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MAŁY PEPTYD, ŚREDNI HPLC, DUŻY PROBLEM
Wojciech Kamysz
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Medycyny
Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Peptydy to związki znane od wielu lat, mające szerokie zastosowanie aplikacyjne.
Odkrywane nowe możliwości ich wykorzystania skłoniły badaczy do postawienia hipotezy
mówiącej o tym, że w przyszłości mają one szansę zastąpić antybiotyki konwencjonalne. Leki
peptydowe są obecnie szeroko rozpowszechnione. Ich roczna produkcja przekracza
kilkadziesiąt ton, przy czym udział produkcji samej insuliny to ok. 20 ton. Łatwo jednak dojść
do wniosku, że rynek leków peptydowych jest ograniczony. Pomimo wielu lat starań
nieprzekraczalną barierę stanowi charakterystyczna, wielkocząsteczkowa budowa peptydów,
co odróżnia je od większości substancji aktywnych. Dużym problemem jest trwałość
chemiczna i fizyczna peptydów. Przez trwałość chemiczną rozumie się podatność peptydu
do ulegania niektórym niepożądanym procesom, np. utlenianie. Trwałość fizyczna dotyczy
tendencji peptydów do agregacji podczas przechowywania. Pozostałe kwestie, które należy
wziąć pod uwagę podczas otrzymywania peptydów to wysoki koszt ich otrzymywania (drogie
odczynniki) oraz konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do syntezy,
oczyszczania i analizy peptydów. Istotnym problemem są również trudności w przewidywaniu
działania biologicznego in vivo. W tym kontekście niezbędne są badania nad losami peptydu w
ustroju. Należy nadmienić, że związki te charakteryzują się stosunkowo niewielką trwałością.
Skutecznym rozwiązaniem w tym przypadku może okazać się zastosowanie odpowiednich
substancji pomocniczych zwiększających trwałość lub dezaktywacja enzymów biorących
udział w degradacji peptydu, co także wpływa na wzrost kosztów prowadzonych badań.
Peptydy są grupą związków o szerokim spektrum aktywności i zastosowań. Z nadzieją
upatruje się w nich alternatywy dla obecnie stosowanych leków i wciąż poszukuje się nowych
możliwości aplikacyjnych. Zanim jednak peptydy znajdą szersze zastosowanie konieczne jest
rozwiązanie problemów, które obecnie ograniczają pracę naukowców.
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ANALIZA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO - NOWE PODEJŚCIE DO
BŁĘDÓW MEDYCZNYCH.

Ernest Kuchar1, Katarzyna Karłowicz-Bodalska2
1

2

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Zakład Farmacji Przemysłowej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdarzenie niepożądane (Adverse Event) to każde niezamierzone, negatywne wydarzenie
w wyniku którego pacjent ponosi szkodę. Według statystyk wspólnotowych corocznie ok. 812% pacjentów hospitalizowanych doświadcza niepożądanych zdarzeń medycznych. Dane
polskie wskazują na około 7% ogółu hospitalizowanych. Dotychczas uważano, że błędy
medyczne są wynikiem ludzkich pomyłek i nieuwagi, a do ich uniknięcia wystarczą powtarzane
szkolenia. Głównym zadaniem w wyjaśnianiu błędu jest ustalenie kto jest odpowiedzialny i
postepowanie służy do identyfikacji tzw. „kozła ofiarnego”.
Wprowadzana obecnie „kultura bezpieczeństwa” (Just Culture) to jakościowa zmiana,
która odchodzi od wspomnianego schematu. Uznano, że wyjaśnienie przyczyn błędów nie musi
być jednoznaczne z poszukiwaniem sprawcy i z definicją winy. Tworząc ją przyjęto, że nie
można zmienić ludzkiej natury, natomiast można zmienić warunki pracy. Uznano, że główną
przyczyną pomyłek są błędy systemowe i organizacji pracy, które w niesprzyjających
warunkach i okolicznościach skutkują zdarzeniami niepożądanymi. W skład kultury
bezpieczeństwa wchodzi anonimowe, dobrowolne i obowiązkowe raportowanie błędów,
analiza zgłoszonych zdarzeń, wyciąganie wniosków oraz podejmowanie działań korygujących.
Kultura bezpieczeństwa kładzie duży nacisk na informowanie społeczności danej organizacji o
zaistniałych zdarzeniach celem prewencji. W jej ramach wszystkie obszary organizacji, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo zespołu i pacjentów, dokonują okresowej analizy
zagrożeń pod kątem identyfikacji i akceptowalności możliwych ryzyk.
Aktualnie w analizie błędu określanego jako zdarzenie niepożądane kładzie się nacisk
na przyczyny źródłowe czyli takie, które leżą u podłoża zdarzenia i którym ostatecznie można
przypisać jego wystąpienie. Analiza nie określa bezpośrednio osób odpowiedzialnych za
wystąpienie zdarzenia, skupia się na błędach systemowych: w organizacji pracy, procesach,
komunikacji i sprzęcie by zidentyfikować słabe punkty, które doprowadziły do zdarzenia
niepożądanego. Podstawowym celem analizy zdarzenia niepożądanego jest takie
zorganizowanie pracy, ocena i wyjaśnienie przyczyn wcześniej zarejestrowanych działań
niepożądanych w celu poprawy bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Współcześnie analiza
zdarzeń niepożądanych stała się elementem systemu oceny jakości udzielanych świadczeń medycznych.
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ZASTOSOWANIE MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO
W BADANIACH INNOWACYJNYCH NOŚNIKÓW
LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH
Marcin Sobczak

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Zakład Chemii Biomateriałów

W ramach niniejszego komunikatu omówione zostaną możliwości zastosowania technik
magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w badaniach innowacyjnych nośników leków
przeciwnowotworowych (m.in. paklitakselu, 5-fluorouracylu i kamptotecyny).
Głównym celem naszych badań jest opracowanie metod syntezy biodegradowalnych
i bioresorbowalnych koniugatów typu polimer-substancja przeciwnowotworowa
charakteryzujących się zaprogramowaną i wysoce kontrolowaną kinetyką uwalniania
substancji czynnej. Zastosowanie zaawansowanej analizy NMR łańcuchów polimerów na
poziomie n-ad pozwala na ustaleniu korelacji pomiędzy strukturą nośnika a kinetyką
uwalniania substancji leczniczej.
Analizie strukturalnej metodą NMR poddane zostały poliestry alifatyczne stanowiące
matryce nośników leków przeciwnowotworowych. Matryce polimerowe zostały otrzymane
w procesie polimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych
(ε-kaprolaktonu, rac-laktydu, L-laktydu i glikolidu) w obecności katalizatorów
metaloorganicznych i enzymatycznych. Jak wiadomo, jednym z głównych czynników
determinujących kinetykę biodegradacji nośników i uwalniania z nich substancji czynnych jest
mikrostruktura łańcucha polimerowego. Wykorzystując metodę 1H i 13C NMR
przeprowadzono analizę mikrostruktury otrzymanych homo-, ko- i terpolimerów
wymienionych monomerów. Na podstawie zarejestrowanych widm obliczono
charakterystyczne parametry opisujące mikrostrukturę łańcucha, tj. współczynnik
transestryfikacji I-go i II-go rodzaju, współczynnik stereoselektywnosci, średnią długość
bloków laktydylowych, kaproilowych i glikolidylowych.
Wykorzystanie metod określania mikrostruktury łańcuchów poliestrów na podstawie
widm NMR umożliwiło zastosowanie poszczególnych homo-, ko- i terpolimerów
w technologii systemów terapeutycznych typu: "short", "medium" i "long" term application.
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BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KOORDYNACYJNYCH
FRAGMENTU BIAŁKA MUCYNY WZGLĘDEM JONÓW CU(II)
I ZN(II) Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI SPEKTROMETRII MAS

Anna Janicka-Kłos1, Kamila Wojtkowiak, Hanna Czapor-Irzabek2
1

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2

Pracownia Analizy Instrumentalnej i Badań Strukturalnych Wydział Farmaceutyczny
z O. Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Jednym z ważniejszych problemów współczesnej medycyny jest rosnąca liczba
nieznanych infekcji oraz niekontrolowany wzrost oporności mikroorganizmów względem
powszechnie stosowanych konwencjonalnych terapii antybiotykowych. Według Światowej
Organizacji zdrowia, każdego roku w Unii Europejskiej, tysiące pacjentów umiera z powodu
nabytej w szpitalach poważnej opornej infekcji bakteryjnej. Zasadnym jest zatem, ciągłe
poszukiwanie substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych mogących hamować
szereg infekcji bądź wspomagać stosowane dotąd związki lecznicze.
Począwszy od 1980 roku ponad 800 różnych peptydów o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych (AMPs, CAMPs) zostało rozpoznanych i wyizolowanych z wielu
organizmów żywych począwszy od bakterii, poprzez rośliny, owady, ryby, płazy na ssakach
skończywszy a liczba ta ciągle się powiększa.1,2,3,4,5 Związki te stanowią zasadniczą część
wrodzonego systemu odpornościowego, charakteryzującego się wielofunkcyjnością i szybką
reakcją na bodziec. Bardzo efektywne substancje przeciwdrobnoustrojowe pochodzą także z
fragmentacji niskocząsteczkowych białek ślinowych histatyny czy bogatego w reszty
arginilowe i histydylowe białka mucyny. Na skutek proteolitycznych cięć powstają fragmenty
peptydowe wykazujące właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Zaobserwowano
także, że wzrost właściwości przeciwdrobnoustrojowych indukowany może być także jonami
Cu(II) i Zn(II), najprawdopodobniej na skutek zmian w strukturze związku po związaniu jonów
metalu. W badaniu właściwości termodynamicznych i strukturalnych tworzonych kompleksów
wykorzystuje się szereg metod spektroskopowych, w tym technikę spektrometrii mas, za
pomocą której można określić wiązanie jonu metaliu do liganda peptydowego oraz
stechiometrię tworzonych związków.

