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Załącznik 2  
 

Autoreferat 
 

I. Imię i Nazwisko.  
 

Ewa Gorodkiewicz 
 
II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 
roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  
 
Stopie ń doktora nauk chemicznych, rozprawa doktorska pt. " Trwało ść oraz 
kinetyka rozpadu i tworzenia zwi ązków kompleksowych w roztworach 
niewodnych, przydatnych jako aktywne substancje w c iekłych membranach 
elektrod jonoselektywnych", Wydział Biologiczno-Che miczny, Uniwersytet w 
Białymstoku, 2001r. 
 
III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 
artystycznych. 
  
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: 
 
1.10.1992-31.01.2008 –Zakład Elektrochemii, Instytu t Chemii, Uniwersytet w 
Białymstoku, asystent 
 
1.02.2008 – obecnie –Zakład Elektrochemii, Instytut  Chemii, Uniwersytet w 
Białymstoku, adiunkt 
 
 
IV.  
A) Osiągnięciem naukowym rozumianym wg art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) do postępowania habilitacyjnego stanowi cykl  
12 publikacji dotyczących tematu :” Bioczujniki do oznaczania enzymów i innych 
substancji o znaczeniu diagnostycznym technik ą Powierzchniowego 
Rezonansu Plazmonów (SPRI)”  
 
B) Spis monotematycznych publikacji stanowi ących osi ągniecie naukowe 
zgłoszone jako podstawa do przewodu habilitacyjnego  
 W nawiasach przedstawiono udział współautorów we wspólnych pracach. 
Kopie prac oraz oświadczenia współautorów zamieszczono w załącznikach 5 i 6 
 

[H1] Gorodkiewicz E . (35%), Fernandez-Gonzalez A. (20%) , Akkoyun A. (15%), 
Steiner G.(15%), Salzer R.(15%) – „Systematic evaluation of a Surface Plasmon 
Resonance Imaging Biochip Reader: Study of Gold Surface Modifications” 
Chem.Anal.(Warsaw) , 50,1-14, 2005 (IF=0,520-2011) 

Opracowałam strategie pomiarów, wykonywałam wi ększo ść eksperymentów oraz 
uczestniczyłam w pisaniu publikacji. 
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[H2]  Fernandez-Gonzalez A. (33%), Gorodkiewicz E . (52%), Salzer R. (15%) – 
„Systematic evaluation of a Surface Plasmon Resonance Imaging Biochip 
Reader: Study of Gold Surface Modifications(II)” Chem.Anal.(Warsaw) , 51,680-
689, 2006 (IF=0,520-2011) 

Opracowałam strategie pomiarów, wykonywałam wi ększo ść eksperymentów oraz 
pisałam publikacj ę. 
[H3] Gorodkiewicz E. , “ The Surface Plasmon Resonance Imaging Sensor for 
Papain Based on Immobilized Cystatin” Protein & Peptide Letters , 14, 443-445, 
2007 (IF-1,942 - 2011) 
[H4] Gorodkiewicz E.  “Surface Plasmone Resonance Imaging Sensor for 
Cathepsin Determination Based on Immobilized Cystatin” Protein & Peptide 
Letters , 16, 1379-1385, 2009 (IF-1,942 - 2011) 
[H5] Gorodkiewicz E. (60%), Regulska E. (20%), Roszkowska-Jakimiec W. 
(20%) “Determination of the active form concentration of cathepsins D and B by 
SPRI biosensors.” J Lab Diagn , 46: 107-109, 2010 

Opracowałam strategie bada ń, wykonywałam wi ększo ść eksperymentów, wykonałam 
analiz ę statystyczn ą oraz pisałam publikacj ę. Pomiary wykonywała równie Ŝ magistrantka 
(Regulska E.), inspiracja do bada ń pochodziła od pracownika  Uniwersytetu Medycznego 
(doc. Roszkowskiej W.) 
[H6] Gorodkiewicz E. (50%), Regulska E. (50%) “SPR Imaging Biosensor for 
Aspartyl Cathepsins: Sensor Development and Application for Biological 
Material.” Protein & Peptide Letters,  17,1148-1154, 2010 (IF-1,942 - 2011) 

Moim udziałem była inspiracja do bada ń, opracowanie ich strategii oraz ostateczna 
korekta publikacji. Magistrantka (Regulska E.) wyko nała wi ększo ść pomiarów oraz 
uczestniczyła w pisaniu publikacji.  
[H7] Gorodkiewicz E. (50%),  Regulska E. (40%), Wojtulewski K.(10%) 
„Development of an SPR imaging biosensor for determination of cathepsin G in 
saliva and white blood cells”, Microchimica Acta, 173,407-413, 2011 (IF =3,033 - 
2011) 

Moim udziałem była inspiracja do bada ń, opracowanie strategii eksperymentów oraz 
ostateczna korekta publikacji. Magistrantka (Reguls ka E.) wykonała wi ększo ść pomiarów 
oraz uczestniczyła w pisaniu publikacji, pracownik techniczny (Wojtulewski K.) 
przygotował podstaw ę fotopolimerow ą do biosensorów.  
[H8] Gorodkiewicz E . (30%), Sienczyk M. (10%), Regulska E. (30%), Grzywa R. 
(8%), Pietrusewicz E. (8%), Lesner A.(4%), Łukaszewski Z.(10%), “Surface 
Plasmon Resonance Imaging Biosensor for Cathepsin G Based on a Potent 
Inhibitor: Development and Applications”, Analytical Biochemistry, 423, 218-
223, 2012 (IF =2,996 - 2011) 

Moim udziałem było opracowanie strategii bada ń oraz ostateczna korekta publikacji. 
Magistrantka (Regulska E.) wykonała wi ększo ść pomiarów SPRI oraz uczestniczyła w 
pisaniu publikacji, zespół wrocławsko-gda ński zsyntezował nowy inhibitor wykorzystany 
do konstrukcji biosensora i opisał jego wła ściwo ści (Sienczyk M., Grzywa R., Pietrusewicz 
E., Lesner A.). Koordynacja poszczególnymi zespołam i była udziałem prof. 
Łukaszewskiego.  
[H9] Gorodkiewicz E . (60%), Luszczyn J.(40%),  “Surface Plasmon Resonance 
Imaging  (SPRI) sensor for cystatin determination based on immobilized papain ”, 
Protein & Peptide Letters,  18,23-29, 2011 (IF-1,942 - 2011) 

Moim udziałem była inspiracja do bada ń, opracowanie ich strategii oraz ostateczna 
korekta publikacji. Magistrantka (Łuszczyn J.) wyko nała wi ększo ść pomiarów oraz 
uczestniczyła w pisaniu publikacji.  
[H10] Gorodkiewicz E . (60%), Breczko J.(30%), Sankiewicz A.(10%) “Surface 
Plasmon Resonance Imaging biosensor for cystatin determination based on the 
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application of bromelain, ficin and chymopapain”, Folia Histochemica et 
Cytobiologica, 50(1):130-6.  2012  (IF=0,807- 2011) 

Moim udziałem była inspiracja do bada ń, opracowanie strategii pomiarów oraz 
ostateczna korekta publikacji. Magistrantka (Breczk o J.) wykonała wi ększo ść pomiarów 
oraz uczestniczyła obok mnie i pracownika techniczn ego (Sankiewicz A.) w pisaniu 
publikacji.  
[H11] Gorodkiewicz E. (50%),  Ostrowska H. (40%), Sankiewicz A.(10%) “SPR 
Imaging Biosensor for the 20S proteasome: Sensor Development and Application 
to Measurement of Proteasomes in Human Blood Plasma”,  Microchimica Acta, 
175,177-184, 2011 (IF =3,033-2011) 

Opracowałam strategie bada ń, wykonywałam wi ększo ść eksperymentów, wykonałam 
analiz ę statystyczn ą oraz pisałam publikacj ę. Pomiary wykonane były równie Ŝ przez 
pracownika technicznego (Sankiewicz A.), inspiracja  do bada ń pochodziła od pracownika 
Uniwersytetu Medycznego (prof. Ostrowska H.) 
[H12] Gorodkiewicz E. (50%), Charkiewicz R. (10%), Rakowska A. (10%), Bajko 
P. (10%), Chyczewski L. (10%), Niklinski J. (10%) “SPR Imaging Biosensor for 
Podoplanin: Sensor Development and Application to Biological Materials” 
Microchimica Acta, 176, 337-343, 2012        (IF =3 ,033 - 2011) 

Opracowałam strategie bada ń, wykonywałam wi ększo ść eksperymentów, wykonałam 
analiz ę statystyczn ą oraz pisałam publikacj ę. Pomiary wykonane były równie Ŝ przez 
studentk ę (Bajko P.), inspiracje do bada ń oraz ich kierunek przekazali pracownicy 
Uniwersytetu Medycznego (Charkiewicz R., Rakowska A ., Chyczewski L., Niklinski J. ), 
którzy równie Ŝ uczestniczyli w korekcie publikacji. 
 

