonowy, tetrakis (4-chlorofenylo) boran potasu lub tetrakis[3,5,-bis(trifluorometylo)
fenylo] boran sodu. Stały kontakt polipirolowy, umieszczony pomiędzy elektrodą z
węgla szklistego a membraną plastyczną, pełnił rolę przekaźnika jonowo-
elektronowego.

Celem niniejszych badań było sprawdzenie, czy galwanostatyczna polaryzacja
wpływa na poprawę parametrów analitycznych takich elektrod. Okazało się, że bez
względu na zastosowaną sól, galwanostatyczna polaryzacja elektrody wpływa na
zależność potencjału od logarytmu z aktywności jonów potasowych w roztworze
próbki. W przypadku stężeń jonów potasowych wyższych od 10–4M, dla soli z kationem
hydrofilowym, polaryzacja galwanostatyczna powoduje równoległe przesunięcia
liniowej zależności potencjału od stężenia jonów potasu w próbce, proporcjonalnie do
omowych spadków potencjałów na membranie. Jeżeli natomiast membrana zawierała
sól z kationem lipofilowym, szczególnie dla polaryzacji anodowej, zależność liniowa
potencjału od aktywności jonów potasu zanika, co jest związane z migracją także
anionu poprzez membranę.

W rozcieńczonych roztworach polaryzacja galwanostatyczna ma większy wpływ
na mierzone potencjały wskutek efektu polaryzacji stężeniowej przy powierzchni
elektrody. Jednocześnie, katodowa polaryzacja powoduje, że otrzymujemy dłuższą
zależność liniową potencjału od stężęnia jonów potasu niż w warunkach obwodu
otwartego, dzięki czemu obniżamy granicę wykrywalności. Prąd katodowy kompensuje
samorzutny wypływ jonów potasu z membrany do roztworu, zwiększający stężenie
jonów potasu przy powierzchni elektrody i zmniejszający przez to granicę
wykrywalności.
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Narastająca ilość substancji ropopochodnych, które przedostają się do zbiorników
wodnych, powodują ich skażenie, a tym samym wpływa to negatywnie na stan
środowiska naturalnego. Aby przeciwdziałać postępującej degradacji ekosystemu
należy podjąć działania mające na celu upowszechnienie metod umożliwiających
oczyszczanie powszechnie używanego w przemyśle medium jakim jest woda.
Zanieczyszczenia organiczne z wodą tworzą dwu fazowe układy dyspersyjne.
Największe trudności w oczyszczaniu nastręczają emulsje wodno-olejowe, których
wielkość cząstek fazy organicznej jest mniejsza od 10 µm.

Podjęte prace w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki PW mają na
celu opracowanie skutecznej i taniej metody umożliwiającej separację cząstek fazy
organicznej z emulsji wodno-olejowych. Prowadzone badania mają określić wpływ
poszczególnych parametrów Ceramicznych Tworzyw Porowatych (CTP) jak: średnia
wielkość porów, grubość złoża filtracyjnego oraz potencjał dzeta powierzchni dysków
filtracyjnych na współczynnik zatężenia wydzielanej fazy olejowej. W ramach
prowadzonych badań zastosowano roztwór żywicy silikonowej w benzynie lakowej w
celu nadania powierzchniom dysków filtracyjnych właściwości hydrofobowych,
zwiększając tym samym ich powinowactwo do fazy olejowej.[1]

Kolejnym aspektem prowadzonych prac było otrzymanie dysków filtracyjnych z
tlenku glinu odwzorowujących strukturę przestrzenną tworzyw poliuretanowych i
wykorzystanie ich w procesie odolejania emulsji wodno-olejowych.

W procesie filtracji zanieczyszczeń olejowych zastosowano fale ultradźwiękowe o
częstotliwości 40 kHz i 18 kHz, aby zbadać ich wpływ na proces koagulacji cząstek
fazy olejowej oraz możliwe zwiększenie stopnia zatężenia fazy organicznej
w odbieranym permeacie.

                                                          
[1] K. Perkowski, J. Sokołowski, M. Szafran, Ceramika 2005, 91, 1291-1298.
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Rozmaite warianty spektroskopii pojedynczych cząsteczek bazują głównie na
detekcji fluorescencji.[1] Analiza przestrzennego rozkładu emisji z pojedynczej
cząsteczki umożliwia wyznaczenie jej orientacji w trzech wymiarach. W takiej
procedurze zakłada się, że cząsteczka jest zwyczajną 'anteną dipolową' zdolną do
absorpcji bądź emisji promieniowania elektromagnetycznego o polaryzacji zgodnej z
kierunkiem dipolowego momentu przejścia. W trakcie takiego eksperymentu
trwającego na ogół kilkadziesiąt sekund, zbiera się fotony fluorescencji emitowane
przez pojedynczy chromofor unieruchomiony w sztywnym otoczeniu.[2] Porficyna jest
swego rodzaju nietypową cząsteczką ze względu na zachodzący w niej proces
tautomeryzacji. W najprostszym przypadku izomeryzacji typu trans-trans, możemy
rozpatrywać jej fluorescencję jako pochodzącą od dwóch chemicznie równocennych
struktur różniących się wzajemnie kierunkiem dipolowego momentu przejścia S0-S1
(rys. 1)

Rys. 1. Izomeryzacja trans-trans w cząsteczce porficyny

Można oczekiwać, iż przestrzenne rozkłady fluorescencji porficyny w funkcji
położenia skupionej wiązki wzbudzającej lasera HeNe o polaryzacji azymutalnej,
powinny być inne niż w przypadku cząsteczek z pojedynczym, niezmieniającym
kierunku, dipolowym momentem przejścia. Zostało to potwierdzone eksperymentalnie
dla około 60 pojedynczych cząsteczek.[3] W wielu przypadkach obserwowany rozkład
fluorescencji ma postać regularnych pierścieni. Szczegółowa analiza wskazuje, że
źródłem takiego rozkładu są dwa momenty dipolowe tworzące wzajemnie kąt 73º.
Wynik ten jest zgodny z wynikiem uzyskanym w klasycznym pomiarze anizotropii
fluorescencji.[4]

                                                          
[1] Ch. Zander, J. Enderlein, R. Keller; Single Molecule Detection in Solutin.WILEY-VCH Verlag,

Berlin, 2002.
[2] L. Novotny, M. R. Beversluis, K. S. Youngworth, T. G. Brown; Phys.Rev. Lett. 2001, 86, 5250-5254.
[3] H. Piwoński, C. Stupperich, A. Hartschuh, J. Sepioł, A. Meixner, J. Waluk; J.Am.Chem.Soc. 2005,

127, 5302– 5303.
[4] J. Waluk, E.Vogel; J. Phys. Chem. 1994, 88, 4530-4535.
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Francja

cCNRS - Institut des Materiaux Jean Rouxel - Universite de Nantes 2, rue de la
Houssiniere 44322 Nantes Cedex 03 BP 32229 - Francja

Przeprowadzono syntezę i badania właściwości fizykochemicznych nowej grupy
materiałów hybrydowych, złożonych z jednościennych nanorurek węglowych (single
walled carbon nanotubes - SWNT) oraz politiofenów i oligomerów tiofenowych.
Elementy składowe materiału hybrydowego zostały poddane funkcjonalizacji grupami
karboksylowymi, w celu wytworzenia odpowiednich połączeń pomiędzy atomami
węgla w nanorurkach a łańcuchami polimerów (rys. 1). Jako łącznika pomiędzy
polimerami a SWNT użyto etylenodiaminy. Obecność powstałych wiązań amidowych
potwierdzono metodami analitycznymi i spektroskopią w podczerwieni. Na podstawie
badań przeprowadzonych przy użyciu mikroskopu sił atomowych (Atomic Force
Microscopy) stwierdzono, że połączenia mogą występować nie tylko na końcach, ale
również na ścianach bocznych nanorurki. Proces elektrochemicznego utleniania
materiałów hybrydowych badano metodą spektroelektrochemii ramanowskiej. Dla
porównania wykonano te same badania dla kompozytów składających się z polimerów i
niefuncjonalizowanych nanorurek węglowych.
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Rys. 1 Wiązanie kowalencyjne pomiędzy nanorurką węglową i łańcuchem polimeru



P-80

92

SPEKTROMETRIA MAS W ANALIZIE ROŚLINNYCH BARWNIKÓW
ZAPRAWOWYCH
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Barwniki zaprawowe stosowano w dawnych wiekach głównie do farbowania
włókien białkowych (wełna, jedwab). Typowymi przedstawicielami tej klasy
barwników są preparaty pochodzenia roślinnego zawierające związki flawonowe. W ich
strukturze występują grupy hydroksylowe, odpowiedzialne za tworzenie
nierozpuszczalnych kompleksów z metalami związanymi z włóknem. Wśród
najczęściej stosowanych zaprawowych barwników roślinnych wyróżnić należy rezedę
otrzymywaną z wysuszonych kwitnących roślin z gatunku Reseda luteola. Rośliny tego
gatunku porastają prawie całą Europę a ich farbierskie właściwości były znane już od
początku naszej ery. Podczas farbowania barwnikami zaprawowymi włókno
poddawano dwóm procesom: najpierw działaniu zaprawy farbiarskiej – roztworu soli
niektórych metali (głównie chromu, glinu, żelaza, cyny), a następnie farbowaniu w
kąpieli barwiącej z wysuszonymi fragmentami roślin.

W procesach renowacji dawnych tkanin barwionych przy użyciu barwników
naturalnych rekonstrukcję powinny poprzedzać dokładne analizy. Identyfikuje się
barwniki i zaprawy, jakich użyto podczas farbowania. Identyfikację związków
organicznych (charakterystycznych dla barwników roślinnych) prowadzi się z
zastosowaniem wysokosprawnych technik rozdzielania, np. chromatografii cieczowej
HPLC z detekcją UV/Vis [1]. Jedną z metod, która jest używana do identyfikacji metali
pochodzących z zapraw jest skaningowa mikroskopia elektronowa z użyciem
mikrosondy elektronowej SEM–EDS [2]. Do tego typu badań znajduje również
zastosowanie spektrometria mas – ESI–MS (spektrometria mas z jonizacją poprzez
elektrorozpraszanie) i ICP MS (spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie
sprzężonej. Techniki spektrometrii mas odznaczają się dużą czułością i charakteryzują
się specyficznością sygnału badanych pierwiastków lub związków, co pozwala w
znaczący sposób ograniczyć ilość próbki pobieranej z zabytkowej tkaniny.

