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Program Seminarium – Czwartek 2 lipca 2015
1300 – 1345 Rejestracja Uczestników
1345 – 1350 Uroczyste Otwarcie Seminarium
dr hab. Kamilla Małek i prof. dr hab. inż. Zbigniew
Adamczyk
Sesja I
(sala 15)

Przewodniczący sesji prof. dr hab. Małgorzata Barańska
(UJ)

1350 – 1430 prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk (PAN)
Mechanizmy zjawisk adsorpcji i osadzania z fazy ciekłej na
powierzchniach stałych
1430 – 1445 mgr inż. Piotr Batys (PAN)
Analiza struktury wielowarstw cząstek koloidalnych
1445 – 1505 dr Anna Bratek-Skicki (PAN)
Określenie mechanizmu adsorpcji fibrynogenu na nośnikach
koloidalnych
1505 – 1525 dr Monika Wasilewska (PAN)
Charakterystyka monowarstw fibrynogenu na mice przy
pomocy metod elektrokinetycznych i wzmocnienia
koloidalnego
1525 – 1545 dr hab. Michał Cieśla (UJ)
Modelowanie adsorpcji białek w różnych warunkach pH oraz
sił jonowych
1545 – 1615 Przerwa kawowa
Sesja II
(sala 15)

Przewodniczący sesji dr Monika Wasilewska

1615 – 1645 dr Magdalena Oćwieja (PAN)
Synteza i stabilność nanocząstek metali i ich monowarstw
1645 – 1715 dr hab. Ireneusz Piwoński (UŁ)
Kompozytowe powłoki ditlenku tytanu z nanocząstkami
srebra – otrzymywanie i charakterystyka

4

1715 – 1730 mgr Katarzyna Kubiak (PAN)
Osadzanie nanocząstek srebra na modyfikowanej
powierzchni SiO2 –badania QCM oraz SEM
1730 – 1745 dr inż. Zbigniew Starowicz (PAN)
Wytwarzanie i charakteryzacja struktur plazmonicznych do
zastosowań w fotowoltaice
1745 – 1800 mgr Aneta Kędra (PAN)
Wykorzystanie efektu plazmonowego na cząstkach metali do
wzbudzenia emisji w konwerterach światła

Program Seminarium - Piątek 3 lipca 2015

Sesja III
(sala 30)

Przewodniczący sesji dr hab. Ireneusz Piwoński (UŁ)

900 – 945 prof. dr hab. Jolanta Bukowska (UW)
SERS - powierzchniowo wzmocnione rozproszenie
ramanowskie. Podstawy i mechanizm zjawiska
945 - 1015 dr Agata Królikowska (UW)
Spektroskopia TERS (tip-enhanced Raman scattering)
- podstawy, perspektywy i ograniczenia nano-analizy
ramanowskiej
1015 – 1045 dr Beata Wrzosek (UW)
Powierzchniowe reguły wyboru SERS a samochropowacenie
powierzchni metalicznych
1045 – 1115 dr hab. Kamilla Małek (UJ)
Obrazowanie SERS wewnątrzkomórkowego środowiska
1115 – 1130 mgr Marcin Zawrotniak (UJ)
Patrząc pod kątem – zastosowanie powierzchniowego
rezonansu plazmonowego (SPR) w badaniach oddziaływań
międzycząsteczkowych
1545 – 1615 Przerwa kawowa
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Sesja IV
(sala 30)

Przewodniczący sesji dr hab. Kamilla Małek

1200 – 1245 dr hab., prof. UW Andrzej Kudelski (UW)
Nanorezonatory do wykonywania ramanowskiej analizy
powierzchni
1245 – 1315 dr Agnieszka Michota-Kamińska (PAN)
Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana w
aplikacjach medycznych i testach diagnostycznych
1315 – 1345 dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska (PŁ)
Obrazowanie Ramana i technika SERS w analizie tkanek i
linii komórkowych ludzkiego gruczołu piersiowego
1345 – 1530 Lunch z sesją posterową
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Abstrakty
Prezentacje ustne oraz postery

Badania przetrwalników bakterii za pomocą powierzchniowo
wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS)
B. Bartosewicza, M. Gajda-Rączkaa, I. Dzięcielewskib, M. Bańkowskab,
J. Weyherb, B. Jankiewicza
a

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
b
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
e-mail: bartlomiej.jankiewicz@wat.edu.pl

W ciągu ostatniej dekady spektroskopia Ramana jest coraz częściej
stosowaną metodą w badaniach bakterii oraz ich przetrwalników.
Otrzymywane widma są na tyle specyficzne, że umożliwiają one
identyfikacje drobnoustrojów znajdujących się w badanej próbce [1].
Niemniej jednak, uzyskanie charakterystyk spektroskopowych materiałów
biologicznych wymaga stosowania bardzo dużych próbek, ponieważ
intensywność sygnałów ramanowskich jest na ogół bardzo niska.
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie techniki zwanej
powierzchniowo wzmocnioną spektroskopią Ramana (ang. Surface
Enhanced Raman Spectroscopy - SERS) [2]. Pozwala ona na uzyskanie
widm z bardzo małej ilości analitu, gdy ten zaadsorbowany jest na
powierzchni nanostruktur plazmonowych wykonanych z metali
szlachetnych. W przypadku próbek biologicznych SERS pozwala na
uzyskanie widm z pojedynczych komórek czy przetrwalników [3].
W pracy tej przedstawiamy wyniki badań
ramanowskich
charakterystyk spektroskopowych wybranych przetrwalników bakterii
z rodzaju Bacillus z wykorzystaniem techniki SERS. Jako podkłady
charakteryzujące się występowaniem powierzchniowego rezonansu
plazmonowego w zakresie widzialnym był użyty GaN pokryty stopem AuAg (Rys.1) [4]. Badania wykazały, że uzyskanie sygnałów ramanowskich
i ich wzmocnienie jest silnie zależne od morfologii stosowanych
nanostruktur, która wpływa na adsorpcję przetrwalników na powierzchni
podkładu SERS.
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Rys. 1. Zdjęcie SEM podkładu GaN pokrytego stopem Au-Ag.

Finansowanie:
Badania finansowane przez EDA JIP CBRN program jako projekt No. A1152-RT-GP oraz przez Narodowe Centrum Nauki jako grant nr
2011/01/B/ST8/07569.
Literatura:
[1] L. Ashton, K. Lau, C. L. Winder, R. Goodacre, Future Microbiol., 6,
991-997, (2011).
[2] S. Efrima, L. Zeiri, J. Raman Spectrosc., 40, 277-288, (2009).
[3] J. R. Baena, B. Lendl, Curr. Opin. Chem. Biol., 8, 534–539, (2004).
[4] A. Kamińska, I. Dzięcielewski, J. L. Weyher i in., J. Mater. Chem, 21,
8662-8669, (2011).
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Analiza struktury wielowarstw cząstek koloidalnych
Piotr Batys, Magdalena Nosek, Paweł Weroński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
ncbatys@cyf-kr.edu.pl

Najnowsze osiągnięcia w syntezie chemicznej i nanotechnologii
doprowadziły do spektakularnej różnorodności nowych cząstek
koloidalnych, w tym powierzchniowo aktywnych, magnetycznych,
przewodzących,
biokompatybilnych,
fluorescencyjnych
czy
nanoporowatych. Głównym wyzwaniem jest wykorzystanie tej ogromnej
różnorodności dostępnych cząstek koloidalnych do ich samoorganizacji
w funkcjonalne zaawansowane materiały. Stwarza to możliwości nowych
zastosowań wielowarstwowych struktur nano- i mikrocząstek.
Modelowanie komputerowe może być potężnym narzędziem
w badaniu aspektów strukturalnych i kinetycznych osadzania cząstek
koloidalnych i makrocząsteczek [1]. Stosując podejście numeryczne
możemy śledzić tworzenie wielowarstwowych struktur i analizować ich
poszczególne właściwości [2-5]. W niniejszej pracy, wykorzystaliśmy
rozszerzony model losowej adsorpcji sekwencyjnej do modelowania
wielowarstwowej adsorpcji monodyspersyjnych twardych cząstek metodą
warstwa po warstwie [2]. Badaliśmy pięć wielowarstwowych struktur
o podobnej grubości, z których każda utworzona została w różnej liczbie
cykli adsorpcyjnych o różnym pokryciu powierzchni. Dla każdej struktury
wyznaczyliśmy ułamek objętościowy cząstek w funkcji odległości od
powierzchni adsorpcji. Nasze wyniki wskazują, że pokrycie powierzchni
około 0,3 jest optymalne do wytwarzania jednorodnej wielowarstwy,
o stałej porowatości, w minimalnej ilości cykli adsorpcyjnych. Pokrycie
powierzchni na cykl ma również znaczący wpływ na pierwsze maksimum
dwu-wymiarowej funkcji korelacyjnej [3].
Dodatkowo,
przetestowaliśmy
nasze
wyniki
teoretyczne
doświadczalnie. Stworzyliśmy cztery wielowarstwowy kulistych cząstek
lateksu o średnicy mikrona. Dla każdej wielowarstwy, przy użyciu
odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego, wykonaliśmy zdjęcia
cząsteczek fluorescencyjnych zaadsorbowanych w ostatniej warstwie.
Następnie ze współrzędnych cząstek obliczyliśmy dwuwymiarową funkcję
korelacyjną. Znaleźliśmy dobrą zgodność pomiędzy wynikami
teoretycznych i eksperymentalnymi.
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Literatura:
[1] Z. Adamczyk, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 17, 173 (2012).
[2] P. Batys, P. Weroński, J. Chem. Phys., 137, 214706 (2012).
[3] P. Batys, M. Nosek, P. Weroński, Appl. Surf. Sci., 332, 318 (2015).
[4] P. Batys, P. Weroński, Modell. Simul. Mater. Sci. Eng., 22, 065017
(2014).
[5] P. Batys, M. Nosek, M. Skoczek, P. Weroński, Electrochim. Acta, 164,
71 (2015).
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Synteza i charakterystyka struktury quasi-heksagonalnych
monowarstw
Piotr Batys, Paweł Weroński, Magdalena Nosek
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
ncbatys@cyf-kr.edu.pl

Dwuwymiarowe uporządkowane układy cząstek koloidalnych mają
duże znaczenie, ponieważ wykazują wyjątkowe właściwości zależne od
struktury. Wykazują również obiecujące zastosowanie w różnych
technologicznie ważnych dziedzinach, takich jak fotonika, elektronika,
urządzenia optoelektroniczne, biologiczne i chemiczne sensory, zwilżanie
powierzchni i konwersja energii [1-3].

Rys. 1. Porównanie monowarstw o różnym stopniu pokrycia powierzchni:
a) zdjęcie monowarstwy o pokryciu 0,50 wygenerowanej modelem RSA,
b) zdjęcie z mikroskopu optycznego otrzymanej eksperymentalnie quasiheksagonalnej warstwy o pokryciu 0,82, c) zdjęcie wygenerowanej monowarstwy
heksagonalnej, oraz ich spektra mocy, d) - f),

W niniejszej pracy przedstawiliśmy prostą i wydajną metodę do
produkcji monowarstw o dużym, kontrolowanym pokryciu powierzchni.
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Metoda ta opiera się na sedymentacji, manipulacji oddziaływaniami
elektrostatycznymi pomiędzy cząstkami i powierzchnią adsorpcji oraz na
delikatnych mechanicznych wibracjach układu. Pozwala ona na
otrzymywanie quasi-heksagonalnej struktury w mokrych warunkach (bez
suszenia). Używając tej metody, otrzymaliśmy monowarstwę
3 mikronowych cząstek krzemionki na powierzchni węgla szklistego. Za
pomocą mikroskopii optycznej, wyznaczyliśmy współrzędne cząstek
i pokrycie powierzchni, wynoszące 0,82. Scharakteryzowaliśmy otrzymaną
strukturę za pomocą dwuwymiarowej funkcji korelacyjnej oraz spektrum
mocy. Uzyskane wyniki porównaliśmy z wynikami otrzymanymi dla
heksagonalnej monowarstwy, oraz monowarstwy o pokryciu 0,50
wygenerowanej za pomocą modelu losowej adsorpcji sekwencyjnej (RSA).
Literatura:
[1] X. Ye, L. Qi, Nano Today, 6, 608 (2011).
[2] J. Henzie, J.E. Barton, C.L. Stender, T.W. Odom, Acc. Chem. Res. 39,
249 (2006).
[3] Y. Lei, S. Yang, M. Wu, G. Wilde, Chem. Soc. Rev. 40, 1247 (2011).
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Zastosowanie analizy składowych głównych (PCA) do badania stenozy
zastawki aortalnej metodą nanoIR
Ewelina W. Lipiec1a, Anna M. Borkowska1b Joanna Czapla- Masztafiak1,2c,
Grzegorz Lis3d and Wojciech M. Kwiatek1e
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Polska
2
Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen PSI, Szwajcaria
3
Katedra Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków, Polska
ewelina.lipiec@ifj.edu.pla, anna.borkowska@ifj.edu.plb,
joanna.czapla-masztafiak@psi.chc, mmlis@cyf-kr.edu.pld,
wojciech.kwiatek@ifj.edu.ple
1