Ponadto w skład tematyki habilitacyjnej wchodzi: 

Patent:  

[P1]  „Sensor zwłaszcza do akumulacji i ilościowego oznaczania katepsyn”  nr  
210052 z dnia 14.02.2008 autorzy Gorodkiewicz E., Wojtulewski K., 
Łukaszewski Z. 

Zgłoszenia patentowe:  

[ZP1]  „Biosensor do oznaczania 20S Proteasomu z zastosowaniem inhibitora 
PSI” autorzy Gorodkiewicz E., Ostrowska H., Łukaszewski Z. 

[ZP2]  „Biosensor do oznaczania 20S Proteasomu z zastosowaniem inhibitora 
Epoksomycyna” autorzy Gorodkiewicz E., Ostrowska H., Łukaszewski Z. 

[ZP3]  „Biosensor do oznaczania podoplaniny” autorzy Gorodkiewicz E., 
Charkiewicz R., Niklinski J., Łukaszewski Z. 
[ZP4]  „Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem inhibitora” autorzy 
Gorodkiewicz E., Lauda ński P.  
[ZP5]  „Biosensor do oznaczania aromatazy z wykorzystaniem przeciwciała” 
autorzy Gorodkiewicz E., Lauda ński P. 

 
 
C) omówienie celu naukowego i osi ągniętych wyników prac wraz z ich 
ewentualnym wykorzystaniem .  
Tytuł cyklu publikacji będących podstawa do przewodu habilitacyjnego: 
 
” Bioczujniki do oznaczania enzymów i innych substa ncji o znaczeniu 
diagnostycznym technik ą Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów (SPRI)”  
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Moja rozprawa habilitacyjna jest oparta na 12 publikacjach o sumarycznym 

IF=21,71.  Tematyka rozprawy dotyczy rozwoju  metod oznaczania substancji o 

znaczeniu diagnostycznym techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w 

wersji imaging (Surface Plasmon Resonance Imaging – SPRI).   

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów (SPR) jest zjawiskiem fizycznym, które 

występuje, gdy płasko spolaryzowana fala elektromagnetyczna z zakresu 

widzialnego lub bliskiego nadfioletu pada na powierzchnię metalu przy spełnionych 

warunkach całkowitego wewnętrznego odbicia. Wówczas, pomimo, Ŝe padające 

promieniowanie jest całkowicie odbijane od powierzchni metalu, pole 

elektromagnetyczne fotonów powierzchniowych rozciąga się poza powierzchnię 

metalu na odległość około ¼ długości fali promieniowania. W sieci krystalicznej 

metali występuje gaz elektronowy, czyli swobodne elektrony, które krąŜą między 

węzłami sieci krystalicznej, znanymi takŜe jako zręby atomowe. Elektrony oscylują, a 

efektem kwantowania oscylacji elektronów są quasi-cząstki – plazmony. MoŜna 

przyjąć, Ŝe plazmony są odpowiednikiem fotonów, będących kwantami 

promieniowania elektromagnetycznego. Aby doszło do rezonansu plazmonów, 

energia fotonu padającego na powierzchnię metalu musi być równa energii drgań 

oscylacyjnych plazmonów. Ze względu na to, Ŝe energia plazmonów z wnętrza 

metalu jest znacznie większa, niŜ fotonów z zakresu światła widzialnego, w rezonans 

mogą wejść jedynie plazmony z powierzchniowej warstwy metalu o grubości 300-400 

nm. Stąd teŜ mówimy o zjawisku powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR, 

ang. Surface Plasmon Resonance) [1,2].  

Tradycyjne sensory SPR mierzą zaleŜność reflektancji (stosunek mocy wiązki 

odbitej do mocy padającej na granicę dwóch ośrodków o róŜnych współczynnikach 

załamania) jako funkcję kąta padania. Metoda SPR w wersji Imaging eliminuje 

złoŜoność skanowania kąta, gdyŜ pomiarów dokonuje się przy określonym kącie 

padania i zbiera światło odbite za pomocą kamery CCD, która odczytuje natęŜenie 

światła odbitego w postaci obrazu. 

Kąt, przy którym prowadzi się pomiary, zawiera się w liniowym obszarze 

spadku reflektancji tak, Ŝeby zmiany natęŜenia światła były proporcjonalne do zmian 

współczynnika załamania światła wywołanych związaniem kolejnych biomolekuł na 

powierzchni bioczujnika. 
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Po adsorpcji kolejnych cząsteczek rezonans zachodzi przy większych kątach 

padania. Ilustruje to krzywa przedstawiona na Rys.1. Więcej światła ulega odbiciu od 

miejsc reakcji – rR, a mniej od obszarów pokrytych złotem - rAu. Dodatkowe 

przesunięcie krzywej SPR występuje po interakcji cząsteczek analitu z miejscami 

reakcyjnymi, co zwiększa stopień odbicia – rA. 

 
Rys. 1. Zasada działania metody SPRI  

W badania dotyczące techniki SPRI zostałam wprowadzona podczas 2-

letniego staŜu w Technische Uniwersität w Dreźnie w ramach stypendium Marii 

Curie. Wchodziłam w skład grupy prof. Salzera prowadzącej badania  zmierzające do 

opracowania wariantu techniki SPRI przydatnego do zadań analitycznych w zakresie 

kwasów nukleinowych. Badania dotyczyły opracowania szczegółów techniki pomiaru 

takich jak rodzaj szkła, sposób nanoszenia i grubość warstwy złota, sposoby 

immobilizacji biomolekuł na bioczujniku, regeneracji chipów. Te prace zostały 

opisane w 2 publikacjach w Chemii Analitycznej  [H1, H2].  

Po powrocie do macierzystego Uniwersytetu w Białymstoku, zbudowałam 

nieznacznie zmodyfikowany  aparat do pomiarów SPRI – Rys.2, korzystając z 

finansowego wsparcia w postaci grantów: europejskiego (Marie Curie European 

Reintegration Grant (ERG) – “Study of the interaction of the bioactive compounds by SPR Imaging system” – 

9.05.2005-9.05.2006) oraz polskiego (Grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki – SPUB-012 – „Badania 

oddziaływań bioaktywnych związków techniką SPR Imaging” 10.05.2006-9.05.2007). 
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Rys. 2. Zestaw aparatury SPR Imaging (A-laser He-Ne , B-układ soczewek, C-układ 
polaryzatorów, D-zwierciadło skanuj ące, E-rami ę z pryzmatem, F-kamera CCD) 

Ustawienie aparatury wymagało umiejętności operowania elementami optycznymi 

oraz dobrania odpowiednich parametrów tych elementów typu ogniskowe soczewek, 

rodzaje polaryzatorów, ustawienie zwierciadła, itp. 

Celem mojej pracy było wykorzystanie techniki SPRI do opracowania 

metod oznaczania substancji istotnych diagnostyczni e w oparciu o 

konstruowanie specyficznych bioczujników.  Prace rozpoczęłam od badań 

modelowych konstruowania bioczujnika do oznaczania papainy. Budowa papainy 

jest zbliŜona do budowy katepsyn, proteolitycznych enzymów, lecz jest ona łatwiej 

dostępnym związkiem. Papaina posłuŜyła takŜe do wypracowania strategii budowy 

bioczujnika. Badania te zostały opisane w publikacji [H3]. 

Bioczujnik do oznaczania papainy zawiera immobilizowaną cystatynę C, 

specyficznie wiąŜącą się enzymami rodziny papainy, w tym z papainą. Immobilizacja 

cystatyny C do powierzchni złota była dokonana za pośrednictwem grupy tiolowej 

cysteaminy (2-aminoetanotiol). Cysteamina została kowalencyjnie związana z 

cystatyną C poprzez reakcję grupy aminowej z jedną z grup karboksylowych 

cystatyny C  na drodze znanej reakcji NHS (1-hydroksy-2,5-pirydynodion) / EDC 

(chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu) (patrz Rys. 5 i 6). 

Zoptymalizowano stęŜenie cystatyny C, czas oddziaływania i pH. Specyficzność 

bioczujnika została zbadana w obecności nadmiaru BSA (Bovine Serum Albumin). 

