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1. Wstęp. 

Chemia roztworów elektrolitów była od wielu lat przedmiotem systematycznych 

badań w Katedrze Chemii Fizycznej. Szczególną grupę stanowiły tu sole metali szeregu 

Mn
2+

-Zn
2+
, dla których zaobserwowano charakterystyczne szeregi zmienności oraz korelacje 

wielu właściwości. Badania te były kontynuowane przeze mnie w ramach studium 

doktoranckiego, a przedmiotem powstałej rozprawy doktorskiej było zbadanie związków 

między objętościami molowymi dwuwartościowych kationów metali szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 

solwatowanych N,N-dimetyloacetamidem, trietylofosforanem i acetonitrylem a strukturą 

elektronową jonów centralnych jak i właściwościami solwatacyjnymi cząsteczek 

rozpuszczalnika.   

Zastosowanie w późniejszym czasie dodatkowo techniki akustycznej oraz 

wykorzystanie zależności teoretycznych (dzięki dostępnym już w literaturze odpowiednim 

wielkościom fizycznym dla wielu rozpuszczalników) pozwoliło mi na dokładniejszy opis 

badanych roztworów oraz bogatszą interpretację uzyskiwanych wielkości. Pełna 

charakterystyka termodynamiczna układów (tzw. charakterystyka P-V-T), jest ważnym 

źródłem danych fizykochemicznych dla chemików, biochemików, biologów, technologów, 

wykorzystywana jest w okrętownictwie, hydraulice czy przy projektowaniu nowoczesnych 

galwanicznych źródeł energii. Wśród badanych przeze mnie układów znalazł się szereg 

elektrolitów w dwunastu rozpuszczalnikach w większości różniących się właściwościami 

solwatacyjnymi jak i budową molekularną.  

Uzyskane doświadczenie w badaniach densymetrycznych i akustycznych pozwoliły 

mi wykorzystać je w studiach nad hydratacją związków organicznych należących do grupy 

osmolitów, czyli substancji wpływających na stabilność pofałdowanej struktury białka. 

Wyznaczone zależności wyraźnie wskazują na udział hydrofilowych i hydrofobowych 

oddziaływań w roztworze. W przypadku pozornych molowych adiabatycznych ściśliwości 

roztworów wodnych związków organicznych doniesień literaturowych jest niewiele, stąd 

uzyskane przeze mnie korelacje i spostrzeżenia są wyjątkowo cenne. Otrzymane wielkości 

pozwoliły mi również wskazać podobieństwa, a przede wszystkim różnice w charakterze 

oddziaływań w wodnych roztworach denaturantów i stabilizatorów cząsteczek białka. 

Pomimo wielu badań eksperymentalnych jak i teoretycznych, dokładny mechanizm wpływu 
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osmolitów na stabilność i funkcje białka nie jest w pełni wyjaśniony. Uzasadnione więc się 

wydają każde dodatkowe studia nad hydratacją tego typu związków. Wartości pozornej 

objętości i ściśliwości posłużyły mi również do opisu układów trójskładnikowych, a 

mianowicie wpływu obecności soli na hydratację wybranego polialkoholu, należącego 

również do grupy osmolitów. 

 Nadrzędnym jednak celem moich prac było znalezienie możliwie ścisłego związku 

między pomiarami wolumetrycznymi oraz widmami oscylacyjnymi. Taki rodzaj korelacji 

danych eksperymentalnych w literaturze nie było dotąd proponowany. Wykorzystując 

zaproponowany przeze mnie model hydratacji wykazuję związek między danymi 

objętościowymi oraz parametrami wyznaczonymi z pomiarów spektroskopowych dla kilku 

grup prostych związków organicznych. Zależność ta wydaje się również mieć zastosowanie w 

przypadku roztworów elektrolitów do wyznaczania jonowych wartości granicznych 

pozornych objętości molowych.            

 

2. Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej – wykorzystanie pozornych 

objętości molowych do opisu solwatacji jonów w roztworach niewodnych  

Wpływ substancji rozpuszczonej na objętość roztworu opisał między innymi Marignac 

wprowadzając w 1871
1
 roku pojęcie pozornej objętości molowej, V, którą należy rozumieć 

jako różnicę objętości roztworu i tworzącego go rozpuszczalnika przypadającą na jeden mol 

substancji rozpuszczonej: 

            
             (1) 

gdzie: V- objętość roztworu;V1
0
 – objętość molowa rozpuszczalnika; n1 i n2 – liczba moli 

rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej tworzące roztwór o objętości V. 

Prawie zawsze obserwuje się wyraźną zależność pozornej objętości molowej od 

stężenia, a ich wartości graniczne (  
          ) równe są z definicji cząstkowym 

objętościom molowym w roztworach nieskończenie rozcieńczonych, nazywanym również 

standardowymi cząstkowymi objętościami molowymi. Wartość ta jest najdogodniejsza w 

interpretacji, gdyż jest odzwierciedleniem jedynie oddziaływań między substancją 

rozpuszczoną i rozpuszczalnikiem. W przypadku mocnych elektrolitów wpływ stężenia (c) na 

wartość V w największym przybliżeniu opisuje empiryczne równanie Massona
2
: 
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             (2) 

gdzie   
   to wartość stała wyznaczana eksperymentalnie. Powyższe równanie posłużyło mi 

do opisu prawie wszystkich badanych układów. 

Pozorna molowa objętość nieskończenie rozcieńczonych roztworów elektrolitów jest 

wielkością addytywną, czyli składają się na nią niezależne udziały jonowe: 

  
    

       
             (3) 

Każdy zaś z udziałów jonowych   
 , w dużym przybliżeniu można przestawić jako sumę 

dwóch składowych: 

  
         

        
                   (4) 

Pierwsza z nich związana jest objętością własną jonu, a druga opisuje zmianę objętości 

rozpuszczalnika spowodowaną zjawiskiem elektrostrykcji.  

 Jak widać, pełna interpretacja funkcji termodynamicznych wymaga podziału tych 

wartości na udziały jonowe. W tym celu należy przyjąć określone założenia, zwanymi 

potocznie ekstratermodynamicznymi, budzących oczywiście wiele kontrowersji. W 

przypadku objętości molowych w ramach pracy doktorskiej wykorzystałam metodę 

elektrolitu wzorcowego (tetrafenyloboranu tetrabutyloamoniowego) oraz metody 

ekstrapolacyjne (wg Conway’a
3
 i Jolicoeur’a

4
). Uzyskane wartości jonowe zostały 

przeanalizowane i do dalszych obliczeń wartości jonowych użyłam te, które obliczyłam w 

oparciu o elektrolit wzorcowy. Wnikliwa analiza metod podziału przedstawiona została przez 

Marcusa i Heftera,
5
 ale dopiero kilka lat później. Wg nich to właśnie ta metoda (elektrolitu 

wzorcowego) budzi najmniej obiekcji i jest przez nich rekomendowana. 

 Zależności przedstawione powyżej wykorzystałam w swojej pracy doktorskiej 

zatytułowanej „Objętości molowe kationów metali szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 w N,N-

dimetyloacetamidzie, acetonitrylu i fosforanie trietylowym”, która jest pierwszą pracą 

doktorską w Katedrze Chemii Fizycznej PG wykorzystującą pozorne objętości molowe do 

opisu solwatacji jonów. Powszechnie wiadomo, że w silnie polarnych rozpuszczalnikach 

donorowych sole metali szeregu Mn
2+

-Zn
2+

, z prostymi koordynacyjnie nieczynnymi 

anionami, występują jako elektrolity kompleksowe. Składające się one z solwatowanego 

kationu i z anionu, którego solwatacja jest pomijalnie mała, co można przedstawić jako 

  A2ML26 , gdzie L oznacza cząsteczkę rozpuszczalnika, zaś A
-
 jest anionem tworzącym sól. 
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Konsekwencją istnienia otoczek solwatacyjnych jest zniwelowanie różnic w oddziaływaniach 

kationów metali z innymi jonami oraz z cząsteczkami rozpuszczalnika. Skutkuje to również 

tym, że niektóre właściwości termodynamiczne, a także właściwości transportu tych 

elektrolitów są podobne. Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały związek między 

objętościami molowymi kationów dwuwartościowych metali szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 

solwatowanych DMA, TEP i acetonitrylem a strukturą elektronową jonów centralnych oraz 

labilnością rozpuszczalnika w sferze koordynacyjnej czy trwałością powstających 

kompleksów. Składowa granicznej pozornej objętości jonu związanej z elektrostykcją została 

powiązana z labilnością solwatowanych kationów. Im większa jest stała szybkości wymiany 

cząsteczek rozpuszczalnika, tym większe jest rozluźnienie rozpuszczalnika w najbliższym 

otoczeniu kationu i to nie tylko w pierwszej sferze koordynacyjnej, czyli maleje wpływ 

kationu na znajdujące się w jego otoczeniu cząsteczki rozpuszczalnika, a co za tym idzie, 

zmniejszają się zmiany objętości rozpuszczalnika. Oznacza to, że objętość elektrostrykcji 

powinna być wyższa, tym mniej ujemna, im bardziej labilne są solwatowane kationy. 

Graniczne wartości wyznaczonych pozornych objętości molowych solwatowanych N,N-

dimetyloacetamidem (DMA) kationów szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 zmieniają się tworząc sekwencję 

]Zn[V]Cu[V]Ni[V]Co[V]Mn[V ooooo   22222

  

która w przypadku kationów solwatowanych fosforanem trietylowym (TEP) przybiera 

postać szeregu 

]Zn[V]Cu[V]Ni[V]Co[V]Mn[V ooooo   22222

  

Łatwo zauważyć, że obie wyznaczone przeze mnie sekwencje obrazujące zmienność 

granicznych wartości pozornych objętości molowych w ramach szeregu Mn
2+

-Zn
2+ 

przypominają opisaną przez Libusia
6
 i jego współpracowników sekwencję 

]Zn[V]Cu[V]Ni[V]Co[V]Mn[V ooooo   22222

  

określonej swego czasu jako częściowo odwrócony szereg Irvinga-Williamsa
7
, znanej rów-

nież jako szereg Libusia. Szereg ten opisuje zmienność granicznych wartości pozornych 

objętości molowych zarówno dla hydratów jak i kationów solwatowanych N,N-

dimetyloformamidem.
8
 

 Porównując je, łatwo zauważyć, że różnią się one zasadniczo jedynie co do wartości 

pozornych objętości molowych jonu Mn
2+

. Pozostałe wartości są bardzo do siebie zbliżone, a 

na szczególną uwagę zwraca zmienność w przedziale Ni
2+

-Zn
2+
, która jest taka sama jak 
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odpowiedni fragment szeregu Libusia. Wydaje się, że jest to następstwo efektu Jahna-Tellera 

i wynikającego z niego osiowego wydłużenia cząsteczki solwatu. Jon Cu
2+

 oddziałuje w 

mniejszym stopniu na dwie z sześciu cząsteczek rozpuszczalnika i pozorne objętości molowe 

solwatowanych N,N-dimetyloacetamidem i fosforanem trietylowym kationów Cu
2+

 są 

większe, to jest mniejsze co do wartości bezwzględnej. Kolejną charakterystyczną cechą 

zaobserwowanych sekwencji jest położenie jonów Mn
2+

 oraz Zn
2+

. Stosunkowo wysokie, 

czyli małe co do wartości bezwzględnej, wartości pozornej objętości molowej tych jonów 

można tłumaczyć skłonnością tych jonów do występowania w postaci kompleksów 

tetraedrycznych, to jest 2
4ML . Fakt, że kationy te bezpośrednio oddziałują z czterema tylko 

cząsteczkami rozpuszczalnika odpowiedzialny jest za stosunkowo małą objętość elektro-

strykcji. 

Zmienność granicznych wartości pozornych objętości molowych kationów solwa-

towanych acetonitrylem ma zupełnie inny charakter, co przedstawia szereg 

]Zn[V]Cu[V]Ni[V]Co[V]Mn[V ooooo   22222

  

Różnica między nim a szeregiem Libusia polega na braku maksimum charaktery-

stycznego dla jonu Cu
2+
. Rozsądnym wytłumaczeniem takiej gradacji wydaje się związanie 

jej ze zmniejszającym się w szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 promieniem dwuwartościowych kationów i 

wzrostem efektu elektrostrykcji, który może dominować nad efektem Jahna-Tellera. 

Porównując dostępne dane odnośnie struktury solwatowanych kationów doszłam do wniosku, 

że w roztworach w rozpuszczalnikach charakteryzujących się umiarkowanymi wartościami 

stosunku powierzchni do objętości cząsteczki można oczekiwać współistnienia obok siebie 

kationów solwatacyjnych o różnej strukturze, to jest ustalania się równowagi konfiguracyjnej 

postaci 

LMLML 22

4

2

6    

w której indywiduum występującym po lewej stronie jest oktaedryczny (Oh) kompleks sol-

watacyjny, zaś indywiduum występującym po prawej stronie równania może być kompleks o 

strukturze tetraedrycznej (Td) lub kwadratowej (D4h). W przypadku wydłużonych cząsteczek 

acetonitrylu, kompleksy solwatacyjne mają strukturę oktaedryczną. Z przedstawionych w 

pracy doktorskiej danych może więc wynikać, że zmienność pozornych objętości molowych 

szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 jest efektem subtelnej równowagi między wynikającymi ze struktury 

elektronowej właściwościami kationów a właściwościami rozpuszczalników, zarówno tymi, 
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określanymi jako energetyczne, których miarą jest donorowość, jak i geometrycznymi, takimi 

jak kształt i rozmiar cząsteczki, które trudno wyrazić w liczbach. 

Nietypowe zależności V=f(c) dla nadchloranu Co
2+

 i Ni
2+

 w fosforanie trietylowym 

zostały zinterpretowane jako znaczną deformację struktury oktaedrycznej solwatowanych 

kationów, a nawet pojawienie się form o niższej liczbie koordynacyjnej. Wniosek ten 

potwierdzony został za pomocą pomiarów spektrofotometrycznych, gdyż elektronowe widma 

absorpcyjne tych związków są czułe na zmianę stężenia czy temperatury roztworu. 