Stenoza zastawki aortalnej charakteryzuje się jej zwężeniem,
uszkodzeniem śródbłonka, odkładaniem się utlenionych lipidów, stanem
zapalnym,
pojawianiem
się
zwapnienia,
włóknieniem
oraz
neowaskularyzacją [1]–[3]. Odkładanie się utlenionych lipidów
i powstawanie zwapnień są ze sobą związane i zależą od stopnia
zaawansowania choroby [2], [4]–[6], mogą zatem zostać wykorzystane
jako jego markery.
Dotychczas tkankę stenotyczną badano m.in. z wykorzystaniem
spektroskopii w podczerwieni [7]. Do analizy danych nie stosowano jednak
wielowymiarowej analizy statystycznej, w przeciwieństwie np. do tkanek
z tętniakiem [8]. Analiza składowych głównych (PCA- Principal
Component Analysis) jest zaawansowanym narzędziem do redukcji
wymiarowości problemu badawczego i szukania związków oraz korelacji
w danych [9]. Jest to więc obiecująca metoda w szukaniu markerów
zaawansowania stenozy.
W celu badania procesów rozwoju stenozy zastawki aortalnej zostały
wykonane pomiary ludzkiej zastawki serca w miejscach o różnym stopniu
zaawansowania choroby metodą nanospektrokopii w zakresie
podczerwieni. Do badania został wykorzystany skrawek mrożeniowy
badanej tkanki o grubości 10 µm umieszczony na krysztale ZnSe. Widma
w podczerwieni zbierane były w zakresie spektralnym 3200 cm-1
- 1000 cm-1 z rozdzielczością spektralną 4 cm-1 metodą nanoIR na
Politechnice Federalnej w Lozannie z wykorzystaniem spektrometru firmy
ANASYS (model nanoIR).
W wyniku eksperymentu otrzymano 238 widm z różnych obszarów
tkanki. Do ich analizy wykorzystano analizę składowych głównych, która
wyodrębniła cztery grupy ze względu na podobieństwo spektralne
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w zakresie 3050- 2750 cm-1. W widmach wszystkich grup zidentyfikowano
lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe. Jedynie w trzech grupach
zaobserwowano występowanie białek. W czwartej grupie, w której nie
obserwowano białek, zidentyfikowano struktury mineralne.
Analiza PCA umożliwiła wyodrębnienie czterech biochemicznie
różnych obszarów w badanej tkance w skali nanometrycznej związanych
z różnym stopniem zawansowania stenozy, co potwierdziło związek
pomiędzy zawartością lipidów i struktur mineralnych ze stopniem rozwoju
choroby.
Literatura:
[1]
G. J. Lis, J. Czapla, M. Gajda, W. Kwiatek, M. Jasińska, and K.
Appel, HASYLAB Annu. Rap., vol. 20101251 (2010).
[2]
M. R. Dweck, N. A. Boon, and D. E. Newby, J. Am. Coll. Cardiol.,
vol. 60, (19), pp. 1854–63 (2012).
[3]
G. J. Lis, J. Czapla, M. Gajda, W. Kwiatek, M. Jasińska, M.
Borchert, and K. Appel, HASYLAB Annu. Rap., vol. 20111750 (2011).
[4]
D. Mohty, P. Pibarot, J.-P. Després, C. Côté, B. Arsenault, A.
Cartier, P. Cosnay, C. Couture, and P. Mathieu, Arterioscler. Thromb.
Vasc. Biol., vol. 28 (1), pp. 187–93 (2008).
[5]
G. J. Lis, J. Czapla-Masztafiak, W. M. Kwiatek, M. Gajda, E. Jasek,
M. Jasińska, U. Czubek, M. Borchert, K. Appel, J. Nessler, J. Sadowski,
and J. a Litwin, Micron, vol. 67, pp. 141–8 (2014).
[6]
S. . Cowell, D. Newby, J. Burton, a White, D. Northridge, N. Boon,
and J. Reid, Clin. Radiol., vol. 58 (9), pp. 712–716 (2003).
[7]
V. Dritsa, K. Pissaridi, E. Koutoulakis, I. Mamarelis, C. Kotoulas,
and J. Anastassopoulou, In Vivo, vol. 28, pp. 91–8 (2014).
[8]
F. Bonnier, S. Rubin, L. Ventéo, C. M. Krishna, M. Pluot, B.
Baehrel, M. Manfait, and G. D. Sockalingum, Biochim. Biophys. Acta, vol.
1758 (7), pp. 968–73 (2006).
[9]
A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA
PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Kraków:
StatSoft Polska, 2007.
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Określenie mechanizmu adsorpcji fibrynogenu na nośnikach
koloidalnych
Anna Bratek-Skicki,a Paulina Żeliszewska,a Michał Cieśla,b Zbigniew Adamczyk,a
a

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, PAN.
30-239 Kraków
b
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Reymonta 4,30-059 Kraków
e-mail: ncbratek@cyf-kr.edu.pl

Adsorpcja białek na granicy faz ciało stałe/ciecz jest procesem
bardzo ważnym z punktu widzenia zastosowań medycznych,
biotechnologii czy biologii komórek. Adsorpcja białek odgrywa istotną rolę
w prawidłowym rozwoju tkanki, ale w przypadku implantów
biomedycznych mających kontakt z krwią może powodować powstanie
zakrzepicy. Z tego powodu poznanie mechanizmów adsorpcji białek oraz
ich kontrola na powierzchniach różnych materiałów jest bardzo istotnym
zagadnieniem[1].
Celem naszych badań było poznanie mechanizmu adsorpcji
fibrynogenu ludzkiego (jednego z ważniejszych białek osocza biorącego
udział w procesie krzepnięcia krwi) na powierzchniach mikrosfer
polimerycznych o kontrolowanej grubości.
Proces adsorpcji fibrynogenu był badany na ujemnie i dodatnio
naładowanych cząstkach lateksowych w zakresie sił jonowych od 10-3 do
0.15 M oraz pH 3.5 i 7.4. Proces adsorpcji fibrynogenu był monitorowany
poprzez pomiar ruchliwości elektroforetycznej lateksu w funkcji ilości
fibrynogenu zaadsorbowanego na lateksie. Dla wszystkich badanych sił
jonowych oraz pH zaobserwowano monotoniczny wzrost ( w przypadku
adsorpcji na lateksie ujemnym) lub spadek (dla adsorpcji na lateksie
dodatnim) wartości ruchliwości elektroforetycznej (potencjału zeta) do
pewnej wartości (odpowiadającej maksymalnemu pokryciu) po
przekroczeniu której potencjał zeta nie ulegał zmianie. Dodatkowo,
maksymalne pokrycia fibrynogenu na cząstkach koloidalnych zostały
wyznaczone za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Następnie,
wyniki eksperymentalne porównano z wynikami teoretycznymi
uzyskanymi za pomocą techniki RSA (Random Sequential Adsorption)
i modelu elektrokinetycznego 3D. Wykazano, że adsorpcja fibrynogenu na
ujemnie naładowanych cząstkach w pH 3.5 zachodzi według mechanizmu
„end-on,” podczas gdy na cząstkach ujemnie i dodatnio naładowanych
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w pH 7.4 według mechanizmu „side-on”[1,2].
Badania te mają na celu opracowanie szybkiej i powtarzalnej
procedury wytwarzania monowarstw białek na powierzchniach cząstek
polimerycznych o określonym pokryciu oraz konformacji adsorbowanych
biomolekuł. Wyniki te mają ogromne znaczenie przy opracowaniu nowych
testów immunologicznych w badaniach biomedycznych, zarówno
naukowych, jak i diagnostycznych.
Literatura:
[1] A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, Lanqmuir,
29, 3700-3710, 2013.
[2] P. Żeliszewska, A. Bratek– Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, Langmuir,
30, 11165 – 11174, 2014.
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Obrazowanie Ramana i technika SERS w analizie tkanek i linii
komórkowych ludzkiego gruczołu piersiowego
Beata Brożek-Płuska, Jakub Surmacki, Monika Kopeć, Halina Abramczyk
Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej, Instytut Techniki
Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,
abramczy@mitr.p.lodz.pl/brozek@mitr.p.lodz.pl

Nowoczesne metody diagnostyki potrafią identyfikować różne
patogeny w testach rutynowych, ale są często nieprecyzyjne, gdy wiele
markerów nowotworowych należy oznaczyć jednocześnie; ogromnym
wyzwaniem jest dla nich także identyfikacja patogenów o bardzo niskim
stężeniu. Istnieje więc realne zapotrzebowanie na opracowanie ultraczułych
metod umożliwiających jakościową i ilościową identyfikację wielu
markerów onkologicznych w ramach jednego pomiaru. Spektroskopia
i obrazowanie Ramana są coraz częściej stosowane w analizie ludzkich
tkanek, komórek lub płynów ustrojowych umożliwiając ich pełną
jakościową i ilościową charakterystykę. Próbki biologiczne może
charakteryzować jednak niski przekrój czynny na rozpraszanie i/lub słaby
sygnał patogenów powiązanych z transformacją nowotworową
powodowany ich niskim stężeniem. Dlatego należy udoskonalać
metodologię umożliwiającą poprawę jakości widm ramanowskich
rejestrowanych dla celów diagnostyki onkologicznej. Powierzchniowo
wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) dzięki wykorzystaniu
nanocząstek niesie ze sobą ogromne możliwości pokonania ograniczeń
dotyczących analizy niskich stężeń. W ramach prezentacji przedstawione
zostaną wyniki otrzymane dla tkanek i komórek: nowotworowych
i prawidłowych ludzkiego gruczołu piersiowego potwierdzające potencjał
diagnostyczny spektroskopii i obrazowania Ramana.

Rys.1. Obrazowanie Ramana dla zakresów spektralnych: A 1500–1550 cm−1,
B 2850–2950 cm−1, C 2950–3010 cm−1 and D 1800–2000 cm−1
charakterystycznych dla: karotenoidów, lipidów, bialek i autofluorescencji tkanki
o budowie prawidłowej ludzkiego gruczołu piersiowego.
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Obrazowanie biopolimerów w roślinnej ścianie komórkowej przy
użyciu mikroskopii ramanowskiej
Monika Chylińska*, Monika Szymańska – Chargot, Artur Zdunek
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
*m.chylinska@iapan.lublin.pl