Opracowana metoda analityczna pozwala na oznaczanie papainy w zakresie 1-10 
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ng/ml. Wnioski z tych modelowych badań ogniskowały uwagę na konieczności 

poprawienia precyzji wyniku oznaczania. 
 

Istotne było opracowanie szczegółów konstrukcji bioczujnika przydatnego do 

badań płynów ustrojowych i homogenatów tkanek. Konstrukcje bioczujnika 

rozpoczęłam od eksperymentów umieszczania poszczególnych próbek w postaci 

kropli  bezpośrednio na powierzchni płytki szklanej pokrytej 50nm złota i 

monowarstwą odpowiedniego tiolu. Eksperymentowałam z „krótkim” tiolem – 

cysteaminą (2-aminoetanotiol) z końcową grupą aminową oraz z „długim” tiolem 

MUAMem (11-amino-1-undekanotiol). Problemem przy takiej konstrukcji było 

rozlewanie się na powierzchni poszczególnych próbek (brak blokady powierzchni), 

nierównomierny rozkład stęŜeń w kropli naniesionej na bioczujnik oraz moŜliwość 

mieszania się poszczególnych próbek. Przy współpracy z pracownikiem technicznym 

Zakładu Elektrochemii (mgr inŜ. Kazimierzem Wojtulewskim) udoskonalono czujnik 

stosując pokrycie powierzchni odpowiednimi fotopolimerami – Rys.3 – [P1] . To 

pozwoliło na zmniejszenie powierzchni miejsc aktywnych, zwiększenie ilości miejsc 

aktywnych oraz rozdział poszczególnych próbek. 

                                                      
Rys. 3. Zdj ęcia bioczujnika. A- złoto; B-fotopolimer; C-maska h ydrofobowa   

 

Umieszczanie poszczególnych warstw na bioczujniku kontrolowano za 

pomocą pomiarów AFM. „Antidotum” na stosunkowo słabą precyzję pojedynczego 

pomiaru okazało się stosowanie wiązki punktów pomiarowych (12). Średni wynik z 

kilkunastu pomiarów daje znacznie większą precyzję wyniku od pojedynczych 

pomiarów.  Rozwój techniczny bioczujników polegający na zwiększaniu liczby 

jednocześnie analizowanych próbek przedstawia Rys.4.   

A 

B 

C 
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Rys.4. Zdj ęcia bioczujników wykonanych aparatem cyfrowym (a) o raz uzyskanych 
przy zastosowaniu kamery CCD i programu QCapture (b ) zdolnych do jednoczesnego 
badania czterech (1), sze ściu (2) oraz dziewi ęciu (3) ró Ŝnych roztworów lub próbek 

 

Przy opracowywaniu nowych metod analizy bardzo waŜnym parametrem są koszty, 

zwłaszcza przy moŜliwościach zastosowania do seryjnych badań diagnostycznych. Z 

tego powodu, tak waŜna przy konstrukcji bioczujników była moŜliwość ich 

powtórnego (wielokrotnego) wykorzystania. Zastosowanie odpowiedniej mieszaniny 

czyszczącej (100mM NaOH w 1% Tritonie X-100) umoŜliwiało oczyszczenie czujnika 

do monowarstwy tiolu. Usuwano monowarstwę inhibitora oraz analitu, co pozwalało 

pominąć część etapów w ponownym przygotowaniu czujnika i zaoszczędzić czas. W 

ten sposób przygotowywane bioczujniki moŜna było wykorzystać wielokrotnie. 

Bardzo waŜną częścią konstrukcji bioczujnika i dostosowania go do oznaczeń 

odpowiednich substancji jest dobór właściwego procesu immobilizacji. Polega to na 

utworzeniu „systematycznej” monowarstwy odpowiedniego tiolu oraz monowarstwy 

inhibitora lub innej substancji wychwytującej badaną substancje z próbki. Jak juŜ 

wspomniałam wcześniej, uŜywałam tioli o róŜnej długości z końcową grupą aminową 

(cysteamina, MUAM) jak równieŜ tiolu z końcową grupą alkilową (oktadecylotiol – 

ODM). UŜycie odpowiednich tioli było zdeterminowane budową inhibitorów lub innych 

substancji które na nich immobilizowano. W przypadku tioli z końcową grupą 

aminową wykorzystywano reakcję z grupami karboksylowymi odpowiednich 

inhibitorów z utworzeniem trwałego wiązania amidowego, natomiast w przypadku 

tiolu z długim łańcuchem alifatycznym wykorzystywano oddziaływania hydrofobowe. 

Przykładowe schematy immobilizacji przedstawiono na Rys. 5 i 6. 
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Rys 5 Immobilizacja inhibitora na monowarstwie cyst eaminy z wykorzystaniem 

wiązania kowalencyjnego. 

                        

Rys 6 Immobilizacja inhibitora na monowarstwie 1-ok tadekanotiolu (ODM) z wykorzystaniem 

oddziaływa ń hydrofobowych. 

 

Wyniki badań nad papainą pozwoliły na skonstruowanie bioczujnika do 

oznaczania katepsyny B, najwaŜniejszej z katepsyn. Katepsyna B  jest cysteinową 

proteazą, która w normalnych warunkach jest zlokalizowana w lizosomach. W 

warunkach kwasowych, jakie panują w lizosomach,  wykazuje aktywność jako 

egzopeptydaza. Natomiast przy wyŜszych wartościach pH, które towarzyszą 

Wiązanie badanej  
substancji z próbki 

Wiązanie badanej  

substancji z próbki 
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zmianom nowotworowym, zachowuje się jak endopeptydaza [3-5]. Katepsyna B jest 

odpowiedzialna za katabolizm róŜnych wewnątrzkomórkowych protein, ale takŜe 

bierze udział w degradacji zewnątrzkomórkowej macierzy komórek nowotworowych. 

Wydzielanie tego enzymu towarzyszy patologicznym stanom, takim jak nowotwory, 

reumatoidalne zapalenie stawów, czy zapalenie stawów i kości [4,6,7]. Aktywność  

katepsyny B jest regulowana przez endogenne inhibitory, z których najsilniejszym 

jest cystatyna C. Zakłócona równowaga między enzymem, a jego inhibitorem, moŜe 

prowadzić do rozwoju złośliwego fenotypu i zwiększenia inwazyjności niektórych 

nowotworów [8]. 

Opracowany bioczujnik jest oparty na immobilizacji cystatyny C- inhibitora katepsyny 

B, za pośrednictwem kowalencyjnego wiązania. Rozwiązanie to jest chronione 

patentem Nr 210052 [P1]  oraz zostało opublikowane w Protein & Peptide Letters 

[H4].   

W opisywanym bioczujniku jako tiol wybrano cysteaminę, na której 

kowalencyjnie zimmobilizowano cystatynę. Zoptymalizowano warunki pracy 

bioczujnika (pH=6,0; Ccyst=50ng/ml), wyznaczono teŜ zakres liniowości metody, który 

wynosił 0,5 - 2 ng/ml.   Zbadano selektywność metody w stosunku do BSA oraz do 

katepsyny B związanej juŜ w kompleksie z cystatyną. Bioczujnik został wykorzystany 

do oznaczania stęŜenia katepsyn w próbkach osocza chorych na białaczkę 

limfocytową [H5] .  

Opracowałam równieŜ bioczujniki  na katepsyny naleŜące do innych rodzin tzn 

aspartylowych – katepsyny D i E [H6]  oraz serynowych – katepsyna G.  

 Katepsyna D jest w zdecydowanej większości (90%) zlokalizowana w 

lizosomach, zaś pozostałe 20% związane jest z membraną endosomów określonych 

typów komórek tj.: makrofagów, hepatocytów. Katepsyna D została wyizolowana z 

róŜnych tkanek, m.in.: śledziony, wątroby, macicy, tarczycy, jelita cienkiego, płuc i 

erytrocytów. Lizosomalna katepsyna D bierze udział w proteolizie wewnątrz- i 

zewnątrzkomórkowych protein, podczas gdy endosomalna katepsyna D 

zaangaŜowana jest w proteolityczne  przetwarzanie obcych  antygenów i 

prohormonów. 

Nadmierne wydzielanie omawianej proteazy towarzyszy stanom patologicznym, 

takim jak stany zapalne, postęp rozwoju nowotworu, czy uwalnianie β-amyloidu w 

chorobie Alzheimera. Prokatepsyna D wydzielana jest w zwiększonych ilościach przy 
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róŜnych typach raka piersi. Jej wydzielanie przyspiesza proliferację komórek 

rakowych oraz powstawanie przerzutów. Poziom prokatepsyny D jest podwyŜszony 

zarówno w stadium przednowotworowym, jak i zaawansowanego rozwoju złośliwego 

guza [9-13].   

