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Moi wklad w powstanie tej pracy polegal na wstqpnym opracowaniu koncepcji pracy,
zaplanowaniu i wykonaniu doSwiadczen technikami woltamperometrii pulsowej
roZnicowej, fali prostokqtnej, cyklicznej woltamperometrii, wykonaniu poczqtkowej
interpretacji wynikow, przygotowaniu tekstu manuskryptu i rysunkow, zebraniu
pismiennictwa, prowadzeniu korespondencji z edytorem czasopisma, przygotowaniu
roboczeiwersji odpowiedzi na recenzje Moj udzial procentowy szacujq na 60%.
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Communications, 50, 4196

- 4199.
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Moj wklad w powstanie tej pracy polegal na zaplanowaniu i wykonaniu wszystkich
doSwiadczen elektrochemicznych tech nikami woltamperometrii pu lsowej ro2nicowej,
fali prostokqtnej, cyklicznej woltamperometrii, optymalizacji warunkow modyfikacji
elektrod zlotych i warunkow pomiarowych, graficznym przedstawieniu wynikow,

ptzygotowaniu wstQpnej odpowiedzi na recenzje. Moj udzial procentowy szacujg na
50%.
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l. Grabowska, W. Maes, T. H. Ngo, T. Rohand, W. Dehaen, J. Radecki, H. Radecka,
2014,,,Multiple redox-active sites in copper dipyrromethene-corrole self-assembled
monolayers deposited onto gold electrodes", lnternational Journal of Electrochemical
Science, 9, 1232 - 1249.
lF (20141: 1.500

Moj wklad w powstanie tej pracy polegal na zaplanowaniu i wykonaniu wszystkich
doSwiadczen elektrochemicznych technikami woltamperometrii fali prostokqtnej,
cyklicznej woltamperometrii, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej,
przygotowaniu analizy wynikow i rysunkow do manuskryptu, zebraniu piSmiennictwa,
przygotowaniu wstqpnej wersji manuskryptu oraz wstqpnej wersji odpowiedzi na
recenzje. Moj udzial procentowy szacujq na 60%.
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Grabowska, A. Stachyra, A. Gora-Sochacka, A. Sirko, A. B. Olejniczak,
Z. J. Lesnikowski, J. Radecki, H. Radecka,2O14, ,,DNA probe modified with 3-iron
bis(dicarbollide) for electrochemical determination of DNA sequence of Avian
lnfluenza Virus H5N1", Biosensors and Bioelectronics 51 ,170
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176.
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Moj wklad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu wszystkich doSwiadczen
elektrochemicznych technikami woltamperometrii fali prostokqtnej i cyklicznej
woltamperometrii, przeprowadzeniu analizy otrzymanych wynikow, przygotowaniu
rysunkow do manuskryptu, zbieraniu piSmiennictwa, przygotowaniu wstqpnej wersji
manuskryptu oraz wstqpnej wersji odpowiedzi na recenzje. Moj udzial procentowy
szacujq na 55%.
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- 10173.
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Moj wklad w powstanie tej pracy polegal na wyborze metodyki badah, wykonaniu
doSwiadczen elektrochemicznych technikami woltamperometrii fali prostokqtnej
przeprowadzeniu analizy otrzymanych wynikow, przygotowaniu rysunkow do
manuskryptu, przygotowaniu wstqpnej wersji manuskryptu oraz wstqpnej wersji
odpowiedzi na recenzje, przygotowaniu piSmiennictwa. Moj udzial procentowy
szacujq na 55%.
H6

l. Szvmafiska, M. Stobiecka, Cz. Orlewska, T. Rohand, D. Janssen, W. Dehaen,
H. Radecka, 2008, ,,Electroactive dipyrromethene-Cu(ll) self-assembled monolayers complexation reaction on the surface of gold electrodes", LangmL)ir, 24, 11239 11245.
lF (2008): 4.097

M6j wklad w powstanie tej pracy polegal na wykonaniu polowy doSwiadczen
elektrochemicznych technikami cyklicznej woltamperometrii, polowy doSwiadczen
metodq pomiaru kqta zwilZania, wykonaniu pomiarow AFM, przeprowadzeniu analizy
otrzymanych wynikow, przygotowaniu rysunkow do manuskryptu, wykonaniu
obliczeh, zebraniu piSmiennictwa. Moj udzial procentowy szacujq na 40%.
H7.

l.

Dehaen, H. Radecka, 2008,
,,Dipyrromethene-dodecanethiol self-assembled monolayers deposited onto gold

Szvmanska, Cz. Orlewska, D. Janssen,

electrodes" , Electrochimica Acta, 53, 7932

-

W.

7940.

lF (2008): 3.078

Moj wklad w powstanie tej pracy polegal na

wykonaniu doSwiadczen
elektrochemicznych technikami cyklicznej woltamperometrii, elektrochemicznej
spektroskopii impedancyjnej, doSwiadczen metodq pomiaru kqta zwilZania,

pzeprowadzeniu analizy otrzymanych wynikow i wykonaniu obliczen, graficznym
pzedstawieniu wynikow. Moj udzial procentowy szacujq na 55%.
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C) Om6wienie celu naukowego ww. prac i osiqgnigtych wynik6w:

1.

Wstqp.

Poczqtek badari zwiqzanych

z samoorganizujqcymi siq warstwami (ang. self-

assembled monolayers, SAMs) sigga
doniesienia

o

lat 8O-tych, Pojawity sig wtedy

technice przygotowania monowarstw

o okre6lonej

pierwsze

strukturze na

podlo2u statym. Pzyklad struktury samoorganizujqcej sig warstwy pzedstawiono na

schemacie poniZej.

Kofieowe

Lqeznik

!')&

Grupa

posiadajqca
powinowactwo
do podloia

S

Fodto*e
metalowe
Rysunek 1. Schemat struktury samotwozqcej siQ wartwy.

Typowa warstwa, opr\cz grup posiadajqcych wysokie powinowactwo do podlo2a
wykonanego

z

okre$lonego metalu, posiada Qcznik oraz mohe posiadaC grupy

funkcyjne, takie jak np. -OH, 'COOH, -NH2 lub inne1.

NajczqSciej opisywane

w

literaturze

to

samoorganizujqce siq warstwy, kt6rych

twozenie oparte jest na adsorpcji z roztworu czapleczek organicznych zawierajqcych

atomy siarki (takich jak tiole, sulfidy czy disulfidy) na podlozu statym z metali: zlola2"

",

srebra2d miedzi2d, palladu2", platyny2r

najczgsciej badane

czy Ie2

rtqci2s. Historycznie jednak

jest tworzenie samoorganizujqcych siQ warstw na

podlozu

wykonanego ze zlola, glownie z powodu latwo6ci jego uzyskania, zarowno w postaci

filmu jak i koloidu. Ponadto, zloto jest jednym z najmniej reaktywnych pierwiastkow,

nie utlenia sig w temperaturze ponizej jego punktu topnienia, nie

reaguje

z wigkszoSciE substancji chemicznych i tlenem atmosferycznym. Wiqzanie Au-S to
wiqzanie o sile rzqdu ok.

-

50 kcal/mol1.

Samoorganizujqce siq warstwy stanowiq nanostruktury o wymiarach zwykle od 1 do

3 nm. A zatem mozna je traktowac jako element intensywnie
w ostatnim czasie nanotechnologii.3

z

rozwijajqcej sie

Bardzo dobrze nadajq sig one do badan

powodu latwo6ci przygotowania. Ponadto, przygotowanie

specjalistycznego oprzyrzqdowania. Przy

to nie wymaga

ich pomocy mozna tworzyc

struktury

o roznych rozmiarach i z ro2nymi grupami funkcyjnymi. Oprocz tego, mozna przy ich

pomocy osadzac

na powierzchniach statych receptory syntetyczne

i

naturalne.

A zatem technologia ta stanowi podstawg do konstruowania nowych bioczujnikow.
Zainteresowania zwiqzane

z konstrukcjq bioczujnikow oraz badaniem procesow

rozpoznawania na granicy faz towarzyszyly mi od pocz4tku mojej kariery naukowej,

ktorq rozpoczqlam w 1998 roku. Wtym czasie, w literaturze naukowej obserwowalo

siQ znaczny postqp

w

badaniach nad otrzymywaniem elektrod

z

okreSlonymi

wta6ciwoSciami powierzchni przy uzyciu technologii samoorganizujqcych sig warstw

i ich zastosowaniem do konstrukcji bioczujnikow.a Opisywano glownie czujniki, ktore
naSladujq biologiczne kanaty jonowe.5" System taki zawiera dwa elementy: elektrodg

z

osadzonym receptorem otaz czqsteczki redoks aktywnego markera obecne

w roztworze. Wiqzanie analitu do osadzonego na elektrodzie receptora powoduje

zmiany dostqpnosci markera redoks do powierzchni elektrody

iw

zwiqzku

z

tym

zmiang kinetyki reakcji przeniesienia elektronow tego markera.5b

Technologia otrzymywania samoorganizujqcych siq oprocz wielu zalet ma tez parq
negatywow. Jednq z nich jest mozliwoSc wystgpowania defektow, ktore wplywajq na

wielkoSc prqdu faradajowskiego monowarst*y.u''o Sposobem na ominiqcie tego
problemu, jest opracowanie warstw redoks aktywnych. W przypadku warstw redoks

aktywnych, centra redoks
warstwy.T

Z

sq ulokowane kowalencyjnie na zewnqtrz

powierzchni

tego powodu, warstwy te wykazujq wiele pozytywow w porownaniu

z monowarstwami bez centrum. Dyfuzja markera redoks nie ma wplywu na pomiary
woltamperometryczne. Cyklowoltamogramy otrzymane dla warstw redoks aktywnych
zwykle roZniqsiq od idealnych, izaleZqod takich parametrow jak: stala dielektryczna

warstwy

i roztworu, stqzenie

podstawowego, jak

i

elektroaktywnych czqsteczek

i

elektrolitu

grubo6ci warstwy. Zmiany spowodowane efektem podwojnej

warstwy maja mniejszy wplyw, gdy odleglosci miedzy centrami sq wiqksze
stqzenie elektrolitu podstawowego jest duze.6"'b ponadto,
obecnosci markera redoks

w

i

ze wzglqdu na

rozlworze badanym warstwy

te

gdy
brak

znajdujq szersze

zastosowanie w zminiaturyzowanych czujnikach.