1

L. Jr Otvos, J Pepti Sci, 6, 2000, 497-511;
J.M. Conlon, J. Kolodziejek, N. Nawrotny, Biochim Biophys Acta, 1696, 2004, 1-14;
3
Res Commun., 323, 2004, 721-727;
4
E.J. Noga, U. Silphanduang, Drug, News Perpect., 16, 2003, 87-92;
s5P. Sima, I. Trebichavsky, K. Sigler, Folia Microbiol (Praha), 48, 2003, 123-137;
2
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POLIFENOLE JAKO KRYTERIUM OCENY JAKOŚCI PRODUKTÓW
CZYSTKA SZAREGO

Izabela Fecka, Joanna Klebańska, Aneta Starzec
Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W tradycyjnej medycynie śródziemnomorskiej Cistus x incanus L. (czystek szary) oraz
jego 3 podgatunki - C. incanus subsp. incanus, C. incanus subsp. corsicus
i C. incanus subsp. creticus, znajdują zastosowanie w szerokiej gamie dolegliwości.
Współczesne badania potwierdziły, że w swoim składzie rośliny te zawierają liczne związki
polifenolowe, które w głównej mierze odpowiadają za ich działanie biologiczne. Innym
ważnym składnikiem, przyczyniającym się do właściwości prozdrowotnych tych surowców,
jest żywica znana jako ladanum lub labdanum (0,9-4,2%).
Potencjał C. incanus dostrzegła Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), która
zatwierdziła olejek z czystka jako dodatek do żywności i środek smakowy. Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rekomenduje natomiast czystka szarego jako naturalny
środek o aktywności przeciwutleniającej. W związku z powyższym, w Polsce od kilku lat
produkty C. incanus cieszą się dużą popularnością jako suplementy diety, co stwarza potrzebę
lepszego ich poznania.
Celem poniższej pracy była analiza składu jakościowego i porównanie zawartości
związków polifenolowych, tj. fenolokwasów, flawonoidów i garbników, w poszczególnych
produktach czystka dostępnych w sprzedaży detalicznej na terenie kraju, za pomocą
wysokosprawnej chromatografii cieczowej – HPLC-PDA.
Przeprowadzone badania fitochemiczne potwierdziły tożsamość C. incanus w
ocenianych komercyjnych produktach czystka, dostępnych w sprzedaży detalicznej
w Polsce. Wśród polifenoli wykazano obecność elagotanoidów, proantocyjanidyn
i glikozydów flawonoli. Niemniej jednak, badane produkty cechowała odmienna zawartość
garbników i flawonoidów. W grupie 12 herbat o statusie suplementu diety,
7 charakteryzowało się podobną zawartością garbników i flawonoidów (1:1), 4 wykazywały
przewagę flawonoidów (1:3-4), a jeden produkt pochodzenia tureckiego odznaczał się wyższą
zawartością garbników (3:2). Pozostałe badane produkty nie miały określonego pochodzenia
(brak informacji na opakowaniu). W analizowanych naparach związkiem o największej
zawartości wśród garbników była punikalagina, a wśród flawonoidów 3-O-ramnozyd
mirycetyny. Uzyskane wyniki wykazały, iż napar, najczęściej przygotowywany przetwór
czystka, zapewnia pozyskanie znacznej ilość garbników i flawonoidów o potencjale
terapeutycznym.
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DIAGNOSTYCZNE I PROGNOSTYCZNE WYKORZYSTANIE
OZNACZEŃ AKTYWNOŚCI METALOPROTEINAZ ORAZ STĘŻEŃ
C-REAKTYWNEGO BIAŁKA I AMYLOIDU A W SUROWICY
PACJENTÓW Z RAKIEM PŁUC

Malwina Jurczyk
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Wydział
Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Opiekun Pracy: dr Mariola Śliwińska-Mossoń, prof. dr hab. Halina Milnerowicz
Nowotwory płuc należą do grupy chorób o najczęstszym występowaniu i największej
umieralności zarówno w Polsce jak i na Świecie. Jest to spowodowane brakiem dostatecznie
wczesnej diagnostyki, co skutkuje wykryciem choroby w późnym stadium rozwoju i gorszym
rokowaniem dla pacjenta- przeżycie co najmniej 5 lat od diagnozy występuje tylko u 15%
pacjentów. Obecnie trwają badania nad opracowaniem nowych metod diagnostycznych, które
mogłyby być wdrożone do rutynowej diagnostyki. Rak płuc u 80% pacjentów przyjmuje postać
niedrobnokomórkową (NSCLC), wśród tych chorych badano zmiany aktywności
metaloproteinaz (MMPs) i stężeń białka C-reaktywnego i amyloidu A.
MMPs są enzymami proteolitycznymi, a ich główne funkcje związane są z patogenezą
nowotworów. Udowodniono, że na rozwój komórek nowotworowych ma wpływ brak
równowagi między MMPs i TIMPs (tkankowe inhibitory metaloproteinaz). MMPs i TIMPs
odpowiadają za wzrost, przemieszczanie i inwazję komórek nowotworowych, a co
najważniejsze powodują powstawanie odległych przerzutów. Informacje te potwierdzono,
dokonując oceny analizy stężenia MMPs i TIMPs w osoczu chorych na nowotwory płuc, piersi,
raka szyjki macicy. Badania nad MMPs i TIMPs stanowią nowe możliwości diagnostyki
nowotworów. Wykazano, że podwyższone stężenie MMP-9 w surowicy chorych na
niedrobnokomórkowego raka płuc odpowiada za przerzuty odległe.
Białko C- reaktywne (CRP) i surowiczy amyloid-A (SAA) są powszechnie stosowane,
jako markery ostrego zapalenia. CRP jest czułym biomarkerem ostrej fazy w badaniach
klinicznych. Stwierdzono wysokie stężenia CRP oraz SAA u chorych z wyższym stopniem
zaawansowania raka płuca. W przypadku SAA stężenie spada po resekcji raka płuca lub po
chemioterapii, natomiast podwyższone stężenie CRP przed leczeniem ma negatywne znaczenie
prognostyczne w odpowiedzi na chemioterapię NSCLC.
Oznaczanie powyżej opisanych markerów jest bardzo ważne zarówno dla diagnostyki
nowotworów płuc jak i w przypadku oceny ryzyka nawrotu choroby po już podjętym leczeniu.
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ZASTOSOWANIE METOD ANALITYCZNYCH W OCENIE
HETEROGENNOŚCI STRUKTURALNEJ
ŚCIAN KOMÓRKOWYCH ROŚLIN

Michał Smoleński1, Żaneta Rakowska1, Katarzyna Karłowicz-Bodalska2
1

Studenckie Koło Naukowe Farmacji Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki
Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2

Zakład Farmacji Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Opiekun Pracy: Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Ściany komórkowe roślin zbudowane są z polisacharydów (celulozy, hemicelulozy,
pektyn) i białek tworzących dynamiczną strukturę, której właściwości fizykochemiczne
i funkcje zależą od składu jakościowego i ilościowego, a także oddziaływań pomiędzy
cząsteczkami. Ocena wpływu heterogenności strukturalnej i jakościowej na właściwości ściany
komórkowej roślin dostarcza szeregu trudności z uwagi na zmiany zachodzące
w strukturze badanego materiału podczas przygotowania do analiz.
Zrozumienie heterogenności strukturalnej i chemicznej ścian komórkowych roślin
pozwala na udoskonalenie i zwiększenie wydajności procesów przemysłowych związanych
z obróbką i wykorzystaniem surowca, kontrolę procesu trawienia polisacharydów
u pacjentów cierpiących na cukrzycę, zaprojektowanie biomateriałów stanowiących nośnik dla
leku lub substancji odżywczych.
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie kompleksowego podejścia
umożliwiającego analizę oddziaływań na poziomie międzycząsteczkowym i strukturalnym.
W tym celu przeprowadzono przegląd doniesień naukowych na temat współcześnie
stosowanych technik instrumentalnych w badaniu ścian komórkowych roślin, którego
dokonano z wykorzystaniem baz danych Web of science i Scopus zawężając okres poszukiwań
do 2012 roku.
Badanie heterogenności struktury ścian komórkowych roślin obejmuje m.in. ocenę
konformacji, lokalnych oddziaływań międzycząsteczkowych i wpływu wody. Wśród obecnie
stosowanych technik należy wyróżnić: 13C Solid State NMR (SSNMR) wraz z jej modyfikacją
Magic Angle Spinning (MAS SSNMR), ocenę wpływu wody na strukturę ułatwia Cross
Polarization SSNMR. Celem uzyskania widm o wysokiej rozdzielczości wykorzystywane są
spektrofotometry o częstotliwości rzędu 400, 600 i 800 MHz. Obrazowania struktury ścian
komórkowych roślin dokonano z wykorzystaniem technik mikroskopowych takich jak
Mikroskopia
Sił
Atomowych
(AFM)
oraz
krystalograficznych
tj. rentgenografii strukturalnej (X-Ray diffraction).
Przedstawione metody pozwalają na zbadanie lokalnych oddziaływań między atomami
poszczególnych polisacharydów, wykazanie wpływu składu jakościowego na właściwości
fizykochemiczne i dokładne zobrazowanie struktury, co umożliwi zaproponowanie modelu
ściany komórkowej.
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SPEKTROSKOPOWE BADANIE ODDZIAŁYWANIA
TRANSFERYNY LUDZKIEJ Z IMATYNIBEM

Urszula Śliwińska-Hill

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Imatynib (Glivec, Gleevec) jest inhibitorem kinaz tyrozynowych stosowanym głównie
w terapii przewlekłej białaczki szpikowej z chromosomem Philadelphia (Ph+ CML) i ostrej
białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) jak również złośliwych
nowotworów przewodu pokarmowego (GIST). Transferyna ludzka jest największym białkiem
osocza odpowiedzialnym za transport jonów żelaza oraz wielu egzo- i endogennych ligandów.
W surowicy ludzkiej białko to występuje w trzech formach: jako apo-transferyna (apo-Tf),
formie związanej z jednym atomem żelaza oraz całkowicie wysyconej metalem – holotransferyny (holo-Tf). W prezentowanej pracy omówiony jest mechanizm oddziaływań
powyższych białek z imatynibem, analizowany za pomocą metod spektroskopowych
(dichroizmu kołowego, spektroskopii absorpcyjnej, fluorescencji oraz pomiarów potencjału
zeta). Otrzymane wyniki pokazują, że w warunkach fizjologicznych imatynib wiąże się z każdą
formą białka ze stałą wiązania ~ 105 M-1. Parametry termodynamiczne wskazują na udział
wiązań wodorowych i sił van der Waalsa w układzie apo-Tf- imatynib oraz oddziaływań
jonowych i hydrofobowych molekuł zawierających jony żelaza. Ponadto, jony metali, Zn2+ oraz
Ca2+ wpływają na stałą wiązania apo-Tf- imatynib. Pomiary dichroizmu kołowego dowiodły,
że lek nie wywiera istotnego wpływu na drugorzędową strukturę proteiny. Brak zmian w
strukturze białka po związaniu z chemoterapeutykiem jest zjawiskiem niezwykle istotnym z
farmakologicznego punku widzenia. Fakt ten pozwala sądzić, że receptory transferyny
rozpoznają białko, pomimo związanego liganda, jako formę niezmienioną. Szczególne
znaczenie ma tutaj holo-transferyna, która jest ważnym nośnikiem ligandów do komórek
nowotworowych.
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MULTISPEKTROSKOPOWA ANALIZA NANOKOMPOZYTÓW
NA BAZIE HYDROKSYAPATYTOWO-ALGINIANOWYCH
MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH NIMESULID
Katarzyna Wiglusz1, Maja Solarek1, Igor Mucha1, Rafał Wiglusz2