Roślinne ściany komórkowe zbudowane są z różnego rodzaju
polisacharydów: celulozy, hemiceluloz oraz pektyn. Pozostałe komponenty
ścian komórkowych to białka strukturalne, związki mineralne oraz
fenolowe. Ich skład procentowy oraz rozlokowanie poszczególnych
składników zależy od rodzaju badanej tkanki, jej stopnia dojrzałości, czy
też okresu przechowywania [1].
Celem ogólnym pracy jest zbadanie jak zmienia się zawartość
i lokalizacja polisacharydów ściany komórkowej w czasie dojrzewania
owocu pomidora. Celem szczegółowym pracy jest opracowanie metodyki
oceny zawartości i lokalizacji polisacharydów w ścianach komórkowych
przy pomocy obrazowania ramanowskiego.
Mikroskop Ramana jest jednym z narzędzi za pomocą, którego
możliwe jest badanie przestrzennego rozlokowania poszczególnych
biopolimerów składających się na ścianę komórkową. Technika ta pozwala
na uzyskiwanie „chemicznego” obrazu tkanki, stworzonego na podstawie
widm ramanowskich, i porównanie go z obrazem mikroskopowym, bez
czasochłonnej i skomplikowanej preparatyki próbek. Ponadto uzyskiwana
jest informacje spektralna o wszystkich składnikach próbki bez potrzeby
ich rozdzielania. Tkanka używana do badań jest w bardzo niewielkim
stopniu przetworzona, a co za tym idzie pomiar przeprowadzany jest na
materiale maksymalnie podobnym do naturalnego.
Przegląd literatury potwierdza, iż mikroskopia ramanowska
z powodzeniem wykorzystywana jest w badaniach tkanek zwierzęcych,
również roślinnych (drewno) [2-6]. Jednak do tej pory brak było prac na
temat wykorzystywania obrazowania ramanowskiego do badania
rozlokowania składników ściany komórkowej owoców i warzyw. Składniki
ścian komórkowych owoców i warzyw obrazowane są przy użyciu metod
immunochemicznych [7,8].
Proponowane w pracy podejście pozwoli na lepsze zrozumienie
zjawisk jakie zachodzą w roślinnej ścianie komórkowej w czasie jej
dojrzewania w owocu pomidora oraz pozwoli na opracowanie metody
lokalizacji biopolimerów w ścianie komórkowej owoców i warzyw,
alternatywną do metod immunocytochemicznych.
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Obliczenia kwantowomechaniczne we wspomaganiu interpretacji widm
Ramana i SERS
Janusz Cukrasa, Beata Wrzoseka,b, Jolanta Bukowskaa
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Analiza widm SERS monowarstw cząsteczek różnych związków
umożliwia określenie ich stanu chemicznego oraz struktury na powierzchni
metalu. Niezbędne do tego jest przypisanie drgań normalnych za pomocą
obliczeń kwantowomechanicznych. Ze względu na skomplikowany
charakter zjawiska wzmocnienia widm SERS oraz selektywnego
wzmocnienia poszczególnych pasm w widmie obliczenia te powinny
uwzględniać złożoność zjawiska. Jednakże wyniki pomiarów widm
ramanowskich srebrowych soli i kompleksosoli związków triazolowych
i ich duże podobieństwo z widmami SERS w odpowiednich warunkach dały
możliwość zastosowania obliczeń dla układów imitujących owe sole
i kompleksosole w celu przypisaniu pasm widm SERS.
Obliczenia przeprowadzono za pomocą teorii funkcjonału gęstości
DFT (Density Functional Theory). Dla związków triazolowych i ich
anionów zastosowano bazę aug-cc-pVTZ. Dla układów imitujących sole
i kompleksosole z jonami Ag+ zastosowano bazę aug-cc-pVTZ dla atomów
H, C, N i S oraz zawierającą potencjał ECP (Effective Core Potential) bazę
aug-cc-pVTZ-PP dla atomów Ag, dzięki czemu uwzględniono efekty
relatywistyczne. Dodatkowo przeprowadzono analizę dystrybucji energii
potencjalnej PED (Potential Energy Distribution) w celu przypisania drgań
do konkretnych grup atomów. Z powodzeniem udało się uzyskać dobrą
zgodność obliczeń z widmami ramanowskimi. Natomiast dla widm SERS
udało się uzyskać zgodność tylko dla triazoli nie posiadających grupy
aminowej.
Literatura:
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Synteza podłoży SERS o nowych właściwościach plazmonowych
Paulina Jeleń, Beata Wrzosek, i Jolanta Bukowska
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pj294226@okwf.fuw.edu.pl

Celem pracy magisterskiej jest opracowanie nowej metody syntezy
nanocząstek
srebra
o
anizotropowej,
wielościennej
budowie.
Anizotropowość nanocząstek oznacza występowanie więcej niż jednej
częstości plazmonowej, a ich wielościenność – istnienie ostrych krawędzi,
na których pole elektryczne wykazuje tendencję do silnej koncentracji.
Dzięki tym cechom wytwarzane nanocząstki są zdolne do efektywnego
wzmacniana widma SERS oraz możliwe jest dostrajanie charakterystyki
plazmonowej do potrzeb detekcji konkretnego związku.
Motywacją pracy były doniesienia literaturowe opisujące możliwości
syntezowania nanocząstek metali z jednoczesną kontrolą ich kształtów
i rozmiarów metodą zasiewanego wzrostu, w obecności związków
opłaszczających. Łącząc wyniki badań różnych grup powstał obraz
cząsteczki związku opłaszczającego, który również może umożliwić
uzyskanie podobnych wyników do tych opisanych dotychczas w literaturze.
Próbie został poddany niestosowany jeszcze w tego typu syntezach związek
– triester 1,3,5-trihydroksybenzenu i kwasu liponowego - FG(Lip)3. Synteza
ziaren Ag w środowisku niepolarnym opierała się na metodzie opracowanej
przez Y. Chen’a, X. Wang’a.1
Kolejnym do tej pory niestosowanym w tego typu syntezach
związkiem był kwas melitynowy, który był dodawany jako „opłaszczacz”
do uprzednio otrzymanych w syntezie borowodorkowej sferycznych
nanocząstek Ag. Dalszy wzrost nanocząstek prowadzony był w obecności
kwasu melitynowego przy użyciu kwasu askorbinowego jako reduktora.
Dodatkowo przeprowadzone zostały także syntezy przy użyciu
powszechnie znanego z literatury związku – cyklodekstryny. Anizotropowe
nanocząstki
były otrzymywane
metodą
zasiewanego
wzrostu
z wykorzystaniem cyklodekstryn jako „opłaszczaczy”, analogicznie jak
w syntezie z kwasem melitynowym. Uzyskane wyniki różnią się od tych
opisanych w literaturze, pokazują że procesy nie są w pełni powtarzalne.
Wyniki syntez analizowane są przy użyciu metod: mikroskopii TEM oraz
spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis i spektroskopii SERS. Większość z nich
potwierdziło wpływ wybranych związków opłaszczających na budowę
i własności spektroskopowe otrzymywanych nanocząstek.
[1] Y. Chen, X. Wang, Materials Letters, 62, 2215, (2008).
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Detection of Hepatitis B virus antygen from human blond SERS
immunoassay in a microfluidic system
Agnieszka Kamińskaa,*, Evelin Witkowskaa, Katarzyna Winklera,
Igor Dzięcielewski b, Jan L. Weyherb, Jacek Waluka
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Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
b
Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Sokołowska
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A highly sensitive immunoassay utilizing surface enhanced Raman
scattering (SERS) have been developed with a new Raman reporter and
unique SERS-active substrate incorporated into microfluidic device.
A designed Raman reporter, basic fuchsin (FC) possesses strong SERS
enhancement and ability to bind both the antibody and gold nanostructures.
The fuchsin-labeled immuno-Au nanoflowers can form sandwich structure
with the antigen and the antibody immobilized on SERS-active substrate
based on Au-Ag coated GaN. Our experimental results indicate that this
SERS-active immune substrate with its strong surface-enhancement factor,
high stability and reproducibility plays crucial role in improving
the efficiency of SERS immunoassay. This SERS assay was applied to
the detection of Hepatitis B virus antigen (HBsAg) in human blood plasma.
A calibration curve was obtained by plotting the intensity of SERS signal of
FC band at 1178 cm-1 versus the concentration of antigen. The low detection
limit for Hepatitis B virus antigen was estimated to be 0,01 IU/mL.
The average relative standard deviation (RSD) of this method is less than
10%. This SERS immunoassay gives exact results over a broad linear range,
reflecting clinically relevant HBsAg concentrations, and high biological
specificity for the detection of Hepatitis B virus antigen.
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Wykorzystanie efektu plazmonowego na cząstkach metali do
wzbudzenia emisji w konwerterach światła
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Niezależnie od stosowanej techniki i wykorzystywanych materiałów,
maksymalna wydajność komercyjnych krzemowych ogniw słonecznych
(SSC) nie przekracza 21% [1]. Niska wydajność SSC związana jest między
innymi z absorpcją promieniowania ograniczoną tylko do określonego
zakresu widma oraz zjawiskiem odbicia powierzchniowego. Zastosowanie
cząstek plazmonicznych w połączeniu z tzw. dolnymi lub górnymi
konwerterami światła może przyczynić się do zniwelowania strat
wynikających z wyżej opisanych zjawisk [2].
Cząstkami plazmonicznymi wykorzystywanymi w naszych badaniach
były układy koloidalne srebra i złota natomiast, jako konwertera światła,
użyto mieszanego perowskitu tlenkowego YbFe0.99Y0.1O3. Konwerter
światła otrzymano dwiema metodami prowadzącymi do wyjściowego
materiału o małych (<5 nm) oraz dużych (>500 nm) cząstkach.
Zaobserwowano wpływ dodatku cząstek plazmonicznych na zmianę
intensywności oraz przesunięcie maksimum intensywności luminescencji
konwerterów światła.
Badania prowadzące do przedstawionych wyników otrzymały
wsparcie z Polsko-Norweskiego Programu Badań zarządzanemu przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez Norweski Mechanizm
Finansowy 2009-2014 w ramach projektu o numerze kontraktu POLNOR/199380/89/2014.
Literatura:
[1] S. Mittal, 3 solar cell efficiency records just 4 days,
http://cleantechnica.com, 01.05.2015 [dostępność 01.06.2015].
[2] H. Uzu, M. Ichikawa, Applied Physics letters, 106, 013506, (2015).
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Wzrost nanocząstek srebra na powłokach nanokompozytowych
grafen-TiO2
Aneta Kisielewska, Ireneusz Piwoński, Kaja Spilarewicz, Joanna Ginter
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Ditlenek tytanu (TiO2) jest jednym z najbardziej znanych i badanych
fotokatalizatorów, wzbudzanym przede wszystkim przez promieniowanie
ultrafioletowe (UVA). Natomiast wykazuje on ograniczone właściwości
fotokatalityczne w świetle słonecznym. Poprawa wydajności TiO2 może
być realizowana poprzez modyfikację np. grafenem czy nanocząstkami
srebra (AgNPs) [1,2]. Grafen poprawia właściwości fotokatalityczne TiO2
głównie dzięki przewodzeniu fotogenerowanych w TiO2 elektronów oraz
dużej powierzchni właściwej zwiększającej adsorpcję związków
organicznych. Dodatkowo AgNPs przyczyniają się do poprawy
właściwości fotokatalitycznych TiO2 zmniejszając szybkość rekombinacji
par elektron-dziura przez transfer elektronów z pasma przewodnictwa TiO2
do AgNPs.
W celu zbadania wzrostu AgNPs na powłokach TiO2 z grafenem
oceniono wpływ formy grafenu (utlenionej GO i zredukowanej rGO) na
mechanizm ich powstawania. Przeprowadzono badania spektroskopowe
(FT-IR i Raman) oraz mikroskopowe (SEM) powłok TiO2 wytworzonych
metodą zol-żel z naniesionym GO, który redukowano kwasem
askorbinowym. AgNPs generowano z roztworu jonów srebra in-situ na
GO/TiO2 i rGO/TiO2 pod wpływem promieniowania UV.

Rys.1.: (a) Schemat przedstawiający wzrost nanocząstek srebra na powłoce TiO2
częściowo pokrytej grafenem, (b) obraz SEM powłoki TiO2 częściowo pokrytej
zredukowanym grafenem utlenionym z nanocząstkami srebra.

Wyniki badań wykazały, że wzrost (rozmiar i ilość) AgNPs na
GO/TiO2 i rGO/TiO2 jest uzależniony od formy grafenu. Związane jest to z
ilością grup funkcyjnych zawierających tlen i hybrydyzacją atomów węgla
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wpływających na transfer elektronów w domenach tworzących płatki
grafenowe.
Literatura:
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[2] I. Piwoński i in. Applied Surface Science 257, 7076-7082, (2011)
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For the first time the possibility to use SERS spectroscopy for
differentiating A, B, AB and O blood groups (abr. ABO) was evaluated.
Apparently, distinctive spectral changes between blood groups were found
for mixtures of red blood cells (RBCs) with the complementary A or B
antibodies. This work presents SERS spectroscopy technique associated
with the Principal Component Analysis (PCA) as a fast and reliable method
for antigen-antibody interactions study and its potential application in
blood typing. The highest PCA1 scores obtained for the data, in the
selected 1150-1350 cm-1 region, are 96 % for A antibody and 99 % for B
antibody. Presented results show an excellent segregation of obtained data
and present the possibility to use SERS technique for differentiating ABO
blood groups.
Moreover, recent medical work suggest close relationships between
the blood groups and morbidity of the cancer (of stomach, pancreas, and
colon) diseases. Therefore, also in this sense, presented studies may
contribute to an improvement of medical diagnostics, and support
developing a method for an early-stage diagnosis using SERS
spectroscopy.
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a

Technika TERS (tip-enhanced Raman scattering) oferuje unikalną
możliwość jednocześnie uzyskania obrazu topograficznego filmu
molekularnego
oraz
rejestracji
jego
widma
ramanowskiego
o wzmocnionym sygnale i polepszonej rozdzielczości, w porównaniu
do klasycznego widma Ramana modyfikowanego chemicznie gładkiego
podłoża. Jest to możliwe dzięki sprzężeniu mikroskopu skanującej sondy
oraz spektrometru ramanowskiego, co gwarantuje obrazowanie z wysoką
rozdzielczością przestrzenną (złamanie limitu dyfrakcyjnego) i czułością
chemiczną, porównywalną do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii
ramanowskiej (SERS, z ang. surface–enhanced Raman scattering).
TERS

STM

Rys.1.a) Obraz STM (1,6x1,6 µm) topografii próbki wytworzonej na skutek
adsorpcji następczej n-dekanotiolu (DT) i [4-(fenylazo)fenoksy]heksano-1-tiolu
(ABT) na Au. Obraz (a) zarejestrowano przed mapowaniem ramanowskim, obraz
(c) po jego zakończeniu, z zachowaniem tych samych parametrów. b) Mapa TERS
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(sygnał ABT) obszaru zaznaczonego kwadratem na zdjęciu (a). (d) Widma TERS
odpowiadające pikselom oznaczonym 0-5 w (c).Widmo dolne zarejestrowane dla
ostrza oddalonego [1].

