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LICZBA ZNANYCH ZWIAZKÓW CHEMICZNYCH

Źródło: Chemical Abstract System (CAS) - http://www.cas.org/index

345 046

105 205 055

82 998 025

66 375 280

15.10.2015

Data poszukiwa ń

02.12.2014 14.05.2015 10.03.2016

Liczba znanych związków 65 844 568 66 139 345 66 596 989

Liczba znanych reakcji chemicznych 76 343 169 79 819 569 86 959 802

Liczba substancji chemicznych 
dostępnych w obrocie handlowym

86 820 549 100 480 336 109 213 531

Liczba związków chemicznych 
podlegających uregulowaniom 
prawnym

312 274 344 032 345 470
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WZROST ZALUDNIENIA A PRODUKCJA CHEMICZNA

ogólnoświatowa produkcja substancji i odczynników chemicznych

wzrost zaludnienia
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Założenia:
-produkcja wyrobów chemicznych wzrasta o 3% w skali roku
-zaludnienie globu wzrasta  tempie 0.77% / rok
Źródło: OECD Raport, 2001
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CHEMOSFERA

Wzrasta stopień nasycenia środowiska przez 
związki chemiczne:

Wyzwania:
• Budowa chemiczna
• Właściwości fizyko-chemiczne
• Toksyczność (w tym także odległe skutki  

toksyczne)
• Ekotoksyczność
• Nieznane drogi przemian i metabolizmu
• Brak informacji o losie środowiskowym
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INNE WYZWANIA

• Zróżnicowane poziomy zawartości w badanych 
próbkach

• Zlożony a często i zmienny skład matrycy-
obecność interferentów

• Ogromna różnorodność obiektów materialnych 
poddawanych badaniom analitycznym (analityka 
środowiskowa)

• Brak materiałów odniesienia i wzorców
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PRACA ANALITYKÓW – ODPOWIED Ź NA ZAPOTRZEBOWANIE 
SPOŁECZNE

SPOŁECZEŃSTWO
(Zapotrzebowanie na 

informacje)

ANALITYKA 
CHEMICZNA

NOWE WYZWANIA DLA 
ANALITYK ÓW W 

ZAKRESIE:

- nauki
- techniki

PROBLEMY 
ANALITYCZNE

Badania naukowe i 
prace rozwojowe

KSZTAŁCENIE 
SPECJALISTÓW

WYKORZYSTANIE

- technik i metodyk 
analitycznych
- aparatury kontrolno-
pomiarowej

INFORMACJE I 
OSIĄGNIĘCIA W INNYCH 

DZIEDZINACH NAUKI I 
TECHNIKI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMACJE ANALITYCZNE

Wyniki analizy reprezentatywnych próbek powinny 
być źródłem informacji 

niezbędnych do:
�Określenia stanu (jakości) badanego obiektu 

materialnego,
�Potwierdzenia postawionej hipotezy badawczej,
�Podjęcia właściwej decyzji (administracyjnej, 

gospodarczej i prawnej),
�Podniesienia poziomu świadomości 

społeczeństwa. 
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WYKORZYSTANIE INFORMACJI ANALITYCZNYCHWYKORZYSTANIE INFORMACJI ANALITYCZNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA
kryteria jakości

monitoring
rekultywacja

MEDYCYNA
diagnostyka medyczna

toksykologia
badanie leków

ROLNICTWO
badanie jakości gleb

badanie jakości plonów

PRZEMYSŁ
kontrola procesu technologicznego

BADANIA 
NAUKOWE I 

ROZWOJOWE

KRYMINALISTYKA
badanie materiałów dowodowych

wykrywanie narkotyków

BADANIA 
ŻYWNOŚCI

INFORMACJE INFORMACJE 
ANALITYCZNEANALITYCZNE
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TYPY INFORMACJI ANALITYCZNEJ

1. Wykrycie obecności analitu (poniżej wartości LOD)
2. Ilościowe oznaczenie analitu (powyżej wartości MQL)
3. Stwierdzenie czy jest przekroczona wartość

normatywna (NDS, MDS…)
4. Specjacja analitu:

– Fizyczna
– Chemiczna

5. Określenie fluktuacji czasowych i przestrzennych 
stężenia analitu w badanym obiekcie materialnym

10

Stężenie

masa
analitu

Granica oznaczalno ści 

(Limit of quantitation – LOQ )

Najwyższe Dopuszczalne St ężenie (NDS)

Maksymalne Dopuszczalne St ężenie (MDS)

(Threshold Limit Value- TLV )

(Maximum Allowable Concentration - MAC )

Granica wykrywalno ści

(Limit of detection – LOD )

OBSZAR CHEMICZNEJ NIEWIADOMEJ
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PROBLEM WARTOŚCI „ZERO” W ANALITYCE CHEMICZNEJ

Szczególnie istotny w analityce składników 
śladowych.

Rażącym BŁĘDEM jest podawanie wyników 
(stężenie, zawartość) analizy w postaci zera.
Zalecane jest wprowadzenie następujących 

informacji.

< LOQ (podać wartość liczbową)n.o – n.qNie oznaczono

< LOD (podać wartość liczbową)n.w – n.dNie wykryto
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KLASYFIKACJA SKŁADNIKÓW 
PRÓBEK DO ANALIZY

< 0,01 % (100 ppm )Składnik śladowy

<1,0 – 0,01%>Składnik uboczny 
(domieszka)

> 1,0 %Składnik główny

Zakres zawarto ściNazwa składnika

Obowi ązuje definicja IUPAC
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DEFINICJA „SKŁADNIKA ŚLADOWEGO”

TA WARTOŚĆ GRANICZNA JEST UMOWNA
(Ulegała i będzie ulegać zmianie)

30 lat temu za składnik śladowy uwa żano 
składnik obecny w próbce na poziomie 

stężeń poni żej 0,1 % (1000 ppm).
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ANALITYKA ŚLADÓW

• Oznaczenie składników występujących w 
badanych próbkach na poziomie śladów

Składnik śladowy – definicja IUPAC

Składnik występujący w badanej próbce 
na poziomie niższym niż 100 µg/g (100 
ppm)
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CZYNNIKI WPŁYWAJ ĄCE NA EWENTUALNĄ
ZMIANĘ WARTOŚCI GRANICZNEJ W 

ZAKRESIE ANALIZY ŚLADÓW
• Wprowadzenie do praktyki analitycznej bardziej czułych 

detektorów (FID �PID)
• Opracowanie nowych procedur przygotowania próbek do 

analizy zapewniających :

�Osiągnięcie dużej wartości liczbowej wartości 
współczynnika wzbogacania analitu

�Selektywne (specyficzne) przeniesienie analitów do 
matrycy odbierającej charakteryzującej się prostym 
składem chemicznym (ciekły rozpuszczalnik, gaz)

�Usunięcie interferentów
�Zapewnienie stabilności składu próbki od momentu 

jej pobrania do analizy

16

SKALA WYZWANIA

Od kilku lat ju ż możliwe jest oznaczenie
analitów na poziomie CZ ĘŚCI NA 

KWADRYLION

1 ppq = 10 -15 g analitu w próbce o masie 1 g
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NAJCZYSTSZY WYTWORZONY MATERIAŁ

GERMAN (Ge) � przemysł elektroniczny

Czystość 11 N
99,999999999%

Suma wszystkich zanieczyszczeń

0,000000001 % czyli 10 ppt

10 -12 g zanieczyszczeń w próbce 
o masie 1 g.
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SKALA WYZWANIA ANALITYCZNEGO

1. Im mniejszy poziom zawartości analitów tym większe 
niebezpieczeństwo popełnienia błędów w trakcie 
procesu analitycznego

2. W przypadku oznaczania składników śladowych nie 
wystarczy przestrzeganie zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej (GLP)

3. Konieczne jest wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej 
dodatkowych zabiegów i operacji, aby zachować
wymóg reprezentatywności próbki ze względu na 
obecne w niej składniki śladowe w całym okresie czasu 
od pobrania próbki do momentu analizy
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1 - kontakt z powietrzem laboratoryjnym; 
2 - pozostało ści składników mieszanin do mycia naczy ń; 

3 - woda destylowana; 
4 - stosowane odczynniki i rozpuszczalniki; 

5 - kontakt z analitykiem; 
6 - odparowanie najlotniejszych składników; 

7 - 8 - procesy adsorpcji-desorpcji (efekt pami ęci ścianki); 
9 - adsorpcja analitów na zawiesinie; 

10 - wytr ącanie osadów; 
11 - wyługowywanie składników z materiału naczynia; 

12 - 13 - proces permeacji (przenikania) 
składników przez materiał naczynia; 

14 - reakcja analitu z materiałem naczynia; 
15 - reakcja chemiczna pomi ędzy składnikami roztworu. 

OZNACZANIE SKŁADNIKÓW 
ŚLADOWYCH W PRÓBKACH CIEKŁYCH. 
GŁÓWNE ŹRÓDŁA BŁ ĘDÓW.
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WIELKOŚĆ ODDZIAŁYWANIA POLARNYCH 
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIERZCHNIĄ
RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (efekt pami ęci ścianki)

NAJWIĘKSZA

Najmniejsza

• Stal chromowo –molibdenowa
• Stal pokryta teflonem
• Aluminium
• Szkło przemyte kwasem
• Oczyszczone  aluminium
• Elektropolerowana stal nierdzewna
• Oczyszczona elektropolerowana

stal nierdzewna
• Szkło borokrzemianowe
• Szkło po silanizacji

Wielkość oddziaływań składnik 
roztworu – powierzchnia 

materiału
Materiał konstrukcyjny
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ŹRÓDŁA BŁ ĘDÓW W ZAKRESIE OZNACZANIA 
SKŁADNIKÓW ŚLADOWYCH

Interferencje „Pojawienie się w próbce 
dodatkowych składników

3.

Błąd ujemnyStrata składnika próbki2.

Błąd dodatni„Dostarczenie” do próbki 
dodatkowych ilości analitu

1.

Nazwa bł ęduŹródło bł ęduLp.
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BLIŻSZE INFORMACJE O PROBLEMACH 
ANALITYKI ŚLADÓW

Namieśnik J., Trace analysis – challenges and problems. 
Crit Rev. Anal. Chem., 32, 271-300 (2002). 
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M. Valcarcel, A. Ros, TrAC, 13, 17 (1994)

KLASYCZNA KLASYCZNA 
CHEMIA CHEMIA 

ANALITYCZNAANALITYCZNA

SYSTEM JAKOŚCI

Projektowanie, planowanie, 
kontrola jakości, oszacowanie 
jakości, wprowadzenie zmian, 

korekt

ANALITYKA ANALITYKA 
CHEMICZNACHEMICZNA
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JAKOŚĆ WYNIKÓW
POMIARÓW

ANALITYCZNYCH

NIE
PEW

NOŚ
ĆSPÓJNOŚĆ

WALIDACJA
PROCEDUR

ANALITYCZNYCH

MATERIAŁY
ODNIESIENIA

BADANIA
MIĘDZYLABORATORYJNE

Elementy składowe systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarów 
analitycznych

PROJEKT
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SPÓJNOŚĆ POMIAROWA

D. B. Hibbert, Accred. Qual. Assur., 11, 543, (2006)

SI

Wynik pomiaru analitu w 
badanej próbce 

(laboratorium nr 1)

Wynik pomiaru analitu w 
badanej próbce 

(laboratorium nr 2)

Laboratoryjny 
materiał odniesienia 
(LRM 1)

wzorzec handlowy

wzorzec 
drugorzędowy

wzorzec 
pierwszorzędowy

RM
(bez certyfikatu)

Laboratoryjny 
materiał odniesienia 

(LRM 2)
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Pobieranie 
próbek

Elementy składowe 
etapu pobierania 
próbek w terenie

SKŁADNIKI SYSTEMU 
KONTROLI I 

ZAPEWNIENIA 
JAKOSCI (QA/ QC)

Elementy składowe 
prac laboratoryjnych

Pobieranie

Konserwacja

Zbieranie 
próbek

Wysyłka i 
transport

Planowanie

Standardowe 
procedury 
operacyjne

Audyty

Działania 
naprawcze

Przyjęcie próbek

Przygotowanie 
próbek

Analiza

Kontrola jakości
sprawdzenia tła

Opis losu próbki 
(ang. chain-of-

custody)

Wytworzenie 
danych 

pomiarowych

Walidacja danych

Przygotowanie 
sprawozdania

Dokumentacja

S. S. Prasad, TrAC, 13, 157 (1994)
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WYNIK ANALIZY – ŹRÓDŁO MIARODAJNEJ 
INFORMACJI ANALITYCZNEJ

WARTOŚĆ
ŚREDNIA

¯ ± NIEPEWNOŚĆ(X)

Zalecenia: IUPAC
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Diagram Ishikawy przedstawiający wpływ niepewności poszczególnych parametrów procesu 
analitycznego na wartość złożonej niepewności wyniku końcowego oznaczenia analitów z grupy 
PCB w próbkach osadu dennego 
P. Konieczka, J. Namieśnik,, J. Chromatogr. A, 1217 , 882 (2010)

Cwz
mpróbki

RF wyniki LOD ekstrakcji

Pwz

Awaga

Swaga

Awaga swaga

Awaga
swaga

mstrzykawka mwz

mRwzi
CPCB

Diagram ISHIKAWY 

(diagram typu szkieletu rybiego- ang. fish bone diagram )
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WYZWANIE

Kontrola i zapewnienie jakości wyników 
analitycznych (QC/QA) to „PIĘTA 

ACHILLESOWA ” wielu prac 
naukowych i ogromne wyzwanie dla 

laboratoriów badawczych.

30

ZASŁUGI BIUROKRACJI W 
ZAKRESIE TERMINOLOGII 

(PCBC, PKN…)

• walidacja
• „audit” jakości (choć w języku polskim 

znane jest słowo AUDYT !!)



16

31

TECHNIKATECHNIKA
METODAMETODA
METODYKAMETODYKA (procedura analityczna, sposób postępowania analitycznego)

METODA ANALITYCZNA

ANALIT
MATRYCA

DOKŁADNIE 
OPISANY SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA

PROCEDURA ANALITYCZNA
(METODYKA ANALITYCZNA)

TECHNIKA 
ANALITYCZNA

32

SKŁAD PRÓBKI DO ANALIZY

• Składniki oznaczane � ANALITY

• Składniki utrudniające proces
oznaczania analitów � INTERFERENTY 

(składnik przeszkadzający)

• Pozostałe składniki  � MATRYCA
(stanowi zazwyczaj największą część próbki do 

analizy)
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SPOSÓB WYKRYCIA I POMIARU ANALITOW W 
BADANYCH PRÓBKACH

Klasyfikacja ze wzgl ędu na konieczno ść
przygotowania/ brak etapu 
przygotowania próbki do analizy:
– techniki bezpośrednie
– techniki pośrednie

34

TECHNIKI BEZPOŚREDNIE

Brak etapu przygotowania próbek do analizy 
IDEALNE ROZWIĄZANIE

ALE

• Ograniczona liczba metod!
• NIE MOŻNA OCZEKIWAĆ, ŻE SZYBKO 

POJAWIĄ SIĘ NOWE!!
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ZNANE TYPY METOD BEZPOŚREDNICH:

• Techniki potencjometryczne (elektrody jonoselektywne-
ISE)

• Spektrometria absorpcji atomowej ze wzbudzeniem 
bezpłomieniowym (w kuwecie grafitowej)

• Spektrometria emisyjna (ze wzbudzeniem w 
indukowanej plazmie- ICP)

• Neutronowa analiza aktywacyjna (NAA)
• Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
• Techniki analizy powierzchni (AES, ESCA, SIMS, ISS)
• IMMUNOANALIZA ( IMA)
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LISTA BEZPOŚREDNICH TECHNIK ANALIZY RÓ ŻNYCH 
OBIEKTÓW MATERIALNYCH

Ocena poziomu zawartości metali 
innych pierwiastków w mchach i 
porostach (monitory procesu 
akumulacji zanieczyszczeń)

(Instrumentalna) 
neutronowa analiza 
aktywacyjna

(Insrtumental) Neutron 
Activation Analysis –
(I)NAA

Analiza aktywacyjna

Pomiar pH- elektroda szklana
Pomiar zawartości metali w  
wodach powierzchniowych

Elektrody jonoselektywneIon Selective Electrodes –
ISE

Metoda 
potencjometryczna

Pomiar zawartości metali w 
wodzie
Pomiar metali ciężkich w 
warzywach i owocach
Pomiar zawartości azotanów w 
warzywach

Testy kolorymetryczne 
(mokre i suche)

Dry test
Wet test

kolorymetria

W języku polskimW języku angielskim

Przykłady zastosowaniaTerminologiaMetoda
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Analiza elementarna w 
czasie rzeczywistym 
(szerokie spektrum próbek)

Spektroskopia emisyjna ze 
wzbudzeniem laserowym

Laser Induced Breakdown
Spectroscopy (LIBS)

Spektroskopia emisyjna

Badanie próbek materiałówSpektroskopia 
magnetycznego rezonansu 
jądrowego

Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy (NMR)

Spektroskopia 
magnetycznego 
rezonansu jądrowego

Badanie próbek materiałów 
o różnym składzie matrycy

Spektroskopia w 
podczerwieni z  
transformacją Fouriera 

Fourier Transformation Infrared
(FTIR)

Spektroskopia w 
podczerwieni

Badanie próbek materiałów 
o różnym składzie matrycy

Spektrometria mas z 
plazmą wzbudzoną
indukcyjnie i laserową
ablacją próbki

Laser Ablation Inductively
Coupled Plasma- Mass 
Spectrometry (LA- ICP-MS)

Spektroskopia mas z 
plazmą wzbudzoną
indukcyjnie

Analiza stałych i ciekłych 
próbek środowiskowych w 
celu oznaczenia zawartości 
metali

Spektroskopia absorpcji 
atomowej z kuwetą
grafitową (kwarcową)

Graphite Furnance Atomic
Absorption Spectroscopy- (GF 
AAS)
Quartz Furnance Atomic
Absorption Spectroscopy- (QF 
AAS)

Spektroskopia absorpcji 
atomowej
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Badania próbek o różnym składzie 
matrycy

Spektrokopia ramanowskaRaman Spectroscopy (RS)
Surface Enhanced
Raman Spectroscopy (SERS)

Spektroskopia 
Ramana

Wykrywanie i oznaczanie zawartości 
wybranych dioksyn i związków 
dioksynopodobnych w próbkach 
środowiskowych

ImmunoanalizaImmunoanalysis (IMA)
Enzyme Linked Immunosorbent
Assay- ELISA

Immunoanaliza

Analiza składu chemicznego 
materiałów

Spektroskopia plazmy 
indukowanej za pomocą
promieniowania laserowego

Laser Induced Breakdown
Spectroscopy (LIBS)

Spektroskopia 
plazmy 
indukowanej za 
pomocą
promieniowania 
laserowego

Oznaczanie zawartości wielu 
pierwiastków w próbkach stałych i 
ciekłych (analiza elementarna)

Spektroskopia promieniowania 
rentgenowskiego (z 
rozproszeniem energii)

X- Ray Fluorescence (XRF)
Energy- Dispersive
X- Ray Fluorescence (ED- XRF)

Fluroscencja
rentgenowska



20

39

Zapewnia możliwość wykrycia i 
ilościowego oznaczenia wszystkich 
pierwiastków (z wyjątkiem wodoru). 
Określenie rodzaju wiązań chemicznych, 
w których biorą udział pierwiastki 
obecne na powierzchni badanego 
materiału.