1

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Hydroksyapatyt (HAp) jest głównym składnikiem, z którego zbudowane są szkliwo
zębowe, zębina oraz kości kręgowców. Apatyty stanowią około 65% masy kości, a ich
zawartość zmienia się w zależności od rodzaju kości, a także wieku, sposobu odżywiania
i aktywności fizycznej człowieka. W organizmie żywym HAp ulega ciągłym procesom
rozpuszczania, rekrystalizacji, czy hydrolizy. Hydroksyapatyt jako materiał biozgodny
oraz nietoksyczny, jest z powodzeniem stosowany w różnych dziedzinach, w tym w medycynie
- jako nośnik leków. W prezentowanej pracy matrycę HAp inkorporowano bezpośrednio
nimesulidem (N-(2-fenoksy-4-nitrofenylo)metanosulfonamid) oraz po zmodyfikowaniu
powierzchni poprzez zastosowanie glikolu polietylenowego oraz kwasu foliowego. Otrzymane
nanokompozyty
zostały
zbadane
z
pomocą
metod
spektroskopowych,
tj. spektroskopia UV-vis, spektroskopia IR, Ramana, spektroskopia dynamicznego
rozpraszania światła (DLS) oraz metodami - termograwimetryczną (TG) i różnicową
kalorymetrią skaningową (DSC).
Wyniki badań wskazują, że hydrokyapatytowe nanokompozyty z nimesulidem
otrzymane metodą mokrą przy wykorzystaniu naturalnego polimeru – alginianu sodu, sprzyjają
wzrostowi trwałości połączeń leku z nośnikiem, co przekłada się na wolniejsze uwalnianie leku
z jego powierzchni.
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MIKROSKOPIA KRIOELEKTRONOWA JAKO NARZĘDZIE DO
OPRACOWYWANIA NOWYCH LEKÓW
Katarzyna Karłowicz-Bodalska1, Anna Hałas2
1

2

Zakład Farmacji Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
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Opiekun Pracy: Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Współcześnie elektronowa mikroskopia transmisyjna w trybie mrożeniowym
(cryo-EM) wykorzystywana jest w wielu badaniach naukowych z zakresu biologii strukturalnej.
Wiedza o budowie makromolekuł z rozdzielczością sięgającą poszczególnych atomów, pozwala
określić pełnioną przez nie funkcję w organizmie. Mikroskopię krioelektronową wykorzystuje
się
do
opracowania
nowych
leków,
które
działałyby
zgodnie
z dynamiką zmian w układach biologicznych. Możliwe jest wyjaśnienie mechanizmów
oporności E. coli, metoda ta może służyć do opracowania skuteczniejszych antybiotyków, czy
wyjaśnienia mechanizmu działania leków w miejscu docelowym np. inhibitorów enzymów
komórek zmienionych nowotworowo.
Możliwe jest uzyskanie trójwymiarowych modeli białek o masie cząsteczkowej poniżej
100 kDa. W przeciwieństwie do krystalografii rentgenowskiej, próbka nie jest poddawana
niszczącym
działaniom
przygotowawczym,
pozostaje
w
roztworze
z zachowaniem naturalnych struktur. Warunki prowadzenia pomiaru przy użyciu cryo-EM to:
wysoka próżnia, temperatura ciekłego azotu, witryfikacja próbki w postaci zawiesiny, grubość
kropli badanego materiału nie większa niż 500 nm. Obecnie droga od przeprowadzenia
pomiaru do uzyskania trójwymiarowego obrazu jest trudna, jednak duże zainteresowanie tą
metodą zapowiada opracowanie przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, między innymi
intuicyjnego oprogramowania i automatyzacji. W 2017 roku w dziedzinie chemii przyznano
Nagrodę Nobla za wprowadzenie skutecznych rozwiązań z zakresów: obróbki obrazu (Joachim
Frank), przygotowania próbki (Jacques Dubochet) i poprawy zdolności rozdzielczej (Richard
Henderson) techniki mikroskopowej. Dynamiczny rozwój techniki spowoduje
upowszechnienie metody mikroskopii krioelektronowej w badaniach naukowych.
Bibliografia:
1. Fisher N. i wsp., Nature, 23.04.2015, str. 567-570.
2. Merk A. i wsp., Cell, 16.06.2016, str. 1698-1707.
3. Merino F. i wsp., Angewandte Chemie International Edition, 06.03.2017, str.2846-2860.

- 15 -

NA STYKU NOWOCZESNOŚCI I HISTORII. W JAKI SPOSÓB
WSPÓŁCZESNE METODY ANALITYCZNE MOGĄ ROZSZERZAĆ
NASZE ROZUMIENIE PRZESZŁOŚCI

Danuta Raj1, Maciej Włodarczyk1, Jakub Węglorz2
1

2
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Jakub Węglorz, Zakład Historii Polski i Powszechnej XVI – XVIII, Instytut Historyczny,
Uniwersytet Wrocławski

W odróżnieniu od historyków sztuki bądź archeologów, historycy stosunkowo nieczęsto
wykorzystują w swojej pracy informacje pozyskiwanie dzięki wykorzystaniu współczesnych
laboratoryjnych metod analitycznych. Wydaje się jednak, że szczególnie osoby zajmujące się
dawnymi metodami leczenia i historią zdrowotności mogą odnieść wiele korzyści dzięki
zastosowaniu możliwości, jakie daje połączenie warsztatu pracy historyka
z danymi możliwymi do uzyskania metodami instrumentalnymi. Korzyści te są szczególnie
widoczne w przypadku rozszerzenia historycznych badań nad dawnymi lekami o analizy
laboratoryjne.
W epoce nowożytnej preparaty lecznicze w zasadniczej części składały się
z substancji pochodzenia naturalnego, ze szczególnym wykorzystaniem roślin. Ówczesna
naukowa doktryna tłumacząca funkcjonowanie organizmu ludzkiego oraz powstawanie chorób
– patologia humoralna – była całkowicie odmienna od aktualnego rozumienia tych zagadnień.
Niemniej jednak, zasadnicza część gatunków roślin leczniczych wykorzystywana obecnie była
używana do przyrządzania preparatów leczniczych także w czasach nowożytnych.
W dociekaniach historycznych dotyczących wpływu stosowanych medykamentów na
osoby je zażywające, zastosowanie metod analitycznych, umożliwiających określenie
zawartości konkretnych substancji czynnych w analizowanej mieszaninie daje szansę
znaczącego ograniczenia uproszczeń i zafałszowań wynikających z czysto teoretycznej analizy
składu preparatów leczniczych. To z kolei prowadzi do lepszego rozumienia ówczesnych
możliwości terapeutycznych i rzuca szersze światło na postrzeganie dawnej medycyny oraz jej
roli społecznej.

Badania finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki 2017/26/E/HS3/00452
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P1
ZIELE SIDERITIS SCARDICA - SUROWIEC O ISTOTNYM
DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM

Agnieszka Nowicka, Martyna Kowalska, Izabela Fecka

1
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Sideritis scardica Gris. (Pirin or Olympus tea) jest rośliną należącą do rodziny
Lamiaceae, rozpowszechnioną głównie w Europie Południowej, Afryce Północnej i na
wyspach pomiędzy Europą i Afryką. Posiada lekko zdrewniałe łodygi i liście gęsto pokryte
długimi włoskami.
Roślinie tej przypisuje się szerokie działanie prozdrowotne. W medycynie tradycyjnej
ziele gojnika stosowane było w leczeniu chorób układu oddechowego, zaburzeń trawiennych,
a także jako cenny środek moczopędny i rozkurczowy. Współczesne badania in vitro wykazały
również aktywność przeciwdrobnoustrojową, przeciwzapalną i przeciwutleniającą.
Surowiec ten jest bogaty w estry kwasów fenolowych (m.in. kwasy
monokwaoilochinowe) i pochodne kwasu p-kumarowego, fenyloetanoidy jak echinakozyd czy
werbaskozyd, glikozydy flawonoidowe (pochodne apigeniny, luteoliny, naryngeniny i in.) oraz
diterpeny (siderol, sideridiol).
Prowadzone w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji badania zakładają opracowanie
optymalnych warunków procesu ekstrakcji surowca i analizy chromatograficznej, związków
aktywnych z wyżej wymienionych grup, przy użyciu wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detektorem diodowym w układzie faz odwróconych (HPLC-PDA).
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P2
BADANIA SKŁADU FITOCHEMICZNEGO GERANII ROBERTIANI
HERBA W ZAKRESIE ZWIĄZKÓW WIELOFENOLOWYCH

Katarzyna Bednarska1, Izabela Fecka2
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2
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Geranium robertianumL. (bodziszek cuchnący) jest jednoletnią lub dwuletnią rośliną
z rodziny bodziszkowatych – Geraniaceae, występującą powszechnie na terenie całej Polski.
Surowcem leczniczym jest ziele –Geranii robertianiherba, wykorzystywane dawniej
w lecznictwie tradycyjnymdoustnie jako środek przeciwbiegunkowy i przeciwkrwotoczny oraz
miejscowojako środek o działaniu ściągającym i antyseptycznym. Aktualnie stosowany jest
głównie zewnętrznie w formie naparów i odwarów w chorobach skóry, proktologii oraz
w niektórych schorzeniach ginekologicznych.
Analiza składu fitochemicznego w zakresie związków wielofenolowych, głównie
garbników, estrów fenolokwasów i glikozydów flawonoidowych, odpowiedzialnych za
właściwości lecznicze badanego surowca zielarskiego.
Badaniom poddano wyciągi wodno-metanolowe z nadziemnych części
G. robertianum, produktów dostępnych komercyjnie w Polsce. W badaniach wykorzystano
technikę UPLC z detektorem diodowym (PDA) i detektorem mas (qTOF-ESI-MS).
W wyciągach wodno-metanolowych z ziela bodziszka cuchnącego zidentyfikowano
obecność garbników hydrolizujących (galo- i elagotanoidów), estrów kwasu kawowego oraz
glikozydów flawonoli. Wśród licznych polifenoli dominującym składnikiem jest geranina,
dehydroelagotanoid charakterystyczny dla rodziny bodziszkowatych. Obok, w mniejszych
ilościach odnotowano obecność produktów rozpadu geraniny jak korylagina, kwas
brewifolinowy i kwas elagowy oraz eleokarpuzyny będącej połączeniem geraniny
z kwasem askorbinowym. Ponadto zidentyfikowano monogaloilowe i monokawoilowe estry
kwasu chinowego, izomery monogaloiloglukozy oraz glukozydy, galaktozydy, glukuronidy
i rutynozydy kwercetyny i kemferolu. Przeprowadzone badania potwierdziły obecność
w zielu bodziszka cuchnącego znacznych ilości garbników i innych polifenoli warunkujących
działanie ściągające i antyseptyczne.
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P3
WPŁYW OPAKOWAŃ NA FOTOSTABILNOŚĆ
EMULSJI KOSMETYCZNEJ TYPU O/W
Katarzyna Karłowicz-Bodalska1, Joanna Rackiewicz2
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Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
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Opiekun Pracy: Katarzyna Karłowicz-Bodalska
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Wprowadzenie kosmetyku na rynek wiąże się z wykonaniem szeregu badań, które
decydują o jego formie i bezpieczeństwie. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami kosmetyki tak
jak produkty lecznicze muszą być wytwarzane w systemie Dobrej Praktyki Wytwarzania
(GMP). Testy stabilności prowadzone są w celu potwierdzenia jakości masy kosmetycznej oraz
jej kompatybilności z opakowaniem. Badania fotostabilności wykonywane w świetle UV i
świetle widzialnym umożliwiają ocenę stabilności masy kosmetycznej w różnych rodzajach
opakowań, a dobór optymalnego opakowania minimalizuje negatywny wpływ światła na jej
jakość. Podążając za trendami marketingowymi w badaniu oceniano oprócz opakowań
tradycyjnych typu PET,PVC, HDPE zawierające filtry UV, również te które wykonane są
z materiałów biodegradowalnych tzw. zielone opakowania pozyskiwane z polisacharydów
trzciny cukrowej oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne takie jak opakowania typu
airless. Do eksperymentu wykorzystano masę kosmetyczną opracowaną w firmie Organique
Sp. z o.o. Sp.k., wyniki badań opisano w ulotce pt. Wyniki prac badawczo – rozwojowych
prowadzonych w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych
procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” Badania

fotostabilności realizowano we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu. Zgodnie ze specyfikacją badanie obejmowało parametry oceny
organoleptycznej jak: barwa, zapach, oraz pomiary pH, gęstości i lepkości.
W wyniku przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono, że właściwą ochronę masy
kosmetycznej typu emulsja O/W zapewnia opakowanie PET z dodatkiem filtra UV oraz PET
z dodatkiem ciemnobrązowego barwnika, opakowanie z PP i HDPE typu airless. Również
nowoczesne opakowania wykonane z materiałów biodegradowalnych Green APP
z umieszczonym wewnątrz woreczkiem samoobkurczającym typu airless gwarantują stabilność
produktu. Opakowania w formie tuby jednowarstwowej LDPE i wielowarstwowej PE, EVOH
nie zabezpieczały kremu przed działaniem promieni UV. Na właściwości organoleptyczne i
stabilność kosmetyków, oprócz składu i technologii wytwarzania ma wpływ właściwy dobór
opakowania oraz warunki przechowywania.
ORGANIQUE SP. Z O.O. SP. KOM. realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem opracowania nowych
procesów produkcyjnych i produktów w firmie Organique Sp. z o.o. Sp. kom.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schemat
1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
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MONITOROWANIE TERAPII LEKAMI PRZECIWDEPRESYJNYMI