Omówione zostaną podstawy fizyczne zjawiska TERS oraz rola
niedocenianego zazwyczaj mechanizmu chemicznego we wzmocnieniu
sygnału ramanowskiego. Zaprezentowane zostaną wybrane zastosowania
spektroskopii TERS: w badaniach filmów molekularnych (Rys. 1), próbek
biologicznych, materiałów ważnych technologicznie, pojedynczych
cząsteczek oraz próby pomiarów TERS w cieczy.
Szczególny nacisk zostanie położony na dyskusję wiarygodności
uzyskanych wyników oraz napotykanych problemów technicznych.
Omówione zostaną kluczowe aspekty w spektroskopii TERS: konfiguracja
pomiarowa, przygotowanie podłoża, wytworzenie ostrza, dobór
parametrów pomiarowych, możliwe artefakty oraz stabilność układu
optycznego podczas obrazowania.
Zaprezentowane zostanie także jedno z ostatnich osiągnięć
w rozwoju spektroskopii TERS, mianowicie wykorzystanie wymuszonego
efektu Ramana do wzmocnienia sygnału TERS (stimulated tip-enhanced
Raman scattering; sTERS) [2]. Metoda sTERS poprawia także jakość
obrazów TERS i korelację informacji strukturalnej z topografią próbki oraz
skraca czas pomiaru.
Literatura:
[1] G. Picardi, A. Królikowska, R. Yasukuni, M. Chaigneau, M. Escude,
V. Mourier, C. Licitra, R. Ossikovski, Chem. Phys. Chem., 276, 15, (2014).
[2] H. K. Wickramasinghe, M. Chaigneau, R. Yasukuni, G. Picardi,
R., Ossikovski, ACS Nano, 8, 3421, (2014).
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Funkcjonalne filmy polielektrolitowe dla nanomedycyny
Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej
Akademii Nauk, Niezapominajek 8, 30 – 239 Kraków, Polska

Jedną z najbardziej obiecujących metod tworzenia ultracienkich
filmów o kontrolowanych właściwościach czy funkcjach jest metoda
„Layer-by-Layer” (LbL) czyli sekwencyjna adsorpcja naładowanych nanoobiektów (np. polielektrolitów, nanocząstek) na granicy faz ciało stałeroztwór. Techniką LbL można wytwarzać powłoki na powierzchniach
makroskopowych lub na powierzchniach cząstek o rozmiarach
koloidalnych. Jest to metoda, która pozwala budować wielowarstwowe
filmy niezależnie od natury, rozmiarów oraz topologii substratu. Stosuje się
ją w celu modyfikacji właściwości powierzchni różnorodnych materiałów.
Nanocząstki srebra oraz miedzi są wysoce toksyczne dla
mikroorganizmów i są uważane za nieszkodliwe dla organizmów
wyższych, dlatego powłoki zawierające srebro i/lub miedź mogą znaleźć
zastosowanie w biomedycynie i przemyśle jako doskonałe środki
o działaniu przeciwbakteryjnym czy przeciwgrzybicznym. Inną
modyfikacją filmów polimerowych jest tworzenie powłok zapobiegających
niespecyficznemu wiązaniu białek poprzez immobilizację łańcuchów PEG
za pomocą odpowiednich kopolimerów (polielektrolity z wszczepionymi
łańcuchami PEG np. PGA-g-PEG). Z powodu niskiej toksyczności oraz
immunogeniczności PEG-u, powłoki takie są atrakcyjnym narzędziem do
biomedycznych zastosowań w szczególności do modyfikacji
nanonośników leków. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania
powłoki PEG jest możliwość dalszej funkcjonalizacji poprzez
immobilizację różnego rodzaju ligandów (m.in. przeciwciał) na łańcuchach
PEG.
Celem pracy była funkcjonalizacja wielowarstwowych filmów
polielektrolitowych poprzez inkorporacje w ich strukturę nano-obiektów –
nanocząstek metalicznych oraz powierzchniowa modyfikacja filmów
z wykorzystaniem pegylowanych polielektrolitów. Otrzymane filmy
nanokompozytowe
wykazują
właściwości
antybakteryjne
oraz
antyadhezyjne, co czyni je bardzo interesujące dla wielu praktycznych
zastosowań biomedycznych np. tworzenia ultracienkich filmów
polimerowych i ich powierzchniowej modyfikacji dla uzyskiwania
aktywnych biologicznie pokryć lub powłok kapsułek dla kontrolowanego
i selektywnego dostarczania leków. Badania są istotne z praktycznego
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punktu widzenia, jako że mogą wskazać
projektowania układów transportu leków.
Praca finansowana z grantu
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Osadzanie nanocząstek srebra na modyfikowanej powierzchni SiO2 –
badania QCM oraz SEM
Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
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Nanocząstki srebra posiadają silne właściwości biobójcze oraz
wykazują szereg unikatowych właściwości fizykochemiczne, np. wysokie
przewodnictwo elektryczną, co pozwala na ich szerokie zastosowanie
w medycynie, katalizie i wielu gałęziach przemysłu. [1].
W pracy niniejszej wyznaczono kinetykę i mechanizmy tworzenia
monowarstwy nanocząstek srebra na powierzchni ditlenku krzemu
modyfikowanej polielektrolitem kationowym (PAH). Kinetyka adsorpcji
nanocząstek na powierzchni tego substratu była badana w warunkach in
situ przy użyciu metody QCM-D, która umożliwia określenie zarówno
masy cząsteczek, jak również właściwości wiskoelastycznych
zaadsorbowanego filmu. Wyniki tych badań zostały porównane pomiarami
ex situ przeprowadzonych przy pomocy skaningowej mikroskopii
elektronowej. Wykazano zgodność wyników dla obu tych metod
badawczych, co potwierdza fakt znikomej hydratacji warstw srebra.
Pomiary osadzania zostały przeprowadzone dla szerokiego zakresu stężeń
suspensji nanocząstek srebra, siły jonowej oraz intensywności przepływu
suspensji. Wykazano, iż początkowe, liniowe odcinki kinetyki osadzania
nanocząstek, kontrolowane są transportem w objętości. Uzyskane wyniki
interpretowano ilościowo
przy modelu teoretycznego (randomalnej
sekwencyjnej adsorpcji (eRSA), co umożliwiło wyprowadzenie
uniwersalnego równania, opisującego transport masy do powierzchni
sensoru QCM-D. Równanie to może być wykorzystane do wyznaczenia
kinetyki adsorpcji białek, co pozwala na unikatowe wyznaczenie stopnia
ich hydratacji w warunkach in situ. Pomiary doświadczalne uzyskane w
przypadku fibrynogenu potwierdziły użyteczność tego podejścia,
umożliwiając jednoznaczne określenie masy zaadsorbowanego białka oraz
mechanizmu adsorpcji dla różnych wartości pH [2].
Literatura:
[1] M. Oćwieja, Z. Adamczyk, K. Kubiak, J. Colloid Interface Sci. 376, 1
(2012)
[2] K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, Langmuir, 31, 2988 (2015)
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Charakterystyka porównawcza właściwości fizykochemicznych
monomeru i dimeru albuminy ludzkiej
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Surowicza albumina ludzka (HSA) jest globularnym białkiem,
występującym w dużym stężeniu we krwi, gdzie pełni szereg funkcji.
Utrzymuje prawidłowe ciśnienie krwi i jest jej naturalnym buforem.
Dodatkowo, pełni rolę transportera wielu biocząstek potrzebnych do
prawidłowego funkcjonowania komórek. W przemyśle farmaceutycznym
albumina jest wykorzystywana jako stabilizator leków, zapobiegający
procesom agregacji. Mimo licznych funkcji, podawana wraz
z substancjami leczniczymi jest szybko usuwana z organizmu w trakcie
stanów patologicznych. Aby rozwiązać problem niskiej retencji
w organizmie postuluje się zwiększenie rozmiarów albuminy w procesie
chemicznej dimeryzacji białka. Nowy syntetyczny dimer ma stanowić
zamiennik monomeru albuminy jako substancji stabilizującej preparaty
lecznicze. Mimo licznych prac dotyczących syntetycznej formy dimeru
wciąż
brak
informacji
ilościowych
na
temat
właściwości
fizykochemicznych tego białka, jego stabilności i zdolności wiązania
ligandów jonowych.
W tym celu przeprowadzono szereg pomiarów fizykochemicznych
z uwzględnieniem procesów adsorpcji dimeru na powierzchni modelowej
miki oraz nośników koloidalnych. Wyznaczono po raz pierwszy średnicę
hydrodynamiczną syntetycznej formy dimeru (12.0 nm), wartości
potencjałów zeta oraz liczbę ładunków nieskompensowanych. Za pomocą
techniki potencjału przepływu przygotowano także monowarstwy białka na
powierzchni miki o kontrolowanym stopniu pokrycia. Wartości pokryć
maksymalnych wynosiły odpowiednio 0,64 mg m-2 dla rHSA i 0,5 mg m-2,
co sugeruje adsorpcję dimeru w orientacji „side-on”. Przeprowadzenie
cyklów pH potwierdziło stabilność monowarstw w szerokim zakresie pH
i siły jonowej. Otrzymane monowarstwy są podstawą przyszłych badań
odziaływań monowarstw białek z niskocząsteczkowymi ligandami
jonowymi.
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Wpływ temperatury na właściwości optyczne i poziom sygnału
w powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana nieciągłych
warstw srebra
Malwina Liszewska, Bartłomiej B. Jankiewicz, Piotr Nyga*
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
*e-mail: piotr.nyga@wat.edu.pl