 

3. Badania prowadzone po uzyskaniu tytułu doktora nauk chemicznych, które nie są 

ujęte w rozprawie habilitacyjnej 

Studia nad solwatacją jonów w rozpuszczalnikach niewodnych prowadzone były przeze 

mnie dla szeregu rozpuszczalników o różnych właściwościach solwatacyjnych wynikających 

głównie ze zróżnicowanej wartości stałej dielektrycznej, liczby donorowej czy akceptorowej, 

jak i zróżnicowanej wielkość i kształtu cząsteczek rozpuszczalnika i specyficzny charakter 

oddziaływań między nimi. W grupie badanych rozpuszczalników uwzględniłam: acetonitryl 

(AN),
9-12

 N,N-dimetyloacetamid (DMA),
9,13,14

 fosforan trietylowy (TEP),
9,13

 metanol 

(ME),
15,16

 dimetylosulfotlenek (DMSO),
13,17

 -butyrolakton (BUT),
18

 N,N-dimetyloformamid 

(DMF)
19,20

 oraz (w mniejszym stopniu) aceton (AC), etanol (ET), 1-propanol (PR), 1-n-

butanol (BU).
12,21

 Wśród soli znalazły się głównie nadchlorany, chlorki i bromki metali 

szeregu Mn
2+

-Zn
2+
, jak i związki zawierające jony elektrolitu wzorcowego czy szereg soli 

typu 1:1 o różnych właściwościach.  

3.1. Pozorne objętości molowe i ściśliwości niewodnych roztworów elektrolitów 

Uzyskane doświadczenie i wiedza odnośnie pozornych objętości molowych w ramach 

studium doktoranckiego jak i pojawiające się w literaturze dane pozwoliły mi bardziej 

zagłębić się w interpretacji uzyskanych wartości. Graniczne wartości   
  wyznaczam nie tylko 

w oparciu o równanie Massona, ale również z wykorzystaniem równania RRM
22

 (Redlich-

Rosenfeld-Mayer) czy też zaproponowanego przez Pitzera
23
. Dodatkowe informacje odnośnie 

oddziaływań w roztworze uzyskuję z charakterystyki temperaturowej granicznej pozornej 

objętości molowej. Wartość (V/T)P zależy od właściwości i struktury rozpuszczalnika w 

sferze solwatacyjnej i często ujawnia subtelne różnice solwatacji wynikających z właściwości 

substancji rozpuszczonej. 
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Struktura roztworu i rodzaj oddziaływań w nim występujących ma istotny wpływ na 

sprężystość ośrodka, a tym samym na szybkość rozchodzenia się dźwięku. W związku z tym 

badania swoje rozszerzyłam o pomiar szybkości dźwięku, a uzyskane w ten sposób wartości 

ściśliwości pozwoliły mi uzyskać dodatkowe informacje na temat oddziaływań w roztworach.  

Wyznaczana pozorna molowa ściśliwość adiabatyczna, KS,, opisuje wpływ elektrolitu 

na ściśliwość roztworu w stosunku do ściśliwości czystego rozpuszczalnika w nim zawartego. 

KS, jest również miarą wpływu ciśnienia na pozorną objętość molową substancji 

rozpuszczonej, gdyż  
S,S PVK   . Pozorna molowa adiabatyczna ściśliwość, podobnie 

jak pozorna molowa objętość, przyjmować może wartości dodatnie lub ujemne w zależności 

od rodzaju oddziaływań między substancją rozpuszczoną i rozpuszczalnikiem. W analizie 

zależności KS, od stężenia oprócz równania Guckera
24

 wykorzystywałam również inne 

zależności analogiczne do równania RRM
25,26

 jak i równania Pitzer’a.
27

  

Pozorna molowa ściśliwość adiabatyczna,     
 , roztworu nieskończenie rozcieńczonego 

równa jest sumie udziałów pochodzących od poszczególnych jonów w przypadku roztworów 

elektrolitów. Natomiast na wartość cząstkowej molowej ściśliwości jonu składają się 

ściśliwość własna jonu oraz ściśliwość cząsteczek wody oddziaływujących z jonem. Ze 

względu na nieznaczny wpływ ciśnienia na objętość kryształów
28

 Millero sugeruje,
29

 że 

ściśliwość jonu jest pomijalnie mała. Oznacza to, że     
  jonu zdeterminowana jest głównie 

przez zjawisko elektrostrykcji. 

Wartość KS, w znaczącym stopniu zależy od ściśliwości rozpuszczalnika, stąd wartości 

cząstkowych ściśliwości molowych danego elektrolitu mogą znacząco różnić się między sobą 

w różnych rozpuszczalnikach podczas, gdy wartości cząstkowych objętości molowych są na 

ogół do siebie zbliżone. 

 

3.1.1. Liczby solwatacyjne wyznaczane w oparciu o pomiary objętości i ściśliwości. 

Opracowano wiele metod wyznaczania liczb solwatacyjnych. Jest rzeczą oczywistą, że 

wartości tych liczb zależą od metody ich wyznaczenia, gdyż różne metody wykorzystują 

różne właściwości roztworu (lub jego składowych) i zjawiska w nim występujące. 

Porównanie wartości liczby solwatacyjnej uzyskanych różnymi metodami pozwala określić 
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wrażliwość struktur na różne efekty, co może być wykorzystane do głębszych analiz 

oddziaływań międzyczasteczkowych.  

Liczby solwatacyjne mogą być również wyznaczane w oparciu o pomiary objętości i 

ściśliwości. W obu przypadkach zakłada się nieściśliwość jonów oraz sfer solwatacyjnych  

czyli przypisuje się określoną wartość objętości molowej rozpuszczalnika w sferze 

solwatacyjnej jonu, a obliczone liczby solwatacyjne są wielkościami średnimi, tzn. określają 

uśrednioną wartość wynikającą z labilności cząsteczek rozpuszczalnika w sferze 

solwatacyjnej.  

Objętościowa liczba solwatacyjna
30

 obliczana jest na podstawie zmiany objętości 

rozpuszczalnika związanej ze zjawiskiem elektrostrykcji wg wzoru: 

      
                     (5) 

gdzie Velec to molowa objętość rozpuszczalnika wyznaczona teoretycznie i 

odpowiadająca maksymalnemu spadkowi objętości rozpuszczalnika wskutek działania pola 

elektrostatycznego. Objętość własna jonów wyznaczana jest w oparciu o jego promień 

krystalograficzny. 

W przypadku ściśliwości, liczby solwatacyjne są również wyznaczane w oparciu o 

składową związana ze zjawiskiem elektrostrykcji,  electK ,S

0

 . Jednakże, jak już pisałam, w 

przypadku prostych jonów ściśliwość własna jonu jest pomijalnie mała, więc 

   jonKelectK ,S,S

00

   i liczba solwatacyjna jonu obliczana jest ze wzoru
31

: 

        
          

               (6) 

gdzie      to ściśliwość adiabatyczna czystego rozpuszczalnika o objętości molowej   
   

 

3.2. Podsumowanie. 

Po uzyskaniu stopnia doktora, pozorne objętości molowe niewodnych roztworów 

elektrolitów są tematem jedenastu publikacji nie związanych z tematem habilitacji, w których 

jestem współautorem. Artykuły te ukazały się w czasopismach umieszczonych na Liście 

Filadelfijskiej o łącznej wartości współczynnika IF równej 15,485. Poniżej wypunktowałam 

najważniejsze wnioski wypływające z tej części badań naukowych. 
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a) Do wyznaczania granicznych wartości   
  i     

  mocnych elektrolitów typu 1:1 w 

badanych rozpuszczalnikach z powodzeniem wykorzystać możemy równanie Massona, 

RRM jak i Pitzera. W przypadku elektrolitów zawierających jony o większym ładunku 

równania uwzględniające współczynniki teoretyczne na ogół zawodzą, szczególnie w 

przypadku roztworów w metanolu. 

b) Wartości pochodnych ciśnieniowych stałej dielektrycznej czy też ściśliwości 

izotermicznej rozpuszczalnika (w celu wyznaczenia teoretycznych współczynników w 

równaniu RRM czy Pitzer’a) można oszacować w oparciu o empiryczne jak i teoretyczne 

zależności przedstawionych w jednej z publikacji.
21

 

c) Uzyskiwane szeregi zmienności   
  kationów szeregu Mn

2+
-Zn

2+
 w roztworach 

nadchloranów odzwierciedlają właściwości jonów metali związanych z ich strukturą 

elektronową, jak i cechami cząsteczek rozpuszczalnika. Występowanie zawady 

przestrzennej czy też znaczny rozmiar cząsteczek rozpuszczalnika wyraźnie odbija się w 

wartościach   
  jonów metali. Deformacja struktury solwatowanego kationu lub mniejsza 

liczba koordynacyjna wyraźnie zwiększa wartość   
  jonu (jest mniej ujemna).

9,10,19
 

d) Wartość (V/c) wyraźnie odzwierciedla siłę oddziaływań międzyjonowych w 

roztworze elektrolitu. Większe przyrosty wartości V ze stężeniem odpowiadają większym 

oddziaływaniom typu jon-jon. W przypadku badanych nadchloranów metali szeregu Mn
2+

-

Zn
2+

 wartość współczynnika Sv w równaniu Massona przyjmuje wartość dużą i 

dodatnią.
9,10,19

 Roztworom mocnego elektrolitu typu 1:1 odpowiada mniejsza wartość
13,18

 

parametru Sv w tym samym rozpuszczalniku w stosunku do roztworów soli typu 2:1. 

Ponadto, w przypadku elektrolitów tego samego typu (np. 1:1) wyraźnie widać, jak ze 

wzrostem promienia jonów tworzących sól maleje wartość Sv ze względu na słabsze 

oddziaływania między jonami wynikającymi ze spadku natężenia pola wokół jonu przy 

wzroście jego promienia. W roztworach, w których tworzą się kompleksy z udziałem 

kationów i anionów, jak np. w roztworach chlorków i bromków
11,14,17,20

 metali szeregu 

Mn
2+

-Zn
2+
, zmniejsza się liczba jonów jak i ładunek powstających indywiduów, co pociąga 

za sobą niewielką wartość współczynnika Sv. Dla niektórych układów (np. ZnCl2 i CoCl2 w 

AN
11

) dominującą formą jest kompleks obojętny i w takich przypadkach V nie zmienia się 

praktycznie ze stężeniem (Sv 0).  

e) W przypadku wspomnianych złożonych układów kompleksowych w roztworach 

chlorków i bromków jonów metali szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 o tworzących się formach 

kompleksowych można dowiedzieć się nie tylko z nachylenia zależności V=f(c). Sama 
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wartość pozornej molowej objętości wyraźnie może wskazywać na liczbę koordynacyjną 

kompleksów czy też udział form obojętnych. Ekstrapolacja uzyskanych zależności V=f(c) 

do stężenia zerowego pozwala uzyskać wartość „graniczną”, którą porównuję z   
  

obliczoną przez dodanie cząstkowych molowych objętości odpowiedniego kationu i anionu. 

Powstałe różnice są wskaźnikiem udziału kompleksów w roztworze. Zjawisko to jest 

wyraźnie widoczne w roztworach bromków metali szeregu Mn
2+

-Zn
2+

 w DMSO
17

. 

Uzyskana w wyniku eksperymentu wartość          odpowiada sumie udziałów jonowych 

dla NiBr2 i MnBr2, a więc należy spodziewać się braku form kompleksowych kationu z 

jonami bromkowymi. W przypadku CoBr2 i CuBr2 „graniczna” wartość jest wyraźnie 

większa od sumy udziałów wolnych jonów, co świadczy o tworzeniu się kompleksów 

bromkowych. Omawiana różnica dla roztworu ZnBr2 w DMSO jest największa i zarazem 

dużo większa od pozostałych układów, należy się więc tu spodziewać czterokoordy-

nacyjnych form obojętnych, dla których efekt elektrostrykcji jest dużo mniejszy, a więc 

uzyskane wartości V wyraźnie większe.  

f) Bardzo ważnym parametrem wpływającym na zmiany   
  z temperaturą ma 

oczywiście ściśliwość rozpuszczalnika, a w przypadku roztworów elektrolitów w danym 

rozpuszczalniku zmiany   
  są tym większe z temperaturą im większa jest gęstość 

powierzchniowa ładunku elektrycznego jonu. Ponadto znak i wielkość wartości (  
 /T)P 

jest istotną informacją mówiącą o sposobie solwatacji poszczególnych jonów czy też np. 

znacznym przesunięciem się równowagi reakcji tworzenia kompleksów. 

g) Wykorzystując klasyczny model solwatacyjny zakładający istnienie trzech typów 

warstw w sferze solwatacyjnej jonu
32

 (pierwsza warstwa solwatacyjna, warstwa 

elektrostrykcyjna i warstwa przejściowa oraz rozpuszczalnik o niezmienionej strukturze) 

wyznaczone wartości liczb solwatacyjnych, nc i nv, pozwoliły podjąć próbę jakościowego 

podziału obserwowanych efektów na wkłady pochodzące od różnych warstw. Oczywiście 

ilość i układ cząsteczek rozpuszczalnika oddziałujących bezpośrednio z jonem ma 

największy udział w procesie solwatacji, niemniej jednak wielkość i właściwości warstwy 

przejściowej może znacząco wpłynąć na wyznaczane parametry roztworu. Efekty 

objętościowe warstw solwatacyjnych kompensują się częściowo (elektrostrykcja powoduje 

zmniejszenie objętości, zaś warstwa przejściowa ma większą objętość molową niż czysty 

rozpuszczalnik), więc wyznaczana objętościowa liczba solwatacji jest mniejsza niż jej 

„rzeczywista” wartość. Dla nc sytuacja przedstawia się inaczej, obie warstwy mają na ogół 



11 
 

mniejszą ściśliwość niż czysty rozpuszczalnik i na tej podstawie oczekuje się większej 

wartości nc w stosunku do nv.  

Dla kationu Na
+
 w metanolu, w oparciu o warunek nc > nv i umiarkowane wartości 

obliczonych liczb potwierdzono
16

 istnienie dwóch warstw solwatacyjnych. W przypadku 

kationów Mn
2+

 i Zn
2+

 duża wartość nv jest efektem znacznego zjawiska elektrostrykcji. W 

związku z tym, że wartość nc jest nieco mniejsza niż nv można przypuszczać, że warstwa 

przejściowa tu nie powstaje i mamy dużą stopniowo zanikającą drugą warstwę solwatacyjną. 

 Wartość nv dla dużych jonów o ładunku jednostkowym, czyli o małej gęstości 

powierzchniowej ładunku, jak Ph4P
+
 czy Ph4B

-
 przyjmuje wartość ujemną w metanolu. Jony 

te są słabo solwatowane, a cząsteczki rozpuszczalnika w najbliższym otoczeniu tych jonów 

zajmują objętość większą niż w czystym rozpuszczalniku.  

h) Badania dla szeregu elektrolitów w różnych rozpuszczalników pozwoliły wyodrębnić 

dwie różne grupy rozpuszczalników. Dla jednej z nich warstwa przejściowa wokół jonu 

wykazuje zwiększona objętość i wzmocnioną strukturę, zaś dla drugiej grupy warstwa 

przejściowa jest nieuporządkowana. Przypisanie danego rozpuszczalnika do jednej z tych 

grup dokonywana jest w oparciu o wartości liczb solwatacyjnych nv i nc, ich wzajemnej 

relacji jak i wpływu temperatury na wartości   
  szeregu jonów o zróżnicowanej gęstości 

ładunku, jak i o różnym charakterze oddziaływań z cząsteczkami rozpuszczalnika. 

Prace w trakcie realizacji: 

-Butyrolakton zwrócił moją uwagę jako rozpuszczalnik, gdyż jego dodatek do 

roztworu soli litu w ogniwach wyraźnie poprawia parametry elektrochemiczne układu.
33

 

Przegląd literaturowy wykazał, że brak jest jakichkolwiek danych ściśliwości dla roztworów 

elektrolitów w -butyrolaktonie, a w przypadku wielkości wolumetrycznych dostępne były 

nieliczne wartości.
34,35

 W przypadku soli litu brak jest również pomiarów pozwalających 

określić strukturę solwatów Li
+
 - dostępne są jedynie wyniki obliczeń teoretycznych.

36
 

Obliczona przeze mnie objętościowa liczba solwatacyjna Li
+
 w -butyrolaktonie okazała się 

wartością małą (bliska jedności) w stosunku do przewidywanej (4), stąd przeprowadziłam 

dodatkowe badania spektroskopowe, a ich analiza została przeprowadzona za pomocą metody 

widm różnicowych jak i obliczeń chemometrycznych. Uzyskane jakościowe i ilościowe dane 

dotyczące oddziaływań w roztworze LiBr w -butyrolaktonie są podsumowywane i ukażą się 

wkrótce w postaci publikacji.  
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3.3. Solwatacja jonów. Pobyt w Instytucie Chemii w Uppsali (Swedish University of 

Agricultural Sciences) 

Badaniami struktury solwatowanych jonów w roztworze jak i w ciele stałym 

zajmowałam się w trakcie stażu podoktorskiego w Instytucie Chemii w Uppsali (Department 

of Chemistry, Inorganic and Physical Chemistry, Swedish University of Agricultural 

Sciences). Zapoznałam się tam z trzema technikami pomiarowymi: spektroskopią EXFAS 

(Extended X-ray Absorption Fine Structure) oraz LAXS (Large Angle X-ray Scattering), jak i 

krystalografią. Dodatkowo wykonywałam klasyczne pomiary kalorymetryczne jak i za 

pomocą kalorymetru miareczkującego. Większa część mojej pracy przedstawiona została w 

artykule w Inorganic Chemistry
37

 poświęconym solwatacji kationów wanadu na różnym 

stopniu utlenienia (+3, +4 i +5) w roztworze i w fazie stałej w wodzie jak i rozpuszczalnikach 

organicznych (DMPU, DMSO). Pomiary LAXS i krystalograficzne oraz ich analizę 

wykonywałam samodzielnie, w przypadku techniki EXFAS przeprowadziłam tylko analizę 

danych, gdyż w czasie mojego pobytu pomiary prowadzone były w USA przez niewielką 

grupę pracowników wykonującą pomiary dla wszystkich zainteresowanych (później 

wybudowano odpowiedni synchrotron również w Szwecji). W przypadku spektroskopii 

EXAFS, ukończyłam organizowany przez Instytut Chemii kurs kończący się egzaminem. 

Niektóre przedstawione w publikacji solwaty otrzymane i badane były po raz pierwszy, a ich 

niełatwą syntezę przeprowadziłam samodzielnie. 
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Podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest cykl monotematycznych publikacji 

zatytułowany: 

 

Hydratacja wybranej grupy osmolitów – badania densytometryczne i akustyczne. 

Korelacja między danymi wolumetrycznymi a położeniem pasm absorpcji w widmach 

oscylacyjnych 

 

 

Wykaz publikacji stanowiących podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 
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 (IF -  2,981) 

2. A. Panuszko, E. Gojło, J. Zielkiewicz, M. Śmiechowski, J. Krakowiak, J. Stangret, 

Hydration of simple amides. FTIR spectra of HDO and theoretical studies, J. Phys. 

Chem. B, 112 (2008) 2483 -  2493  

(IF -  4,189) 

3. J. Krakowiak, W. Grzybkowski,  

Apparent molar volume and compressibility of tetrabutylphosphonium bromide in 

various solvents, J.Chem.Eng.Data., 55 (2010) 2624-2629  

(IF -  2,089) 

4. J. Krakowiak,  

Apparent molar volumes and compressibilities of tetrabutylammonium bromide in 

organic solvents, J. Chem. Thermodyn., 43 (2011) 882-894 

(IF -  2,422) 

5. J. Krakowiak,  

Densimetric and ultrasonic characterization of pentaerythritol in water and in aqueous 

NaCl and MgCl2 solutions at different temperatures, J. Chem. Thermodyn., 54 (2012) 

444-452 

(IF -  2,422) 
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6. J. Krakowiak, J. Wawer, A. Panuszko,   

Densimetric and ultrasonic characterization of urea and its derivatives in water,  

J. Chem. Thermodyn.,58 (2013) 211-220 

(IF -  2,422) 

 

7. J. Krakowiak, J. Wawer, A. Panuszko,  

The hydration of the protein stabilizing agents: trimethylamine-N-oxide, glycine and 

its N-methylderivatives - the volumetric and compressibility studies, J. Chem. 

Thermodyn. 

 (IF -  2,422) 

 

4. Hydratacja wybranej grupy osmolitów – badania densytometryczne i akustyczne. 

Korelacja między danymi wolumetrycznymi a położeniem pasm absorpcji w 

widmach oscylacyjnych 

Odmiennym obiektem moich zainteresowań są wodne roztwory prostych związków 

organicznych, szczególnie tych o znaczeniu biologicznym. Dla części z nich wykonałam 

szczegółową charakterystykę P-V-T, a najważniejsze spostrzeżenia zostały zaprezentowane w 

rozdziale 4.1..  

Dla kilku grup związków powiązałam dane wolumetryczne z danymi 

spektroskopowymi w oparciu o zaproponowany przez mnie prosty model hydratacji (rozdział 

4.2.). Ten rodzaj korelacji danych eksperymentalnych w literaturze nie był dotąd 

proponowany. Przedstawiona przeze mnie zależność między pozornymi objętościami 

molowymi a położeniem pasm absorpcji w widmach oscylacyjnych wydaje się również mieć 

zastosowanie do wyznaczania wartości granicznych jonowych pozornych objętości molowych 

  
  (rozdział 4.3.).   

Podczas interpretacji uzyskanych wielkości wielokrotnie pojawiają się parametry 

związane z wielkością cząsteczki, takie jak jej objętość czy powierzchnia. Jak wiadomo, 

znanych jest wiele metod obliczania zarówno objętości jak i powierzchni cząsteczki w 

roztworze i trudno jest jednoznacznie wskazać tą właściwą, bo każda z nich ma swoje wady i 

zalety związane z założeniami przyjętymi w danej metodzie. W swoich badaniach 

zaobserwowałam wpływ wielkości i rodzaju cząsteczek rozpuszczalnika na objętość 

cząsteczki substancji rozpuszczonej, poza tym w przypadku roztworów wodnych wykazałam 
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wyraźny wpływ kształtu cząsteczki na cząstkową molową objętość substancji rozpuszczonej 

(rozdział 4.4.). 

 

4.1. Wykorzystanie pomiarów gęstości i szybkości rozchodzenia się dźwięku do opisu 

oddziaływań w wodnych roztworach osmolitów 

 

Kilka lat temu moje zainteresowania zwróciły się w kierunku wodnych roztworów 

związków organicznych należących do grupy osmolitów, czyli substancji wpływających na 

stabilizację białka. Istnieje kilka hipotez dotyczących wpływu substancji na stabilizację 

struktury białka. Mimo wielu prac prowadzonych w tym kierunku, żadna z teorii nie została 

potwierdzona, nie wiadomo nawet czy związki zmieniające strukturę czy właściwości białka 

oddziaływają z nim bezpośrednio czy też pośrednio modyfikując właściwości otaczającej 

wody. Wykorzystując spektroskopię oscylacyjną oraz niejednokrotnie obliczenia teoretyczne 

badano hydratację takich związków w Katedrze Chemii Fizycznej PG.
38-41

 Informacje te 

ułatwiły mi interpretację uzyskanych przeze mnie wyników. Przedmiotem moich badań były 

dwie grupy osmolitów o odmiennych właściwościach, tj. stabilizujących
42

 i destabili-

zujących
43

 pofałdowaną strukturę białka. W grupie stabilizatorów znalazły się: N-tlenek 

trietyloaminy (TMAO), glicyna (G) oraz jej metylowe pochodne, czyli N-metyloglicyna (MG, 

sarkozyna), N,N-dimetyloglicyna (DMG), N,N,N-trimetyloglicyna (TMG, betaina). Natomiast 

w grupie denaturantów uwzględniłam mocznik (M) i jego alkilowe pochodne – N-

metylomocznik (MM), N-etylomocznik (EM), N-butylomocznik (BM), N,N’-

dimetylomocznik (DMM), N,N’-dietylomocznik (DEM), N,N,N’,N’-tetrametylomocznik 

(TMM).  

Ponadto pomiary gęstości i szybkości rozchodzenia się dźwięku wykorzystałam do 

opisu wpływu obecności dwóch elektrolitów o różnym stężeniu na hydratację pentaerytrytolu, 

tj. polialkoholu, a więc związku należącego również do grupy osmolitów.
44

 

 

 

4.1.1. Związki destabilizujące pofałdowaną strukturę białka 

 

Różne charakterystyki stężeniowe mocznika i jego pochodnych zaobserwowałam już 

przy pomiarach gęstości i szybkości rozchodzenia się dźwięku. Największe zmiany gęstości 

ze stężeniem występują w przypadku roztworów mocznika, natomiast wraz ze wzrostem 
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masy molowej pochodnej mocznika przyrosty gęstości ze wzrostem stężenia są coraz 

mniejsze. Odwrotny efekt zależności stężeniowej obserwuję w przypadku pomiaru szybkości 

rozchodzenia się dźwięku w roztworach. Wzrost efektu hydratacji hydrofobowej związków 

(ze wzrostem ich masy molowej) zwiększa sprężystość układu, a z nią rośnie szybkość 

rozchodzenia się dźwięku w roztworze. Wybrana grupa związków pozwoliła również 

porównać właściwości wodnych roztworów izomerów. DMM jest izomerem EM, jak i  trzy 

związki o najwyższej masie (BM, DEM i TMM) też są izomerami. Na podstawie tych 

prostych pomiarów widać, że w wyniku hydratacji hydrofobowej zwiększa się objętość pustej 

przestrzeni w wyniku tworzenia się struktury klatratopodobnej (mniejsza gęstość dla roztworu 

o większym charakterze hydrofobowym). Ponadto zwiększa się strefa cząsteczek wody 

biorącej udział w hydratacji hydrofobowej charakteryzująca się większą sprężystością, co 

skutkujące wzrostem szybkości rozchodzenia się dźwięku. 

Jak wiadomo, cząsteczka mocznika posiadając grupę karbonylową jak i dwie grupy 

aminowe ma właściwości hydrofilowe. Cecha ta odzwierciedla się w dodatniej wartości 

współczynniku S
V
 poniższej zależności    od stężenia (m/kgmol

-1
): 

      
              (18) 

Wraz ze wzrostem masy molowej pochodnej alkilowej mocznika zwiększa się hydrofobowy 

charakter substancji rozpuszczonej i tym samym wartość S
V
 maleje tworząc następującą 

sekwencję: M > MM  0  EM > DMM > BM > TMM  DEM. W przypadku pochodnych 

zawierających jedną niewielką grupę alkilową (MM i EM) V nie zmienia się praktycznie ze 

stężeniem substancji rozpuszczonej, czyli zmiany objętości roztworu związane z 

oddziaływaniami hydrofilowymi jest balansowana przez zmiany objętości odpowiadające 

oddziaływaniom hydrofobowym. Pojawienie się większego podstawnika alkilowego bądź 

zwiększenie liczby podstawników sprawia, że zjawisko oddziaływań hydrofobowych jest 

dominujące i wartość Sv staje się ujemna. Obserwuję silną korelację
42

 między powierzchnią 

substancji rozpuszczonej a wartością współczynnika Sv. Również w tym przypadku 

interesujące jest porównanie izomerów. W przypadku EM i DMM, to DMM wykazuje 

większe właściwości hydrofobowe, gdyż EM posiada jedną pełną grupę aminową i jeden 

proton przy azocie, przy którym jest podstawnik alkilowy. Związek taki jest więc bardziej 

hydrofilowy niż DMM, w którym w obydwu grupach aminowych występują podstawniki 

alkilowe i obecne przy azocie atomy wodoru mają utrudnione możliwości oddziaływania z 

innymi cząsteczkami. Można powiedzieć, że atom wodoru jest przesłaniany przez grupę 

alkilową i nie może ujawnić swoich właściwości hydrofilowych. Wnioski te pokrywają się z 
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wynikami analizy pomiarów spektroskopowych,
39

 które wskazują, że jeżeli jeden z atomów 

wodoru w grupie aminowej cząsteczki mocznika jest zastąpiony grupą alkilową, to w wyniku 

hydratacji hydrofobowej tej grupy tworzy się na tyle duża klatka klatratopodobna, że 

obejmuje ona również atom wodoru. Taki atom wodoru nie oddziałuje z wodą, co 

prawdopodobnie jest korzystne energetycznie w przypadku podstawników niepolarnych, gdyż 

unika się w ten sposób naprężeń wewnętrznych w sieci wiązań wodorowych solwatujących 

cząsteczek wody. Opisane zjawisko tłumaczy również uszeregowanie wartości Sv dla drugiej 

grupy izomerów (BU, DEU i TMU). Jak do tej pory w światowej literaturze można znaleźć 

jedynie nieliczne wzmianki na temat związku wartości współczynnika Sv z hydrofilowo-

hydrofobowym charakterem substancji rozpuszczonej.
45-47

 

Podobne uszeregowanie do zmian objętości ze stężeniem wykazuje lepkość względna 

wodnych roztworów mocznika i jego pochodnych prezentowana przez Herskovits.
48

 

Zależności stężeniowe pozornej molowej objętości pozwoliły mi wyznaczyć ich 

wartości graniczne, dla których sprawdziłam zasadę addytywności, wg której   
  jest sumą 

niezależnych udziałów wnoszonych przez poszczególne grupy cząsteczki związku. Dla całej 

grupy związków (tj mocznika i jego pochodnych) wyodrębniłam następujące składowe: >N-

CO-N<, -(N)H2, -CH2- i - CH3. Jak więc widać, założyłam że pojedynczy atom wodoru przy 

azocie nie wnosi praktycznie udziału w wartości   
  związku ze względu na swoją znikomo 

małą objętość własną jak i brak oddziaływań z cząsteczkami rozpuszczalnika. Zgodnie z 

przewidywaniami, widoczna jest addytywność wyszczególnionych składowych. W publikacji 

natomiast przedstawiam addytywność nie samej wartości   
  lecz różnicy między   

  i 

objętością dostępną dla rozpuszczalnika, aby podkreślić (po raz kolejny), że objętość 

cząsteczki w roztworze zależy nie tylko od objętości atomów tworzących cząsteczkę, ale i od 

rozmiarów (między innymi) cząsteczek rozpuszczalnika, a więc jego fizyczne możliwości 

ulokowania się w otoczeniu substancji rozpuszczonej. 

Cechą charakterystyczną relacji V=f(m) dla wszystkich badanych przeze mnie układów 

jest to, że niezależnie od wartości i znaku współczynnika Sv, jego wartość liczbowa maleje do 

zera ze wzrostem temperatury. Jak do tej pory nie spotkałam takich doniesień w literaturze.  

Dodatkowe informacje o hydratacji moczników uzyskałam z wyznaczonych dla nich 

pozornych adiabatycznych ściśliwości molowych (KS,). Wielkość ta niewiele zmienia się ze 

stężeniem substancji rozpuszczonej i dla omawianych związków tworzy następującą 

sekwencję: M < BM < MM  EM < 0 < DEM  DMM << TMM. Najbardziej ujemne 

wartości KS,ujawniły się w przypadku roztworów mocznika, czyli w przypadku związku 
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hydrofilowego. Nieco większe wartości (ale wciąż ujemne) widzimy w przypadku 

monoalkilowych pochodnych. Dla roztworów N,N’-dialkilomoczników KS,przyjmuje 

podobne do siebie niewielkie wartości dodatnie. Największa liczba alkilowych podstawników 

w TMM, jak i jego duża sferyczność sprawiają, że KS, osiąga duże dodatnie wartości, 

wyraźnie większe od pozostałych związków. Położenie wartości pozornej molowej 

adiabatycznej ściśliwości dla BM w wodzie wydawać się może dość zaskakujące. Obecność 

stosunkowo dużej grupy alkilowej sugerowałoby wartości wyższe niż dla roztworów MM czy 

EM, jednakże podstawnik butylowy jest na tyle długi, że przyjmować może różne 

konformacje oraz wykazywać określoną labilność konformacyjną. W związku z tym 

uformowanie pełnej klatki klatratopodobnej jest praktycznie niemożliwe, a więc cząsteczki 

wody w najbliższym otoczeniu podstawnika butylowego wykazują większą ściśliwość niż 

cząsteczki wody solwatujące mniejsze podstawniki (metylowy czy etylowy). Takie zjawisko 

tłumaczy również zmianę granicznej pozornej objętości z temperaturą. W przypadku BM, 

jego wartość   
  zdecydowanie szybciej rośnie ze wzrostem temperatury niż dla roztworów 

innych pochodnych, jak i samego mocznika.  

W przypadku całej badanej grupy związków, tj. mocznika i jego pochodnych, nie 

obserwuję wyraźnej korelacji między   
  i     

 , ale widoczna jest ona dla mocznika i jego 

metylowych pochodnych, jak i dla mocznika i etylowych pochodnych (rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Zależność między granicznymi pozornymi ściśliwościami molowymi i 

granicznymi pozornymi objętościami dla mocznika i jego metylowych pochodnych (); etylowych 

pochodnych () oraz butylomocznika (). 

 

Na podstawie położenia punktu dla butylomocznika na powyższym wykresie sugeruję, 

że należałoby się spodziewać podobnej korelacji dla pochodnych butylowych. Podobne 

zależności obserwuję w układzie współrzędnych     
 = f(  

  - Vvdw). W literaturze 
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prezentowane są entalpie rozpuszczania mocznika i jego metylowych pochodnych
49

. Okazuje 

się, że między tymi wartościami jak i objętościami   
  (czy ściśliwościami     

 ) istnieje 

zależność liniowa o wysokim współczynniku korelacji (wykresy prezentowane są w 

publikacji).
43

 

 

4.1.2. Związki stabilizujące pofałdowaną strukturę białka 

 

Badania grupy osmolitów stabilizujących pofałdowaną strukturę białka (tj. TMAO, 

glicyny i jej pochodnych metylowych) potwierdziły ogólne spostrzeżenia wiążące wielkości 

wolumetryczne i ściśliwość roztworów z hydratacją substancji rozpuszczonej, poza tym 

ujawniły się istotne różnice między właściwościami roztworów wodnych związków dwóch 

grup osmolitów, tj. stabilizujących i destabilizujących białka. 

  Tak samo jak w przypadku moczników, zaobserwowałam różnice między zmianą 

gęstości jak i szybkości rozchodzenia się dźwięku ze wzrostem stężenia, a mianowicie ze 

wzrostem hydrofobowości cząsteczki zmniejszało się nachylenie krzywej ze wzrostem 

stężenia osiągając bardzo małe wartości dla serii roztworów z TMAO. Odmienne charaktery 

zmian ze stężeniem obserwuję dla wartości szybkości rozchodzenia się dźwięku. 

Wyznaczony przeze mnie współczynnik Sv liniowej zależności V od stężenia 

odzwierciedla również hydrofilowo-hydrofobowy charakter cząsteczki rozpuszczonej. 

Największa i zarazem dodatnia wartość współczynnika Sv obserwowana jest dla roztworów 

glicyny. Zastępowanie atomu wodoru w grupie aminowej grupą metylową powoduje 

systematyczne obniżanie wartości Sv ze względu na rosnący charakter hydrofobowy 

substancji rozpuszczonej, przy czym wartość współczynnika pozostaje dodatnia dla 

wszystkich pochodnych glicyny, czyli właściwości hydrofilowe dominują nad 

właściwościami hydrofobowymi w tej grupie związków. W przypadku roztworów z TMAO 

obserwuję typowy dla związków hydrofobowy spadek pozornej molowej objętości ze 

stężeniem. Wpływ temperatury na wartość Sv dla tej grupy związków jest identyczny jak dla 

roztworów mocznika i jego pochodnych. Należy jednak zaznaczyć, że (Sv/T) jest wyraźnie 

mniejsze dla związków stabilizujących białko, niż dla badanych denaturatnów.  

Dla glicyny i jej pochodnych również zastosowałam zasadę addytywności grup w 

wartości   
 . Badania spektrofotometryczne jak i obliczenia teoretyczne

41
 wykazują także 

wpływ podstawników alkilowych przy azocie w grupie aminowej na hydrofilowość 

pozostałych atomów wodoru w tej grupie. W związku z tym wyróżniłam w glicynie i jej 
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pochodnych następujące elementy składowe: N
+
-CH2-COO

-
, -(N)H3, -(N)H2 i -CH3. Nie 

zaskakuje fakt, że udziały dla atomów wodorów przy grupach aminowych przyjmują wartości 

ujemne, z tym, że objętość wnoszona przez atomy wodoru, gdy jeden z nich jest zastąpiony 

grupą metylową jest co prawda ujemna ale bardzo bliska zeru i liczbowo nieproporcjonalnie 

mniejsza w porównaniu z wartością objętości wyznaczonej dla pełnej grupy aminowej. 

Widzimy więc znaczne ograniczenie oddziaływania atomów wodorów grupy aminowej z 

cząsteczkami rozpuszczalnika na skutek sąsiedztwa nawet najmniejszej z możliwych grup 

alkilowych. Potwierdza to moje założenie, że obecność dwóch grup metylowych przesłania na 

tyle ostatni atom wodoru przy azocie, że nie wnosi on udziału do wartości granicznej pozornej 

objętości molowej N,N-dimetyloglicyny w wodzie.  

W przypadku wyznaczanych pozornych molowych adiabatycznych ściśliwości dla 

TMAO, glicyny i jej metylowych pochodnych we wszystkich przypadkach uzyskałam dość 

duże ujemne wartości. Przy czym najmniejsza wartość występuje dla roztworów glicyny, 

czyli dla związku o największych właściwościach hydrofilowych. Pojawianie się kolejnych 

grup metylowych skutkuje wzrostem pozornej molowej ściśliwości adiabatycznej. Przyrost 

wartości     
  nie jest stały dla badanych pochodnych glicyny, obserwuję zdecydowanie coraz 

większe przyrosty wartości     
  podczas dodawania kolejnych grup metylowych. Zjawisko to 

jest również potwierdzeniem znacznego ograniczenia oddziaływania atomów wodoru grupy 

aminowej z cząsteczkami wody wskutek obecności jednej (a tym bardziej dwóch) grupy 

metylowej przy tym samym atomie azotu. Szczegółowa analiza uzyskanych wartości zawarta 

jest w publikacji, a w niniejszym opracowaniu chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt, a 

mianowicie to, że obserwuję korelację między wartościami     
  i   

  tylko w obrębie szeregu 

homologicznego, czyli dla glicyny i jej pochodnych, co jest typową obserwowaną zależnością 

dla wszystkich substancji. Natomiast nowym spostrzeżeniem, jest istnienie korelacji między 

    
  i różnicą (  

        dla całej badanej grupy osmolitów stabilizujących białka.  

Wpływ substancji na strukturę wody w roztworze, tzn. ocena czy substancja 

rozpuszczona zwiększa lub zmniejsza uporządkowanie cząsteczek wody z nią 

oddziaływujących w stosunku do struktury wody czystej, oceniana jest na podstawie wartości 

pierwszej pochodnej ciśnieniowej pozornej molowej pojemności cieplnej
50
. W związku z tym, 

że wielkość ta powiązana jest z pozorną objętością molową, więc ocenę taką można 

przeprowadzić w oparciu o drugą pochodną temperaturową   
  danej substancji. Uzyskane 

wartości wskazują, że glicyna i jej pochodne wykazują właściwości burzące strukturę wody. 

W przypadku TMAO, mocznika i jego pochodnych (
2  

 )/(T)
2
 przyjmuje niewielką 



21 
 

wartość, mniejszą od wartości jej błędu, w związku z tym nie można jednoznacznie określić 

znaku wartości wyznaczanej wartości, a tym samym wpływu substancji rozpuszczonej na 

strukturę cząsteczek rozpuszczalnika. Taki wynik nie jest zaskoczeniem. Hydratacja 

mocznika jest tematem wielu publikacji, a ich wnioski nie są spójne. Niektóre z nich 

wskazują na właściwości wzmacniające strukturę wody,
51,52

 inne doniesienia na burzące,
53-55

 

a jeszcze inne nie widzą istotnych zmian w strukturze cząsteczek wody solwatujących 

mocznik.
40,56

 Według mnie, związane to jest z tym, że różne techniki wykorzystują w swoich 

badaniach roztwory o różnym zakresie stężeń, a stężenie mocznika ma znaczący wpływ na 

charakter oddziaływań w roztworze.  

Dodatkowe informacje na temat hydratacji związków są przeze mnie uzyskiwane na 

podstawie liczby solwatacyjnej wyznaczanej w oparciu o pomiary ściśliwości jak i w oparciu 

o wyznaczane objętości elektrostrykcji, które porównywane są między sobą jak i z liczbami 

solwatacyjnymi dostępnymi w literaturze wyznaczanymi z wykorzystaniem innych technik 

pomiarowych. Zgodność uzyskanych wyników bądź jej brak pozwala wyciągnąć dodatkowe 

wnioski na temat oddziaływań w roztworze, jeżeli np. liczba solwatacyjna wyznaczona w 

oparciu o objętość elektrostrykcji jest mniejsza niż ta uzyskana z pomiarów 

spektrofotometrycznych oznacza, że zmiany objętości rozpuszczalnika związane ze 

zjawiskiem elektrostrykcji jest mniejsza niż zakładana w obliczeniach.
42

  

 

Rysunek 2. Różnica liczb solwatacyjnych wyznaczonych w oparciu o ściśliwość (Sn) jak i 

pomiarów spektrofotometrycznych (N) w funkcji zmian odległości tlen-tlen w cząsteczkach wody 

zaburzonej dla roztworów mocznika i jego pochodnych. 

Zjawisko to przedstawiłam na rysunku 2, na którym wyraźnie widać, że wraz ze 

zmniejszaniem się odległości tlen-tlen między cząsteczkami wody zaburzonej przez obecność 
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substancji rozpuszczonej zwiększa się różnica między liczbą solwatacyjną wyznaczaną w 

oparciu o ściśliwość (Sn) jak i z widm oscylacyjnych (N).  

Wyraźnie widać, że wraz ze zmniejszaniem się odległości tlen-tlen, w stosunku do 

wartości dla wody czystej, wartość Sn coraz bardziej odbiega od wartości N. Omawiana 

różnica (Sn-N) zależy wyraźnie od rodzaju podstawnika alkilowego i jest tym większa im 

większe są podstawniki alkilowe w pochodnych mocznika dla tej samej wartości R
c
oo. 

W chwili obecnej przygotowuję artykuł dotyczący addytywności     
 . Jak do tej pory 

nikt jeszcze nie podjął się takiego zadania. Zaobserwowane przeze mnie korelacje chciałabym 

sprawdzić dla kilku innych pochodnych mocznika. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie, 

gdyż niewiele prostych pochodnych mocznika jest komercyjnie dostępnych, a w większości 

przypadków brakuje wielu podstawowych informacji, jak np. dotyczących ich 

rozpuszczalności w wodzie. W moich obliczeniach wyraźnie widać, że     
  zależy od liczby 

podstawników. W związku z tym, dla mocznika i jego pochodnych, wyodrębniłam 

następujące składowe: >N-CO-N<, -(N)H2, -CH3, -C2H5 oraz –C4H9. Ściśliwość 

odpowiadająca grupie >N-CO-N< przyjmuje jako jedyna wartość ujemną, pozostałe składowe 

wnoszą udział dodatni do wartości     
  włącznie z atomami wodoru związanymi z grupą 

aminową, dla których wkład jest wartością niewielką ale dodatnią. W przypadku 

podstawników alkilowych największy liczbowo udział ma grupa metylowa, a wraz ze 

wzrostem długości łańcucha maleje udział podstawnika w wartości     
  związku. 

Analogiczne obliczenia wykonałam dla glicyn i jej pochodnych. W tym przypadku podział na 

składowe jest identyczny jak ten stosowany przy podziale   
 , gdyż występuje tylko jeden 

rodzaj podstawnika alkilowego. Wyniki okazały się potwierdzać obliczenia dla moczników, 

tj. „rdzeń” związków z grupą karboksylową przyjmuje dużą ujemną wartość ściśliwości 

podczas, gdy pozostałe składowe zwiększają wartość całkowitą     
 . Tak więc po raz kolejny 

część hydrofilowa w postaci atomów wodoru zawartych w grupie aminowej wnosi dodatnią 

składową do ściśliwości związku. 

 

4.1.3. Pentaerytrytol w wodnych roztworach soli. 

Pomiary gęstości jak i szybkości rozchodzenia się dźwięku posłużyły mi również do 

scharakteryzowania układu trójskładnikowego, a mianowicie pentaerytrytolu w wodnych 

roztworach elektrolitów typu 1:1 oraz 2:1 o różnych stężeniach.
44

 Pentaerytrytol jest 
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polialkoholem, więc należy również do grupy osmolitów, poza tym jest wykorzystywany do 

produkcji leku nasercowego. Z przeprowadzonych badań wyraźnie widać, że 1 % zawartość 

elektrolitu w znikomym stopniu wpływa na oddziaływania polialkoholu z rozpuszczalnikiem. 

W przypadku większych zawartości soli obserwowane są spore zmiany ściśliwości KS, jak i 

objętości V pentaerytrytolu związanej z dehydratacją polialkoholu, a przy 10% stężeniu soli 

proces ten jest na tyle zaawansowany, że zmniejsza znacznie rozpuszczalność pentaerytrytolu. 

Dehydratacja uwidacznia się wyraźnie w wartościach pozornej objętości molowej jak i 

pozornej molowej adiabatycznej ściśliwości polialkoholu oraz ich zmianach ze stężeniem. 

Proces dehydratacji polialkoholu zwiększa wartości jego V jaki i KS, oraz zwiększa 

oddziaływania między tymi cząsteczkami, co skutkuje bardziej stromymi zależnościami 

pozornych molowych wielkości ze stężeniem (Sv i SK). 

Pozorne objętości molowe pentaerytrytolu w wodzie jak i wodnych roztworach soli 

wyznaczane były dla temperatur 20, 25, 30, 35, 37 i 40
o
C. Interesujące jest to, że niezależnie 

od stężenia i rodzaju elektrolitu wartość objętości przeniesienia obliczana wg wzoru:     
  

   
             

       , przyjmuje wartość minimalną w temperaturze 37o
C w badanym 

zakresie temperatur. Taka wartość temperatury odpowiada temperaturze wewnętrznej 

zdrowego człowieka. 

 

4.2. Korelacja między cząstkowymi molowymi objętościami a danymi spektro-

skopowymi dla prostych związków organicznych 

Od dawna podejmuje się próby wyznaczenia, między innymi, liczby hydratacyjnej 

jonów w roztworze w oparciu o pozorne objętości molowe jak i ściśliwości. Zuważyłam, że  

wartości te dla prostych jonów zaprezentowane przez Marcus’a
57

 okazały się zadziwiająco 

zgodne z wynikami uzyskanymi za pomocą spektroskopii FT-IR. Istniały więc dla mnie 

racjonalne przesłanki, aby sądzić, że wyniki uzyskiwane na podstawie analizy widm 

oscylacyjnych oraz pomiarów wolumetrycznych są w wysokim stopniu komplementarne. 

Samouzgodnienie wyników uzyskanych na podstawie tak różnych metod będzie sprzyjać 

obiektywnej charakterystyce zjawiska hydratacji. Relacje pomiędzy wynikami pomiarów 

wolumetrycznych oraz badań widmowych w podczerwieni nie były dotąd w literaturze 

prezentowane.  
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W związku z tym, że moje zainteresowania rozszerzają się o układy o znaczeniu 

biologicznym, pierwsze próby uzyskania wspomnianej korelacji zostały podjęte dla 

roztworów wodnych grupy aprotycznych rozpuszczalników o zróżnicowanych 

właściwościach donorowych.
58

 Należały do nich: acetonitryl (AN), aceton (AC), 2-butanon 

(BN), tetrahydrofuran (THF), dimetyloacetamid (DMA), tetrametylomocznik (TMM), 

dimetylosulfotlenek (DMSO) i tri etyloamina (TEA). Związki te mogą być traktowane jako 

cząsteczki modelowe w stosunku do fragmentów strukturalnych biopolimerów posiadające 

fragmenty o charakterze hydrofobowym i hydrofilowym, elektroobojętne czy obdarzone 

cząstkowym ładunkiem. Podstawowe bowiem znaczenie posiada poznanie wpływu 

wzajemnego sąsiedztwa i współdziałania tych grup w ich oddziaływaniu z otaczającymi 

cząsteczkami wody. 

Punktem wyjścia rozważań było przyjęcie dość uproszczonego modelu hydratacji 

(rysunek 3a), w którym wartość granicznej pozornej objętości molowej  substancji 

rozpuszczonej, V, przedstawiana jest jako suma trzech składowych: a) objętości własnej 

cząsteczki (obszar I), Vi, b) objętości pustej (martwej) przestrzeni między substancją 

rozpuszczoną a cząsteczkami wody (obszar II), Ve, c) zmiany objętości rozpuszczalnika, Vs, 

wynikająca z oddziaływań z substancją rozpuszczoną i prowadzącą między innymi do zmiany 

długości wiązania wodorowego woda-woda, a tym samym do zmiany odległości między 

cząsteczkami wody: 

  
                  (7) 

Powszechnie wiadomo, że pusta przestrzeń, Ve, jest proporcjonalna do powierzchni 

cząsteczki rozpuszczonej, S, i została wyrażona jako: 

               (8) 

gdzie: a - oznacza grubość pustej przestrzeni między powierzchnią substancji 

rozpuszczonej a pierwszą sferą hydratacyjną, czyli grubość obszaru II, 

N – liczba zaburzonych cząsteczek wody wyznaczana spektrofotometrycznie za 

pomocą metody widm różnicowych. 
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a)  

 

b)  

Rysunek 3. Najbliższe otoczenie a) sferycznej b) płaskiej cząsteczki substancji rozpuszczonej w 

roztworze wodnym. Opisane regiony to: I – cząsteczka substancji rozpuszczonej; II – pusta przestrzeń 

między substancją rozpuszczoną a rozpuszczalnikiem; III – pierwsza sfera hydratacyjna, w której 

przedstawiono odległość ROO między atomami tlenu w sąsiednich cząsteczkach wody. Wielkości a i 

h opisują odpowiednio grubość regionu II i III, zaś r jest promieniem sferycznej cząsteczki substancji 

rozpuszczonej; r1 i r2 to odległości atomów tlenu z cząsteczek wody w pierwszej sferze hydratacyjnej 

od środka cząsteczki substancji rozpuszczonej. 

W przypadku zmiany objętości rozpuszczalnika w najbliższym otoczeniu substancji 

rozpuszczonej, Vs, opisana została ona jako różnica objętości zaburzonych N cząsteczek 

wody, Va, i objętości tej samej ilości cząsteczek wody o strukturze czystego rozpuszczalnika, 

Vb, czyli objętość cząsteczek wody w najbliższym otoczeniu substancji rozpuszczonej wtedy 

gdy nie ma oddziaływań między tą cząsteczką a rozpuszczalnikiem. Jest to oczywiście pewien 

stan hipotetyczny. Zmiana objętości rozpuszczalnika związana z obecnością w roztworze 

innych cząsteczek równa jest więc: 

                 (9) 

Składowe powyższego równania, Va jak i Vb, połączone zostały z parametrami 

wyznaczanymi z pomiarów spektrofotometrycznych. Są to: R
s
oo, i R

b
oo czyli odpowiednio 
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odległość między atomami tlenu w zaburzonych cząsteczkach wody oraz w czystym 

rozpuszczalniku. Wartości te wyznaczane są bezpośrednio z położenia pasma oscylacyjnego 

odpowiadającego drganiom OD DHO, OD, zgodnie z równaniem
59

: 

                                     (10) 

Kontur pasma absorpcyjnego jest na ogół asymetryczny, stąd opisuje się go podając 

częstotliwość w maksimum absorpcji jak i częstotliwość odpowiadającą środkowi ciężkości 

pasma. Wartość ROO wyznaczona w oparciu o częstotliwość w maksimum pasma opisuje 

najbardziej prawdopodobną odległość tlen-tlen (      
 ), podczas gdy środek ciężkości pasma 

mówi o średniej odległości OO (      
 ).  

Wydaje się rzeczą oczywistą, że objętość cząsteczek wody zaburzonej znajdujących się 

w sąsiedztwie sferycznej molekuły substancji rozpuszczonej o powierzchni S i promieniu r, 

jest proporcjonalna do liczby cząsteczek wody zaburzonej, N, oraz odległości R
S

O···O, czyli: 

                
         (11) 

Ta sama liczba cząsteczek wody zajmowałaby inną objętość w przypadku braku 

oddziaływań z substancją rozpuszczoną, a jej wartość  

            
          (12)  

 Zmianę objętości rozpuszczalnika Vs związaną z obecnością substancji rozpuszczonej 

opisuję w przybliżeniu równaniem: 

                     
             

                     
        

   (13) 

w którym b oznacza współczynnik uwzględniający to, że atomy tlenu w sąsiednich 

cząsteczkach wody nie leżą na wspólnym przedłużeniu promienia cząsteczki substancji 

rozpuszczonej. W pierwszych publikowanych korelacjach twierdziłam, że wartość b należy 

do przedziału od 0 do 1, jednakże dalsza głębsza analiza modelu hydratacji uświadomiła mi, 

że b może również przyjmować wartości ujemne. Jest tak dlatego, gdyż cząsteczka 

rozpuszczalnika znajdująca się bliżej substancji rozpuszczonej nie jest w żaden sposób 

wyróżniona w przyjętym modelu. Jeżeli jeden atom tlenu pochodzący od cząsteczki wody 

znajduje się w odległości r1 od środka cząsteczki rozpuszczonej (rysunek 3a), zaś atom tlenu 

w innej cząsteczce wody z pierwszej sfery hydratacyjnej znajduje się w odległości r2 to r2 = r1 

+bROO. Dodatnia wartość parametru b oznacza, że r2 > r1. Przeciwna relacja między r1 i r2 
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występuje przy ujemnej jego wartości, natomiast równość wartości r1 i r2 skutkuje tym, że b 

przyjmuje wartość zero. W przypadku, gdy cząsteczka substancji rozpuszczonej jest kulą o 

promieniu r, współczynnik b powinien więc przyjmować wartości z przedziału       . W 

rzeczywistości kształt cząsteczki mniej lub bardziej odbiega od kuli (rysunek 3b), przez co 

parametr b przybierać może również wartości spoza tego przedziału.  

Dodatkowym założeniem mojego rozumowania jest przyjęcie tej samej wartość 

współczynnika b dla roztworu i dla czystego rozpuszczalnika. Uwzględniając powyższe 

przybliżenia w równaniu (13) otrzymuję zależność: 

  
    

  
                 

        
          (14) 

W przypadku nawet niedużych cząsteczek związków organicznych człon 2a/r 

przyjmuje małą wartość, a pomijając go uzyskuję prostą relację: 

  
    

  
         

        
                     (15) 

Powyższy związek przedstawia liniową zależność między danymi wolumetrycznymi a 

zmianą odległości tlen-tlen         (              
        

   jak i liczbą zaburzonych 

cząsteczek wody N oszacowanych spektrofotometrycznie. 

 

Rysunek 4. Schematyczne przedstawienie objętości van der Waalsa (obszar szary, VdW) oraz 

powierzchni dostępnej dla rozpuszczalnika (szara linia, SAS) małej cząsteczki. 

Wyznaczenie zarówno objętości, jak i powierzchni cząsteczki substancji rozpuszczonej 

jest stosunkowo trudnym zadaniem, gdyż nie ma jednej ogólnie przyjętej metody 

pozwalającej obliczyć te wielkości. Objętość własna, Vi, cząsteczki najczęściej opisywana jest 

przez objętość van der Waalsa, Vvdw. W przypadku powierzchni, wielkość ta rzadziej pojawia 

się w literaturze i wyrażana jest no ogół przez powierzchnię van der Waalsa, Svdw, na równi z 

powierzchnią cząsteczki dostępną dla rozpuszczalnika, Ssa. W przedstawionej powyżej 
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zależność wykorzystałam objętość van der Waalsa i powierzchnię dostępną dla 

rozpuszczalnika do opisu cząsteczki substancji rozpuszczonej w roztworze. Rysunek 4 

obrazuje zastosowane parametry Vvdw i Ssa.   

Sprawdzenie słuszności wprowadzonego modelu hydratacji dla wybranej grupy 

związków organicznych polega na przedstawieniu na wykresie (rysunek 5) zależności 

   
                         . 

 

 

Rysunek 5. Zależność     
                          dla a) średniej odległości OO  (ROO

c
) i 

b) najbardziej prawdopodobnej  odległości OO  (ROO
o
).  Przedstawiony opis punktów na wykresach 

odpowiada następującym związkom: 1- AN, 2- AC, 3- BN, 4- THF, 5- DMA, 6- TMU, 7- DMSO, 8- 

TEA. 

Zgodnie z przewidywaniami, przedstawiona zależność wykazuje charakter liniowy dla 

średniej jak i najbardziej prawdopodobnej odległości tlen-tlen. Wyznaczone linie trendu nie 

uwzględniają punktu utworzonego z danych dla acetonitrylu, gdyż wprowadzone w 
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rozważaniach uproszczenia nie mogą odnosić się do tej małej, wydłużonej cząsteczki silnie 

oddziaływującej z rozpuszczalnikiem.  

W zależności    
                          wartość współczynnika kierunko-

wego odpowiada parametrowi b w równaniu 15 i dla obydwu równań przyjmuje wartość ok. 

3. Jedynie w przypadku sferycznych cząsteczek, z którymi w rzeczywistości nie mamy do 

czynienia, wartość ta nie powinna być większa niż 1. Należy też pamiętać, że parametry 

uzyskanych linii trendu obarczone są dość dużym błędem, gdyż współrzędne punktów 

wyznaczane są w oparciu o dane eksperymentalne, które obliczane są z określoną 

dokładnością, a jak wiadomo każde działanie matematyczne na liczbach obarczonych błędem 

generuje coraz większy błąd względny uzyskiwanych wartości. Błędy te mogą być 

oszacowane następująco: 

- dla odległości tlen-tlen między cząsteczkami wody, wartość wyznaczana jest z 

dokładnością 0,003 , co jest niewielkim błędem w stosunku do wielkości        (rzędu 0,1%), 

ale już znacznym w stosunku do zmiany       .  

- dla drugiej współrzędnej, największym źródłem błędu jest niepewność wartości N, 

która wynosi 0,5. Dokładność ta obarcza rzędną nanoszonych punktów dość znacznym 

błędem wtedy, gdy odnotowuje się niewielką liczbę zaburzonych cząsteczek wody. 

Dodatkowo, wydaje mi się, że objętość van der Waalsa jest wartością zaniżającą nieco 

objętość cząsteczki w roztworze, przez co uzyskiwana wartość wyrażenia 

   
                jest większa niż należałoby się spodziewać. Wyrażenie to przyjęłoby 

mniejszą wartość dla objętości własnej większej od VvdW, a więc przedział wartości na osi Y 

byłby mniejszy i w związku z tym współczynnik b powinien mieć również mniejszą wartość, 

niż ta uzyskana z wykorzystaniem objętości van der Waalsa.  

Parametr a obliczany z uzyskanej korelacji przyjmuje wartość 0,10 Å oraz 0,06 Å 

odpowiednio dla zmiany średniej i najbardziej prawdopodobnej odległości OO. W związku 

z tym, że w rozważaniach uwzględniam powierzchnię dostępną dla rozpuszczalnika, jako 

odległość między cząsteczką substancji rozpuszczonej a cząsteczkami wody w pierwszej 

sferze hydratacyjnej należy przyjąć sumę parametru a i promienia cząsteczki wody (1,4 Å). 

Prezentowany model hydratacji został również zastosowany do opisu wodnych 

roztworów amidów,
38

 kolejnej grupy związków modelowych. W badaniach uwzględnione 
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zostały: formamid (F), N-metyloformamid (NMF), N,N-dimetyloformamid (DMF), acetamid 

(A), N-metyloacetamid (NMA) oraz N,N-dimetyloacetamid (DMA). Te niewielkie cząsteczki 

imitują wiązania peptydowe białek ze względu na obecność dwóch grup funkcyjnych: 

karbonylowej i aminowej. Rysunek 6 przedstawia omawianą zależność  

   
                          dla amidów. 

 

 

Rysunek 6. Zależność     
                          dla amidów uwzględniając a) średnią 

odległość OO (R
c
OO) i b) najbardziej prawdopodobną odległość OO  (R

o
OO). 

 

Widoczne są wyraźne dwie serie punktów, jedna utworzona przez dane dla acetamidu i 

jego pochodnych, a druga dla formamidu i jego pochodnych. Zastosowany model hydratacji 

wyraźnie pasuje do wodnych roztworów amidów i jednoznacznie pokazuje różnice w 
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oddziaływaniach wody z formamidem, acetamidem i ich pochodnym. Współczynniki a i b 

uzyskanych zależności przyjmują wartości większe dla grupy acetamidu i jego pochodnych 

(A, NMA i DMA) niż dla formamidu i jego pochodnych (F, NMF i DMF). Dodatkowe 

badania ujawniają, że acetamid i jego pochodne wykazują bardziej hydrofobowy charakter 

oddziaływań z wodą, co skutkuje głównie utworzeniem silniejszych wiązań wodorowych 

między cząsteczkami wody w sferze hydratacyjnej cząsteczki substancji rozpuszczonej. Ma to 

swoje odbicie w większej wartości parametru a, jak i stosunkowo większej wartości różnicy 

pozornej objętości molowej i objętości własnej amidu przypadającą na powierzchnię amidu i 

jedną cząsteczkę wody zaburzonej. 

Parametr b jest również nieco zróżnicowany dla omawianych grup związków. W 

obydwu przypadkach jest wartością dodatnią i dla acetamidu i jego pochodnych przyjmuje 

wartość większą niż dla form amidów i jego pochodnych, czyli obserwujemy większe 

zróżnicowanie radialnego rozkładu atomów tlenu w cząsteczkach wody hydratujących 

substancję rozpuszczoną. Jest to związane z większym udziałem hydratacji hydrofobowej w 

przypadku acetamidu i jego pochodnych, w wyniku której struktura sieci cząsteczek wody w 

najbliższym sąsiedztwie jest podobna do tej w ciele stałym, a więc atomy tlenu nie są równo 

oddalone od substancji rozpuszczonej jak i znajdują się w odległości większej niż w czystej 

wodzie stąd wartość współczynnika b jest większa od jedności. W przypadku bezpośredniego 

oddziaływania substancja rozpuszczona-rozpuszczalnik, prowadzących np. do utworzenia 

wiązań wodorach, wymuszają określone ułożenie cząsteczek wody. W przypadku podobnej 

orientacji cząsteczek wody mamy podobny rozkład radialny atomów tlenu w cząsteczkach 

wody, a co za tym idzie mniejszą wartość współczynnika b, co obserwujemy w przypadku 

formamidu i jego pochodnych. 

Osmolity są kolejną grupą związków chemicznych, dla których powiązałam dane 

wolumetryczne i spektrofotometryczne
42
. Wśród osmolitów znalazły się te same związki, dla 

których wykonałam charakterystykę P-V-T i które opisałam w rozdziale 4.1.. Na rysunku 7 

przedstawione są zależności    
                          dla najbardziej prawdopodo-

bnej jak i średniej odległości tlen-tlen. 
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Rysunek 7. Zależność    
                          dla związków stabilizujących (  ) 

pofałdowana strukturę białka  jak i destabilizujących () ją. Uwzględniono: a) najbardziej 

prawdopodobnej odległości OO, b) średniej OO. 

W obu przedstawionych powyżej przypadkach punkty układają się w dwóch 

oddzielnych seriach – jedna reprezentowana jest przez związki stabilizujące pofałdowaną 

strukturę białka, zaś druga przez mocznik i jego alkilowe pochodne czyli substancje o 

właściwościach denaturujących białko. W przypadku TMAO, glicyny i jej pochodnych 

obydwie zależności opisane są za pomocą podobnych równań, w których wartość parametru a 

jest bliska zeru. Przedział ufności tej wartości mieści się od -0,017 do 0,053 Å, gdy 

uwzględniam najbardziej prawdopodobną odległość tlen-tlen oraz zawiera się on w przedziale  
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od 0,030 do 0,040 Å, gdy uwzględniam średnią wartość odległości tlen-tlen. Ujemnej 

wartości parametru a należałoby oczekiwać w przypadku tworzenia się wiązań wodorowych 

między substancją rozpuszczoną a rozpuszczalnikiem. Drugi parametr b poprowadzonych 

linii trendu jest niewielką wartością (0,3±0,9 i -0,1±1,5 odpowiednio dla R
o

OO i R
c
OO) co 

należy interpretować jako podobny radialny rozkład atomów tlenu w cząsteczkach wody 

solwatujących substancję rozpuszczoną. Szczegółowe studia spektroskopowe hydratacji 

TMAO wykazują, że cząsteczki wody w najbliższym otoczeniu TMAO są położone 

równolegle do powierzchni cząsteczki substancji rozpuszczonej
40

. Podobny typ hydratacji 

zaobserwowano w przypadku roztworów glicyny i jej metylowych pochodnych. Mała wartość 

parametru b odzwierciedla to zjawisko. 

Równania linii trendu dla punktów naniesionych w oparciu o dane mocznika i jego 

pochodnych różnią się wyraźnie od równań omawianych dla stabilizatorów. Układy takie 

wykazują specyficzne właściwości w środowisku wodnym. Wykorzystując analizę widm 

różnicowych uzyskano kontury pasm wody zaburzonej przez mocznik i jego alkilowe 

pochodne. Okazało się, że najbardziej prawdopodobna odległości O
…
O między cząsteczkami 

wody w najbliższym otoczeniu tych związków są zbliżone do siebie jak i do wartości dla 

czystej wody. Jednakże spora asymetria uzyskanych konturów pasm absorpcji powoduje 

wyraźne zróżnicowanie położenia ich środka ciężkości i przesunięcie w kierunku krótszych 

odległości OO w stosunku do wartości najbardziej prawdopodobnej, a tym samym  w 

stosunku do parametrów dla czystej wody.
39

 Zjawisko to powoduje wyraźne różnice ułożenia 

punktów dla mocznika i jego pochodnych w rozpatrywanej korelacji dla najbardziej 

prawdopodobnej i średniej odległości O
…

O.  Co prawda współczynnik a nie jest duży w 

obydwu przypadkach i zawiera się w przedziale od 0,027 do 0,13 Å lub od -0,009 do 0,023 Å 

odpowiednio dla R
o

OO i R
c
OO. W przypadku współczynnika b przyjmuje on wartość 7,6 ± 

7,9 oraz -1,4 ± 1,0 dla najbardziej prawdopodobnej odległości O
…
O oraz średniej jej wartości. 

Duża wartość liczbowa parametru b nie jest zaskoczeniem, gdyż mocznik i jego pochodne (z 

wyjątkiem tetrametylomocznika) posiadają płaską budowę. Jednakże, ze względu na błąd 

wyznaczenia parametru b, jego wartość nie może być w pełni interpretowana. Związane jest 

to głównie z tym, że R
o

OO jest bardzo małe i porównywalne z dokładnością pomiaru dla tej 

grupy osmolitów.  

Na rysunkach 7a jak i 7b punkty wyznaczone przez wartości dla mocznika i 

tetrametylomocznika znajdują się w pobliżu linii trendu poprowadzonej dla stabilizatorów 
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białek (te punkty zostały otoczone linią przerywaną). Zjawisko to nie wydaje mi się 

przypadkowe, gdyż wg doniesień Johnson’a
60

 jak i ostatnich pomiarów w naszym zespole 

(dane jeszcze nie są opublikowane) wynika, że zarówno mocznik, jak i tetrametylomocznik 

przy niewielkim stężeniu wykazują właściwości stabilizujące pofałdowaną strukturę białka. 

Przedstawiona przeze mnie korelacja opiera się o wartości dla roztworów nieskończenie 

rozcieńczonych, stąd nie jest rzeczą zaskakującą, że te dwa związki mogą ujawniać swoje 

odmienne właściwości do tych wykazywanych w stężonych roztworach. 

 

4.3. Wyznaczenie cząstkowych molowych objętości jonów w oparciu o korelację z 

danymi spektroskopowymi 

Opisywana w tym rozdziale korelacja jak i model solwatacji powinien również mieć 

zastosowanie do opisu roztworów elektrolitów. Jak na razie dostępna jest zbyt mała ilość 

danych spektroskopowych dla takich układów. Co prawda, hydratacja szeregu roztworów 

wielu soli badana była za pomocą FTIR, ale tylko dla nielicznych układów przeprowadzono 

ekstrapolację wyznaczanych wartości do nieskończonego rozcieńczenia roztworu. Tylko takie 

wartości mogą być korelowane z granicznymi pozornymi objętościami. Napotykamy tu 

pewne utrudnienia, ale i nowe możliwości. Utrudnieniem jest to, że w przypadku elektrolitów 

bezpośrednio z pomiarów uzyskujemy całkowitą liczbę cząsteczek zaburzonych oraz 

graniczną pozorną objętość molową (łączną dla kationu i anionu). Szukając korelacji należy 

jednak uwzględnić parametry indywidualnych jonów. Jak już wspominałam, podział na 

udziały jonowe jest problematyczny i różne metody dają różne wyniki, co w przypadku 

wielkości przyjmujących małe wartości liczbowe może wnosić duży błąd względny. Sytuacja 

ta otwiera jednak nowe możliwości, a mianowicie przedstawiony model solwatacji może 

służyć do wyznaczenia wartości jonowych   
 , co postaram się zaprezentować. W tym celu 

potrzebne są dane dla serii elektrolitów o wspólnym jonie, w tej chwili dostępne są dane dla 

trzech roztworów wodorotlenków (litu, sodu i potasu). Sporządzam wykres zależności 

   
                       dla jonów metali (Li

+
, Na

+
 i K

+
), przy czym objętość jonu 

(Vwł) jak i jego powierzchnia (S) obliczana jest w oparciu o promień Paulinga zgodnie ze 

wzorami na objętość i pole powierzchni kuli. Współczynnik korelacji uzyskanej zależności 

będzie zależał od wprowadzonych wartości   
  dla jonów, a ten od wartości   

  dla OH
-
 

przyjętej do podziału. Za właściwą wartość   
  wspólnego jonu można przyjąć tą, dla której 

uzyskane zostanie najlepsze dopasowanie punktów do linii prostej. Na rysunku (8a) 
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przedstawione jest spełnienie zależności 15 z uwzględnieniem wartości   
 (OH

-
) traktowanej 

jako parametr dobierany. Dla wartości   
 (OH

-
)= -6.3 cm3/mol uzyskałam najlepsze 

dopasowanie (R
2
=0,9999) oraz przyjmując, że liczba solwatacyjna tego jonu wynosi 6.  

 

 

Rysunek 8. Zależność    
                            dla jonów Li

+
, Na

+
 i K

+
 w roztworze 

wodnym w 25
o
C przy założeniu: a)   

  (OH
-
) = -6.3 cm3/mol oraz b)   

  (OH
-
) = -5,5 cm3/mol 

 

Zmieniając wartość   
 (OH

-
) w kierunku zarówno większych jak i mniejszych wartości 

obserwujemy wyraźną zmianę położenia punktów, które systematycznie oddają się od 

poprowadzonej linii trendu. Na rysunku 8b podaję przykładowo zależność dla   
 (OH

-
) = -5,5 

cm
3
/mol, jak widać ułożenie punktów znacząco odbiega od zależności liniowej. Powyższa 

R² = 0.9999 
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analiza wskazuje, że   
 (OH

-
) = -6,3 cm3/mol w temperaturze 25

o
C i z uwzględnieniem 

sześciu cząsteczek wody w sferze solwatacyjnej jonu. 

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zbiór danych spektroskopowych na tyle się 

powiększy, że można będzie zaprezentować powyższe spostrzeżenia w postaci artykułu.  

 

4.4. Wpływ rozmiaru cząsteczek rozpuszczalnika i kształtu cząsteczki rozpuszczonej 

na graniczną cząstkową molową objętość 

Istotnym problemem na jaki się natknęłam w trakcie moich prac, jest określenie 

rozmiaru cząsteczki substancji rozpuszczonej. Jak wiadomo, znanych jest wiele metod 

obliczania objętości jak i powierzchni cząsteczki w roztworze i trudno jest jednoznacznie 

wskazać tą właściwą, bo każda z nich ma swoje wady i zalety związane z założeniami 

przyjętymi w danej metodzie. Przeprowadzone przeze mnie badania dla dwóch bardzo 

podobnych hydrofobowych kationów (Bu4P
+
 i Bu4N

+
) w kilku różnych rozpuszczalnikach 

wyraźnie wskazują, że wielkość cząsteczki w roztworze jest pojęciem względnym, tzn. zależy 

nie tylko od ilości i rozmieszczenia atomów w cząsteczce substancji rozpuszczonej ale i 

między innymi od rozmiarów cząsteczki rozpuszczalnika czy charakteru oddziaływań 

substancja rozpuszczona-rozpuszczalnik.
12,21

 W badaniach tak dobrałam grupę 

rozpuszczalników, aby część z nich różniła się między sobą właściwościami, zaś część 

wykazywała podobne cechy. Uwzględniając jako rozpuszczalniki szereg alkoholi (od 

metanolu do butanolu) mogłam wyraźnie obserwować wpływ wielkości cząsteczki 

rozpuszczalnika na wyznaczane wielkości zachowując podobną naturę oddziaływań w 

roztworze. Objętość i powierzchnia substancji rozpuszczonej była reprezentowana przez 

objętość (Vsa) i powierzchnię (Ssa) dostępną dla rozpuszczalnika. Jak się można było 

spodziewać, wyraźna zależność liniowa   
 =f(Vsa) obserwowana jest dla alkoholi, jak i to, że 

ze wzrostem wielkości cząsteczki rozpuszczalnika rośnie cząstkowa molowa objętość 

substancji rozpuszczonej. Uważam, że ze wzrostem rozmiaru cząsteczki rozpuszczalnika 

zwiększa się przede wszystkim objętość pustej przestrzeni, co widoczne jest na przykładzie 

roztworów w alkoholach. W przypadku 1-n-butanolu, nie obserwuję wpływu temperatury na 

  
  Bu4PBr w badanym zakresie temperatur. Odmiennie zachowują się roztwory w niższych 

alkoholach. Wg mnie, objętość pustej przestrzeni w 1-n-butanolu (największym z alkoholi) 

jest na tyle duża, że wzrost temperatury z związana nim większa amplituda drgań jonów, nie 

wymaga utworzenia dla nich dodatkowej przestrzeni. Wzrost pustej przestrzeni wokół jonów 
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powinien również tłumaczyć wyraźny wzrost     
  ze wzrostem wielkości cząsteczki 

rozpuszczalnika jak i fakt, że     
  liniowo zmienia się z powierzchnią jonu dostępną dla 

rozpuszczalnika, a jak wiadomo
61

 objętość tzw. martwa wokół substancji rozpuszczonej jest 

proporcjonalna do jej powierzchni. W związku z tym, wartość     
  jest w dużej mierze 

zdeterminowana przez ściśliwość pustej przestrzeni.  

Położenie punktów w układzie   
 =f(Vsa) dla innych rozpuszczalników względem 

zależności dla alkoholi pozwala porównać efekty objętościowe w strefie zaburzonych 

cząsteczek rozpuszczalnika do tych zachodzących w roztworach alkoholowych. Podobnie jest 

w przypadku zależności   
 =f(    

 ). Wyraźnie liniową korelację uzyskuję dla roztworów w 

alkoholach, a położenie punktów opisujących roztwory w innych rozpuszczalnikach pozwolą 

porównać ściśliwość układu przy tych samych zmianach objętościowych. 

Analizowane przeze mnie jony (Bu4P
+
 i Bu4N

+
) mają budowę sferyczną. Wydaje się 

więc, że w przypadku cząstek o innym kształcie różnice wyznaczanych wielkości byłyby 

jeszcze większe. 

W przypadku roztworów wodnych zaobserwowałam wpływ kształtu cząsteczki 

rozpuszczonej na jej cząstkową graniczną molową objętość. Jednym ze sposobów opisu 

kształtu cząsteczki jest wartość stosunku powierzchni van der Waalsa (Svdw) do objętości van 

der Waalsa (Vvdw).
62

 Dla grupy związków organicznych o zróżnicowanych właściwościach 

uwzględnionych w korelacji na rysunku 5 (AN, AC, BN, THF, DMA, TMU, DMSO, TEA)  

widoczna jest na rysunku 9a ogólna omawiana zależność   
 = f(Svdw/Vvdw), zaś w przypadku 

szeregu homologicznego jak np. badanego formamidu i acetamidu jak i ich pochodnych 

zależność ta wykazuje bardzo wysoki współczynnik korelacji (rysunek 9b). W przypadku 

zależności przedstawionej na rysunku 9a cząsteczka tetrahydrofuranu (nr 4) odbiega 

najbardziej od trendu wyznaczanego przez pozostałe cząsteczki. Związane jest to głównie z 

tym, że jest to jedyna cząsteczka cykliczna w całej grupie rozpatrywanych związków. 
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Rysunek 9. Powiązanie granicznej pozornej objętości molowej (  
 ) od kształtu cząsteczki 

substancji rozpuszczonej wyrażonej stosunkiem Svdw/Vvdw. Dla a) 1- AN, 2- AC, 3- BN, 4- THF, 5- 

DMA, 6- TMU, 7- DMSO, 8- TEA; b) 1-A, 2-MA, 3-DMA, 4-F, 5-MF, 6-DMF.  

Podobne zależności obserwuję zarówno dla mocznika i jego pochodnych jak i dla 

glicyny i jej metylowych pochodnych.
42
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4.5. Podsumowanie 

Uzyskane przeze mnie zależności densytometryczne i akustyczne dla szeregu związków 

organicznych pozwalają niejednokrotnie obserwować wyraźne różnice jak i podobieństwa w 

strukturze roztworów i oddziaływaniach w nich występujących. Do najważniejszych z nich 

należą: 

a) Na podstawie stężeniowej zależności gęstości i szybkości rozchodzenia się dźwięku 

w roztworach badanych układów wyraźnie widać, że w wyniku hydratacji 

hydrofobowej zwiększa się objętość pustej przestrzeni w wyniku tworzenia się 

struktury klatratopodobnej (mniejsza gęstość dla roztworu o większym charakterze 

hydrofobowym). Ponadto zwiększa się strefa cząsteczek wody biorącej udział w 

hydratacji hydrofobowej charakteryzująca się większą sprężystością, co skutkujące 

wzrostem szybkości rozchodzenia się dźwięku. 

b) Udział oddziaływań hydrofilowych i hydrofobowych w roztworach wyraźnie odbija 

się w wartościach nachylenia relacji   =f(m). Przewaga oddziaływań hydrofilowych 

skutkuje dodatnim współczynnikiem nachylenia, podczas gdy przewaga 

oddziaływań hydrofobowych skutkuje jego ujemną wartością. Dla szeregu 

homologicznego obserwuję systematyczny spadek wartości Sv ze wzrostem 

hydrofobowego charakteru substancji rozpuszczonej. Niezależnie od wartości Sv 

jego wartość dąży do zera ze wzrostem temperatury, co świadczy o osłabieniu 

oddziaływań w roztworze. Przypomnę, że odmienny efekt obserwowany jest w 

przypadku roztworów prostych jonów. Dodatkowo, obserwowana korelacja między 

wartością współczynnika Sv i powierzchnią dostępną dla rozpuszczalnika substancji 

rozpuszczonej pozwala przewidzieć nachylenie zależności   =f(m) dla innych 

pochodnych mocznika.   

c) W przypadku granicznej pozornej objętości molowej mocznika i jego pochodnych, 

obserwuję typowy liniowy wzrost wartości   
  ze wzrostem masy molowej związku. 

Jednakże interesujące jest porównanie tych wielkości dla izomerów, dla których 

obserwuję relacje typu   
         

      oraz   
         

       

  
     . Wyraźnie widoczny jest wpływ liczby podstawników alkilowych, ich 

wzrost zwiększa wartość granicznej pozornej objętości molowej. Większa liczba 

mniejszych podstawników pozwala utworzyć większą „klatkę” z cząsteczek wody w 

wyniku hydratacji hydrofobowej.  Wzrost liczby podstawników również mocno 
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ogranicza (a wręcz uniemożliwia) oddziaływanie pojedynczych atomów wodoru 

przy grupach aminowych, co również skutkuje wzrostem objętości układu. 

d) Wpływ liczby podstawników w pochodnych mocznika na właściwości roztworu 

wyraźniej jest widoczny w wartościach pozornej molowej ściśliwości adiabatycznej. 

Wartość ta jest zbliżona dla związków o tej samej liczbie  podstawników alkilowych 

i wyraźnie różni się od wartości uzyskanych dla pochodnych o innej liczbie 

podstawników. W przypadku izomerów różnice wartości     
  są dużo większe niż 

wartości   
 , a mianowicie: 

     
 (DMM) = 1,2610

-15
       

 (EU) = -1,0410
-15

  oraz 

     
 (TMM)= 8,6810

-15      
 (DEM)= 0,410

-15      
 (BM)= -2,4910

-15
   [m

5
(molN)

-1
]. 

W oparciu o prezentowane zależności wydaje się być słuszna zaproponowana przeze 

mnie zasada addytywności grup w wartości     
 , z której wynika, że obecność w 

cząsteczce grupy karbonylowej zmniejsza wyraźnie ściśliwość roztworu podczas, 

gdy grupy alkilowe ją zwiększają. Wzrost wartości     
  związku jest odwrotnie 

proporcjonalny do wielkości podstawnika alkilowego, czyli największy występuje 

dla podstawnika metylowego, a najmniejszy dla butylowego. Dość zaskakujący jest 

udział grupy aminowej w wartości     
  mocznika i jego pochodnych, gdyż udział 

ten ma niewielką wartość dodatnią. Identyczny udział atomów wodoru grupy 

aminowej w wartości     
  obserwuję również dla glicyny i jej metylowych 

pochodnych. Uzyskane wyniki wskazują na to, że cząsteczki wody oddziaływujące z 

atomami wodoru w grupie aminowej wykazują nieco większą ściśliwość niż czysta 

woda. 

e) Prowadzone przeze mnie pomiary densytometryczne jak i akustyczne ujawniają 

różnice właściwości roztworów związków stabilizujących i destabilizujących 

cząsteczki białka. Badane przeze mnie związki stabilizujące białka, w stosunku do 

związków destabilizujących, charakteryzują się: 

- mniejszymi zmianami współczynnika Sv z temperaturą, 

- mniejszymi wartości   
  w stosunku do posiadanej wartości Vvdw, 

- większymi wartościami liczb hydratacyjnych wyznaczanych w oparciu o 

ściśliwość w stosunku do wartości Ssa cząsteczki substancji rozpuszczonej, 

- wyraźnie mniejszymi wartościami granicznej pozornej adiabatycznej molowej 

ściśliwości, 
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- odmiennymi parametrami omawianej korelacji    
                         , a 

szczególnie współczynnikiem b odzwierciedlającym zróżnicowanie odległości od środka 

cząsteczki rozpuszczonej cząsteczek wody w jej najbliższym otoczeniu. 

f) Wpływ elektrolitu na hydratację polialkoholu jest wyraźnie widoczny w wartościach 

pozornej objętości molowej jak i pozornej molowej ściśliwości adiabatycznej. 

g) Zaproponowany przeze mnie model hydratacji pozwolił połączyć dane 

wolumetryczne prostych związków z wielkościami wyznaczanymi na podstawie 

widm oscylacyjnych. Korelację tę przedstawiłam dla kilku grup związków 

organicznych. Uzyskane parametry linii trendu dla omawianych zależności 

posiadają sens fizyczny zgodny z istniejącym stanem wiedzy na temat badanych 

układów. Wartości występujących w równaniu współczynników (a i b) są czułe na 

udział hydrofilowych i hydrofobowych oddziaływań w roztworach i rosną ze 

wzrostem udziału efektu hydrofobowego w przypadku wodnych roztworów prostych 

związków organicznych. Wartość parametru b zależy również od kształtu cząsteczek 

substancji rozpuszczonej.  

h)  Model hydratacji wydaje się być odpowiedni do opisu hydratacji jonów, a nawet 

umożliwiać wyznaczanie granicznych pozornych molowych objętości jonów. 

 

 

5. Plany na przyszłość. Inhibicja powstawania włókien amyloidowych. 

Od ponad roku zajmuję się badaniem procesu powstawania włókien amyloidowych in 

vitro. Amyloidy są to uporządkowane liniowe nanostruktury tworzące się w wyniku agregacji 

białek. Proces ich powstawania stanowi jeden z pierwszych etapów rozwoju licznych chorób 

jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona. Badania na temat amyloidów są 

prowadzone od wielu lat. Znana jest struktura powstających włókien,
63

 a metody ich 

uzyskiwania są dobrze opracowane.
64

 W ostatnich latach znacznie przyspieszyły prace nad 

kontrolowaniem procesu agregacji, a w szczególności nad poszukiwaniem wydajnych 

inhibitorów.
65,66

 Doniesienia literaturowe sugerują, że w początkowym stadium tego procesu 

następuje częściowe rozfałdowanie białka,
67

 więc dodatek określonego składnika do roztworu 

białka może wpłynąć na spowolnienie (bądź przyspieszenie) procesu na tym etapie. Zdolność 

osmolitów do wpływania na stabilność białek w roztworze jest dość dobrze udokumentowana, 

w przeciwieństwie do wpływu tych związków na szybkość tworzenia się włókien 

amyloidowych. W moich badaniach próbki odpowiadające kolejnym stadium agregacji 
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inicjowanej termicznie będą poddawane analizie sześcioma niezależnymi metodami, do 

których należą dichroizm kołowy, dynamiczne rozproszenie światła, spektrofluorometria, 

pomiary objętości właściwej białek, obrazowanie za pomocą mikroskopu sił atomowych, 

elektroforeza peptydowa. Jak do tej pory wykonane zostały badania wstępne dla lizozymu w 

roztworze kwasu solnego o niskim pH, a rezultaty są bardzo zachęcające. Wyniki okazały się 

spójne, a powstające włókna amyloidowe wyraźnie widoczne w mikroskopie AFM (rysunek 

10). W kolejnych pomiarach sprawdzać będę wpływ wybranych osmolitów na szybkość 

zmian drugorzędowej struktury lizozymu jak i na moment pojawienia się włókien i ich 

rozwój. W pierwszej kolejności uwzględnione będą te osmolity, które były przedmiotem 

moich badań i dla których wyznaczyłam charakterystykę P-V-T, czyli mocznik i jego 

alkilowe pochodne oraz TMAO, glicyna i jej metylowe pochodne.  

 

Rysunek 10. Włókna amyloidowe utworzone w  wodnym roztworze HCl o pH=2 

zawierającym lizozym o stężeniu 25mg/1ml po 4 dobach wygrzewania w temperaturze 60
o
C. 

 

Jak już wspomniałam, wyznaczana zostanie objętość właściwa białka w trakcie 

prowadzonych badań. Takie badania są bardzo rzadko podejmowane, gdyż uzyskane wyniki 

są trudne w interpretacji. Zastosowanie jednoczesne kilku technik pomiarowych pozwoli po 

raz pierwszy na jednoznaczną interpretację zmian objętości białka w trakcie procesu. 

Niewielkie zmiany struktury białka zostaną rozpoznane w oparciu o zmiany widma DC, 

pierwsze agregaty, ich rozwój jak i wzajemny stosunek ilościowy uwidocznią się pomiarach 

światła rozproszonego (DLS). Obserwacje te będą wsparte pomiarami spektrofluoro-

metrycznymi przy zastosowaniu reakcji Tioflawiny T z włóknami amyloidowymi, w wyniku 

której powstaje produkt zdolny do silnej fluorescencji. Przeprowadzenie elektroforezy 
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peptydowej wyjaśni w jakim stopniu warunki prowadzenia procesu wpłynęły na hydrolizę 

lizozymu. Natomiast obrazy AFM nie tylko potwierdzą (bądź wykluczą) powstanie struktur 

amyloidowych, ale i określą ich morfologię. 

 

(1) Millero, F. J., Chem. Rev., 71 (1971) 147. 

(2) Masson, D. O., Philosoph. Mag., 8 (1929) 218. 

(3) Conway, B. E.; Verrall, R. E., J. Phys. Chem., 70 (1966) 3961. 

(4) Jolicoeur, C.; Philip, P., R.; Perron, G.; Leduc, P. A.; Desnoyers, J. E., Can. J. Chem., 

50 (1972) 316. 

(5) Marcus, Y.; Hefter, G. Chem. Rev., 104 (2004) 3405. 

(6) Libuś, W. Mater. Sci., 5 (1979) 135. 

(7) Irving, H.; Williams, R. J. P., J. Chem. Soc., 3 (1953) 3192. 

(8) Grzybkowski, W. Polyhedron, 9 (1990) 2257. 

(9) Krakowiak, J.; Grzybkowski, W.; Strzelecki, H. J.Mol. Liq., 112 (2004) 171. 

(10) Krakowiak, J.; Warmińska, D.; Grzybkowski, W. J.Chem.Eng.Data, 50 (2005) 832. 

(11) Krakowiak, J.; Warmińska, D.; Grzybkowski, W. J.Chem.Eng.Data, 52 (2007) 2105. 

(12) Krakowiak, J.; Grzybkowski, W. J.Chem.Eng.Data, 55 (2010) 2624. 

(13) Krakowiak, J.; Bobicz, D.; Grzybkowski, W. J. Chem. Thermodyn., 33 (2001) 121. 

(14) Krakowiak, J.; Koziel, H.; Grzybkowski, W. J. Mol. Liq., 118 (2005) 57. 

(15) Wawer, J.; Krakowiak, J.; Grzybkowski, W. J. Chem. Thermodyn., 40 (2008) 1193. 

(16) Wawer, J.; Krakowiak, J.; Płaczek, A.; Grzybkowski, W. J.Mol. Liq., 143 (2008) 95. 

(17) Warmińska, D.; Krakowiak, J.; Grzybkowski, W. J.Mol. Liq., 116 (2005) 61. 

(18) Krakowiak, J.; Wawer, J.; Farmas, A. J. Chem. Thermodyn., 54 (2012) 412. 

(19) Warmińska, D.; Krakowiak, J.; Grzybkowski, W. J. Chem. Eng. Data., 50 (2005) 221. 

(20) Warmińska, D.; Krakowiak, J.; Grzybkowski, W. J.Chem.Eng.Data, 52 (2007) 2099. 

(21) Krakowiak, J. J. Chem. Thermodyn, 43 (2011) 882. 

(22) Redlich, O.; Meyer, D. M. Chem. Rev., 64 (1964) 221. 

(23) Pitzer, K. S. Activity Coefficients in Electrolyte Solutions; 2nd ed.; CRC Press: Boca 

Raton, Floryda, 1991. 

(24) Gucker, F. T. J. Am. Soc. Chem., 55 (1933) 2709. 

(25) Lankford, J. I.; Holladay, W. T. J. Solution Chem., 13 (1984) 699. 

(26) Lankford, J. I.; Criss, C. M. J. Solution Chem., 16 (1987) 753. 

(27) Ananthaswamy, J.; Atkinson, G. J. Chem. Eng. Data, 29 (1984) 81. 

(28) Mathieson, J. G.; Conway, B. E. J. Solution Chem., 3 (1974) 455. 

(29) Millero, F. J.; Ward, G. K.; Lepple, F. K.; Hoff, E. V. J. Phys. Chem., 78 (1974) 1636. 

(30) Padova, J. J. Chem. Phys., 40 (1964) 691. 

(31) Passynski, D. P. Acta Physicochim. U.R.S.S., 8 (1938) 385. 

(32) Burgess, J. Ions in solutions; Wiley, 1988. 

(33) Brouillette, D.; Perron, G.; Desnoyers, J. E. Electrochim. Acta, 44 (1999) 4721. 

(34) Brouillette, D.; Perron, G.; Desnoyers, J. E. J. Solution Chem., 27 (1998) 151. 

(35) Perron, G.; Couture, L.; Lambert, D.; Desnoyers, J. E. J. Electroanal. Chem., 355 

(1993) 277. 

(36) Masia, M.; Rey, R. J. Phys. Chem., 108 (2004) 17992. 

(37) Krakowiak, J.; Lundberg, D.; Persson, I. Inorg. Chem., 51 (2012) 9598. 

(38) Panuszko, A.; Gojło, E.; Zielkiewicz, J.; Śmiechowski, M.; Krakowiak, J.; Stangret, J. 

J. Phys. Chem. B, 112 (2008) 2483. 



44 
 

(39) Panuszko, A., Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm 

FTIR oraz obliczeń teoretycznych, prca doktorska, Gdańsk University of Technology, 

2011. 

(40) Panuszko, A.; Bruździak, P.; Zielkiewicz, J.; Wyrzykowski, D.; Stangret, J. J. Phys. 

Chem. B, 113 (2009) 14797. 

(41) Panuszko, A.; Śmiechowski, M.; Stangret, J. J. Chem. Phys., 134 (2011) 115104. 

(42) Krakowiak, J.; Wawer, J.; Panuszko, A. J. Chem. Thermodyn. 60 (2013) 179-190 

(43) Krakowiak, J.; Wawer, J.; Panuszko, A. J. Chem. Thermodyn., 58 (2013) 211. 

(44) Krakowiak, J. J. Chem. Thermodyn., 54 (2012) 444. 

(45) Iqbal, M.; Mateeullah, M. Can. J. Chem., 68 (1990) 725. 

(46) Iqbal, M. J.; Malik, Q. M. J. Chem. Thermodyn., 37 (2005) 1347. 

(47) Li, S.; Sang, W.; Lin, R. J. Chem. Thermodyn., 34 (2002) 1761. 

(48) Herskovits, T. T.; Kelly, T. M. J. Phys. Chem., 77 (1973) 381. 

(49) Spencer, J. N.; Hovick, J. W. Can. J. Chem., 66 (1988) 562. 

(50) Hepler, L. Can. J. Chem., 47 (1969) 4613. 

(51) Stumpe, M. C.; Grubmuller, H. J. Phys. Chem. B., 111 (2007) 6220. 

(52) Vanzi, F.; Madan, B.; Sharp, K. J. Am. Chem. Soc., 120 (1998) 10748. 

(53) De Xammar Oro, J. R. J. Biol. Phys., 27 (2001) 73. 

(54) Finger, E. G.; Francs, F.; Tait, M. J. J. Am. Chem. Soc., 94 (1972) 4424. 

(55) Ruplay, J. A. J. Phys. Chem., 68 (1964) 2002. 

(56) Walrafen, G. E. J. Chem. Phys., 44 (1966) 3726. 

(57) Marcus, Y. J. Phys. Chem.  B, 109 (2005) 18541. 

(58) Gojło, E.; Gampe, T.; Krakowiak, J.; Stangret, J. J. Phys. Chem., 111 (2007) 1827. 

(59) Morozov, V. P.; Kvasha, N. T.; Tsaune, A. J.; Lisovenko, V. A. Opt. Spectrosc., 15 

(1963) 617. 

(60) Johnson, C. M.; Fresht, A. R. Biochem., 34 (1995) 6795. 

(61) Patel, N.; Dubins, D. N.; Pomes, R.; Chalikian, T. V. Biophys. Chem., 161 (2012) 46. 

(62) Marcus, Y. The Properties of Solvents; John Wiley & Sons: London, 1998. 

(63) Chiti, F.; Dobson, C. M. Annu.Rev.Biochem., 75 (2006) 333. 

(64) Swaminathan, R.; Ravi, V. K.; Kumar, S.; Kumar, M. V. S.; Chandra, N. Advances in 

Protein Chemistry ans Structural Biology; Elsevier, 2011. 

(65) Jones, O. G.; Mezzenga, R. Soft Matter, 8 (2012) 876. 

(66) Borwankar, T.; Rothelein, C.; Zhang, G.; Techen, A.; Dosche, C.; Ignatova, Z. 

Biochem., 50 (2011) 2048. 

(67) Uverskya, V. N.; Fink, A. L. Biochim. Biophys. Acta, 1698 (2004) 131. 

 

 

 
………………………………………………………….. 

Podpis habilitanta    