Katepsyna E jest endopeptydazą aspartylową, która występuje w komórkach 

układu odpornościowego, takich jak limfocyty, komórki: mikrogleju, dendrytyczne, 

Langerhansa, w erytrocytach, Ŝołądku, śledzionie, trzustce, węzłach chłonnych, 

osteoklastach.  

Wydzielanie katepsyny E towarzyszy gruczolakorakowi przewodu trzustkowego i jej 

obecność w soku trzustkowym moŜe być diagnostycznym markerem tego 

nowotworu. PodwyŜszone stęŜenie katepsyny E w neuronach i komórkach glejowych 

starych szczurów wydaje się być związane z neuronalną degeneracją komórek 

glejowych podczas naturalnego procesu starzenia się mózgu. RównieŜ są dowody na 

to, Ŝe enzym ten bierze udział w prezentacji antygenów przy udziale cząsteczek 

MHC klasy II [14,15].  

Obie katepsyny (D i E) w organizmie człowieka rzadko występują razem. 

Stwierdzono Ŝe osocze i ślina zawierają wyłącznie katepsynę D, natomiast 

erytrocyty, leukocyty (neutrofile) wyłącznie katepsynę E. Jednak prawdopodobnie w 

niektórych tkankach moŜna spotkać te enzymy jednocześnie (np. polipy, guzy 

nowotworowe).  

Skonstruowany bioczujnik czuły na katepsyny aspartylowe był oparty na inhibicji tych 

katepsyn przez naturalny inhibitor pepstatynę A. Działa ona jako inhibitor na oba 

oznaczane enzymy. Określono optymalne stęŜenie inhibitora, które wynosiło 0,5 

µg/ml. Maksymalną aktywność katepsyny aspartylowe wykazują przy pH kwaśnym 

(w naszej metodzie było to pH=3,75). Wyznaczono dwie krzywe kalibracyjne dla 

poszczególnych katepsyn, których przebieg był bardzo zbliŜony (zakres liniowości 

0,25-1,0 ng/ml). Przy analizie próbek z zawartością obu enzymów korzystano z 

krzywej sumarycznej.  Sprawdzono tez selektywność metody w stosunku do 

katepsyny B, która  jest obecna  w większości analizowanych próbek. Okazało się, Ŝe 

przy tych warunkach pomiaru i tak skonstruowanym bioczujniku nawet przy wysokim 

nadmiarze (1000 razy) jej obecność nie ma wpływu na uzyskiwane wyniki. 

Oznaczono tez precyzję oraz limit detekcji, który dla obu katepsyn wynosił 0,12 

ng/ml. W celu sprawdzenia przydatności opracowanej metody do analizy katepsyn D 
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i E oznaczono ich zawartość w erytrocytach (katepsyna E), w ślinie (katepsyna D) 

oraz w polipach nosowych (katepsyny D i E). Jako, Ŝe w literaturze nie ma opisanych 

metod referencyjnych dla określenia stęŜeń tych enzymów i nie ma równieŜ 

dostępnych zakresów norm tych enzymów w poszczególnych typach próbek, w celu 

sprawdzenia wiarygodności metody zastosowano pomiary z dodatkiem wzorca. 

Katepsyna G jest glikoproteiną występującą w azurofilnych ziarnach 

neutrofilów człowieka, a w mniejszych ilościach równieŜ w ludzkich monocytach i 

komórkach tucznych.  

W przeciwieństwie do katepsyny B, jest powszechnie uwalniana do macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Katepsyna G, oprócz aktywności enzymatycznej, niezaleŜnie 

wykazuje równieŜ działanie bakterio- oraz grzybobójcze. Rola tego enzymu w Ŝywym 

organizmie jest przede wszystkim związana z wczesną odpowiedzią układu 

immunologicznego.  Bierze on bowiem udział w degradacji obcych ciał i 

uszkodzonych tkanek poprzez fagocytowanie w trakcie uruchomionej odpowiedzi 

zapalnej. Uczestniczy on takŜe w aktywacji płytek krwi, stymulacji leukocytów, 

chemotaksji neutrofili, degradacji protein zewnątrzkomórkowej macierzy tj. kolagenu, 

lamininy, czy elastyny [16-20]. 

 Nadmierna aktywność katepsyny G prowadzi do powaŜnych zniszczeń w 

tkankach i do rozprzestrzeniania się zapalenia. Związek ten jest zdolny do rozkładu 

elementów strukturalnych tkanki łącznej, prowadząc do niedoboru składników 

błonowych w ścianie mikronaczyń i w konsekwencji do dysfunkcji tkanek. Zaburzenie 

inhibicji katepsyny G, za którą odpowiedzialne są serpiny, moŜe prowadzić do 

rozwoju chorób tkanki łącznej, takich jak rozedma płuc, czy reumatoidalne zapalenie 

stawów [17, 20-22]. 

 Katepsyna G ma takŜe zdolność do proteolitycznej aktywacji 

wewnątrzkomórkowej proteinazy cysteinowej – kaspazy 7, co sugeruje, Ŝe  w 

pewnych okolicznościach uczestniczy równieŜ w apoptozie [23]. 

 Przy konstrukcji bioczujnika czułego na katepsynę G zastosowałam 

syntetyczny inhibitor dostępny komercyjnie [H7]  jak równieŜ zsyntetyzowany we 

współpracy z wrocławsko-gdańskim zespołem specjalizującym się w tego typu 

syntezach [H8]. RóŜnica w budowie obu inhibitorów pozwalała na wykorzystanie 

róŜnych sposobów immobilizacji ich na powierzchni tiolu. Dostępny komercyjnie 

inhibitor miał właściwości hydrofobowe i immobilizowano go na powierzchni tiolu 
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ODM na zasadzie oddziaływań hydrofobowych, natomiast zsyntezowany przez nas 

inhibitor posiadał  reaktywną grupę karboksylową zdolną utworzyć wiązania 

kowalencyjne z grupą aminową tiolu.  Dla obu bioczujników określono poszczególne 

parametry analityczne, takie jak: optymalne stęŜenie inhibitora (dla obu 4µg/ml), 

zakres pH ( dla obu pH=8,0), zakres liniowości wykorzystywany do oznaczeń na 

krzywych kalibracyjnych (dla obu 0,25-1,5 ng/ml) oraz granice detekcji ( z inhibitorem 

komercyjnym wynosiła ona 0,12 ng/ml a z inhibitorem zsyntezowanym przez nas 

0,23 ng/ml). Z porównania tych parametrów dla dwóch opracowanych metod z 

wykorzystaniem bioczujników wynika, Ŝe obie dają bardzo podobne moŜliwości 

zastosowań.  

Pochodną badań nad papainą było opracowanie bioczujnika i metody 

oznaczania cystatyny C. Cystatyny są białkami, które pełnią funkcję inhibitorów 

proteaz cysteinowych [24,25]. Ich obecność jest spowodowana działaniem 

mechanizmu obronnego, który wpływając na produkcję tego typu inhibitorów, 

zabezpiecza organizm przed działaniem niebezpiecznych enzymów i odsuwa 

prawdopodobieństwo wystąpienia stanów patologicznych [26-28]. NajwaŜniejszą z 

cystatyn jest cystatyna C, zwana teŜ cystatyną 3, Rozpowszechniona jest ona 

szeroko w tkankach ludzkich, zwłaszcza w podstawowych i wydzielniczych 

komórkach nabłonkowych oraz w nerwowych, wewnątrzwydzielniczych komórkach 

gruczołu prostaty, ale takŜe obecna jest w płynach ustrojowych organizmu człowieka 

[30,31]. Cystatyna C jest przedstawicielką rodziny inhibitorów proteaz cysteinowych, 

która najsilniej ze wszystkich cystatyn dezaktywuje enzymy [29,31]. Główną funkcją 

cystatyny C jest inhibicja lizosomalnych proteaz cysteinowych, poprzez tworzenie z 

nimi ścisłych, aczkolwiek odwracalnych, kompleksów [32]. Przy jej niedoborze w 

płynie mózgowo-rdzeniowym, dezaktywacja katepsyny B nie zachodzi w 

wystarczającym stopniu i w rezultacie ma miejsce intensywna demielinizacja osłonki 

nerwowej . MoŜe to doprowadzić do wielu groźnych schorzeń takich jak stwardnienie 

rozsiane (MS), zaburzenia autoimmunologiczne, choroby psychiczne. Zmieniony 

poziom cystatyny C we krwi, bądź w moczu, moŜe takŜe informować o chorobach 

mających podłoŜe nefrologiczne. Cystatyna C u zdrowego człowieka początkowo jest 

filtrowana przez kłębuszki nerkowe, następnie ulega reabsorbcji i całkowitemu 

rozkładowi. Ilość tego białka we krwi koreluje ze wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej 
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(GFR) [31]. Tylko aktualny koszt jej oznaczania stoi na przeszkodzie wyparcia 

oznaczania kreatyniny jako wskaźnika filtracji aktualnie stosowanej w tym celu.  