Nieciągłe, wyspowe warstwy srebra są stosowane jako platformy do
powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (z ang. Surface
Enhanced Raman Spectroscopy SERS) [1]. Struktury te mogą być
wytwarzane na podłożach planarnych za pomocą fizycznego osadzania
z fazy gazowej (z ang. Physical Vapour Deposition PVD) [1-2].
Właściwości fizyczne tych warstw zależą od morfologii metalu, którą
można kontrolować przez dobór ilości naparowanego materiału,
wygrzewanie czy oddziaływanie promieniowaniem laserowym.
W pracy tej przedstawiono wyniki badań nad wpływem wygrzewania
nieciągłych, wyspowych warstw srebra na ich właściwości optyczne,
morfologię oraz sygnał SERS. Na podłoża szklane naparowano srebro
o grubości powyżej progu perkolacji. Następnie podłoża wygrzewano
w piecu muflowym w atmosferze otoczenia w różnych temperaturach
w zakresie od 100ºC do 300ºC. Testy tak uzyskanych platform pod kątem
wielkości sygnału SERS badano używając p-merkaptoaniliny (pMA).
Morfologia nieciągłych warstw srebra zmieniła się znacząco w wyniku
obróbki cieplnej. W efekcie powstały pojedyncze nanocząstki metalu.
Przekłada się to również na zmianę wartości transmitancji, odbicia oraz
absorpcji struktur srebrowych. Badania pokazały, że poziom sygnału SERS
zależy od morfologii warstw. Największe wzmocnienie uzyskano dla
podłoży wygrzewanych w temperaturze 200ºC.
Podziękowania:
Badania wykonano w ramach projektu LIDER/23/22/L-3/11/NCBR/2012
pt. „Nanostruktury plazmonowe do zastosowań w fotowoltaice
i optoelektronice” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
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Nanocząstki srebra dzięki wysoce rozwiniętej powierzchni aktywnej
oraz zdolności selektywnego i wydajnego utleniania wielu związków
organicznych są materiałem szczególnie pożądanym w katalizie. Ponadto
ze względu na unikalne właściwości biobójcze znajdują też szereg
zastosowań w biologii i medycynie Umiejętność kontrolowania ich
rozmiaru, kształtu, morfologii oraz właściwości powierzchniowych stwarza
możliwość efektywnego wykorzystania ich w wielu innych gałęziach
przemysłu i nauki, np. w powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii
ramanowskiej (SERS).
Przedmiotem badań było otrzymanie stabilnych suspensji
koloidalnego srebra metodą redukcji chemicznej z wykorzystaniem
wybranych
niskocząsteczkowych
reduktorów
organicznych
i nieorganicznych oraz przeprowadzenie pełnej charakterystyki
fizykochemicznej otrzymanych nanocząstek. Przez zmianę parametrów
reakcji otrzymano suspensje koloidalnego srebra o podobnej wielkości
nanocząstek lecz zróżnicowanych właściwościach powierzchniowych.
Wykorzystując zaś cytrynian trisodu jako reduktor i czynnik stabilizujący
oraz kontrolując proces nukleacji otrzymano nanocząstki srebra
o zróżnicowanej wielkości. Morfologię, kształt oraz rozkład wielkości
nanocząstek charakteryzowano za pomocą transmisyjnej mikroskopii
elektronowej (TEM), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz
mikroskopii sił atomowych (AFM). Stabilność oraz właściwości
powierzchniowe nanocząstek w szerokim zakresie sił jonowych oraz pH
określono z wykorzystaniem spektroskopii UV-vis, metody dynamicznego
rozpraszania światła (DLS) oraz metody mikroelektroforezy kapilarnej.
Znając ruchliwość elektroforetyczną oraz wielkość nanocząstek
w określonych warunkach pH oraz siły jonowej obliczono ładunek
nieskompensowany oraz gęstość ładunku.
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Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości ujemnie
naładowanych nanocząstek srebra silnie zależą od natury wykorzystanych
w czasie syntezy reagentów. Użycie związków o podwyższonej ilości grup
jonogennych takich jak np. tanina skutkuje otrzymaniem nanocząstek
srebra o dużej gęstości ładunku powierzchniowego dzięki czemu
stabilnych. Ponad to, jak wykazały badania, znajomość powierzchniowych
właściwości nanocząstek pozwala również na ich efektywne i trwałe
osadzenie na nośnikach stałych, co stwarza możliwość wytwarzania
funkcjonalnych katalizatorów i pokryć antybakteryjnych o kontrolowanej
zawartości srebra.
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Otrzymywanie biwarstw ditlenek tytanu/nanocząstki srebra
w procesie kontrolowanej dyfuzji
Julia Maciejewska, Magdalena Oćwieja, Zbigniew Adamczyk,
Elżbieta Bielańska, Bogna Napruszewska
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,
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Liczne badania opisane w literaturze wykazują, że nanocząstki srebra
osadzone na powierzchni ditlenku tytanu posiadają niezwykłe właściwości
optyczne. Dlatego też są obiecującymi materiałami mogącymi znaleźć
zastosowanie m.in. w ogniwach słonecznych, półprzewodnikach
i urządzeniach przeciwodbiciowych. Jednakże efektywne otrzymywanie
powtarzalnych biwarstw TiO2/Ag wciąż pozostaje wyzwaniem dla
naukowców. W tej pracy, zaproponowano preparatykę dobrze
zdefiniowanych powłok TiO2/Ag w procesie zaproponowanym przez
autorów z wykorzystaniem dobrze suspensji ditlenku tytanu i srebra.
Nanocząstki ditlenku tytanu o średnicy 46 nm tworzą warstwę nośną
wykazującą punkt izoelektryczny przy pH 6,4. Nanocząstki srebra
tworzące warstwę zewnętrzną zsyntetyzowano metodą redukcji chemicznej
w obecności nieorganicznych soli fosforanowych. Pomiary ruchliwości
elektroforetycznej wykazały, że potencjał zeta nanocząstek srebra jest
ujemny dla szerokiego zakresu pH i siły jonowej. Na tej podstawie
wybrano optymalne warunki adsorpcji nanocząstek srebra na powierzchni
TiO2. Maksymalny stopień pokrycia warstwy nośnej otrzymano prowadząc
eksperymenty w różnych warunkach siły jonowej oraz czasu osadzania.
Następnie, monowarstwę nanocząstek srebra utworzono w procesie
kontrolowanej dyfuzji. Pokrycie biwarstw TiO2/Ag oznaczono poprzez
bezpośrednie zliczenie zaadsorbowanych nanocząstek z obrazów
mikroskopowych AFM i SEM. Wyniki doświadczalne wykazały, że przy
dłuższych czasach osadzania pokrycie warstwy nanocząstkami srebra
zwiększa się znacznie wraz ze wzrostem siły jonowej. W ten sposób
wykazano, iż powstawanie podwójnych warstw zależy w dużej mierze od
oddziaływań elektrostatycznych oraz to, że możliwe jest wytworzenie
jednolitego filmu TiO2/Ag o pożądanej strukturze.
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Metody statystycznej analizy danych adsorpcyjnych – dopasowanie
danych eksperymentalnych do modelu teoretycznego
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Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii Zakład
Radiochemii i Chemii Koloidów. ad.k.mysliwiec@gmail.com,
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1

Na analizę danych adsorpcyjnych składać się powinien szereg
ważnych składników. Począwszy od oszacowania niepewności pomiaru dla
pojedynczego punktu, przez określenie parametrów dopasowania izotermy,
na estymacji przedziałów ufności modelu kończąc. W kontekście
wiarygodnej interpretacji wyników jest to zadanie równie ważne co
przemyślane
zaplanowanie
eksperymentu
i
precyzyjne
jego
przeprowadzenie [1].
Przykład takiego postępowania przedstawiono w oparciu o dane
adsorpcyjne enancjomerów fenyloalaniny na graficie w 25 stopniach
Celsjusza. Układ został dokładnie opisany dzięki pomiarom ładunku
powierzchniowego przy pomocy miareczkowania potencjometrycznego.
W określeniu struktury ciała stałego pomocna okazała się
niskotemperaturowa adsorpcja azotu. Jego zachowanie w roztworze
przebadano dzięki analizie zależności potencjału zeta zawiesiny od pH
i mocy jonowej oraz poprzez badanie rozkładu ziarnowego grafitu
w roztworze.
Adsorpcyjne dane eksperymentalne dopasowano numerycznie do
modeli adsorpcyjnych oraz przeprowadzono szczegółową analizę
przedziałów ufności parametrów dopasowania [2-5]. Na tej podstawie
stwierdzono, że w badanym układzie nie ma żadnych różnic jeżeli chodzi o
wielkość adsorpcji enancjomerów fenyloalaniny – proces nie jest więc
enancjoselektywny, co jednoznacznie świadczy o tym, że w układzie mamy
do czynienia z chiralnością pochodzącą jedynie ze strony molekuł
aminokwasu. Jednocześnie nieznaczne różnice pomiędzy wielkościami
adsorpcji (rzędu 2-3%) przy jednoczesnym braku statystycznie istotnej
różnicy pomiędzy parametrami dopasowania modeli wskazuje na potrzebę
przeprowadzania tego typu szczegółowej analizy danych podczas
interpretacji wyników eksperymentów adsorpcyjnych.
Literatura:
[1] M. I. El-Khaiary, Journal of Hazardous Materials, 158, 73, (2008).
[2] P. Konieczka, J. Namieśnik, Ocena i Kontrola Jakości Wyników
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Wyznaczenie konformacji białka (fibrynogenu) na podstawie adsorpcji
cząstek koloidalnych
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Głównym celem przeprowadzonych badań było rozwinięcie
efektywnej metody detekcji monowarstw białkowych na powierzchniach
ciało stałe/elektrolit, w warunkach in situ (Rys. 1). Metoda ta, określana
mianem wzmocnienia koloidalnego (CE) opiera się na wykorzystaniu
elektrostatycznych oddziaływań cząstek koloidalnych z cząsteczkami białka
tworzącymi monowarstwę. Technika ta została wykorzystana do
charakterystyki monowarstw fibrynogenu ludzkiego na powierzchni miki
tworzonych w warunkach transportu dyfuzyjnego przy pH 3.5 oraz 7.4 dla
szerokiego zakresu sił jonowych. Stężenie powierzchniowe fibrynogenu
(pokrycie) Nf wyznaczano ilościowo przy użyciu obrazowania techniką
AFM pojedynczych cząsteczek. Jako układ koloidalny zastosowano
suspensję ujemnie naładowanego lateksu polistyrenowego o wielkości
cząstek 820 nm. Pokrycie lateksu wyznaczano przy pomocy mikroskopii
optycznej oraz mikroskopii sił atomowych. Właściwości elektrokinetyczne
monowarstw oraz ich stabilność były określane przy użyciu metody
potencjału przepływu. Wykazano, że dla pH 3.5 fibrynogen adsorbuje się
nieodwracalnie dla zakresu siły jonowej od 4x10-4 do 0.15 M. Dla pH 7.4,
zaobserwowano częściową desorpcję cząsteczek fibrynogenu w orientacji
prostopadłej dla siły jonowej poniżej 10-2 M, natomiast cząsteczki
w orientacji równoległej nie ulegają desorpcji. Te różne orientacje
cząsteczek oraz strukturę monowarstw fibrynogenu określano przy użyciu
powyższej
metod
CE
używając
mikrosfer
polistyrenowych,
charakteryzujących
się
ujemnym
ładunkiem
powierzchniowym.
Zaobserwowano anomalne zjawisko osadzania cząstek lateksu na
powierzchniach charakteryzujących się również wypadkowym ładunkiem
ujemnym, co wyjaśniono przy użyciu modelu opierającego się na
heterogenicznym rozkładzie ładunku powierzchniowego. Dla pH 3.5
obserwowano osadzenie lateksu nawet dla niskich sił jonowych, gdy
odległość równowagowa cząsteczek wynosiła 70 nm. Natomiast dla pH 7.4
ta krytyczna odległość wynosiła 23 nm. Pomiary te potwierdziły, że
monowarstwy fibrynogenu dla tych warunków adsorpcji składają się
zarówno z cząsteczek zorientowanych prostopadle, jak też równolegle.
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Ponadto wykazano, że dodatni ładunek jest zlokalizowany na końcu
łańcuchów αA cząsteczek fibrynogenu.
Przeprowadzone pomiary wykazały jednoznacznie, że metoda CE
może być zastosowana jako efektywne narzędzie do określania
mechanizmów adsorpcji białek na powierzchniach międzyfazowych ciało
stałe/elektrolit, w szczególności orientacji i konformacji cząsteczek, co ma
istotne znaczenie poznawcze. Uzyskane wyniki mogą być również
wykorzystane w sposób praktycznych do wytwarzania monowarstw białek
o ściśle zdefiniowanym pokryciu i orientacji cząsteczek, co umożliwia
efektywne przeprowadzenie testów immunologicznych o wysokiej czułości.