Rentgenowska spektrometria 
fotoelektronów

X-ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS)

Spektrometria 
fotoelektronów

Wykrywanie obecności materiałów 
wysokoenergetycznych (materiały 
wybuchowe) i narkotyki

Spektrometria ruchliwości jonówIon Mobility Spectrometry (IMS)Spektrometria 
ruchliwości jonów

Badanie powierzchni różnych 
materiałów (analityka rozmieszczenia 
składników na powierzchni)

Spektrometria mas jonów wtórnych
---------------------------------------
Spektroskopia elektronowa do 
prowadzenia analizy chemicznej 
(rentgenowska spektrometria 
fotoelektronów)
-----------------------------------------
Skaningowa mikroskopia 
elektronowa (spektoskopia
promieniowania rentgenowskiego z 
dyspersja energii)
----------------------------------------
Spektroskopia elektronów Augera

---------------------------------------
Spektroskopia jonów 
rozproszonych

Secondary Ion Mass Spectrometry
(SIMS)
--------------------------------------
Electron Spectroscopy for Chemical
Analysis (X- ray Photoelectron
Spectroscopy- ESCA (XPS)
-------------------------------------
Scaning Electron Microscope
(Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy) –SEM (EDS)

-----------------------------------
Auger Electron Spectroscopy (AES)*
-----------------------------------
Ion Scattering Spectroscopy (ISS)

Metody analizy 
powierzchni

Spektroskopia EPR jest wykorzystywana 
m.in. w fizyce ciała stałego do 
identyfikacji wolnych rodników, w chemii 
do badań przebiegu reakcji oraz w 
biologii i medycynie do śledzenia 
znaczników spinowych. Technikę tę
wykorzystuje się również do datowania 
w badaniach archeologicznych (wiek 
szkliwa zębów- hydroksy-apatyt
pochodzenia biologicznego). 

Spektroskopia elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego 
zwana również spektroskopią
elektronowego rezonansu 
spinowego 

Electron Paramagnetic Resonance
Spectroscopy -EPR (Electron Spin 
Resonance Spectroscopy -ESR) 

Spektroskopia EPR

* Nie mylić z atomową spektroskopią emisyjną (Atomic Emission Spectroscopy –AES)

40

Analiza próbek ciekłych i stałych

--------------------------------
Analiza mieszanin gazowych. 
Oznaczanie lotnych składników

-----------------------------------------
Bezpośrednia analiza próbek 
ciekłych. Poszukiwanie analitów z 
grupy bojowych środków trujących 
(BST).

-------------------------------------------
Jednoczesne oznaczanie w  czasie 
rzeczywistym lotnych organicznych 
analitów

Spektrometria mas do 
bezpośredniej analizy próbek 
w czasie rzeczywistym
----------------------------------------
Spektrometria mas wybranych 
jonów w rurce przepływowej

-------------------------------------
Spektrometria mas z jonizacją
poprzez desorpcję i 
elektrorozpylanie
(elektrorozpraszanie)

-----------------------------------
Spektrometria mas reakcji 
przeniesienia protonu

Direct Analysis in Real Time-
mass spectrometry
(DART-MS)
-------------------------------------
Selected Ion Flow Tube
Mass Spectrometry
(SIFT-MS)

---------------------------------
Desorption Electrospray
Ionization Spectromerty
(DESI- MS)

----------------------------------
Proton Transfer Reaction-
Mass Spectrometry (PTR-
MS)

Spektrometria 
mas
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Analiza próbek gazowych i ciekłych w 
celu oznaczenia skąłdników lotnych 
(które mają zdolność do przenikania 
przez membranę)

------------------------
Identyfikacja i oznaczanie składników 
próbki zaadsorbowanej na 
powierzchni próbnika 
wprowadzanego do komory 
jonizacyjnej
------------------------------
Badania metabolomu próbek ciekłych

------------------------------------
Analiza próbek o różnym składzie 
matrycy w celu oznaczenia związków 
charakteryzujących się aktywnością
biologiczną (oligonukleotydy, 
węglowodany, lipidy…)

-------------------------------------------
Analiza próbek materiału 
biologicznego (tkanki, krew, mocz…)
w celu identyfikacji białek

Spektrometria mas z dozowaniem 
próbek przez półprzepuszczalną
membranę (spektrometr z 
dozownikiem membranowym)

-------------------------------------
Spektrometria mas z fotojonizacją
pod ciśnieniem atmosferycznym i 
bezpośrednim wprowadzeniem 
próbki do komory jonizacyjnej

-----------------------------------
Spektrometria mas z 
bezpośrednim ciągłym 
dozowaniem próbki ciekłej do 
źródła jonów

----------------------------------
Spektrometria mas z jonizacją w 
wyniku procesu desorpcji za 
pomocą lasera wspomaganej 
przez matrycę

-----------------------------------
Spektrometria mas czasu przelotu 
w połaczeniu z jonizacją w wyniku 
procesu desorpcji za pomocą
lasera wspomaganej przez 
powierzchnie (wariant techniki 
MALDI-TOF-MS)

Membrane Inlet Mass 
Spectrometry (MIMS)

-------------------------------------
Direct Inlet Probe-
Atmospheric Pressure
PhotoIonization -Mass 
Spectrometry (DIP-APPI-
MS)
---------------------------------
Direct Infusion-Mass
Spectrometry (DI-MS)

--------------------------------
Matrix Assisted Laser 
Desciption/Ionization
Mass Spectrometry
(MALDI-MS)

-----------------------------------
Surface-Enhanced Laser 
Desorption/Ionization
Time of Flight Mass 
Spectrometry (SELDI-TOF-
MS)

Spektrometria 
mas
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Jonizacji poprzez desorpcję i 
elektrorozpylanie
(elektrorozpraszanie)
------------------------------------------
Uniknięcie niebezpieczeństwa 
wprowadzenia rozpuszczalników do 
komory jonizacyjnej
------------------------------------------

------------

------------------------------------------
Analityka metabolitów obecnych w 

organizmach żywych
---------------------------------------------

Do desorpcji i jonizacji analitów z 
powierzchni wykorzystuje się plazmę
niskotemperaturowa (w warunkach 
otoczenia). Anality są wykrywane w 
czasie rzeczywistym. technika 
znajduje zastosowanie w analizie 
farmaceutycznej i sądowej.
------------------------------------------
Odmiana spektrometrii mas z 
bezpośrednim dozowaniem próbki, w 
której wykorzystuje się różne 
reagenty w postaci jonowej do 
jonizacji cząsteczek analitów. 
Technika wykorzystywana do analizy 
mieszanin związków organicznych 
(związki psychotropowe, związki 
zapachowe, aldehydy, związki 
heterocykliczne…)

Jonizacji poprzez desorpcję i 
elektrorozpylanie
(elektrorozpraszanie)
----------------------------------------
Spektrometria mas z wlotem 
(dozownikiem) 
membranowym
-----------------------------------

Spektrometria mas z 
transformacja Fouriera

-------------------------------------
Bezpośrednie wprowadzenie 
próbki do spektrometru mas

--------------------------------------
Spektrometria mas z 
desorpcją i jonizacją
składników za pomocą
plazmy

------------------------------------
Spektrometria mas z jonizacją
za pomocą wybranych 
reagentów w postaci jonów

Desorption Electrospray
Ionization Spectromerty
(DESI- MS)
-------------------------------------
Membrane Inlet Mass 
Spectrometry (MIMS)

------------------------------------
Fourier Transformation-
Mass Spectrometry (FTMS)
---------------------------------

Direct Infusion- Mass 
Spectrometry (DIMS)

--------------------------------
Plasma Assisted 
Desorption/Ionization  - Mass 
Spectrometry (PADI- MS)

--------------------------------
Selective Reagent Ionization-
mass spectrometry SRI-MS

Spektroskopia 
mas
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Badanie mediów gazowych 
(powietrze, oddech, faza 
nadpowierzchniowa)
------------------------------
Badania mediów ciekłych

Elektroniczny nos

--------------------------------
Elektroniczny język

Electronic nose (e-nose)

-----------------------------------
Electronic tongue (e-tongue)

Matryce czujników

Pomiary w powietrzu 
atmosferycznym

------------------------------
Pomiary w środowisku 
wody  w powietrzu

Zdalne techniki pomiaru 
stopnia zanieczyszczenia 
środowiska
--------------------------------

Remote Sensing Techniques
Light Detection and Ranging
(LIDAR)
------------------------------------
Sonic Detection and Ranging
(SODAR)

Zdalne techniki 
pomiarowe

44

LUDOWE PORZEKADŁO
THE CHAIN IS AS STRONK AS THE WEAKEST LINK IS

ŁAŃCUCH JEST TAK MOCNY JAK JEGO NAJSŁABSZE OGNIWO

Określenie 
problemu 

przedstawionego 
przez klienta

Zdefiniowanie 
problemu 

analitycznego

Wybór materiału 
do pobierania 

próbek

Strategia i techniki 
pobierania próbekObróbka 

pobranej 
próbki

NAJSŁABSZE 
OGNIWO

Analiza 
(rozdzielanie i 
oznaczanie)

Obróbka danych 
i ich 

przechowywanie

SŁABE 
OGNIWO

Ocena i 
interpretacja 

danych (wyników 
analitycznych)
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POBIERANIE REPREZENTATYWNYCH PRÓBEK
(sampling, handling of samples)

Kluczowy etap ka żdego post ępowania 
analitycznego

46

TEORIA POBIERANIA PRÓBEK
(Theory of sampling)

Matematyczne rozważanie na temat:
- Zależności wielkości (masa, objętość) próbek 

jednostkowych od wielkości badanego obiektu 
materialnego,

- Wpływu niejednorodności badanego obiektu na 
wielkość próbek jednostkowych,

- Oszacowanie wpływu różnych parametrów na 
wielkość próbki reprezentatywnej,

- Liczby próbek jednostkowych, które powinny być
podstawą do utworzenia  próbki ogólnej
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STRATEGIA POBIERANIA PRÓBEK 
(Strategy of sampling)

Podjecie decyzji dotyczących:
- Wyboru miejsc pobierania próbek oraz ich  

liczby w zależności od charakteru 
badanego obiektu materialnego i rodzaju 
informacji analitycznej, na którą czeka 
zleceniodawca

Bodnar M., Konieczka P., Namieśnik J.: Sampling Strategies: Statistics of
Sampling// Analytical Separation Science/ ed. Jared L. Anderson, Alain
Berthod, Verónica Pino, Apryll Stalcup Verlag: Wiley-VCH Verlag GmbH & 
Co, 2015, s.1385-1399

48

ZNACZENIE ETAPU PRZYGOTOWANIA 
PRÓBEK DO ANALIZY

2012 panel of LC-GC: „Sample preparation 
remains the single most challenging aspect of 
chemical analysis”

2014 The Analytical Scientist : „It is clear that 
errors made in sampling, sample preparation or 
sample introduction (injection) cannot be 
corrected by using even the most advanced MS 
systems” (GIGO principle )
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ZASADA „GIGO”
(termin z zakresu nauk informatycznych

Garbage In = Garbage Out

Sieczka na wejściu = sieczka na wyjściu
Śmieci na wejściu = śmieci na wyjściu

Można to odnieść do procedury analitycznej:
Jeżeli coś niewłaściwego stanie się z próbką na 

poczatkowych etapach procedury to nie jest możliwe 
dokonanie późniejszej korekty

50

CZĘSTOTLIWOŚĆ POPEŁNIANIA BŁ ĘDÓW NA 
POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROCEDURY ANALITYCZNEJ

WYNIK KOŃCOWY ANALIZY

OBRÓBKA DANYCH 
POMIAROWYCH

Kontrola i zapewnienie jakości wyników 
pomiarowych

-100% +100%0-50% +50 %-1% +1%

POBIERANIE PRÓBEK
TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE

PRZYGOTOWANIE 
PRÓBEK

ANALIZA 
INSTRUMENTALNA
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WIELKOŚĆ BŁEDU (ROZSZERZONEJ 
NIEPEWNOŚCI) ZWIĄZANEGO Z GŁÓWNYMI 

ETAPAMI PROCESU ANALITYCZNEGO

ANALIZA (wykrycie, 
identyfikacja, 
oznaczenie analitów)

52

Wpływ wielko ści (masy) pobranej próbki na jej reprezentatywno ść w stosunku do 
całego obiektu materialnego

Skład badanego 
materiału 

(układ trójskładnikowy 
niehomogeniczny)
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Wpływ liczby pobieranych próbek jednostkowych na ic h reprezentatywno ść w 
stosunku do badanego obiektu materialnego

Skład badanego 
materiału 

(układ trójskładnikowy 
niehomogeniczny)

54

WPŁYW SPOSOBU ANALIZY/POBIERANIA PRÓBEK DO ANALIZY NA WYNIK ANALIZY

a – jedna próbka na cały okres badań (próbka średnia), b,c,d – kilka próbek pobieranych w okresie 
badań, e -analiza on-line

Cśr

CśrW

Cśr
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WPŁYW SPOSOBU ANALIZY/POBIERANIA PRÓBEK DO ANALIZY NA WYNIK 
ANALIZYc.d.

a – jedna próbka na cały okres badań (próbka średnia), b,c,d – kilka próbek pobieranych w okresie 
badań, e -analiza on-line

Cśr

Cśr
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CELE I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRZYGOTOWANIA 
PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

Lp. Zadanie Sposób realizacji

1.1.
Zapewnienie stabilności próbki na 
etapie transportu i przechowywania.

Konserwacja chemiczna.
Konserwacja termiczna.
Liofilizacja.

2.2.
Uzyskanie homogeniczności 
pobranej próbki.

Mielenie.
Mieszanie.
Analiza sitowa.

3.3.
Usunięcie składników 
przeszkadzających (interferentów).

Odpylanie (próbki gazowe).
Usuwanie zawiesiny (próbki ciekłe).
Osuszanie próbek. 
Odtlenianie próbek.
Usuwanie składników reaktywnych.

4.4.

Chemiczna konwersja analitów 
(derywatyzacja) do postaci łatwej 
do:
-izolacji,
-rozdzielania składników 
mieszanin,
-wykrywania i oznaczania 
ilościowego.

Derywatyzacja in situ (w trakcie pobierania próbek 
analitów).
Derywatyzacja w kolumnie.
Derywatyzacja w wycieku z kolumny.
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CELE I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRZYGOTOWANIA 
PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ c.d.

Lp. Zadanie Sposób realizacji

5.5.

Wymiana matrycy próbki na 
matrycę „przyjazną” w 
stosunku do stosowanego 
przyrządu pomiarowego.

Ekstrakcja analitów z próbki przy użyciu:
-strumienia gazu płuczącego
-odpowiedniego rozpuszczalnika (w tym także płynów 
w stanie nadkrytycznym)

-urządzeń membranowych
-desorbera termicznego

6.6.

Podniesienie stężenia 
analitu w próbce do analizy 
do poziomu 
umożliwiającego 
przeprowadzenie analizy 
ilościowej.

Wykorzystanie szerokiego spektrum technik wzbogacania 
analitów (w wielu przypadkach operacja ta jest połączona z 
etapem wymiany matrycy).

7.7.

Zmniejszenie ilości 
zużywanych odczynników 
(w tym także 
rozpuszczalników).