Opracowano metody identyfikacji fenolowych barwników zaprawowych z
zastosowaniem HPLC–ESI MS oraz metali wchodzących w skład zapraw stosowanych
przy barwieniu za pomocą ICP MS. Przygotowano modelowe próbki wełny,
zabarwione żółtym barwnikiem – rezedą. Do barwienia zastosowano kilka używanych
w dawnych czasach zapraw: chlorku cyny(II) SnCl2, ałunu glinowo potasowego
Al2(SO4)3⋅K2SO4⋅24H2O, siarczanu(VI) żelaza(II) FeSO4⋅7H2O oraz dwuchromianu(VI)
potasu (K2Cr2O7). Analizy tak przygotowanych próbek potwierdziły przydatność metod
spektrometrii mas do analizy tkanin farbowanych barwnikami naturalnymi.
Zastosowanie HPLC–ESI–MS pozwoliło na zidentyfikowanie luteoliny jako głównej
substancjji barwiącej w rezedzie. Wyniki badań z użyciem ICP–MS potwierdziły
obecność we włóknach metali – składników poszczególnych zapraw, tworzących trwałe
barwne kompleksy wiążące barwniki fenolowe z tkaniną.

                                                          
[1] S.M. Halpine, Studies in Conserv. 1996, 41, 76-94.
[2] B.M. Biesaga, M.L. Donten, M. Donten, Analityka 2005, 3, 4-10.
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The conformational restriction of the Phe side chain in bioactive peptides by
cyclisation to 4-amino-1,2,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-one has resulted in changes
in potency, selectivity and agonist / antagonist character. We now report the preparation
of the Trp derived analogue. The most challenging step was the synthesis of a protected
2-formyl-tryptophan derivative. Direct formylation or a bromination / carbonylation
sequence were unsuccessful. In contrast SeO2 catalysed oxidation of Boc-1,2,3,4-
tetrahydrocarboline-3-carboxylic acid gave the required aldehyde, which was then
reductively aminated using NaCNBH3 and an appropriate amine or amino acid ester.
The cyclisation was performed with DCC as the coupling agent. The preparation of
several constrained dipeptide analogues will be reported.
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The antiproliferative effect of 3,3’-diindolylmethane on human breast and
endometrial cancer cells was known since 1978. However, this compound appeared to
enhance tumor growth, when administrated at post-initiation stage. Thus, the search for
new 3,3’-diindolylmethane derivatives in order to find compounds with better
pharmacological profile should be the proper synthetic direction.

In the first step we have prepared indole derivatives bearing various substituents
(for example OCH3, OC2H5, I, Br, F), which were condensed to bis–indoles in the next
step.

1H and 13C NMR spectra in solution showed standard resonances and enabled us
to confirm synthetic route.

13C CP/MAS NMR spectra in solid state represented different signal patterns
(double or single set of resonances). The reason of these could be:

- the presence of two energetically similar conformers in solid state, when we
observed double resonances

- the different packing mode of both indole systems in one molecule, when we
observed double resonances

- the presence one conformer with magnetically equivalent C atoms in both
indole systems, when we observed single resonances
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PERICYKLICZNOŚĆ I PSEUDOPERICYKLICZNOŚĆ REAKCJI OTRZYMYWANIA
β-LAKTAMÓW NA PODSTAWIE ANALIZY AIM

Joanna E. Rode, Jan Cz. Dobrowolski
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W ostatnich latach trwa dyskusja nad sposobem odróżnienia reakcji
pericyklicznych od pseudopericykliczych. Obie reakcje są reakcjami jednoetapowymi.
Woodward i Hoffmann wyjaśniali mechanizm reakcji pericyklicznych na podstawie
zachowania symetrii orbitali molekularnych w trakcie reakcji. W ich opisie w reakcjach
pericyklicznych tworzy się cykliczny stan przejściowy (TS) z nakrywającymi się
orbitalami. Natomiast wg Lemala w reakcjach pseudopericyklicznych w stanie
przejściowym występuje nieciągłość w nakrywaniu orbitali w całym tworzonym
pierścieniu. Na podstawie prac Birneya i Lemala postulowano, iż reakcje
pseudopericykliczne nie są zabronione przez symetrię, mają płaskie lub prawie płaskie
struktury TS i mają dość niskie bariery aktywacji. Oba typy reakcji próbowano
rozróżniać opierając się na analizie NBO (Natural Bond Orbitals), badając
aromatyczność stanów przejściowych oraz śledząc wzdłuż drogi reakcji podatność
magnetyczną i jej anizotropię, a także parametr aromatyczności NICS (Nucleus
Independent Chemical Shift). Niemniej jednak ostatnie prace opierają klasyfikację
raczej na analizie gęstości elektronowej. Należy wymienić tu analizy metodami ACID
(Anisotropy of the Current-Induced Density), ELF (Electron Localization Function),
oraz badanie eliptyczności punktów krytycznych uzyskanych metodą AIM (Atoms in
Molecules). W naszej pracy zaproponowaliśmy nową klasyfikację reakcji
pericyklicznych i pseudopericyklicznych na podstawie liczby punktów krytycznych
gęstości elektronowej stanów przejściowych reakcji. Punkty krytyczne wiązań (BCP) i
pierścienia (RCP) wyznaczaliśmy metodą AIM na podstawie obliczeń MP2/aug-cc-
pVDZ. Kryteria klasyfikacji oparte na analizie gęstości elektronowej w schemacie AIM
dają prostą i jasną definicję typu reakcji wolną od arbitralnej analizy orbitali
molekularnych i ich symetrii. Przyjęliśmy założenie, że obecność dwóch nowych BCP
pomiędzy atomami, które tworzą nowe wiązanie σ, wskazuje na pericykliczny charakter
reakcji [2+2] cykloaddycji. Reakcjom tym towarzyszy również pojawienie się jednego
punktu RCP. Z drugiej strony obecność tylko jednego nowego BCP w stanie
przejściowym (i brak RCP) wskazuje na pseudopericykliczny charakter reakcji.
Reakcje, w których dodatkowo stany przejściowe mają bardzo niepłaską geometrię,
zakwalifikowaliśmy jako reakcje NP(non-planar)-pseudopericykliczne.

Opierając się na powyższym kryterium stwierdziliśmy, że w fazie gazowej reakcje
allenu z kwasem isocyjanianowym prowadzące do β-laktamów są reakcjami
pericyklicznymi - pojawiają się dwa nowe punkty krytyczne wiązań i jeden punkt
krytyczny pierścienia. Natomiast reakcje ketenu z winyloiminą w kierunku β-laktamu i
2-iminooketanu zakwalifikować można jako reakcje NP-pseudopericykliczne - badane
stany przejściowe mają niepłaską strukturę pierścienia i pojawia się tylko jeden
dodatkowy punkt krytyczny nowotworzonego wiązania. [1,2]

                                                          
[1] J. E. Rode, J. Cz. Dobrowolski, J. Chem. Phys. A 2006, 110, 207-218.
[2] J. E. Rode, J. Cz. Dobrowolski, J. Chem. Phys. A 2006, 110, 3723-3737.
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Jakość żywności oraz sposób żywienia należą do najistotniejszych czynników
determinujących stan zdrowia społeczeństwa. Produkty zawierające sztuczne substancje
słodzące są poszukiwane przede wszystkim przez osoby chore na cukrzycę, które
powinny wyeliminować ze swojej diety sacharozę, a jednocześnie nie chcą
zrezygnować ze słodkiego smaku przyjmowanych pokarmów. Produkty zawierające
słodziki znajdują również szeroki krąg odbiorców wśród osób dbających o utrzymanie
właściwej masy ciała, co jest istotne dla osób z nadwagą lub otyłością. Jest to
podyktowane głównie względami dietetycznymi.

Intensywne substancje słodzące są to substancje słodzące o znikomej wartości
odżywczej i bardzo wysokiej słodkości, np. 1 g aspartamu lub acesulfamu K dostarcza
4 kcal.

Ze względu na fakt stosowania w coraz większym zakresie intensywnych
substancji słodzących w produkcji środków spożywczych ogólnego spożycia, jak
również produktów o obniżonej wartości energetycznej, niezbędna jest prosta, szybka i
użyteczna w rutynowej analizie żywności metoda pozwalająca na indywidualne lub też
jednoczesne oznaczanie występujących w produktach substancji słodzących.

Chromatografia cieczowa jest obecnie najbardziej popularną techniką stosowaną
do oznaczania substancji słodzących jak również substancji konserwujących.

Przedstawiona poniżej metoda oznaczania zawartości substancji słodzących i
konserwantów została przygotowana w oparciu o polską normę PN-EN 12856
„Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości acesulfamu K, aspartamu i sacharyny.
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej”.

Metoda oznaczania zawartości acesulfamu K, aspartamu, sacharyny oraz kwasu
benzoesowego w produktach spożywczych polega na przeprowadzeniu badanej próbki
do roztworu wodnego oraz zastosowaniu odpowiedniego oczyszczania próbki
(odczynniki Carreza, filtr membranowy). Rozdział chromatograficzny przeprowadza się
na kolumnie RP–C18 (fazy odwrócone) z zastosowaniem fotometrycznej detekcji przy
długości fali 220 nm.