Magdalena Bojzan,1 Aleksandra Jędryczko1, Katarzyna Karłowicz-Bodalska 2
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Terapia monitorująca stężenie leku w surowicy krwi lub innych płynach organizmu ma
na celu zapewnienie skutecznego i bezpiecznego leczenia oraz indywidualizację terapii.
Umożliwia osiągniecie maksymalnego efektu farmakologicznego oraz minimalizuje ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych. Prowadzenie terapii monitorowanej jest uzależnione od
korelacji między efektem farmakologicznym ze stężeniem leku w materiale biologicznym.
Depresja jest jednym z najczęstszych schorzeń na świecie, odnotowuje się obecnie
ok. 350 mln przypadków, z czego w Polsce aż 1,5 mln. Każdego roku diagnozowane są nowe
przypadki osób cierpiących i stosujących leki przeciwdepresyjne. Ze względu na wzrost
zachorowań na depresję terapia tego schorzenia wymaga monitorowania. Powodem
wprowadzenia takiego postępowania jest niewłaściwe dawkowanie leków, brak poprawy
klinicznej, występowanie działań niepożądanych przy stosowaniu dawek terapeutycznych,
polipragmazja, interakcje oraz długi czas trwania terapii.
Terapia monitorowana wymaga umiejętności posługiwania się narzędziami oceny
klinicznej i laboratoryjnej oraz właściwej interpretacji uzyskanych wyników badań. Do metod
analitycznych stosowanych w terapii monitorowanej należą metody immunochemiczne: EIA,
FPIA, ELISA charakteryzujące się dużą czułością oraz techniki chromatograficzne HPLC oraz
UPLC. Umożliwiają one precyzyjny pomiar stężeń leku lub jego biologicznie czynnych
metabolitów. Obecnie rozwijają się również inne metody jak: elektroforeza kapilarna (EC),
umożliwiająca badanie stereoizomerów oraz chromatografia cieczowa z detektorem masowym,
która pozwala na oznaczanie stężenia kilku leków z analizowanej próbki.
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Choroby neurodegeneracyjne stanowią istotny problem zdrowia publicznego ze
względu na stale rosnącą liczbę zachorowań. Jedną z najpowszechniej występujących jest
choroba Parkinsona (PD - Parkinson’s disease) charakteryzująca się zanikiem komórek
nerwowych istoty czarnej, odpowiedzialnych za syntezę dopaminy. W układzie
pozapiramidowym neurotransmiter ten kontroluje napęd ruchowy, koordynację oraz napięcie
mięśni, dlatego obserwowany w PD jego niedobór prowadzi do wystąpienia uciążliwych dla
pacjentów objawów, takich jak bradykinezje, drżenia spoczynkowe oraz sztywność mięśniowa.
Aktualnie, pomiar stężenia dopaminy w celu zdiagnozowania choroby Parkinsona jest poza
zasięgiem możliwości, dlatego jedynym i najprostszym sposobem wykrycia tej choroby jest
stała obserwacja pacjenta pod kontrolą lekarza.
Rozwój nauki pozwolił na opracowanie innowacyjnych technologii umożliwiających
doraźne monitorowanie objawów PD nawet w warunkach życia codziennego. Wykorzystywane
są w tym celu multisensory bezprzewodowe, które za pomocą sensorów inercjalnych,
miografów oraz optycznych analizatorów ruchu dłoni umożliwiają określenie częstości i
intensywności drgań samoistnych oraz zaburzeń ruchowych. Specjalnie stworzona na potrzeby
medycyny aplikacja połączona z multisensorem zbiera sygnały i za pomocą odpowiednich
algorytmów obrazuje stan zdrowia pacjenta, co znacząco ułatwia lekarzom postawienie
diagnozy. Ponadto, wykorzystanie telemedycyny pozwala na określenie stopnia
zaawansowania schorzenia oraz precyzyjne dostosowanie farmakoterapii. Choroba Parkinsona
jest chorobą nieuleczalną, aczkolwiek odpowiedni dobór leków umożliwia znaczne opóźnienie
jej postępu. Wraz z rozwojem technologii i zwiększeniem jej dostępności dla pacjentów,
zyskują oni szansę na zmaksymalizowanie korzyści wynikających ze stosowanego leczenia
oraz istotną poprawę jakości życia.
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Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) jest techniką, która
służy do identyfikacji oraz analizy jakościowej i ilościowej np. składników leków, produktów
spożywczych i układów biologicznych. Jest ona powszechnie wykorzystywana m. in.
w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i w nauce. W metodzie tej następuje wzbudzenie
oscylujących cząsteczek badanej próbki, w wyniku pochłoniętej przez nie określonej energii
promieniowania elektromagnetycznego, a ilość zabsorbowanego promieniowania jest
rejestrowana w postaci widm absorpcyjnych. W widmach tych, pasma absorpcyjne
odpowiadają określonym drganiom wiązań występujących pomiędzy atomami w danej
cząsteczce. Zmiany tych drgań są wykorzystywane np. do badań oddziaływań pomiędzy
różnymi substancjami. Technika ta pozwala m.in. na określenie molekularnego mechanizmu
odziaływania substancji endogennych z lipidami, które są jednym z głównych składników błon
biologicznych, a te pierwszym miejscem kontaktu tych substancji z organizmami.
W prezentowanych badaniach metodę spektroskopii FTIR wykorzystano do zbadania
oddziaływania najczęściej występujących w świecie roślin barwników tj. cyjanidyny i jej
glikozydów z płaską błoną lipidową utworzoną z 1-palmitoilo-2-oleilo-sn-glicero-fosfocholina
(POPC). Celem tych badań, w szczególności, było określenie wpływu cyjanidyny (C) oraz jej
3-0-glikozydów zawierających: arabinozę (CA), glukozę (CG), galaktozę (CGA), rutynozę
(CR) i również 3-5-diglukozydu (CDG) na obszar łańcuchów węglowodorowych lipidów.
Zbadano zmiany indukowane przez te związki w pasmie odpowiadającym drganiom
rozciągającym C-H grup metylowych i metylenowych łańcuchów węglowodorowych lipidów
(3000-2800 cm−1). Zmiany wartości liczby falowej drgań rozciągających grupy CH2
symetrycznych i asymetrycznych świadczą o zmianach uporządkowania łańcuchów, natomiast
zmiany szerokości pików odpowiadają zmianie dynamiki lipidów, gdyż zależą od średniej
konformacji trans/gauche łańcuchów węglowodorowych. Uzyskane wyniki wykazały, że
badane związki oddziałują z dwuwarstwą lipidową, powodując niewielkie przesunięcia
maksimum
drgań
grup
CH2
symetrycznych
i asymetrycznych oraz w niewielkim stopniu modyfikują szerokości pasm odpowiadających
tym drganiom.