Konstrukcja bioczujnika polegała na odwróceniu roli papaina- cystatyna C 

[H9] .  Papaina została zimmobilizowana na powierzchni bioczujnika a cystatyna C 

była wychwytywana z analizowanego roztworu. Podobne rozwiązanie zostało 

zastosowane do opracowania dalszych 3 bioczujników na oznaczanie cystatyny C 

[H10] . Jako inhibitorów uŜyto bromelinę, ficynę i chymopapainę. Wszystkie podobnie 

jak papaina naleŜą do rodziny proteaz cysteinowych i mają zastosowania 

terapeutyczne. Porównano parametry analityczne skonstruowanych bioczujników. 

Dla wszystkich czujników stęŜenia substancji wiąŜących cystatynę C, które wysycały 

powierzchnię,  okazały się jednakowe (1,5 µg/ml) podobnie jak optymalne pH dla 

inhibicji, które wyniosło 6,5.  Zakresy uŜyteczne analitycznie mieściły się w przedziale 

0,1-0,5 µg/ml. Wszystkie cztery metody wykazują wysoką czułość i selektywność w 

stosunku do cystatyny C i  mogą być uŜyte do oznaczeń diagnostycznych co 

pokazano analizując próbki osocza, moczu oraz śliny.     

Technika bioczujników SPR staje się zatem obiecującą metodą w diagnostyce 

medycznej. Jest ona prosta oraz łatwo moŜna ją dostosować  do wykorzystania na 

szeroką skalę. Bardzo istotną jej zaletą jest moŜliwość przeprowadzania pomiarów 

bezpośrednio w próbkach krwi, śliny, moczu itp. Powierzchniowy rezonans 

plazmonów umoŜliwia ponadto szybki i wolny od znaczników (label-free) pomiar 

analitu z moŜliwością monitorowania. Technologia bioczujników SPR stosowana 

moŜe być w oznaczeniach biomarkerów chorobowych tj antygeny bądź przeciwciała 

powiązane z nowotworami, atakami serca i innymi schorzeniami  Oznaczać moŜna tą 

metodą takŜe poziom hormonów, leków oraz markery nowotworowe [32].  

Rozszerzająca się współpraca z klinicystami z Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku pozwoliła znacznie poszerzyć zakres moich badań zarówno o nowe 

substancje, które są waŜne diagnostycznie, jak równieŜ o jakość i róŜnorodność 

próbek klinicznych. Zaowocowało to opracowaniem kolejnych bioczujników: do 

oznaczania proteasomu S20 z uŜyciem roŜnych inhibitorów (naturalnych i 

syntetycznych) [H11] oraz  do oznaczania podoplaniny (wykorzystanie specyficznego 

przeciwciała) [H12].  

Proteasomy są duŜymi wielkocząsteczkowymi kompleksami enzymatycznymi 

utworzonymi z białek. Odgrywają one główną rolę w systemie enzymatycznym, który 
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ma za zadanie sprawną proteolityczną degradację niefunkcjonalnych, nieprawidłowo 

zbudowanych lub uszkodzonych białek komórkowych. Kompleks proteasomowy 

reguluje „obrót” wielu białek wewnątrzkomórkowych pełniących kluczową rolę w 

regulacji cyklu komórkowego, apoptozy, angiogenezy i ekspresji cząsteczek 

adhezyjnych [33-36]. Niewłaściwe funkcjonowanie procesu proteolizy w 

proteasomach jest przyczyną powstawania niektórych odmian nowotworów 

złośliwych oraz szeregu chorób układu nerwowego [37]. Coraz więcej prac 

doświadczalnych wskazuje na istotną rolę proteasomów uwalnianych do krąŜenia 

(circulating proteasomes) jako nowych biomarkerów chorób nowotworowych układu 

krwiotwórczego i guzów litych [38-49]. KrąŜące proteasomy oznacza się w osoczu 

lub surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną ELISA lub przez pomiar aktywności 

chymotrypsynopodobnej (ChT-L). Przy zastosowaniu obu metod wykazano, Ŝe 

stęŜenie lub aktywność ChT-L proteasomów mogą stanowić waŜne źródło informacji 

dotyczących monitorowania przebiegu chorób nowotworowych układu 

krwiotwórczego, zwłaszcza szpiczaka mnogiego i ostrych białaczek, skuteczności 

chemioterapii i wykrywania wznowy choroby [38,40,42,46]. Niestety stęŜenie 

proteasomów oznaczane metodą ELISA, jak równieŜ aktywność ChT-L 

proteasomów, mają niewielkie zastosowanie do wykrywania wczesnych etapów 

rozwoju tych nowotworów. W związku z tym opracowałam nową metodę oznaczania 

proteasomów z uŜyciem techniki  Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w 

wersji Imaging (SPRI) [H11] . W tym celu przygotowałam bioczujniki SPRI z 

immobilizowanymi inhibitorami proteasomu, PSI – syntetycznym i Epoxomecyna-

naturalnym, które w sposób wysoce selektywny wiąŜą się z podjednostką β5  

wykazującą aktywność ChT-L. W wyniku interakcji inhibitor -  podjednostka β5 

następuje zmiana intensywności sygnału SPRI, która jest wprost proporcjonalna do 

stęŜenia proteasomu. Zoptymalizowano stęŜenia inhibitorów uŜywane do konstrukcji 

bioczujników oraz pH. Wyznaczono zakresy uŜyteczne analitycznie (2-10 nM) oraz 

limity detekcji ( 0,16nM dla PSI i 0,27nM dla epoksomycyny). Równocześnie 

wykazaliśmy, Ŝe na opracowanych bioczujnikach nie obserwuje się interakcji z innymi 

proteazami i białkami osocza i mogą one być wykorzystane do oznaczania stęŜenia 

proteasomów w osoczu krwi u zdrowych dawców i u osób chorych na róŜne rodzaje 

białaczek.   
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Podoplanina jest uznanym markerem limfangiogenezy, która jest 

przezbłonową glikoproteiną produkowana przez śródbłonek naczyń limfatycznych 

[50]. Podoplanina jest najpowszechniej stosowana do oceny znaczenia gęstości 

naczyń chłonnych jako zmiennej prognostycznej w ocenie prawdopodobnego 

przeŜycia i jako narzędzie do przewidywania statusu węzłów chłonnych w raku [51]. 

Podoplanina ulega specyficznej ekspresji w komórkach śródbłonka naczyń 

limfatycznych, nie wykazuje natomiast ekspresji w komórkach śródbłonka naczyń 

krwionośnych [52]. Jest w związku z tym uŜywana jako swoisty marker pozwalający 

na rozpoznanie naczyń limfatycznych [53,54]. W przypadku tego bioczujnika 

zastosowano interakcję pomiędzy badaną substancją (podoplaniną) a przeciwciałem 

specyficznym na nią. Przeciwciało immobilizowano kowalencyjne na cysteaminie. 

Optymalnym stęŜeniem przeciwciała przy którym następowało wysycenie 

powierzchni czujnika okazało się 1,5 µg/ml. Badania zaleŜności sygnału SPRI od pH 

wykazały, Ŝe maksimum wydajności interakcji jest przy pH=7,5-8,0. Zakres uŜyteczny 

analitycznie do oznaczeń wynosił 0,25-1,0 ng/ml a limit detekcji 0,05 ng/ml. 

Sprawdzono tez selektywność metody w stosunku do albuminy ludzkiej. Działanie 

bioczujnika sprawdzono uŜywając do oznaczania zawartości podoplaniny w osoczu 

krwi oraz w homogenatach guzów nowotworowych płuc. 

Na wszystkie wymienione bioczujniki zostały złoŜone zgłoszenia patentowe [ZP1-

ZP5]. 

  Wszystkie opracowane bioczujniki zostały opisane, jak kaŜda nowa metoda 

analityczna, odpowiednimi parametrami. Określono optymalne stęŜenie inhibitora 

(substancji wychwytującej), optymalny zakres pH dla inhibicji, powtarzalność, 

precyzję, czułość (LOD, LOQ) oraz zakres stosowalności bioczujnika (krzywa 

kalibracyjna). Sprawdzono teŜ selektywność opracowanych metod w stosunku do 

substancji, które mogą występować obok oznaczanych w badanych próbkach. 