Rys. 1. Schemat metody wzmocnienia koloidalnego stosowanej dla określenia
orientacji cząsteczek fibrynogenu oraz rozkładu ładunku elektrokinetycznego.
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Regularne układy nano - wgłębień w aluminium do potencjalnych
zastosowań w technice SERS w zakresie UV
Małgorzata Norek
Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
malgorzata.norek@wat.edu.pl; mnorek73@gmail.com

Z uwagi wiele potencjalnych zastosowań w dziedzinach takich jak
medycyna, biotechnologia, czy optoelektronika coraz intensywniej
poszukuje się materiałów generujących rezonans plazmonowy w obszarze
ultrafioletu. Plazmonika UV mogłaby zostać wykorzystana również
w technice SERS. Wiele ważnych biologicznie molekuł, tj. białka czy
kwasy nukleinowe zawiera fragmenty, które absorbują światło w UV.
Selektywne wzmocnienie sygnału od tych fragmentów pozwoliłoby uzyskać
szczegółowe informacje na temat np. konformacji białka. Stosowane do tej
pory podłoża wykorzystują głównie nano-cząstki metali tj. Au, Ag, które
mają znakomite właściwości plazmonowe w zakresie widzialnym i/lub
podczerwieni. Metale te jednak nie generują rezonansu plazmonowego
w UV. Wynika to z obecności przejść międzypasmowe w obszarze
odpowiednio 2.4 i 3.8 eV, które przyczyniają się do znaczącego osłabienia
prawdopodobieństwa wzbudzenia kolektywnego drgania elektronów w UV.
Zlokalizowane w wąskim zakresie energii w pobliżu 1.5 eV przejście
międzypasmowe w aluminium umożliwia generację rezonansu
plazmonowego w ultrafiolecie. Obecnie poszukuje się metod otrzymywania
nanostruktur Al o odpowiedniej morfologii, co pozwoliłoby na łatwe
dostrajanie częstotliwości drgań fali elektromagnetycznej odpowiadającej
rezonansowi plazmonowemu do dowolnej energii. Wydaje się, że jedną
z najprostszych i najbardziej ekonomicznych metod wytwarzania takich
nanostruktur jest elektrochemiczne anodowanie czystego aluminium. Dzięki
temu procesowi możemy uzyskać bardzo regularne układy nano-wgłębień
o zmiennej odległości między ich środkami (Dc), poprzez prostą zmianę
napięcia zastosowanego podczas procesu anodowania.
Na Rys. 1 przedstawiono widmo reflektancji dla nano-wgłębień o Dc
równej 246 i 456 nm [1]. Widać charakterystyczne dla rezonansu
plazmonowego piki, które przypadają na zakres UV. Zmierzono również
czułość układu na zmianę współczynnika załamania światła, wynoszącą
odpowiednio ~190 nm/RIU i ~ 290 nm/RIU. Ponadto zaobserwowano
wzrost czułości układu po pokryciu nano-wgłębień Al metalami tj. Ag czy
Cu (Rys. 2) [2]. Nano-wgłębienia Al mogą stanowić obiecujące podłoża do
analizy SERS w zakresie UV.
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Rys. 1 Widma reflektancji dla nano-wgłębień Al o Dc wynoszącej odpowiednio
246 i 456 nm. W prawym dolnym rogu czułość układu na zmianę współczynnika
załamania światła w [nm/RIU][1].
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Rys. 2 Czułość układu nano-wgłębień Al o Dc wynoszącej odpowiednio 238 i
460 nm pokrytych cienką warstwa Ag i Cu w zależności od współczynnika
załamania światła [2].

Literatura:
[1] M. Norek, M. Włodarski, P. Matysik, „UV plasmonic-based sensing
properties of aluminum nanoconcave arrays.” Current Applied Physics, 14,
2014, 1514-1520.
[2] M. Norek, M. Włodarski, W. J. Stępniowski, „Tailoring of UV/violet
plasmonic properties in Ag, and Cu coated Al concaves arrays.” Applied
Surface Science, 314, 2014, 807-814.
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Synteza i stabilność nanocząstek metali i ich monowarstw
Magdalena Oćwieja
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
ncocwiej@cyf-kr.edu.pl

Chemiczne metody syntezy nanocząstek metali i tlenków umożliwiają
kontrolę ich wielkości, kształtu, morfologii, a także właściwości
powierzchniowych. Z tego powodu stabilne suspensje nanocząstek srebra
i złota otrzymywano metodami redukcji z wykorzystaniem
niskocząsteczkowych związków organicznych i nieorganicznych, a tlenki
żelaza w reakcjach hydrolizy kwasowej i zasadowej. Kształt oraz rozkład
wielkości nanocząstek wyznaczano za pomocą transmisyjnej i skaningowej
mikroskopii elektronowej (TEM, SEM) oraz mikroskopii sił atomowych
(AFM). Stabilność oraz właściwości powierzchniowe nanocząstek
w szerokim zakresie sił jonowych, pH i temperatury określano
z wykorzystaniem spektroskopii UV-vis, techniki dynamicznego
rozpraszania światła (DLS) oraz metody mikroelektroforezy kapilarnej.
Znając ruchliwość elektroforetyczną oraz wielkość nanocząstek
wyznaczono potencjał zeta, liczbę ładunków nieskompensowanych oraz
gęstość ładunku nanocząstek w określonych warunkach pH oraz sił
jonowych.
Posiadając precyzyjnie scharakteryzowane nanocząstki metali
i tlenków rozpoczęto badania nad mechanizmami ich osadzania na
powierzchniach stałych. Muskowit (mika) będący naturalnym
glinokrzemianem warstwowym o ujemnym ładunku powierzchniowym
stanowił modelową powierzchnię dla osadzania dodatnio naładowanych
nanocząstek tlenków żelaza (α-Fe2O3). Procesy formowania ujemnie
naładowanych monowarstw nanocząstek metali prowadzono na
powierzchniach miki modyfikowanych przez adsorpcję kationowych
polielektrolitów: PEI, PAH, PDDA oraz PLL. Osadzanie nanocząstek na tak
utworzonych
powierzchniach
heterogenicznych
monitorowano
z wykorzystaniem metod mikroskopowych (AFM, SEM) oraz
elektrokinetycznych (potencjał przepływu). Znając rozmiar nanocząstek
oraz ich stężenie powierzchniowe obliczano pokrycie utworzonych
monowarstw w funkcji czasu, wyznaczając tym samym kinetyki osadzania.
Systematyczne badania potwierdziły, że osadzanie jest kontrolowane
transportem dyfuzyjnym, a jego początkowa szybkość jest proporcjonalna
do stężenia nanocząstek w objętości. Natomiast, dla długich czasów,
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znaczącą rolę odgrywają zjawiska blokowania powierzchni powodujące
otrzymanie pokrycia maksymalnego.
W
celu
ilościowego
określenia
wpływu
oddziaływań
elektrostatycznych na wartość pokrycia maksymalnego, przeprowadzono
doświadczenia nad osadzaniem nanocząstek dla różnych sił jonowych oraz
stężeń suspensji. Obserwowany wzrost pokrycia maksymalnego
monowarstw wraz z siłą jonową suspensji wynikał ze zmniejszania się
zasięgu oddziaływań odpychających między nanocząstkami. Dla siły
jonowej 0,03 M otrzymano monowarstwy nanocząstek srebra i hematytu o
pokryciu maksymalnym 38% i 41%. W literaturze, jak dotąd, nie opisano
monowarstw nanocząstek o tak wysokim pokryciu otrzymanych w
procesach samoorganizacji. Wyniki badań posłużyły także do opracowania
metody wyznaczania wielkości cząstek na podstawie szybkości ich
osadzania oraz znajomości stężenia suspensji.
Dodatkowo zbadanao proces tworzenia biwarstw nanocząstek αFe2O3/Ag przy wykorzystaniu metody potencjału przepływu oraz
obrazowania SEM w tyrbie elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). W
toku badań wykazano, że dla pokrycia powyżej 20%, potencjał zeta
biwarstw pozostaje niezależny od substratu i stopnia pokrycia przyjmując
wartość –35 mV dla siły jonowej 0.01 M. Wyniki doświadczalne
zinterpretowanano w oparciu o opracowany trójwymiarowy model
elektrokinetyczny 3D.W dalszej części prac uwagę skupiono na zbadaniu
procesów desorpcji nanocząstek z otrzymanych pokryć. Wyniki pomiarów
wykazały, że proces ich uwalniania jest zależny od rozmiaru, a także siły
jonowej, pH oraz temperatury. Uzyskane wyniki doświadczalne
analizowano teoretycznie w oparciu o model losowej adsorpcji
sekwencyjenj (RSA), dzięki czemu możliwe stało się wyznaczenie
równowagowej stałej adsorpcji (Ka) oraz głębokości minimum energii (ϕm).
W odróżnieniu od przewidywań wynikających z klasycznej teorii DLVO,
wartości ϕm obliczone na podstawie danych doświadczalnych, były
praktycznie niezależne od wskazanych parametrów. W związku
z nieadekwatnością teorii DLVO, wysunięto hipotezę, że za mechanizmy
wiązania nanocząstek z monowarstwami polielektrolitów są odpowiedzialne
oddziaływania między parami jonowymi utworzonymi w strefie
oddziaływania.
Dodatkowo
zaproponowano
również,
procedurę
wyznaczania izoterm adsorpcji wykorzystujących model RSA, w oparciu
o znajomość wartości równowagowej stałej adsorpcji obliczonej na
podstawie pomiarów desorpcji.
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Zastosowanie nanocząstek srebra do oznaczania gentamycyny
Anna Pawlik, Magdalena Jarosz, Grzegorz Sulka
Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków,
pawlika@chemia.uj.edu.pl

Dzięki swoim unikalnym właściwościom optycznym i elektrycznym,
nanocząstki srebra, AgNP, znalazły szerokie zastosowanie, m.in. w analizie
chemicznej. W skali makrometrycznej srebro nie wykazuje właściwości
luminescencyjnych, ale w skali nanometrycznej obserwuje się zjawisko
powierzchniowego rezonansu plazmonowego (surface plasmon resonance,
SPR). Widma UV-Vis nanocząstek srebra charakteryzują się obecnością
plazmonowego pasma absorpcyjnego, którego położenie zależy od ich
rozmiarów. Przyłączenie różnych molekuł do powierzchni AgNP skutkuje
zmniejszeniem absorbancji odpowiadającej temu pasmu. Metoda ta może
zostać wykorzystana w oznaczaniu antybiotyków aminoglikozydowych,
np. gentamycyny [1]. Dzięki swoim zdolnościom wnikania do kości oraz
właściwościom antybakteryjnym gentamycyna jest szeroko stosowana w
implantologii [2].
Nanocząstki srebra, wykorzystane do oznaczenia gentamycyny,
zostały zsyntezowane metodą chemicznej redukcji z zastosowaniem
azotanu(V) srebra (AgNO3) jako substratu, dodecylosiarczanu(VI) sodu
(SDS) jako stabilizatora i borowodorku sodu (NaBH4) jako reduktora,
zgodnie z metodą opracowaną przez Caglayan et.al. [1]. Roztwór
zawierający SDS i NaBH4 był mieszany przez 30 min na mieszadle
magnetycznym, po czym dodano do niego po kropli roztwór AgNO3.
Powstały żółty roztwór był dodatkowo mieszany przez godzinę. W celu
uzyskania połączenia między gentamycyną a AgNP mieszano oba roztwory
w odpowiednim stosunku objętościowym. W wyniku przyłączenia
antybiotyku do powierzchni nanocząstek srebra doszło do zmiany barwy
roztworu z żółtej na czerwoną. Widma kompleksu gentamycyna-AgNP
były zarejestrowane po 60 min. w zakresie długości fali 190 – 800 nm.
Przedstawiona metoda oznaczania gentamycyny z zastosowaniem
nanocząstek srebra została wykorzystana do oznaczenia leku uwolnionego
z nośnika leku opartego na nanoporowatym tlenku tytanu(IV).
Literatura:
[1] M.G. Caglayana, O. Feyyaz, Spectroscopy Letters: An International
Journal for Rapid Communication, 47, 771, (2014).
[2] M. Lucke, G. Schmidmaier, S. Sadoni, B. Wildemann, R. Schiller, N.P.
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Wykorzystanie pochodnych 1,8-diamidokarbazolu do detekcji jonów
siarczanowych (VI) metodą spektroskopii SERS
Piotr Piotrowski, Robert Pomorski, Michał Chmielewski, Jolanta Bukowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1
p.piotrowski@chem.uw.edu.pl

Użycie soli nieorganicznych w przemyśle prowadzi do ich
przedostania wraz z odpadami do środowiska. Przekłada się to na
podwyższoną ekspozycję organizmów żywych na aniony, które wywołują
poważne schorzenia, jak np. zaburzenia czynności tarczycy [1] czy układu
pokarmowego [2]. Z tego względu konieczne jest poszukiwanie nowych
metod detekcji anionów, przede wszystkim w niewielkim stężeniu.
Wykazano [3], że pochodne 1,8-diaminokarbazolu są efektywnymi
receptorami anionu siarczanowego (VI). Budowa 1,8-diamidokarbazolu
umożliwia efektywne oddziaływanie z anionami dzięki wnęce utworzonej
przez trzy grupy N-H, zdolne do tworzenia wiązań wodorowych
z anionem. Funkcjonalizacja cząsteczki 1,8-diaminokarbazolu resztą
kwasu R-liponowego pozwala na podłączenie jej do powierzchni metalu
poprzez utworzenie wiązań metal-siarka. W pracy wykorzystano tak
wytworzone monowarstwy kilku 1,8-diamidokarbazoli na chropowaconym
podłożu Ag do detekcji jonów siarczanowych metodą powierzchniowo
wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (surface enhanced Raman
scattering, SERS).

Rys. 1. Wzór strukturalny 1,8-diamidokarbazoli stosowanych w pracy. R oznacza
grupę fenylową, t-butylową lub resztę kwasu R-liponowego.