Do dnia dzisiejszego zainteresowanie redoks aktywnymi warstwami jest
Stosowane sE one

w

badaniach podstawowych, takich

elektrochemiczne badania procesow przeniesienia elektronow.

jak na

duze.

przyklad

W przypadku

tych

warstw kluczowe jest takze badanie takich parametrow jak, odlegloSci centrum
redoks od elektrody, otoczenia centrum redoks,
l4czqcego centrum

mostka

elektrodg. Wykorzystuje siq do tego celu glownie techniki

takie jak na przyklad cykliczna woltamperometria,
fali prostokqtnej, czy le? elektrochemiczna spektroskopia

elektrochemiczne,
woltamperometria

i

jak rowniez struktury

impedancyjna.T

Pomimo dosc intensywnego rozwoju
gtgbszego badania

i wyjaSnienia.

tej tematyki, nadal wiele kwestii wymaga

Dlatego,

te interesujqce zagadnienia staly

sig

motywem przewodnim badan, ktore stanowiq podstawq mojej rozprawy
habilitacyjnej. Przedstawione do oceny prace stanowiq cykl zwiqzany

z

metodami

przygotowania elektroaktywnych warstw na powierzchni elektrod zlotych, poyzez

stopniowe tworzenie kompleksow metali

lub leZ poptzez reakcjq typu

,,click".

Utworzone warstwy redoks aktywne stanowily podstawg elektrochemicznych
genoczujnikow.

W badaniach

optocz technik elektrochemicznych zastosowalam

lak2e metodq pomiaru kqta zwil2ania oraz mikroskopig sil atomowych.

-']

,,.r*--na,u

-,
\

I L.r i- t,u'r YXq" t,

2

Formowanie samoorganizujqcych siq warstw oparlych
dipirometenu

o

tiolowq pochodnq

ijej kompleks z jonami Cu(ll).

H7. l. Szvmafska, Cz Orlewska, D. Janssen, W. Dehaen, H Radecka,

2008,

,,Dipyrromethene-dodecanethiol self-assembled monolayers deposited onto gold electrodes",
Electrochimica Acta, 53,7932 - 7940.

H5.

H.

l.

Szvmaiska, M. Stobiecka, Cz Orlewska, T Rohand, D Janssen, W. Dehaen,
Radecka, 2008, ,,Electroactive dipyrromethene-Cu(ll) self-assembled monolayers

complexation reaction on the surface of gold electrodes", Langmuir,24,11239

-

11245.

H2)11SH

Rysunek 2. Struktura chemiczna tiolowej pochodnej dipirometenu (DPT1).

Dipirometen (rysunek

2) uZyIy w tej pracy zsyntetyzowany

w

laboratorium Profesora Wima Dehaena

w

Belgii. Jednq

z

Katolickiego Uniwersytetu

zostaly

w Leuven

z cech charakterystycznych dipirometenu jest jego wysokie

powinowactwo do wiq_zania kationow metali, takich jak miedz, kobalt czy IeZ nikiel.s

Celem naszym bylo utworzenie redoks aktywnego kompleksu dipirometenu z jonami

Cu(ll) na powierzchni elektrod zlotych. Badania rozpoczqlam od przeprowadzenia
optymalizacji modyfikacji powierzchni zlotych ptzy uzyciu pochodnej tiolowej

dipirometenu (DPT1)

i

dodekanetiolu (DDT),

tak, aby uzyskac dobrze

uporzqdkowanE powierzchnig oraz zapewnic odpowiedniq odleglosc pomiqdzy
poszczegolnymi czqsteczkami dipirometenu na powierzchni zlola lH7l. W tym celu

zastosowalam stopniowe rozcienczanie pochodnej tiolowej dipirometenu

w

chloroformowych roztworach modyfikujqcych. Mieszane warstwy zlo2one

z

dipirometenu oraz

dodekanetiolu osadzone

na

elektrodach

ztotych

scharakteryzowalam przy pomocy techniki pomiarow k4ta zwrl2ania, cyklicznej
woltamperometrii oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w roztworach
wodnych o roZnych warto6ciach pH.

Na

podstawie wynikow pomiarow k4ta zwtlZania stwierdzilam,

2e

przebadanych warstw najlepsze uporzEdkowanie posiadala warstwa,
stosunek molowy DPTI:DDT

w roztworze modyfikujqcym wyniosl jak

spo6rod

w

ktorej

1:100. Aby

okre5lic chemiczne powinowactwo badanych powierzchni, wyznaczylam ich wolnq

energiq na podstawie wartosci kEta zwilZania uzyskanych dla: wody, glikolu
etylenowego (ciecz

o charakterze polarnym) i

dijodometanu (ciecz

o

charakterze

niepolarnym). Spo6rod wszystkich przebadanych warstw, warstwa otrzymana po
modyfikacji

w roztworze modyfikujqcym o skladzie: 0.01 mM DPT1 i 1 mM

charakteryzowala

sie

najwy2szq wartoSciq wolnej energii

faza

DDT

stala/woda.

Przeprowadzilam elektrochemicznq charakterystykg opracowanych warstw
wykonujqc pomiary cyklicznej woltamperometrii

w

obecno6ci jonow [Fe(CN)6]3-

w roztworach wodnym o pH: 4.0 i 7.0. W pH 4.0 czqsteczki dipirometenow
sprotonowane. Dodatni ladunek
naladowane

jony

[Fe(CN)6]3-

i

na

sE

powierzchni elektrody przyciqga ujemnie

ulatwia ich reakcjg redoks.

W pH 7.0, ilo6c

sprotonowanych czEsteczek dipirometenow maleje. W zwiqzku z tym obsenruowalam
mniejszy prqd faradajowski (rysunek 3A). Stopniowe rozcienczanie cz4steczek DPT1

w roztworze modyfikujqcym
poszczegolnymi czEsteczkami

w

spowodowalo wzrost odlegto6ci pomiqdzy
mieszanych monowarstwach

i uniemozliwilo

tym

samym tworzenie wewnqtrzczqsteczkowych wiqzan wodorowych. Wyniki badan
otrzymane dla mieszanej monowarstwy,

w

w ktorej stosunek molowy

DPTI:DDT

roztworze modyfikujqcym wyniosl 1 :100 potwierdzily najwiqksze mozliwo6c

wiqzania protonow ptzez czqsteczki dipirometenu umieszczone w tej warstwie.
10

I

-JUl

I

t

-.
-020 -010 0

-

I

_

'150 20a
I

010 020 030 040 050
E/Vvs AglAgCl

2,,,

060

250

300

350

400

I kQ

Rysunek 3. (A) cyklowoltamogramy otrzymane dla elektrod zlotych zmodyfikowanych ptzy uzyciu
roztworu mieszaniny 0.01 mM DPT'1 i 1 mM DDT, w roztworze wodnym w obecno5ci [Fe(CN)6]'-.
Warunki pomiarowe: szybko6c przemiatania: 100 mV/s, elektroda referencyjna: Ag/AgCl,
przeciwelektroda: Pt, (B) spektra impedancyjne otrzymane dla elektrod zlotych zmodyfikowanych przy
uzyciu ro^ztworu mieszaniny 0.01 mM DPTI i 1 mM DDT, w roztworze wodnym w obecnosci
[Fe(CN)6]', potencjal: 0.17 V, zakres czgstotliwoSci: 0.1 do 10 kHz. Sklad roztworu: 0.1 M NaNO3,
0.01 M H3BO3, 1 mM [Fe(CN)6]'-, korekcjQ pH dokonywalampoprzez dodatek 0.1 M NaOH lub 0.1 M
HN03 [publikaqaHT].

W kolejnym kroku, wszystkie opracowane typy warstw osadzonych na elektrodach

zlotych scharakteryzowa+am Wzy uzyciu elektrochemicznej
impedancyjnej

Z

z

spektroskopii

zadanym potencjalem formalnym [Fe(CN)o]3-

otrzymanych widm, poptzez

- 0.17 V.

ich dopasowanie do odpowiedniego

ukladu

zastQpczego, odczytywalam wartoSci oporu transferu elektronow orcz pqemno6ci

podwojnej warstwy. Najmniejszq warto5c oporu transferu
zaobserwowalam
modyfikujqcego

o

dla mieszanej warstwy DPTl-DDT

otrzymanej

elektronow
z

roztworu

stosunku molowym 1'100 (rysunek 3B). Wyniki te korelujq

z wynikami otrzymanymi w

przypadku cyklicznej woltamperometrii.

Dla

cyklowoltamogramow zarejestrowanych dla tej warstwy zaobserwowalam najwylszy
prqd faradajowski.

W

oparciu

o

wyniki opisane

w pracy H7 tozpocze+am

dalszq pracg

nad

opracowaniem metody tworzenia warstw elektroaktywnych z wykotzystaniem reakcji

L1

kompleksowania jonow Cu(ll)

z

pochodnymi dipirometenow na powierzchni zlola

tH6l Zastosowalam do tego celu pochodnq tiolowq dipirometenu (DPT1) oraz
pochodn4 dipirometenu

z

grupE -COOH (DPC2). Schemat modyfikacji elektrod

przedstawilam na rysunku 4.
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Rysunek 4. Schemat modyfikacji elektrod zlotych z wykorzystaniem pochodnej tiolowej dipirometenu
(DPTI)ipochodnej dipirometenu z grupE-COOH (DPC2) iich reakcji kompleksowania jon6w Cu(l).

Warstwy zawierajqce redoks aktywne centra otrzymane w sposob zobrazowany na
rysunku

4

scharakteryzowalam

pzy pomocy pomiarow kqla zwilaania,

cyklicznej

woltamperometrii oraz mikroskopii sil atomowych. Zmiany warto6ci statycznego kqta
zwilZania potwierdzily kompleksowanie jonow Cu(ll)

z

czqsteczkami dipirometenu.