Działanie  i uŜyteczność skonstruowanych bioczujników sprawdzono wykonując 

analizy oznaczanych białek (enzymów, kompleksów enzymatycznych)  w próbkach 

osocza krwi, ślinie, moczu, ekstraktach białkowych z tkanek guzów nowotworowych 

(rak piersi, jajnika, płuc, pęcherza moczowego, głowy, białaczki), endometrium oraz 

homogenatach polipów nosowych. Niestety dla większości badanych substancji nie 

ma dostępnych metod referencyjnych dla sprawdzenia otrzymywanych wyników. 

Jedynie dla cystatyny C porównano wyniki ze standardową metodą nefelometryczną 
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[H9]  gdzie uzyskano bardzo dobrą zgodność oraz w przypadku proteasomu 20S 

odniesiono się do danych literaturowych opisujących zawartość proteasomu 

oznaczonego metoda ELISA [H11].  

We wszystkich cytowanych publikacjach wchodzących w skład habilitacji 

jestem głównym autorem. Współautorzy to magistranci, pracownicy techniczni bądź 

pracownicy Uniwersytetu Medycznego. 

  Podsumowanie i wnioski 

Do najwaŜniejszych moich osiągnięć naukowych zaliczam: 

1. Opracowanie 11 bioczujników i metod z uŜyciem tych bioczujników do analizy 

substancji przydatnych diagnostycznie (katepsyny B,D,E oraz G, proteasom 

S20, podoplanina, cystatyna C). 

2. Wykorzystanie opracowanych bioczujników i metod analitycznych do 

oznaczania wybranych substancji z potencjalnym zastosowaniem 

diagnostycznym w róŜnego rodzaju próbkach.  

3. Wytworzenie i ustawienie aparatury oraz dostosowanie jej do pomiarów 

techniką SPRI. 

4. Opracowanie i udoskonalenie od strony technicznej oraz chemicznej 

konstrukcji  bioczujników 

 - zastosowanie odpowiednich fotopolimerów do blokady powierzchni sensora 

oraz do oddzielenia poszczególnych próbek 

 - modyfikacja powierzchni bioczujnika w celu dostosowania do jednoczesnej 

analizy jak największej ilości próbek 

 - wykorzystanie róŜnych sposobów immobilizacji na powierzchni bioczujników 

(immobilizacja kowalencyjna i z zastosowaniem oddziaływań hydrofobowych) 

- zastosowanie roŜnych typów interakcji (inhibitor-enzym; przeciwciało-antygen) 
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V. Omówienie pozostałych osi ągni ęć naukowo - badawczych.   
 
 W roku 1992 ukończyłam studia z wyróŜnieniem na kierunku chemia na 
wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego Filia w 
Białymstoku. Pracę magistersk ą pt . „Jednoczesne wstrzykowo-przepływowe 
oznaczanie azotanów i azotynów”  wykonałam pod kierunkiem prof. A. Kojło w 
Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Badania dotyczyły opracowania 
nowej wersji spektrofotometrycznej metody przepływowej do jednoczesnego 
oznaczania azotanów i azotynów. Opracowano analityczną charakterystykę metody 
oraz zastosowano do seryjnych oznaczeń badanych jonów w próbkach naturalnych. 
Wyniki tej pracy zostały opublikowane w Analytica Chimica Acta [A1].  

Po zatrudnieniu w 1992 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie 
Elektrochemii moje zainteresowania naukowe skupiły się na badaniu związków 
kompleksowych w roztworach niewodnych. Chemia związków kompleksowych w 
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roztworach niewodnych jest dziedziną słabo poznaną. Charakter chemiczny 
rozpuszczalników a co za tym idzie ich budowa wpływa w znaczący sposób na 
wartości stałych trwałości związków kompleksowych, kinetykę tworzenia a często 
równieŜ na sam skład tworzącego się kompleksu. 

Najszerszym zastosowaniem związków kompleksowych istniejących w 
roztworach niewodnych są elektrody jonoselektywne. Rozwój tych elektrod trwa juŜ 
ponad 40 lat i ciągle w literaturze pojawiają się opisy ich nowych konstrukcji. 
Świadczy to o aktualności tematu, jak równieŜ o atrakcyjności elektrod 
jonoselektywnych jako narzędzia analitycznego. Ogromna większość publikacji 
dotyczy elektrod z ciekłymi membranami. Substancjami elektroaktywnymi w takich 
elektrodach są często związki kompleksowe głównie chelaty i kompleksy jonowo-
asocjacyjne (pary jonowe). Rozpuszczalniki organiczne, stosowane do budowy 
ciekłych membran charakteryzują się m.in. moŜliwie najmniejszą rozpuszczalnością 
w wodzie, małą pręŜnością pary, właściwą polarnością. Wśród badań, które 
wykonuje się dla kaŜdej nowoopracowanej elektrody, w celu scharakteryzowania jej 
właściwości analitycznych, podstawowym jest wyznaczenie wartości współczynników 
selektywności. Na selektywność takich elektrod ma wpływ trwałość związku 
elektroaktywnego. Natomiast  czas ustalania się potencjału elektrody jest 
uwarunkowany przez  m.in. kinetykę tworzenia i rozpadu związku kompleksowego 
stosowanego w membranie. Badania trwałości związków kompleksowych oraz ich 
kinetyki rozpadu i tworzenia umoŜliwiają wykorzystanie tych wartości do konstrukcji 
nowych elektrod jonoselektywnych. 
 Niewielka liczba publikacji dotyczących kinetyki związków kompleksowych 
oraz metod wyznaczania stałych trwałości w rozpuszczalnikach organicznych 
ukazuje trudność zastosowania typowych metod do roztworów niewodnych. 
Zazwyczaj są to metody tworzone na uŜytek jednego lub kilku kompleksów o 
podobnej budowie i rozpuszczonych w rozpuszczalnikach o zbliŜonych 
właściwościach. 
 W metodach potencjometrycznych trudność polega na niemoŜliwości 
zastosowania typowych elektrod pracujących w roztworach wodnych. Dlatego w 
moich badaniach skonstruowałam odpowiednie ogniwo zawierające granicę faz 
roztwór wodny - roztwór w rozpuszczalniku organicznym, które pozwala na uŜycie 
elektrod kalomelowych w roztworach wodnych. Badanie kinetyki rozpadu i tworzenia 
związków kompleksowych umoŜliwia śledzenie zmian siły elektromotorycznej takiego 
ogniwa w czasie. Wytrącenie ze stanu równowagi kompleksu pozwalające na 
badanie kinetyki było realizowane przez oświetlenie roztworu światłem o duŜej mocy 
w określonym zakresie promieniowania, w którym absorbuje tylko kompleks. 
Komplementarną metodę spektrofotometryczną zastosowałam do wyznaczenia 
stałych trwałości badanych kompleksów. UŜyte przeze mnie metody pozwalają na 
badania róŜnych typów kompleksów zarówno w wodzie, w rozpuszczalnikach 
mieszanych jak i w typowo niewodnych.  
Badania te zostały sfinalizowane obroną z wyróŜnieniem pracy doktorskiej pt. 
„Trwałość oraz kinetyka rozpadu i tworzenia związków kompleksowych w roztworach 
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niewodnych, przydatnych jako aktywne substancje w ciekłych membranach elektrod 
jonoselektywnych". Badania te były wykonywane pod kierunkiem prof. Z. 
Figaszewskiego. W pracy zbadano kompleksy chelatowe oraz kompleksy typu para 
jonowa. Określono dla tych kompleksów stałe trwałości i stałe szybkości reakcji 
tworzenia i rozpadu w roztworach niewodnych [A2-A6] . Większość z zastosowanych 
rozpuszczalników posiadała typowe cechy rozpuszczalników stosowanych w 
elektrodach jonoselektywnych. Badania wykazały duŜą trwałość takich kompleksów, 
co umoŜliwia zastosowanie ich jako substancji elektroaktywnych. Przedstawione w 
pracy metody poszerzyły wiedzę na temat badania trwałości  i kinetyki związków 
kompleksowych w roztworach niewodnych. 
Wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie badań nad substancjami elektroaktywnymi 
stosowanymi w elektrodach jonoselektywnych skonstruowałam elektrodę 
jonoselektywną z ciekłą membraną, stosując parę jonową jako kompleks do 
wychwytywania labetalolu. Labetalol jest waŜnym składnikiem leków zwanych 
adrenolitykami, którego działanie polega na blokowaniu α1 i β receptorów w leczeniu 
przewlekłego i ostrego nadciśnienia [A7] .  
Potencjometryczną metodę wyznaczania stałych trwałości związków kompleksowych 
wykorzystałam równieŜ w oznaczeniach charakterystycznych parametrów kompleksu 
daunorubicyny z Mn(II)  (we współpracy z  Uniwersytetem Medycznym w 
Białymstoku). To posłuŜyło do określenia własności inhibicyjnych daunorubicyny jako 
antracyklicznego leku przeciwnowotworowego [A8] . 
Po odbyciu dwuletniego staŜu (2002-2004) na pozycji post-doca w ramach 
Europejskiego programu stypendialnego Marie-Curie w Instytucie Chemii 
Analitycznej w Technische Universität Dresden (Niemcy) pod kierunkiem prof. 
Reinera Salzera, swoje naukowe zainteresowania skierowałam w kierunku rozwijania 
metody Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów (SPRI). Z tą metodą i jej 
zastosowaniem w diagnostyce medycznej jest związana moja praca habilitacyjna. 
Organizując sobie warsztat naukowy po powrocie ze staŜu, w międzyczasie 
zajmowałam się równieŜ badaniami nad fosfolipidami oraz wpływie na nie 
określonych substancji zawartych w farmaceutykach m.in. związków litu [A9].    
Jako metody kontroli jakości powierzchni bioczujników stosowanych w moich 
badaniach habilitacyjnych uŜywałam metody mikroskopii sił atomowych (AFM).  
Wykorzystałam ją równieŜ do ciekawych badań oddziaływań leków 
przeciwkrzepliwych (Abciximab i Eptifibatyd) z płytkami krwi. Stosowaliśmy róŜne 
metody przygotowania i immobilizacji płytek krwi na powierzchni szkła oraz miki. Po 
zastosowaniu leków obserwowano zdecydowanie mniejszą ilość zaktywowanych 
płytek oraz charakterystyczne struktury związanych z trombocytami cząsteczek 
abciximabu i eptifabatydu. Kształty i wielkości tych struktur róŜniły się w zaleŜności 
od struktury i masy substancji (leków) [A10].  
Metodę Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów (SPRI) wykorzystałam do badań 
oddziaływań wyŜej wspomnianych leków z fosfolipidami wchodzącymi w skład błon 
komórkowych oraz glikoproteiną GP IIb/IIIa [A11] . Glikoproteina jako receptor 
pośredniczy w procesie agregacji płytek krwi. W zaleŜności od składu 
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fosfolipidowego błon proces ten jest bardziej lub mniej wydajny. W tej pracy 
pokazaliśmy moŜliwości zastosowania metody SPRI do badań jakościowych 
oddziaływań biocząsteczek. Pomiary wykazały róŜne powinowactwo do leków w 
zaleŜności od rodzaju fosfolipidu w kompleksie z glikoproteiną.  