Badania te są finansowane z Narodowego Centrum Nauki projekt nr. DEC2017/01/X/NZ9/00908.
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Cukrzyca jest przewlekłą chorobą układową, charakteryzującą się podwyższonym
poziomem glukozy we krwi. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2014 roku na
cukrzycę chorowało ok. 422 milionów ludzi. Szacuje się, że do roku 2035 liczba ta wzrośnie
do 592 milionów. Częstotliwość i rozległość tego schorzenia czynią cukrzycę chorobą
cywilizacyjną obecnych czasów. Ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi ma nadrzędne
znaczenie zarówno dla pacjentów z cukrzycą typu I jak i II. Konsekwencją niewyrównanej
glikemii mogą być powikłania mikronaczyniowe takie jak miażdżyca tętnic, choroba
wieńcowa, udar mózgu, a także retinopatie oraz nefropatie. Samokontrola choroby wymaga od
chorych codziennego pomiaru poziomu glukozy we krwi poprzez nakłuwanie opuszka palca
nawet kilka razy dziennie. Bolesność, powtarzalność oraz czasochłonność tej czynności
skłaniają do poszukiwania nowych metod kontroli stężenia glukozy.
Celem pracy był przegląd najnowszych doniesień dotyczących bezinwazyjnych metod
pomiaru glukozy bazujących na najnowszych technologiach.
Obecnie wielu naukowców pracuje nad zastąpieniem tradycyjnego glukometru
urządzeniami wygodniejszymi w użyciu dla chorych. Trwają badania m.in. nad soczewką
kontaktową zawierającą sensor mierzący stężenie glukozy we łzach, który uzyskane wartości
przesyła poprzez nadajnik do wyświetlacza wbudowanego w zegarek bądź smartphone.
Aktualnie testowany jest także glukometr laserowy mierzący czas trwania fluorescencji
w zależności od poziomu glukozy we krwi włośniczkowej palca. Dodatkowo prowadzone są
badania nad wszczepianym podskórnie czujnikiem rejestrującym zmiany poziomu glukozy
poprzez zmianę natężenia światła fluorescencyjnego. Następnie uzyskane dane przesyłane są
za pomocą nadajnika umieszczonego na ramieniu chorego do aplikacji mobilnej.
Dzięki powyższym urządzeniom chorzy na cukrzycę mogą zyskać komfort oraz ciągłość
pomiarów, co zapewnia lepsze wyrównanie choroby i normalne życie.
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Spektroskopia Ramana została od niedawna w pełni doceniona jako jedno z najsilniej
rozwijających się narzędzi do identyfikacji substancji aktywnych leków, polimerów,
narkotyków, substancji wybuchowych, diagnostyki nowotworów, chorób skóry (bielactwa
i łuszczycy), osteoporozy, miażdżycy, chorób Alzheimera oraz Parkinsona, a nawet analizy
dzieł sztuki.
Celem pracy był przegląd i ocena najnowszych prac naukowych z zakresu zastosowania
spektroskopii Ramana w farmacji. W latach 2016-2018 przeszukano bazy danych PubMed oraz
EBSCO przy użyciu słów kluczowych Raman spectroscopy oraz pharmacy, ale także innych
źródeł informacji.
W wyniku wyszukiwania w bazie danych PubMed znaleziono 218, natomiast w bazie
EBSCO 2192 pozycji literaturowych.
Zespół Minh Mai Lȇ 1 przeprowadził badanie z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
w szpitalach do kontroli leków przeciwnowotworowych, potwierdzające ich stężenie przed
podaniem pacjentom. Walker i współpracownicy 2 wskazali przydatność tej metody do badania
stopnia amorfizacji rozpuszczanego leku. Farhane wraz z zespołem 3 udowodnili, że
spektroskopia Ramana może zostać użyta do badania mechanizmu działania i oznaczania
efektów biologicznych daktyomycyny D na nowotworowych liniach komórkowych raka płuc.
Oceniana metoda może również służyć do identyfikacji składu oraz oznaczenia zawartości
aktywnych składników leku złożonego. 4
Zaletami spektroskopii Ramana są: niewrażliwość na czynniki środowiskowe
(wilgotności), szeroki zakres temperatur pracy (-20°C do +40°C), a także możliwość
wykonania badania bez konieczności otwierania opakowania leku (szklanej butelki, blistra,
plastikowego worka). Łatwość i wygoda wykonywania badań z wykorzystaniem przenośnych
spektrometrów ramanowskich, oraz możliwość dokonania pomiaru dużej ilości próbek
w stosunkowo krótkim czasie. 5,6
Bibliografia:
[1] L. Minh Mai Lȇ i wsp., EuropeanJournal of Pharmaceutical Sciences, 2018, 111, 158–166.
[2] Walker G. i wsp., Mol. Pharmaceutics 2017, 14, 4675−4684.
[3] Farhane Z. i wsp., J. Biophotonics. 2018, 11, 1, 1-12.
[4] Meek C. i wsp., J.Pediatr.Pharmacol.Ther., 2016, 21, 5, 413–418.
[5] Ciesielski A. i wsp., Świat Przemysłu Farmaceutycznego, 2012, 1, 10-12.
[6] J.A. Griffen i wsp., Spectroscopy, 2017, 32, 4, 37-43.
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Doping, jest to podwyższenie wydolności fizycznej za pomocą niedozwolonych
środków farmakologicznych. Aby rywalizacja w sporcie pozostała uczciwa, sporządzono listę
takich środków, a także zabronionych metod zwiększających wydolność oraz opracowano
kodeks Światowej Agencji Antydopingowej (World Anty-Doping Agency, WADA) mający na
celu uregulowanie działań antydopingowych. Instytucjami zajmującymi się tematem
zwalczania dopingu są: Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (aktualnie POLADA),
Ministerstwo Sportu i Turystyki, policja i prokuratorzy.
Celem pracy jest przegląd aktualnie stosowanych metod wykrywania niedozwolonych
związków u sportowców. Ponadto opis procedur przeprowadzania badań, czyli m.in. czas
analiz i sposób pobierania próbek.
Ze
względu
na
dynamicznie
zmieniającą
się
listę
zakazanych
w sporcie substancji, metody wykrywania niedozwolonych związków u sportowców muszą być
nieustannie rozwijane i modyfikowane. Należą do nich: chromatografia gazowa ze
spektrometrią mas i tandemową spektometrią mas, chromatografia cieczowa z detekcją
UV/VIS, układ GC/C/IRMS (chromatografia gazowa połączona z komorą spalania
i sprzężona z izotopową spektrometrią mas), ogniskowanie izoelektryczne (IEF), znakowanie
immunologiczne, detekcja chemiluminescencyjna, cytometria przepływowa, metoda
immunoluminometryczna oraz spektrofluorymetria.
Z raportu badawczo-analitycznego dotyczącego postaw i opinii w zakresie stosowania
dopingu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej
wynika, że dezaprobata w stosunku do dopingu w sporcie zawodowym jest wyrażana przez
zdecydowaną większość społeczeństwa. Właśnie dlatego niezwykle istotna jest kontrola
sportowców pod kątem stosowania zakazanych substancji lub metod takich jak: manipulowanie
krwią i jej składnikami, manipulacje fizyczne czy chemiczne oraz doping genetyczny. Szerokie
spektrum nowoczesnych technik detekcji umożliwia identyfikację niedozwolonych środków i
walkę z dopingiem.
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Oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej substancji pochodzenia roślinnego
może stwarzać trudności, prowadzące do uzyskiwania rozbieżnych wyników, zależnych od
zastosowanej metodyki badań. Wynikają one m.in. z rodzaju zastosowanego ekstrahenta,
z niedostatecznej rozpuszczalności substancji w roztworach wyjściowych oraz z wytrącania się
niektórych składników wyciągów i olejków w płynnym podłożu MHB, używanym do oceny
wartości MIC (ang. minimum inhibitory concentration). W poniższej pracy przeanalizowano i
porównano wyniki badań przeprowadzonych przy użyciu metody mikrorozcieńczeń (w
obecności
i
przy
braku
emulgatora
Tween
80),
mikrorozcieńczeń
w podłożu agarowym oraz metody makrorozcieńczeń.
Do badań wykorzystano wyciągi metanolowe i wodno-metanolowe z: plechy porostu
islandzkiego (Cetraria islandica), korzenia mydlnicy (Saponaria officinalis), kory brzozy
(Betula sp.), ziela fiołka (Viola arvensis), kory topoli (Populus nigra) oraz olejek manuka
i kadzidłowcowy. Substancją referencyjną była kurkumina o znanej aktywności
przeciwbakteryjnej. Użyto podłoży CAMHB (ang. Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth)
i MHA (ang. Mueller-Hinton Agar) oraz szczep wzorcowy Staphylococcus aureus
ATCC 29213. Wartości MIC odczytywano wizualnie na podstawie wzrostu kolonii na podłożu
(metoda mikrorozcieńczeń w podłożu agarowym), zmętnienia podłoża w próbce testowej i
porównania jej z próbką kontrolną (metoda makrorozcieńczeń), po dodaniu
1% TTC (metoda mikrorozcieńczeń) oraz przy użyciu spektrofotometru (metoda
mikrorozcieńczeń z Tween 80).
Wykazano różnice w wartościach MIC wyciągów w zależności od użytego ekstrahenta.
Najniższe wyniki otrzymano w metodzie mikrorozcieńczeń bez dodatku emulgatora. Użycie
Tween 80 zwiększało wartości MIC większości badanych substancji. Choć emulgator
zwiększał rozpuszczalność substancji, równocześnie zwiększał aktywność przeciwbakteryjną
samego alkoholu. Zastosowanie podłoża agarowego ułatwiało otrzymanie bardziej
jednorodnego roztworu badanych substancji, co jednak nie wiązało się ze wzrostem siły
działania wyciągów. Metoda rozcieńczeń w agarze okazała się najbardziej czasoi pracochłonna. Z kolei metoda makrorozcieńczeń wymagała użycia dużych objętości
testowanych mieszanin.
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Rodzaj Populus (topola) obejmujący kilkadziesiąt gatunków drzew z rodziny Salicaceae
(wierzbowatych) stanowi źródło pąków (Gemmae populi). Jest to cenna substancja lecznicza
stosowana w tradycyjnej terapii m.in. w leczeniu chorób skóry, infekcji górnych dróg
oddechowych i chorób reumatycznych. Pąki stosowane w celach leczniczych pochodzą
głównie z topoli czarnej (Populus nigra L.) i topoli balsamicznej (Populus balsamifera L.).
W celu analizy i identyfikacji związków obecnych w wyciągach etanolowo-wodnych pąków
topoli, zastosowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wykorzystaniem
detektora UV z matrycą diodową (DAD) oraz hybrydowego spektrometru mas o wysokiej
rozdzielczości (UHPLC-DAD-QqTOF-MS). Do rozdzielenia chromatograficznego
zastosowano kolumnę pentafluorofenylową i gradient oparty na 0.1% roztworach kwasu
mrówkowego w wodzie i acetonitrylu. Opracowana metoda pozwoliła na identyfikację ponad
20 charakterystycznych związków o aktywności biologicznej, przede wszystkim flawonoidów
i pochodnych fenolokwasów.
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Nowe pochodne izotiazolopirydyny mają budowę N-zasad Mannicha. Zostały
otrzymane w wyniku reakcji macierzystej dimetyloizotiazolo[5,4-b]pirydyny z formaldehydem
i odpowiednią drugorzędową aminą. Struktury nowych związków zostały potwierdzone za
pomocą analizy elementarnej oraz metodami spektralnymi IR i H NMR.
Otrzymane
pochodne
zostały
poddane
ocenie
aktywności
®
wobec Candida albicans (ATCC 10231™) in vitro. Zastosowano test kolorymetryczny z
użyciem 2-3-5 chlorku trifenylotetrazoliowego (TTC). Wartości minimalnych stężeń
hamujących (MIC) zostały potwierdzone przez posiew na podłoże stałe. Wszystkie
zsyntetyzowane pochodne wykazały aktywność w stosunku do badanego mikroorganizmu.
Szczególnie wysoka była ona dla trzech otrzymanych związków, których wartość minimalnego
stężenia hamującego wyniosła 32 µg/ml. Aktywność dwóch kolejnych pochodnych była nieco
mniejsza, dla nich wartość MIC wyniosła 64 µg/ml. Dla pozostałych związków, zanotowano
wartości powyżej 128 µg/ml.
Candida albicans wchodzi w skład prawidłowej mikroflory jamy ustnej i jelit. Jednak,
jako oportunistyczny patogen, może wywoływać przewlekłe lub ostre zakażenia, szczególnie u
pacjentów z dysfunkcją układu immunologicznego. Nowo zsyntetyzowane pochodne
izotiazolopirydyny mogą stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych leków przeciwko
kandydozie. Dalsze badania pozwą na zoptymalizowanie budowy cząsteczek, zwiększenie
aktywności, oraz ustalenie ich przydatności jako leki przeciwgrzybiczne.
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Ocet jabłkowy jest odmianą octu wytwarzanego z jabłek i ma szerokie zastosowanie
jako produkt spożywczy dodawany do różnych potraw oraz jako substancja konserwująca. Jest
też składnikiem licznych suplementów diety. Jego produkcja składa się z trzech etapów –
przygotowania surowców, fermentacji alkoholowej i fermentacji octowej. Na różnorodność
składu mikroflory produkującej ocet wpływa głównie stężenie kwasu octowego. Dla octu
jabłkowego charakterystyczne są gatunki z rodzaju Acetobacter. Ocet jabłkowy zawiera wiele
związków biologicznie czynnych.. Wśród związków fenolowych zawartych w occie
jabłkowym wyróżnia się kwasy fenolowe, flawan-3-ole, flawonole oraz flawony [1-3].
Wykazano, że w occie jabłkowym znajdują się kwas octowy, mlekowy, chinowy, winowy,
jabłkowy, bursztynowy, cytrynowy oraz malonowy [1]. Inne związki zawarte w tym produkcie
to cukry, aminokwasy oraz minerały [2]. Obecnie octy jabłkowe ze względu na zawartość tak
wielu składników biologicznie czynnych są badane pod względem możliwości ich
zastosowania w wielu schorzeniach takich jak otyłość, cukrzyca typu II czy zaburzenia profilu
lipidowego [4-6]. Wskazuje się również na ich działanie przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybicze mogące znaleźć zastosowanie w stomatologii [7].
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Chelation therapy is a method that involves the administration of chelating agents
usually parenterally (sometimes orally) in the treatment of many diseases [1]. The chelating
agents are EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), DMPS (2.3-dimercaptopropanesulfonic
acid), TTFD (thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide), and DMSA (2,3-dimercaptosuccinic acid).
They are primarily used to bind toxic metals that get into our body with food, water, etc. As a
result of the metal binding by the chelating compound, a form is made that can be easily
removed by the kidneys [2]. The EDTA is also used in cardiovascular conditions, including
atherosclerosis because this acid breaks down atherosclerotic plaque, clears arteries and enables
normal blood flow [3].
Albumin is a protein that is the major part of plasma and it is synthesized in the liver.
The molecule has a globular shape and is composed of one polypeptide chain. It covalently
binds many substances, e.g. fatty acids, bilirubin, copper (II) ions and many drugs [4].
Therefore, the aim of the study was to determine the competitiveness of copper (II) cation
binding by albumin and 2-({bis [(pyridin-2-yl) methyl] amino} methyl) -6-methoxyphenol.
The subject of the study was the potential chelating agent: 2-({bis [(pyridin-2-yl)
methyl] amino} methyl)-6-methoxyphenol, which effectively coordinates copper (II) ions. Due
to the nitrogen atoms from the pyridine ring in its structure and the lability of molecule, the
tested ligand effectively forms metal chelates. The experiment was perform in the physiological
pH range and UV-Vis spectroscope was used.
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PCR - reakcja łańcuchowa polimerazy - jest metodą, która zrewolucjonizowała
diagnostykę chorób o podłożu genetycznym. Polega na amplifikacji sekwencji DNA, wskutek
czego uzyskuje się miliardy kopii materiału genetycznego, co pozwala określić jego długość
i budowę. Metoda PCR wyróżnia się szybkością, wysoką czułością i specyficznością oraz
wymaga niewielkich ilości materiału genetycznego (mniej niż 1 µl). Istnieje wiele odmian
i modyfikacji techniki PCR. Niektóre z nich wykorzystuje się w analizie polimorfizmów
genetycznych, a są to m.in.: PCR-DGGE, która polega na elektroforezie w gradiencie czynnika
denaturującego. Stosowana jest jako metoda przesiewowa, pozwalająca na identyfikację
mutacji punktowych, niewielkich delecji i insercji; PCR-SSCP umożliwia badanie
polimorfizmu konformacji jednoniciowego DNA; PCR-HDA jest metodą analizy
heterodupleksów, stosowana jest do wykrywania mutacji; PCR-HRM to technika
umożliwiająca m.in. genotypowanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, wykrycie
mutacji punktowych czy metylowanego DNA. PCR-MP znalazła zastosowanie m.in.
w diagnostyce mikrobiologicznej oraz do wykrywania mutacji punktowych.
Polimorfizm genu M1 S-transferazy glutationowej polega najczęściej na całkowitej
delecji genu, co skutkuje brakiem aktywności enzymu oraz upośledzonym sprzęganiem
i neutralizacją ksenobiotyków. Izoforma GST M1 uczestniczy w biotranformacji metabolitów
karbamazepiny. Aby określić wpływ polimorfizmu genu GST M1 na indukowaną
karbamazepiną hepatotoksyczność, przeprowadzono badanie na 129 chorych na epilepsję,
leczonych karbamazepiną. Około 55% pacjentów doświadczało napadów ogniskowych, a
37,5% - uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Po wyizolowaniu genomowego DNA
genotypowano GST M1 metodą PCR.
Wyniki badań wskazały na 74,4% częstość występowania braku funkcjonalnego genu
GST M1. W grupie tej stwierdzono znacznie bardziej podwyższony poziom transaminaz.
Wynik ten może wskazywać na korelację między występowaniem alleli „null” GST M1
a podwyższonym poziomem transaminaz, a zatem allel ten może być potencjalnym czynnikiem
ryzyka rozwoju hepatotoksyczności indukowanej karbamazepiną, co wymaga dalszych badań.
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Żelazo jest pierwiastkiem odgrywającym szczególnie ważną rolę w ludzkim
organizmie. Jest ono niezbędne do prawidłowego przebiegu podstawowych procesów
życiowych, między innymi do transportu i magazynowania tlenu [1]. Transport, eliminacja
i magazynowanie żelaza są ściśle kontrolowane, zgodnie z fizjologicznymi potrzebami
organizmu, w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się tego metalu w komórkach.
Jednym z białek odgrywającym znaczącą rolę w metabolizmie żelaza jest transferryna,
która odpowiada za dostarczanie tego mikroelementu do komórek i tkanek w rozpuszczalnej,
nietoksycznej formie [2]. Nawet niewielkie niedobory żelaza mogą upośledzić funkcjonowanie
organizmu, dlatego w celu utrzymania odpowiedniego jego poziomu stosuje się suplementację.
Jest ona szczególnie ważna u pacjentów po zabiegach, dzieci, chorych na anemię i kobiet w
ciąży. Wśród suplementów diety dostępnych na rynku wyróżniamy między innymi siarczany,
bursztyniany czy mleczany żelaza (III). Jedną z postaci tego mikroelementu o wysokiej
biodostępności stosowaną w preparatach farmaceutycznych jest diglicynian żelaza [3].
Celem badań było sprawdzenie interakcji pomiędzy diglicynianemżelaza
a apo-transferryną w fizjologicznym pH (7,4). W badaniach wykorzystano metody
spektroskopowe takie jak UV-Vis i CD, a także spektrofluorymetrię.
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Cydr, czyli fermentowany napój alkoholowy wytwarzany z jabłek oprócz
charakterystycznych walorów smakowo-aromatycznych zawiera biodostępne składniki
biologicznie czynne mogące wpływać korzystnie na organizm człowieka [1]. Są to m.in.
związki fenolowe z grupy flavan-3-oli (katechina, epikatechina, procyjanidyny),
dichydrochalconów (florydzyna, floretyna), flawonoli (rutyna), kwasów fenolowych (m.in.
kwas chlorogenowy, kawowy, cynamonowy, ferulowy, p-kumarowy). Ważną grupę związków
stanowią także kwasy organiczne, w tym kwas jabłkowy, kwas mlekowy, kwas bursztynowy,
kwas chinowy, kwas pirogronowy i kwas cytrynowy [2-4]. Oprócz tych związków w cydrach
występują w niewielkich ilościach także składniki lotne, m.in. estry, alkohole, terpeny. Ilość
składników biologicznie czynnych w gotowym cydrze zależna jest od wielu czynników, w tym
technologii produkcyjnej, odmian jabłek z których są produkowane, miejsca i sposobu ich
upraw oraz zbioru [5]. Dlatego tak istotna jest analiza chromatograficzna w tym HPLC
wybranych związków występujących w tych produktach celem określenia ich właściwości
prozdrowotnych. Potencjalne działanie prozdrowotne związków występujących w cydrze ma
związek z ich aktywnością antyoksydacyjną. Poszczególne składniki mogą też wpływać
korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy i nerwowy, zapobiegając
chorobom metabolicznym w tym cukrzycy, nadwadze czy otyłości [6,7].
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Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku związki platyny(II) są szeroko stosowane w
chemioterapii. Wysoka cytotoksyczność i niepożądane skutki uboczne terapii za pomocą
dotychczas stosowanych leków sprawiają, że wciąż poszukiwane są nowe pochodne platyny
wykazujące właściwości przeciwnowotworowe i mniejszą toksyczność względem komórek
prawidłowych.
Przedmiotem naszych badań jest związek platyny(II) z tris(2-karboksyetylo)fosfiną
(cis-[PtCl2{P(C2H4COOH)3}2] – DTCEP), który został zsyntetyzowany jako potencjalny
czynnik przeciwnowotworowy [1]. Kompleks ten wykazuje aktywność w stosunku do wielu
linii nowotworowych: Sk-mel (czerniak złośliwy), C-32 T-47D (potrójnie pozytywny rak
piersi), MDA-MB-231 (potrójnie negatywny rak piersi), CLBL-1 (chłoniak z limfocytów B),
GL-1 (białaczka z limfocytów B) i CL-1 (chłoniak z limfocytów - T). Względem niektórych
komórek, np. GL-1 i CL-1, aktywność DTCEP jest znacznie większa niż aktywność
cis-diaminadichloroplatyny(II) – DDP [1, 2].
Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności/toksyczności hemolitycznej
kompleksu DTCEP oraz jego wpływ na parametry fizykochemiczne błony erytrocytów.
Dodatkowo, w ramach porównania, wykonano takie same testy dla DDP. Obiektem naszych
badań były komórki erytrocytów, błony lipidowo-białkowe erytrocytów (cienie) i lipidowe
modele błon (liposomy). Metodą spektrofotometryczną wyznaczono aktywność hemolityczną,
natomiast metodą fluorymetryczną, przy użyciu odpowiednio dobranych sond
fluorescencyjnych, zbadano wpływ DTCEP i DDP na właściwości błon krwinek. Stwierdzono,
że DTEP w badanym zakresie stężeń (do 100 M) nie powoduje hemolizy, jedynie w
nieznaczny sposób zmienia płynność błony komórkowej i najprawdopodobniej oddziałuje tylko
z polarną częścią dwuwarstwy lipidowej.
Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze badania i uzyskane najnowsze rezultaty możemy
wnioskować, iż kompleks platyny(II) z tris(2-karboksyetylo)fosfiną jest obiecującym
związkiem przeciwnowotworowym.
[1] Pruchnik H., Lis, T., Pruchnik F.P., Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 791, 124-129
[2] Henklewska M., Pawlak A., Pruchnik H. Obmińska-Mrukowicz B. Anticancer Research, 2017, 7(2), 539546
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Człowiek stale narażony jest na wpływ różnego rodzaju ksenobiotyków w tym metali
ciężkich. Obecny wzrost narażenia związany jest rozwojem przemysłu energetyczego,
hutnictwem, emisją spalin samochodowych, zjawiskiem smogu w wielkich miastach, paleniem
papierosów czy użyciem nawozów sztucznych. Metale przenikają do wody, gleby
i dostają się do organizmu człowieka przez skórę, drogą wziewną lub pokarmową
z produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Według Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zaobserwowano w Polsce np. wzrost emisji rtęci w 2015
roku aż o 10% w porównaniu z rokiem 2014, spowodowany w szczególności procesami
spalania w przemyśle. Kadm i jego związki jako czynniki rakotwórcze u ludzi są również
niezwykle niebezpieczne. Metale ciężkie są częstą przyczyną poważnych zatruć, zwłaszcza
wśród pracowników zakładów przemysłowych, mogą kumulować się w organizmie przez wiele
lat nie dając znaczących objawów. Wykrywanie obecności metali ciężkich jest istotne
w ocenie bezpieczeństwa pracy, w diagnostyce zatruć ostrych lub przewlekłych, mogą one
bowiem powodować negatywne zmiany narządowe, mieć działanie mutagenne, kancerogenne
czy teratogenne.
W pracy przedstawione zostały najczęściej stosowane metody spektroskopowe służące
do wyrywania obecności metali ciężkich: AAS, ICP-MS, AFS oraz metody emisyjne FAES,
ICP-OES. Szczególną uwagę poświęcono atomowej spektrometrii absorpcyjnej, która jest
jedną z najczęściej stasowanych metod analitycznych oznaczania śladowych zawartości
pierwiastków, wyróżniając metody: FAAS, ETAAS, CVAAS. Obecnie jedną
z najnowocześniejszych technik jest metoda ICP-MS, charakteryzująca się dużą czułością
i precyzją, możliwością jednoczesnego oznaczania wielu pierwiastków.
Przedstawiono również wykorzystanie nietypowych materiałów biologicznych do
oznaczania metali ciężkich np. kadmu, arsenu, rtęci czy ołowiu, pozyskiwanych w sposób
nieinwazyjny, takich jak włosy, paznokcie oraz sposoby przygotowania próbek do badań.
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ANALIZA ILOŚCIOWA METYLOFURANÓW W FAZIE GAZOWEJ
Z WYKORZYSTANIEM SPEKTROSKOPII FTIR