W opisie metody uwzględniono sposób przygotowania różnych próbek do
analizy, zarówno napojów bezalkoholowych jak i stałych produktów żywnościowych,
do których ww. substancje są najczęściej dodawane. Określono również optymalne
warunki analizy oraz w celu scharakteryzowania metody pod względem statystycznym
określono zakres roboczy metody, liniowość krzywej kalibracyjnej, precyzję,
powtarzalność i dokładność.
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Fosfataza alkaliczna (EC 3.1.3.1, ALP) jest niespecyficznym enzymem
katalizującym hydrolizę większości monoestrów kwasu fosforowego. ALP jest szeroko
stosowanym markerem enzymatycznym w różnorodnych biotestach i bioczujnikach
(m.in. immunotesty, immunosensory i genosensory). Jego popularność wynika
z dostępności i nieselektywności. ALP jest enzymem łatwo izolowalnym, stabilnym
i wysoce aktywnym. Z drugiej strony niska selektywność substratowa stwarza
możliwość oznaczania jego aktywności różnorodnymi metodami instrumentalnymi.
Dominującą rolę odgrywają metody spektrofotometryczne i amperometryczne.
W prezentowanej pracy skupiono się na pehametrycznym pomiarze aktywności ALP
starając się wykorzystać protolityczne właściwości produktów reakcji enzymatycznej.
Pod tym kątem zbadano różne substraty ALP i wskazano najodpowiedniejszy do tego
typu detekcji. Określono optymalne warunki pomiarów i parametry mogące wpływać
na otrzymywane wyniki. Oprócz pomiarów z rozpuszczonym enzymem badano także
możliwość detekcji aktywności ALP unieruchomionej na powierzchni czujnika
pehametrycznego. Charakterystyki analityczne otrzymanej pH-metrycznej elektrody
enzymatycznej wskazują, że zaproponowany schemat biodetekcji może stanowić
podstawę konstrukcji nowego rodzaju bioczujników.
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Związki metali są jednymi z najuciążliwszych substancji, które dostają się do
środowiska w wyniku gospodarczej działalności człowieka. W małym stopniu ulegają
biodegradacji, w związku z czym mogą wywierać szkodliwy wpływ na roślinność,
zwierzęta i ludzi. Wiele roślin posiada zdolność akumulowania metali ciężkich (np. Cu)
oraz ich przekształcania w formy nietoksyczne. Zjawisko to pozwala na detoksykację i
oczyszczanie gleb metodą opartą na fizjologicznej aktywności roślin, czyli
fitoremediacją.

Największe zanieczyszczenie środowiska miedzią stwierdza się wokół kopalń i
hut tego metalu. To zjawisko ma charakter lokalny jednak zawartość miedzi wzrasta
także w pyle atmosferycznym miast. Źródłem zanieczyszczeń tym pierwiastkiem jest
przemysł elektrotechniczny, gumowy, farbiarski i farmaceutyczny. Miedź używana jest
także do produkcji środków ochrony roślin i nawozów, szczególnie ogrodniczych. Do
atmosfery wprowadzane jest około 2 tys. ton miedzi rocznie, głównie w wyniku
spalania węgla.

Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana z rodziny Brassicaceae), znany
hiperakumulator, o dobrze poznanym genomie, zastosowano jako materiał modelowy
do badania akumulacji miedzi. Rośliny uprawiano hydroponicznie w warunkach stresu
miedziowego (dawki od 5 do 100 µM) przez okres dwóch tygodni. Opracowano metodę
izolowania i identyfikacji bioligandów w poszczególnych organach rzodkiewnika.
Całkowitą zawartość metalu w poszczególnych organach roślin oznaczano z użyciem
spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) i
stwierdzono, iż 98,5% Cu jest akumulowane w korzeniach, a tylko 1,5 % w części
nadziemnej rośliny. Zastosowano sekwencyjna ekstrakcję bioligandów wiążących
miedź i na podstawie analizy ekstraktów stwierdzono, iż największy udział w wiązaniu
tego pierwiastka mają peptydy znajdujące się w wakuoli i cytozolu. Do badania udziału
bioligandów w tworzeniu połączeń z miedzią zastosowano dwuwymiarową
chromatografię cieczową.
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Platynowce i ich stopy, z uwagi na właściwości katalityczne, znalazły
zastosowanie jako materiały elektrodowe w ogniwach paliwowych opartych na
utlenianiu związków organicznych o niewielkich cząsteczkach. Najważniejszymi w tej
grupie ogniw są ogniwa metanolowe (DMFC ang. Direct Methano Fuel Cells). Jednym
z kluczowych problemów występujących w ogniwach paliwowych jest zatruwanie
powierzchni elektrody przez produkty utleniania paliwa. Zastosowanie stopu platynowo
– rodowego jako elektrody w układzie poddanym wpływowi tlenków węgla powoduje
znaczne obniżenie potencjału utleniania zatruwających elektrodę zaadsorbowanych CO
i CO2. Wartość tego potencjału jest w obu wypadkach uwarunkowana składem
powierzchni elektrody stopowej (rys.1). Wpływ dodatku rodu na proces utleniania
zaadsorbowanych związków zależy od rodzaju adsorbującej się substancji. Gdy
elektroda jest zatruta adsorbującym się CO, potencjał utleniania adsorbatu jest najniższy
dla stopu o składzie 12%Rh + 88%Pt, natomiast w wypadku zaadsorbowanego CO2 –
przy składzie: 62% Rh + 38% Pt na powierzchni elektrody. A więc zastosowanie
stopów platynowo – rodowych zamiast czystej platyny ma istotny wpływ na usuwanie
zatruwających elektrodę indywiduów, obniżających jej zdolność katalityczną.

Rys.1. Zależność położenia maximum piku utleniania produktu chemisorpcji od składu stopu. Kolor
czarny dotyczy produktu chemisorpcji CO2, kolor biały – produktu chemisorpcji CO. Potencjał
adsorpcji Ea = 8mV.
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Biodegradowalne kompozyty polimerowe dzięki możliwości rozkładu
w środowisku naturalnym, stają się konkurencyjne w stosunku do wielu klasycznych
materiałów polimerowych. Układy tego typu badane są ze względu na możliwość
zastosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, produkcji materiałów opakowaniowych i w
medycynie. Racjonalne ich wykorzystanie mogłoby w znaczny sposób zmniejszyć ilość
odpadów trafiających na wysypisko. Każdego roku w Polsce przybywa niemal pół
miliona ton zużytych opakowań z tworzyw polimerowych. W krajach Europy
Zachodniej te ilości są kilka razy większe. Odpady mogą być zagospodarowania w
różny sposób, ale metody utylizacji często wymagają dużych nakładów finansowych
i najczęściej zużyty materiał trafia po prostu na wysypisko. Samo składowanie bez
możliwości racjonalnego zużycia również wiąże się z koniecznością ponoszenia
kosztów i ryzykiem zanieczyszczenia środowiska. Rozwiązaniem problemu może być
zastosowanie nowych materiałów podatnych na biodegradację. Do ich produkcji mogą
być wykorzystane polimery pochodzenia roślinnego, mikrobiologicznego lub niektóre
związki wielkocząsteczkowe otrzymane na drodze syntezy chemicznej. Do tej ostatniej
grupy należy poli(kaprolakton) (PCL). Jest on produkowany na skalę przemysłową, ale
mimo bardzo dobrych właściwości, nie znalazł jak dotąd większego zastosowania w
przemyśle. Przeszkodą jest zbyt wysoki koszt produkcji. Polimer ma dobre właściwości
mechaniczne, ale z powodu niskiej temperatury topnienia (ok. 65˚C) jest jednak trudny
do przetworzenia klasycznymi metodami stosowanymi dla termoplastów. Te trudności
można przezwyciężyć przez mieszanie PCL ze napełniaczami. Częściowe zastąpienie
syntetycznego polimeru napełniaczem obniża koszt otrzymania kompozytu oraz
wpływa na zmniejszenie przepuszczalności dla gazów, co jest szczególnie ważne w
przypadku materiałów opakowaniowych.

Przeprowadzone przez nas prace miały na celu sprawdzenie możliwości
zastosowania substancji nieorganicznych takich jak: tlenowe związki krzemu, wapnia
lub magnezu, jako napełniaczy polimerów biodegradowalnych.

Materiały kompozytowe otrzymywano poprzez bezpośrednie mieszanie
składników w stopie lub przy zastosowaniu procesu separacji faz. Inna stosowana
metoda to in situ wytrącanie cząstek napełniacza w roztworze polimeru wykorzystując
pochodne alkoksylowe (metoda zol-żel). Do badań wykorzystano laboratoryjną prasę
hydrauliczną typu LP-S-20 LabTech i wtryskarkę laboratoryjną – PolyLab. Jako
matrycy polimerowej użyto poli(ε-kaprolakton) CAPA 6500, produkowany przez firmę
Solvay.

Zakres prac objął badanie wpływu ilości i rodzaju napełniacza na wybrane
właściwości mechaniczne kompozytów. W ramach pracy wyznaczono twardość,
wytrzymałośc na rozciąganie i temperaturę topnienia. Strukturę kompozytów badano za
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.
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A briefly overview of the field of biodegradable polymer nanocomposites
containing inorganic filler is presented. Particular attention is given to nanocomposites
containing organically modified layered silicate additives. They have been used
commercially for a few years in niche applications, particularly in automotive, medicine
and packaging industry. For example polylactic acid has been selected by Toyota Motor
Company for progressive replacement of polypropylene fabrics and mouldings in
automobile interior parts, such as seat mouldings, interior door finish, pillar garnish, etc.
Some of these parts were already introduced in a concept car presented at the 2002
motor shows.[1] US Army has looked at the use of nanocomposites for biodegradable
films for military packaging applications. Wraps, bags, plates and cups required to be
carried by a soldier are under investigation.[2]

Another biodegradable polyester with good potential for the market is poli-ε-
caprolactone, polyhydroxyalkanoate, cellulosic and corn-derived plastics.

The main route for nanocomposite manufacture is melt-processing. Polymer
nanocomposites can also be obtained by polymerization in the presence of nanofiller or
solvent cast method. Extent of intercalation and exfoliation of nanoclay in polymer
matrices are responsible for improved performance of nanocomposites. A polymer
procesed with a nanomaterials additives will provide enhanced performance properties,
such as improved mechanical properties, higher thermal stability, flame retardancy, and
reduction in the gas permeability compared to conventional composites. These
improved properties are generally attained at lower filler content (2–5% wt).

Biodegradable materials are becoming increasingly attractive because of the
growing concern for recycling industrial and municipal waste. However, performance
limitations and high cost have confined these polymers to niche markets, hence current
nanocomposite technology is based on clay and petroleum-based nonbiodegradable
polymers.[3]

                                                          
[1] L.A. Utracki, Clay-Containing Polymeric Nanocomposites, Rapra Technology Ltd. 2004, 248.
[2] A. Rossi, S. Dabman, Plastics Additives & Compounding, July/August 2000.
[3] http://www.oznet.ksu.edu/pr_apuf/Mohanty.htm.
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O–P AKTYWOWANYCH ODERWANIEM ATOMU WODORU C2'–H OD

CZĄSTECZEK NUKLEOTYDÓW. STUDIA KWANTOWOCHEMICZNE

Agnieszka Stypczyńska, Piotr Storoniak, Monika Gołębiowska, Janusz Rak

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk

Oddziaływanie pomiędzy DNA a niskoenergetycznymi elektronami (które
powstają jako jeden z głównych produktów radiolizy wody), prowadzi do uszkodzeń
polimeru. Naświetlając w próżni plazmidowy DNA elektronami o ściśle określonej
energii wykazano powstawanie pojedynczych i podwójnych pęknięć nici biomolekuły.
[1] Rezonansowy charakter zależności wydajności tworzenia pęknięć w funkcji energii
działających elektronów sugeruje, że reakcja biegnie z udziałem anionów
rezonansowych, zlokalizowanych prawdopodobnie w zasadach nukleinowych (ZN).[2]
W warunkach fizjologicznych DNA oddziałuje ze środowiskiem komórki, które może
istotnie stabilizować powstające stany anionowe. Ostatnio pokazano, że przyłączenie
elektronu do kompleksów van der Waalsa typu zasada nukleinowa ··· indywiduum o
właściwościach protonodonorowych, prowadzi do utworzenia stabilnych adiabatycznie
anionów zasad nukleinowych już w fazie gazowej.[3] Proces utworzenia anionu
związany ze spontanicznym przeniesieniem protonu od cząsteczki donora do anionu
zasady nukleinowej (BFPT), powoduje powstanie reaktywnego monohydrorodnika ZN.

Tego typu stabilizacja stanów anionowych ZN jest prawdopodobnie szczególnie
istotna w środowisku komórki. Dlatego też wydaje się, iż w takich warunkach,
powstawanie pęknięć DNA pod wpływem niskoenergetycznych elektronów inicjowane
jest raczej przez stabilne elektronowo niż rezonansowe aniony ZN. Prezentowana praca
stanowi fragment projektu, w którym badamy mechanizm powstawania pojedynczego
pęknięcia nici biopolimeru, rozpoczynający się od przyłączenia elektronu do zasady
nukleinowej (ZN), po którym następuje proces BFPT/PT. Reaktywny, obojętny
monohydrorodnik ZN odrywa następnie atom wodoru C2'–H od sąsiedniej cząsteczki 2-
deoksyrobozy, w wyniku czego następuje przeniesienie rodnika na centrum C2' cukru.
W ramach niniejszej pracy rozważyliśmy dwie możliwe drogi stabilizacji tego rodnika.
W jednej z nich przerwanie ciągłości DNA realizowane jest poprzez dysocjację
wiązania C3'–O, w drugiej zaś wiązania O-P. Ponieważ w molekule DNA ładunek
ujemny grup fosforanowych neutralizują jony Na+ lub/i K+, bariery badanych reakcji
zostały wyznaczone zarówno dla pochodnej sodowej jak i potasowej rozważanego
rodnika cukrowego i porównane z barierami występującymi w układzie, w którym
grupa fosforanowa zobojętniona jest protonem. Wartości barier termodynamicznych,
obliczonych metodą B3LYP/6-31++G**, wskazują, że uprzywilejowana jest ścieżka
związana z dysocjacją wiązania O–P, przy czym dopiero obecność jonów Na+ lub K+

powoduje, że reakcja dysocjacji tego wiązania staje się spontaniczna. Otrzymane
charakterystyki termodynamiczne i kinetyczne sugerują, że badane reakcje mogą
faktycznie stanowić część procesów składających się na przecięcie nici DNA
indukowane niskoenergetycznymi elektronami.

                                                          
[1] B. Boudaïffa, P. Cloutier, D. Hunting, M. A. Huels, L. Sanche, Science 2000, 287, 1658.
[2] J. Berdys, I. Anusiewicz, P. Skurski, J. Simons, J. Phys. Chem. A 2004, 108, 2999.
[3] M. Harańczyk, J. Rak, M. Gutowski, D. Radisic, D.T. Stokes, K.H. Bowen, J. Phys. Chem. B 2005,

109, 13383.
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Gluten - białko pochodzenia roślinnego jest odnawialnym i biodegradowalnym
materiałem o właściwościach termoplastycznych.

Najbardziej rozpowszechnionymi i najczęściej stosowanymi plastyfikatorami
glutenu są: woda; alkohole: etanol, 1–propanol, 1–butanol, 1–oktanol, glikol etylenowy,
1,3–propanodiol, 1,4 – butanodiol, 1,8 – oktanodiol oraz glicerol; kwasy karboksylowe
takie jak: mlekowy, kaprylowy, bursztynowy, adypinowy, suberynowy, sebacynowy i
cytrynowy; trietylo– oraz tributylo – cytryniany [1] di – i tri – etanoloaminę [2], kwasy
tłuszczowe [3], a jako dodatki stosuje się mocznik i siarkę [4]. Dodatek niewielkich
ilości wody lub mocznika stosowanych jako czynnik powodujący denaturację protein
powoduje, że gluten tworzy bardziej homogeniczne blendy [4].

Celem pracy było opracowanie koncepcji uplastyczniania glutenu metodą
wytłaczania. Badania w zakresie plastyfikacji glutenu prowadzono w wytłaczarce
dwuślimakowej niemieckiej firmy ThermoHaake typu PTW16/25D. Do procesu
uplastyczniania wytypowano mocznik jako dodatek. Wstępne badania obejmujące
dobór warunków wytłaczania i procesu plastyfikacji glutenu wykazały możliwość
uzyskania materiału o dobrych właściwościach uzytkowych. Uzyskany materiał
poddano formowaniu wykorzystując laboratoryjną wtryskarkę firmy DSM Research.
Uformowany materiał w postaci wiosełek poddano badaniom właściwości
mechanicznych. Do badań materiału otrzymanego w wyniku procesu wytłaczania
zastosowano skaningową kalorymetrię różnicową (DSC). Zmodyfikowany w ten sposób
gluten może być wykorzystywany do dalszego przetwórstwa w celu otrzymywania
nowych ekologicznych, biodegradowalnych kompozytów o dobrych właściwościach
fizykochemicznych, mechanicznych i aplikacyjnych.

                                                          
[1] M. Pommet et al., Journal of Cereal Science 2005, 42, 81–91.
[2] J. Irissin Mangata et al., European Polymer Journal 2001, 37, 1533-1541.
[3] M. Pommet et al., Polymer 2003, 44, 115-122.
[4] M. Yasui et al., Polymeric Materials Encyclopaedia, CRC Press Inc., 1996, 4, 2830.
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The application of fillers for the modifications of polymers is a growing field in
polymer science today. The main aim apart from reducing production costs is to obtain
modified products of adequate mechanical and chemical properties.

Metal hydroxides are playing a more important role in the modification of oxides.
The increasing demand for magnesium hydroxide and aluminum hydroxide as flame
retardant modifiers confirms the need for research in tens field. Titanium dioxide is a
UV sensitive oxide whose properties have been explored in paints, catalysis and as
fillers for degradable polymers.TiO2 has found applications as reinforcements in the
mechanical improvement of epoxy systems and also as enhancers of the photooxidative
stability of coatings.

The properties of oxides are closely linked to their origin, methods of preparation
and thermal treatment. Titanium dioxide exists in three forms anatase, brookite or rutyl
depending on the above features.

Titanium dioxide (P25) obtained from Degussa has been treated thermally before
use as filler the modification of polyethylene. The thermal treatment yielded two phases
– low temperature (770 K) anatase and a high temperature (1273 K) rutile

The obtained fractions were mixed in an extruder (ThermoHaake) in a polymer to
oxide ration of 10:1 in a 160-190°C temperature range. Surface area (BET)
measurements of titanium dioxide were made in a Quantasorb Jr. instrument using
liquid nitrogen (77 K). The single-point analysis method was adopted. Raman spectra
were obtained using a Perkin Elmer System 2000 FT-IR Spectrometer scanning from 0
– 3000cm–1.

The procedure of the modification of polymers with metal oxides usually involves
the mixture of the oxide with an organic phase. Polymers modified without the organic
phases usually possess weaker physical and chemical properties.

We have however decided not to modify the filling oxide in our preliminary
studies of polymer modification in our desire to obtain reference materials for further
studies. The polyethylene was fed to the extrudre in two states – as granules, and as
gound powder of diameter 4 mm.

The commercial titanium dioxide was found to undergo change from anatase to
rutyl at 1000K. A drastic reduction in the specific surface are of the oxide was noticed
during thermal treatment. No evidence of chemical bondage between polymer and filler,
indicated by a shift in Raman peaks, was observed in the filling process with rutile. A
shift in TiO2 peaks was observed after a two-month storage period indicating the
commencement of interaction. The modification of PE granules with anatase TiO2 did
not yield satisfactory results but ground PE powder was found to shift the TiO2 Raman
peaks towards higher values.
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Elektrochemiczne bioczujniki DNA [1] są prostym, tanim i szybkim narzędziem
do oznaczania powinowactwa różnych związków chemicznych do kwasów
rybonukleinowych. W skład związków oddziałujących z kwasami nukleinowymi
wchodzą zarówno antybiotyki, leki przeciwnowotworowe, jak również związki
mutagenne, kancerogenne i teratogenne. Czujniki DNA cieszą się dużą popularnością
i służą pomocą w analizach środowiskowych, [2] testach genetycznych, a także
w badaniach potencjalnych nowych leków.[3]

Obniżona odporność u pacjentów zarażonych wirusem HIV, po przeszczepach, po
chemio- i radioterapii jest przyczyną występowania uogólnionych zakażeń
spowodowanych wieloma patogenami. Jednym z nich jest Pneumocystis carinii
mogący doprowadzić do pneumocystowego zapalenia płuc (PCP), śmiertelnego w
skutkach. Dostępne środki farmakologiczne stosowane w leczeniu PCP (m. in.
pentamidyna, trimetoprim + sulfametoksazol, dapson i inne) nie zawsze są
wystarczająco skuteczne lub charakteryzują się znacznymi działaniami niepożądanymi,
dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych chemioterapeutyków.

Celem naszej pracy było określenie powinowactwa do DNA grupy analogów
pentamidyny – chemioterapeutyku obecnie stosowanego w przypadkach
pneumocystozowego zapalenia płuc, a charakteryzującego się dużą ilością działań
niepożądanych – oraz porównanie ich oddziaływania z macierzystym związkiem.

Określono charakterystykę elektrochemiczną pentamidyny – 1,5-bis(4-amidyno-
fenoksy)pentan – i jej analogów: 1,5-bis(4-amidynofenoksy)-3-oksapentanu, 1,5-bis[4-
(N-cykloheksyloamidyno)fenoksy]-3-oksapentanu, dihydratu 4-hydroksybenzamidyny,
6-chloro-3-(4-cyjanofenoksy)pirydazyny i 3-(4-cyjanofenoksy)-6-metoksypirydazyny.

Okazało się, że spośród testowanych związków pentamidyna najsilniej oddziałuje
z DNA. Cząsteczka wpasowuje się do małego rowka podwójnej helisy [4], gdzie
dodatnie terminalne grupy amidynowe przyciągane są przez ujemnie naładowane
krawędzie cukrowo-fosforanowe DNA. Drobne modyfikacje struktury pentamidyny,
polegające na wprowadzeniu do środka cząsteczki atomu tlenu czy dodanie dużych
podstawników cykloheksylowych na końcach cząsteczki, zmieniają jej konformację
i osłabiają powinowactwo do kwasu nukleinowego. Związek posiadający tylko jedną
grupę amidynową jest za mały, aby wbudowywać się w małą bruzdę DNA i prawie
w ogóle nie oddziałuje z materiałem genetycznym.

                                                          
[1] S. Rauf et al., J. Pharm. Biomed. Anal. 2005, 37, 205.
[2] F. Lucarelli et al., Bioelectrochemistry 2002, 58, 113.
[3] D. Maciejewska, I. Szpakowska, I. Wolska, M. Niemyjska, M. Mascini, M. Maj-Żurawska,

Bioelectrochemistry 2006, in press.
[4] C. M. Nunc, T. C. Jenkins, S. Neidle, Eur. J. Biochem. 1994, 226, 953.
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Selektywna synteza pierwszo- i drugorzędowych nienasyconych chiralnych
alkoholi poprzez redukcję odpowiednich nienasyconych aldehydów, bądź ketonów,
odgrywa kluczową rolę w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym
oraz w agrochemii.[1] Termin „synteza asymetryczna” pojawił się po raz pierwszy
w roku 1894 w publikacji E. Fischera, a zdefiniowany został 10 lat później przez
Marckwalda.[2]

Reakcja przeniesienia wodoru (ang. hydrogen transfer reduction-HTR) wobec
katalizatorów tlenkowych jest efektywną i obiecującą metodą stosowaną w reakcji
selektywnego uwodornienia związków karbonylowych, grup nitrowych oraz C=C.[3]
Aldehydy oraz ketony ulegają konwersji na MgO, kiedy donorem wodoru jest np.
izopropanol (2-Pr). Metoda ta pozwala zastąpić kosztowne sposoby redukcji wodorem,
wobec katalizatorów metalicznych, tj. Pt, Pd, Rh, Ru czy Ir naniesionych na układy
tlenkowe, bądź też wyeliminować nieekologiczne, nukleofilowe czy elektrofilowe
wodorki, np. LiAlH4 czy B2H6.

W pracy wykorzystano metodę HTR w reakcji redukcji tlenku mezytylu
[MO+IMO], produktu odwodnienia alkoholu diacetonowego [DAA], powstałego
w wyniku aldolowej kondensacji acetonu w fazie ciekłej do optycznie czynnego
nienasyconego alkoholu.[4] Reakcja przebiegała wg. schematu:

Proces prowadzono w przepływie w temp. 150°C [MO/2-Pr = 1/5mol], uzyskując
15% konwersji MO do nienasyconego alkoholu. Natomiast jeśli MgO poddano
wstępnej obróbce w polu ultradźwiekowym (35kHz, 60 min), konwersja wzrosła do
70%. Proces jest bezodpadowy, zaś katalizator może być ponownie użyty.

Prowadzone będą dalsze badania z zastosowaniem chiralnych modyfikatorów
w reakcji HTR w celu otrzymania enancjomeru z wysoką selektywnością
o odpowiednich właściwościach.

                                                          
[1] J.I. Di Cosimo i in., J. Mol. Catal. A: Chemical 2005, 234, 111-120.
[2] W. Marckwald, Chem. Ber. 1904, 37, 1368.
[3] J. Kijeński i in., Appl. Catal. A:General 1997, 150, 77-84.
[4] J. Kijeński i in., Zgłosz. pat. pol. P-370966 (2004).
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UTLENIANIE METANOLU NA STOPIE PT – RH

Wojciech Tokarz,a,b Piotr Piela,a Andrzej Czerwińskia,b

aInstytut Chemii Przemysłowej, 01-793 Warszawa, Rydygiera 8
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, tokwoj@chem.uw.edu.pl

Układ katalityczny Pt–Rh jest dobrze znany w technologii chemicznej – spalanie
amoniaku do tlenku azotu i ochronie środowiska - katalizatory samochodowe. W naszej
pracy sprawdzamy własności tego bimetalicznego katalizatora w reakcji
elektrochemicznego utleniania metanolu. Metanol jest wykorzystywany w mało-
gabarytowych ogniwach paliwowych DMFC (Direct Methanol Fuel Cell), gdzie
anodową warstwę katalityczną stanowi połączenie platyna – ruten. Adsorpcja i utle-
nianie metanolu zachodzi na atomach platyny, natomiast centra rutenowe
odpowiedzialne są za dostarczenie indywidółów tlenowych pochodzących z dysocjacji
wody, które przyspieszają ostatni etap reakcji utleniania metanolu, czyli utlenianie
zaadsorbowanego CO do CO2.

Rod posiada zbliżone do platyny właściwości elektrochemiczne szczególnie, jeśli
chodzi o adsorpcję wodoru. Natomiast potencjał utleniania powierzchni jest w
przypadku rodu niższy od platynowego o około 250 mV (rys. 1). Tak znaczne obniżenie
potencjału anody ogniwa paliwowego mogło by zwiększyć użyteczne napięcie ogniwa.

Zaprezentowano wyniki badań elektroutleniania metanolu na stopie Pt–Rh
otrzymanym przez osadzanie na drucie złotym ciękowarstwowej elektrody LVE
(Limited Volume Electrode). Stop przebadano w szerokim zakresie składów
i wytypowano skład charakteryzujący się najniższym potencjałem utleniania metanolu.

Rys.1. Porównanie krzywych woltamperometrycznych utleniania metanolu metodą strippingu na
elektrodach Pt (····), Rh (- - -) i elektrodzie stopowej Rh–Pt (―) 28% Pt, 72% Rh,
a – krzywe podstawowe, b – stripping, 0.5 M H2SO4, 1 M CH3OH, czas adsorpcji 60 min, 50 mVs–1.
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RODNIKI SREBROORGANICZNE

Janusz Turek, Jacek Michalik
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Rodniki zawierające jednoelektronowe wiązanie srebro – węgiel po raz pierwszy
zaobserwowano podczas pomiarów EPR napromienionych szkliw zamrożonych
roztworów AgClO4 w metanolu. W widmach obserwowano charakterystyczny dublet o
stałej rozszczepienia nadsubtelnego Aiso(Ag) = 136 G, który przypisano adduktowi
generowanego radiacyjnie rodnika hydroksymetylowego ze srebrem [Ag·CH2OH]+.
Podobny sygnał obserwowano także w napromienionych zeolitach zawierających Ag+ i
zaadsorbowany metanol. Dodatkowo zauważono inną ciekawą właściwość – znaczne
zmiany wartości Aiso(Ag) (od 90 do 195 G) w zależności od struktury zeolitu,
zawartości srebra oraz warunków przygotowania zeolitu do napromieniowania.
Przyczyny tak dużych zmian wartości tej stałej do dziś nie są jednoznacznie
wyjaśnione, to też stały się one przedmiotem naszych badań.

Wyniki naszych eksperymentów wskazują, że nie ma bezpośredniego związku
pomiędzy wartością Aiso(Ag) a parametrami struktury zeolitu oraz pojemnością
kationową dla zeolitów o stosunku Si/Al > 10. Niewielki wpływ ma natomiast
temperatura pomiaru powodując spadek wartości Aiso(Ag) ze wzrostem temperatury.
Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem odległości Ag–C podczas dysocjacji
termicznej kompleksu.

Pomocnym narzędziem w interpretacji otrzymanych wyników pomiarów okazały
się metody obliczeniowe. Wyniki obliczeń DFT wskazują na możliwość tworzenia się
jednoelektronowych wiązań pomiędzy Ag+ i rodnikami ·CH2OH. Duży wpływ na
wartość stałej rozszczepienia mają: oddziaływanie Ag+ z elektroujemnymi atomami
otoczenia (np. tlenu), powodując przeniesienie gęstości niesparowanego elektronu ze
srebra na otoczenie oraz zawady steryczne, wpływając na konfigurację adduktu np.
wartość Aiso(Ag) zależy wykładniczo od odległości węgiel - srebro.

Postanowiliśmy także sprawdzić wpływ podstawienia w cząsteczce adsorbatu na
wartość stałej Aiso(Ag). W związkach typu [Ag·CH2R]+ zgodnie z oczekiwaniami
podstawniki elektronoakceptorowe, odciągając elektrony z atomu węgla związanego z
kationem srebrowym utrudniają mu oddanie niesparowanego elektronu na potrzeby
wiązania Ag–C i powodują spadek wartości Aiso(Ag), natomiast elektronodonorowe,
zwiększając gęstość elektronów w obszarze wiązania Ag–C, jej wzrost.

Interesujący okazał się fakt, że podstawniki wiązane przez elektroujemne atomy
(-OR, -NR2) zachowują się jak podstawniki donorowe, przez co ich rodnikowe
kompleksy ze srebrem wykazują większe podobieństwo do związków aromatycznych,
niż alifatycznych, z których to powstały rodniki reagujące z Ag+. Atomy te potrafią
tworzyć wielokrotne wiązania przy pomocy wolnych par elektronowych, co jest
przyczyną ich donorowych właściwości i delokalizacji niesparowanego elektronu
w obszarze wiązań Ag–C–(O,N).
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β-Amino acids are useful compounds whether as analogs for α-amino acids to
increase the resistance of peptides to enzymatic degradation as well as building blocks
for versatile peptidomimetics. Various methods of obtaining β-amino acids either as an
enantiopure compounds or as the racemic mixture have been published.[1]

One of the known methods is two-steps reaction based on the conversion of
cyanoacetate to β-amino acid. The process involves Knoevenagel condensation of
cyanoacetate with aldehyde following by the reduction of the resulting acrylic nitrile
with Pearlman’s catalyst.[2]

We modified above method by replacing Pearlman’s catalyst with sodium
borohydride and cobalt chloride complex (CoCl2–NaBH4) which is known as the nitril
group reducting component. Additionally, in the same step, we were able to protect the
free amino group of β-amino acid.
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[1] D. Cole, Tetrahedron 1994, 50, 9517-9582.
[2] J. Lee, D. Gauthier, R.A. Rivero, J.Org.Chem. 1999, 64, 3060-3065.



P-98

110

KATALIZATORY TLENKOWE MODYFIKOWANE JODEM. NOWE SPOJRZENIE
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Halogeny są jednymi z najbardziej reaktywnych substancji chemicznych. Ich
aktywność maleje od fluoru do jodu. Ze względu na wysokie powinowactwo
elektronowe są silnymi akceptorami elektronów i chętnie tworzą jony typu X–.
W przypadku reakcji tlenków metali z cząsteczkami chloru i bromu następuje
podstawienie tlenu w sieci z utworzeniem odpowiednio chlorku i bromku metalu [1].

MO + X2  MX2 + ½O2 (X = Cl, Br)
Reakcja mniej reaktywnego jodu z tlenkiem metalu nie prowadzi do podstawienia

tlenu jodem. Nie ma ustalonego, jednoznacznego poglądu w literaturze na przebieg tej
reakcji i jej produktów. Najczęściej postuluje się, że w wyniku reakcji jodu z tlenkami
powstają jodki [1], nie wyklucza się powstawania także jonów IO– i IO3

– chociaż
dowody na ich obecność są raczej nikłe. Wśród produktów reakcji obserwowano
również jony I3

– i I2
– [2,3]. Uważa się, że w przypadku reakcji jodu z powierzchnią

tlenku magnezu donorami elektronów są jedynie aniony tlenkowe o najniższej
koordynacji, a więc o najwyższej zasadowości.[1]

Przedmiotem przeprowadzonych badań było określenie przebiegu reakcji
pierwiastkowego jodu z wytypowanymi tlenkami metali (Al2O3, SiO2, TiO2, CuO,
ZrO2, ZnO, La2O3, MgO) oraz określenie rodzaju i ilości powstających produktów.

Celem tych badań jest opracowanie metody syntezy katalizatorów tlenkowych, w
których występuje możliwość sterowania właściwościami zasadowymi ich powierzchni.

Jod wprowadzano do reakcji w postaci roztworu w cykloheksanie lub w postaci
gazowej w strumieniu azotu. W reakcji w roztworze, otrzymywano mocno zawyżone
wyniki z powodu silnej adsorpcji fizycznej jodu przez tlenek, którego nadmiaru nie
można było usunąć ilościowo na drodze ekstrakcji czystym rozpuszczalnikiem.
Wprowadzenie pary jodu rozcieńczonej azotem na ogrzewane złoże tlenku umożliwiało
prowadzenie reakcji w szerokim zakresie temperatur (323–873 K) i desorpcję nadmiaru
jodu.

Wszystkie badane tlenki po reakcji z jodem zawierały jony I–, natomiast nie
stwierdzono obecności jonów IO– czy IO3

–. Stężenie jonów jodkowych było mniejsze
niż 2.5 µmol/g w przypadku wszystkich tlenków z wyjątkiem La2O3 i MgO. Dla tych
tlenków stężenia jonów I– wynosiły odpowiednio 5 i 15 µmol/g w temperaturze 473 K.
Reakcji jodu z tlenkiem magnezu towarzyszy adsorpcja fizyczna jodu. Wynosi ona 190,
14 i 0 µmol/g odpowiednio w temperaturach 373, 673 i 873 K.

                                                          
[1] J. F. Kibblewhite, A. J. Tench, J. Chem. Soc., Faraday Trans. I 1974, 70, 72-83.
[2] P. K. Stoimenov, V. Zaikovski, K. J. Klabunde, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12907-12913.
[3] S. Larach, J. Turkevich, Surf. Sci. 1970, 20, 192-194.
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WPŁYW POTENCJAŁU I CZASU ADSORPCJI NA STOPIEŃ POKRYCIA
ELEKTRODY PLATYNOWEJ ETANOLEM

Marcin Ulkowski, Andrzej Czerwiński
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, mulk@chem.uw.edu.pl

Przez ostatnie lata prowadzono badania nad bezpośrednim elektrochemicznym
utlenianiem związków organicznych mogących stać się paliwem w ogniwach
paliwowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pierwszy z szeregu
homologicznego alkoholi, metanol. Niestety metanol jest substancją silnie trującą.
Kolejny alkohol, etanol, już nie jest tak trujący. Dodatkowo można go pozyskiwać w
procesie fermentacji alkoholowej. W związku z tym mógłby stać się ekologicznie
czystym paliwem wykorzystywanym w ogniwach paliwowych.

Badania polegały na: (1) adsorpcji etanolu przy żądanym stałym potencjale, (2)
usunięciu etanolu przez wypłukanie, (3) zarejestrowaniu cyklu utleniania produktów
adsorpcji przy nieobecności etanolu z głębi roztworu. Do badań wykorzystano elektrodę
Pt osadzoną na drucie Au, oraz chronowoltamperometrię cykliczną i
chronoamperometrię.

Zbadano wypływ potencjału i czasu adsorpcji na stopień pokrycia elektrody Pt
etanolem. Jak wykazały badania adsorpcja etanolu jest procesem konkurencyjnym z
adsorpcją wodoru na elektorodzie Pt. Przy potencjale ok. 50 mV względem elektrody
wodorowej (gdy powierzchnia platyny jest silnie pokryta wodorem) pokrycie
powierzchni etanolem jest niewielkie. Gdy potencjał adsorpcji etanolu wynosił ok. 350
mV (powierzchnia platyny nie jest już pokryta wodorem) stopień pokrycia elektrody
jest znacznie większy. Czas adsorpcji etanolu nie miał większego wpływu na pokrycie
elektrody etanolem.

Stopień
pokrycia

powierzchni

Potencjał
adsorpcji

[mV]

0,07 50
0,73 100
0,87 200
0,90 250
0,91 300
0,91 350
0,89 400

Rys. 1. Zależność stopnia pokrycia powierzchni elektrody Pt od potencjału adsorpcji etanolu.
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OTRZYMYWANIE NOWYCH WODORKÓW W FAZACH LAVESA ERMN2,
DYMN2 I HOMN2

Rafał Wierzbicki, Stanisław Filipek
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ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, rav@ichf.edu..pl

Nowe wodorki w fazach Lavesa zostały otrzymane w warunkach wysokiego
ciśnienia i temperatury (P ≈ 500 atm, T ≈ 300 oC). Pierwszym otrzymanym wodorkiem
był YMn2H6. Ze względu na jego interesujące własności magnetyczne i strukturalne
podjęto próbę syntezy kolejnych wodorków. Do tej pory otrzymano wodorki ErMn2H6,
DyMn2H6 i HoMn2H6. Przeprowadzono na nich badania zarówno magnetyczne jak i
strukturalne. Otrzymane rezultaty różnią się w nieznaczny sposób od tych otrzymanych
dla YMn2H6. Otrzymano wodorki o większym stężeniu wodoru niż otrzymane
dotychczas. Do nowootrzymanych faz dopasowano odpowiednią strukturę krystaliczną
o grupie przestrennej Fm3m. W komórce zachodzi przegrupowanie atomów Er, Dy, Ho
i Mn. Otrzymane wodorki wykazują wysoką stabilność dzięki naturze wiązania
Mn−D.[1,2,3]

                                                          
[1] H. Sugiura, V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan, I. Marchuk, T. Hirata, S.M. Filipek, Journal of

Alloys and Compounds 2004, 367, 230-234.
[2] C.-Y. Wang, V. Paul-Boncour; C.-C. Kang, R.-S. Liu; S.M. Filipek; Solid State Communications

2004, 130, 815-820.
[3] V. Paul-Boncour, S. M. Filipek, M. Dorogova, F. Bourée, G. André, I. Marchuk, Journal of Solid

States 2005, 178, 356-362.
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LEPKOŚCI GAZÓW – BANKI DANYCH, METODY PRZEWIDYWANIA,
APLIKACJE

Justyna Wójtowicz-Rutkowska, Paweł Oracz, Marcela Palczewska-Tulińska,
Marek Plesnar

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, justyna.wojtowicz@ichp.pl

Podstawowe dane fizykochemiczne występujące w bankach danych, w szcze-
gólności w tych, które są integralnie połączone z symulatorami procesowymi, można
podzielić na trzy kategorie, 1) podstawowe dane punktowe, takie jak masa molowa lub
parametry krytyczne, 2) termodynamiczne, takie jak gęstość, entalpia parowania lub
binarne parametry równowag fazowych oraz 3) właściwości transportowe. Do tych
ostatnich należą lepkość, przewodnictwo cieplne, współczynniki dyfuzji oraz napięcie
powierzchniowe. Właściwości te należą do danych nierównowagowych, zależą od
temperatury, ciśnienia i fazy do której się odnoszą, a dla mieszaniny również jej składu.

Lepkość substancji czystej w fazie gazowej jest wartością występującą w bazach
danych właściwości substancji czystych, np. bazy projektu DIPPR 801 (Design Institute
for Physical Property Data, USA), bazy danych fizykochemicznych TRC NIST
(Boulder, USA), lub Thermodynamics Data Center IChF PAN (Warszawa). Jest też
wielkością reprezentowaną w komercyjnych symulatorach procesowych, np.
ChemCAD, Aspen Plus lub Hysys Plant. Na podstawie lepkości substancji czystych
można policzyć lepkość mieszaniny gazowej znając oczywiście skład mieszaniny.

Przegląd zawartości baz prowadzi do wniosku, iż dane eksperymentalne są zbyt
fragmentaryczne i w praktycznych zagadnieniach konieczne jest uzupełnienie ich
danymi pochodzącymi z predykcji. Metody przewidywania danych niskociśnieniowych
można podzielić na metody 1) oparte na teorii kinetycznej z uwzględnieniem
oddziaływań międzymolekularnych, np. metoda Chapmana-Enskoga dla rozrzedzonych
gazów oraz metoda Chunga i współpracowników (najcześciej wykorzystywana), i 2)
metody oparte na teorii stanów korespondujących, np. metoda Lucasa. Metoda
Reichenberga łączy teorię stanów korespondujących z metodą udziałów grupowych.
Można również, przynajmniej teoretycznie, obliczać lepkość gazów z parametrów
potencjału Lennarda-Jonesa, chociaż w praktyce parametry potencjału Lennarda-Jonesa
są obliczane z danych lepkości. Dla wysokich ciśnień uwzględniana jest stosowna
poprawka i większość wymienionych metod ma swoje odpowiedniki dla wysokich
ciśnień. Większość powyższych metod wymaga: dla gazów niepolarnych - danych
krytycznych, a dla polarnych dodatkowo - momentu dipolowego oraz często
dodatkowych parametrów, np. asocjacji. Znalezienie tych danych dla substancji bardziej
złożonych może być bardzo trudne lub niemożliwe.

Celem tej pracy jest zestawienie, porównanie zakresu stosowania i próba oceny
wiarygodności poszczególnych metod używanych do przewidywania lepkości gazów.
Dyskutowane są również przykłady procesów wymagających uwzględnienia lepkości
w fazie gazowej.
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Laccase is multi-copper protein that use molecular oxygen to oxidize various
aromatic and non-aromatic compounds by a radical-catalyzed reaction mechanism..
Owing to it high non-specific oxidation capacity, laccase is useful biocatalysts for
diverse biotechnological applications. In our study we use resonance Raman (RR)
spectroscopy for detection of lacccase adsorbed on thiols–modified metals surfaces. The
quality of RR spectra of laccase is very sensitive to fluorescence of samples, thereforeis
not possible to obtain Raman spectra of this protein. Our investigation offers new
method of laccase presence monitoring. In these method we record RR spectra (laser
excitation-514nm) of the colourful product (pink) of the syringaldazine (4-hydroxy-3,5-
dimethoxybenzaldehyde azine) oxidation by laccase in the presence of molecular
oxygen. Resonance Raman spectrum of this enzymatic reaction product has two
characteristic bonds at frequencies 980 and 1038 cm–1.

Our spectral data demonstrate that laccase may be successfully immobilized on
SAM-s of 3-mercaptopropionic acid (3MPA), mercaptoundecanoic acid (MUA) and
4,6-diamino-2-mercaptopirymidyne (DMP) adsorbed on Ag and Au surfaces.
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Zbigniew Stojeka
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bKatedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemii, Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-932 Gdańsk

Ważnym elementem badań nad mechanizmami działania chemoterapeutyków w
organizmach żywych jest poznanie natury i sposobu ich katalitycznego działania oraz
oddziaływania ze swoistymi receptorami komórkowymi w trakcie terapii.

C-1311 (8-hydroksy-5-dietyloaminoimidazoakrydon) jest związkiem należącym
do grupy pochodnych imidazoakrydonu o najwyższej cytotoksyczności wobec szeregu
komórek nowotworowych m.in.: nowotworów okrężnicy, MAC 15 A, MAC 29.[1]
Receptorem dla C-1311 jest kwas dezoksyrybonukleinowy DNA. Wykazano, iż
możliwy jest mechanizm kowalencyjnego wiązania oksydacyjnie enzymatycznie
zaktywowanego związku C-1311, który po interkalacji, gdy cząsteczka leku dostanie się
wystarczająco blisko cząsteczki DNA, może zostać związany z DNA.[2]

W badaniach nad oddziaływaniami pomiędzy lekiem C-1311 oraz DNA
wykorzystano metody elektrochemiczne: woltamperometrię cykliczną oraz
chronoamperometrię z jednoczesnym monitoringiem spektrofotometrycznym UV-Vis.
Eksperymenty przeprowadzono dla roztworów zawierających tylko DNA lub C-1311
oraz dla ich mieszanin. Podwójna helisa kwasu DNA (dsDNA) znajdowała się w
jednym stałym stężeniu (1mg/ml) i pochodziła z grasicy cielęcej (Calf Thymus). Zakres
stężeń leku C-1311 zawierał się w przedziale od 0.01mM do 0.5mM. Procedury
przeprowadzono w środowisku buforu fosforanowego (o pH ≅ 7,4; bardzo zbliżonym
do warunków wewnątrzustrojowych organizmów żywych), przy rygorystycznym
zachowaniu czystości chemicznej oraz mikrobiologicznej, jak również przy
odpowiednio zaprojektowanych i przystosowanych do pracy ze spektrofotometrem
elektrodach.

W obu metodach badawczych uzyskano bardzo interesujące wyniki dla mieszanin
leku C-1311 z DNA, różniące się istotnie od wyników pomiarów dla obu składników z
osobna. Rozbieżności te są inne przy użyciu takich materiałów elektrodowych jak
platyna oraz napylany węgiel na platynę.

Niezmiernie ciekawym zjawiskiem są oscylacje leku C-1311, zaobserwowane
podczas badań spektroelektrochemicznych, występujące po zakończeniu procesu
elektrolizy. Oscylacje te nie są obserwowane w mieszaninach C-1311 z DNA oraz w
roztworze samego DNA.

                                                          
[1] J. Dzięgielewski, B. Ślusarski, A. Konitz, A. Składanowski, J. Konopa, Biochem Pharmacol. 2002,

63, 1653-1662.
[2] Z. Mazerska, J. Dzięgielewski, J. Konopa, Biochem. Pharmacol. 2001, 61, 685-694.
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Analizując komplementarność w obrębie zasad azotowych wchodzących w skład
klasycznego modelu budowy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), badania
ukierunkowano na określenie chemicznych podstaw powstawania mutacji punktowych
typu substytucja. Zasady azotowe budujące DNA występują w postaci szeregu form
tautomerycznych, związanych ze zmianą położenia protonów i wiązań podwójnych w
cząsteczce. Wystąpienie więc w DNA innej formy tautomerycznej niż zaproponowana
przez Watson’a i Crick’a może powodować zmiany zdolności parowania zasady i
zmiany składu nukleotydowego komplementarnej nici DNA poprzez zmianę położenia
wiązań wodorowych pomiędzy sąsiadującymi zasadami. Dochodzić więc może do tzw.
mutacji, która wywiera istotny wpływ na zapis informacji genetycznej. Preferencje
tautomeryczne zasad pirymidynowych DNA (cytozyny i tyminy) są czułe na różne
zewnętrze i wewnętrzne efekty. Kombinacje dwóch typów tautomerii prowadzą do
sześciu możliwych form tautomerycznych (Schemat).
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Różne pomiary spektroskopowe dla tyminy (X-ray, UV, IR, NMR, MW)
wskazują na tautomer 2,4-diokso (T1) jako najbardziej trwały w fazie gazowej, w
roztworach i w ciele stałym. W przypadku cytozyny 2-okso-4-amino tautomer (T2)
został znaleziony w DNA i w roztworze wodnym. Natomiast w fazie gazowej
znaleziono kilka tautomerów (T1, T2 i T6), których stabilność zależy od poziomu
obliczeń. Wyniki teoretyczne nie są spójne z danymi eksperymentalnymi.

Wykonano obliczenia semiempiryczne AM1 dla wszystkich tautomerów
neutralnej tyminy i cytozyny. Otrzymane struktury reoptymalizowano na poziomie
DFT(B3LYP)/6-311+G** za pomocą programu Gaussian’98 [1]. Przeprowadzone
obliczenia ab initio są zgodne z wynikami eksperymentalnymi. Dla neutralnej tyminy
dominujący jest tautomer T1. Pozostałe tautomery mają znacznie wyższe energie
swobodne Gibbsa (> 8.7 kcal/mol). W przypadku cytozyny dominującym jest tautomer
T2. W niewielkim stopniu w mieszaninie tautomerycznej może wystąpić tautomer T6 i
T1 (∆G rzędu 1.4 i 3.9 kcal/mol).
                                                          
[1] Obliczenia wykonano w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego

i Komputerowego (ICM) w Warszawie
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WPŁYW NOŚNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI KATALIZATORÓW NIKLOWYCH
NA PRZYKŁADZIE BADAŃ ADSORPCJI WODORU
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Temperaturowo-programowana desorpcja wodoru (TPD–Hads) jest powszechnie
stosowana w badaniach katalizatorów metalicznych. Metoda ta polega na śledzeniu
desorpcji wodoru uprzednio zaadsorbowanego na powierzchni badanej próbki.
Zazwyczaj adsorpcję wodoru dokonuje się w temperaturze pokojowej, a pomiar
desorpcji wodoru prowadzi się przy liniowo podnoszonej temperaturze. Taki sposób
pomiaru sprawia, że otrzymane spektra desorpcji charakteryzują wodór silnie
chemisorbowany w temperaturze pokojowej, a pomijają wodór, który w temperaturze
pokojowej chemisorbuje się słabo.[1]

W niniejszej pracy adsorpcję wodoru dokonywano przy temperaturze stopniowo
obniżanej od 423 do 100 K, co sprawiało, że badana próbka była pokryta nie tylko silnie
ale i słabo związanym wodorem. Temperaturowo programowane badanie zaadsorbo-
wanego wodoru wykonywano podnosząc liniowo temperaturę od 100 K, co pozwoliło
na uzyskanie charakterystyki całości wodoru chemisorbowanego na niklu.

Pomiary temperaturowo-programowanej desorpcji wodoru wykonano w
przepływowej aparaturze szklanej. Desorpcję prowadzono w strumieniu argonu lub
neonu. Stężenie wodoru w strumieniu opuszczającym reaktor określano za pomocą
katarometru.

Badania TPD–Hads adsorpcji wodoru na proszku niklowym oraz na katalizatorach
nośnikowych, Ni/Al2O3, Ni/SiO2 i Ni/C, wykazały:

1. Wodór jest zaadsorbowany na proszku niklowym w postaci trzech form: γ −
znajdującej się pod powierzchni niklu (temp. des. ~180 K), β − zaadsorbowanej
w drugiej warstwie (temp. des. ~325 K) oraz α − zaadsorbowanej na
powierzchni niklu (temp. des. ~350÷650 K).[2]

2. Na katalizatorze Ni/Al2O3 wodór jest zaadsorbowany w dwóch formach: γ oraz
α. Brak formy β wskazuje, że obecność tlenku glinu osłabia wiązanie wodoru z
niklem, uniemożliwiając pojawianie się formy β wodoru.[2]

3. W przypadku katalizatora 25%Ni/SiO2 (EURO Ni) obserwuje się kilka form
wodoru słabo zaadsorbowanego na niklu. Kształt spektrum TPD–Hads dla tego
katalizatora wskazuje, że pomiar adsorpcji wodoru w temp. pok. jest
nieodpowiedni do określenia powierzchni/dyspersji osadzonego niklu [2].

4. Kształt spektrum TPD–Hads dla katalizatora Ni/C pokazuje, że węgiel silnie
wpływa na oddziaływanie wodoru z niklem. Wpływ ten wynika z: (i) obecności
atomów węgla na/pod powierzchnią niklu węgla oraz (ii) zachodzenia reakcji
węgla z wodorem zaadsorbowanym na niklu. [2]

                                                          
[1] J. Zieliński, J. Catal. 1982, 76, 157.
[2] L. Znak, J. Zieliński, Polish J. Chem. 2004, 78, 2197.
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AMINO ANALOGUES OF DNA MINOR GROOVE BINDER, PENTAMIDINE:
SYNTHESIS AND STRUCTURAL STUDIES

Jerzy Żabiński, Dorota Maciejewska

Departament of Organic Chemistry,Faculty of Pharmacy, The Medical University of
Warsaw, 1 Banacha Str., 02-097 Warszawa, Poland, jzabinski@o2.pl

Aromatic bis-amidine compounds exhibit a wide range of activities against a
number of pathogens, but only 1,5-bis(4-amidinophenoxy)pentane (pentamidine) is in
widespread clinical use against Pneumocystis carinii pneumonia (PCP). Because of an
increasing number of immunosuppressed patients could be infected by Pneumocystis
carinii the current therapies against PCP need to be improved. Therefore we have
designed and synthesized new pentamidine analogs with amino groups instead of O
atoms in ether linker of pentamidine.

The method of preparation of the diamidines generally followed the established
route, which involves the preparation of the dinitriles and their subsequent conversion
into diamidines.

Up to now, no systematic studies of pentamidine analogs in the solid state have
been performed. Thus, we used the 13C CP/MAS NMR technique and theoretical
calculations of relevant shielding constants at DFT level of theory to obtain information
about the structure and dynamic events in the solid state of the title compounds.

Comparison of melting points between d(CGCGAATTCGCG)2 DNA fragment
andt its complexes with pentamidine analogs proves that obtained compounds could
bind to minor groove of DNA.
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An aromatic diamidino compound, pentamidine (1,5-bis(4-amidinophenoxy)-
pentane) was discovered in 1957 to be an effective agent for the treatment of
Pneumocystic carinii pneumonia (PCP). PCP in general can cause severe health
problems to immune-suppressed populations: post transplantations, post aggressive
chemotherapy of cancer and in AIDS patients. The acute toxicity originally associated
with pentamidine, have prompted investigations for new compounds with greater
potency combined with lower toxicity. The binding affinity of bis-amidines to
poly(dA)-poly(dT) DNA fragment correlated well with their in vitro activity against
PCP.

The DNA binding affinity could be estimated by measurements of DNA phase
transition temperature Tm. The higher this temperature is, the most stable DNA – ligand
complex is formed.

Our aim was to compare the theoretically estimated binding energies of bis-
amidines-DNA complexes with experimental differences of Tm temperature between
free and bounded DNA. Optimized at DFT level structures were also compared with
crystallographic data.

Acknowledgement. The results discussed in this work were obtained using resources of
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling Warsaw University.
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SYNTEZA I BADANIA STRUKTURALNE KWASÓW ARYLOBORONOWYCH
ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ –OH.

Anna Żubrowska, Urszula Zomkowska, Andrzej Sporzyński

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-644 Warszawa, aniazubrowska@wp.pl

Kwasy aryloboronowe, znane już od końca XIX wieku, znajdują obecnie szerokie
zastosowanie w wielu dziedzinach chemii, biologii czy medycyny. Jednym z
przykładów chemicznego zastosowania kwasów aryloboronowych jest reakcja
Suzukiego, umożliwiająca syntezę układów biarylowych bez konieczność użycia
toksycznych i trudnych w stosowaniu związków metaloorganicznych.[1] Związki
aryloboronowe są również molekularnymi receptorami cukrów. W trwały sposób
kompleksują cukry, powodując zmiany we fluorescencji, czy też zmiany barwy.[2]
Właściwość ta pozwoliła zastosować kwasy aryloboronowe jako składniki nowych
soczewek kontaktowych, umożliwiających bezinwazyjny pomiar cukru w organizmie
człowieka, poprzez pomiar stężenia glukozy w ludzkich łzach. Kwasy fenyloboronowe
znajduja także zastosowanie w leczeniu raka mózgu (BNCT).[3]

Kwasy fenyloboronowe kuszą nie tylko ich obszernym zastosowaniem w różnych
dziedzinach nauki, ale również różnorodnością struktur. Obecność dwóch grup –OH
związanych za atomem boru oraz niektórych grup funkcyjnych w pierścieniu daje
możliwość utworzenia różnego rodzaju wiązań wodorowych (wewnątrz- i między-
cząsteczkowych) oraz innego typu oddziaływań.

Wzrost zainteresowania kwasami aryloboronowymi sprawia, iż wciąż
otrzymywane są coraz to nowe zwiąki aryloboronowe.

Tematem mojej prezentacji będą układy aryloboronowe zawierające grupę –OH:

Br

OH

Li B(OH)2

nBuLi (EtO)3B

H
+

OHOLi
Omówione zostaną metody syntezy tych układów oraz charakterystyka

spektroskopowa.

                                                          
[1] A. Suzuki, J. Organomet. Chem. 1999, 576, 147.
[2] T. D. James, S. Shinkai, Topics Curr. Chem. 2002, 218, 159.
[3] A. H. Soloway, W. Tjarks, B. A. Barnum, F. G. Rong, R. F. Barth, I. M. Codogni,G. Wilson, Chem.

Rev. 1998, 98, 1515.
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ACETYLACJA BIAŁEK ROŚLINNYCH
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Białka są naturalnymi polimerami aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami
peptydowymi. Przez rośliny syntetyzowane są z prostych nieorganicznych połączeń
azotowych. Z punktu widzenia procesów proekologicznych, największym atrybutem
białek roślinnych jest ich całkowita biodegradowalność oraz krótki czas odnawiania. Od
wielu lat trwają więc badania nad możliwością wykorzystania ich w różnych gałęziach
przemysłu niespożywczego. W celu polepszenia właściwości funkcjonalnych białka
stosuje się jego modyfikację na przykład poprzez acetylację. Pozytywne wyniki badań
mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie przy zagospodarowywaniu i wykorzystaniu
cennych w białko odpadów przemysłu spożywczego (np. wytłoczyn po produkcji
olejów roślinnych).

W łańcuchu polipeptydowym można wyróżnić dwa końce, jeden zakończony
grupą karboksylową i drugi zakończony grupą aminową. Znajomość struktury
aminokwasów w białku pozwala przewidzieć mechanizm reakcji acetylacji (stosując
jako czynnik acetylujący np. bezwodnik octowy), który w dużym przybliżeniu można
przedstawić następującym równaniem:

Oprócz grup aminowych aktywne w białku mogą być również grupy
wodorotlenowe wbudowane w strukturę niektórych aminokwasów.

Przedmiotem badań były dwa rodzaje białek pochodzenia roślinnego: białko
pszenne (gluten) i białko ziemniaczane. Przeprowadzono reakcję acetylacji w obecności
bezwodnika octowego i wodorotlenku sodowego jako katalizatora. Otrzymane produkty
reakcji poddano analizie FTIR.
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