Dalszy mój rozwój naukowy opieram na badaniach dotyczących nowych 
metod oznaczania w diagnostyce wykorzystując metodę SPRI oraz szerszego 
wykorzystania tych rozwiazań w seryjnych oznaczeniach diagnostycznych. Obecnie 
opracowuje nowe metody oznaczania aromatazy. Aromataza jest członkiem 
nadrodziny cytochromu P450. Jest to kompleks enzymatyczny, składający się z 
dwóch róŜnych białek: reduktazy NADPH-cytochrom P450 oraz cytochromu 
P450arom. Aromataza jest odpowiedzialna za kluczowy krok w biosyntezie 
estrogenów, a dokładniej katalizuje reakcję hydroksylacji prowadzącą do powstania 
estrogenów: estradiolu i estronu z androgenowych substratów. Jej stęŜenie wydaje 
się być zwiększone w niektórych, zaleŜnych od estrogenów, tkankach lokalnych 
znajdujących się obok tkanki piersi, raka trzonu macicy, mięśniaków macicy i 
endometriozy.  MoŜe to mieć duŜe znaczenie we wczesnej diagnostyce tych chorób. 
Pracuje równieŜ nad oznaczaniem proteasomu 20S w róŜnego rodzaju próbkach 
nowotworowych w celu zastosowania oznaczeń  tego kompleksu enzymatycznego 
we wczesnej diagnostyce nowotworowej. 
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[A7] Gorodkiewicz E. (35%), Falkowski P., Sankiewicz A., Figaszewski Z. – 
„Analytical Applications of electrode sensitive to labetalol In pharmaceuticals”, 
Central European Journal of Chemistry, 242-259, 2003 (IF=1,073-2011) 
[A8] Muszy ńska A., Pałka J. and Gorodkiewicz E. (20%) „The mechanism of 
Daunorubicin-induced inhibition of prolidase activity In human skin fibroblasts and its 
implication to impaired collage biosynthesis” Exp Toxic Pathol., 52, 149-155, 2000 
(IF=2,781 -2011) 
[A9] Sankiewicz A., Gorodkiewicz E. (40%), Figaszewski Z., “In Vitro Interaction Of 
Lithium On Phospholipides In Human Erythrocytes” Toxicology Mechanism and 
Methods, 18, 515-517, 2008 (IF=1,033-2011) 
[A10] Gorodkiewicz E. (50%), Sankiewicz A, Sveklo I, Figaszewski ZA. “Atomic 
force microscopy for the characterization of human platelets before and after 
interaction with selected anticoagulant drugs.” Bulg Chem Com. 41,23-30, 2009 
(IF=0,283 -2011) 
[A11] Gorodkiewicz E. (50%), Sankiewicz A., Figaszewski Z. “Investigation of 
interaction of human platelet membrane components with anticoagulant drugs  
Abciximab and Eptifibatide”, Folia Histochemica et Cytobiologica, 48(4), 687-692, 
2010 (IF=0,807-2011) 

 

Wyniki realizowanych przeze mnie badań zostały opublikowane w 21 
artykułach w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) 
a takŜe 2 artykuły w innych czasopismach.  Wyniki badań prezentowałam łącznie na 
28 konferencjach krajowych i zagranicznych.  

• Sumaryczny Impact Factor  moich publikacji naukowych wg listy 
Journal of Citation Reports (JCR)  -  34,195 

• Liczba cytowa ń publikacji wg bazy Web of Science (WoS) – 101 

• Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy Wo S - 5 

Udział w mi ędzynarodowych i krajowych projektach badawczych:  

1. Grant promotorski  nr 7-T09A08521 pt. "Trwałość oraz kinetyka rozpadu i 

tworzenia związków kompleksowych w roztworach niewodnych, przydatnych 

jako aktywne substancje w ciekłych membranach elektrod jonoselektywnych" 

– jako wykonawca. 

2. Marie Curie European Project HPMD-CT-2001-00077  “Molecular imaging for 

label-free detection in functional proteomics” 1.11.2002-1.11.2004 – jako 

wykonawca 

3. Reintegration Grant (ERG) – “Study of the interaction of the bioactive    

compounds by SPR Imaging system” – 9.05.2005-9.05.2006 - jako kierownik 
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4. Grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki – SPUB-012 – „Badania oddziaływań 

bioaktywnych związków techniką SPR Imaging” 10.05.2006-9.05.2007- jako 

kierownik 

StaŜe naukowe: 

Dwuletni pobyt na stypendium Marie Curie z Unii Europejskiej w TU Dresden-Niemcy 
– post-doc position 1.11.2002-1.11.2004 

NajwaŜniejsze nagrody i wyró Ŝnienia wynikaj ące z prowadzenia bada ń 
naukowych: 

Uzyskałam wyró Ŝnienie posteru na konferencji Euroanalysis w Belgra dzie w r. 
2011: 

Gorodkiewicz E. ,  Ostrowska H., Sankiewicz A. “SPR Imaging Biosensor for 20S 
proteasome: Sensor Development and Application for Measurement of Proteasomes 
in Human Blood Plasma”,  

W czasie swojej pracy otrzymałam 6 nagród  Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  
za pracę naukową . 