Przemysław Skibiński, Dariusz Sarzyński, Sebastian Szymański
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Opracowana
metoda
analityczna
pozwoliła
na
analizę
ilościową
2-metylofuranu i 2,5-dimetylofuranu w fazie gazowej metodą FTIR. Ciśnienie analitu,
pobieranego do kuwety gazowej określano z dokładnością do 0,01 Tr (1,3·10-5 atm.). Badany
zakres pomiarowy obejmował przedział ciśnień od 0,5 do 30 Tr. Analizę ilościową związków
wykonano także w ich mieszaninach, w obecności azotu oraz w powietrzu atmosferycznym.
Krzywe kalibracyjne zależności ciśnienia od absorbancji, przy większości analitycznych
długościach fal, charakteryzowały się liniowością w całym zakresie ciśnień.
Próbę wyjaśnienia obserwowanych nieliniowości przy niektórych pasmach absorpcji
próbowano wyjaśnić na podstawie danych literaturowych, po przeprowadzeniu identyfikacji
wybranych drgań.
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ZASTOSOWANIE METOD FLURESCENCYJNYCH
W BADANIACH ODDZIAŁYWANIA BARWNIKÓW ROŚLINNYCH
Z KOMÓRKAMI HMEC-1
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Fluorescencja jest szybkim procesem fotofizycznym, zachodzącym w czasie ~10-8 s. W
analizie fluorescencyjnej wykorzystuje się fakt, ze związki zarówno naturalne jak
i syntetyczne wprowadzane do układów biologicznych, na skutek zaabsorbowanego
promieniowania emitują fluorescencję o określonej długości fali. Intensywność fluorescencji
chromoforu zależy od
jego stężenia, co jest wykorzystywane m.in. w badaniach
cytotoksyczności związków i indukowanego przez nie poziomu stresu oksydacyjnego
w komórkach.
Cyjanidyna i jej glikozydy należą do grupy barwników roślinnych występującymi
w owocach i warzywach. Związki te charakteryzuje wysoka aktywność biologiczna, jednak do
chwili obecnej nie został wyjaśniony mechanizm skutków ich oddziaływania z komórkami
układu krążenia. W związku z tym, celem prezentowanych badań jest określenie zarówno
cytotoksyczności cyjanidyny i wybranych jej glikozydów, w odniesieniu do komórek
śródbłonka naczyniowego (HMEC-1), jak i ich ochrony przed szkodliwym działaniem
reaktywnych form tlenu (RFT). Odziaływanie związków w odniesieniu do komórek, określono
na podstawie ich cytotoksyczności z użyciem sondy fluorescencyjnej Hoechst 33342, która
przenika przez nienaruszone błony biologiczne. Znacznik ten, stosowany jest do ilościowego
oznaczania DNA w komórkach, gdyż intensywność emitowanej fluorescencji jest wprost
proporcjonalna do ilości DNA.
Wpływ badanych związków na wewnątrzkomórkowy poziom reaktywnych form tlenu
(RFT) w warunkach fizjologicznych i indukowanego stresu oksydacyjnego zbadano przy
użyciu sondy fluorescencyjnej H2DCF-DA. Zastosowany znacznik przenika przez błony
cytoplazmatyczne do wnętrza komórek gdzie w wyniku działania wewnątrzkomórkowych
esteraz ulega hydrolizie z uwolnieniem 2’,7’- dichlorofluoresceiny (forma niefluoryzująca).
Następnie w obecności RFT następuje jego utlenienie do formy fluoryzującej
2’,7’-dichlorofluoresceiny (DCF). Znacznik ten służy do ogólnej oceny stresu oksydacyjnego
w komórce, czyli poziomu reaktywnych form tlenu, głównie H2O2.
Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że zbadane związki nie tylko nie są toksyczne dla
komórek śródbłonka ale także chronią je przed RFT. Uzyskane wyniki wskazują więc, że
związki te mogą znaleźć zastosowanie jako skuteczne zmiatacze wolnych rodników
w profilaktyce i leczeniu schorzeń związanych ze stresem oksydacyjnym.
Badania te są finansowane z Narodowego Centrum Nauki projekt nr. DEC-2017/01/X/NZ9/00908.
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OZNACZENIE ZAWARTOŚCI ANTOCYJANÓW W WYBRANYCH
HERBATACH OWOCOWYCH I KWIATOWO-OWOCOWYCH
Aneta Starzec, Michał Gleńsk, Izabela Fecka
Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Antocyjany to związki polifenolowe szeroko spotykane w przyrodzie pełniące
w roślinach funkcje barwników. W zależności od budowy związku oraz jego ilości w tkance
roślinnej, nadają one owocom i kwiatom różne odcienie czerwieni, fioletu i granatu. Podobnie
jak inne polifenole - flawonoidy, antocyjany wykazują silne właściwości przeciwutleniające,
dzięki czemu chronią organizm przed działaniem wolnych rodników, co przyczynia się do
zapobiegania występowaniu wielu schorzeń.
Do surowców, które są bogatym źródłem antocyjanów, należą owoce aronii, czarnej
jagody, bzu czarnego, jeżyny, maliny, czarnej porzeczki i żurawiny, a także kwiaty hibiskusa
(malwy sudańskiej), malwy czarnej i malwy dzikiej. Oprócz świeżych owoców źródłem
antocyjanów są ich przetwory takie jak: soki, przeciery, dżemy czy konfitury. Wymienione
owoce często przeznacza się również do suszenia, a następnie do produkcji herbat owocowych
lub kwiatowo-owocowych (najczęściej w zestawieniu z hibiskusem), z których przyrządza się
napary.
W obecnych czasach coraz częściej sięgamy po produkty o naturalnym składzie,
zawierające składniki o prozdrowotnym działaniu na nasz organizm. Dlatego też w niniejszej
pracy przedstawione zostaną wyniki badań analitycznych, w których określono zawartości
barwników antocyjanowych w naparach otrzymanych z wybranych herbat owocowych
i kwiatowo-owocowych, wykonane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
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METODY SPEKTROSKOPOWE W BADANIACH BIOLOGICZNYCH
IN VITRO SAMBUCUS NIGRA L.
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Dotychczasowe badania wskazują na ogromne znaczenie antocyjanów, jako substancji
prozdrowotnych. Interesującym i dość powszechnie występującym w środowisku człowieka
surowcem antocyjanów jest owoc Sambucus nigra L. Wykazuje on takie działanie jak
np. przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgorączkowe, napotne czy wzmacniające
naczynia krwionośne.
Celem badań było określenie aktywności biologicznej suplementu z czarnego bzu
poprzez wystandaryzowanie jego składu, wyznaczenie aktywności przeciwzapalnej oraz
przeciwwolnorodnikowej a także zbadanie wpływu ekstraktu na właściwości hydrofobowego i
hydrofilowego obszaru mimetycznej błony lipidowej.
Związki fenolowe w ekstrakcie zidentyfikowano przy użyciu wysokosprawnej
chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem MS. Metodą spektrofotometryczną
określono aktywność przeciwwolnorodnikową (w stosunku do rodnika DPPH•) oraz
przeciwzapalną w procesie inhibicji enzymów cyklooksygenaz. Metodą fluorymetryczną, przy
użyciu sond MC540 oraz NPN określono wpływ ekstraktu na właściwości hydrofilowego i
hydrofobowego obszaru błony mimetycznej, która składem lipidowym naśladowała błonę
komórki nowotworowej.
Analiza ilościowa i jakościowa wykazała, że ekstrakt jest bogaty w antocyjany, które
stanowią 84,7% całkowitej zawartości związków fenolowych z dominującym cyjanidyno
3-glukozydem. Badania wykazały, że ekstrakt posiada aktywność przeciwrodnikową,
w stosunku do DPPH•, potwierdzając jego zdolności oksydo-redukcyjne w procesie niwelacji
tego rodnika. W przypadku aktywności przeciwzapalnej określono, że ekstrakt w stężeniach
65,26 µg/ml i 46,58 µg/ml spowodował 50% inhibicję odpowiednio enzymów COX 1 oraz
COX 2. Wyniki zmian strukturalnych indukowanych ekstraktem pozwalają przypuszczać, że
jego komponenty powodują głównie wzrost uporządkowania molekuł w hydrofilowej warstwie
błony mimetycznej. Taki wynik może stanowić istotny element w wyjaśnieniu jednego z
kluczowych mechanizmów potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej
ekstraktu.
Biologiczna aktywność czarnego bzu może być wykorzystywana w profilaktyce
prozdrowotnej, jako dodatek do żywności funkcjonalnej lub jako suplement diety oraz
w lecznictwie może stanowić uzupełniającą terapie wielu schorzeń.