Wykorzystanie tzw. bezrozpuszczalnikowych technik 
przygotowania próbek.
Zmniejszenie skali oznaczeń (miniaturyzacja procesu 
analitycznego)
Wprowadzenie do praktyki analitycznej Systemów 
Całkowitej Analizy Chemicznej (Total Chemical Analysis
System-TAS)

58

INFORMACJE O NOWYCH ROZWIĄZANIACH METODYCZNYCH I 
APARATUROWYCH WYKORZYSTYWANYCH W PROCEDURACH 
ANALITYCZNYCH OZNACZANIA SKŁADNIKÓW ŚLADOWYCH I 
ULTRAŚLADOWYCH W PRÓBKACH MATERIAŁÓW O RÓ ŻNYM 

SKŁADZIE MATRYCY

Wykorzystanie dodatkowych czynników 
wspomagających przebieg i wpływających 
korzystnie na efektywność procesu ekstrakcji:

− promieniowanie ultradźwiękowe
− promieniowanie mikrofalowe
− podwyższone ciśnienie i temperatura
Zastosowanie nowych typów sorbentów:
− immunosorbenty
− sorbenty z nadrukiem cząsteczkowym lub 

jonowym
− nanorurki węglowe (jednościenne i wielościenne)
− grafen
− syntetyczne materiały krzemionkowe
− zastosowanie podwójnych układów sorpcyjnych, 

np. PEG/PDMS
− wykorzystanie zielonych rozpuszczalników

Izolacja i wzbogacanie analitów3.

Głębokie zamrażanie próbek (∼70°C) Transport i przechowanie próbek2.

Zastosowanie pasywnych technik pobierania próbek 
analitów

Pobieranie próbek1.

Przyk łłłładyEtapy procedury analitycznejLp.
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INFORMACJE O NOWYCH ROZWIĄZANIACH METODYCZNYCH I 
APARATUROWYCH WYKORZYSTYWANYCH W PROCEDURACH 
ANALITYCZNYCH OZNACZANIA SKŁADNIKÓW ŚLADOWYCH I 
ULTRAŚLADOWYCH W PRÓBKACH MATERIAŁÓW O RÓ ŻNYM 

SKŁADZIE MATRYCY (C.D.)

Laboratorium na czipie (Laboratory on Chip-LOC), 
Laboratorium na zaworze (Laboratory on Valve- LOV)
Zminiaturyzowane systemy do całkowitej analizy 
chemicznej (micro Total Analysis System - µTAS)

Miniaturyzacja urządzeń kontrolno-
pomiarowych

6.

Wykorzystanie szybkich testów do uzyskiwania informacji 
jakościowych i ilościowych (poziom zanieczyszczeń) o 
produktach żywnościowych (warzywa, owoce, napoje) czy 
też poszczególnych elementach środowiska

Oznaczenia końcowe5.

Wykorzystanie dodatkowych wyników wspomagających 
przebieg i wpływających korzystanie na efektywność
procesu mineralizacji:
−promieniowanie ultradźwiękowe
−promieniowanie UV
−promieniowanie mikrofalowe

Rozkład (mineralizacja) próbki4.
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ROZWÓJ SZYBKIEJ CHROMATOGRAFII 
GAZOWEJ (fast GC)

Kamienie milowe

Pierwsze prezentacje publiczne techniki szybkiej 
chromatografii (PITTCON-2015)
Nagrody (Innovation Award oraz Golden Gaz Award
2015)

2015

Początek rozwoju techniki szybkiej chromatografii
gazowej

2013

Pierwszy model zestawu PTR-TOF-MS2007

Powstanie spółki spin-off IONICON na Uniwersytecie w 
Innsbrucku

1998

Opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego pierwszego 
urządzenia PTR-QMS (Proton Transfer Reaction-
Quadrupole Mass Spectrometry)

1995
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Główne problemy i ich mo żliwo ści rozwi ązania w analizach 
zawarto ści surfaktantów w próbkach środowiskowych

dodatek wzorca zewnętrznego do próbek
(ocena strat analitów w czasie ekstrakcji – tylko przy stosowaniu technik chromatograficznych na etapie 

oznaczeń końcowych)
Amfifilowy charakter

przygotowywanie ekstraktów rozpuszczalnikowych 
(rozdzielanie analitów na poszczególne podgrupy)

Różnorodność grup 
funkcyjnych

Budowa chemiczna
cząsteczek 

Niskie poziomy zawartości poszczególnych 
analitów

stosowanie technik izolacji i/lub wzbogacania analitów 
(eliminacja substancji przeszkadzających i zwiększenie poziomu stężeń analitów) 

Złożony skład próbek

Sposoby rozwiązania problemów (na etapie przygotowania próbek)Główne problemy

62

Związki chemiczne chemicznych znajduj ących si ę na liście niebezpiecznych 
zanieczyszcze ń powietrza ( Hazardous Air Pollutants- HAP’s ) ustalonej przez 
ekspertów Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA)

Klasa zwi ązków Zakres pr ężności pary 
(mm Hg) w 

temperaturze 25°C

Liczba zwi ązków z listy 
należących do danej 

klasySkrót Pełna nazwa

VVOC Very volatile organic compounds >380 15

VVINC Very volatile inorganic compounds >380 5

VOC Volatile organic compounds 0,1 do 380 82

VINC Volatile inorganic compounds 0,1 do 380 3

SVOC Semvolatile organic compounds 1 x 10-7 do 0,1 64

SVINC Semvolatile inorganic compounds 1 x 10-7 do 0,1 2

NVOC Nonvolatile organic compounds <1 x 10-7 5

NVINC Nonvolatile inorganic compounds <1 x 10-7 12

OGÓŁEM 189

Wg. T. J. Kelly, R. Mukund, S. M. Gordon, M. J. Hays: Ambient measurement methods and properties of the 189 title II 
hazardous air pollutants. Final Report, Battelle Columbus, OH USA, March 1984.
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ANALITYKA ŚRODOWISKOWA
Oznaczanie surfaktantów w próbkach 

środowiskowych
Związki powierzchniowo czynne - ZPC

Typy surfaktantów Nazwa grupy funkcyjnej Wzór sumaryczny 
alkilofenolowa R-C6H4-OH 

NIEJONOWE  (niejonowa część hydrofilowa) alkilofenolowa 
polietoksylowana 

R-C6H4(OCH2CH2)nOH 

karboksylowa CnH2n+1COO- 
siarczanowa CnH2n+1OSO3

- 
sulfonowa CnH2n+1SO3

- 
Anionowe  

(anionowa część hydrofilowa) 
fosforanowa CnH2n+1OPO(OH)O- 

czwartorzędowa grupa 
amoniowa 

R1R2R3R4N
+ Kationowe  

(kationowa część hydrofilowa) 
pirydyniowa [NC5H5]

+ 

aminokarboksylowa RN+-CH2-CH2-COO- 

betainowa R-N+(CH3)2-CH-COO- 

JO
N

O
W

E
 

Amfoteryczne  
(grupa hydrofilowa o charakterze zarówno 

anionowym, jak i kationowym) sulfobetainowa R-N+(CH3)2-CH2-SO3
- 

 

64

Poziomy zawarto ści surfaktantów w 
próbkach środowiskowych

0,03 - 117 μg/L3000 − 5000 μg/L70 μg/LŚcieki

-500 – 1300 μg/L7 – 15 μg/LWody gruntowe

0,028 – 125 μg/L1600 − 3500 μg/L13 – 700 μg/LWody powierzchniowe

0,028 – 0,95 μg/L-0,06 – 950 ng/LOpady atmosferyczne

114 – 2700 μg/kg3,6 – 5370 mg/kg43 – 1938 μg/kgOsady denne lub ściekowe

37 – 500 μg/kg-100 – 15 000 μg/kgGleba

NiejonoweKationoweAnionowe

Poziomy zawartości surfaktantów
Typ próbki
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WODY SPŁYWNE

OPADY DESZCZOWE

Pola uprawne Pokrycia 
dachowe

Korony drzew Arterie 
komunikacyjne

Płyty 
lotniskowe

WODY POWIERZCHNIOWE

66

Czynniki wpływaj ące na zawarto ść składników śladowych w 
wodzie spływnej z pokry ć dachowych

Czynnik Uwagi 
Długość okresu 
bezopadowego 

Obserwowana jest korelacja pomiędzy długością procesu 
depozycji suchej, a stężeniem zanieczyszczeń w wodzie 

Czas spływu wody Stężenie zanieczyszczeń maleje w czasie trwania opadu 
Rodzaj spływu: opad 
deszczu / topnienie 

śniegu 

Stężenie zanieczyszczeń rośnie w wodach pochodzących z 
topniejącego śniegu w czasie trwania topnienia / maleje podczas 

opadu deszczu 

Intensywność opadu 
Ujemna zależność pomiędzy intensywnością opadu, a stężeniem 

zanieczyszczeń 
Kierunek i siła wiatru Wpływają na ilość opadu uderzającego o dach 

Nasłonecznienie i 
temperatura 

Podwyższona temperatura i promieniowanie przyśpieszają reakcje 
zachodzące na powierzchni dachu (np. rozkład materii 

organicznej) 
Rodzaj pokrycia 

dachowego 
Niektóre materiały pokrycia dachowego emitują związki 

chemiczne (np. metale, herbicydy) 

Kąt nachylenia 
Ilość wody opadającej na pokrycie dachowe jest odwrotnie 

proporcjonalna do kąta nachylenia 

Wiek pokrycia 
dachowego 

Wpływa na strukturę materiału, woda może penetrować pęknięcia 
w materiale. Stare materiały dachowe wykonane z metali 

pozbawione są warstw ochronnych 
Związki obecne w wodach opadowych wpływają na jakość wody 

spływnej Zawartość składników 
śladowych w wodzie 

spływnej 
Kwaśny odczyn wody deszczowej, stymuluje wymywanie 

zanieczyszczeń, głównie metali, zarówno z nanosów zalegających 
w rynnach i z powierzchni dachu 
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ZWIĄZKI ENDOKRYNNE W ŚRODOWISKU

• Endocrine Disrupting Compounds- EDC
– Związki wpływaj ące na naruszenie równowagi 

hormonalnej w organizmie,
– Związki czynne endokrynnie

68
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A
nalysis

Sampling

StorageTransport

Liquid samples
Solid samples

Water samples
(Silicone, drinking, surface, 

sewage, ground water)

Solid samples
(soil, sediments, 
activated sludge)

Biological
samples
(tissues)

Filtration (optional) Homogenization (optional)

Membrane extraction, SPE                           
Extraction
SPME, LPME, SBSE

Purification (optional)
SPE, Florisil SPE, LPME, 

DSPE, GPC, Ostro

LC - MS
LS – MS/MS

LC – TOF
LC – QTOF

CE - MS

Data analysis

V
al

id
at

io
n

S
am

ple
preparation

SFE, MSPD, DSPE
QuECHERS, USE, 

PLE, MASE
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CIECZE JONOWE

• Rozpuszczalniki XXI wieku
• Spełniają wymogi zielonej chemii
• Sole zawierające:

– Kation organiczny
– Anion (najczęściej nieorganiczny).
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Terminologia
Terminy anglojęzyczne:

•room-temperature ionic liquid;
•nonaqueous ionic liquid;
•molten salt;
•liquid organic salt;
•fused salt

HISTORIA
Pierwszą sól amoniową zaliczoną do cieczy 
jonowych otrzymano w 1914 (azotan 
[C2H5NH3]+NO3-).

72

Dla cieczy jonowych charakterystyczny jest zakres 
temperatury w jakiej wyst ępują w stanie ciekłym.

Przyjmuje si ę, że zakres ten jest wi ększy ni ż 300 °C.

ŻADEN Z POWSZECHNIE 
STOSOWANYCH 
ROZPUSZCZALNIKÓW NIE 
JEST CIECZĄW TAK 
DUŻYM PRZEDZIALE 
TEMPERATUR.
Właściwo ści 
fizykochemiczne 
powszechnie stosowanych 
rozpuszczalników

44
75
100
124
150
161
163
164
205
215

>300

-34
80

100
61
56
77
65
69

211
153

>200

-78
5
0

-63
-94
-84
-98
-95
6

-61
~ -96 

Amoniak
Benzen
Woda

Chloroform
Aceton

Octan etylu
Metanol
Heksan

Nitrobenzen
Dimetyloformamid

Ciecz jonowa

TW- TT[°C]TW[°C]TT[°C]Rozpuszczalnik

TT – temperatura topnienia; Tw – temperatura wrzenia;
(TW – TT) – zakres temperatur, w którym rozpuszczalnik jest cieczą
J. Pernak, Przem. Chem., 79, 150 (2000)
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Właściwo ści fizykochemiczne ditlenku w ęgla w stanie 
nadkrytycznym i wody w stanie podkrytycznym

10-801-2Zakres polarno ści analit ów (ε)

słabadobraSelektywno ść ekstrakcji 
z danej matrycy (np. gleby)

dobraprzeci ętnaSelektywno ść ekstrakcji analit ów 
o różnej polarno ści

zróżnicowany poziom 
trudno ści

zazwyczaj łatwe do 
realizacji

Wzbogacanie analit ów (po etapie 
ekstrakcji)

niska-przeci ętnaniskaReaktywno ść analit ów

sk ładniki polarnesk ładniki niepolarneAnality łatwo podlegaj ące 
ekstrakcji

sk ładniki niepolarnesk ładniki polarneAnality podlegaj ące ekstrakcji

TT, PGłówny czynnik wp ływaj ący na 
właściwo ści czynnika 

ekstrahuj ącego

50-1000000 krotnie10-100 krotnieMożliwo ść zmiany 
rozpuszczalno ści analitu

H2OCO2Parametr

74

Znane są 3 typy cieczy jonowych:
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Ciekawe i obiecujące właściwości:

•rozpuszczają związki zarówno nieorganiczne (włącznie z 
niektórymi skałami i węglem), jak i organiczne (od 
prostych rozpuszczalników po polimery)
•są termicznie stabilne: ich temperatura wrzenia jest 
wysoka, często wynosi powyżej 350 °C
•najczęściej nie mieszają się z wodą
•są nielotne (bardzo mała prężność par w temperaturze 
25°C)
•rozpuszczają katalizatory, szczególnie kompleksy metali 
przejściowych, nie uszkadzając jednocześnie ścianek 
reaktora szklanego czy stalowego

76

Woda w stanie podkrytycznym jako czynnik ekstrakcyj ny
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Możliwo ści wykorzystania wody w stanie podkrytycznym 
jako czynnika ekstrakcyjnego

78

W zależności od pochodzenia pierwiastki śladowe występują

w różnych formach mineralnych i związkach chemicznych 

oraz w różnych połączeniach ze składnikami mineralnymi i 

organicznymi gleb i osadów dennych. 

Na formę występowania metali śladowych istotny wpływ ma 

odczyn pH. W wypadku gleb kwaśnych występują przede 

wszystkim kationy (proste i skompleksowane) w powiązaniu 

jonami chlorkowymi i siarczanownymi, a w glebach 

obojętnych i zasadowych dominują kompleksy węglanowe. 

ZASTOSOWANIE EKSTRAKCJI SEKWENCYJNEJ W 
ANALITYCE SPECJACYJNEJ
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Od formy wystformy wyst ęępowania metali zalepowania metali zale żży ich zachowaniey ich zachowanie w 

układzie gleba-woda-roślina. Dlatego też do uwolnienia różnych 

frakcji metali śladowych z gleb stosuje się ekstrakcjekstrakcj ęę

sekwencyjnsekwencyjn ąą. Stosowanie ekstrakcji sekwencyjnej i związanej z 

nią specjacji fizycznej pozwala na okreokre śślenie dostlenie dost ęępnopno śścici dla 

roślin poszczególnych metali występujących w glebie oraz poprzez 

określenie ich rozpuszczalności, na wskazanie potencjalnego na wskazanie potencjalnego 

zagrozagro żżenia wyenia wy łługowania ich do wugowania ich do w óód gruntowych.d gruntowych.

EKSTRAKCJA SEKWENCYJNA

80

8080

� Wolne jony metali

� Metale związane labilnie z kompleksami organicznymi

� Metale trwałe związane z kompleksami organicznymi

� Metale związane labilnie z kompleksami nieorganicznymi

� Metale związane trwale z kompleksami nieorganicznymi

� Metale zaadsorbowane na materii organicznej

� Metale zaadsorbowane na materii nieorganicznej

SCHEMAT POSTĘPOWANIA ANALITYCZNEGO PRZY 
SPECJACJI METALI  ŚLADOWYCH W WODZIE 
(W OPARCIU O EKSTRAKCJ Ę SEKWENCYJNĄ)
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FORMY WYSTĘPOWANIA METALI W GLEBIE (I)

�� „„czynneczynne ””,, bezpośrednio rozpuszczalne w wodzie, 
występujące w roztworze glebowym w postaci jonów 
lub rozpuszczalnych kompleksowych połączeń z 
ligandami mineralnymi lub organicznymi,

�� „„wymiennewymienne ””,, adsorbowane w położeniach 
jonowymiennych związanych z trwałymi i zmiennymi 
ładunkami mineralnych i organicznych składników 
kompleksu sorpcyjnego gleby,

�� „„specyficznie sorbowanespecyficznie sorbowane ””,, tworzące silne wiązania 
koordynacyjne z grupami funkcyjnymi uwolnionych 
tlenków żelaza i glinu oraz struktur krzemionkowych,

82

� „okludowane (współstr ącone)” w tlenkach żelaza, glinu i 
manganu lub obecne w nich wskutek dyfuzji do wnętrza 
kryształów,

� „chemicznie sorbowane”, tworzące wtórne, trudno 
rozpuszczalne połączenia amorficzne lub krystaliczne , no. 
węglany, siarczki, fosforany: proces chemisorpcji i 
strącania nierozpuszczalnych połączeń zachodzi głównie 
w warunkach przesycenia roztworu, jest on jednak możliwy 
także w warunkach roztworu nienasyconego,

� „pozostało ść”, wbudowane w siec krystalicznie 
pierwotnych i wtórnych minerałów glebowych, do tej fakcji 
zaliczyć nalży także metale obecne w formie spieków 
krzemianowych, jakie mogą trafiać do gleby wraz pyłami 
metalurgicznymi.