Dla kolejnych etapow tworzenia tego kompleksu na powierzchni wyznaczylam wolnq

energiq powierzchni na podstawie wafto6ci kata zwilzania zmierzonego dla wody,
glikolu etylenowego i dijodometanu. Dane przedstawilam w taberi

1.

1,2

Typ modyfikacji

woda
t"1

Glikol
etylenowy

t'l

cH212

T ciato stale-woda

t'I

(mJ/m2)

Au/DPT1/DDT

85.0

t

4.0

59.3

!

4.2

27.3

!

4.0

40.7

!

Au/DPT1/DDT/Gu

72.7

!

5.'l

49.0

r

3.7

36.2

! 2.6

19.8

t 3.8

76.5 r

0.1

45.7

!

0.1

41.8

! 0.2

24.5

!

Au/DPT1/DDT/Cu/DPC 2

4.1

0.'l

Tabela 1. Warto5ci kqta zwil|ania zmierzone dla poszczegolnych warstw w obecnoSci wody, glikolu
etylowego oraz dijodometanu oraz wartoSci calkowitej wolnej energii cialo stale/woda obliczone dla
kazdego etapu modyfikacji [publikacja H6].

Po utworzeniu kompleksu z jonami Cu(ll) zaobsenruowalam obnizenie wartoSci wolnej

energii otrzymanej dla warstwy DPTl:DDT (1:100). Natomiast, po utworzeniu
kompleksu

z

czqsleczkE dipirometenu z grupa-COOH wartosc energii nieznacznie

wzrosla.

Opracowane warstwy redoks aktywne scharakteryzowane zostaly rowniez

elektrochemicznie. Przeprowadzilam

pomiary

cyklowoltamperometryczne

w roztworze 0.1 M KCl. Obsenruowalam reakcjg redukcji i utlenienia jonow Cu(ll) przy
potencjalach odpowiednio +0.208

woltamperogramy otrzymane

t

0.023

V oraz +0.017 t 0.002 V. Cykliczne

dla elektrod

zmodyfikowanych warstwami

DPT1/DDTlCu oraz DPTI/DDT/Cu/DPC2 zarejestrowane wtaz

ze zmieniajqcq

sig

szybkosciq skanowania przedstawilam na rysunku 5A,8.

1
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Rysunek 5. (A) cyklowoltamogramy otrzymane dla elektrod zlotych zmodyfikowanych warstwE
DPT1/DDT/CLtoraz (B) DPTl/DDT/Cu/DPC2w roztworze 0.'1 M KCl. Szybko5c przemiatania.20-1000
mV/s, elektroda odniesienia: Ag/AgCl, pomocnicza: Pt [publikacja H6]

Zaobsenruowalam zaleZno6c liniowqwartoSci anodowego i katodowego piku prqdu od

zmieniajqcej siq szybkoSci przemiatania potencjalu w zakresie od 0.010 V/s do 1 V/s,

co potwierdzilo obecno6c kompleksu DPT1-Cu(ll) na powierzchni elektrod zlotych.

Wyznaczylam

w oparciu o

stalq transferu elektronow ,,e" oraz stalq szybkosci

Dla warstwy zawierajqcej jony

procedurQ Laviron.

,,k"

Cu(ll)

skompleksowane przez jednq czqsteczkq dipirometenu, stata transferu elektronow
wyniosla 0.67

6.4

x

1.8

COOH

i

i

x

t 0.06, stala szybkoSci: 0.74 x 0.21 s-1 natomiast

pokrycie powierzchni:

1011 mol/cm2. Po skompleksowaniu czqsteczki dipirometenu

z grupE-

wysyceniu kompleksu zaobserwowalam zanik piku prqdu katodowego

przesuniqcie piku prqdu anodowego

w kierunku bardziej dodatnich

potencjalow

(rysunek 58). Skompleksowanie kolejnej czqsteczki dipirometenu spowodowalo, 2e

jony Cu(ll) byty ,,zatopione" w warstwie.

w zwiqzku z lym, odwracalnosc

procesu

redoks dla tej warstwy sig zmniejszyla i obliczenie waftosci o i k nie bylo mozliwe.
Opracowane monowarstwy scharakteryzowalam rowniez przy pomocy mikroskopii sit
atomowych (rysunek 6).

T4

b)

a)

'

**l

*vi ,

Ryaunek 8. Zdgcia z mikroskopii sil atomowych otzymane dla warstw: (a) DPTIiDDT/Cu oraz (b)
DPTl/DDT/CutDPC2.

Powierzchnia zlota zmodyfikowana warstwq DPTI/DDT/Cu byla bardziej jednolita
(rysunek 6a). Natomiast, po wysyceniu kompleksu, powiezchnia stala sig bardziej

upozqdkowana, prawdopodobnie z powodu obecno6ci wiqzafi wodorowych miqdzy
grupami

-

COOH obecnymi na powierzchni pochodzqcymi z czqsteczki dipirometenu

DPC? (rysunek 6b). Wyniki otzymane, zar6wno
elektrochemicznych,

jak

i

pomocniczych, takich

pzy

pomocy technik

jak pomiar kqta zwil2ania

czy

mikroskopia sil atomowych potwierdzily, 2e mo2liwe jest utwozenie warstwy redoks

aktywnej opartej

o

kompleksy jon6w Cu(ll)

z

czqsteczkami dipirometenu na

powiezchni elektrod zlotych,
2. Formowanie wielocentrovtych warstw redoks aktywnych opartych o kompleksy
miedzi (ll) z dipirometenem oraz miedzi (lll) z korolem.
H3, l" Gfab,owskE, W. Maes, T. H. Ngo, T. Rohand, W, Dehaen, J. Radecki, H. Radecka,
2014, ,,Multiple redox-active sites in copper dipynomethene-corrole self-assembled
monolayers deposited onto gold electrodes", lnternational Joumai of ElactroehemicalScienc€,
9,1232 - 1249.

W ramach tej pracy wlqczylam w bardzo wa2ny nurt badah aui4zany z tworzeniem
warstw zawiealqcych kilka centr6w redoks aktywnych na powiezchniach stalych
15

w

oparciu

o

kompleksy metali.e''b Zainspirowani wynikami badan opisanych

w pracach H7 i H6, w ramach pracy H3 opracowaliSmy metodg tworzenia redoks
aktywnych pojedynczych kompleksow: miedz-korol (Cu(l I l)-COR), miedz-dipirometen

(Cu(ll)-DPM) oraz ich potqczenie miedz-korol-miedz-dipirometen (Cu(lll)-COR-Cu(ll)-

DPM) na elektrodach zlotych. Badalismy rowniez proces przeniesienia ladunku

w tych

kompleksach: Cu(ll)-dipirometen, Cu(lll)-korol zlokalizowanych

w

jednej

czqsteczce orazjedna nad drugq, tak jak zobrazowalam na rysunku 7. Zastosowane

w tej pracy zwiqzki chemiczne zostaty zsyntetyzowane w laboratorium Profesora
Wima Dehaena. Wszystkie opracowane warstwy scharakteryzowalam Wzy pomocy
cyklicznej woltamperometrii iwoltamperometrii fali prostokqtnej

w 0.1 M KCl. Dla

warstwy Cu(lI)-DPM zaobsenruowatam dwa piki w cyklicznej woltamperometrii przy
szybkoSci przemiatania potencjalu 0.1 V/s przy dodatnich potencjalach. anodowy

ptzy +0.266

t

0.002

V ikatodowy przy +0.199 t 0.010 V.

Natomiast, kompleks

Cu(llI)-COR wykazal aktywnoSc redoks przy ujemnych potencjalach,

z

anodowym

ikatodowym pikiem, przy potencjatach odpowiednio'. -0.217 10.010 V oraz -0.282!
0.010 V. Dla samoorganizujqcych sig warstw zawierajqcych dwa typy miedziowych
centrow: Cu(ll)-DPM-Cu(lll)-COR zaobserwowalam dwie pary pikow, przy potencjale
dodatnim (+0.tgSt 0.014
i -0.357

!

V i+0.146

!

0.005 V) oraz ujemnym (-0.208 10.002 V

0.022 V). A zatem obecnoSc centrum Cu(llI)-COR w warstwie Cu(l|)-DPM-

Cu(llI)-COR spowodowalo przesuniqcie anodowego piku o -71 mY i katodowego piku

o -53 mV dla centrum Cu(ll)-DPM w kierunku ujemnych potencjalow. Przesuniqcie
piku katodowego dla centrum Cu-COR w mieszanej warstwie wynioslo -75 mV.
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llustracja r62nych metod modyfikacji _ele-[tr9d zlo$ch
el;ktroakt),wnych: cu(l ).11PM, Cu(l I )-CoR orez cu( )-DPM-Cu( I )-CoR'

Rysunek

7,

I

I

II

I

w celu

uzyskania warctw

I

L7

Utlenienie Cu(l) w kompleksie z dipirometenem bylo ulatwione z powodu obecnoSci
kompleksu Cu(lll) z korolem w mieszanej monowarstwie. Prawdopodobnie z powodu

zmiany gqstosci elektronowej na DPM wynikaj4cej

z sqsiedztwa centrum

COR. Opracowane warstwy scharakteryzowalam rowniez Wzy

Cu(lll)pomocy

woltamperometrii fali prostokqtnej (rysunek B).
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Rysunek 8. Woltamperogramy fali prostokqtnej otrzymane dla elektrod zmodyfikowanych warstwami:
Cu(ll)-DPM, Cu(lll)-COR oraz Cu(ll)-DPM-Cu(lll)-COR w roztworze 0.1 M KCl, krok potencjalu: 10
mV, czqstotliwo6c fali prostokqtnej: 25 Hz, amplituda fali prostokqtnej. 25 mV [publikacja H3].