Praca była finansowana ze środków na rozwój młodych naukowców Wydziału PrzyrodniczoTechnologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
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JAK OSZUKUJĄ NARKOMANI? METODY FAŁSZOWANIA TESTÓW
NA NARKOTYKI I SPOSOBY ICH ROZPOZNANIA
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Programy testów wykrywających narkotyki zostały ustanowione po to, aby
promować uczciwą konkurencję w sporcie, programy leczenia i profilaktyki uzależnień, lepiej
zarządzać opieką nad pacjentem przez klinicystów i organy ścigania. Materiałem
biologicznym, który stanowi najbardziej popularną i odpowiednią matrycą do takich celów
pozostaje mocz, który jednak jest podatny na zafałszowania.
Jednym z najczęściej używanych metod detekcji środków narkotycznych w moczu
jest test immunologiczny. Pozwala wykrywać substancje takie jak amfetaminę, barbiturany,
benzodiazepiny, buprenorfiny, kokainę, metamfetaminę, morfinę/ opiaty, metadon,
fencyklidyny, trójcykliczne antydepresanty i marihuanę. Innymi metodami badania obecności
i oznaczania stężenia substancji psychoaktywnych w materiale biologicznym są:
spektrometryczna, chromatografia cienkowarstwowa, testy radioimmunologiczne.
Zafałszowania szybkich testów diagnostycznych dostępnych w aptekach
są spowodowane przez: zamrażanie testów, co powoduje unieczynnienie białkowego enzymu;
zmianę pH moczu np. poprzez przyjmowanie witaminy C przed badaniem lub dodanie
jej bezpośrednio do próbki moczu. Na zmianę wyniku testu wpływa także przyjmowanie dużej
ilości płynów w celu rozcieńczenia próbki. Aby imitować prawidłową barwę
i normować zawartość fizjologicznych składników moczu, takich jak: stężenie kreatyniny
i ciężar właściwy, dodawane są środki zawierające witaminy z grupy B i kreatyna.
Przyjmowanie diuretyków przyspiesza eliminację środków psychoaktywnych z organizmu.
Chemikalia, zwłaszcza utleniające, są celowo dodawane do pobranych próbek moczu w celu
uzyskania fałszywie ujemnego wyniku testu.
Ze względu na powszechność zjawiska, rozwinęły się metody analityczne
umożliwiające identyfikację ingerencji w wyniki testów. Wykrycie rozcieńczenia umożliwia
ocena barwy, badanie stężenia kreatyniny oraz pomiar gęstości. Dodatek aldehydu
glutarowego, azotanów, nadtlenków, kwasów i zasad można stwierdzić wykonując test
paskowy do badania zafałszowania moczu. Zawartość środków czystości-wykrywamy
przez pomiar pH, obecność spienienia moczu, jego barwę, czy zapach. Obecność witamin
i leków kontrolowana jest metodami analizy chromatograficznej.
Dostępność niedozwolonych substancji psychoaktywnych jest coraz większa,
a liczba osób uzależnionych rośnie. Liczne zafałszowania wyników testów diagnostycznych,
skłaniają do poszukiwania coraz nowszych metod ich identyfikacji.
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POWLEKANIE TABLETEK O MODYFIKOWANYM UWALNIANIU
Z ZASTOSOWANIEM POLIMERÓW METAKRYLOWYCH
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Tabletki powlekane są obecnie najpopularniejszą formą wśród stałych postaci leku.
Obecnie do ich wytwarzania stosowane są nowoczesne technologie takie, jak: powlekanie na
sucho, stosowanie otoczek polimerowych w środowisku bezwodnym czy wielokrotne
nanoszenie otoczek. Warto pamiętać, że korzenie tej formy podania leku sięgają XIX w., kiedy
to zapoczątkowano proces technologiczny zwany powlekaniem polegający na nanoszeniu
otoczki (filmu) na rdzenie, takie jak: kryształy proszku, granulaty, peletki, tabletki, minitabletki
lub mikrokapsułki. Pierwsze tabletki powlekane były otoczką cukrową, która stanowiła 30-80%
masy rdzenia, nazwano je drażetkami.
Głównym zadaniem tego typu otoczek była ochrona rdzenia tabletki przed szkodliwym
wpływem otoczenia, poprawa jej wyglądu i smaku. Obecnie stosowane powłoczki polimerowe
stanowiące 2-8% masy rdzenia pełnią znacznie więcej funkcji i są najczęściej stosowane w
technologii stałych postaci leku. W skład mieszaniny powlekającej tabletek wchodzą również:
plastyfikatory, barwniki, środki antyadhezyjne, nadające połysk, porofory, substancje
przeciwpienne, hydrofilizujące oraz powierzchniowo czynne.
Obok kontroli szybkości i miejsca uwalniania substancji leczniczej jednym z zadań
aktualnie stosowanych otoczek jest ochrona leku przed wpływem warunków zewnętrznych,
w szczególności światła, tlenu i wody. Ma to duże znaczenie dla stabilności leku. Szczególnego
znaczenia w procesie izolacji rdzeni tabletkowych od niekorzystnego wpływu otaczającej
atmosfery nabierają otoczki polimerowe. Wśród nich wyróżniają się otoczki bazujące na
polimerach metakrylowych takich, jak np.: EUDRAGIT EPO, chroniące rdzeń tabletki przed
wpływem pary wodnej, jednocześnie umożliwiając kontrolowane uwalnianie substancji
czynnej z tabletki.
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Laktony to grupa cyklicznych estrów, które są wtórnymi metabolitami zarówno roślin
jak i zwierząt. Wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej, dlatego są jedną
z najliczniej izolowanych ze środowiska naturalnego grup związków. Można je również
otrzymać na drodze syntezy chemicznej.
Laktony z pierścieniem aromatycznym wykazują właściwości przeciwnowotworowe
i silną cytotoksyczność. Istotny wpływ na właściwości biologiczne tych związków ma
konfiguracja centrów chiralności. W związku z tym podjęto próbę uzyskania
enancjomerycznych β-arylo-δ-jodo-γ-laktonów o aktywności antyproliferacyjnej.
Przedmiotem badań były obydwa enancjomery δ-jodo-γ-laktonu z pierścieniem
2,5-dimetylofenylowym uzyskane na drodze syntezy chemoenzymatycznej. Celem badań było
określenie ich aktywności przeciwnowotworowej, hemolitycznej oraz wyjaśnienie ich
mechanizmu działania na podstawie zmian wywołanych przez te związki na właściwości
fizyczne błon biologicznych. Aktywność przeciwnowotworową określono na trzech liniach
komórek nowotworowych:
D-17 (kostniakomięsak psa), GL-1 (ostra białaczka
B-komórkowa) oraz CLBL-1 (chłoniak B-komórkowy) za pomocą testu MTT. Aktywność
hemolityczną badanych związków określono spektrofotometrycznie na podstawie stężenia
hemoglobiny uwalnianej z erytrocytów. Właściwości fizyczne błon biologicznych określono
metodą fluorymetryczną z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych lokujących się w
różnych obszarach błony. Do badań wykorzystano dwa modele błon: model białkowo-lipidowy
(cienie) oraz lipidowy utworzony z lipidów wyekstrahowanych z erytrocytów.
Przeprowadzone badania wykazały, że otrzymane jodolaktony wykazują wysoką
aktywność przeciwnowotworową, która jest porównywalna z karboplatyną. Nie
zaobserwowano jednak istotnych różnic w aktywności pomiędzy enancjomerami. Ponadto
wykazano, że związki te nie indukują hemolizy erytrocytów, nie działają zatem destrukcyjnie
na błonę erytrocytów. Wywołują natomiast znaczące zmiany w obszarze główek polarnych
lipidów oraz mają nieznaczny wpływ na obszar hydrofobowy błon, przy czym większe zmiany
w obu obszarach błony wykazywał enancjomer 4S,5R,6S. Ze względu na udowodnioną wysoką
aktywność biologiczną badane związki z ugrupowaniem laktonowym mogą w przyszłości
znaleźć zastosowanie jako składniki leków przeciwnowotworowych.
Badania współfinansowane ze środków na działalność statutową Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu
oraz ze środków Krajowego Narodowego Ośrodka Wiodącego KNOW w latach 2014-2018 dla Wrocławskiego
Centrum Biotechnologii.
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NOWOCZESNE METODY KONTROLI PRZYJMOWANIA LEKÓW.
WYKORZYSTANIE LC-ESI-MS W ANALIZIE
MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO.
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Opiekun Koła: dr Ewa Sawicka