FORMY WYSTĘPOWANIA METALI W GLEBIE (II)
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METODY EKSTRAKCJI SEKWENCYJNEJ

Metoda Ekstahenty Badana frakcja metali

BSRBSR

CH3COOH

NH2OH•HCl / HNO3

H2O2 / CH3COONH4 / HNO3

węglanowa

tlenkowa

organiczna i siarczkowa

GatehouseaGatehousea

H2O

CH3COONH4 / CH3COOH

NH2OH•HCl / CH3COONH4 / CH3COOH

H2O2 / HNO3 / CH3COONH4

HClO4

rozpuszczalna w wodzie

wymienna

tlenkowa

organiczna i siarczkowa

pozostałość

KerstenaKerstena

i i FFöörstnerarstnera

CH3COONH4

CH3COOH / CH3COONa

NH2OH•HCl / HNO3

bufor szczawianowy

H2O2 / HNO3 / CH3COONH4

HNO3

wymienna

węglanowa

tlenkowa Mn

tlenkowa Fe

organiczna i siarczkowa

pozostałość
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METODY EKSTRAKCJI SEKWENCYJNEJ

Metoda Ekstahenty Badana frakcja metali

PsenneraPsennera

H2O destylowana
NaHCO3 + Na2S2O4
NaOH
HCl
NaOH

rozpuszczalna w wodzie 
organiczna i humusowa
humusowa
węglanowa, wodorotlenkowa Fe i siarczkowa
kaolinitowa

RuddaRudda

KNO3
KF
Na4P2O7
EDTA
HNO3

wymienna
zaadsorbowana
organiczna 
węglanowa
siarczkowa

SpositoSposito

KNO3
H2O
NaOH
Na2EDTA
HNO3

wymienna
zaadsorbowana
organiczna 
węglanowa
siarczkowa

TessieraTessiera

MgCl2
CH3COONH4 / CH3COONa
NH2OH•HCl / CH3COOH
H2O2 / HNO3 / CH3COONH4
HNO3 / HClO4 (2:1)

wymienna
węglanowa
tlenkowa
organiczna 
pozostałość
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SUMARYCZNE WSKAŹNIKI 
STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA 

ŚRODOWISKA

86
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Od bardzo dawna w analityce wód i ścieków 
wykorzystuje si ę sumaryczne parametry b ędące 
miernikiem zawarto ści materii organicznej w badanych 
próbkach. 
Tymi parametrami s ą:

��Chemiczne zapotrzebowanie Chemiczne zapotrzebowanie na na tlen tlen –– ChZTChZT

((ChemicalChemical OxygenOxygen DemandDemand –– COD)COD)

��Biologiczne zapotrzebowanie Biologiczne zapotrzebowanie na na tlen tlen –– BZT BZT 

((BiologicalBiological OxygenOxygen DemandDemand –– BOD)BOD)

HISTORIA
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1. Techniki oznaczania wartości parametru BZT oparte są na 
pomiarze zawartości tlenu rozpuszczonego, który jest 
zużywany w procesie utleniania materii organicznej 
obecnej w wodzie w ściśle określonym okresie czasu. Jest 
wiele wątpliwości co do odtwarzalności pomiarów a czułość
pomiarów nie jest zbyt wysoka.

2. Oznaczanie ChZT związane jest z użyciem drogich i 
toksycznych odczynników a wyniki pomiarów mogą być w 
badanych próbkach związków nieorganicznych lub też
składników organicznych, które nie ulegają utlenieniu.

NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM 
WSKAŹNIKÓW CHZT I BZT

88
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Jednak że dopiero wprowadzenie do praktyki 
analitycznej urz ądzeń do oznaczania ogólnego 
węgla organicznego – OWO (Total Organic
Carbon – TOC) dało impuls do bada ń nad 
opracowaniem nowych sposobów wyra żanie  
sumarycznego zanieczyszczenia próbek 
różnego typu. Warto ść analityczn ą tego 
parametru uznano ju ż w 1931 r.

OWO (TOC) – WAŻNY ETAP W ROZSZERZENIU 
OBSZARÓW PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA 

WSKAŹNIKÓW SUMARYCZNYCH
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Podstawowe techniki oznaczania parametru OWO w wodzie są
w zasadzie takie same od ponad 25 lat. Materia organiczna 
obecna w badanej próbce jest utleniania do CO2 w dwojaki 
sposób:

1. w procesie niskotemperaturowego utleniania na mo kro w 1. w procesie niskotemperaturowego utleniania na mo kro w 
obecnoobecno śści utleniacza (Wet ci utleniacza (Wet ChemicalChemical OxidationOxidation –– WCO)WCO)

2. w procesie wysokotemperaturowego utleniania 2. w procesie wysokotemperaturowego utleniania 
katalitycznego (High katalitycznego (High TemperatureTemperature CatalyticCatalytic OxidationOxidation ––
HTCO)HTCO)

Często wykorzystuje się dodatkowe czynniki wspomagające proces 
utleniania (np. promieniowanie ultrafioletowe). W sposób bardziej 
szczegółowy techniki te zostały omówione w pracy przeglądowej.

SPOSOBY UTLENIANIA MATERII ORGANICZNEJ 
WYKORZYSTYWANE W METODACH OZNACZANIA ZAWARTO ŚCI 

OWO

90
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1. 1. OObszar praktycznego wykorzystaniabszar praktycznego wykorzystania

�badanie powietrza atmosferycznego;

�badania wody i ścieków;

�badania gleby.

2. Rodzaje wyznaczanego parametru2. Rodzaje wyznaczanego parametru

�całkowita zawarto ść danego pierwiastka we wszystkich 
zanieczyszczeniach obecnych  w próbce;

�zawarto ść danego pierwiastka w okre ślonej grupie zanieczyszcze ń

obecnych w próbce.

KLASYFIKACJA METOD I TECHNIK OKRE ŚLANIA 
WARTOŚCI PARAMETRÓW SUMARYCZNYCH
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3. Spos3. Spos óób prowadzenia analizyb prowadzenia analizy

� bezpo średnio w próbce;

� po ekstrakcji zanieczyszcze ń (analiza ekstraktu).

4. Spos4. Spos óób ekstrakcji zanieczyszczeb ekstrakcji zanieczyszcze ńń z badanej prz badanej pr óóbkibki

5. Techniki mineralizacji zanieczyszcze5. Techniki mineralizacji zanieczyszcze ńń przed etapem oznaczeprzed etapem oznacze ńń

kkoońńcowychcowych

� suche techniki katalitycznego utleniania w wysokiej  temperaturze;

� utlenianie na mokro w niskiej temperaturze (z dodat kiem utleniacza)

KLASYFIKACJA METOD I TECHNIK OKRE ŚLANIA 
WARTOŚCI PARAMETRÓW SUMARYCZNYCH
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�poziom zawartości OWO jest miarą poziomu 
zanieczyszczeń wód związkami organicznymi oraz 

stopnia biodegradacji wód powierzchniowych i wód 
ściekowych

�określenie wartości parametru OWO jest bardzo 
użyteczne przy określaniu skuteczności operacji 
oczyszczania wód i   ścieków

PRZYCZYNY WZROSTU ZAINTERESOWANIA METODAMI 
OZNACZANIA 

ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO (OWO)
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KLASYFIKACJA  NAZEWNICTWA SUMARYCZNYCH WSKA ŹNIKÓW 
STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA WÓD NA PRZYKŁADZIE OZNACZA NIA 

ZAWARTOŚCI WĘGLA

Kryterium 
klasyfikacyjne

Nazwy parametrów

Rodzaje 
po łączeń
chemicznych

Suma węgla 
organicznego 
(Total Organic Carbon –
TOC) 
(ogólny węgiel 
organiczny) – OWO

Suma węgla 
nieorganicznego 
(Total Inorganic
Carbon – TIC)
(CO2

3-, HCO3-, 
CO2rozp.)

Całkowita zawartość
węgla 
(Total Carbon –TC) 
TC= TOC+TIC

Forma 
wyst ępowania 
związków 
chemicznych

Węgiel organiczny 
rozpuszczony 
(Dissolved Organic
Carbon – DOC)

Węgiel organiczny 
zawieszony 
(Suspended Organic
Carbon – SOC)

Suma węgla 
organicznego 
(Total Organic
Carbon – TOC)
TOC = DOC+SOC

Lotno ść
związków 
organicznych

Lotny węgiel organiczny 
(Volatile Organic Carbon
– VOC)

Nielotny węgiel 
organiczny 
(Non- Volatile Organc
Carbon - NVOC)

Węgiel organiczny 
rozpuszczony 
(Dissolved Organic
Carbon – DOC)
DOC = VOC+NVOC
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Kryterium 
klasyfikacyjne

Nazwy parametrów

Sposób izolacji zwi ązków organicznych z próbek wody

Ekstrakcja za 
pomocą
rozpuszczalnika

Ekstrahowalny węgiel 
organiczny 
(Extractable Organic
Carbon -EOC)

Nieekstrahowalny
węgiel organiczny 
(Non- Extractable
Organic Carbon –
NEOC)

Węgiel organiczny 
rozpuszczolny
(Dissolved Organic
Carbon – DOC)

DOC = EOC+NEOC

Adsorpcja na 
sorbencie

Adsorbowalny węgiel 
organiczny 
(Adsorbable Organic
Carbon – AOC)

Nieadsorbowalny
węgiel organiczny 
(Non- Adsorbable
Organic Carbon –
NAOC)

Węgiel organiczny 
rozpuszczony 
(Dissolved Organic
Carbon – DOC)
DOC = AOC+NAOC

Ekstrakcja za 
pomocą strumienia 
gazu

Wymywalny węgiel 
organiczny 
(Purgeable Organic
Carbon –POC)

Niewymywalny węgiel 
organiczny (Non-
Purgeable Organic
Carbon – NPOC)

Węgiel organiczny 
rozpuszczony 
(Dissolved Organic
Carbon – DOC)

DOC = POC+NPOC

KLASYFIKACJA  NAZEWNICTWA SUMARYCZNYCH WSKA ŹNIKÓW 
STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA WÓD NA PRZYKŁADZIE OZNACZA NIA 

ZAWARTOŚCI WĘGLA
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TECHNIKI OZNACZANIA SUMY W ĘGLOWODORÓW W POWIETRZU

Oznaczany 
parametr

Sposób realizacji Uwagi

Suma 
węglowodorów 
(Total
Hydrocarbons
– TH)

Strumień badanego powietrza jest 
kierowany bezpośrednio do 
detektora płominiowo-
jonizacyjnego (FID).

Sygnał detektoranie nie jest proporcjonalny do ilości 
atomów węgla (ze względu na obecność
heteroatomów w cząsteczkach analitów). Stężenie 
metanu jest wielokrotnie wyższe od sumarycznego 
stężenia pozostałych związków i trudno jest na tle 
stężeń zaobserwować wahania w poziomie stężeń
sumy pozostałych związków.

Strumień powietrza po usunięciu 
CO i CO2 jest kierowany poprzez 
złoże katalizatora do detektora 
absorpcji promieniowania 
podczerwonego (NDIR).

Sygnał detektora jest proporcjonalny do ilości 
atomów węgla. Wadą jest stosunkowo niska czułość
detektora NDIR.

Strumień powietrza po usunięciu 
CO i CO2 jest kierowany do 
detektora FID poprzez: 
• złoże katalizatora (celem 
utlenienia związków  
organicznych), 
• złoże reduktora (metaliczny nikiel  
na nośniku) ogrzewanego do 
temperatury 400°C celem 
konwersji CO2 do CH4
(w  obecności H2).

W tym przypadku uzyskuje się bardzo wysoką
czułość oznaczania zawartości TH.
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TECHNIKI OZNACZANIA SUMY W ĘGLOWODORÓW NIEMATANOWYCH W 
POWIETRZU

Oznaczany 
parametr Sposób realizacji Uwagi

Suma 
węglowodorów 
niemetanowych
(Total Non 
Methane
Hydrocarbons
– TNMHC)

Strumień powietrza kierowany jest do detektora 
FID poprzez złoże katalizatora (gdzie następuje 
selektywna mineralizacja węglowodorów 
niemetanowych). W wyniku przemiennego 
kierowania strumienia powietrza do detektora 
(poprzez katalizator lub z pominięciem 
katalizatora) możliwe jest oznaczenie CH4 oraz 
TNMHC.

Najważniejszym problemem jest 
znalezienie właściwego katalizatora 
i termperatury pracy, w której 
nastąpi ilościowe utlenienie 
wszystkich związków organicznych 
z wyjątkiem metanu.

Próbka powietrza podawana jest do kolumny 
chromatograficznej, na której następuje 
oddzielenie  CO, CO2 i CH4 od pozostałych 
związków organicznych. Anality kolejno 
opuszczają kolumnę poprzez metanizator i 
kierowane są do detektora FID. Pozostałe związki 
analitu zatrzymane na czole kolumny 
chromatograficznej po zmianie kierunku przepływu 
strumienia gazu nośnego wymywane są z kolumny 
(w postaci jednego piku) i kierowane do detektora.

Jest to przykład periodycznej, 
chromatograficznej techniki 
oznaczania zawartości TNMHC.
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TECHNIKI OZNACZANIA SUMY W ĘGLOWODORÓW NIEMATANOWYCH 
W POWIETRZU

Oznaczany parametr Sposób realizacji Uwagi

Suma w ęglowodorów 
niemetanowych
(Total Non Methane
Hydrocarbons –
TNMHC)

Strumień powietrza przepuszczany jest przez 
pułapkę kriogeniczną, w której następuje 
selektywne zatrzymywanie związków 
organicznych (z wyjątkiem metanu). Po etapie 
pobierania próbki następuje gwałtowne 
ogrzanie pułapki i wymycie analitów za 
pomocą strumienia gazu nośnego do 
detektora.

Poważnym problemem jest 
para wodna zatrzymywana w 
pułapce w postaci lodu.

Strumień powietrza przepuszczany jest kolejno 
przez:
•reaktor do katalitycznego specyficznego 
utleniania CO,absorber do selektywnego 
zatrzymywania CO2,
•reaktor do selektywnego katalitycznego 
utleniania związków organicznych 
(wobec CH4 ) do CO2,

Pozostały CO2 (równoważny węglowi 
zawartemu w utlenionych związkach 
organicznych) zatrzymywany jest na wartstwie
sita molekularnego. Po termicznym uwolnieniu 
możliwe jest oznaczenie CO2 za pomocą
różnych technik.

Procedura postępowania jest 
bardzo skomplikowana, a 
wieloetapowość postępowania 
może być źródłem błędów.
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SUMARYCZNE WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE W ANALITYCE 
I MONITORINGU ŚRODOWISKOWYM
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SUMARYCZNE WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE W ANALITYCE 
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SUMARYCZNE WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE W ANALITYCE 
I MONITORINGU ŚRODOWISKOWYM
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SUMARYCZNE WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE W ANALITYCE I MONITORINGU 
ŚRODOWISKOWYM
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PODSUMOWANIE

Oznaczanie parametrów sumarycznych stanowi przykład  

działania z zakresu specjacji chemicznej grupowej. 

Bior ąc pod uwag ę ogromn ą liczb ę związków chemicznych, 

mogących potencjalnie stanowi ć zanieczyszczenie próbek 

środowiskowych wyznaczenie parametrów sumarycznych 

może stanowi ć pierwszy etap działa ń analityka. 

W nast ępnym, w razie potrzeby, w wyniku zastosowania 

odpowiednich procedur analitycznych mo żna podj ąć prób ę

oznaczenia pojedynczych indywiduów chemicznych co z  kolei 

będzie przykładem działa ń z zakresu specjacji chemicznej 

indywidualnej.

104

BIOANALITYKA

• Coraz istotniejsza część analityki 
chemicznej

• Coraz częściej pojawia się termin

ANALITYKA I BIOANALITYKA
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RÓŻNE PODEJŚCIA W ZAKRESIE 
BIOANALITYKI

1. Analiza próbek materiału biologicznego w 
celu uzyskania informacji o stanie:

• Organizmu żywego (diagnostyka medyczna)
• Środowiska bytowania organizmu (środowisko 

abiotyczne)

106

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE WYDZIELANE PRZEZ 
ZDROWY ORGANIZM LUDZKI

Źródło Liczba zwi ązków

Stolec 381

Mocz 279

Oddech 872

Skóra (pot) 532

Mleko 256

Krew 154

Ślina 359

OGÓŁEM       1840

B. De Lacy Costello, A. Amann, H. Al.-Kateb, C. Flynn, W Filipiak, T. Khalid, D. Osborne, N.M. Ratcliffe, J. Breath Reso, 8, 1, (2014)
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PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ RÓŻNYCH KLAS ZWIĄZKÓW WYDZIELANYCH PRZEZ 
ZDROWY ORGANIZM LUDZKI W KALE, MOCZU, ODDECHU, POCI E, MLEKU, KRWI ORAZ 

ŚLINIE.