  

 

Wyniki prowadzonych przeze mnie bada ń prezentowałam  na 
międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:  

Konferencje mi ędzynarodowe: 

1. E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, “Potentiometric study of photochemical reactions of 

complex compounds” International conference MODERN ELECTROCHEMISTRY IN INDUSTRY 

AND FOR THE PROTECTION OF THE ENVIROMENT, October 18-22, 1993, Cracow, Poland, 

2. E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, “Influence the kind of central ion on the stability constants 

of complexes in non-aqueous solution” International Symposium „ Electrochemistry at the 

turn of XX century: Industry, Bio- and surface science, May 24-27, 1998, Cracow ,Poland 

3. E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, “ The new methods of the determination of the stability and 

of the formation and dissociation kinetic of the complexes in non-aqueous solutions”, 9th 

International Conference on Electroanalysis, 9-13 June 2002, Cracow, Poland,   

4. E. Gorodkiewicz, P. Falkowski, A. Sankiewicz, Z. Figaszewski, “ Study of analytical properties 

of liquid membrane containing labetalol tetraphenyloborate as active compound of 
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electrode sensitive to labetalol”, International Conference on Electrochemical Sensors, 

October 13-18, 2002, Matrafured, Hangary, 

5. E. Gorodkiewicz, M. Bryjak, Z. Figaszewski “STUDY OF THE INTERACTION OF BIOACTIVE 

COMPOUNDS BY SURFACE PLASMON RESONANCE IMAGING SYSTEM”, The 4th International 

Conference on  Instrumental Methods of Analysis  Modern Trends and Applications, 2 - 6 

October, 2005 Iraklion, Crete GREECE   

6. Udział w seminarium  „High-Resolved Molecular Imaging of Thin Films and Surfaces” at the 

Physics Department in Vilnius University (Lithuania) XII 2005 – specjalne zaproszenie na to 

seminarium 

7. E. Gorodkiewicz, A. Waśko, Z. Figaszewski „ STUDY OF THE INTERACTION OF BIOACTIVE 

COMPOUNDS BY SURFACE PLASMON RESONANCE IMAGING SYSTEM ”,  International  

Symposium on Surface Imaging / Spectroscopy at the Solid / Liquid Interface, Cracow, 28 

May - 1 June 2006, Poland,   

8. E. Gorodkiewicz „SURFACE PLASMONE RESONANCE IMAGING BIOSENSOR FOR CATHEPSIN 

B”,  Euroanalysis 2007, Antwerpia, 9-14 September 2007, BELGIUM. 

9. E. Gorodkiewicz “Surface Plasmon Resonance Imaging Sensor For Cathepsin Determination” 

6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), Denizli, 9-12 October 2008, Turkey, 

10. E. Gorodkiewicz, E. Regulska „ SPR Imaging Biosensor for Aspartyl Cathepsin Determination: 

Sensor Development for Biological Material”, Euroanalysis 2009, Insbruck, Austria, 

11. E. Gorodkiewicz, H. Ostrowska, A. Sankiewicz „“SPR Imaging Biosensor for 20S proteasome: 

Sensor Development and Application for Measurement of Proteasomes in Human Blood 

Plasma”,  Euroanalysis 2011, Belgrad, Serbia. 

 

Konferencje krajowe:  

12. E.  Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, „ Badanie fotochemicznych reakcji związków 

kompleksowych metodami potencjometrycznymi”,  Konferencja Naukowa Jakość Badań w 

Toksykologii, Supraśl k. Białegostoku, 3-4 czerwca 1993,     

13. E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, „Potencjometryczne badanie fotochemicznych reakcji 

związków kompleksowych” , Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Toruń,  

8-11 września 1993, 

14. E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, „Wpływ światła na reakcje kompleksowania w roztworach”, 

Jubileuszowy Zjazd PTChem I SITPChem, Warszawa, 1994, 
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15.  E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, „Potencjometryczne i spektrofotometryczne badania 

kinetyki rozpadu związków kompleksowych”,  Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego, Lublin,  25-28 września 1995, 

16. E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski, „Zastosowanie potencjometrii i spektrofotometrii do badań 

stałych trwałości związków kompleksowych w roztworach niewodnych”,  XL Zjazd Naukowy 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lublin,  22-26 września 1997,   

17. E. Gorodkiewicz, P. Falkowski, Z. Figaszewski, „Badanie własności analitycznych ciekłej 

membrany zawierającej tetrafenyloboran labetalolu jako związek aktywny elektrody czułej na 

labetalol”, XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków,  9-13 

września 2002, 

18. E. Gorodkiewicz– „ SURFACE PLASMONE RESONACE (SPR) – RESONANS PLAZMONÓW W 

ZASTOSOWANIU DO BADAŃ ODDZIAŁYWAŃ BIOMOLEKUŁ”, Konferencja Środowiskowa 

Chemików, Białystok XI 2005, 

19. A. Waśko, E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski „ BADANIA ODDZIAŁYWAŃ WYBRANYCH 

BIOMOLEKUŁ METODA SPR IMAGING”,  5-9.04.2006, Zjazd Wiosenny SSPTChem - Św. 

Katarzyna (Góry Świętokrzyskie), 

20. A. Sankiewicz, E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski „WYKORZYSTANIE METODY HPLC DO BADANIA 

WPŁYWU JONÓW LITU NA FOSFOLIPIDY ERYTROCYTÓW CZŁOWIEKA”, VII Konferencja 

Chromatograficzna, Białystok 10-13 września 2006, 

21. J. Łuszczyn,  E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski „Zastosowanie metody SPR Imaging do badań 

oddziaływań białek i fosfolipidów” Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej, PTCh, 

Sulejów, 15-20 kwietnia 2008, 

22. E. Kryjan, A. Sankiewicz, E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski „Badanie oddziaływań eptifibatydu z 

fosfolipidami błon komórkowych płytek krwi i erytrocytów metodą HPLC i SPRImaging” 

Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej, PTCh, Sulejów, 15-20 kwietnia 2008 

23. E. Regulska, E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski „Opracowanie i zastosowanie biosensora czułego 

na Katepsyny aspartylowe w próbkach naturalnych” XXXVIII Międzynarodowe Seminarium 

Kół Naukowych, Olsztyn, 8-9 maj 2009 

24. E. Regulska, E. Gorodkiewicz, Z. Figaszewski „Opracowanie i zastosowanie biosensora czułego 

na Katepsyny aspartylowe w próbkach naturalnych” 52 Zjazd PTChem I SITPChem, Łódź, 12-

16 września 2009 

25. E. Gorodkiewicz,  E. Regulska „Opracowanie biosensora SPRI do oznaczania endopeptydaz 

aspartylowych (Katepsyn D i E)” VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 2010, 
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26.  E. Gorodkiewicz,  E. Regulska, W. Roszkowska-Jakimiec „Wykorzystanie biosensora SPRI do 

oznaczania katepsyn D i E w diagnostyce stanów nowotworowych oraz zapalnych” VIII Polska 

Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 2010 

27.  A. Markowska, M. Bruzgo, A. Surażyński,  E. Gorodkiewicz,  “Potential inhibitors of 

urokinase” 21st Polish Peptide Symposium, Supraśl 2011 

28. E. Gorodkiewicz,  P. Laudański, R. Kisielewski, A. Sankiewicz „ Konstrukcja i zastosowanie 

biosensora SPRI do oznaczeń aromatazy” 55 Zjazd PTChem I SITPChem, Białystok, 16-20  

września 2012 

29. E. Gorodkiewicz, R. Kisielewski, P. Laudański „Biosensor Powierzchniowego Rezonansu 

Plazmonów (SPR) dla Aromatazy: Ustawienie Techniki i jej Wykorzystanie w Wybranym 

Ludzkim Materiale Tkankowym” XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 

19-22 września 2012 r, Katowice 

30. P. Laudanski, E. Gorodkiewicz, B. Ramotowska, R. Charkiewicz, A. Tołwińska, M. Kuźmicki, J. 

Szamatowicz, „Oznaczania stężenia katepsyn B, D i G w eutropowym endometrium pacjentek 

z endometriozą przy użyciu metody powierzchniowego Rezonansu Plazmonów (SPR), XXXI 

Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r, Katowice 

 

 

Recenzowanie publikacji i projektów:  

Wykonałam recenzje artykułów dla renomowanych czasopism.: Sensors & Actuators: 
B. Chemical, International Journal of Nanomedicine, Microchimica Acta, Central 
European Journal of Chemistry, Electrophoresis, Photonics    

Recenzowałam projekt dla French National Research Agency (ANR)  “SPR 
Temperature ARray Thermodynamically controled aptamers biochip for SPRi small 
molecules detection” 

Recenzowałam projekt dla Portuguese Foundation for Science and Technology 
(FCT) pt. “Development of an electrochemical biosensor for the evaluation of 
structure-activity relationship of proteasome and identification of proteasome 
inhibitors” 

Przyjęłam zaproszenie jako Lead Guest Editor   w Scientific World Journal 

 

 