W analizie toksykologicznej opracowywane są nowe sposoby identyfikacji
ksenobiotyków, zarówno w zakresie metod jak i rodzaju materiału biologicznego.
Do tego typu analiz stosowane są m.in. paznokcie.
Paznokcie mogą posłużyć do analizy toksykologicznej wykrywającej zażycie
określonego leku w przeszłości. Tego typu badania mogą być przydatne w leczeniu pacjentów
przyjmujących
leki
na
depresję,
którzy
albo
zapominają
ich
zażywać
albo też przyjmują zbyt duże dawki leku.
Do leków przeciwdepresyjnych przyjmowanych niewłaściwie należy flupentiksol.
Jest to pochodna tioksantenu o aktywnym izomerze cis(Z)-flupentiksol, która wpływając
antagonistycznie na receptory dopaminergiczne i oddziałując wtórnie na inne układy
neuroprzekaźnikowe, wykazują działanie przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, a także
aktywizujące. Przy przedawkowaniu dochodzi do zatruć, a przy całkowitym odstawieniu
(pomimo konieczności leczenia) może nawet prowadzić do samobójstw w skutek
zaawansowanej depresji. Dlatego ważna jest kontrola przyjmowania leków, którą można
osiągnąć analizując materiał biologiczny w postaci paznokci.
Metoda oznaczania flupentiksolu składa się z ekstrakcji tego leku z paznokci,
a następnie jego identyfikacji. Identyfikacja przeprowadzana jest dzięki nowoczesnej analizie
LC-ESI-MS, czyli chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas.
Polega ona na rozdziale próbki za pomocą chromatografii, a następnie oznaczenie jej składu
dzięki spektroskopii mas (w tym przypadku jako technika jonizacji wykorzystane
jest elektrorozpylnie – ESI).
Metoda ta umożliwia oznaczenie flupentiksolu nawet do 8 miesięcy po zakończeniu
terapii. Dlatego też materiał ten może być z powodzeniem wykorzystany w analizie
retrospektywnej w celu określania historii przyjmowania leku. Za zastosowaniem
tego materiału biologicznego przemawia również fakt, że zarówno lek jak i jego metabolity
znajdują się w paznokciach dłużej niż we krwi czy w moczu. Warto również zauważyć,
że pobieranie próbek do analizy jest nieinwazyjne, a ich przechowywanie nie stanowi
problemu.
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WYNIKÓW METOD ANALITYCZNYCH
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Przemysł farmaceutyczny wytwarzając leki, od których zależy zdrowie i życie pacjentów,
podlega kontroli zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Współcześnie badania kontroli
jakości przeprowadzania się z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych. Końcowy
etap przeprowadzonego procesu analitycznego stanowi opracowanie wyników. Jedną z metod
interpretacji uzyskanych wyników jest zastosowanie statystyki matematycznej, umożliwiającej
badanie prawidłowości w zjawiskach pojawiających się masowo, tzn. dowolną ilość razy.
Celem analizy jest przedstawienie ogólnej charakterystyki istotnych cech za pomocą
parametrów opisujących zbiorowość, do których należy między innymi średnia, modalna
(miary położenia), rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe (miary zmienności), kurtoza
(miara koncentracji).
Zmienne losowe można podzielić w zależności od przyjmowanych przez nie wartości na
dyskretne i ciągłe. Zwykle badane parametry nalezą do drugiej grupy. Aby opisać taki rozkład
wprowadzono funkcję gęstości prawdopodobieństwa.
Wyróżnia się dwie techniki wnioskowania statystycznego: estymację, pozwalającą na
oszacowanie pewnej wartości opisującej populację i weryfikację hipotez, dzięki której można
sprawdzić słuszność przypuszczeń dotyczących postaci rozkładu wartości pewnej cechy.
Podczas analizy leków najczęściej formułuje się hipotezę i sprawdza jej zgodność na podstawie
testu, którego wybór zależy od liczebności próby, znajomości odchylenia standardowego i
rozkładu cechy w populacji.
Każdy wynik przeprowadzonej analizy jest obciążony błędem, wśród których możemy
wyróżnić błędy przypadkowe, systematyczne i grube. Aby uniknąć błędów należy przed
rozpoczęciem badań wykorzystujących metody analityczne, sformułować cele, postawić
hipotezę oraz dokonać wyboru odpowiednich testów dostosowanych do badanych parametrów.
Podobnie jak w przypadku analizy instrumentalnej, podczas analizy statystycznej dąży się do
wyboru testu dla którego będzie najmniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
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