B. De Lacy Costello, A. Amann, H. Al.-Kateb, C. Flynn, W Filipiak, T. Khalid, D. Osborne, N.M. Ratcliffe, J. Breath Reso, 8, 1, (2014)
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NOWE NARZĄDZIA POMIAROWE

• Elektroniczne nosy
• Elektroniczne języki

WYKORZYSTANIE W DIAGNOSTYCE 
MEDYCZNEJ
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Historia elektronicznego nosa w diagnostyce medycznej

110

Przyszłość w analityce medycznej

• Wytypowanie nowych wyróżników („markerów”) 

chorób, na przykład chorób układu oddechowego

• Opracowanie nowe przyrządów do diagnostyki 

medycznej, w tym badań przesiewowych

• Opracowanie nowych procedur analizy ludzkiego 

oddechu
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Porównanie zasady działania biologicznego 

i elektronicznego nosa

112

E-nosy stosowane w diagnostyce medycznej

Model 

e-nosa
Producent

Technika pobierania 

próbki
Czujniki

Znose

Electronic

Sensor 

Technology

Kolumna GC
Czujniki akustycznej 

fali powierzchniowej

Cyranose

320

Smiths

Detection

Wlot gazu, np. z 

worka tedlarowego

Czujniki z warstwą

aktywną polimerów 

przewodzących

Aenose C-it

Powietrze wydychane 

bezpośrednio do 

urządzenia

Czujniki 

półprzewodnikowe
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E-nosy stosowane w diagnostyce medycznej c.d.

ZNose Cyranose 320 Aenose

114

Badania przeprowadzone w Katedrze

Chemii Analitycznej

Zastosowanie prototypu elektronicznego 

nosa do rozróżniania mieszanin wzorcowych, 

zawierających składniki wydychanego 

powietrza oraz potencjalne wyróżniki 

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
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Modelowe mieszaniny substancji wzorcowych wykorzystywanych 
w badaniach oddechu pacjentów z przewlekłą obturacyjną

chorobą płuc 

116

Przygotowanie próbek do analizy
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Przygotowanie próbek do analizy c.d. 

118

Aparatura pomiarowa

Prototyp elektronicznego nosa wyposażony w zestaw czujników chemicznych
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Wnioski

Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Analitycznej

• Wykazano możliwość rozróżnienia mieszanin wzorcowych złożonych 

z odpowiednio 5 i 10 LZO o stężeniu 10 i 25 ppb v/v (składniki 

oddechu), gdy stężenie potencjalnych wyróżników COPD w próbkach 

wynosi odpowiednio 50 i 100 ppb v/v.

• Istnieje możliwość zastosowania prototypu elektronicznego nosa, gdy 

stężenie potencjalnych wyróżników choroby w mieszaninie wzorcowej 

jest co najmniej 2 razy wyższe, niż stężenie podstawowych 

składników w tej mieszaninie

120

WYNIKI BADANIA PRÓBEK KONDENSATÓW 
WYDYCHANEGO POWIETRZA- ŹRÓDŁO 

INFORMACJI O ZDROWIA

- diagnostyka chorób układu oddechowego



61

121

Związki chemiczne wyst ępujące w EBC

 

Biomarkery Powstawanie w organizmie Uwagi 
Leukotrienty 
   LTB4 

   LTD4 

   LTE4 

   Cys-LTs 
(LTC4/LTD4 

/LTE4 ) 

Izoprostany 
   8-izo-PGF2α 

Prostanoidy 
   PGE2 

   PGF2α 

   PGD2 
   TxB2 

Wskutek enzymatycznego przekształcenia kwasu 
arachidonowego i innych kwasów z łańcuchem C20, 
mających wiązania podwójne, powstają biologicznie 

aktywne związki – eikozanoidy, zwane także 
prostanoidami. Do tej grupy związków należą 

prostaglandyny (PG), tromboksany (TX) i leukotrieny 
(LT). W odróżnieniu od prostanoidów, izoprostany 

powstają w wyniku nieenzymatycznego mechanizmu 
wolnorodnikowego 

 
 

Izoprostany to grupa 64 izomerów prostaglandyny F2α 

(PGF2α) 

 
 

 obecność prostanoidów w 
próbkach EBC stwierdzono u 

osób zdrowych a ich 
podwyższone stężenie 

występuje w chorobach płuc 
 
 
 
 

 wahania stężenia   8 
izoprostanu obserwować 

można w ciężkich chorobach 
układu oddechowego 

122

 

Aktywne odmiany 
azotu 
 
 
 
 
    

 
   Azotany (III) 

   Azotany (V) 
 
 

 
 

 
 

 
 

   S-nitrozotiole 
   3-nitrotyrozyna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do reaktywnych form azotu należy tlenek azotu (NO) 
oraz powstające w wyniku przemian metabolicznych: 

kation nitrozoniowy (NO+), anion nitroksylowy (NO–) i 
nadtlenoazotyn (ONOO–). NO łatwo reaguje również z 

innymi rodnikami. Ważną rolę w biologicznych 
układach ma reakcja tworzenia nadtlenoazotynu 
(ONOO¯ ) w reakcji z anionorodnikiem ponad-

tlenkowym (O2•¯ ). 
Azotyny i azotany są końcowymi produktami 

metabolizmu NO. Azotyny obecne są w kondensatach 
wydychanego powietrza u zdrowych, niepalących osób, 

a ich zwiększone stężenie obserwuje się u pacjentów 
chorych na ciężką astmę. Palenie powoduje znaczący 

wzrost stężenia azotanów, a nie azotynów. 
 

Tlenek azotu i inne reaktywne formy pośrednie azotu 
mogą reagować z wolnymi grupami tiolowymi białek 

tworząc S-nitrozoproteiny. Reakcje nitrozowania 
(dodanie jonu nitrozoniowego NO+ do grupy aminowej, 

tiolowej lub grupy hydroksylowej pierścienia 
aromatycznego) prowadzą do powstania nitrozoamin, 

(przez np. uszkodzenia DNA) oraz S-nitrozotioli. 
3-nitrotyrozyna powstaje w reakcji z różnymi RNS 

(nadtlenoazotyn, NO, kwas azotawy, jon nitronowy), 
jednak uważa się, że największe znaczenie ma reakcja z 

nadtlenoazotynem. 

 

 
 

 
 
 

 zwiększone stężenie 
azotanów zaobserwowano w 
chorobach płuc, takich jak 

astma 
 

 
 
 
 

 
  nitrozoaminy znane z 

działania karcynogennego 
 

 podwyższone stężenie S-
nitrozotioli zaobserwowano u 

zdrowych palaczy w 
porównaniu z grupą osób 

niepalących 

Cytokiny 
   IL-1β, IL-2 
   IL-4, IL-5 
   IL-6, IL-8 

   IL-10, 
   IL-12p70  

   IL-17, IGF-1 
   Interferon-γ 

   MIP-1α, MIP-1β  
   PAI-1, RANTES 
   TGF-β, TNF-α 

Cytokiny to cząsteczki białkowe, które mają wpływ na 
różne funkcje komórek. Są wydzielane przez leukocyty. 
Między cytokinami i odpowiadającymi im komórkami 
zachodzi interakcja polegająca na łączeniu się cytokiny 

ze specyficznym dla niej błonowym receptorem. 

 wahania stężenia cytokin 
zaobserwować można w 

chorobach układu 
oddechowego, takich jak 

astma, rak płuc 
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Biomarkery stanów zapalnych i/lub stresu tlenowego oznaczane u zdrowych osób 
i/lub pacjentów ze stanem zapalnym dróg oddechowych (COX– cyklooksygenaza; 
GSH– glutation; -GTP– glutamylotransferaza; H2O2- nadtlenek wodoru; 5-HPETE-5-
hydroperoxyeicosatetraenoicacid; 8-izo-PGF2α-8-izoprostan; 5-LO-5-lipoksygenaza; 
LT –leukotrien; MPO – mieloperoksydaza; NADPH – forma zredukowana 
dinukleotydu nikotynamidoadeninowego; NO – tlenek azotu; NOS- synteza tlenku 
azotu; NO2- – azotyn; 
NO3 - – azotan; 3-NT – 3-nitrotyrozyna; O2- – jon ponadtlenkowy; ONOO- –
nadtlenoazotyn; PG – prostaglandyna; ROS – reaktywne formy tlenu; RS-NO- RS –
nitrozotiole; SOD – dysmutaza ponadtlenkowa; TBARS – związki reagujące z 
kwasem tiobarbiturowym; Tx – tromboksan)
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Metody przygotowania próbek kondensatów 
oddechowych do oznaczania biomarkerów

GC NICI MS
HPLC EC

Kondensat miesza się z wzorcem wewnętrznym, odparowuje, rozpuszcza w wodzie, 3-nitrotyrozynę
redukuje się ditionianen sodu, derywatyzuje HFBA (Heptafluorobutyric Anhydride) i TMSD 

(Trimethylsilyldiazomethane)
Kondensat odparowuje się, rozpuszcza w fazie ruchomej (2% acetonitrylu w buforze octanu litu, pH 6,0 

zawierającego 0,1mM EDTA);

3-nitrotyrozyna

GC MS
SPME w połączeniu z derywatyzacją aldehydów na włóknie polidimetylosiloksanowo-

diwinylobenzenowym (PDMS/DVB)
Aldehydy

HPIC
Azotany przekształcane są enzymatycznie w azotyny przy udziale reduktazy azotanowej. Pomiaru 

całkowitej ilości azotanów i azotynów dokonuje się za pomocą reakcji Griessa;
Próbkę kondensatu (0,1 mL) rozcieńcza  się wodą destylowaną do 2 mL

Azotany

EIA
HPLC MS MS

Testy immunoenzymatyczne,
SPE (kolumienki typu C18)

Izoprostany

EIA
HPLC MS MS

Testy immunoenzymatyczne,
SPE (kolumienki typu C18)

Leukotrieny

Technika 
analityczna

Sposób przygotowania próbkiBiomarker
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Schemat powstawania 
kondensatów oddechowych

126

Zasada pobierania próbek 
kondensatów oddechowych
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Liczba publikacji dotycz ących kondensatów 
powietrza wydychanego ukazuj ących si ę w 

latach 1999–2009

128

Urządzenia do pobierania kondensatów 
oddechowych

łatwe czyszczenieItalchil – WłochyTurboDeccs

kontrolowana temperatura w czasie pobierania próbki; zaprojektowana do 
użycia dla pacjentów zaintubowanych

Biostec – HiszpaniaAnacon

możliwość wykorzystania w domu; mały, równoległe pobieranie kilku 
kondensatów

Respiratory Research – USARTube

najczęściej stosowany system; popularny w EuropieViasys – USA 
MEDIVAC di Romei Vanna – Europa

EcoScreen

UwagiWytwórcaNazwa urządzenia
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BADANIE WPŁYWU SKŁADNIKÓW 
ŚRODOWISKOWYCH DYMU TYTONIOWEGO 

NA ZDROWIE MATKI I PŁODU
Environmental Tobacco Smoke- ETS

130

SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE DRÓG 
PRZENIKANIA KSENOBIOTYKÓW OD MATKI 

DO PŁODU
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INFORMACJE O MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH 
STOSOWANYCH W ANALITYCE BIOWSKA ŹNIKÓW 

SKŁADNIKÓW ETS

--++-Słłłłóżżżżysko

+--+-Ssmó łłłłka

+---+Cpłłłłyn 
owodniowy

+--+-Cmleko

--++-Cmocz

-+--+Ckrew 

małłłłaśśśśredniadużżżżanieinwazyjnainwazyjna

Wielko śćśćśćść pobranych próbekTechniki pobierania próbekRodzaj 
materia łłłłu

Materia łłłł
biologiczny

C – ciekłe     S – stałe      + tak      - nie
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POSZUKIWANIE ZWIAZKÓW 
PRZECIWUTLENIAJACYCH W PRODUKTACH 

ŻYWNOŚCIOWYCH:

• Wykrywanie, identyfikacja oraz ilościowe 
oznaczanie,

• Profil związków przeciwutleniających,
• Wpływ procesów przygotowania i 

przetwarzania na ilość i profil zwiazków
przeciwutleniających

• superowoce
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Reaktywne Formy Tlenu

Źródła egzogenne Źródła endogenne

- promieniowanie

jonizujące

- promieniowanie UV

- ultradźwięki

- zanieczyszczenia 

środowiska

- dym tytoniowy

- łańcuch oddechowy

- reakcje enzymatyczne

- fagocytoza

- utlenianie 

ksenobiotyków

134

Reaktywne Formy Tlenu

stan równowagi pomiędzy ilością RFT, 

a ilością substancji przeciwutleniających
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Stres oksydacyjny

STRES 

OKSYDACYJNY

Oksydacyjne 

uszkodzenia

m. in. białek, lipidów, 

kwasów nukleinowych

Choroby cywilizacyjne: 

nadciśnienie, miażdżyca, 

cukrzyca, choroby 

neurodegeneracyjne, 

nowotwory

136

Przeciwutleniacze w żywno ści

Wsparcie naturalnego systemu antyoksydacyjnego

organizmu

Przeciwdziałanie i/lub 

spowolnienie rozwoju oraz 

wspomaganie leczenia 

chorób
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Ochrona komórki

MECHANIZMY OBRONY PRZED 

NADMIAREM RFT

2. INTERWENCJA 3. NAPRAWA1. PREWENCJA

138

MAESTRO

Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako 
narzędzie pozwalające na racjonalne 

projektowanie i ocenę właściwości 
prozdrowotnych żywności funkcjonalnej 
zawierającej przeciwutleniające związki 

fitochemiczne 
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Cel projektu

KORELACJA
pomiędzy właściwościami fizyko-chemicznymi 

danego przeciwutleniacza, a efektami jego 

biologicznego działania

PRZEWIDYWANIE
działania danej substancji w ochronie ludzkiego organizmu 

przed stresem oksydacyjnym

PROJEKTOWANIE
produktów żywnościowych w oparciu

o stworzone narzędzia badawcze

140

NOWE STRATEGIE BADAWCZE OPARTE NA 
ANALITYCE CHEMICZNEJ

ROZWÓJ NAUK BIOLOGICZNYCH

IMPULS
do opracowania nowych strategii bada ń analitycznych
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GENOMIKA, PROTEOMIKA, METABOLOMIKA …

Badania  w zakresie:
•Genomiki
•Proteomiki
•Transkryptomiki
•Metabolomiki
•Peptydomiki
•....................

oraz ich INTEGRACJA w formie interdyscyplinarnej BI OMIKI 
(SYSTEOMIKI) jest niezb ędna do zrozumienia procesów 
biologicznych zachodz ących w organizmach żywych.

Końcówka „-OMIKA” (ang. - OMICS) symbolizuje nowe spojrzenie 
na NAUKI BIOLOGICZNO-CHEMICZNE w celu WYJA ŚNIENIA 
FUNKCJONOWANIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH.