Literatura:
[1] L. E. Braverman, X. M. He, S. Pino, M. Cross, B. Magnani, S. H.
Lamm, M. B. Kruse, A. Engel, K. S. Crump, and J. P. Gibbs, J. Clin.
Endocrinol. Metab., 90, 700 (2005).
[2] W. D. Heizer, R. S. Sandler, E. Seal Jr, S. C. Murray, M. G. Busby, B.
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Charakterystyka oddziaływania białek układu kontaktu z białkami
ściany komórkowej Candida albicans: enolazą i mutazą
fosfoglicerynianową
K. Seweryn, A. Kluza, A. Kozik, M. Rąpała-Kozik
Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki
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Osoczowy układ produkcji mediatorów stanu zapalnego jakim są
kininy formowany jest na powierzchni komórek przez zestaw
współpracujących ze sobą białek - dwóch proteaz serynowych: czynnika
XII (czynnika Hagemana) i prekalikreiny (PK) oraz wielkocząsteczkowego
kininogenu (HK) będącego prekursorem kinin. Aktywacja tego układu
może następować w wyniku bezpośredniego kontaktu jego składników
z komórkami gospodarza oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi, w tym
także oportunistycznymi patogenami, do których zaliczamy drożdżaki
z rodzaju Candida.
W obliczu narastającego problemu zakażeń grzybiczych, w których
drożdżaki mogą wykorzystywać produkcję kinin w rozprzestrzenianiu się
infekcji, poszukiwanie stosownych celów terapeutycznych jest istotnym
elementem w projektowaniu odpowiednich leków. Zatem poznanie
głównych czynników drożdżowych biorących udział w aktywacji układu
generacji kinin, a co najważniejsze określenie mechanizmu jego
uruchamiania wydaje się mieć szczególne znaczenie.
Obecnie wiadomo, iż białka ściany komórkowej C. albicans mogą
wiązać białka układu kontaktu oraz prowadzić do generacji kinin
z kininogenu. Wśród receptorów układu kontaktu znajdują się między
innymi enzymy szlaku glikolizy, należące do coraz lepiej poznanej grupy
białek określanych mianem „moonlighting proteins”, które występując
w komórce uczestniczą w jej procesach metabolicznych, ale pojawiając się
w sposób celowy na powierzchni komórek drożdżaków pełnią szereg
nieoczekiwanych funkcji w tym oddziałują z szeregiem białek gospodarza.
Do grupy tej należy między innymi enolaza oraz mutaza
fosfoglicerynianowa C.albicans.
Celem naszej pracy była charakterystyka oddziaływania enolazy oraz
mutazy
fosfoglicerynianowej
z
białkami
układu
kontaktu
z wykorzystaniem systemu łączącego w sobie elementy chromatografii
powinowactwa z nowym sposobem detekcji oddziałujących molekuł
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wykorzystujących zjawisko optyczne zwane powierzchniowym
rezonansem plazmonowym – SPR. Natomiast użycie fotoreaktywnego
sieciowania białek wraz z spektrometrią mas umożliwiło lokalizację
w cząsteczce czynnika XII oraz w cząsteczce prekalikreiny miejsc wiązania
obu enzymów. W przeprowadzonych badaniach wyznaczyliśmy stałe
wiązania tworzonych kompleksów białkowych oraz określiliśmy parametry
kinetyczne ich oddziaływania. Możliwość modulacji tych oddziaływań
w wyniku zastosowania odpowiednich terapeutyków może prowadzić do
wskazania skutecznych metod leczenia grzybic systemowych.
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Badanie kinetyki adsorpcji aromatycznych związków organicznych na
mikroporowatym węglu aktywnym w układach wieloskładnikowych
Małgorzata Sęczkowskaa, Adam Wojciech Marczewskib,
Anna Deryło-Marczewskac
UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin,
m.a.seczkowska@gmail.com

Duży skok cywilizacyjny wielu krajów na świecie spowodował
znaczny wzrost zagrożenia emisją substancji toksycznych. W gronie tych
substancji liczną grupę stanowią aromatyczne związki organiczne, a wśród
nich: pestycydy, barwniki, fenole, surfaktanty oraz środki
farmakologiczne. Substancje te są na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie,
w konsekwencji czego łatwo migrują w środowisku. W dobie
intensywnego rozwoju przemysłu poważnym problemem staje się
obecność dużych ilości wyżej wymienionych związków w wodach
i ściekach. To z kolei zrodziło potrzebę opracowania technologii mającej
na celu całkowitą eliminację lub minimalizację stężenia substancji
toksycznych z wód naturalnych i ścieków. Okazuje się, że bardzo
skuteczną metodą oczyszczania płynów jest adsorpcja z zastosowaniem
węgla aktywnego jako adsorbentu. Obecność różnego rodzaju
aromatycznych związków organicznych pochodzenia naturalnego, czy też
syntetycznego może w istotny sposób wpływać na przebieg technologii
oczyszczania za pomocą adsorpcji. Dlatego też ważne jest określenie
wzajemnych interferencji w procesie adsorpcji pomiędzy substancjami
występującymi w wodach i ściekach [1-2].
Celem niniejszej pracy było zbadanie kinetyki adsorpcji wybranych
związków organicznych na mikroporowatym węglu aktywnym w układach
wieloskładnikowych.
Literatura:
[1] S. Chiron, A. Fernandez-Alba, A. Rodriguez, E. Garcia-Clavo, Water
Res., 34, 366, (2000).
[2] L. Clausen, I. Fabricius, L. Madsen, J. Environ. Qual., 30, 846, (2001).
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Symulacje dynamiki molekularnej błony prostasomu
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Prostasomy są błoniastymi organellami należącymi do grupy
egzosomów, czyli submikroskopowych (średnica 50-500 nm) pęcherzyków
wydzielniczych. Wśród wielu funkcji przypisywanych prostasomom istotną
rolę pełni proces bezpośredniego oddziaływania na plemniki poprzez fuzję
z błonami gamet. Te jedno- lub wielowarstwowe pęcherzyki, odkryte w
roku 1978 przez grupę naukowców kierowana przez Prof. G. Ronquista,
zawierają znaczną ilość fosfolipidów takich jak sfingomielina,
fosfatydyloseryna, fosfatydylocholina oraz fosfatydyloetanoloamina.
Innym istotnym lipidem obecnym w membranie prostasomu jest
cholesterol, który stanowi aż 2/3 wszystkich lipidów.
Skład membrany prostasomu różni się znacząco od składu membran
innych struktur występujących w ludzkim organizmie. Nie wiadomo
dotychczas, w jaki sposób jest on rozmieszczony w membranie przy tak
dużym stężeniu, ponieważ struktura i właściwości dwuwarstw bogatych
w cholesterol są dalekie od pełnego wyjaśnienia. W literaturze dostępne są
stosunkowo liczne wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych
przeprowadzonych na dwuwarstwach zawierających cholesterol jako jeden
ze składników. Równocześnie, badania dotyczące membran zawierających
cholesterol w tak dużym stosunku do fosfolipidów, są nieliczne i dotyczą
głównie określenia składu membrany.
Celem prezentowanej pracy jest ilościowy opis struktury
dwuwarstwy lipidowej złożonej z cholesterolu oraz fosfolipidów
w stosunku 2:1. Przeprowadziliśmy pełno-atomowe symulacje
komputerowe dynamiki molekularnej o czasie kilkuset nanosekund,
pozwalającym na uzyskanie prawidłowej relaksacji tak skomplikowanego
układu. Uzyskane rozkłady gęstości prawdopodobieństwa poszczególnych
molekuł w dwuwarstwie lipidowej oraz ich funkcje korelacyjne wskazują,
że właściwości strukturalne i dynamiczne dwuwarstwy w istotny sposób
zależą od zawartości cholesterolu. Wykazaliśmy, iż średnia grubość
symulowanej błony z wysoka zawartością cholesterolu wzrosła o 41%
w porównaniu z błoną o tym samym składzie fosfolipidowym lecz
niezawierającą cholesterolu. Porównanie współczynników dyfuzji
fosfolipidów w tych dwóch układać oraz zmiana ich wartości
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z 0.52 ± 0.14 × 10-7 cm2/s na 0.14 ± 0.07 × 10-7 cm2/s, pozwala stwierdzić,
iż obecność molekuł cholesterolu wpływa na zwiększenie płynności
dwuwarstwy. Zaobserwowaliśmy również tworzenie się klastrów
złożonych z kilku molekuł cholesterolu wewnątrz dwuwarstwy (Rys.1).

Rys 1. Ilustracja sześciu molekuł cholesterolu oraz molekuły wody,
zlokalizowanych wewnątrz dwuwarstwy fosfolipidowej. Atomy tlenu oznaczono
kolorem czerwonym, atomy wodoru oznaczono kolorem białym. Grupy
hydroksylowe cholesterolu są zaznaczone jako półprzezroczyste. Łańcuchy dwóch
molekuł cholesterolu zostały usunięte dla poprawy przejrzystości.

Finansowanie:
Badania zostały wykonane w ramach projektu pn. Interdyscyplinarne Studia
Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
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Wytwarzanie i charakteryzacja struktur plazmonicznych do
zastosowań w fotowoltaice
Zbigniew Starowicz

Nowoczesne ogniwa słoneczne coraz częściej łączą w swojej
architekturze zmniejszenie zużycia materiałów fotoaktywnych ze
zwiększeniem wydajności energetycznej, celu redukcji kosztów pozyskania
energii słonecznej. Wraz ze zmniejszeniem grubości ogniw,
w technologiach cienkowarstwowych, organicznych i nowych koncepcjach
ogniw opartych o nanomateriały nie istnieje już możliwość zastosowania
znanych do tej pory sposobów zmniejszania strat optycznych, jak
teksturyzacja powierzchni czy warstwy antyrefleksyjne. Konieczne jest
wykorzystanie nowych materiałów i struktur umożliwiających związanie
światła z obiektami w nono skali. Takie możliwości dają struktury
plazmoniczne metali.
Celem niniejszej pracy było opracowanie i wykonanie w oparciu
o nanocząstki srebra struktur plazmonicznych, które mogłyby zostać
zastosowane w ogniwach słonecznych. Podstawowymi zjawiskami, które
powodują zasadność stosowania takich struktur są silne rozpraszanie
światła oraz wzmocnienie bliskiego pola elektrycznego wokół nanocząstki
w warunkach rezonansu plazmonowego. Srebro zostało wybrane jako
materiał do badań z uwagi na występowanie rezonansu plazmonowego
w istotnym z punktu widzenia fotowoltaiki zakresie długości fali, niską
absorpcję własną oraz stosunkową dobrą elastyczność w zakresie
kształtowania różnego rodzaju nanostruktur.
Szczególny nacisk położono na metody wytwarzania potencjalnie
przydatnych dla fotowoltaiki nanostruktur srebra, ich aspekty
mikrostrukturalne, jak również wynikające z tego właściwości. Własności
plazmoniczne silnie zależą takich parametrów jak wielkość i kształt
nanocząstek oraz otocznie, dlatego też wymagana jest dobra kontrola tych
parametrów mikrostruktury. Otrzymano różne nanostruktury różniące się
morfologią nanocząstek oraz potencjalnym zastosowaniem. Zastosowane
metody wytwarzania to osadzanie fotochemiczne, technika formowania
nanowysp z cienkich warstw (Metal Island Film, MIF) oraz adsorpcję
z koloidów. Prace eksperymentalne były wspomagane przez symulacje
komputerowe. Umożliwiły one istotne postępy w zrozumieniu
podejmowanego zagadnienia poprzez określenie interakcji nanocząstek ze
światłem.
W aspekcie metody fotochemicznej wynikiem niniejszej rozprawy
było opracowanie warunków osadzania małych nanocząstek srebra na
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podłożu dwutlenku tytanu. Średnia wielkość nanocząstek była poniżej
50 nm, która zmieniała się wraz ze zmianą stężenia prekursora srebra oraz
intensywności światła laserowego. Głównym cechą tych nanocząstek było
silnie wzmocnienie bliskiego pola elektrycznego. W metodzie MIF badano
parametry nanoszenia i obróbki cieplnej warstw Ag jako czynników
kształtujących mikrostrukturę nanowysp. Spory nacisk położono na
koncepcje zastosowania nanocząstek na przedniej powierzchni ogniwa. Dla
tej konfiguracji za pomocą symulacji komputerowych opracowano
optymalny rozmiar nanocząstek oraz pokrycie powierzchni. Następnie
zbadano proces adsorpcji nanocząstek z suspensji koloidalnych. Zmierzone
własności otrzymanych układów poddano ponownej analizie metodami
symulacji komputerowych. Finalnym efektem było zastosowanie
nanocząstek w krzemowych ogniwach słonecznych, uzyskując 8,2 %
poprawę sprawności konwersji fotowoltaicznej.
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Charakterystyka monowarstw fibrynogenu na mice przy pomocy
metod elektrokinetycznych i wzmocnienia koloidalnego
Monika Wasilewska, Zbigniew Adamczyk, Małgorzata Nattich-Rak
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN

Ze względu na kluczowa rolę fibrynogenu (HPF) w procesach
krzepnięcia krwi, gojenia ran, adhezji płytek krwi, wiele prac
doświadczalnych poświęcono procesowi adsorpcji tego białka. Jednakże
dotychczas nie został w pełni wyjaśniony mechanizm tych procesów.
Niniejsza praca dotyczy wyznaczenia właściwości elektrokinetycznych
oraz określenia struktury zaadsorbowanych warstewek fibrynogenu przy
użyciu metody potencjału przepływu - jednej z najbardziej czułych metod
in situ oraz metodę wzmocnienia koloidalnego użyteczną w badaniach
określających orientację cząsteczek fibrynogenu na powierzchni.
Głównym celem badań było określenie konformacji cząsteczek
fibrynogenu tworzących monowarstwę na mice w warunkach pH 3.5 i 7.4.
Na podstawie pomiarów potencjału przepływu ustalono, że dla pH
3.5 i 7.4 oraz siły jonowej w zakresie 3x10-4 - 0.15 M fibrynogen adsorbuje
sie nieodwracalnie na powierzchni. Potwierdzono również, że
monowarstwy fibrynogenu utworzone dla obydwu wartości pH
charakteryzuja sią obecnością cząsteczek fibrynogenu zaadsorbowanych w
orientacjach side-on oraz end-on. Dla pH 3.5 populacja cząsteczek
zaadsorbowanych w orientacji side-on jest niewielka, natomiast cząsteczki
zaadsorbowane w orientacji end-on przyjmują konformację wydłużoną.
Dla pH 7.4 łańcuchy boczne Aα cząsteczek fibrynogenu zaadsorbowanych
w orientacji side-on znajdują się pod czasteczką, która lewituje nad
ujemnie naładowaną powierzchnią miki. Kolejna seria pomiarów
wykorzystująca metodę wzmocnienia koloidalnego pozwoliła na określenie
grubości monowarstw fibrynogenu, które wynosiły odpowiednio 70
i 25 nm dla pH 3.5 i 7.4.
Literatura:
[1] M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska;
J. Colloid Surf. Sci., 2015, 449, 62-71
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Chemia tlenków żelaza od wielu lat cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem licznych grup badawczych. Powodem tego jest ich
szerokie zastosowanie
m.in. w produkcji barwników, powłok
antykorozyjnych lub katalizatorów w procesach odsiarczania i Fishera Tropsha. Ostatnio znaczący wzrost zainteresowania obserwuje się również
nad badaniami otrzymywania pokryć powierzchni nanocząstkami hematytu
(α-Fe2O3). Monwarstwy tego typu znalazły zastosowanie przy produkcji
sensorów, fotoanod oraz elektrod w bateriach litowo-jonowych.
W przedstawionych badaniach nanocząstki hematytu otrzymane
zostały na drodze hydrolizy chlorku żelaza (III) prowadzonej przy udziale
kwasu solnego. Rozkład wielkości otrzymanych preparatów monitorowano
przy pomocy metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS) natomiast
ich kształt i morfologię określono metodą skaningowej mikroskopii
elektronowej (SEM), która wraz z mikroskopią sił atomowych (AFM)
użyta została również do wyznaczenia pokryć powierzchni miki
zaadsorbowanymi nanocząstkami. Stabilność otrzymanych suspensji
określono
mierząc
ruchliwość
elektroforetyczną
nanocząstek
w kontrolowanych warunkach pH oraz siły jonowej.
Wyznaczony metodą ruchliwości elektroforetycznej punkt
izoelektryczny suspensji hematytu wynosił 8,9. Poniżej tej wartości
nanocząstki obdarzone były dodatnim ładunkiem elektrycznym, co
umożliwiło ich osadzenie na ujemnie naładowanej powierzchni miki.
Przeprowadzane badania kinetyki osadzania wskazały, że stężenie
powierzchniowe nanocząstek hematytu można kontrolować nie tylko za
pomocą czasu osadzania ale także przez kontrolę pH oraz siły jonowej
suspensji. Wraz ze wzrostem siły jonowej suspensji otrzymywano
homogeniczne monowarstwy nanocząstek hematytu o coraz wyższym
pokryciu powierzchniowym.

59

Detection and identification of bacterial cells from fluids using
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There are a lot of bacteria species that are still unknown.
Consequently nowadays there are many advanced methods that make the
taxonomic affiliation of many bacteria species possible. Those methods
are based on differences such as morphology, chemical composition of
the cell wall, nutrition requirements, ability of pigment production, range
of temperatures and pH of growth, habitat, presence of specific antigens
or genomic DNA sequences and many more. The most popular techniques
currently used in laboratories are DNA sequencing fallowed by PCR
(polymerase chain reaction) biochemical and immunochemical tests.
Despite the fact that all mentioned methods used for identification of
bacteria are very efficient and often accurate, they have one major
drawback which is time consumption. This is a very serious problem
when it comes to detecting fast progressing diseases. Due to this fact, over
the past few years researchers have shown that it is possible to detect and
identify bacteria with the help of surface enhanced Raman spectroscopy
(SERS). This spectroscopic method enables detection and classification of
microorganisms in a fast, sensitive and high specific manner by using
only a roughened metal surface and the laser beam. It is even possible to
detect bacteria from different fluids (water, blood, urine, etc.). In our
experimental work we have developed a novel SERS substrates which
offers a high enhancement and makes the taxonomic affiliation of many
bacteria species possible.
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Powierzchniowo
wzmocniona
spektroskopia
ramanowska
(ang. Surface Enhanced Raman Scattering - SERS) jest nowoczesną
i użyteczną metodą, która może być z powodzeniem wykorzystywana
w badaniach biologicznych i biomedycznych. Metoda ta może dawać
istotne informacje podczas prowadzenia badań poznawczych, ale również
mieć praktyczne zastosowanie analityczne w diagnostyce obecności
wybranych faktorów występujących nawet w bardzo niewielkich ilościach
[1]. Uzyskanie efektu wzmocnienia sygnału ramanowskiego jest możliwe
poprzez zastosowanie nonocząstek lub ustrukturowanych nanowarstw
metali szlachetnych [2]. W prezentowanych badaniach wykorzystano
zarówno nanocząstki złota, jak i pokryte warstwą złota periodycznie
strukturowane podłoże. Za pośrednictwem linkera jakim była cząsteczka
MHDA do powierzchni nanocząstek dołączono enzym oksydazę
cholesterolową (ChOX) [3]. Tak przygotowany konstrukt osadzono na
wspomnianym złotym podłożu, co dodatkowo poprzez generowanie
większego wzmocnienia poprawiało efektywność prowadzonego pomiaru.
Uzyskane wzmocnienie pozwoliło na scharakteryzowanie widma
oscylacyjnego dla wybranego, istotnego w analityce medycznej ChOX
enzymu. Informacje te dały istotne informacje na temat linii pochodzących
od określonych grup funkcyjnych i wiązań chemicznych zarówno części
białkowej jak i kofaktora jakim jest w tym przypadku cząsteczka
dinukleotydu flawinoadenonowego (FAD). Widmo oscylacyjne jest
również cennym źródłem informacji na temat struktury drugorzędowej
enzymu i stanowi istotne uzupełnienie standardowo wykorzystywanych
metod jak metody krystalograficzne czy magnetyczny rezonans jądrowy
(NMR).
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Powierzchniowe
reguły
wyboru
SERS,
wywodzące
się
z elektromagnetycznego mechanizmu wzmocnienia SERS umożliwiają
analizę struktur związków zaadsorbowanych na powierzchniach metali.
W przypadku niektórych związków nie należy jednak lekceważyć
znaczącego wkładu mechanizmu CT (przeniesienia ładunku) w całkowite
wzmocnienie ich widm SERS. Dodatkowo oddziaływanie cząsteczek
niektórych związków z powierzchniami srebra skutkuje w wytrawianiu
tych powierzchni, co powinno być uwzględniane podczas analizy struktur
monowarstw na podstawie widm ramanowskich. Zjawisko to dyskryminuje
również pewne związki z bazy tych, które stosowane mogą być do
testowania współczynnika wzmocnienia SERS nowych podłoży SERS
o zdefiniowanych kształtach. Celem projektu, którego wyniki będą
prezentowane było przebadanie pod tym kątem 3-amino-5-merkapto-1,2,4triazolu oraz podobnych do niego związków poprzez pomiary widm SERS
ich adsorbatów na powierzchniach Ag i Au, widm ramanowskich
klasycznych lub wzmacnianych rezonansowo ich kompleksów lub
kompleksosoli strącanych w roztworach azotanu srebra oraz rejestracji
obrazów SEM gładkich powierzchni Ag i Au po poddaniu ich działaniu
tych związków.
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Patrząc pod kątem – zastosowanie powierzchniowego rezonansu
plazmonowego (SPR) w badaniach oddziaływań międzycząsteczkowych
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Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych jest niezwykle ważna
dla badań biomedycznych, lecz ze względu na ich subtelny charakter
wymagane są bardzo dokładne narzędzia analityczne. Znanych jest wiele
metod umożliwiających obserwację oddziaływań pomiędzy cząsteczkami
białek a ich specyficznymi ligandami, jednak większość z nich wymaga
chemicznej modyfikacji lub znakowania przynajmniej jednej z cząsteczek
biorących udział we wzajemnym kontakcie. Metoda wykorzystująca
Powierzchniowy Rezonans Plazmonowy (ang. surface plasmon resonance
SPR) pozwala na obserwację niniejszych oddziaływań bez konieczności
wstępnej modyfikacji białek, dzięki czemu oddziaływania te badane są w
stanie natywnym cząsteczek. Dodatkowym atutem metody jest jej wysoka
czułość oraz oszczędność zużycia badanego materiału.
Dzięki zjawisku wzbudzania plazmonów powierzchniowych w
metalu promieniowaniem padającym na granicę szkło-metal pod
odpowiednim kątem, zmiana masy towarzysząca tworzeniu kompleksu
białko-ligand przy powierzchni metalu, jest obserwowana w postaci zmiany
kąta rezonansu. Opisywana technika ma szerokie zastosowanie w badaniu
oddziaływań międzycząsteczkowych. Pozwala na bardzo dokładne
określanie stężeń analizowanych substancji w próbkach biologicznych,
mapowanie przeciwciał, oznaczanie stopnia i specyficzności oddziaływań
pomiędzy dwiema cząsteczkami, najczęściej białkiem a ligandem, który
może być zarówno czynnikiem białkowym czy peptydowym ale także
łańcuchem DNA lub aptamerem lub wręcz związkiem drobnocząsteczkowym. Stosowane w analizie próbki mogą zawierać czyste białka,
ale i surowe ekstrakty, lipidy, wirusy, bakterie czy komórki eukariotyczne.
SPR znalazł także zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, jako
metoda szybkiej analizy kinetyki oddziaływań cząsteczek o potencjale
terapeutycznym z receptorami komórkowymi czy białkami osocza. Dzięki
obserwacjom prowadzonym w czasie rzeczywistym, w zmiennych
warunkach temperatury możliwe jest uzyskanie pełnej informacji o kinetyce
oraz stabilności interakcji pomiędzy badanymi cząsteczkami. W sprzężeniu
z innymi technikami biologii molekularnej, SPR pozwala także na
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określanie wpływu zmian strukturalnych białka oraz mutacji na jego
funkcjonalność i oddziaływanie z innymi cząsteczkami, a także umożliwia
bieżące monitorowanie skuteczności technik związanych z produkcją
rekombinowanych białek. Ponadto, odpowiednie przygotowanie układu
pozwala na wychwytywanie oraz identyfikację specyficznych cząsteczek z
mieszaniny, będących np. alergenami.
To nowoczesne i szybkie narzędzie umożliwia szybką analizę lub
weryfikacje oddziaływań istotnych w szczególności w diagnostyce wielu
chorób w tym także chorób nowotworowy jak również w poszukiwaniu
skutecznych leków i terapii w licznych chorobach cywilizacyjnych.
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