Zarejestrowalam

piki prqdu dla Cu(ll)-DPM i Cu(lll)-COR ptzy

odpowiednio +0.218

t

0.010 V oraz -0.187

t

potencjale

0.003 V. Dla warstwy: Cu(ll)-DPM-

Cu(llI)-COR zaobserwowalam dwa piki, przy dodatnich warto6ciach potencjalow
+0 188 10.008 V i ujemnych -0.260

ujemnych potencjalow

w

t

0.018 V. Oba piki byly przesuniqte w kierunku

porownaniu

z pikami otrzymanymi dla

warstw

z pojedynczymi centrami Cu(ll)-DPM i Cu(ll|)-COR. Przesuniqcie to bylo wigksze dla
Cu(lll)-COR (-73 mV) niz Cu(ll)-DPM (-30 mV). W kolejnym kroku, przeprowadzllam

rowniez pomiary elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej dla wszystkich
warstw

w obecnoSci pary redoks [Fe(CN)6]3-l[Fe(CN)6]o- *

rozlworze wodnym

stosujqc potencjal formalny +0 170 V. Wyznaczylam stale przeniesienia elektronow
dla warstw Cu(lI)-DPM i Cu(ll|)-COR, ktore wyniosty 7-8x10-3 cm/s. Dla Cu(l|)-DPM18

Cu(lll)-COR warto6c stalej transferu elektronow byla

niZsza

i wyniosla 1x10-3 cm/s, prawdopodobnie z powodu mniejszej przepuszczalnoSci dla
[Fe(CN)6]3-l[Fe(CN)6]a- przez grubszq warstwq. Na postawie wartoSci maksimum kqta

fazowego

dla warstwy

Cu(ll)-DPM-Cu(lll)-COR

(63") stwierdzilam,

2e

przepuszczalno5c jonow przez tq warstwg jest najmniejsza.

Uzyskane wyniki potwierdzity obecno6c

na powierzchni elektrod ztotych

dwu-

centrowej warstwy redoks aktywnej zawierajqcej kompleksy Cu(ll) z dipirometenetem

i Cu(lll) z korolem otaz wykazaNy wzajemny wptyw obecnoSci obu centrow w jednej
czqsteczce.
3. Formowanie redoks aktywnej warstwy opaftej o kompleks niklu(ll) z porfirynq
i

jej zastosowanie do przylqczenia sondy DNA z wykorzystaniem reakcji typu

,,click".

l. Grabowska., M Zborowska, N. T Nguyen, W. Dehaen, E. Stulz, J. W. Wood,
H Radecka, J Radecki,2Ol4,,,Deposition of Ni(ll)porphyrin monolayer on the gold electrode

H1.

via azide-alkyne click-coupling and its electrochemical characterizalion", lnternational Journal
of Electrochemical Science, 9, 5948-5960

Zainspirowana duzym zainteresowaniem warstwami zawierajqcymi zwiqzki
metalomakrocykliczne osadzonymi na powierzchniach stalychl0" podjglam kolejne

badania zwiqzane

z lym tematem.

SpoSrod wielu metalomakrocykli, szczegolne

zainteresowanie zyskaty metaloporfiryny.too-o Stanowi4

one dobry model

do

potencjalnego zastosowania w chemicznych sensorach jak rownieZ, lako model do

badan reakcji przeniesienia elektronow w redoks aktywnych warstwach. Glownym

celem

tej pracy byto opracowanie warstw redoks aktywnych opartych

o metaloporfiryny. BezpoSrednie osadzanie tiolowych pochodnych metalopotfiryn na
zlocie jest utrudnione, gdyz tiol moze reagowac

z

metalem

w podirynie. Moze

to

powodowac zablokowanie centrum metalu.11 Dlatego poszukuje sig alternatywnych
metod osadzania tego typu zwiqzkow na powierzchniach statych. Jednq z nich jest
19

zastosowanie tzw. reakcji typu ,,click". Glowne zalely

tej reakcji to: uzycie latwo

dostqpnych substratow, brak powstajqcych produktow ubocznych, prowadzenie
procesu w tagodnych warunkach.12" Szeroko stosowana jest reakcja katalizowana

jonami Cu(l) 1,3-cykloaddycji azydkow do alkinow.l2b Jony Cu(l) tworzE sig z soli

Cu(ll)

i

askorbinianu sodu uZytego jako reduktor. lnnq mozliwo6c stanowi

zastosowanie komercyjnie dostqpnego katalizatora, takiego
Zastosowanie jonow Cu(l) nie jest zalecane

jak

[CuBr(PPh3)3].

w przypadku przylqczania DNA do

powierzchni z wykorzystaniem tej reakcji. Dlatego, w przypadku reakcji ,,click" i DNA

stosuje sig ligandy, ktore stabilizujq jony Cu(l) i zapobiegajq uszkodzeniom DNA.
AlternatywE jest zastosowa

n

ie od powied n ich cykloal

ki

no*

1

3a'b

W ramach pracy H1 zajqlismy sig opracowaniem metody przylqczania Ni(ll) porfiryny
z dwiema grupami azydkowymi do elektrody zlotej zmodyfikowanej tiolami z grupami

alkinowymi,

z

wykorzystaniem reakcji typu ,,click". Jako kalalizatora uzyto

komercyjnie dostgpnego zwiqzku: [CuBr(PPh3)3]. Natomiast, Ni(ll) porfiryna zostala
zsyntetyzowana w laboratorium Profesora Wima Dehaena w Belgii.

W

pienruszym

przylqczania

kroku badan zoptymalizowalam warunki reakcji typu

Ni(ll) porfiryny do elektrody zlotej.

,,click"

OtrzymanE warstwq

scharakte ryzowalam przy uZyciu cyklicznej woltamperometrii, woltamperometrii fali

prostokqtnej oraz woltamperometrii pulsowej roznicowej

Czq5ciowo odwracalny proces zwiqzany

z

w roztworze 0.1 M

KCl.

Ni(ll)/Ni(lll) zaobsenruowalam Wzy

ujemnych waftoSciach potencjalu. Zarejestrowalam

dwa piki w

cyklicznej

woltamperometrii, przy szybkoSci przemiatania potencjalu 0.1 V/s, przy -0.150

0.023

V oraz -0.215 t 0.003 V. W

zaobsenrvowalam pik w pozycji -0.234

przypadku woltamperometrii

t

t

fali prostokqtnej

0.016 V. OpracowanE i scharakteryzowana

warstwg zastosowalam do przylqczenia sekwencji oligonukleotydowej zawierajqcej

lqcznik cykloalkinowy (BCN-ssDNA), wedlug schematu przedstawionego na rysunku
9.
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Rysunek 9. Struktura chemiczna lqcznika cykloalkinowego z ssDNA (BCN-ssDN A) oraz schemat
przylqczenia DNA z tym lqcznikiem do redoks aktywnej warstwy N3-Ni(ll) porfiryna

Reakcja

ta nie wymaga zastosowania cytotoksycznych jonow Cu(l). Proces

Wzy+qczenia sondy oligonukleotydowej

do warstwy

obsenruowalam wykonujqc

pomiary woltamperometryczne. Przed osadzeniem sondy
zaobsenruowalam

Natomiast

pik przy

- -

0.224

po ptzy+qczeniu sondy

potencjale -0.255 V z maksimum

Vi

maksimum warloSci prqdu -5x10-B A.

oligonukleotydowej, zaobserwowalam pik przy

prEd

u 21x10-B A. A zatem przylqczenie sondy DNA

spowodowalo obnizenie prqdu reakcji redoks Ni(ll)/Ni(lll)
przesuniqciem potencjalu

nukleotydowej

w kierunku

z

jednoczesnym

bardziej ujemnych potencjalow. W ramach

przedstawionej pracy opracowali6my skutecznA metodQ przylqczania sondy DNA

21.

z

tEcznikiem cykloalkinowym

do redoks aktywnej warstwy zawierajqcej Ni(ll)-

podirynq.

4. Opracowanie elektrochemicznych genoczujnikow opartych

o

warstwy redoks

aktywne zawierajqce sondy DNA zmodyfikowane nowymi znacznikami:

z

kompleksem Co(ll)

porfirynq

lub kompleksem

Fe(lll)

z klasterem boru.

H2 l. Grabowska, D. G. Singleton, A. Stachyra, A Gora-Sochacka, A. Sirko,
W Zagorski-Ostoja, H Radecka, E Stulz, J. Radecki, 2014, ,,A highty sensitive
electrochemical genosensor based on Co-porphyrin-labelled DNA", Chemicat
Communicaflons, 50, 4196 - 4199.
H4 l. Grabowska, A. Stachyra, A. Gora-Sochacka, A Sirko, A. B Olejniczak,
z J. Lesnikowski, J. Radecki, H Radecka, 2014, ,,DNA probe modified with 3-iron
bis(dicarbollide) for electrochemical determination of DNA sequence of Avian lnfluenza Virus
H5N'1", Biosensors and Bioelectronics 51, 170 - 176.

Jednym z glownych priorytetow w rozwoju wspolczesnych technik analitycznych jest

poszukiwanie bardzo czutych

i

szybkich technik, kt6re znajdq zastosowanie

w diagnostyce medycznej, kontroli zywno6ci, czy te2 badaniach Srodowiskowych.
Bardzo obiecujqca jest technologia elektrochemicznych genoczujnikow, glownie

z

powodu ich prostego oprzyrzqdowania, szybkiego

i czulego oznaczania

komplementarnych sekwencji DNA.14 W ramach wyZej wymienionych prac: H2 i H4
wlqczylam sig

w cykl badan prowadzonych w Zakladzie Biosensorow

Bioelektroanalizy pod kierunkiem Profesor Hanny Radeckiej

i

i Pracowni

Profesora Jerzego

Radeckiego, ktore polqczyly charakter badah podstawowych i aplikacyjnych. Badania

te jak przedstawiono wcze5niej zwiqzane sq. z
aktywnych

i

wlaSciwosciami warstw redoks

mechanizmami generowania sygnalu elektrycznego. Natomiast,

zastosowanie konkretnych modyfikowanych sond DNA do konstrukcji genoczujnikow

postuzyly

w

do wykrywania wirusa ptasiej grypy H5N1. Badania

wykonywalam

ramach projektu pt. ,,Centrum Biotechnologii produktow leczniczych. Pakiet

22

innowacyjnych biofarmacetyk6w dla terapii

i

profilaktyki ludzi

i zwierzqt". Wyboru

konkretnych sekwencji sond DNA dokonano w laboratorium Profesor Agnieszki Sirko
w lnsgflucie Biochemii i Biofizyki PolskiejAkademii Nauk w Warszawie.
W$r6d wielu genoczujnik6w, wyr62nia siq takie, w kt6rych znaczniki redoks pr4lqcza

sig w spos6b kowalencyjny do sondy DNA, najczqsciej na koficu DNA tak' aby po

pzylqczeniu

tej sondy do elektrody

znacznik znajdowal

sie najdalej od

jej

powierzchni. Sq to gl6wnie czqsteczki ferocenu lub te2 btqkitu metylenowego,ts''b

\Afir62nia siq

w tym pzypadku dwa mechanizmy

generowania sygnalu oparte

o zmiany struktury DNA pzed i po hybrydyzacii, zuiqzane ze zmianq
znacznika redoks od powierzchni
nazwa ne w l iteratu rze

ang

odlegto5ci

i w konsekwencji zmianq pzeniesienia

lojQzy cznei,,sig

na

l-on

" otaz,,sig na l-off '.

1

ladunku,

6t'b

W badaniach bqdqcych pzedmiotem publikacji H2 u2ylam porfiryny z Co(ll) jako

nowego znacznika redoks prrylqczonego kowalencyjnie do sondy

DNA,

w taki spos6b, 2e znajdowal siq on blisko powierzchni elektrody ijego odleglo66 od
powierzchni elektrody po hybrydyzacji praktycznie nie zmieniala sig (rysunek 10).

Sonda ta zostata zsyntetyzowana

w

laboratorium Profesora Eugena Stulza

na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii'

Ryaunek '10. ilustracja mechanizmu generowania sygnalu w_qzyp{kg_g9n99z^u[ilft zawierajqcego
e6(tt)-porfiryng (P). Sekwencje nukleotyd6w sondy: 5'-(SS-!EG_)3-ATP TGG AGC TAT AGC AGG TTg' i'sbiweniji komplementarnej: 3'-TAA ACC TCG ATA TCG TCC AA-5' [publikacja H2J'
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ObecnoSc znacznrka redoks na elektrodzie potwierdzilam przy pomocy cyklicznej

woltamperometrii

i

plusowej roznicowej woltamperometrii.

Zaobsenruowalam

czgsciowo odwracalny proces redoks Co(ll)/Co(lll). Zarejestrowalam piki ptzy
potencjale +0.285

V

t

0.022

Y oraz +0.190 t 0.014 V. Aby znale2c

zale2no5c

pomiqdzy stgzeniem komplementarnej sekwencji DNA a wielko6ciq natqzenia piku
prqdu reakcji utlenienia

i redukcji jonow Co(ll) zastosowalam woltamperometriq

fali

prostokqtnej (rysunek 1 1a). Dodatek DNA komplementarnego spowodowal obnizenie

prqdu faradajowskiego Co(ll)/Co(lll) w zakresie stgzen od 10 do 80 fM. Natomiast
obecnoSc DNA nie-komplementarnego
1

nie spowodowala zmian prqdu

(rysunek

1b,c), a zalem genoczujnik byt selektywny.

.?v

Rysunek 11. Przykladowe woltamperogramy fali prostokqtnej otrzymane dla elektrod zlotych
zmodyfikowanych sondq DNA z Co-porfiryn4 otrzymane po hybrydyzacji z (a) 2O-merow4 calkowicie
komplementarnqsekwencje, (b) sekwencjq zlrzema komplementarnymi zasadamiw zakresie stqzen:
10,20,40,60 i80 fM, (c) kzywe relatywnych zmian prqdu redoks Co(ll)/Co(lll)wzglgdem log stgzenia
2O-merowych sekwencji DNA: (.) calkowicie komplementarnej, (.) sekwencji z lrzema
komplementarnymi zasadami, (A ) sekwencji z jednE komplementarnq zasadq oraz (o) calkowicie niekomplementarnej sekwencj i Ipublika

c1a

H2l

Wyznaczylam limit detekcji rowny 21 fM. Precy4a pomiaru byla bardzo dobra
(3.6%). Przechowywanie elektrod przez

3 dni w 4oC nie wptynqlo na dzialanie

genoczujnika.
24

Zalo2yli6my, Ze mechanizm generowania sygnalu

w przypadku tego genoczujnika

opiera siq na zmianie dostqpno5ci jonow obecnych w elektrolicie podstawowym do

centrum redoks przed
,,signal-on"

-

i

po procesie hybrydyzaqi

,,signal-off".

i

nie jest on oparty

o

schemat

W celu potwierdzenia tego zalo2enia wykonalam szereg

pomiarow cyklowoltamperometrycznych,

w

obecnoSci ro2nych elektrolitow

podstawowych: CsCl, KCl, NaCl, NaNO3, NaBFa, NaClOa. NaCl, elektrolit o najmniej

lipofilowym anionie i kationie okazal siq najlepszym elektrolitem podstawowym. Po

procesie hybrydyzacji, kompleks porfiryny

w

z Co(ll) jest bardziej osadzony

dupleksie. Poza tym utworzenie helisy spowodowalo, 2e Srodowisko wokol

porfiryny-Co(ll) stalo sig bardzie polarne. A zatem dostgp tych hydrofilowych jonow
do centrum redoks jest dodatkowo utrudniony, co skutkuje obnizeniem prqdu redoks
Co(ll)/Co(lll) (rysunek 1 0).
Jak wspomnialam powyzej, najczgsciej stosowanymi znacznikami redoks uzywanymi

w

znakowaniu sond DNA

stosowanie

z

sq ferrocen lub btqkit metylenowy. Sq one czqste

powodu odwracalnych wla6ciwoSci redoks

w odpowiednich oknach

potencjalu. Oprocz ich zalet, wyroznia siq takZe ich nieliczne wady, takie jak na

przyklad tendencje

do niespecyficznych

oddzialywan

ze skladnikami serum.17

Dostrzeglam istniejqcq potrzebg poszukiwania nowych znacznik6w redoks
iwlEczylam sig w ten nuft badan. W pracy H4 zastosowalam nowy stabilny kompleks

jonow Fe(lll) z klasterem boru. Sonda DNA z kowalencyjnie dol4czonym do niej
kompleksem jonow Zelaza

(lll) z

klasterem boru zostala zsyntetyzowana

w laboratorium prof. Zbigniewa LeSnikowskiego z lnstytutu Biologii Medycznej PAN
w t-odzi. Kompleks ten byl przylqczony do sondy DNA z zastosowaniem reakcji typu
,,click". Natomiast, calq sondq przylqczylam do elektrody ztotej

w taki sposob, by

znacznlk redoks znajdowat siq jak najblizej powierzchni elektrody. Jest to nowoSc
25

w por6wnaniu z pzykladami opisanymi w literatuze. Do gzylqczenia sondy DNA
z Wupq aminowq (rysunek 12) do powiezchni elektrody zlotei u2ylam powszechnie
stosowanej metody polegajqcej na twozeniu wiqzania amidowego pomiqdzy Wupq

aminowq sondy
z

u2y ciem

a

grupq karboksylowq obecnq na powiezchni elektrody zlotel

karbodiimidu i bearodnika kwasu bursztynowego,

o
5'+{t{2- (c}l2tr- o -

il

?-

O=Fc

i;.BH

o

o.B

GCH

OH

o
oH-P=o
I

I

O

- C CT€AAGGA€AG.AGA.AGA.AG.3'

Rysunek 12. Struktura ohemiozna sondy DNA zawierajqcej klaster boru z 2elazem (lll).

Wykonalam pomiary cyklowoltamperometryczne, kt6re potwierdzily obecno66 sond

na powiezchni elektrody zlotej. Na woltamogramach otrzymanych przy szybko6ci
przemiatania potencjatu 0.1 V/s zaobsenrowalam czg5ciolo odwracalny proces
redukcji i utlenienia Fe(lll)
+0,203

t

pzy

potencjalach odpowiednio +0,285

t

0.005

V oraz

0.014 V. Natomiast liniowa zale2nof;t migdzy wartoSciami anodowego

i katodowego piku prqdu a zmiennq szybko$ciq skanowania potwierdzila
sondy DNA

z

klasterem boru

z 2dazem na powiezchni

obecno66

elektrody zlotej. Pokrycie

powierzchni tq sondq wynioslo 16-32 pmol/cm2, co daje 9.6 x1012 do 1.9

x

1013

molekul na cm2 powierzchni. Tak pzygotowane elektrody zastosorvalam do badania
procesu hybrydyzagi z 20-merowymi komplementamymi sekwencjami DNA oraz 180
nukleotydowymi produktami PCR zawieralqcymi tq sekwencjg w r62nym polo2eniu,

Rejestrowalam zmiany elektroaktynrno5ci
woltamperometrii

fali

prostokqtnej,

po

jon6w Fe(lll) ptzy

procesie hyfidyzacji

z

pomocy

2O-merowym

26

komplementarnym

i

nie-komplementarnym DNA, w zakresie stqzen 0.01

-

0.5 fM

(rysunek 13). Wzrost stgzenia DNA komplementarnego spowodowal obnizenie
wartosci piku prqdu redoks Fe(lll) iprzesunigcie potencjatu piku prqdu w kierunku

bardziej ujemnych potencjalow. Natomiast, wzrost stqzenia DNA

nie-

komplementarnego nie spowodowal tych zmian. Wyznaczylam limit detekcji rowny

0.03 fM. Opracowany genoczujnik selektywnie rozpoznaje 2O-merowq sekwencjq
znajdujEcq sig

koncu

w roznych

pozycjach

3', na koncu 5' i

w 180 nukleotydowych produktach PCR,

posrodku. Proces hybrydyzacji

zawierajqcymi sekwencje znajdujqce sig na kor'rcu

3' oraz w

z

na

produktami pCR

Srodku spowodowal

podobne zmiany wartosci prEdu redoks. Natomiast sekwencja znajdulqca sig na
koncu 5' oraz produkt PCR nie zawierajqcy tej sekwencji wykazaly mniejsze zmiany.
Zaproponowali6my mechanizm generowania sygnalu analitycznego, ktory oparty jest

o zmiang gruboSci podwojnej warstwy w wyniku utworzenia podwojnej helisy
i zatopieniu w niej klasteru boru z 2elazem. Ponadto, mechanizm ten oparty jest na
zmianie Srodowiska wokol centrum redoks na bardziej polarne,

ladunku ujemnego na granicy faz.

Z lych

z powodu

powodow, dostqp anionow

z

wzrostu

elektrolitu

podstawowego do centrum redoks w celu zrownowa2enia ladunku jest utrudniony.

W konsekwencji obserwuje siq obnizenie prqdu reakcji utlenienia i redukcji jonow
Fe(ll)/Fe(lll). Wyniki przedstawione w tej pracy sq takze przedmiotem zgloszenia
patentowego numer. P.400337, ktorego jestem wspolautorkq.

-1

';,fto\r'L

("i r,,, u \-l i ['.r-
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Rysunek 13. Przykladowe woltamogramy fali prostokqtnej otrzymane dla elektrod zmodyfikowanych
sonda DNA zawierajacE kompleks klasteru boru z Zelazem (lll) otrzymane w wyniku hybrydyzacji
z. (A) 20-merowA komplementarna sekwencja DNA oraz (B) 20-merowq nie-komplementarnq
sekwencjaDNA, wzakresie stgzei: (b) 0 01, (c)0.05, (d)0.1, (e) 0.5 fM Ipublikacja H4].

5.Opracowanie elektrochemicznego genoczujnika opartego

o

pojedynczq

elektrodq zmodyfikowanq dwiema redoks-aktywnymi sondami
znakowanymi ferrocenem

i

DNA

blqkitem metylenowym przeznaczonego do

oznaczania dwoch roZnych sekwencji DNA wirusa ptasiej grypy.
H5. l. Grabowska, K. Malecka, A. Stachyra, A. Gora-Sochacka, A. Sirko, W. Zagorski-Ostoja,

H. Radecka,

J

Radecki, 2013, ,,Single electrode genosensor for simultaneous determination

of sequences encoding hemagglutinin and neuraminidase of Avian lnfluenza Virus Type
H5N'1", AnalyticalChemistry,85, 10167

-

10173

Doniesienia o badaniach zwiqzanych z mozliwo5ciq jednoczesnego oznaczania wielu

sekwencji DNA w trakcie jednego pomiaru sq nieliczne.ls Oznaczanie wykonuje sig
na przyklad w zminiaturyzowanym zintegrowanym systemie, w ktorym modyfikuje siq

wybranymi sondami okre5lonq ilo6c mikroelektrod

z elektrod.le System taki

wiq.ze sig

z

i

rejestruje sygna+y

z

kaZdej

opracowaniem skomplikowanej technologii

przygotowania urzqdzenia jak ijego wysoka cenE. W zwiqzku z tym, alternatywE sq

rczwiqzania typu modyfikacji jednej elektrody dwiema roznymi sondami DNA
znakowanymi roznymi znacznikami redoks
komplementarnych
rozpoczQliSmy

w

i

jednoczesnego oznaczania dwoch

do nich sekwencji DNA. Wlqczajqc siQ w ten nurt

badan,

naszym laboratorium opracowanie genoczujnika opartego
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o pojedynczE elektrodg zlotq zmodyfikowanq dwiema sondami DNA, zawierajEcymi
sekwencje DNA pochodzqce od dwoch glikoprotein wirusa H5N1

-

hemaglutyniny

otaz neuraminidazy. Jedna z sond, znakowana btqkitem metylenowym

(MB)

zawierala sekwencjq pochodzqcq od neuraminidazy. Natomiast druga, znakowana

ferrocenem

(Fc) zawierala sekwencjq

pochodzqcq

od

hemaglutyniny.

ZmodyfikowanE w ten sposob elektrodg traktowalam mieszaninq dwoch sekwencji
komplementarnych do obu sond w zakresie stgzen od B do 100 nM i rejestrowalam

woltamogramy fali prostokqtnej (rysunek 144). Zale2noSc natqzenia piku prqdu od

stqzenia (rysunek 148) dla obu sond byla liniowa

w

zakresie stqzen 20-80 nM.

Wyznaczylam rowniez limity detekcji, ktore wyniosly odpowiednio 21

i 18 nM dla

sekwencji pochodzqcej od neuraminidazy oraz hemaglutyniny.

B
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Rysunek 14. (A) Przykladowe woltamperogramy fali prostok4tnej otrzymane dla elektrod
zmodyfikowanych sondami z ferrocenem oraz btgkitem metylenowym zarejestrowane po hybrydyzacji
z sekwencjami komplementarnymi do obu sond wzakresie stgZeh: (b) B nM, (c) 10 nM, (d) 20 nM, (e)
40 nM, (f)60 nM, (g) 80 nM i(h) 100 nM, (B) zale2noSczmiany piku prqdu elektrod zmodyfikowanych
sondami

z ferrocenem oraz blqkitem metylenowym od stqzenia sekwencji komplementarnych

DNA

[publikacja H5]

Zalo?yliSmy, 2e opracowany genoczujnik bgdzie pracowal w opisanym powyzej trybie

wylqczonym

(ang

,,signal-off"). Rozpoczynajqc badania spodziewalismy sig, 2e
29

sygnaty dla obu sond bqdqwy2sze dla pojedynczej nici DNA,

i

bqdq malaly dla

dupleksu, powstalego po hybrydyzaqi, ktory staje sig bardziej sztywny, co powoduje

wzrost odlegloSci znacznika redoks od powierzchni elektrody.

Jednak

2e pik pochodzqcy od reakcji

redoks

przeprowadzone eksperymenty wykazaly,

ferrocenu roSnie wraz ze wzrostem stgzenia DNA komplementarnego, natomiast pik
pochodzqcy od reakcji redoks blqkitu metylenowego maleje wraz ze wzrostem tego

stgzenia. A

zatem, opracowany genoczujnik pracuje

jednoczeSnie

w trybie wlqczonym (ang."signal-on") orazwylqczonym (ang. ,,signal-off"). Zjawisko to

mozna wytlumaczyc

na podstawie mozliwosci tworzenia dimerow dla

oligonukleotydowej sekwencji charakterystycznej dla hemaglutyniny. Potwierdzono to

rowniez na podstawie obliczen energii tworzenia dimerow dla tej sekwencji, ktora

wyniosla -12.87 kcal/mol.

A

zatem,

z

powodu mozliwosci tworzenia dimerow,

znacznik ferrocenowy na pojedynczej sondzie znajduje sig daleko od elektrody (brak

i

utworzeniu

z tym jedna

czqsleczka

pikow w woltamperometrii fali prostok4tnej). Po procesie hybrydyzaqi
sztywnego dupleksu, dimer ulega dysocjacji.

z dimeru ulega

hybrydyzacji,

W

zwiqzku

a druga odzyskuje swojq

elastycznosc

i w konsekwencji ferrocen znajduje sig blizej elektrody, co powoduje wzrost prqdu.
Mechanizm zobrazowalam na rysunku 15.

W owczesnym czasie byl to

przyklad podwojnego genoczujnika pracujqcego

pierurrszy

w podwojnym trybie. wlqczonym

iwylqczonym.
1,tL

\t

L-

y{,

t--
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Au

Rysunek 18. Schemat ilustrujqcy zasadg dzialania genoczujnika zawieraiqcego dwie r62ne sondy
DNA znakowane ferrocenem (Fc) oraz blqkitem metylenowym (MB) i pracujqcego w trybie wlqczonym
i wytqczonym jednocze6nie [publikacja H5].
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S Ozsoz, Electiochemicat DNA Biosensors, CRC press
]iV
- (a) J. Y Zhuang, L. B. Fu, D. P. Tang, M. D. Xu, G. N. 20.12.
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tt E. E. Ferapontova, f. V. Gothelf, Effect of Serum on an RNA
Aptamer-Based Electrochemical
Sensor for Theophylline, Langmuir,2009 (25) 4279.
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Za najwa2niejsze moje osiqgnigcia w ramach przedstawionych do oceny prac
uwa2am:
o Opracowanie metody wprowadzania redoks aktywnych centrow w postaci Cu(ll)

do monowarstwy popzez reakcjg kompleksowania Cu(ll)

z

czqsleczkami

dipirometenu przeprowadzonq na powierzchni elektrod zlotych.

. Opracowanie

metody tworzenia redoks aktywnych dwucentrowych warstw na

powierzchni elektrod zlotych

w oparciu o kompleksy dipirometenu z

Cu(ll)

i korolu z Cu(lll).

.

Wykorzystanie reakcji typu ,,click do przylqczania Ni(ll) porfiryny
azydkowymi

z

grupami

do grup alkinowych pochodnych tiolowych osadzonych na

powierzchni elektrody zlolej i wykazanie, 2e warstwa ta jest odpowiednia do
przylqczenia sondy oligonukleotydowej

z udzialem reakcji typu ,,click" bez

udzialu jonow Cu(l).

Opracowanie nowego typu elektrochemicznego genoczujnika opartego

o

elektrody zlote zmodyfikowane sondq DNA

z Co(ll), czulego i

selektywnego

w

z elektroaktywnA porfirynq

zakresie femtomolowego stqzenia

komplementarnych 2O-merowych sekwencji DNA pochodzqcych od wirusa
ptasiej grypy H5N1.

Opracowanie nowego typu genoczujnika, w ktorym znacznik redoks w postaci

kompleksow Fe(lll)

z

klasterem boru przylqczony

jest

do sondy DNA, selektywnego i czulego w stosunku do komplementarnych
sekwencji: 2O-merowych jak i produktow PCR pochodzqcych od wirusa ptasiej
grypy H5N1, o limicie detekcji rzgdu 0.03 fM.

Opracowanie genoczujnlka zawierajqcego dwie ro2ne sondy DNA znakowane

ferrocenem

i

blgkitem metylenowym, ktory zastosowany zostal

do

jednoczesnego oznaczania dwoch roznych komplementarnych sekwencji
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oligonukleotydowych pochodzqcych

z genow kodujqcych odpowiednio

hemaglutyning i neuraminidazq wirusa ptasiej grypy H5N1.

6. Moje plany na przyszloSc pracy naukowel

Swoj dalszy rozwoj naukowy wiqlq

z

kontynuacjE badan

w

ramach opisanej

tematyki. Mam zamiar poszukiwac nowych elektroaktywnych kompleksow i pracowac

nad zastosowaniem ich do konstrukcji bioczujnikow: genoczujnikow jak rowniez
immunoczujnikow. Ten bardzo ciekawy temat wiqze sig z wieloma zagadnieniami,
ktore wymagaja dalszego badania i studiowanra.
Oczekiwania wspolczesnego swiata wiq2q siq z opracowywaniem nowych szybkich,

tanich i skutecznych metod wczesnej diagnozy wielu chorob. Rozwoj nanotechnologii

i
w

pojawiajqce siQ nowe materialy
konstrukcji bioczujnikow

o

coraz

i

surowce pozwalajq na zastosowanie

to

ich

lepszych cechach uzytkowych. Nie bez

znaczenia pozostaje poszukiwanie systemow pozwalajqcych

na oznaczanie

wielu

analitow w jednym pomiarze. Ponadto, walidacja bioczujnikow w wielosktadnikowych

matrycach i probkach realnych z wielu powodow jest zaniedbywana. A zatem sporo
jest jeszcze do zrobienia w tej tak intensywnie rozwijajqcej siq dziedzinie.
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5. Omowienie pozostalych osiqgniqc naukowo-badawczych.

5.1

Wykaz innych (nie wchodz4cych w sklad

osiEgnigcia
wymienionego w punkcie 4l opublikowanych przed doktoratem prac
naukowych w czasopismach znajduj4cych sig w bazie Journal Citation
Reports (JCR):
M1.

f. Szvmanska, H. Radecka, J. Radecki, M. Pietraszkiewicz, O.

Pietraszkiewicz,
2003, ,,Recognition of monohydrogen anions of geometrical and positional isomers of
dicarboxylic acids based on polymeric liquid membranes incorporating polyamine
host", Electroanalysis, 1 5, 294-302.
lF (2003): 1.811

M2.

l. Szvmafiska, H. Radecka, J. Radecki, D. Kikut-Ligaj, 2001,

,,Fullerene modified
supported lipid membrane as sensitive element of sensor for odorants", Biosensors &
Bioelectronics, 16, 91 1-915.
lF (2001):2.714
M3.

l. Szvma6ska, K. Ocicka, H. Radecka, J. Radecki, H. J. Geise, P. Dieltiens,
K. Aleksandrzak, 2001,,,Methoxy-substituted derivatives of 1,4-bis(2-phenyl ethenyl)
benzene and 1,4-bis (2-phenylethyl)benzene as ligands in ion-selective electrodes
for lead ions", Materials Science and Engineering C, 18, 171-176.
lF (2001): 0.905
M4.

l.

H. Radecka, J. Radecki, 2001, ,,Electrochemical impedance
for the investigation of odorants interaction with thiol layer

Szvmafska,

measurements

immobilized onto gold electrode", Sensors and Actuators 8,75, 95-100.
lF (2001): 1.44
M5.

l. Szvmafska, H. Radecka, J. Radecki, M. Pietraszkiewicz, O. Pietraszkiewicz,

2000, ,,Polymeric liquid membrane electrodes incorporated with macrocyclic
hexaamines for screening adenine nucleotides", Combinatorial Chemistry & High
Throughput Screening, 3, 509-517.
lF (2000): 2.341
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M6.

T'Piotrowski,!..lz@.,H.Radecka,J.Radecki,M.Pietraszkiewicz,

O. Pietraszkiewicz, K. Wojciechowski, 2000, ,,lnfluence of substituents in nitrogen
atoms in macrocyclic polyamine incorporated into poly(vinyl chloride) matrix liquid
membrane on its potentiometric response to neutral phenols", Electroanalysis, 12,
1397-1402.
lF (2000): 1.972

5.2 Omowien ie os iqg n i gc nau kowo-badawczych uzyskanych przed do kto ratem.

W czeruvcu 1998 roku ukonczylam studia magisterskie na Wydziale Chemicznym
Politechniki Gdanskiej. Pracg

w Zakladzie Biosensorow w

lnstytucie Rozrodu

Zwierzql i Badan Zywno5ci PAN w Olsztynie rozpoczqlam w listopadzie 1998 roku.

Swoje zainteresowania, dzigki inspiracji, wprowadzeniu

i

pomocy Pani Profesor

Hanny Radeckiej otaz Pana Profesora Jerzego Radeckiego skierowalam

na

poczqtku na metody potencjometryczne. W owczesnym czasie doSc dobrze opisane
i scharakteryzowane byly elektrody jonoselektywne z cieklq membranq przeznaczone

do oznaczania wielu kationow. Niezbyt liczne byty doniesienia o elektrodach, ktore
wykazywalyby selektywno6c

w

stosunku

do anionow

nieorganicznych

lub

leZ

organicznych. Ponadto, nowo6ciq byto potencjometryczne oznaczanie zwiqzkow
obojqtnych elektrycznie. Elektrody

z

cieklq membranq sktadajq siq

z lipofilowego

tozpuszczalnika organicznego, lipofilowego receptora umieszczonego

w

materiale

podtrzymujEcym z polichlorku winylu i czqsto lipofilowej soli stosowanejjako dodatek.

W swoje owczesne zainteresowania wlqczylam makrocykliczne poliaminy i badalam

ich receptorowe

wlaSciwoSci

w

cieklych membranach

z

polichlorkiem winylu.

Polimerowe ciekle membrany zawierajqce makrocykliczne heksaaminy generujq

ujemnq potencjometrycznq odpowiedz

w

obecnoSci obojqtnych elektrycznie

izomerow dihydroksybenzenu [publikacja
makrocyklicznych poliamin

M6] Cechq

charakterystycznE

jest ich zdolno5c do stopniowego wiqzania jonow

wodorowych. Dlatego cechg

tE wykorzystalam do badania ich

oddziatywan
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z

polianionami nukleotydow adeninowych: ATP (adenozynotrifosforan), ADP

(adenozynodifosforan),

w

AMP (adenozynomonofosforan)

elektrodach

z

ciekt4

membranq Ipublikacja M5]. Kolejnq, bardzo ciekawq cechq makrocyklicznych
poliamin jest to, 2e wykazujq one zdolnoSc do rozpoznawania w roztworach wodnych

anionow o tym samym ladunku, ale rozniqcych siq ich polozeniem. Makrocykliczne
poliaminy zastosowane jako receptory

w polimerowych ciektych

membranach sq

zdolne do rozpoznawania jednoujemnych form kwasow dikarboksylowych, izomerow

geometrycznych: kwasu maleinowego i fumarowego oraz izomerow polozeniowych:
kwasu ftalowego, izo-ftalowego oraz tere-ftalowego [publikacja M1]. SelektywnoSc

tego procesu zale2y od mozliwoSci tworzenia wiqzan wodorowych
protonem

z poliaminy a tlenem z

pomiqdzy

niezdysocjowanej grupy karboksylowej anionu.

Makrocykliczne poliaminy jako receptory

w czujnikach

potencjometrycznych byly

przedmiotem mojej rozptawy doktorskiej, ktorq w pa2dzierniku 2004 roku obronilam
przed Radq Wydzialu Chemicznego na Uniwersytecie Mikotaja Kopernika w Toruniu.
Promotorem w przewodzie doktorskim byta Pani Profesor Hanna Radecka.

W

ramach realizowanego

w

owczesnym czasie

w

Zakladzie Biosensorow

bilateralnego grantu polsko-flamandzkiego pt. ,,Procesy jonowego

i

molekularnego

rczpoznawania zachodzqce na powierzchni modyfikowanych cieklych membran i ich
analityczne zastosowanie" zajglam siq rowniez konstrukcjq nowej elektrody

z cieklq

membranq pzeznaczonej do oznaczania jonow Pb2. [publikacja M3].
Oprocz zainteresowan zwiqzanych

z

elektrodami

z cieklq membranq i

sensorami

potencjometrycznymi, w owczesnym czasie rozpoczglam badania z wykorzystaniem

elektrod zlotych modyfikowanych tiolami. Wqczylam siq

w

realizacjq grantu

pt.

,,Planarna podwojna blona lipidowa (BLM) jako transduktor potencjalowo-prqdowego

biosensora na zwiqzki zapachowe". Badalam oddzialywanie wybranych zwiqzkow
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zapachowych. geraniolu, kumaryny, mentolu, 1-oktanolu oraz B-jononu

z

tiolowq

warstw4 osadzonq na elektrodach ztotych przy pomocy pomiarow impedancyjnych
[publikacja M4]. Oddzialywanie to powoduje zmiany w oporze i pojemnoSci warstwy

tiolowej. Zmiany te korelujq z fizyko-chemicznymi wla6ciwo5ciami i topologicznymi
zwiqzkow zapachowych. Kontynuujqc badania w ramach ww. projektu, zajqlam sig
przygotowaniem czujnika woltamperometrycznego opaftego

o

stabilizowane blonq

lipidowq wysyconq fulerenami przeznaczonego do detekcji zwiqzkow zapachowych

[publikacja

M2]

Podwojnq blonq lipidowq modyfikowalam przez wysycenie

fulerenami, ktore posiadajq cechy mediatora elektronow

i

utatwiajq reakcjq redoks

i formowalam na Swiezo ciqtym drucie stalowym. Zwiqzki zapachowe adsorbujq sie
na powierzchni warstwy lipidowej izmieniajq jej strukture, a w konsekwencji zmienia

sig ilo56 penetrujqcych warstwg jonow markerowych. Zmiany te zale2q od struktury

chemicznej zwiqzkow zapachowych

i

korelujq

ze

wspolczynnikiem podzialu

oktanol/woda oraz momentem dipolowym tych zwiq_zkow.

Wykaz innych (nie wchodzqcych w sktad

osiqgniqcia
wymienionego w punkcie 4) opublikowanych po doktoracie prac naukowych
w czasopismach znajdujqcych sig w bazie Journal Citation Reports (JCR):
5.3

D1.

Malecka, U. Jarocka, J. Radecki, H. Radecka, 2014,
,,Electrochemical biosensors for detection of Avian lnfluenza Virus - current status
f

.

Grabowska.,

K.

and future trends", Acta Biochimica Polonica,61,471
tF

QU\.

- 478.

1 153

D2.

K. Malecka, l. Grabowska, J. Radecki, A. Stachyra, A. Gora-Sochacka, A. Sirko,
H. Radecka, 2013, ,,Electrochemical detection of Avian lnfluenza Virus genotype
using amino-ssDNA probe modified gold electrodes", Electroanalysis, 25, No. 8, 1871

-

1878.

tF (2013).2.502
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D3.

A. Jargito, l. Grabowska, H. Radecka, M. Sulima, l. Marszalek, A. WyslouchCieszynsk?, w. Dehaen, J. Radecki, 20'13, ,,Redox active dipyrromethene-Cu(ll)
monolayer for oriented immobilization of His{agged RAGE domains - the base of
electrochemical biosensors for determination of AB ,u-rrl' Electroanalysis, 25, No.5,
1185-1193.
tF (2013).2.502
D4.

K. Malecka, l. Grabowska, J. Radecki, H. Radecka, A. Stachyra, A. Gora
Sochacka, A. Sirko, 2012, ,,Voltammetric detection of specific DNA sequence of
Avian lnfluenza Virus H5N1 using DNA probe deposited onto gold electrode",
Electroanalysis,24, 439 - 446.
tF (2012)" 2.817
D5.

l. Grabowska., 2011, ,,Reduction of heavy metals transfer into food", Potish Journal
of EnvironmentalSfudies, Vol. 20, No. 3, 635 -642.
tF (2011): 0.508
D6.

W. Nulens, l. Grabowska, H. T. Ngo, W. Dehaen, H. Radecka, J. Radecki,2011,
,,Determination of the surface acidity of a free-base corrole in a self-assembled
monolayer", Journal of lnclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 71: 499 505.

tF (2011): 1.886

D7.

T. lto, l. Grabowska, S. lbrahim, 2010, ,,Chemical force- microscopy for materials
characterizalion", Trends in Analytical Chemistry,29 (3),225

- 233.

tF (2010). 6.602

D8.

l. Grabowska., 2OlO,,,Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Poland: occurrence,
determination and degradation", Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19,
No.1,7-13.
tF (2010): 0.543
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D9.

l.

Grabowska, H. Radecka, A. Burza, J. Radecki, M. Kaliszan, R. Kaliszan,
2010,,,Association constants of pyridine and piperidine alkaloids to amyloid beta-

peptide determined by electrochemical impedance spectroscopy", Current Alzheimer
Research,7,165 - 172.
lF (2010): 4.953
D10.

l. Szvmanska, E. Dolusic, W. Dehaen, W. Maes, T. lto, H. Radecka,

2009,

of interaction strength between corrole and phenol derivatives

in
,,Determination
aqueous media using Atomic Force Spectroscopy", Supramolecular Chemistry, Vol.
21, No. 7, 555 - 563.

lF (2009): 1.885
D11.

l.

Szvmariska, H. Radecka, J. Radecki, R. Kaliszan, 2007, ,,Electrochemical
impedance spectroscopy for study of amyloid B-peptide interactions with (-) nicotine
ditartrate and (-) cotinine", Biosensors and Bioelectronics,22, 1955-1960.
tF (2007).5.061
D12.

J. Radecki, l. Szvmariska. L. Bulgariu, M. Pietraszkiewicz, 2006, ,,Covalent and

embedment immobilization of macrocyclic polyamines on gold electrodes and their
voltammetric responses towards ethene dicarboxylic acids", Electrochimica Acta,51,
2289-2297.
lF (2006): 2.955
D13.

l. Szvmariska. H. Radecka, J. Radecki, P.A. Gale, C.N. Warriner, 2006, ,,Ferrocenesubstituted calix[4]pyrrole modified carbon paste electrodes for anion detection in
water", Journal of Electroanalytical Chemistry, 591, 223-228.
lF (2006): 2.339

D14.

H. Radecka, l. Szvmanska. M. Pietraszkiewicz, O. Pietraszkiewicz, H. Aoki,
Y. Umezawa, 2005, ,,lntramolecular ion-channel sensors using gold electrodes
immobilized with macrocyclic polyamines for voltammetric detection of adenine
nucleotides", Chemia Analityczna (Warsaw), 50, 85-102.
lF (2005): 0.566
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5.4 Omowienie osiqgnig6 naukowo-badawczych uzyskanych po doktoracie.

Po obronie rozprawy doktorskiej swoje zainteresowania naukowe skupitam glownie

na modyfikowanych elektrodach zlotych i ich zastosowaniu w konstrukcji czujnikow

elektrochemicznych.

Na poczqtku kontynuowalam badania

zwiqzane

z makrocyklicznymi poliaminami i ich receptorowymi wlaSciwoSciami w stosunku
nukleotydow adeninowych oraz izomerow cis

kwasow dikarboksylowych.
4911999 bralam udzial

czujnika opartego

o

i

do

frans nienasyconych alifatycznych

W ramach polsko -

japoriskiego projektu PRO. 12-

w opracowaniu wewnqtrzczqsteczkowego jono-kanalowego
elektrody zlote

z

samoorganizujqcymi

siq

warstwami

zawierajqcymi makrocykliczne poliaminy pzeznaczonego do elektrochemicznego
oznaczania nukleotydow adeninowych [publikacja D14]. W pracy tej wykazalismy, ze
selektywnoSci i czulo6c opracowanego czujnika jest porownywalna z selektywnosciq

i

czuloSciq otrzymanq dla elektrod jonoselektywnych [publikacja M5]. Podobne

zjawisko zaobsenruowaliSmy

poliaminq pzeznaczonych

dla elektrod ztotych z osadzonq makrocyklicznq

do

woltamperometrycznego oznaczania izomerow

geometrycznych nienasyconych alifatycznych kwasow dikarboksylowych [publikacja
D12, publikacja M1l. Pracg tq wykonywalam tazem ze stypendystkq Laurq Bulgariu

w ramach europejskiego grantu Centrum
Zainteresowania naukowe naszej grupy

Doskonalosci

to rowniez

,,Cenexfood.

oznaczanie anionow

w roztworach wodnych. W ramach europejskiego programu wspolpracy w dziedzinie
badan naukowo

-

technicznych COST pt. ,,Novel and specific anion receptors for use

in sensor technology" oraz grantu PBZ KBN-098/T09/2003 wykonywalismy badania,

w ktorych jako aktywny skladnik elektrod z pasta wgglowE oraz elektrod jonoselektywnych zastosowalismy elektrycznie obojgtny redoks aktywny receptor

w postaci ferroceno-kaliks[4]pirolu i

wykorzystalismy

go do oznaczania anionow
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w

roztworach wodnych. Otrzymana sekwencja czuloSci

w stosunku do anionow

fosforanowych, fluorkowych, bromkowych jak i chlorkowych dla obu typow elektrod
byta podobna [publikacja D13].

W roku 2006 zaczgliSmy sie rowniez interesowac chorobq
Rozpoczqli6my wspolpracg
Medycznego

A0r-+o

i

z

w Gdansku i

nikotynq

i

z

Profesorem Romanem Kaliszanem

przystqpiliSmy

Alzheimera.

z Uniwersytetu

do badan nad oddzialywaniem peptydu

kotininq [publikacja D11] oraz

z seriq pirydynowych

piperydynowych pochodnych alkaloidow [publikacja D9] oraz wyznaczylismy ich

stale tworzenia przy u?yciu elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. W 2010
uzyskaliSmy finansowanie projektu

aktywacji receptorow RAGE

-

pt. ,,Elektrochemiczne bioczujniki do

narzgdzia taniej teranostyki"

lnnowacyjna Gospodarka. Opracowany

z

i

detekcji

w ramach Programu

opisany powyzej kompleks dipirometenu

jonami Cu(ll) posluzyl do opracowania elektrochemicznego bioczujnika

do

oznaczania peptydu AFro-zs. Bioczujnik ten bazuje na zorientowanym osadzeniu
histagowanych domen receptora RAGE (ang. Receptor of Advanced Glycation End
Products) na redoks aktywnej warstwie dipirometen-Cu(ll), a wyniki zostaty opisane
w pracy D3. Ponadto, jestem wspolautorkq wniosku

o

udzielenie patentu numer

P.394798, ktory dotyczy tego zagadnienia.

W roku 2006 uzyskalam stypendium Fundacji Ko6ciuszkowskiej i w tym samym roku
wyjechalam na S-ciomiesiQczny staz do Stanow Zlednoczonych. Na Uniwersytecie

Stanowym

w

Kansas wykonywalam badania

w

ramach projektu pt. ,,Molecular

recognition between pyrrole related macrocycles and electrically neutral derivatives

of phenol monitored by means of scanning probe microscopes" we wspolpracy z dr
Takashi lto. Efektem tej wspolpracy sqdwie publikacje: D10

iD7. Pierwsza dotyczy

wynikow badan sity oddziatywafi miqdzy korolami i pochodnymi fenoli w roztworach
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wodnych zwykotzystaniem mikroskopii sil atomowych. Druga jest pracq przeglqdowq

opisuj4cq zastosowanie mikroskopii

sil

chemicznych (ang. Chemical Force

Microscopy, CFM) do badania pojedynczych sil oddziatywan migdzyczqsteczkowych.

Po swoim powrocie ze Stanow Zlednoczonych zaanga2owalam siq obslugq grantu

w ramach 6 Programu Ramowy UE, stypendia sluzqce transferowi wiedzy
Marie Curie Actions. Razem

(TOK),

z przebywajqcym w naszym laboratorium stypendystq

kontynuowalam badania zwiqzane

z

korolami, czego wynikiem jest publikacja D6.

W 2008 roku rozpoczqli6my realizacjq projektu pt. ,,Centrum biotechnologii produktow

leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmacetykow dla terapii

i

zwierzql"

i zajqlismy

i profilaktyki ludzi

siQ opracowywaniem bioczujnikow sluzqcych do wykrywania

wirusa ptasiej grypy H5N1. Efektem tych prac jest opracowanie szeregu
genoczujnikow [publikacje D1, D2, D4, H2, H4, H5] otaz zlohonego wniosku
o udzielenie patentu numer: P.400337.
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