142

SYSTEOMIKA (BIOMIKA ) – NOWOCZESNE STRATEGIE 
BADAŃ ORGANIZMÓW ŻYWYCH

T. Bączek, R. Kaliszan, Nowoczesne techniki 
analityczne w proteomice . W: Miniaturyzacja w 
analityce (red. Z Brzózka) Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005, 236
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143Zależność pomiędzy dyscyplinami naukowymi z obszaru „omik”

144

STRATEGIE BADAŃ ANALITYCZNYCH

• Pobierania próbek

• Przygotowanie próbek

• Analiza

• Wykorzystanie technik chemometrycznych (chemoinformatyka)

NOWY TERMIN:
PLATFORMY ANALITYCZNE
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BADANIA GENOMU JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

Systemy wspomagania procesu decyzyjnego

Genotyp

Profile cząsteczkowe

Dane pacjenta

NAUKA

LEKI
DIAGNOSTYKA
PROGNOSTYKA

GENOM                                             STAN ZDROWIA

C. Sander, Science, 287, 1977 (2000)
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STRATEGIA BADA Ń W ZAKRESIE PROTEOMIKI
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SCHEMAT BLOKOWY PEŁNEJ ANALIZY METABOLOMICZNEJ
Próbka biologiczna

Ekstrakcja 
(do fazy wodnej 

i/lub organicznej)

GC-MS, CE-LIF, 
HPLC-LIF

RP HPLC, LC-MS/MS, CE-
MS, UV/ECD/MS

Chemoinformatyczne
przetwarzanie danych 

analitycznych

Analiza danych metabolomicznych
w uj ęciu biologii systemowej 

(chemoinformatyka)
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M. J. Markuszewski, R. Kaliszan, metabolomika- nowe 
horyzonty w chemii leków ( red. A.. Jelińska,  B. Marciniec),  
Księga Jubileuszowa, Wydawnictwo KONTEKST, Poznań, 
2007, 101
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Analiza lipidomu z wykorzystaniem zaawansowanych 
narzędzi analitycznych oraz technik statystycznych i 

chemometrycznych

LIPIDOMIKA

METABOLOMIKA

LIPIDOMIKA
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KLASYFIKACJA LIPIDÓW ZE WZGL ĘDU NA 
RÓŻNICE WE WŁASNOŚCIACH KWASOWO-

ZASADOWYCH

Lipidy o ładunku 
ujemnym

Lipidy nie posiadające 
ładunku i jony 

obojnacze

Lipidy nie posiadające 
ładunku i jony 

obojnacze

glikolipidy
triacyloglicerole
glicerofosfolipidy choliny
sfingomielina

pH zasadowe

kardiolipina
acetylokoenzym A
fosfatydyloinozytol
fosfatydyloseryna
kwas fosfatydowy

glicerofosfolipidy
etanoloaminy
eikozanoidy
ceramidy

pH zasadowe

pH obojętne

acylkarnityna
steroleInneInne
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Analiza lipidomu z wykorzystaniem zaawansowanych 
narzędzi analitycznych oraz technik statystycznych i 

chemometrycznych

LIPIDOMIKA

METABOLOMIKA

LIPIDOMIKA

LIPIDOMIKA 

CELOWANA LIPIDOMIKA 

NIECELOWANA

LIPIDOMIKA 

SKUPIONA
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LIPIDOMIKA CELOWANA
TARGETED LIPIDOMICS

• oznaczanie konkretnych cząsteczek lipidów o 

zdefiniowanej strukturze chemicznej

• sposób zbierania danych MS: monitorowanie 

wybranej reakcji (MRM)
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LIPIDOMIKA SKUPIONA
FOCUSED LIPIDOMICS

• wykrywanie i oznaczanie poszczególnych klas lipidów, 

charakteryzujących się specyficznym fragmentem 

cząsteczki

• sposób zbierania danych MS : przemiatanie jonów 

potomnych (product ion scan) oraz jonów 

macierzystych (precursor ion scan) 
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LIPIDOMIKA NIECELOWANA
UNTARGETED LIPIDOMICS

• wykrywanie wszystkich lipidów obecnych w 

próbce ekstraktu (całego lipidomu)

• sposób zbierania danych MS : przemiatanie 

jonów w danym zakresie stosunku masy do 

ładunku m/z (SCAN)
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Techniki wykorzystywane w analityce lipidów 

obecnych w próbkach materiału biologicznego

Chromatografia gazowa (GC)Chromatografia gazowa (GC) GC-FID
GC-MS

GC-FID
GC-MS

Chromatografia 
cienkowarstwowa (TLC)

Chromatografia 
cienkowarstwowa (TLC)

2D-TLC
HP-TLC

TLC-MALDI-MS

2D-TLC
HP-TLC

TLC-MALDI-MS

Spektroskopia magnetycznego 
rezonansu jądrowego (NMR)

Spektroskopia magnetycznego 
rezonansu jądrowego (NMR) 31P-NMR

31P-NMR

Elektroforeza kapilarna (CE)Elektroforeza kapilarna (CE) CE-UV
CE-MS

CE-UV
CE-MS
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WYKORZYSTANIE TANDEMOWEJ SPEKTROMETRI  MAS W LIPIDOMICE
Klasyfikacja podej ść – możliwo ści aparaturowe

- transformacja 
Fouriera (FTMS)
- kwadrupolowa 
pułapka jonowa (Q-
IT)
- kwadrupolowy 
analizator czasu 
przelotu (Q-TOF)
- liniowa pułapka 
jonowa (LIT)

LIPIDOMIKALIPIDOMIKA

Niecelowana
(untargeted
lipidomics)

Skupiona
(focused lipidomics)

Celowana
(targeted lipidomics)

stosowane 
analizatory 

mas

- kwadrupolowa 
pułapka jonowa (Q-
IT)
- kwadrupolowy 
analizator czasu 
przelotu (Q-TOF)

- potrójny kwadrupol 
(QqQ)

- przemiatanie widma 
jonów w danym 
zakresie m/z 
(scanning)

- przemiatanie 
widma jonów 
potomnych (product
ion scan)
- przemiatanie 
jonów 
macierzystych 
(prekursor ion scan)
- przemiatanie 
utraty cząsteczek 
(cząstek)
obojętnych (neutral
loss scan)

- monitorowanie 
wybranej reakcji 
(MRM, SRM) 

sposób 
zbierania 

danych MS
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Schemat procedury analitycznej oznaczania 
lipidów z wykorzystaniem techniki bezpo średniego 

dozowania próbek ekstraktów do komory 
jonizacyjnej spektrometru mas

(+) ESI-MS

ekstrakt lipidów o pH
zasadowym

ekstrakt lipidów o pH
zasadowym

lipidy o ładunku obojętnym lub 
jony obojnacze

lipidy o ładunku obojętnym lub 
jony obojnacze

LiOH/MeOH

(-) ESI-MS

lipidy o ładunku ujemnymlipidy o ładunku ujemnym
ekstrakt lipidów z próbki 

biologicznej

lipidy o ładunku ujemnymlipidy o ładunku ujemnym

Fosfatydyloetanoloamina
[M-H] -

Triacyloglicerol
[M+Li] +

Kardiolipina
[M-2H] 2-

Kardiolipina
[M-2H] 2-

Fosfatydyloseryna
[M-H] -

Fosfatydyloseryna
[M-H] -Fosfatydyloinozytol

[M-H] -

Fosfatydyloinozytol
[M-H] -

Eikozanoidy
[M-H] -

Eikozanoidy
[M-H] -

Ceramidy
[M-H] -

Ceramidy
[M-H] -

Cerebrozydy
[M+Li] +

Cerebrozydy
[M+Li] +

Fosfatydylocholina
[M+H] +, [M+Li] +

Fosfatydylocholina
[M+H] +, [M+Li] +
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ETAPY ANALIZY LIPIDOMICZNEJ

Próbka: płyny fizjologiczne, 

tkanki, hodowle bakteryjne

Homogenizacja/liza materiału 

biologicznego i ekstrakcja lipidów

Analiza celowana

MS/MS, LC-MS/MS, NMR, 

GC-MS/MS

Analiza skupiona

MS/MS, LC-MS/MS, NMR, GC-

MS/MS

Frakcjonowanie:  SPE, 

NPLC, TLC

Analiza niecelowana

MS, LC-MS, NMR, GC-MS

Statystyczna i chemometryczna analiza danych

Interpretacja biologiczna
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LIPIDY
LIPIDY GRONKOWCA ZŁOCISTEGO

Diacyloglicerol (DG)       Monoglukozylodiacyloglicerol (MGDG)       Diglukozylodiacyloglicerol (DGDG)
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LIPIDOMIKA GRONKOWCA ZŁOCISTEGO
(S. aureus)

Opracowanie metodologii umożliwiającej rozdzielenie oraz 
oznaczenie lipidów gronkowca złocistego w trakcie jednego cyklu 

analitycznego

Porównanie lipidowych odcisków palca szczepów gronkowca 
złocistego o zróżnicowanej wrażliwości na antybiotyki

Wskazanie różnic lipidomicznych pomiędzy szczepami i 
powiązanie ich ze szlakami biosyntezy lipidów

160

Etapy niecelowanej analizy lipidomicznej
gronkowca złocistego
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Analiza próbek zawierajacych ekstrakty lipidów S. 
aureus (LC-Q-TOF-MS)

S. aureus COL – szczep 
oporny na metycylin ę

S. aureus Newman – szczep 
wrażliwy na metycylin ę

Przykładowe chromatogramy zawierające informacje o wyekstrahowanych
indywiduach chemicznych (ECC) uzyskanych w trakcie rozdzielenia oraz oznaczenia 

lipidów komórkowych szczepów S. aureus opornych (A) i wrażliwych (B) na 
metycylinę. 
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Analiza chemometryczna: OPLS-DA

Analiza chemometryczna 
danych pomiarowych dla 14 
izolatów klinicznych gronkowca 
złocistego opornych i 
wrażliwych na antybiotyki 

METYCYLINA

GENTAMYCYNA CIPROFLOKSACYNA

ERYTROMYCYNA KWAS FUSYDOWY
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Analiza statystyczna
Porównanie zawartości monoglukozylodiacyglicerolu (MGDG)

pomiędzy szczepami wrażliwymi a opornymi na metycylinę

Grupa
lipidów

Jon 
pseudocz ąsteczkowy

tR [min]
Masa

cząsteczkowa
P-

warto śća

Wartość
procentowa

zmiany
zawarto ści b

MGDG (31:0) [M+Na]+ 12.44 738.5255 1.36E-03 54.21

MGDG (32:0) [M+Na]+ 13.66 752.5411 7.90E-09 130.33

MGDG (32:0) [M+Na]+ 14.16 752.5411 6.47E-03 51.24

MGDG (33:0) [M+Na]+ 15.45 766.5569 9.52E-08 46.77

MGDG (35:0) [M+Na]+ 17.48 794.5881 5.12E-05 78.26

a P-wartość oszacowana w teście Mann-Whitney’a, p < 0.05; b- procentowa zmiana zawartości 
objętości piku danej grupy lipidów w szczepach S. aureus opornymi na antybiotyki względem 
szczepów wrażliwych;
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Pomiędzy próbkami  ekstraktów lipidów 

szczepów opornych i wrażliwych na antybiotyki

zaobserwowano zmiany w zawartości lipidów 

należących do klas: 

• monoglikozylodiacylogliceroli (MGDG),

• diglikozylodiacylogliceroli (DGDG),

• fosfatydylogliceroli (PG),

• diacylogliceroli (DG),

• lizylofosfatydylogliceroli (Lys-PG), 

(gentamycyna, ciprofloksacyna, kwas 

fusydowy) 

Zaobserwowane różnice lipidomiczne sugerują zmiany w 

szklakach biosyntezy lipidów błonowych oraz kwasu 

lipotejchojowego pomiędzy szczepami S. aureus opornymi i 

wrażliwymi na antybiotyki
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BIOANALITYKA- RÓ ŻNE PODEJŚCIA

2. Wykorzystanie materiału biologicznego jako 
elementu urz ądzenia kontrolno-pomiarowego:

• Biofiltry
• Biosorbenty
• Biokolumny
• Bioczujniki
• Przeciwciała 
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IMMUNOANALIZA (Immunoassay – IMA)

Ab + Ag + Ab* � AbAg + AbAg*

Gdzie:
Ab – przeciwciało

Ag –antygen (analit)
Ag* - znakowany antygen

Radioimmunoanaliza – Radioimmunoassay –RIA

Immunoanaliza enzymatyczna – Enzymatic Immunoassay – EIA

Immunoanaliza fluoroscencyjna – Fluorescence Immunoassay – FIA

WYZWANIE: Poszukiwania specyficznych PRZECIWCIAL i nowych 
typów ZNACZNIKÓW

168

ZASTOSOWANIE IMMUNOANALIZY

• Analityka środowiskowa
- Dostępne są zestawy do 

badań in situ
• Biochemia
• Ekotoksykologia 
• Diagnostyka medyczna
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BUDOWA BIOCZUJNIKA

Analit (C 1) w próbce 
o zło żonym składzie 

matrycy

Ł
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Techniki modulacji:

-Obróbka badanej próbki: ustalenie równowagi 
w próbce (siła jonowa, temperatura, 
rozcieńczenie, homogenizacja…)

-Regulacja pracy czujnika: napięcie, natężenie 
przepływu badanej próbki, normalizacja tła)

Przeciwciała
Aptamery
Enzymy
Mikroorganizmy
Kwasy nukleidowe
Tkanki
Komórki
Nadruki 
molekularne
Lektyny

Techniki unieruchomienia:
Sorpcja fizyczna
Chemisorpcja
Powinowactwo 
sieciowanie   
Wiązanie kowalencyjne

Opór elektroniczny
Przewodność
Natężenie prądu
Napięcie
Pojemność elektryczna
Temperatura
Szybkość reakcji
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BIOANALITYKA- RÓ ŻNE PODEJŚCIA

3. Wykorzystanie organizmów żywych do uzyskania 
informacji o stanie środowiska ich bytowania 
(środowisko abiotyczne)
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DEFINICJA WSKA ŹNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH Z 
BIOMONITORINGU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

ŚRODOWISKA

Odpowiedni czynnik czy też parametr, którego zmiany w danym 
organizmie/zespole organizmów będą wskaźnikiem zmian zachodzących w 
biotopie

Biomarker

Organizm lub wspólnota organizmów, których obserwacja lub też wyniki badań
mogą być źródłem informacji o ilościowych zmianach w środowisku 
bytowania pod wpływem antropopresji

Biomonitor

Organizm lub wspólnota organizmów, których obserwacja lub wyniki 
odpowiednich badań są źródłem informacji o jakościowych zmianach 
zachodzących w danym elemencie pod wpływem określonego czynnika czy 
zespołu czynników wywołujących stres środowiskowy (antropopresję)

Biowska źźźźnik

DefinicjaWskaźźźźnik
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INFORMACJE UZYSKIWANE NA PODSTAWIE TESTÓW 
TOKSYCZNOŚCI PRZEPROWADZONYCH NA 

RÓŻNYCH POZIOMACH BIOLOGICZNEJ ORGANIZACJI

Wpływ abiotycznych parametrów 
ekosystemu, struktura 

ekosystemu, biodostępność toksyn

Powiązania żywieniowe, 
rozpowszechnienie substancji 

toksycznych

Testy przeprowadzane w: 
mikrosystemie, mezosystemie, 

in situ

Ekosystem

Wzajemne specyficzne oddziaływania, 
przystosowanie, inwazja, 
wykluczenie gatunków

Skład gatunkowy, różnorodność, 
rozpowszechnienie,

sukcesja

Test z wykorzystaniem społeczności 
organizmów

Społeczno ść

Wzajemne specyficzne oddziaływaniaLiczebność, współzawodnictwoTest z wykorzystaniem kilku gatunków 
(bateria biotestów)

2 – 4 gatunki

Parametry dynamiki populacji, wzajemne 
specyficzne oddziaływania

Stosunek rozmnażanie/ 
śmiertelność,

rozpowszechnienie, rozproszenie 
osobników

Test z wykorzystaniem pojedynczego 
gatunku

Populacja

Bezpośredni wpływ na organizm 
testowy, wrażliwość gatunku, 

reakcja odczynnościowa

Śmiertelność, rozmnażanie, wzrost, 
zmiana zachowań, parametry 

fizjologiczne

Test z wykorzystaniem pojedynczego 
gatunku

Organizm

Uzyskana informacjaOdpowied ź biologicznaRodzaj przeprowadzanego testuPoziom organizacji 
biologicznej
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KLASYFIKACJA BIOWSKA ŹNIKÓW/ 
BIOMONITORÓW

Parametr 
klasyfikuj ący

Nazwa biowska źnika/ 
biomonitora

Dodatkowy opis wska źnika/monitora

Sposób

działania

Biowska źniki/ biomonitory
procesu akumulacji 
zanieczyszcze ń

(accumulative indicator)

Organizmy, które akumulują jeden lub więcej 
pierwiastków i/ lub związków chemicznych ze 
środowiska.

Biowska źniki/ biomonitory
do oceny efektów lub 
oddziaływania 
zanieczyszcze ń na 
środowisko 

(sensitive indicator)

Organizmy, które wykazują specyficzne lub 
niespecyficzne zmiany w wyniku ich ekspozycji na 
określone pierwiastki, związek chemiczny lub też
grupę substancji. Zmiany te mogą obejmować:

•Zmiany morfologiczne

•Zmiany histologiczne

•Zmiany w strukturze komórkowej

•Zmiany w przebiegu procesów metabolicznych

•Zmiany w zachowaniu

•Zmiany w strukturze populacji organizmów

174

174

Parametr 
klasyfikuj ący

Nazwa biowska źnika/ 
biomonitora

Dodatkowy opis wska źnika/monitora

Pochodzenie 
organizmów

Biowska źniki
aktywne/ biomonitory

Organizmy hodowlane zazwyczaj w 
laboratorium. Są wykorzystywane do badań
akumulacji pierwiastków lub związków 

chemicznych czy też specyficznych lub 
niespecyficznych efektów po ekspozycji przez 
określony czas, w ściśle określonym miejscu 

(transplantacja)

Biowska źniki
pasywne/ biomonitory

Organizmy pobierane z ich naturalnego biotopu 

i poddawane analizie celem określenia 
akumulacji pierwiastków lub związków 
chemicznych czy też specyficznych lub 

niespecyficznych efektów.

KLASYFIKACJA BIOWSKA ŹNIKÓW/ 
BIOMONITORÓW c.d.
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TESTY TOKSYCZNOŚCI 
(toxicity tests, bioassays, ecotests)

ToksycznoToksyczno śćść to przykład parametru 
sumarycznego wykorzystywanego do 
oszacowania toksycznego oddziaływania 
zanieczyszczeń obecnych w badanym 
środowisku (woda, gleba…) na organizmy żywe.

W odpowiednich testach lub bateriach testów 
wykorzystuje się organizmy biowskaźnikowe. 
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MONITORING CHEMICZNY W OCENIE STOPNIA 
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

OGRANICZENIA, ZE WZGLOGRANICZENIA, ZE WZGLĘĘDU NA:DU NA:

� ilość składników, które należałoby oznaczyć,

� zróżnicowane poziomy stężeń;

� fluktuacje stężeń zanieczyszczeń w czasie
i w przestrzeni;

� złożony skład matrycy i możliwość wystąpienia 
interferencji;

� czaso- i pracochłonne procedury przygotowania 
próbek do analizy;

� dodatkowe obciążenie środowiska przez stosowane 
odczynniki chemiczne;

� dodatkowe koszty związane z koniecznością zakupu 
odczynników wysokiej czystości i ich utylizacji lub 

zagospodarowania nadmiaru (zlewek);

� problemy z uzyskaniem odpowiednich materiałów 
odniesienia, niezbędnych m.in. do walidacji procedur 

analitycznych i kalibracji urządzeń kontrolno-
pomiarowych

ANALIZA CHEMICZNA

Uzyskana informacja jest bardzo 
szczegółowa, ale jest 

niewystarczaj ąca do pełnej 
oceny stopnia zanieczyszczenia 
badanego elementu środowiska
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MONITORING CHEMICZNY W OCENIE STOPNIA 
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

ANALIZA CHEMICZNA

Uzyskana informacja jest bardzo 
szczegółowa, ale jest 

niewystarczaj ąca do pełnej 
oceny stopnia zanieczyszczenia 
badanego elementu środowiska

OGRANICZENIA, ZE WZGLOGRANICZENIA, ZE WZGL ĘĘDUDU NA:NA:

� brak informacji o możliwych wzajemnych 
oddziaływaniach 

substancji toksycznych, takich jak:

•• synergizm addycyjnysynergizm addycyjny

•• synergizm synergizm hiperaddycyjnyhiperaddycyjny

•• antagonizmantagonizm
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MONITORING CHEMICZNY W OCENIE STOPNIA 
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

ANALIZA CHEMICZNA

Uzyskana informacja jest bardzo 
szczegółowa, ale jest 

niewystarczaj ąca do pełnej 
oceny stopnia zanieczyszczenia 
badanego elementu środowiska

OGRANICZENIA, ZE WZGLOGRANICZENIA, ZE WZGL ĘĘDU NA:DU NA:

� niemożność oznaczenia związków 
chemicznych, które 

nie podlegajnie podlegaj ąą uregulowaniom prawnymuregulowaniom prawnym
(ang. Non Regulated Organic Compounds):

• nowe zwinowe zwi ąązki pojawiajzki pojawiaj ąące sice si ęę
w w śśrodowiskurodowisku

(ang. new emerging compounds)

•• zwizwiąązki dotychczas niezidentyfikowanezki dotychczas niezidentyfikowane

(ang. non-identified pollutants)
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OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

WSKAŹNIKI SUMARYCZNE

Dają informacje bardzo 
ogólne, które nie s ą prost ą

zależnością powi ązane 
z toksyczno ścią

badanego elementu 
środowiska

Uzyskana informacja jest 
bardzo szczegółowa, ale 
jest niewystarczaj ąca do 

pełnej oceny stopnia 
zanieczyszczenia badanego 

elementu środowiska

ANALIZA CHEMICZNA
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WSKAŹNIKI SUMARYCZNE

Dają informacje bardzo 
ogólne, które nie s ą
prost ą zależnością

powi ązane z 
toksyczno ścią badanego 

elementu środowiska

Uzyskana informacja jest 
bardzo szczegółowa, ale 
jest niewystarczaj ąca do 

pełnej oceny stopnia 
zanieczyszczenia badanego 

elementu środowiska

ANALIZA CHEMICZNA

Uzyskana informacja jest 
bardzo ogólna, ale daje 

kompleksow ą odpowied ź
czy środowisko wpływa 

toksycznie na żywe 
organizmy

BIOTESTY

OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA ŚŚRODOWISKARODOWISKA
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BIOTESTBIOTEST (gr. bios – życie + łac. testari – świadczy ć)

procedura analityczna, przeprowadzana zazwyczaj w laboratorium, 

w standardowych warunkach (biotycznych i abiotycznych),
polegająca na ilościowej ocenie takich efektów jak:

� zahamowanie wzrostu , 

� spadek ruchliwo ści ,

� zahamowanie bioluminescencji , 

� wzrost śmiertelno ści etc., 

obserwowanych u organizmów wskaźnikowych,

w wyniku działania substancji toksycznych. 

BIOTESTY - NARZĘDZIE DO OCENY STOPNIA 
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

182

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY CZASEM ODPOWIEDZI UKŁADU 
BIOLOGICZNEGO NA ŚRODOWISKOWY CZYNNIK STRESOGENNY

A POZIOMEM ORGANIZACJI BIOLOGICZNEJ
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INFORMACJE O WYKORZYSTANIU WYBRANYCH GATUNKÓW 
GLONÓW W TESTACH SŁUŻĄCYCH DO OCENY 
TOKSYCZNOŚCI PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH

Ocena toksyczno śśśści gleb 
zanieczyszczonych przez zwi ąąąązki z grupy 
WWA

[90]1, 2 dni
Fluorescencja,
EC10

Porównano wra żżżżliwo śćśćśćść glonów w stosunku 
do toksycznych metali w oparciu o 
hodowl ęęęę prowadzon ąąąą w warunkach 
statycznych i dynamicznych.

US EPA (1985)1 dzieńńńń
Hamowanie 
wzrostu,
EC50

Okreśśśślono toksyczno śćśćśćść antybiotyków 
stosowanych na farmach zwierz ęęęęcych.

ISO 8692 
(1989)

7 dni
Hamowanie 
wzrostu,
EC10, EC50

Oceniono wp łłłływ dzia łłłłalno śśśści rolniczej na 
jako śćśćśćść wody rzecznej.

ISO/DIN 8692
(1987)

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść
ró żżżżnych gatunków glonów w stosunku do 
herbicydów i zwi ąąąązków nieorganicznych 
metali.

ISO 8692 
(1989)

3 dni
Hamowanie 
wzrostu, 
EC50

Selenastrum 
capricornutum
(Pseudokirchneriella 
subcapitata ,
Raphidocelis 
subcapitata )

zielenice

654321

Zastosowanie
Pierwotne 
źźźźród łłłło

Czas 
trwania 
testu

Parametr 
mierzony 
i wielko śćśćśćść
oznaczana

GatunekRodzina

184

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść różżżżnych 
gatunków glonów w stosunku do herbicydów 
i zwi ąąąązków nieorganicznych metali.

ISO 8692 (1989)3 dni
Hamowanie 
wzrostu, 
EC50

Scenedesmus
subspicatus
(Desmodesmus
subspicatus)

Oceniono wch łłłłanianie metali (Cu +, Cu2+, Mn6+, 
Mo6+, Ni2+, V5+).

nie okre śśśślono12 dni

Hamowanie 
wzrostu, EC 50

zmiana tempa 
oddychania, 
stężężężężenie 
całłłłkowite 
chlorofilu, 
stężężężężenie 
chlorofilu a i b

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść różżżżnych 
gatunków glonów w stosunku do herbicydów 
i zwi ąąąązków nieorganicznych metali.

OECD (1984)3 dni
Hamowanie 
wzrostu, 
EC50

Scenedesmus
quadricauda

Okreśśśślono wp łłłływ dzia łłłłalno śśśści kopalni cynku 
i złłłłota na jako śćśćśćść wód s łłłłodkich.

nie okre śśśślono
1, 2, 3 
dni

Stężężężężenie
chlorofilu,
EC20, TDS

Ocena wp łłłływu dzia łłłłalno śśśści rolniczej na jako śćśćśćść
wód powierzchniowych.

ISO 8692 (1989)
1, 2 
dni

Liczba 
komórek, 
fluorescencja,
EC10, EC50, 
LOEC, TU10

Selenastrum 
capricornutum
(Pseudokirchneriel
la subcapitata ,
Raphidocelis 
subcapitata )

zielenice

654321
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Ocena toksyczno śśśści odcieków ze 
sk łłłładowisk odpadów niebezpiecznych  
zdeponowanych 
w kopalniach soli.

nie okre śśśślono4 godz.
Fotosynteza,
stężężężężenie chlorofilu

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść
ró żżżżnych gatunków glonów w stosunku do 
herbicydów i zwi ąąąązków nieorganicznych 
metali.

OECD (1984)3 dni
Hamowanie wzrostu, 
EC50

Chlamydomona
s reinhardtii

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść
ró żżżżnych gatunków glonów w stosunku do 
herbicydów i zwi ąąąązków nieorganicznych 
metali.

OECD (1984)3 dni
Hamowanie wzrostu, 
EC50

Stichococcus
bacillaris

Uzyskanie danych dotycz ąąąących 
toksyczno śśśści fluorantenu i jego 
metabolitów.

ISO (1989)7 dni
Hamowanie wzrostu,
EC50

Wpłłłływ st ężężężężenia sk łłłładników od żżżżywczych 
(azotu i fosforu) na proces wzrostu glonów.

DIN 38412-
part 33 (1989)

1, 2, 3 
dni

Biomasa,
fluorescencja

Wpłłłływ obecno śśśści zwi ąąąązków absorbuj ąąąących 
śśśświat łłłło na zahamowanie procesu wzrostu 
glonów.

ISO 8692 
(1989)

1, 2, 3 
dni

Liczba komórek, 
hamowanie wzrostu, 
EC50

Ocena jako śśśści wody rzecznej 
z wykorzystaniem biotestu in situ .

ISO 8692 
(1989)

2, 7, 14 
dni

Stężężężężenie chlorofilu a

Scenedesmus
subspicatus
(Desmodesmus
subspicatus)

zielenice

654321

186

Okreśśśślenie toksyczno śśśści antybiotyków 
stosowanych na farmach zwierz ęęęęcych.

ISO (1989)7 dni
Hamowanie 
wzrostu,
EC50 

Microcystic
aeruginosa

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść
ró żżżżnych gatunków glonów w stosunku do 
herbicydów i zwi ąąąązków nieorganicznych 
metali.

OECD (1984)4 dni
Hamowanie 
wzrostu, 
EC50

Synechococcus
leopoliensis
(Anacystis
nidulans)

sinice

Rowini ęęęęcie metodyki dwóch biotestów
opartych na wykorzystaniu makroalg: 
SMA 
(z ang. stereo microscope analysis ) i CIA 
(z ang. computer image analysis ).

nie okre śśśślono7 dni

SMA, CIA, 
w obu 
metodach: 
EC10, EC20, 
EC25, EC50

Ceramium strictum,
Ceramium
tenuicorne

krasnorosty

Ocena wra żżżżliwo śśśści okrzemek w 
odniesieniu do zalece ńńńń OSPAR.

ISO 102 53 
(1995)

1 ,2, 3 dni

Liczba 
komórek, 
fluorescencja, 
hamowanie 
wzrostu
EC10, EC50, 
EC90

Skeletonema
costatum

okrzemki

Ocena jako śśśści morskich wód 
przybrze żżżżnych z wykorzystaniem 
mikrobiotestu.

US EPA (1974)4 dniAGP 
Dunaliella
tertiolecta

Porównano selektywno śćśćśćść i wra żżżżliwo śćśćśćść
ró żżżżnych gatunków glonów w stosunku do 
herbicydów i zwi ąąąązków nieorganicznych 
metali.

OECD (1984)3 dni
Hamowanie 
wzrostu, 
EC50

Chlorella kessleri

zielenice

654321
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ZESTAWIENIE NORM (ISO) I WYTYCZNYCH (OECD) OKREŚLAJĄCYCH 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTÓW TOKSYCZNO ŚCI Z

WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH ORGANIZMÓW BIOWSKA ŹNIKOWYCH 

OECD 201 (modyfikacja 
wytycznych , przyj ęcie 1984)

Hamowanie wzrostu glonów s łodkowodnych

Glony - zielenice
(Scenedesmus
subspicatus ,
Selenastrum
capricornutum,
Chlorella vulgaris)

ISO 8692:2004
PN-EN 8692:2005

Hamowanie wzrostu mikroorganizmów osadu 
czynnego

Mikroorganizmy osadu 
czynnego

ISO 15522:1999

Oznaczanie spadku bioluminescencji bakterii w 
próbkach wody (metoda z zastosowaniem 
liofilizowanych bakterii)

ISO 11348-3:1998
PN-EN ISO 11348-3:2002

Oznaczanie spadku bioluminescencji bakterii w 
próbkach wody (metoda z zastosowaniem 
wysuszonych bakterii)

ISO 11348-2:1998
PN-EN ISO 11348-2:2002

Oznaczanie spadku bioluminescencji bakterii w 
próbkach wody (metoda z zastosowaniem świeżo 
przygotowanych bakterii)

Morskie bakterie 
luminescencyjne 
(Vibrio fischeri)

ISO 11348-1:1998
PN-EN ISO 11348-1:2002

Hamowanie wzrostu (badanie procesu 
hamowania namna żania komórek)

Bakterie
(Pseudomonas putida)

ISO 10712:1995
PN-EN ISO 10712:2001

321

Rodzaj / zastosowanie testuOrganizm 
biowska źnikowy

Nr normy/ procedury 
badawczej – wytyczne testu

188

Badanie wp ływu na rozmna żanie
OECD 211 (oryginalne wytyczne, 
przyj ęcie 1998)

ISO 6341:1996
PN-EN ISO 6341:2002

Hamowanie ruchliwo ściSkorupiak s łodkowodny
– rozwielitka
(Daphnia magna)

OECD 202 (modyfikacja 
wytycznych, przyj ęcie 1984)

Zdolno ści wegetatywne
OECD 208B (projekt modyfikacji 
wytycznych 2000)

Kie łkowanie i wzrost rozsad
OECD 208A (projekt modyfikacji 
wytycznych 2000)

Badanie wp ływu na wzrost

Rośliny l ądowe

OECD 208 (oryginalne wytyczne, 
przyj ęcie 1984)

Hamowanie wzrostu

Rzęsa drobna
(Lemna minor)
Rzęsa garbata
(Lemna gibba)

OECD 221
(nowe wytyczne, 2000)

Hamowanie wzrostu glonów morskich

Glony – okrzemki
(Skelotonema costatum,
Phaeodactylum
tricornutum)

ISO 10253:2006
PN-EN ISO 10253:2002

321
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321

Badanie wpływu na rozmna żanie

Dżdżownica kalifornijska
(Eisenia fetida)

ISO 11268-2:1998
PN-ISO 11268-2:2001

Badanie wp ływu na rozmna żanie
OECD 220 (projekt modyfikacji 
wytycznych 2000)

ISO 11268-1:1993
PN-ISO 11268-1:1997

Toksyczno ść ostra z zastosowaniem 
sztucznego pod łoża glebowego

Doniczkowiec
(Enchytraeus sp.)

OECD 207 (oryginalne wytyczne, 
przyj ęcie 1984)

Toksyczno ść wody 
OECD 219 (oryginalne wytyczne, 
przyj ęcie 2000)

Toksyczno ść osadówOchotki
(Chironomus tentans,
Chironomus riparius)

OECD 218 (oryginalne wytyczne, 
przyj ęcie 2000)

Toksyczno ść ostra

Skorupiaki morskie
(Acartia tonsa,
Tisbe battagliai,,
Nitocra spinipes)

ISO 14669:1999

ISO 10706:2000

Badanie wp ływu na rozmna żanie

OECD 211 (oryginalne wytyczne, 
przyj ęcie 1998)

ISO 6341:1996
PN-EN ISO 6341:2002

Hamowanie ruchliwo ści
Skorupiak s łodkowodny
– rozwielitka
(Daphnia magna)

OECD 202 (modyfikacja 
wytycznych, przyj ęcie 1984)

190

321

Pstr ąg tęczowy : 
(Oncorhynchus mykiss)

ISO 10229:1994

Badanie wp ływu na wzrost 
(test d ługotrwa ły) 

Danio pr ęgowany ( Danio 
rerio)

OECD 204 (oryginalne wytyczne 
1992)

Toksyczno ść wobec wczesnego stadium życia 
(narybku)

OECD 210 (oryginalne wytyczne 
1992)

Toksyczno ść wobec stadium embrionalnego 
(test krótkoterminowy) 

Ryby:
Danio pr ęgowany 
(Brachydanio rerio),
pstr ąg tęczowy 
(Oncorhynchus mykiss),
ryba z rodziny karpiowatych
(Pimephales promelas)

OECD 212 (oryginalne wytyczne 
1998)

Toksyczno ść ostra 
(metoda przep ływowa)

ISO 7346-3:1996
PN-EN ISO 7346-3:2002

Toksyczno ść ostra 
(metoda pó łstatyczna)

ISO 7346-2:1996
PN-EN ISO 7346-2:2002

Toksyczno ść ostra 
(metoda statyczna)

ISO 7346-1:1996
PN-EN ISO 7346-1:2002

Toksyczno ść ostra

Ryby
– Danio pr ęgowany
(Brachydanio rerio)

OECD 203 (przyj ęcie wytycznych 
1992)
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LISTA MIKROBIOTESTÓW DOST ĘPNYCH W HANDLU 

AFNOR
krótkookresowa toksyczność chroniczna 
(rozmnażanie)

48 godz.
ROTOXKIT FTM

short–chronic

ASTMtoksyczność ostra24 godz.

Brachionus calycifloruswrotki

ROTOXKIT FTM

–toksyczność ostra wobec larw
30 - 60 
min

RAPIDTOXKIT TM

–toksyczność ostra24 godz.

Thamnocephalus platyurus
skorupiaki
(bezpancerz
owce)

THAMNOTOXKIT 
FTM

US EPAtoksyczność ostra24 godz.Ceriodaphnia dubia
skorupiaki 
(wioślarki)

CERIODAPHTOXKI
T FTM

OECDtoksyczność ostra
24 - 48 
godz.

Daphnia pulex
skorupiaki 
(wioślarki)

DAPHTOXKIT FTM

pulex

OECD,
ISO

toksyczność ostra
24 - 48 
godz.

Daphnia magna
skorupiaki 
(wioślarki)

DAPHTOXKIT FTM

magna

OECD,
ISO

toksyczność chroniczna (zahamowanie 
wzrostu)

72 godz.

Selenastrum capricornutum
(inaczej: Raphidocelis
subcapitata lub
Pseudokirchneriella
subcapitata)

glony
(zielenice)

ALGALTOXKIT FTM

Testy przeznaczone do oceny stopnia zanieczyszczeni a środowiska śródl ądowego i s łodkowodnego

654321

Organizacja 
zalecaj ąca

Rodzaj testu
Czas 
trwania
testu

Gatunek organizmuTaksonNazwa testu

192

–toksyczność ostra
24 - 48 
godz.

Artemia franciscana
(dawniej Artemia
salina)

skorupiaki
(bezpancerzowce)

ARTOXKIT MTM

ASTMtoksyczność ostra
24 - 48 
godz.

Brachionus plicatiliswrotkiROTOXKIT MTM

ISO
toksyczność chroniczna 
(zahamowanie wzrostu)

72 godz.
Phaeodactylum
tricornutum

glony (okrzemki)MARINE ALGALTOXKIT TM

Testy przeznaczone do oceny stopnia zanieczyszczeni a środowiska morskiego / estuariów

–

toksyczność chroniczna 
(zahamowanie 
kiełkowania i wzrostu 
korzeni)

72 godz.

1Sorghum 
saccharatum
(Sorgo cukrowe)
2Lepidium sativum
(Pieprzyca siewna)
2Sinapis alba
(Gorczyca jasna)

rośliny
(1jednoliścienne i
2dwuliścienne)

PHYTOTOXKIT TM

–
toksyczność chroniczna 
(śmiertelność/ 
zahamowanie wzrostu)

6 dni
Heterocypris
incongruens

skorupiaki
(małżoraczki)

OSTRACODTOXKIT FTM

OECD
toksyczność chroniczna 
(zahamowanie wzrostu)

24 godz.
Tetrahymena 
thermophila

pierwotniaki 
(orzęski)

PROTOXKIT FTM

654321

LISTA MIKROBIOTESTÓW DOST ĘPNYCH W HANDLU 
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ZINTEGROWANY SYSTEM OCENY ZINTEGROWANY SYSTEM OCENY 
STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA 

ŚŚRODOWISKARODOWISKA

MONITORING 
CHEMICZNY

BIOTESTY

pH, CHZT, OWO, VOC, 
NH4, NO3, Hg, Cd, Fe, 

Ca...

NOEC, EC50, 
LC50, TU ...

INTEGRACJA

BIOTESTY - NARZĘDZIE DO OCENY STOPNIA 
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

194

194

KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH METOD ANALIZY 
I MONITORINGU

METODY BIOLOGICZNE W ANALITYCE

BIOMONITORING BIOANALITYKA

wska źniki retrospektywne
analiza okrzemkowa
analiza pyłkowa
dendroanaliza wykorzystanie składników 

biologicznych jako elementu 
urządzeń analitycznych

biosorbenty
biokatalizatory
biofiltry
biokolumny
bioreaktory

bioczujniki
czujniki biopowinowactwa
czujniki enzymatyczne
czujniki tkankowe
czujniki bakteryjne

wska źniki wizualne

biologiczny system 
wczesnego ostrzegania

wska źniki składu 
gatunkowego

wska źniki prognostyczne
zakwity wody
sukcesje roślinności

analiza próbek materii 
ożywionej (biota)

biotesty

immunoanaliza
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GŁÓWNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OKREŚLONYMI 
ETAPAMI PROCEDUR ANALITYCZNYCH

POBIERANIE 
I PRZECHOWYWANIE 

PRÓBEK

Reprezentatywno ść
zanieczyszczenia próbki

Przechowanie:
Przekształcenie analitów 

(zmiana formy chemicznej 
i postaci fizycznej)

Straty analitów

OBRÓBKA PROBEK

Odzysk analitu

Przekształcenie analitów
(zmiana formy chemicznej 

i postaci fizycznej)

Proces oczyszczania 
ekstraktów

OZNACZANIE

Rozdzielanie analitów
Identyfikacja

Detekcja

196

WYZWANIA METODYCZNE

WPROWADZENIE KONCEPCJI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 
LABORATORIÓW ANALITYCZNYCH

ZIELONA CHEMIA 
ANALITYCZNA

Poszukiwanie nowych bezpośrednich technik analitycznych

Bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy

Miniaturyzacja urządzeń i integracja systemów analitycznych

Ocena uciążliwości środowiskowej laboratorium i metodyk 
analitycznych – zastosowanie techniki 

OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA)

NOWE CZYNNIKI EKSTRAKCYJNE

Wykorzystanie cieczy jonowych na etapie przygotowania próbek do analizy
-----------------------------------

Zastosowanie wody w stanie podkrytycznym jako dogodnego czynnika ekstrakcyjnego 
(Subcritical Hot Water Extraction –SHWE)

CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCE OPERACJE I CZYNNOŚCI W 
LABORATORIUM CHEMICZNYM

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego
-------------------------------------
Zastosowanie promieniowania ultradźwiękowego

--------------------------------------
Zastosowanie promieniowania UV
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WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA ULTRAD ŹWIĘKOWEGO W 
LABORATORIUM CHEMICZNYM ( SONOCHEMISTRY)

Promieniowanie ultradźwiękowe (Ultra Sounds – US) znalazło już
szerokie zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako 
czynnik wspomagający takie operacje i czynności jak:

• Mineralizacja próbki
• Rozpuszczanie składników próbki
• Homogenizacja
• Wytwarzanie emulsji
• Filtracja
• Prowadzenie reakcji chemicznych (derywatyzacja)
• Wytwarzanie reagenta
• Oczyszczanie naczyń
• Odgazowywanie próbki
• Filtracja
• EKSTRAKCJA ANALITÓW – Ultrasound Extraction – USE
J. Namieśnik, P. Szefer, Ecol. Chem. Eng., 15, 167 (2008)

198

CHEMIA WSPOMAGANA PROMIENIOWANIEM MIKROFALOWYM 
(MICROWAVE ENHANCED CHEMISTRY- MEC )

Promieniowanie mikrofalowe jest z powodzeniem stosowane jako 
czynnik wspomagający takie operacje jak:

• Szybkie podgrzewanie próbki
• Suszenie próbki
• Oznaczanie zawarto ści wody ( wagosuszarki mikrofalowe )
• Utrwalanie próbek materiału biologicznego
• Spopielanie i stapianie próbek
• Wzbudzenie analitów w plaźmie (MIP)
• Przyspieszenie przebiegu reakcji chemicznych
• Odparowywanie roztworów wodnych
• Termiczna stabilizacja odpadów
• Ogrzewanie kolumn chromatograficznych (GC)
• Ekstrakcja analitów – Microwave Assisted Extraction – MAE

J. Namieśnik, P. Szefer, Ecol. Chem. Eng., 15, 167 (2008)
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MINIATURYZACJA W CHEMII ANALITYCZNEJ

200

PODSUMOWANIE
NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA DLA ANALITYKI CHEMICZNEJ

Pomiary w czasie rzeczywistym
Brak etapu kalibracji

Nowe typy czujników

Różnorodno ść informacji otrzymywanych z ró żnych źródeł w tym 
samym czasie
Zastosowanie chemometrii i nowych technik analizy d anych 
(analiza cz ęstotliwo ści wyst ępowania, kalibracja 
wieloczynnikowa…)

Wykorzystanie informacji 
analitycznych

Polimery specjalnego przeznaczenia ( z nadrukiem molekularnym 
lub jonowym )
Materiały kompozytowe
Stopy
Biomateriały 

Wykorzystanie nowych 
typów materiałów

Zbieranie i obróbka danych pomiarowych
Miniaturyzacja
Pomiar i regulacja mikroprzepływów
Nowe strategie automatycznego pobierania ( zbierania ) próbek
Zdalna ( bezprzewodowa ) kontrola urz ądzeń

Zastosowanie 
mikroukładów 
(mikrosystemów )

WYZWANIEPROBLEM
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WPŁYW USYTUOWANIA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO WZGLĘDEM 
BADANEGO OBIEKTU MATERIALNEGO NA OPÓ ŹNIENIE CZASOWE 

U UZYSKIWANIU INFORMACJI ANALITYCZNEJ
T
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In-line

On-line

Off-line

24 hours

1 hour

1 minute
1s

1s 1 minute 1 hour 24 hours

At-line

Opóźnienie czasowe pomi ędzy etapem pobierania próbek 
a uzyskaniem wyniku oznaczenia
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1s    1 minuta  1godzina                                      1 doba
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SZYBKIE TESTY ANALITYCZNE
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MOBILNY SYSTEM MONITORINGU JAKO ŚCI POWIETRZA 
ATMOSFERYCZNEGO WZDŁUŻ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Serwer www
Politechnika Gda ńska

GPS

Sieć szkieletowa
GSM/GPRS

INTERNET

GPS
GPS

GPS

Odbiornik
GPS

GSM/
GPRS

Stacja bazowa
GSM/GPRS

Stacja
monitoruj ąca

Administrator
bazy danych

Użytkownik
bazy danych

Baza danych mobilnego
systemu monitoringu

Sensory pomiarowe

Uwierzytelnianie
danych pomiarowych
(Fundacja ARMAAG)

Katulski R., Stefański J., Sadowski J., Ambroziak S., Namieśnik J., Wardencki, Pol.  J. Environ. Stud. 20., 677 (2011)
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TENDENCJE ROZWOJOWE W ZAKRESIE MONITORINGU I ANALIT YKI 
ŚRODOWISKOWEJ

Nowe rozwiązania w analityce i monitoringu środowiska

Przygotowanie próbek Nowe typy przyrządów pomiarowych Bezpośrednie techniki analizy

Bezrozpuszczalnikowe 
techniki przygotowania 

próbek do analizy

Zastosowanie 
dodatkowych czynników 

wspomagających przebieg 
procesu ekstrakcji

Pasywne techniki 
pobierania próbek 

analitów

Miniaturyzacja urządzeń

Miniaturowe przyrządy pomiarowe

Urządzenia do pomiarów in situ

Zastosowanie bioluminescencji 
organizmów wodnych (BSS)

Urządzenia przenośne lub 
przewoźne

Zastosowanie zdalnych technik 
pomiaru

Spektroskopia Ramana

Spektrometria ruchliwości jonów 
(IMS)

Spektroskopia rentgenowska

Elektroniczne nosy

Elektroniczne języki

Kontrola i zapewnienie jakości pomiarów analitycznych QA/QC

Wykorzystanie technik statystycznych i chemometrycznych na etapie opracowania, wizualizacji i klasyfikacji 
danych pomiarowych (Enwirometryka)

M. Marć, M. Tobiszewski, B. Zabiegała, M. de la Guardia , J. Namieśnik, Anal. Chim. Acta, 853, 116 (2015)
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ZRZRÓÓWNOWAWNOWAŻŻONY ROZWONY ROZWÓÓJJ

Przesłanki do zmiany w sposobie działalno ści chemików i 
technologów

206

ZASADY ZIELONEJ CHEMII ANALITYCZNEJ W UJ ĘCIU 
MNEMOTECHNICZNYM

Bezpośrednie techniki analityczne s ą najlepsze

Efektywnie pozyskuj informacje z analiz jak najmniej szej liczby i obj ętości próbek

Zaplanuj pomiary in-situ

Procesy i operacje analityczne powinny by ć zintegrowane

Innowacyjne metody zautomatyzowane i zminiaturyzowan e są najlepsze

Eliminuj procesy derywatyzacji

Chroń środowisko przed odpadami analitycznymi

Zastosuj techniki wieloanalitowe

Najmniejsze zu życie energii to priorytet

Idealne s ą odczynniki wyprodukowane z surowców odnawialnych

Eliminuj toksyczne odczynniki

Jak najwi ększe bezpiecze ństwo pracy chemików analityków jest niezb ędne

A. Gałuszka, Z.M. Migaszewski, J. Namieśnik, Trends Anal. Chem. 50, 78 (2013)
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PARAMETRY DECYDUJĄCE O „ZIELONO ŚCI” TECHNIK 
EKSTRAKCYJNYCH

• Skala procesu
• Poziom automatyzacji
• Sposób uwalniania zatrzymany analitów:

– Desorpcja termiczna
– Elucja za pomocą „zielonego” rozpuszczalnika

• Sposób połączenia z przyrządem pomiarowym
– On-line
– Off-line

• Miejsce realizacji operacji:
– In situ
– W laboratorium

208

ROZWIĄZANIA METODYCZNE I APARATUROWE MAJ ĄCE WPŁYW NA ZIELONY 
CHARAKTER OKRE ŚLONEJ TECHNIKI EKSTRAKCYJNEJ

♦zastosowanie materiałów sorpcyjnych 
charakteryzujących się specyficznymi 
właściwościami

♦wykorzystanie dodatkowych czynników 
wspomagających proces ekstrakcji:

• ultradźwięki
• promieniowanie mikrofalowe
• podwyższona temperatura i ciśnienie

Zwiększenie efektywności procesu 

♦automatyzacja zestawu
♦połączenie w układzie on-line z przyrządem 

pomiarowym,

Zmniejszenie praco- i czasochłonności procesu 
ekstrakcji

♦zastosowanie desorpcji termicznej
(w strumieniu gazu nośnego)
♦wykorzystanie ekstrakcji za pomocą płynu w 

stanie nadkrytycznym
♦wykorzystanie "zielony" mediów reakcyjnych:
• ciecze jonowe
• ciecze entektyczne

Eliminacje rozpuszczalników z toku postępowania 
analitycznego

♦zmniejszenie skali procesu ekstrakcji
♦hermetyzacja operacji

Zmniejszenie ilości odpadów (zlewek 
rozpuszczalników)

Sposób rozwi ąąąązaniaParametr maj ąąąący wp łłłływ na zmniejszenie 
oddzia łłłływania procesu ekstrakcji na 

zdrowie analityków i śśśśrodowisko
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OCENA UCIĄŻLIWOŚCI ŚRODOWISKOWEJ 
DZIAŁALNO ŚCI LABORATORIÓW ANALITYCZNYCH I 

ICH WPŁYWU NA ZDROWIE ANALITYKÓW

Narzędzia:
– Ocena cykl życia (LCA)
– Eco-Skala analityczna

210

Ocena Cyklu Życia ( Life Cycle Assessment- LCA )

Narzędzie do oceny porównywania uciążliwości stosowanych procedur 
analitycznych ze względu na:

• Zużycie odczynników
• Zużycie energii

• Emisja zanieczyszczeń

• Ilość odpadów

W sposób holistyczny zgodnie z założeniami „od kołyski do grobu”
(„from cradle to the grave”)

TO NOWE WYZWANIE – I MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI CIEKAWYCH 
PRAC!
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EKO-SKALA ANALITYCZNA

Eko-Skala = 100 – suma punktów karnych

Wynik:
100 – idealna „zielona” analiza
>75 – doskonała „zielona” analiza
>50 – do przyjęcia „zielona” analiza
<50 – nie do przyjęcia „zielona” analiza

Punkty karne przyznaje się za: ilość odczynników, 
zagrożenia (fizyczne, środowiskowe, zdrowotne i 
zawodowe), zużywaną energię oraz ilość i sposób 
zagospodarowania wytwarzanych odpadów

A. Gałuszka, P. Konieczka, Z.M. Migaszewski, J. Namieśnik, Trends Anal. Chem. 37, 61 (2012)
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CECHY IDEALNEJ „ZIELONEJ” ANALIZY

• Bez użycia odczynników lub z minimalnym zużyciem 
odczynników

• Z użyciem odczynników, które nie stwarzają
zagrożenia (fizycznego, środowiskowego, 
zdrowotnego)

• Możliwie jak najmniejsze zużycie energii (<0,1 kWh 
na próbkę)

• Brak wytwarzania odpadów
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QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL 
IN THE ANALYTICAL CHEMICAL LABORATORY: 

A PRACTICAL APPROACH

Opracowanie jest wyposażone 
w CD z arkuszami kalkulacyjnymi

Piotr Konieczka 
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Jacek Namie śnik
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Series: Analytical Chemistry

ISBN: 9781420082708
ISBN 10: 1420082701
CAT #: 82701
Pub Date: 2/23/2009

CRC Press Inc - Taylor & Francis Ltd
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Piotr Szefer 
Medical University of Gdansk, Poland

Jacek Namie śnik
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

ISBN: 9781420082685
ISBN 10: 142008268X
CAT #: 8268X
Pub Date: 6/26/2009 

CRC Press Inc - Taylor & Francis Ltd

ANALYTICAL MEASUREMENTS 
IN AQUATIC ENVIRONMENTS
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STRONA DOMOWA KATEDRY:

http://chem.pg.edu.pl/katedra-chemii-analitycznej

Realizowane granty

Prezentacje 
konferencyjne

Publikacje 
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ODORONOS
Monitoring uci ążliwo ści zapachowej pochodzenia rafineryjno-

bytowego w Aglomeracji Trójmiejskiej przy wykorzyst aniu 
technologii elektronicznego nosa

Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

Konsorcjum

Politechnika Wrocławska

Grupa LOTOS S.A.

DAC System – Tomasz Kosiak

Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
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MAESTRO

Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako 
narzędzie pozwalające na racjonalne 

projektowanie i ocenę właściwości 
prozdrowotnych żywności funkcjonalnej 
zawierającej przeciwutleniające związki 

fitochemiczne 

218

TraceSpec 2016
15th Workshop on Progress in 

Trace Metal Speciation for 

Environmental Analytical 

Chemistry
Gdańsk, Poland, September 04-07, 2016

http://http://chem.pg.edu.pl/tracespecchem.pg.edu.pl/tracespec//

ZAPROSZENIE
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KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ


