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Wykaz skrótów 
 
Skrót Objaśnienie 

  

H Publikacja wchodząca w skład osiągnięcia naukowego 

D Praca opublikowana przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora  

PD Praca opublikowana po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  

R Referat 

P Plakat 

MP Materiały pokonferencyjne 

IF Wskaźnik Impact factor 

MIN Punktacja czasopisma przyznana przez MNiSW  
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1. Imię i nazwisko: Małgorzata Geszke-Moritz 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 
 

Rok uzyskania 
dyplomu 
 

Informacje szczegółowe 

2012 doktor Uniwersytetu Lotaryńskiego (Université de Lorraine) 
specjalność: inżynieria procesu i produktu (Génie des Procédés  
et des Produits) 
szkoła doktorska: Nauki i Inżynieria Zasobów, Procesów, 
Produktów, Środowiska (Sciences et Ingénierie des Ressources, 
Procédés, Produits, Environment) 
 

2011 doktor nauk farmaceutycznych  
specjalność naukowa: technologia farmaceutyczna 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

 Oba dyplomy zostały uzyskane na podstawie rozprawy doktorskiej 
realizowanej w systemie co-tutelle zatytułowanej: „Synthesis of 
stable and non-cadmium containing quantum dots conjugated with 
folic acid for imaging of cancer cells”  
Promotorzy rozprawy doktorskiej: prof. Raphaël Schneider  
i prof. dr hab. Janina Lulek 
 

2008 magister farmacji 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 

Okres 
 

Informacje szczegółowe 

2016 - obecnie adiunkt 
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

2011 - 2017 specjalista naukowo-techniczny 
Centrum Nanobiomedyczne 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

2008 - 2011 doktorant 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311): 
 
4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: 
 
 

„Biomedyczne zastosowania wybranych materiałów nanostrukturalnych” 
 
 
4.2. Wykaz publikacji będących podstawą osiągnięcia naukowego: 
 

Podstawę osiągnięcia naukowego stanowi cykl 16 publikacji powiązanych tematycznie, 
opublikowanych w latach 2013 – 2018. Na wskazany cykl publikacji poświęconych tematyce 
biomedycznych zastosowań wybranych materiałów nanostrukturalnych składają się zarówno 
prace naukowe przeglądowe [H1-H4, H6] oraz o charakterze doświadczalnym [H5, H7-
H16]. Tematyka publikacji przeglądowych dotyczy zastosowań kropek kwantowych, 
nanocząstek metali i tlenków metali, stałych nanocząstek lipidowych, nanocząstek 
polimerowych oraz materiałów mezoporowatych w szeroko pojętych naukach 
farmaceutycznych (obrazowanie komórek i tkanek, nośniki substancji leczniczych, 
otrzymywanie opatrunków, analityka medyczna). W przypadku prac doświadczalnych 
skupiono się na zastosowaniu materiałów mezoporowatych (nanoporowatych), głównie jako 
nośników substancji leczniczych oraz adsorbentów alkaloidów i kwasów fenolowych.  

Sumaryczna wartość wskaźnika impact factor (IF) przedstawionego cyklu publikacji 
wynosi 33,135, natomiast sumaryczna wartość punktów przyznanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MIN) wynosi 375. W poniższym, chronologicznym 
zestawieniu publikacji podano wskaźniki IF oraz MIN przypisane do poszczególnych 
czasopism zgodnie z rokiem opublikowania (o ile nie zaznaczono inaczej). 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Quantum dots as versatile probes in medical sciences: Synthesis, modification  
and properties 
Materials Science and Engineering C 33 (2013) 1008-1021 

H1 

IF = 2,736 MIN = 25 Udział = 60% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
The newest achievements in synthesis, immobilization and practical applications  
of antibacterial nanoparticles 
Chemical Engineering Journal 228 (2013) 596-613 

H2 

IF = 4,058 MIN = 45 Udział = 40% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Recent developments in the application of polymeric nanoparticles  
as drug carriers 
Advances in Clinical and Experimental Medicine 24 (2015) 749-758 

H3 

IF = 1,127 MIN = 15 Udział = 55% 
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Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Mesoporous materials as multifunctional tools in biosciences: Principles  
and applications 
Materials Science and Engineering C 49 (2015) 114-151 

H4 

IF = 3,420 MIN = 25 Udział = 45% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Mesoporous silica materials with different structures as the carriers for 
antimicrobial agent. Modeling of chlorhexidine adsorption and release 
Applied Surface Science 356 (2015) 1327-1340 

H5 

IF = 3,150 MIN = 35 Udział = 15% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Solid lipid nanoparticles as attractive drug vehicles: composition, properties 
 and therapeutic strategies 
Materials Science and Engineering C 68 (2016) 982-994 

H6 

IF = 4,164 MIN = 30 Udział = 65% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Amine-modified SBA-15 and MCF mesoporous molecular sieves as promising 
sorbents for natural antioxidant. Modeling of caffeic acid adsorption 
Materials Science and Engineering C 61 (2016) 411-421 

H7 

IF = 4,164 MIN = 30 Udział = 20% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
APTES-modified mesoporous silicas as the carriers for poorly water-soluble drug. 
Modeling of diflunisal adsorption and release 
Applied Surface Science 368 (2016) 348-359 

H8 

IF = 3,387 MIN = 35 Udział = 50% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Modelowanie procesu adsorpcji boldyny na mezoporowatej krzemionce PHTS 
Przemysł Chemiczny 95 (2016) 1365-1368 

H9 

IF = 0,385 MIN = 15 Udział = 50% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Zastosowanie krzemionki mezoporowatej i koloidalnej w procesie adsorpcji 
 i uwalniania diflunisalu 
Przemysł Chemiczny 95 (2016) 1369-1372 

H10 

IF = 0,385 MIN = 15 Udział = 50% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Modeling of boldine alkaloid adsorption onto pure and propyl-sulfonic acid-
modified mesoporous silicas. A comparative study 
Materials Science and Engineering C 69 (2016) 815-830 

H11 

IF = 4,164 MIN = 30 Udział = 50% 
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Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Zastosowanie mezoporowatej krzemionki MCF modyfikowanej trialkoksysilanami 
w procesie adsorpcji kwasu rozmarynowego 
Przemysł Chemiczny 96 (2017) 1585-1589 

H12 

IF = 0,399 MIN = 15 Udział = 85% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Modelowanie procesu adsorpcji kwasu rozmarynowego na krzemionce SBA-15 
modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem 
Przemysł Chemiczny 96 (2017) 1775-1779 

H13 

IF = 0,399 MIN = 15 Udział = 85% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Zastosowanie mezoporowatej krzemionki modyfikowanej pochodną kwasu 
sulfonowego w procesie adsorpcji boldyny 
Przemysł Chemiczny 96 (2017) 2001-2004 

H14 

IF = 0,399 MIN = 15 Udział = 90% 
 

Łukasz Kaszyński, Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz, Adrianna Dadej, 
Anna Jelińska 
Zastosowanie mezoporowatych krzemionek MCF oraz SBA-16 w procesie 
adsorpcji nikotynamidu 
Przemysł Chemiczny 97 (2018) 1387-1391 

H15 

IF2017 = 0,399 MIN = 15 Udział = 70% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Zastosowanie mezoporowatych krzemionek modyfikowanych trialkoksysilanami  
w procesie adsorpcji kwasu synapinowego 
Przemysł Chemiczny 97 (2018) 1941-1944 

H16 

IF2017 = 0,399 MIN = 15 Udział = 85% 
 
 
 
4.3.  Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz  

z omówieniem ich możliwego wykorzystania 
 
 
4.3.1.  Wstęp 
 

Historycznym wydarzeniem w rozwoju nanotechnologii było zaprezentowanie przez     
R. Feynmana w 1959 roku pewnych idei dotyczących możliwości aranżacji struktur 
składających się z pojedynczych atomów czy cząsteczek, ujętych w wykładzie „There’s 
plenty of room at the bottom” [1]. Wówczas określenie „nanotechnologia” nie było jeszcze 
znane. Termin ten wprowadzony został po raz pierwszy w 1974 roku przez N. Taniguchi dla 
określenia całokształtu procesów zmierzających do otrzymania materiałów nanometrycznych 
charakteryzujących się określonymi (zamierzonymi) właściwościami [2]. Obecnie 
nanomateriały definiuje się jako cząstki materii, o różnym kształcie, których przynajmniej 
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jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm [2]. Miniaturyzacja cząstek materii wiąże się ze 
wzrostem ich powierzchni właściwej oraz stosunku powierzchni do zajmowanej objętości, co 
w konsekwencji prowadzi do pojawienia się nowych, unikatowych właściwości 
fizykochemicznych (mechanicznych, elektrycznych, optycznych oraz innych) tych 
materiałów [2]. Do grupy nanomateriałów zaliczyć można także materiały mezoporowate, 
których nawet makroskopowe cząstki, dzięki nanostrukturalnemu uporządkowaniu 
charakteryzują się obecnością nanometrycznej wielkości porów (zgodnie z klasyfikacją 
IUPAC są to materiały porowate o średnicy porów od 2 do 50 nm [3]). 

Materiały nanostrukturalne z chemicznego punktu widzenia mogą stanowić różnorodną 
grupę substancji, np. metale [4], tlenki metali [5], sole nieorganiczne [6], węgiel [7] czy 
krzemionkę [8]. Jednak w tym przypadku poza składem chemicznym samej nanostruktury 
znaczącą rolę odgrywa także jej kształt. Wyróżnić można nanomateriały w kształcie 
sferycznych nanocząstek [9], nanodrutów [10], nanorurek [11], nanoprętów [12], nanoarkuszy 
[13] oraz układów o budowie warstwowej [14]. Rozpatrywanie natomiast nanostruktur          
w jednoczesnym ujęciu ich składu chemicznego oraz kształtu pozwala dokonać kolejnego 
podziału na sferyczne kropki kwantowe (półprzewodnikowe nanokryształy) [15], nanorurki 
węglowe [16], nanodruty krzemionkowe [17], nanopręty złota [18] itd. W tabeli 1 
przedstawiono przykłady wybranych materiałów nanostrukturalnych (oraz ich cechy 
fizykochemiczne) mających zastosowanie w naukach medycznych, biologicznych                   
i farmaceutycznych.  
 
 
Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne wybranych materiałów nanostrukturalnych oraz     
ich zastosowanie. 
Materiał Cecha, właściwość Zastosowanie, uzyskana korzyść Literatura 

Fluorescencja Możliwość obrazowania komórek i tkanek 

Fotostabilność Alternatywa dla stosowanych barwników 
fluorescencyjnych 
 

Produkcja wolnych 
rodników 
 

Zastosowanie w terapii fotodynamicznej 

Możliwość modyfikacji 
powierzchni 
 

Kierunkowe dostarczanie sond 
fluorescencyjnych do komórek lub tkanek 

Możliwość syntezy 
nanokryształów 
pozbawionych obecności 
metali ciężkich 
 

Ograniczenie cytotoksyczności, przyżyciowe 
obrazowanie komórek i tkanek 

Kropki kwantowe 

Wygaszanie lub wzrost 
emisji fluorescencji w 
obecności substancji 
organicznych i jonów metali 
 

Oznaczanie składników mieszanin 

[H1, D2, D3, 
PD4, PD7, 
PD11] 
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Możliwość unieruchamiania 
w nośnikach stałych 

Otrzymywanie tekstyliów, opatrunków, 
powłok, sprzętu medycznego, implantów 
wykazujących aktywność przeciwbakteryjną 
(zawierających nanocząstki srebra) 
 

Nanocząstki 
metaliczne i 
tlenków metali 

Aktywność fotokatalityczna Składniki powłok przeciwbakteryjnych 
aktywowanych światłem UV (nanocząstki 
TiO2) 

[H2] 

Możliwość wprowadzania 
substancji leczniczych 
podczas syntezy 
 

Formułowanie systemów dostarczania 
substancji leczniczych 

Możliwość funkcjonalizacji 
powierzchni 
 

Celowane dostarczanie substancji leczniczej 

Biodegradowalność Stopniowe uwalnianie substancji leczniczej 
z matrycy polimerowej (erozja matrycy) 
 

Nanocząstki 
polimerowe 

Mukoadhezyjność Dostarczanie substancji leczniczych drogą 
wziewną 

[H3] 

Możliwość modyfikacji 
powierzchni 

Wzrost energii oddziaływań pomiędzy 
adsorbentem a adsorbatem, wzrost 
wydajności adsorpcji oraz pojemności 
adsorpcyjnej sorbentu, modyfikacja 
szybkości uwalniania substancji czynnej, 
wzrost selektywności wobec adsorbowanych 
substancji (procesy rozdzielcze) 
 

Znaczna powierzchnia 
właściwa 

Stabilizowanie amorficznej postaci adsorbatu 
poprzez cząsteczkowe rozproszenie 
substancji (przyspieszenia szybkości 
uwalniania substancji leczniczych) 
 

Znaczna objętość porów Znaczna pojemność adsorpcyjna wobec 
adsorbowanych substancji 
 

Materiały 
mezoporowate 
(nanoporowate) 

Możliwość otrzymania 
struktur o różnej średnicy 
porów 

Modulowanie szybkości uwalniania 
substancji czynnej, rozdzielanie składników 
mieszanin (efekt sitowy) 

[H4, H5, H7-
H16] 

Stałe nanocząstki 
lipidowe 

Możliwość wprowadzania 
substancji leczniczych 
zarówno o charakterze 
hydrofobowym, jak i 
hydrofilowym 
 

Uniwersalne nośniki substancji leczniczych, 
ochrona substancji czynnej przed rozkładem 
enzymatycznym, dostarczanie substancji 
leczniczych różnymi drogami 

 Wzrost biodostępności 
substancji czynnej 
 

Zmniejszenie terapeutycznej dawki 
substancji leczniczej 

 Możliwość funkcjonalizacji 
powierzchni 
 

Celowane dostarczanie substancji leczniczej 

 Biokompatybilność Ograniczone wystąpienie reakcji 
alergicznych 
 

 Biodegradowalność Stopniowe uwalnianie substancji leczniczej  
z matrycy lipidowej (erozja matrycy) 

[H6] 
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Podczas realizacji zarówno studiów teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących 
biomedycznych zastosowań wybranych materiałów nanostrukturalnych stawiałam sobie 
następujące cele: 
 
(1) W przypadku prac przeglądowych było to: 
 
(1.1.) Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego zastosowania wybranych 

materiałów nanostrukturalnych w medycynie, farmacji, analityce medycznej, 
inżynierii tkankowej, chemii analitycznej. 

 
(1.2.) Przedstawienie właściwości fizykochemicznych wybranych materiałów 

nanostrukturalnych w kontekście ich biomedycznych zastosowań. 
 
(1.3.) Przedstawienie sposobu otrzymywania nanostruktur oraz określenie znaczenia 

modyfikacji powierzchni wybranego nanomateriału na jego właściwości biologiczne 
takie jak cytotoksyczność, wzmocnienie działania terapeutycznego substancji czynnej 
czy znaczenie w terapii celowanej (lub obrazowaniu komórek i tkanek). 

 
 
(2) W przypadku prac doświadczalnych było to: 
 
(2.1.) Dokonanie modyfikacji powierzchni wybranych struktur mezoporowatych w celu 

zwiększenia wydajności procesu adsorpcji oraz zwiększenia pojemności adsorpcyjnej 
sorbentów. 

 
(2.2.) Szczegółowe scharakteryzowanie zarówno czystych, jak i modyfikowanych 

krzemionek pod względem ich właściwości fizykochemicznych (między innymi 
powierzchnia właściwa, objętość porów, struktura krzemionki) oraz określenie 
znaczenia tych właściwości dla parametrów określających użyteczność krzemionek     
z punktu widzenia zatężania modelowych substancji czynnych (np. pojemność 
adsorpcyjna, wydajność adsorpcji). 

 
(2.3.) Określenie wpływu modyfikacji powierzchni mezoporowatych sit molekularnych na 

wydajność adsorpcji, pojemność adsorpcyjną, energię adsorpcji względem 
modelowych substancji czynnych. 

 
(2.4.) Dokonanie opisu adsorpcji wybranych związków z zastosowaniem modeli adsorpcji  

wg Langmuira, Freundlicha, Jovanovicia, Redlicha i Petersona, Tiomkina, Dubinina    
i Raduszkiewicza oraz Dubinina i Astachowa (w tym wyznaczenie parametrów 
izoterm z zastosowaniem regresji liniowej oraz metody dopasowania nieliniowego  
wykorzystującej funkcje błędu). 

 
(2.5.) Określenie oddziaływań w układzie adsorbent-substancja lecznicza w oparciu             

o stosowane modele adsorpcji umożliwiające szacowanie energii adsorpcji oraz 
metodę spektroskopii w podczerwieni. 

 
(2.6.) Określenie szybkości uwalniania substancji leczniczych z powierzchni 

mezoporowatych adsorbentów. 
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(2.7.) Określenie znaczenia energii adsorpcji dla szybkości uwalniania zaadsorbowanej 
substancji czynnej. 

 
 
4.3.2. Kropki kwantowe jako wielofunkcyjne sondy fluorescencyjne 
 

Kropki kwantowe są fluorescencyjnymi kryształami o wielkości kilkunastu nanometrów, 
zbudowanymi z substancji o właściwościach półprzewodnikowych. W pracy przeglądowej 
[H1] przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący biomedycznych zastosowań kropek 
kwantowych jako czujników fluorescencyjnych. Przedstawiono opis właściwości 
fizykochemicznych przedmiotowych nanostruktur, jak również metody ich otrzymywania. 
Zwrócono przy tym szczególną uwagę na różnorodność sposobów syntezy oraz metod 
hydrofilizowania powierzchni hydrofobowych kropek kwantowych, a także sposoby 
modyfikacji powierzchni tych nanokryształów. W pracy zwrócono także uwagę na 
zagadnienia związane z toksycznością komórkową tego rodzaju struktur. 

Zasadniczą częścią artykułu było jednak przedstawienie medycznych i farmaceutycznych 
aspektów zastosowania fluorescencyjnych nanokryształów. Dokonano opisu sposobów 
obrazowania komórek i tkanek nowotworowych z użyciem kropek kwantowych 
funkcjonalizowanych rożnymi ligandami celującymi (kwas foliowy, peptydy, przeciwciała)   
z uwzględnieniem stosowanej techniki obrazowania (zazwyczaj mikroskopia konfokalna        
z jedno- lub dwufotonowym wzbudzeniem) oraz stosowaną linię komórkową. Oddzielną 
cześć pracy stanowił także opis aktualnego stanu wiedzy na temat stosowania kropek 
kwantowych jako czujników fluoroscencyjnych pełniących rolę znaczników układów 
dostarczających substancje lecznicze. W tym przypadku kropki kwantowe łączy się                
z nośnikami substancji leczniczych (nanocząstki polimerowe, nanocząstki tlenów metali, 
liposomy, aptamery), przez co możliwe jest śledzenie oddziaływania tychże układów np.        
z błoną komórkową komórek nowotworowych. W pracy [H1] przedstawiono także 
możliwości zastosowania kropek kwantowych jako fluorescencyjnych sond do pomiaru 
stężenia analitów istotnych z medycznego punktu widzenia, wykorzystując zjawisko 
wygaszania lub wzrostu fluorescencji nanokryształów. Opisano między innymi oznaczanie 
takich analitów jak kwas salicylowy, sulfadiazyna, antygen gruczołu krokowego czy 
adenozynotrifosforan. Kolejny rozdział tej publikacji traktuje o potencjalnym zastosowaniu 
kropek kwantowych w terapii fotodynamicznej, której celem jest niszczenie komórek 
nowotworowych. Dokonano także oceny ograniczeń, jak i dalszych perspektyw zastosowania 
kropek kwantowych w omawianym obszarze zastosowań.  

Przedmiotowa praca powstała w oparciu o 197 pozycji literaturowych i była cytowana 62 
razy (Web of Science, stan na dzień: 2.01.2019 r.). 
 
4.3.3. Przeciwbakteryjne właściwości nanocząstek metali i tlenów metali 
 

Praca [H2] poświęcona jest głównie przeciwbakteryjnym właściwościom nanocząstek 
metali (srebro, złoto), tlenków metali (dwutlenek tytanu, tlenek miedzi(II), tlenek cynku) oraz 
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materiałów hybrydowych. W tym artykule przeglądowym przedstawiono fizyczne, chemiczne 
oraz biologiczne metody pozyskiwania nanocząstek metali, tlenków metali oraz innych.  

Istotnym osiągnięciem tej pracy było dokonanie klasyfikacji i usystematyzowanie (na 
podstawie doniesień literaturowych) metod unieruchamiania nanocząstek o właściwościach 
przeciwbakteryjnych w różnych materiałach pełniących rolę ich nośników (matrycach). 
Opisano przypadki jednoczesnej syntezy nanocząstek oraz nośnika, a także sposoby 
modyfikacji nośników (zazwyczaj polimerowych) nanocząstkami o właściwościach 
przeciwbakteryjnych. W większości analizowanych przypadków został także określony 
mikroorganizm wobec którego oceniano działanie przeciwbakteryjne układu nośnik-
nanocząstka.  

W publikacji [H2] przedstawiono również możliwe mechanizmy działania 
przeciwdrobnoustrojowego nanocząstek metali i tlenków metali. Rozważano wpływ 
nanocząstek metalicznych na ścianę i błonę komórkową, udział reaktywnych form tlenu, czy 
oddziaływanie jonów metali na metabolizm komórki bakteryjnej. Znaczna cześć pracy 
poświęcona jest przykładom zastosowania nanocząstek o właściwościach 
przeciwbakteryjnych w farmacji, stomatologii, jako opatrunki, w procesie dezynfekcji wody 
oraz przeciwbakteryjnej ochronie różnego typu powierzchni. Dokonano także klasyfikacji 
powierzchni zawierających nanocząstki o działaniu przeciwbakteryjnym pod względem 
mechanizmu hamującego wzrost mikroorganizmów (produkcja reaktywnych form tlenu, 
uwalnianie jonów metali ciężkich oraz działanie o ograniczonym zasięgu). W przedmiotowej 
pracy opisano także, choć w mniejszym stopniu, znaczenie nanocząstek polimerowych 
zawierających antybiotyki, jako czynniki przeciwdrobnoustrojowe oraz nanometrycznej 
wielkości kompleksy jonów metali z antybiotykami. 

Praca [H2] stanowi przegląd literaturowy obejmujący 175 pozycji bibliograficznych        
i była cytowana 153 razy (Web of Science, stan na dzień: 2.01.2019 r.). Przedmiotowa praca 
jest sklasyfikowana przez bazę Web of Science jako highly cited papers. 
 
 
4.3.4. Nanocząstki polimerowe jako nośniki substancji leczniczych 
 

Praca [H3] dotyczy studiów literaturowych poświęconych zastosowaniu nanocząstek 
polimerowych jako nośników substancji leczniczych. Dokonano podziału nanocząstek 
polimerowych pod względem składu chemicznego, a także przedstawiono sposoby ich 
otrzymywania. Opisano między innymi metodę strąceniową oraz metodę emulsyjną                
z odparowaniem rozpuszczalnika. Znaczna część pracy dotyczy także zagadnień związanych 
z toksycznością i biozgodnością nanocząstek polimerowych. Przedstawiono tutaj dane 
literaturowe dotyczące toksyczności komórkowej takich polimerów jak: poli(szczawian 
waniliny), pochodna poli(metakrylanu metylu), chitozan, Eudragit®, elastyna i inne. Opisano 
także wpływ modyfikacji nanocząstek glikolem polietylenowym na cytotoksyczność 
otrzymanych nanostruktur. Zasadniczą cześć pracy stanowi jednak opis zastosowania 
nanocząstek polimerowych jako nośników dla antybiotyków (amfoterycyna, cefiksym, 
natamycyna), ekstraktów surowców roślinnych (kora cynamonowa), substancji stosowanych 
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w leczeniu nadciśnienia tętniczego (karwedilol), substancji przeciwzapalnych (acetonid 
triamcynolonu) oraz leków przeciwnowotworowych (docetaksel).  

Praca [H3] stanowi przegląd literaturowy obejmujący 40 aktualnych pozycji 
bibliograficznych i była cytowana 11 razy (Web of Science, stan na dzień: 2.01.2019 r.). 

 
 

4.3.5. Zastosowanie materiałów mezoporowatych jako wielofunkcyjnych narzędzi  
          współczesnej farmacji i medycyny  
           

Praca [H4] stanowi obszerne studium literaturowe dotyczące zastosowania materiałów 
mezoporowatych w wybranych obszarach farmacji, inżynierii tkankowej oraz diagnostyce 
laboratoryjnej. Materiały mezoporowate zaliczane są do substancji porowatych                       
o nanometrycznej wielkości porów (2-50 nm), które charakteryzują się dobrze rozwiniętą 
powierzchnią (rzędu 1000 m2/g). Właściwości te sprawiają, że substancje mezoporowate 
znajdują zastosowanie między innymi w naukach farmaceutycznych. 

W przedmiotowym artykule przedstawiono krótki rys historyczny dotyczący rozwoju 
chemii materiałów mezoporowatych, podziału materiałów mezoporowatych oraz ich 
właściwości fizykochemicznych. Dokonano także obszernego zestawienia sposobów syntezy 
tych nanostrukturalnych substancji oraz znaczenia modyfikacji ich powierzchni w świetle 
dalszych zastosowań. Pewną cześć pracy poświęcono także omówieniu możliwych 
mechanizmów toksyczności komórkowej tych nanostruktur. 

Główną część tej publikacji stanowi opis zastosowań substancji mezoporowatych           
w szeroko pojętych naukach medycznych i farmaceutycznych. Przedstawiono między innymi 
ich wykorzystanie jako nośników substancji leczniczych w obrębie różnych grup substancji 
(substancje przeciwzapalne, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, antybiotyki, leki 
przeciwgrzybicze, hormony i inne). Przedstawiono także możliwe mechanizmy uwalniania 
substancji czynnej w zależności od właściwości adsorbatu oraz samego nośnika 
(funkcjonalizacja). Znaczną część artykułu poświęcono także możliwościom zastosowania 
mezoporowatych matryc w diagnostyce oraz terapii nowotworów, w szczególności jako 
nośniki chemioterapeutyków oraz jako elementów tzw. układów nanokompozytowych.        
W innym rozdziale z kolei skupiono się na zastosowaniu nanoporowatych substancji             
w medycynie regeneracyjnej, jako możliwych rusztowań dla tkanek.  

Oddzielna część pracy poświęcona jest zastosowaniu materiałów mezoporowatych jako 
elementów czujników optycznych oraz elektrochemicznych służących wykrywaniu różnych 
analitów, istotnych z diagnostycznego punktu widzenia. W szczególności zwrócono uwagę na 
metody elektrochemiczne służące oznaczaniu glukozy, substancji leczniczych, hormonów       
i neurohormonów czy jonów metali. Znaczna część pracy [H4] dotyczy także omówienia 
adsorpcyjnych właściwości nanoporowatych materiałów. Poruszono problematykę związaną    
z procesami unieruchamiania enzymów, adsorpcji substancji istotnych z punktu widzenia 
diagnostyki molekularnej (kwasy nukleinowe) włączając w to również analizę proteomu 
(adsorpcja białek i polipeptydów). Korzystając z doniesień literaturowych przedstawiono 
również możliwości stosowania materiałów mezoporowatych w procesie separacji (metoda 
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HPLC) złożonych mieszanin (substancje lecznicze i inne) oraz adsorpcji w celu zatężania 
wielu substancji biologicznie czynnych. Zagadnienia związane z procesami adsorpcji są 
przedmiotem prowadzonych prac doświadczalnych i omówione zostaną szczegółowo            
w dalszej części autoreferatu (rozdział 4.3.7). 

Publikacja [H4] stanowi przegląd literaturowy obejmujący 424 pozycje bibliograficzne    
i była cytowana 75 razy (Web of Science, stan na dzień: 2.01.2019 r.). 

 
 
4.3.6. Stałe nanocząstki lipidowe jako nośniki substancji leczniczych 
 
 W publikacji przeglądowej [H6] przedstawiono aktualny stan wiedzy związany           
z tematyką zastosowania stałych nanocząstek lipidowych jako nośników substancji 
leczniczych. Przedstawiono krótki opis metod otrzymywania stałych nanocząstek lipidowych, 
ich właściwości oraz powszechnie stosowane metody badania tych nanostruktur. Dokonano 
także oceny (wady/zalety) nanocząstek lipidowych zarówno z punktu widzenia ich 
farmaceutycznych zastosowań, jak i technologii ich wytwarzania. Podobnie jak w przypadku 
innych nanomateriałów, podkreślono rolę modyfikacji powierzchni stałych nanocząstek 
lipidowych (solid lipid nanoparticles, SLN) w procesie terapii celowanej, oraz dla 
zwiększenia skuteczności terapeutycznej nanonośników. Omówiono znaczenie składu 
nanocząstek lipidowych na proces „inkorporacji” oraz uwalniania substancji czynnej, a także 
możliwość jednoczesnego dostarczania dwóch substancji leczniczych. Przedstawiono także 
przykłady zastosowania SLN jako nośników substancji leczniczych zaliczanych do różnych 
grup terapeutycznych z uwzględnieniem drogi podania. Jeden z rozdziałów poświęcono 
aspektom związanym z przenikaniem nanocząstek lipidowych przez bariery biologiczne 
(krew-mózg). W innym rozdziale przedstawiono z kolei możliwość łączenia cząstek 
lipidowych z matrycami żelowymi czy krzemionkowymi. Wskazano również na ochronne 
właściwości SLN (czynniki środowiskowe) wobec zawartych w nich substancji leczniczych.  

Publikację [H6] opracowano na podstawie 143 doniesień literaturowych. Artykuł ten był 
cytowany 34 razy (Web of Science, stan na dzień: 2.01.2019 r.). 
 
 
4.3.7. Zastosowanie mezoporowatych krzemionek jako adsorbentów i nośników 
          substancji leczniczych 
 

Mianem materiałów mezoporowatych, zwanych także mezoporowatymi sitami 
molekularnymi określa się substancje porowate, których średnica porów, zgodnie z podziałem 
zaproponowanym przez IUPAC mieści się w przedziale od 2 do 50 nm [3]. Struktury te, ze 
względu na budowę określa się także jako materiały nanostrukturalne [19]. Mezoporowate 
substancje charakteryzują się znaczną powierzchnią właściwą, sięgającą nawet 1000 m2/g,  
objętością porów aż do  2 cm3/g oraz obecnością mikroporów w przypadku niektórych 
struktur [H4], [20]. Spośród wielu substancji mogących tworzyć struktury mezoporowate, 
takie jak węgiel, metale, tlenki metali przejściowych, perowskity, szczególne miejsce zajmują 
materiały krzemionkowe [H4]. Jest to związane z historycznym faktem opublikowania          
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w 1992 roku przez zespół Kresgego i współpr. [21] pracy poświęconej syntezie 
mezoporowatej krzemionki MCM-41, która jako pierwsza, została przez autorów wnikliwie 
scharakteryzowana i opisana. Wydarzenie to zainicjowało rozwój chemii materiałów 
mezoporowatych, początkowo krzemionkowych, później zaś tlenków metali przejściowych, 
węgli, a nawet struktur „czysto” organicznych [H4]. Materiały mezoporowate znalazły 
zastosowanie w wielu dziedzinach nauki włączając w to katalizę heterogeniczną [22], 
elektrochemię [23], chemię analityczną [24], biologię molekularną [25] oraz inne. 

Pierwsze zastosowanie tych nanostrukturalnych materiałów w farmacji datowane jest na 
rok 2001, kiedy to Vallet-Regi i współpr. [26] opisali użycie krzemionki MCM-41 w procesie 
uwalniania ibuprofenu. Zdarzenie to zapoczątkowało dynamiczny rozwój badań nad 
zastosowaniem mezoporowatych sorbentów jako nośników stosowanych w układach 
dostarczania substancji leczniczych (drug delivery systems). 

Przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań było opisanie właściwości 
adsorpcyjnych wobec wybranych adsorbatów kilku typów mezoporowatych krzemionek, 
różniących się właściwościami powierzchniowymi. Jako modelowe substancje aktywne 
wybrano związki zaliczane do grupy leków przeciwzapalnych (diflunisal), 
przeciwbakteryjnych (chlorheksydyna), witaminę (amid kwasu nikotynowego) oraz 
substancje o aktywności przeciwutleniającej (boldyna, kwas kawowy, kwas rozmarynowy, 
kwas synapinowy). W tabeli 2 przedstawiono aktywność farmakologiczną lub właściwości 
fizjologiczne adsorbowanych substancji, co tłumaczy ich dobór, jako modelowych 
adsorbatów.  

 
Tabela 2. Właściwości modelowych substancji czynnych 
Nazwa 
substancji 

Wzór strukturalny Właściwości, zastosowanie 
Piśmien-
nictwo 

Chlorheksydy-
na 

 Substancja wykazuje szeroki zakres 
aktywności przeciwbakteryjnej, działa na 
bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, 
drożdże i dermatofity. Mechanizm działania 
związany jest z uszkadzaniem błon 
cytoplazmatycznych drobnoustrojów.            
W niskich stężeniach działa bakteriostatycznie, 
w wyższych zaś bakteriobójczo. Wiąże się      
z powierzchnią zębów oraz śluzówką jamy 
ustnej wykazując miejscowe działanie 
przeciwbakteryjne. 

[27] 

Diflunisal 

 Substancja lecznicza zaliczana do grupy 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 
Mechanizm jej działania polega głównie na 
hamowaniu powstawania prostaglandyn. 
Wykazuje również działanie 
przeciwgorączkowe. Stosowana jest m.in.      
w leczeniu amyloidowej polineuropatii 
rodzinnej oraz amyloidozy mięśnia sercowego. 

[28-30] 



dr n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz               Załącznik 2a. Autoreferat, wersja w j. polskim 

 16 

CH3

CH3

NOH

O

O

OH

CH3

H

OH

OH

COOH

N

CONH2

Boldyna 

 Jest naturalnym przeciwutleniaczem 
wykazującym m.in. właściwości 
przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, 
przeciwpłytkowe i antyproliferacyjne. 
Mechanizm działania polega na „zmiataniu” 
wolnych rodników. Ponadto, jest ona 
inhibitorem tyrozynazy. Pochodne boldyny 
uważane są również za inhibitory 
topoizomerazy I lub II. 

[31-33] 

Kwas kawowy 

 Wykazuje działanie przeciwutleniające             
i neuroprotekcyjne. Działanie 
przeciwutleniające wynika głównie                  
z hamowania powstawania mutagennych          
i kancerogennych związków N-nitrozowych. 
Obecnie podejmowane są próby zastosowania 
tej substancji w leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych, np. choroby 
Alzheimera. 

[34-36] 

Kwas 
rozmarynowy 

 Substancja wykazuje działanie 
przeciwutleniające, przeciwzapalne, 
przeciwmutagenne, przeciwbakteryjne              
i przeciwwirusowe. Potwierdzono jej 
właściwości antyproliferacyjne w stosunku do 
komórek ludzkiego raka jajnika. Substancja 
wykazuje właściwość wnikania w lipidową 
dwuwarstwę zapobiegając peroksydacji 
obecnych w niej lipidów.  

[37-39] 

Kwas 
synapinowy 

 Wykazuje właściwości przeciwutleniające, 
przeciwzapalne, nefroprotekcyjne, 
przeciwapoptotyczne i neuroprotekcyjne. 
Przypuszcza się, że jego aktywność 
neuroprotekcyjna wynika z właściwości 
pobudzania receptora GABAA oraz ze 
„zmiatania” wolnych rodników. Właściwości 
nefroprotekcyjne wynikają przede wszystkim 
ze zmniejszenia stresu oksydacyjnego oraz 
stanu zapalnego. Opisano też jego korzystny 
wpływ na przerost mięśnia sercowego oraz 
wykazano właściwości obniżające stężenie 
lipidów w osoczu krwi. 

[40-43] 

Nikotynamid 

 
 
 
 
 

Substancja należy do witamin grupy B. Jest 
często stosowanym składnikiem produktów 
kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji 
skóry. Jego działanie polega na wzmacnianiu 
bariery ochronnej skóry (zwłaszcza                  
u pacjentów cierpiących na pellagrę), 
zmniejszaniu rozmiaru porów skórnych, 
redukcji przebarwień skóry oraz obniżaniu 
utraty wody przez skórę suchą. Wykazano 
skuteczność tej witaminy w redukcji 
zmarszczek i trądziku. Jego właściwości 
przeciwutleniające spowalniają utlenianie 
mioglobiny (zastosowanie w przemyśle 
spożywczym). 

[44, 45] 
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W przeprowadzonych badaniach, jako mezoporowate sorbenty stosowano następujące 
krzemionki: SBA-15, SBA-16, PHTS, MCF, MCM-41, zarówno w postaci czystej, jak            
i modyfikowanej. Celem prac doświadczalnych, poza wspomnianą już oceną przydatności 
wskazanych adsorbentów w procesie adsorpcji modelowych substancji, było także zbadanie 
wpływu modyfikacji powierzchni adsorbentu oraz określenie roli ich właściwości 
powierzchniowych na proces adsorpcji modelowych substancji czynnych. Zadanie to 
zrealizowane zostało między innymi poprzez interpretację procesu adsorpcji za pomocą 
modeli matematycznych (izotermy Freundlicha, Jovanovicia, Langmuira, Tiomkina, Dubinina 
i Raduszkiewicza, Dubinina i Astachowa, Redlicha i Petersona), które umożliwiają ocenę 
oddziaływań cząsteczek adsorbowanych substancji czynnych z powierzchnią adsorbentu. Na 
rys. 1 przedstawiono schematycznie poszczególne etapy badań ujmujące zarówno etap 
syntezy, modyfikacji, charakterystyki adsorbentów, jak i analizy procesu adsorpcji oraz 
uwalniania substancji czynnej. Biorąc pod uwagę praktyczny charakter otrzymanych 
wyników należałoby zaznaczyć, że badane adsorbenty mają pełnić rolę nośników substancji 
leczniczych lub służyć zatężaniu substancji czynnych (np. z ekstraktów alkoholowych). 
 

 
Rys. 1. Etapy badań mezoporowatych krzemionek uwzględniające ocenę ich właściwości fizykochemicznych, 
charakterystykę procesu adsorpcji, ocenę użyteczności sorbentów w procesie zatężania oraz uwalniania  
substancji czynnej. 
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4.3.7.1. Właściwości mezoporowatych adsorbentów 
 

Adsorbenty stosowane podczas badań otrzymane zostały metodą hydrotermalną              
w środowisku kwasowym (kwas solny) z użyciem tetraetoksyortokrzemianu (TEOS) jako 
źródła krzemionki oraz stosownego środka powierzchniowo czynnego, jako organicznego 
szablonu. Krzemionkę SBA-15, PHTS oraz MCF  syntezowano w oparciu o zmodyfikowaną 
metodykę opracowaną odpowiednio przez Zhao i współpr. [46], van der Voort i współpr. [47] 
oraz Schmidt-Winkela i współpr. [48] stosując Pluronic P123 jako ciekłokrystaliczną 
matrycę. W przypadku krzemionki SBA-16 stosowano niejonowy środek powierzchniowo 
czynny Pluronic F127 [49]. Ponadto, w przypadku otrzymywania struktur SBA-16 oraz MCF 
stosowano odpowiednio dodatek n-butanolu oraz mezytylenu jako składników wpływających 
na formowanie się ciekłokrystalicznego szablonu. Ostatecznie, kalcynacja układu środek 
powierzchniowo czynny-krzemionka prowadziła do otrzymania czystej mezoporowatej 
struktury krzemionkowej. Otrzymane sorbenty, za sprawą  różnych proporcji substratów, typu 
i stężenia stosowanego środka powierzchniowo czynnego oraz obecności dodatkowych 
składników (n-butanol, mezytylen) odznaczały się różnymi właściwościami 
powierzchniowymi oraz wykazywały odmienne uporządkowanie struktury. W tabeli 3 
przedstawiono właściwości powierzchniowe stosowanych adsorbentów oraz mikrografię 
TEM każdej ze struktur.  

Mezoporowate krzemionki odznaczają się obecnością wolnych grup silanolowych na ich 
powierzchni, co sprawia, że wykazują one właściwości słabo kwasowe [50]. Wolne grupy 
silanolowe na powierzchni mezoporowatych krzemionek stanowiły centra adsorpcji dla takich 
substancji jak chlorheksydyna [H5], boldyna [H9, H11] oraz amid kwasu nikotynowego 
[H15]. 
 
 
Tabela 3. Właściwości powierzchniowe mezoporowatych adsorbentów 

Właściwości powierzchniowe 
Mezoporowata 
krzemionka 

Struktura (mikrografia TEM) Powierzchnia 
właściwa, 

m2/g 

Objętość 
porów, 
cm3/g 

Średnica 
porów, 

nm 

Piśmiennictwo 

SBA-15 

 

 
 

762-798 0,96-1,02 5,8-6,2 
[H5, H7, H8, 

H11, H13, 
H16] 
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SBA-16 

 

 
 

739-751 0,44-0,46 3,6-3,7 
[H5, H8, H11, 

H15] 

PHTS 

 

 
 

645-668 0,62-0,68 5,3-5,4 [H5, H8, H9] 

MCF 

 

 
 

598-624 2,27-2,39 15,4-15,8 
[H5, H7, H8, 

H11, H12, 
H15] 

MCM-41* 

 

 
 

~1000 ~0,65 ~3,0 [H10] 

*krzemionka komercyjna 
 
O ile w przypadku tych substancji słabo kwasowe centra adsorpcji umożliwiały ich 

wiązanie na powierzchni sorbentu, to w przypadku takich adsorbatów jak kwas kawowy [H7], 
diflunisal [H8], kwas rozmarynowy [H12, H13] czy kwas synapinowy [H16], niezbędna była 
funkcjonalizacja powierzchni krzemionek z użyciem odpowiednich tialkoksysilanów             
o charakterze zasadowym (pochodne amin alifatycznych). W tabeli 4 przedstawiono 
stosowane podczas badań czynniki modyfikujące powierzchnię mezoporowatych krzemionek 
wraz z przykładami modyfikowanych adsorbentów oraz adsorbowanych substancji czynnych. 
W tabeli tej podano także przykłady zastosowania czystych krzemionek w procesie adsorpcji 
wybranych związków. 
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EtO

Si

EtO

EtO NH2

MeO

Si

MeO

MeO NH2

CH3

CH3

MeO

Si

MeO

MeO N

MeO

Si

MeO

MeO SH

MeO

Si

MeO

MeO NH

NH2

Tabela 4. Przykłady modyfikacji mezoporowatych krzemionek oraz ich zastosowanie           
w procesie adsorpcji wybranych substancji 

Wprowadzona grupa funkcyjna 
Czynnik modyfikujący 
powierzchnię krzemionki 

Stosowana 
krzemionka 

Adsorbowany 
związek 

Piśmiennictwo 

SBA-15 
SBA-16 
PHTS  
MCF 

Diflunisal [H8] 

MCM-41 Diflunisal [H10] 
SBA-15 
MCF 

Kwas kawowy [H7] 

MCF 
Kwas 
rozmarynowy 

[H12] 

-CH2-CH2-CH2-NH2 

(3-aminopropylo)trietoksy-
silan 
 
 
 
 
 

 

SBA-15 
Kwas 
rozmarynowy 

[H13] 

-CH2-CH2-CH2-NH2 

(3-aminopropylo)trimetoksy-
silan 
 
 
 

 
 

SBA-15 
Kwas 
synapinowy 

[H16] 

-CH2-CH2-CH2-N(CH3)2 

(N,N-dimetyloamino-
propylo)trimetoksysilan 
 
 
 

 
 

SBA-15 
Kwas 
synapinowy 

[H16] 

SBA-15 
SBA-16 
MCF 

Boldyna [H11] 

-CH2-CH2-CH2-SO3H* 

(3-merkaptopropylo)trime-
toksysilan 
 
 
 
 

 
 

PHTS Boldyna [H14] 

SBA-15 
MCF 

Kwas kawowy [H7] 

-CH2-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-NH2 

[3-(2-aminoetyloamino)-
propylo]trimetoksysilan 

 
 

 
 

MCF 
Kwas 
rozmarynowy 

[H12] 

SBA-15 
SBA-16 
PHTS 
MCF 

Chlorheksydy-
na 

[H5] 

SBA-15 
SBA-16 
MCF 

Boldyna [H11] 

PHTS Boldyna [H9] 

-Si-OH** ----- 

SBA-16 
MCF 

Amid kwasu 
nikotynowego 

[H15] 

*po utlenieniu wprowadzonych grup -CH2-CH2-CH2-SH w obecności perhydrolu;  
**wolne grupy silanolowe krzemionki (czysta krzemionka); 
-OMe: grupa metoksylowa, -OEt: grupa etoksylowa 
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4.3.7.2. Metody charakterystyki mezoporowatych adsorbentów 
 
 

Wnikliwe omówienie procesów adsorpcji oraz określenie charakteru oddziaływań 
adsorbowanych substancji z powierzchnią przedmiotowych sorbentów wymaga 
dysponowania dobrze opisanym materiałem badawczym. W tym celu próbki adsorbentów, 
zarówno w czystej, jak i modyfikowanej postaci scharakteryzowane zostały z użyciem 
szerokiego instrumentarium analitycznego. Zakres badań obejmował między innymi analizę 
fizykochemii powierzchni polegającą na określeniu właściwości powierzchniowych (sorpcja 
azotu), zawartości grup funkcyjnych modyfikowanych sorbentów (analiza 
termograwimetryczna). W przypadku badań dotyczących struktury samych adsorbentów 
wykonano analizę mikroskopową TEM oraz analizę dyfraktometryczną. Dokonano również 
oceny morfologii cząstek adsorbentów stosując skaningową mikroskopię elektronową (SEM). 

Ocenę oddziaływań adsorbowanych substancji czynnych z powierzchnią adsorbentu 
dokonano z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (potwierdzenie jonizacji grup 
karboksylowych np. w przypadku adsorpcji kwasów fenolowych oraz diflunisalu). Te ostatnie 
badania (FT-IR) stanowiły także potwierdzenie i uzupełnienie [H5, H7, H8] matematycznej 
interpretacji procesu adsorpcji z zastosowaniem modeli adsorpcji wg Dubinina                        
i Raduszkiewicza lub Dubinina i Astachowa umożliwiających określenie charakteru adsorpcji 
(adsorpcja fizyczna, chemisorpcja). W tabeli 5 zestawiono metody analityczne użyte w celu 
scharakteryzowania mezoporowatych adsorbentów oraz podczas prowadzenia procesu 
adsorpcji, uwzględniając prace, w których owe metody były stosowane. 
 
 
Tabela 5. Fizykochemiczne metody badań mezoporowatych krzemionek 

Metoda analityczna Zastosowanie Piśmiennictwo 

Niskotemperaturowa sorpcja azotu 
(analiza sorptometryczna) 

Wyznaczanie właściwości 
powierzchniowych krzemionek, takich 
jak powierzchnia właściwa, objętość 
porów i mikroporów, średnica porów, 
rozkład średnicy porów. 

[H5, H7-H16] 

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) 
Ocena uporządkowania porów, 
potwierdzenie tożsamośći 
zsyntezowanej struktury 

[H5, H7-H15] 

Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) Ustalenie morfologii cząstek sorbentu 
[H5, H7, H9, H11, 
H13, H14] 

Analiza dyfraktometryczna w zakresie niskich 
kątów dyfrakcji 

Ocena uporządkowania struktury, 
potwierdzenie tożsamośći otrzymanej 
krzemionki 

[H5, H7, H8, H11] 

Ilościowe określenie zawartości: 

wprowadzonych grup funkcyjnych  
[H7, H8, H10-H14, 
H16] Analiza termograwimetryczna 

grup silanolowych [H5, H9, H11, H15] 
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Potwierdzenie obecności 
wprowadzonych grup funkcyjnych 

[H7] 

Potwierdzenie obecności adsorbatu [H5, H8, H11] Analiza spektroskopowa w podczerwieni  
(FT-IR) 

Ocena oddziaływań pomiędzy 
adsorbatem a adsorbentem 

[H5, H7, H8] 

Ilościowe oznaczanie zaadsorbowanej 
substancji w stanie równowagi 
adsorpcyjnej 

[H5, H7-H16] 
Analiza spektrofotometryczna UV 

Ocena szybkości uwalniania substancji 
czynnej 

[H5, H8, H10] 

 
 
4.3.7.3. Omówienie procesów adsorpcji wybranych substancji leczniczych na 
             mezoporowatych adsorbentach 
 

Jak już to zaznaczono wcześniej, proces adsorpcji wybranych substancji prowadzono 
zarówno na czystych, jak i modyfikowanych postaciach mezoporowatych krzemionek. Jako 
modelowy rozpuszczalnik stosowano zazwyczaj 2-propanol oraz acetonitryl. Dobór tych 
rozpuszczalników nie był przypadkowy. Alkohol 2-propylowy jest amfiprotycznym, 
nietoksycznym rozpuszczalnikiem stosowanym często w przemyśle farmaceutycznym oraz 
kosmetycznym. Jest on także stosowany jako rozpuszczalnik podczas ekstrakcji surowców 
roślinnych [51-53]. Rozpuszczalnik ten zapewniał wydajną adsorpcję takich substancji jak 
kwas kawowy [H7], diflunisal [H8, H10], kwas rozmarynowy [H12, H13] oraz kwas 
synapinowy [H16] na krzemionkach funkcjonalizowanych grupami stanowiącymi zasadowe 
centra adsorpcji. Wykazano także, że rozpuszczalnik ten może być także stosowany               
w przypadku adsorpcji boldyny na krzemionce modyfikowanej pochodną kwasu sulfonowego 
[H14]. Na rys. 2 przedstawiono porównanie wydajności adsorpcji wybranych kwasów 
karboksylowych adsorbowanych na mezoporowatych krzemionkach modyfikowanych 
grupami 3-aminopropylowymi. W przedmiotowym zestawieniu uwzględniono dwa stężenia 
początkowe adsorbatu niższe c0 = 500 mg/dm3 oraz wyższe c0 = 2000 mg/dm3. Podczas 
przeprowadzonych badań wykazano, że w warunkach początkowego stężenia adsorbatu 
równego 500 mg/dm3 (lub niższego), stosowane krzemionki modyfikowane grupami             
3-aminopropylowymi, wykazują zbliżoną wydajność adsorpcji, rzędu 98-99%. Tak wysoka 
wydajność adsorpcji była obserwowana bez względu na rodzaj adsorbowanej substancji oraz 
typ struktury i przestrzenną organizację porów stosowanej krzemionki. 
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Rys. 2. Porównanie wydajności adsorpcji diflunisalu oraz kwasów fenolowych na mezoporowatych 
krzemionkach modyfikowanych grupami 3-aminopropylowymi. Środowisko adsorpcji: 2-propanol. Stosunek 
masy adsorbentu do objętości roztworu wynosił: 100 mg/10 cm3. Zestawienie opracowano na podstawie prac 
[H7, H8, H10, H12, H13, H16]. 
 
 
W przypadku gdy stężenie początkowe adsorbatu wynosiło 2000 mg/dm3 obserwowano 
różnicowanie się wydajności adsorpcji w obrębie stosowanych adsorbentów. Największą 
wydajność procesu adsorpcji (>80%) odnotowano podczas adsorbowania diflunisalu na  
krzemionkach SBA-15, MCF oraz MCM-41 oraz podczas adsorpcji kwasu rozmarynowego 
na krzemionkach SBA-15 oraz MCF modyfikowanych tymi samymi grupami funkcyjnymi. 
Zjawisko to można częściowo wytłumaczyć większą wartością stałej dysocjacji tych 
adsorbatów, aniżeli kwasu kawowego czy synapinowego. Wartość stałej pKa (pierwszy 
stopień dysocjacji) związanej z dysocjacją grupy karboksylowej poszczególnych związków 
wynosi: 3,3 [54], 2,9 [55], 4,4 [56] oraz 4,5 [57] odpowiednio dla diflunisalu, kwasu 
rozmarynowego, kwasu kawowego oraz kwasu synapinowego. Jednakże przyczynę niskiej 
wydajność adsorpcji diflunisalu na modyfikowanych sorbentach SBA-16 oraz PHTS należy 
upatrywać w ich dość małej pojemności porów w porównaniu z innymi stosowanymi 
nanoporowatymi krzemionkami. 

Podczas adsorpcji chlorheksydyny [H5], boldyny [H9, H11] czy amidu kwasu 
nikotynowego [H15] na czystych mezoporowatych adsorbentach najlepszym 
rozpuszczalnikiem okazał się aprotyczny acetonitryl. Na rys. 3 przedstawiono porównanie 
wydajności adsorpcji alkaloidu boldyny na czystych oraz modyfikowanych pochodną kwasu 
sulfonowego mezoporowatych krzemionkach. W zestawieniu tym uwzględniono, podobnie 
jak poprzednio, stężenie początkowe adsorbatu równe 500 mg/dm3 oraz 2000 mg/dm3.  
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Rys. 3. Porównanie wydajności adsorpcji boldyny w środowisku acetonitrylu na czystych oraz modyfikowanych 
grupami sulfonopropylowymi (S) mezoporowatych krzemionkach. Stosunek masy adsorbentu do objętości 
roztworu wynosił: 100 mg/10 cm3. Opracowano na podstawie prac [H9, H11]. 
 

 
Podczas przeprowadzonych badań wykazano, że w przypadku czystych mezoporowatych 
krzemionek, wydajność adsorpcji boldyny nie zależy znacząco zarówno od struktury 
stosowanego adsorbentu, jak i początkowego stężenia adsorbatu. Modyfikacja powierzchni 
krzemionek SBA-15, SBA-16 oraz MCF silnie kwasowymi centrami adsorpcji (pochodna 
kwasu propanosulfonowego) spowodowała ponad dwukrotny wzrost wydajności adsorpcji 
tego alkaloidu w zadanych warunkach doświadczalnych. Zauważyć można także wyraźny 
wpływ wzrostu początkowego stężenia adsorbatu na spadek wydajności adsorpcji boldyny w 
przypadku krzemionek modyfikowanych kwasowymi centrami adsorpcji. Funkcjonalizowana 
krzemionka SBA-16 wykazała najniższą wydajność adsorpcji alkaloidu (gdy c0 = 2000 
mg/dm3) spośród grupy modyfikowanych sorbentów. W tym przypadku skuteczność 
adsorpcji boldyny była porównywalna z wydajnością procesu adsorpcji na czystej krzemionce 
SBA-16. Wskazuje to jednoznacznie, że modyfikacja powierzchni, która zazwyczaj prowadzi 
do zwiększenia wydajności adsorpcji w przypadku wyższych stężeń początkowych adsorbatu 
okazała się nieskutecznym narzędziem polepszenia właściwości adsorpcyjnych krzemionki 
odznaczającej się najmniejszą objętością porów. 
 Kolejnym etapem badań było opisanie procesu adsorpcji substancji 
wyszczególnionych w tabeli 2 na powierzchni mezoporowatych sit molekularnych. Dokonano 
tego stosując modelowe izotermy adsorpcji. Matematyczna interpretacja tego zjawiska 
umożliwia określenie między innymi typu adsorpcji np. poprzez określenie stopnia 
dopasowania stosownych izoterm, a także ocenę charakteru oddziaływań (fizyczne, 
chemiczne) adsorbatu z powierzchnią mezoporowatego sorbentu, poprzez wyznaczenie 
średniej energii adsorpcji (model Dubinina i Raduszkiewicza [H5, H7-H12, H14] oraz 
Dubinina i Astachowa [H9, H11-H16]). Niektóre spośród stosowanych równań, umożliwiają 
także określenie maksymalnej pojemności adsorpcyjnej krzemionki. Na rys. 4 przedstawiono 
modelowe izotermy adsorpcji stosowane do interpretacji wyników badań doświadczalnych.  
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Rys. 4. Izotermy stosowane do opisania wyników badań adsorpcji wybranych substancji aktywnych na 
mezoporowatych krzemionkach.  Objaśnienia symboli: aRP: stała Redlicha-Petersona (dm3β/mgβ); bT: stała 
Tiomkina związana z ciepłem adsorpcji (J g/mol mg); β: wykładnik w równaniu izotermy Redlicha-Petersona; 
Ce: stężenie równowagowe adsorbatu (mg/dm3); Cs: rozpuszczalność adsorbatu (mg/dm3); KDA: stała izotermy 
Dubinina-Astachowa związana z energią adsorpcji (molnDA/JnDA); KDR: stała izotermy Dubinina-Raduszkiewicza 
związana z energią adsorpcji (mol2/J2); KF: stała Freundlicha (mg1-1/ndm3/n/g); KJ: stała Jovanovicia (dm3/mg); 
KL: stała Langmuira (dm3/mg); KRP: stała Redlicha-Petersona (dm3/g) KT: stała wiązania obliczona w oparciu     
o izotermę Tiomkina (dm3/mg); nDA: współczynnik heterogeniczności występujący w równaniu Dubinina-
Astachowa; 1/nF: wykładnik w równaniu izotermy Freundlicha; QDA,max: maksymalna pojemność adsorpcyjna 
obliczona z równania izotermy Dubinina-Astachowa (mg/g); QDR,max: maksymalna pojemność adsorpcyjna 
obliczona z równania izotermy Dubinina-Raduszkiewicza (mg/g); Qe: ilość zaadsorbowanej substancji w stanie 
równowagi adsorpcyjnej (mg/g); QJ,max: maksymalna pojemność adsorpcyjna oszacowana z izotermy 
Jovanovicia; QL,max: maksymalna pojemność adsorpcyjna obliczona z równania izotermy Langmuira (mg/g); R: 
stała gazowa; T: temperatura (K). Opracowano na podstawie prac [H5, H7-H16] oraz [58-63]. 
 

Parametry przedmiotowych izoterm wyznaczano za pomocą regresji liniowej, jak 
również metodą dopasowania nieliniowego. Na rys. 5 przedstawiono metodologię 
wyznaczania parametrów izoterm adsorpcji, która stosowana była w prezentowanych pracach 
badawczych. W przypadku regresji liniowej parametry równań oszacowano na podstawie 
nachylenia prostej regresji oraz punktu przecięcia prostej z osią Y, zaś kryterium dopasowania 
modelu stanowiła wartość współczynnika korelacji prostej regresji. Stosowanie tej metody 
wymagało uprzedniego „zlinearyzowania” równania izotermy. Dobór wartości parametrów 
izoterm trójparametrowych wymagał optymalizacji (maksymalizacji) wartości współczynnika 
korelacji prostej regresji.  

W przypadku metody dopasowania nieliniowego, stosowano nieliniową postać 
izotermy, zaś funkcja błędu stanowiła kryterium doboru wartości parametrów. Funkcja błędu 
rozumiana jest jako miara rozbieżności pomiędzy rzeczywistą ilością zaadsorbowanej 
substancji a ilością oszacowaną z równania izotermy przy zadanych wartościach parametrów 
izoterm. W metodzie tej, tak należy dobrać parametry izoterm, aby funkcja błędu (miara 
dopasowania modelu) osiągała najniższą wartość. 



dr n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz               Załącznik 2a. Autoreferat, wersja w j. polskim 

 26 

 
 
Rys. 5. Sposoby wyznaczania parametrów izoterm adsorpcji. Objaśnienia symboli i skrótów: Qe,doś: rzeczywista 
ilość zaadsorbowanej substancji; Qe,obl: szacowana ilość zaadsorbowanej substancji; n: ilość punktów 
pomiarowych, p: liczba szacowanych parametrów izotermy, ARE: średni błąd względny (average relative 
error); MPSD: odchylenie standardowe Marquardta (Marquardt’s percent standard deviation); SSE: suma 
kwadratów błędów (sum of the squares of the error). Opracowano na podstawie prac [H9, H13, H15]. 
 

W przedstawionych pracach, jako funkcję błędu stosowano sumę kwadratów błędów 
(sum of the squares of the error, SSE), średni błąd względny (average relative error, ARE) 
oraz odchylenie standardowe Marquardta (Marquardt’s percent standard deviation, MPSD). 
Pewną modyfikacją tej metody jest tzw. metoda sumy znormalizowanych błędów (sum of the 

normalized errors, SNE). Polega ona na wyłonieniu najwłaściwszej funkcji błędu (spośród 
kilku stosowanych) użytej do szacowania parametrów izoterm. Metoda ta pozwala na 
wyznaczenie parametrów równań, w taki sposób, aby nie były one obciążone błędem 
wynikającym z użycia tylko jednego typu funkcji błędu, a także umożliwia wskazanie 
izotermy, która najlepiej opisuje proces adsorpcji danej substancji [64, 65]. W tabeli 6 
zaprezentowano zestawienie modelowych izoterm stosowanych do opisu adsorpcji 
wybranych substancji aktywnych uwzględniające metodologię wyznaczania wartości ich 
parametrów.  

Podczas przeprowadzonych badań zaobserwowano, że izotermy adsorpcji kwasu 
kawowego [H7], diflunisalu [H8, H10], kwasu rozmarynowego [H12, H13] oraz kwasu 
synapinowego [H16] na krzemionkach modyfikowanych trialkoksysilanami będącymi 
pochodnymi amin, mają przebieg charakterystyczny dla izotermy typu Langmuira [59],         
w którym wyróżnić można strome ramię wstępujące izotermy oraz plateau w zakresie 
wyższych stężeń równowagowych adsorbatu. Zjawisko to obserwowane było bez względu na 
strukturę stosowanego adsorbentu (typ krzemionki) oraz użyty czynnik modyfikujący jego 
powierzchnię. Na podstawie kształtu izotermy, można już wstępnie wnioskować, że              
w przypadku ww. adsorbatów zachodzi adsorpcji chemiczna. 
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Tabela 6. Izotermy stosowane do opisu adsorpcji wybranych substancji oraz sposoby wyznaczania 
parametrów modelowych izoterm 

Sposób wyznaczania parametrów izoterm 
Typ izotermy 

Adsorbowana 
substancja reg. lin. SSE ARE MPSD SNE 

Literatura 

Chlorheksydyna X --- --- --- --- [H5] 

Kwas kawowy X --- --- --- --- [H7] 

Diflunisal X X X --- --- [H8] 

X X X X X [ H9] 

X --- --- X --- [H11] Boldyna 

X --- --- X --- [H14] 

X --- X --- --- [H12] 
Kwas rozmarynowy 

X X X X X [ H13] 

Nikotynamid --- X X X X [H15] 

Freundlicha 

Kwas synapinowy X --- X --- --- [H16] 

Jovanovicia Nikotynamid --- X X X X [H15] 

Chlorheksydyna X --- --- --- --- [H5] 

Kwas kawowy X --- --- --- --- [H7] 

X X X --- --- [H8] 
Diflunisal 

X --- X --- --- [H10] 

X X X X X [ H9] 

X --- --- X --- [H11] Boldyna 

X --- --- X --- [H14] 

X --- X --- --- [H12] 
Kwas rozmarynowy 

X X X X X [ H13] 

Nikotynamid --- X X X X [H15] 

Langmuira 

Kwas synapinowy X --- X --- --- [H16] 

Kwas kawowy X --- --- --- --- [H7] 

Diflunisal X X X --- --- [H8] Tiomkina 

Boldyna X --- --- X --- [H11] 

Chlorheksydyna X --- --- --- --- [H5] 

Kwas kawowy X --- --- --- --- [H7] 

X X X --- --- [H8] 
Diflunisal 

X --- X --- --- [H10] 

X X X X X [ H9] 

X --- --- X --- [H11] Boldyna 

X --- --- X --- [H14] 

Dubinina i 
Raduszkiewicza 

Kwas rozmarynowy X --- X --- --- [H12] 

X X X X X [ H9] Dubinina i 
Astachowa 

Boldyna 

X --- --- X --- [H11] 
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 X --- --- X --- [H14] 

X --- X --- --- [H12] 
Kwas rozmarynowy 

X X X X X [ H13] 

Nikotynamid --- X X X X [H15] 

 

Kwas synapinowy X --- X --- --- [H16] 

X --- --- X --- [H11] 
Boldyna 

X --- --- X --- [H14] 

X --- X --- --- [H12] 
Kwas rozmarynowy 

X X X X X [ H13] 

Redlicha i 
Petersona 

Kwas synapinowy X --- X --- --- [H16] 

Objaśnienia skrótów: ARE: średni błąd względny (average relative error); MPSD: odchylenie standardowe 
Marquardta (Marquardt’s percent standard deviation); SSE: suma kwadratów błędów (sum of the squares of the 
error); SNE: suma znormalizowanych błędów (sum of the normalized errors) 
 

W przypadku adsorpcji boldyny [H9, H11] na czystych krzemionkach kształt 
izotermy jest nieco odmienny, z łagodnym ramieniem wstępującym oraz brakiem plateau      
w zakresie wyższych stężeń równowagowych adsorbatu. Modyfikacja krzemionek (SBA-15, 
SBA-16, MCF) z użyciem pochodnej kwasu sulfonowego [H11] powoduje wyraźny wzrost 
nachylenia ramienia wstępującego izotermy. Zjawisku temu towarzyszy także wzrost 
powinowactwa boldyny do adsorbentu, co przejawia się większymi wartościami stałej 
Langmuira w przypadku sorbentów modyfikowanych silnie kwasowymi centrami adsorpcji. 
Modyfikacja krzemionek przyczynia się także do wzrostu wartości parametru β izotermy 
Redlicha i Petersona, co świadczy o tym, że izoterma ta przyjmuje postać zbliżoną do 
izotermy Langmuira (gdy β =1). Na rys. 6 przedstawiono wartości tego parametru dla 
czystych oraz modyfikowanych krzemionek. 
 

 
 
 
Rys. 6. Wartości wykładnika β występującego w równaniu izotermy Redlicha i Petersona obserwowane podczas 
adsorpcji boldyny na różnych typach, czystych, jak i modyfikowanych pochodną kwasu sulfonowego (S) 
mezoporowatych krzemionek. Parametry izotermy wyznaczono metodą regresji liniowej. Środowisko adsorpcji: 
acetonitryl. Opracowano na podstawie pracy [H11]. 
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Przebieg izotermy adsorpcji amidu kwasu nikotynowego, który jest bardzo słabą 
zasadą organiczną był dwuetapowy i obejmował prostoliniowy odcinek izotermy 
przechodzący w plateau [H15]. Proporcjonalna zależność ilości zaadsorbowanego 
nikotynamidu w funkcji stężenia równowagowego pozwala sklasyfikować tę izotermę jako 
tzw. izotermę typu C [66], charakterystyczną dla układów w których występuje stały podział 
adsorbatu pomiędzy fazę rozpuszczalnika a adsorbent. Kształt izotermy był podobny zarówno 
dla krzemionki SBA-16, jak i MCF. Optymalizacja wartości parametrów metodą 
dopasowania nieliniowego wykazała, że równanie Freundlicha najlepiej nadaje się do opisu 
adsorpcji nikotynamidu na stosowanych sorbentach [H15]. 
 Izotermy adsorpcji Dubinina i Raduszkiewicza oraz Dubinina i Astachowa 
umożliwiają oszacowanie średniej energii adsorpcji, stanowiącej kryterium podziału procesu 
na adsorpcję fizyczną lub chemiczną. Przyjmuje się, że dla procesów adsorpcji fizycznej 
wartość energii adsorpcji jest mniejsza niż 8 kJ/mol, podczas gdy w przypadku chemisorpcji 
przekracza ona wartość 8 kJ/mol [60, 61]. Na rys. 7 przedstawiono porównanie średniej 
energii adsorpcji różnych kwasów organicznych (kwas kawowy, diflunisal, kwas 
rozmarynowy, kwas synapinowy) adsorbowanych na mezoporowatych krzemionkach 
modyfikowanych zasadowymi centrami adsorpcji. Na rysunku tym uwzględniono także 
metodologię wyznaczania energii adsorpcji oraz zastosowany typ izotermy.  
 
 

 
 
Rys. 7. Porównanie wartości średniej energii adsorpcji różnych kwasów karboksylowych na mezoporowatych 
krzemionkach modyfikowanych grupami 3-aminopropylowymi. Środowisko adsorpcji: 2-propanol. Objaśnienia 
skrótów: DIF: diflunisal, CA: kwas kawowy, RA: kwas rozmarynowy, SIN: kwas synapinowy. Opracowano na 
podstawie prac [H7, H8, H10, H12, H13, H16]. 
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Przeprowadzone obliczenia z zastosowaniem izotermy Dubinina i Astachowa oraz Dubinina   
i Raduszkiewicza wskazują na chemiczną naturę oddziaływań adsorbowanych aromatycznych 
kwasów karboksylowych z powierzchnią krzemionek modyfikowanych grupami                   
3-aminopropylowymi, co potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia ustalone na podstawie 
przebiegu izoterm adsorpcji. Wykazano, że podobnie jak w przypadku wydajności adsorpcji 
poszczególnych substancji, największe energie adsorpcji przypisane były układom, w których 
adsorbat posiadał największą wartość stałej dysocjacji (diflunisal, kwas rozmarynowy).  
 Z kolei na rys. 8 przedstawiono wartości średniej energii adsorpcji boldyny na 
czystych oraz modyfikowanych pochodną kwasu sulfonowego mezoporowatych 
krzemionkach. Wartości energii adsorpcji boldyny oszacowane z modelu Dubinina                  
i Astachowa (minimalizacja wartości funkcji MPSD) dla czystych krzemionek wskazują na 
fizyczną naturę oddziaływań pomiędzy adsorbatem a adsorbentem. Jednakże największe 
wartości tej energii, spośród niemodyfikowanych krzemionek obserwowano w przypadku 
struktury SBA-16 charakteryzującej się najmniejszą średnicą porów [H9, H11]. Fizyczną 
naturę oddziaływań wykazano także w przypadku adsorpcji amidu kwasu nikotynowego na 
krzemionkach SBA-16 oraz MCF [H15]. W tym przypadku energie adsorpcji oszacowane      
z modelu Dubinina i Astachowa z zastosowaniem metody dopasowania nieliniowego (funkcja 
MPSD) wyniosły odpowiednio 4,3 oraz 3,9 kJ/mol. Warto także zaznaczyć, że podobnie jak 
w przypadku boldyny parametr ten był większy dla krzemionki o najmniejszej średnicy 
porów (SBA-16) [H15]. Modyfikacja krzemionek SBA-15, SBA-16, MCF silnie kwasową 
pochodną kwasu sulfonowego [H11] przyczyniała się do znacznego wzrostu energii adsorpcji 
boldyny (rys. 8).  
 

 
 
Rys. 8. Porównanie wartości średniej energii adsorpcji boldyny na czystych oraz modyfikowanych pochodną 
kwasu sulfonowego mezoporowatych krzemionkach. Środowisko adsorpcji: acetonitryl. Wartości energii 
adsorpcji oszacowano z modelu Dubinina i Astachowa stosując metodę dopasowania nieliniowego (zastosowano 
funkcję błędu MPSD). Objaśnienia skrótów: BOL: boldyna. Opracowano na podstawie prac [H9, H11]. 
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W tym przypadku oszacowane wartości energii adsorpcji znacznie przekraczają graniczną 
wartość 8 kJ/mol, co potwierdza chemiczna naturę oddziaływań alkaloidu z krzemionkami 
modyfikowanymi silnie kwasowymi centrami adsorpcji [H11]. Znajduje to także swoje 
odzwierciedlenie w większych wartościach wydajności adsorpcji boldyny na powierzchni 
modyfikowanych sorbentów aniżeli ich czystych postaciach, co zostało już wcześniej 
omówione.  

Innym, poza wydajnością adsorpcji, istotnym parametrem określającym przydatność 
stosowania adsorbentu w procesie zatężania substancji, czy też jako nośnik substancji 
leczniczej jest pojemność adsorpcyjna krzemionek. W przedstawionych pracach parametr ten 
został oszacowany z zastosowaniem między innymi izoterm adsorpcji Langmuira, 
Jovanovicia, Dubinina i Raduszkiewicza oraz Dubinina i Astachowa. Porównanie pojemności 
adsorpcyjnej różnych modyfikowanych krzemionek, wobec kwasów karboksylowych 
(diflunisal, kwas rozmarynowy, kwas synapinowy) przedstawiony został na rys. 9. W celu 
uniknięcia błędów wynikających z porównywania maksymalnej pojemności adsorpcyjnej 
ustalonej z różnych modeli adsorpcji, zestawiono wartości tego parametru oszacowane           
z równania izotermy Langmuira (QL,max) stosując metodę dopasowania nieliniowego oraz 
funkcję błędu ARE, jako kryterium dopasowania modelu.  
 

 
 
Rys. 9. Porównanie maksymalnej pojemności adsorpcyjnej (QL,max) oraz pojemności adsorpcyjnej 
znormalizowanej względem powierzchni właściwej (QL,max/SBET) mezoporowatych krzemionek wobec 
wybranych aromatycznych kwasów karboksylowych. Symbole A, AEA , oraz DMA  przy nazwach krzemionek 
oznaczają odpowiednio adsorbent zawierający grupę funkcyjną: 3-aminopropylową,                                             
3-(2-aminoetyloamino)propylową oraz N,N-dimetyloaminopropylową. Skróty DIF , RA, SIN oznaczają 
odpowiednio: diflunisal, kwas rozmarynowy oraz kwas synapinowy. QL,max oznacza maksymalną pojemność 
adsorpcyjną obliczoną z izotermy Langmuira (metoda dopasowania nieliniowego, funkcja błędu ARE). 
Opracowano na podstawie prac: [H8, H10, H12, H13, H16]. 
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Jak już wcześniej zaznaczono, adsorpcja kwasów karboksylowych na 
mezoporowatych krzemionkach modyfikowanych pochodnymi amin przebiegała zgodnie       
z modelem Langmuira, tak więc użycie tego modelu adsorpcji zdaje się być optymalnym 
rozwiązaniem. W celu unifikacji oszacowanej pojemności adsorpcyjnej obliczono tzw. 
pojemność adsorpcyjną znormalizowaną względem powierzchni, która jest stosunkiem 
maksymalnej pojemności adsorpcyjnej do powierzchni właściwej danego adsorbentu 
(QL,max/SBET). Biorąc pod uwagę daną substancję czynną, stwierdzić można, że w przypadku 
diflunisalu [H8, H10] modyfikowane krzemionki SBA-16 oraz PHTS, a więc o najmniejszej 
objętości i średnicy porów odznaczały się najniższymi wartościami omawianych parametrów. 
W przypadku krzemionek o porach cylindrycznych, otwartych (SBA-15, MCM-41) oraz 
krzemionki o strukturze pianki (MCF) obserwowano najwyższe wartości zarówno 
maksymalnej pojemności adsorpcyjnej, jak i znormalizowanego parametru. Z kolei podczas 
adsorpcji kwasu rozmarynowego [H12, H13], mezoporowata krzemionka MCF 
modyfikowana pochodną etylenodiaminy ([3-(2-aminoetyloamino)propylo]-
trimetoksysilanem), zawierającej dwie grupy aminowe charakteryzowała się nieco większą 
pojemnością adsorpcyjną aniżeli krzemionka MCF czy SBA-15 modyfikowana                    
(3-aminopropylo)trietoksysilanem. W przypadku adsorpcji kwasu synapinowego [H16] 
większą pojemność adsorpcyjną odnotowano dla krzemionki SBA-15 modyfikowanej         
(3-aminopropylo)trimetoksysilanem (amina I-rzędowa) w porównaniu z adsorbentem 
modyfikowanym N,N-dimetylową pochodną tej aminy (amina III-rzędowa).  
 Na rys. 10 zaprezentowano maksymalną pojemność adsorpcyjną (QDA,max) czystych 
mezoporowatych krzemionek wobec amidu kwasu nikotynowego oraz boldyny. Porównano 
wartości tego parametru oszacowane metodą dopasowania nieliniowego z zastosowaniem 
modelu adsorpcji Dubinina i Astachowa oraz funkcji błędu MPSD jako kryterium 
dopasowania modelu adsorpcji.  

 
Rys. 10. Porównanie maksymalnej pojemności adsorpcyjnej (QDA,max) oraz pojemności adsorpcyjnej 
znormalizowanej względem powierzchni właściwej (QDA,max/SBET) czystych mezoporowatych krzemionek wobec 
amidu kwasu nikotynowego (NA) oraz boldyny (BOL ). Symbol QDA,max oznacza maksymalną pojemność 
adsorpcyjną sorbentu oszacowaną z modelu Dubinina i Astachowa (metoda dopasowania nieliniowego, funkcja 
błędu MPSD). Opracowano na podstawie prac: [H9, H11, H15]. 
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Podczas adsorpcji amidu kwasu nikotynowego wykazano, że niemodyfikowana 
krzemionka SBA-16 przejawiała nieznacznie wyższą pojemność adsorpcyjną wobec tego 
adsorbatu aniżeli krzemionka MCF [H15]. Jednakże wartości znormalizowanej względem 
powierzchni właściwej pojemności adsorpcyjnej, pomimo różnej struktury oraz odmiennych 
objętości porów były zbliżone dla obu materiałów nanostrukturalnych. W przypadku 
adsorpcji boldyny, krzemionki SBA-16 oraz PHTS odznaczały się najmniejszymi 
pojemnościami adsorpcyjnymi wobec tego alkaloidu w porównaniu z krzemionkami SBA-15 
oraz MCF. Wartości stosunku QDA,max/SBET także odzwierciedlają tę zależność. Niewielka 
pojemność adsorpcyjna krzemionki SBA-16 wobec boldyny prawdopodobnie spowodowana 
jest znacznym rozmiarem cząsteczki (układ czteropierścieniowy) adsorbowanego alkaloidu 
oraz jego znaczną masą molową (Mmol = 327,37 g/mol), wobec dość małej objętości porów 
samego adsorbentu. Cecha ta, w przypadku krzemionki SBA-16 nie uwidoczniła się 
natomiast podczas adsorpcji małej, jednopierścieniowej struktury nikotynamidu                
(Mmol = 122,12 g/mol). 
 
 
4.3.7.4. Uwalnianie substancji czynnej 
 

Badanie dostępności farmaceutycznej z powierzchni mezoporowatych krzemionek 
stanowiło ostatni etap badań. Opis uwalniania substancji czynnej przedstawiony został           
w pracach [H5, H8, H10] dotyczących adsorpcji i uwalniania chlorheksydyny oraz 
diflunisalu z różnych mezoporowatych struktur. Zastosowanie mezoporowatych krzemionek 
jako nośników substancji leczniczych uwarunkowane jest specyficznymi właściwościami tych 
struktur wynikających przede wszystkim ze znacznej powierzchnią właściwej oraz 
nanoporowatości. W przedstawionych pracach badawczych [H5, H8, H10] krzemionki 
pełniły rolę nośnika substancji trudnorozpuszczalnych, który przyspieszać miał szybkość 
rozpuszczania związanego adsorbatu. Przyspieszenie szybkości uwalniania (desorpcji) 
zaadsorbowanej substancji czynnej wynika z cząsteczkowego rozproszenia adsorbatu na 
powierzchni materiałów nanostrukturalnych, co stabilizuje amorficzną postać adsorbatu [67]. 
Podczas przeprowadzonego modelowania procesu uwalniania diflunisalu [H8] (model 
Weibulla) w środowisku buforu octanowego (pH = 4,5) wykazano większą szybkość 
uwalniania tej substancji czynnej ze wszystkich mezoporowatych sorbentów 
modyfikowanych grupami 3-aminopropylowymi aniżeli szybkość rozpuszczania krystalicznej 
postaci tej substancji (~15 h). Zaznaczyć jednak należy, że proces uwalniania przebiegał 
najszybciej w przypadku sorbentów SBA-15, PHTS oraz MCF, natomiast zastosowanie 
krzemionki SBA-16 skutkowało nieco dłuższym okresem uwalniania adsorbatu (90% po   
~3,2 h) [H8]. W przypadku stosowania krzemionki MCM-41 modyfikowanej tymi samymi 
grupami funkcyjnymi także obserwowano przyspieszenie procesu uwalniania (desorpcji) 
diflunisalu [H10]. 

W środowisku buforu fosforanowego (pH = 6,8) zarówno proces rozpuszczania 
krystalicznego diflunisalu, jak i jego desorpcja z powierzchni modyfikowanych 
mezoporowatych krzemionek SBA-15, PHTS oraz MCF przebiegał szybko (90% po ~0,1 h). 
Jedynie w przypadku modyfikowanej krzemionki SBA-16 obserwowano nieco wydłużony 
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proces desorpcji substancji czynnej (90% po ~1,2 h) [H8]. Z przedstawionych danych 
wywnioskować można, że zastosowanie krzemionki charakteryzującej się najmniejszą 
średnicą porów skutkować może przyspieszeniem lub nieznacznym spowolnieniem procesu 
uwalniania diflunisalu (w porównaniu z formą krystaliczna), w zależności od warunków 
środowiskowych. Pozostałe krzemionki odznaczające się większymi średnicami porów 
wpływały na przyspieszenie procesu rozpuszczania substancji czynnej. Przedstawione dane 
powalają jednak dostrzec pewną systematyczną zależność pomiędzy energią adsorpcji 
substancji (względnie wielkością porów krzemionki) a szybkością uwalniania wyrażoną tzw. 
parametrem skali a równania Weibulla opisującego kinetykę uwalniania substancji czynnej. 
Na rys. 11 zaprezentowano zestawienie zależności średniej energii adsorpcji diflunisalu na 
różnych mezoporowatych krzemionkach modyfikowanych grupami 3-aminopropylowymi 
oraz wartości parametru skali a występującego w równaniu Weibulla. W zestawieniu tym 
uwzględniono wartości parametru a wyznaczone z modelu Weibulla uwzględniając dane 
doświadczalne otrzymane podczas uwalniania diflunisalu w różnych warunkach środowiska 
(pH=4,5 oraz 6,8).  

 

 
 
Rys. 11. Zestawienie wartości średniej energii adsorpcji diflunisalu (DIF ) na mezoporowatych sorbentach 
modyfikowanych grupami 3-aminopropylowymi z wartościami parametru skali a równania Weibulla 
opisującego kinetykę uwalniania substancji czynnej. Wartości energii adsorpcji oszacowano metodą 
dopasowania nieliniowego z modelu Dubinina i Raduszkiewicza stosując funkcję błędu ARE jako kryterium 
dopasowania. Parametry równania Weibulla oszacowano metodą regresji liniowej. Opracowano na podstawie 
pracy [H8]. 
 
 
Najwyższe wartości parametru skali a obserwowano w przypadku uwalniania diflunisalu       
z powierzchni modyfikowanej krzemionki SBA-16 charakteryzującej się zarazem najmniejszą 
średnicą porów. Jednocześnie, w przypadku tej krzemionki odnotowano największą wartość 
energii adsorpcji substancji czynnej. Zaobserwowano także zmniejszanie się wartości energii 
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adsorpcji wraz ze wzrostem średnicy porów, czemu towarzyszy na ogół zmniejszanie się 
parametru skali a równania Weibulla. Ponadto, wartości tego parametru były większe            
w przypadku zastosowania jako płynu akceptorowego buforu octanowego (pH = 4,5).   
 Zależność pomiędzy energią adsorpcji a parametrem równania opisującego kinetykę 
uwalniania substancji czynnej obserwowano także w przypadku uwalniania chlorheksydyny   
z powierzchni różnych niemodyfikowanych nanostrukturalnych krzemionek [H5]. Na rys. 12 
przedstawiono porównanie energii adsorpcji oraz odpowiadające im wartości parametru skali 
a podczas procesu uwalniania chlorheksydyny. W tym przypadku, podobnie jak poprzednio, 
najwyższym energiom adsorpcji przypisanym strukturom o najmniejszej średnicy porów 
(SBA-16, PHTS) odpowiadały najwyższe wartości parametru skali. Wraz ze wzrostem 
średnicy porów malała wartość parametru skali, a zatem wzrastała szybkość uwalniania 
substancji czynnej [H5].  
 

 
 
Rys. 12. Zestawienie wartości średniej energii adsorpcji chlorheksydyny (CHL ) na czystych mezoporowatych 
krzemionkach z wartościami parametru skali a równania Weibulla opisującego kinetykę uwalniania substancji 
czynnej. Wartości średniej energii adsorpcji oszacowano metodą regresji liniowej z modelu adsorpcji               
wg Dubinina i Raduszkiewicza. Parametry równania Weibulla oszacowano metodą regresji liniowej. 
Opracowano na podstawie pracy [H5]. 
 
 
 Przedstawione zależności mogą mieć pewien uniwersalny charakter, ponieważ 
dotyczą one zarówno adsorpcji kwasowego diflunisalu na sorbentach modyfikowanych 
zasadowymi centrami adsorpcji, jak i adsorpcji zasadowej chlorheksydyny na powierzchni 
czystych krzemionek o słabo kwasowym charakterze. Interesujące wydaje się to, że podczas 
analizy procesu adsorpcji (oszacowanie energii adsorpcji) można już częściowo wnioskować 
o szybkości uwalniania zaadsorbowanej substancji czynnej. 
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4.3.7.5.  Podsumowanie 
 

Przedstawiony cykl publikacji dotyczących biomedycznych zastosowań wybranych 
materiałów nanostrukturalnych obejmuje zarówno teoretyczne [H1-H4, H6], jak i praktyczne 
studia [H5, H7-H16] poświecone otrzymywaniu, modyfikacji powierzchni, fizykochemicznej 
charakterystyce oraz zastosowaniu wybranych nanomateriałów w medycynie, farmacji, 
inżynierii tkankowej oraz diagnostyce laboratoryjnej. W pracach teoretycznych 
(przeglądowych) przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowań danej 
nanostruktury (kropki kwantowe, nanocząstki o działaniu przeciwbakteryjnym, nanocząstki 
polimerowe, materiały mezoporowate, stałe nanocząstki lipidowe) w ww. obszarach wiedzy, 
w oparciu o najnowsze (w chwili redagowania) doniesienia literaturowe. Poruszana tematyka 
prac obejmuje obecnie żywo rozwijającą się gałąź nanotechnologii, która przyczynia się do 
ochrony zdrowia ludzkiego nie tylko poprzez właściwą i skuteczną terapię, ale także 
diagnostykę oraz działania prewencyjne. Z kolei prace doświadczalne skupiają się na 
zastosowaniu nanostrukturalnych krzemionek w procesach adsorpcji i uwalniania wybranych 
substancji czynnych. Właściwy dobór krzemionki, odpowiednia modyfikacja jej powierzchni 
pozwala w sposób wydajny wiązać (zatężać) rożne substancje czynne. Odpowiedni dobór 
nanostrukturalnej krzemionki (wielkość porów, objętość porów) pozwala także na 
modyfikację szybkości uwalniania substancji czynnej. 

W tym miejscu, pragnę wskazać najważniejsze osiągnięcia naukowe zawarte                   
w przedstawionym cyklu publikacji [H1-H16]: 

 
(1) W przypadku prac teoretycznych są to: (1.1.) Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy 
dotyczącego zastosowania wybranych materiałów nanostrukturalnych w farmacji, medycynie, 
diagnostyce laboratoryjnej, obrazowaniu komórek i tkanek; (1.2.) Przedstawienie tych 
zagadnień w sposób przejrzysty, wprowadzając czytelnika artykułu we właściwe zagadnienia 
stopniowo, poprzez omówienie syntezy, modyfikacji oraz przedstawienie właściwości 
fizykochemicznych nanostruktur, które warunkują ich zastosowanie (np. obrazowanie tkanek, 
dostarczanie substancji leczniczych, wykrywanie lub oznaczanie analitu); (1.3) Opracowanie 
oryginalnej szaty graficznej w przypadku wszystkich artykułów przeglądowych. 
 
(2) W przypadku prac doświadczalnych są to: (2.1.) Dokonanie oceny właściwości 
adsorpcyjnych wybranych nanostrukturalnych krzemionek wobec substancji, których 
dotychczas nie adsorbowano na stosowanych sorbentach lub nie omówiono procesu adsorpcji 
w tak szerokim ujęciu jak w przedstawionych pracach; (2.2.) Przeprowadzenie szczegółowej 
analizy fizykochemicznej mezoporowatych krzemionek (powierzchnia właściwa, porowatość, 
zawartość grup funkcyjnych) mającej istotne znaczenie w kontekście procesu adsorpcji 
wybranych substancji czynnych; (2.3.) Przeprowadzenie opisu procesu adsorpcji z użyciem 
wielu modeli adsorpcji (Freundlicha, Jovanovicia, Langmuira, Tiomkina, Redlicha                  
i Petersona, Dubinina i Raduszkiewicza, Dubinina i Astachowa) umożliwiających ocenę 
oddziaływania adsorbowanych substancji z adsorbentem; (2.4.) Wyznaczanie parametrów 
modelowych izoterm z zastosowaniem regresji liniowej oraz metody dopasowania 
nieliniowego, w tym metody sumy znormalizowanych błędów; (2.5.) Interpretacja wybranych 
parametrów adsorpcji (wydajność adsorpcji, maksymalna pojemność adsorpcyjna, energia 
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adsorpcji) wobec typu stosowanego adsorbentu oraz modyfikacji jego powierzchni, które 
mają znaczenie podczas oceny użyteczności danej krzemionki w procesie zatężania substancji 
czynnych; (2.6.) Dokonanie oceny szybkości uwalniania wybranych substancji czynnych        
z powierzchni mezoporowatych krzemionek różniących się właściwościami 
powierzchniowymi. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
 
5.1. Wykaz prac opublikowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
 

Abdelhay Aboulaich, Malgorzata Geszke, Lavinia Balan, Jaafar Ghanbaja, 
Ghouti Medjahdi, Raphaël Schneider 
Water-based route to colloidal Mn-doped ZnSe and core/shell ZnSe/ZnS quantum 
dots 
Inorganic Chemistry 49 (2010) 10940-10948 

[D1] 

IF = 4,325 MIN = 32 Udział = 40% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Janina Lulek 
Kropki kwantowe - nowe materiały w biomedycynie i biofarmacji 
Farmacja Polska 66 (2010) 828-833 

[D2] 

IF = nie dotyczy MIN = 6 Udział = 50% 
 

Malgorzata Geszke, Marek Murias, Lavinia Balan, Ghouti Medjahdi,  
Jaroslaw Korczyński, Michal Moritz, Janina Lulek, Raphaël Schneider 
Folic acid-conjugated core/shell ZnS:Mn/ZnS quantum dots as targeted probes 
for two photon fluorescence imaging of cancer cells 
Acta Biomaterialia 7 (2011) 1327-1338 

[D3] 

IF = 4,865 MIN = 45 Udział = 60% 
 
 
5.2. Wykaz prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
 

Malgorzata Geszke-Moritz, Gilles Clavier, Janina Lulek, Raphaël Schneider 
Copper- or manganese-doped ZnS quantum dots as fluorescent probes for 
detecting folic acid in aqueous media 
Journal of Luminescence 132 (2012) 987-991 

[PD1] 

IF = 2,144 MIN = 35 Udział = 60% 
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Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Zastosowanie nanomateriałów w wykrywaniu i usuwaniu zanieczyszczeń 
środowiska 
Przemysł Chemiczny 91 (2012) 2375-2381 

[PD2] 

IF = 0,344 MIN = 15 Udział = 40% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Zastosowanie nanomateriałów w naukach medycznych 
Chemik 66 (3) (2012) 219-226 

[PD3] 

IF = nie dotyczy MIN = 8 Udział = 40% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Kropki kwantowe – nadzieje i zagrożenia 
Gazeta Farmaceutyczna XXI (5) (2012) 32-34 

[PD4] 

IF = nie dotyczy MIN = 2 Udział = 60% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Zastosowanie modyfikowanych krzemionkowych materiałów mezoporowatych 
jako nośników w systemach dostarczania substancji leczniczych 
Farmacja Polska 68 (6) (2012) 433-438 

[PD5] 

IF = nie dotyczy MIN = 3 Udział = 40% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Najnowsze osiągnięcia inżynierii nanomateriałów w terapii 
przeciwnowotworowej 
Gazeta Farmaceutyczna XXI (10) (2012) 34-37 

[PD6] 

IF  = nie dotyczy MIN = 2 Udział = 45% 
 

Malgorzata Geszke-Moritz, Hanna Piotrowska, Marek Murias, Lavinia Balan, 
Michal Moritz, Janina Lulek, Raphaël Schneider 
Thioglycerol-capped Mn-doped ZnS quantum dot bioconjugates as efficient two-
photon fluorescent nano-probes for bioimaging 
Journal of Materials Chemistry B 1 (2013) 698-706 

[PD7] 

IF = nie dotyczy MIN = nie dotyczy Udział = 60% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Application of nanoporous silicas as adsorbents for chlorinated aromatic 
compounds. A comparative study 
Materials Science and Engineering C 41 (2014) 42-51 

[PD8] 
 
 

IF = 3,088 MIN = 30 Udział = 10% 
 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Aminopropyl-modified mesoporous molecular sieves as efficient adsorbents for 
removal of auxins 
Applied Surface Science 331 (2015) 415-426 

[PD9] 
 
 

IF = 3,150 MIN = 35 Udział = 10% 
 



dr n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz               Załącznik 2a. Autoreferat, wersja w j. polskim 

 44 

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz 
Stosowanie modyfikowanych mezoporowatych krzemionek SBA-15 oraz MCF jako 
adsorbentów kwasu chlorogenowego. Studium porównawcze 
Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1986-1989 

[PD10] 

IF = 0,367 MIN = 15 Udział = 10% 
 

Małgorzata Geszke-Moritz, Michał Moritz 
Wszechstronność zastosowań kropek kwantowych 
Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1924-1931 

[PD11] 

IF = 0,367 MIN = 15 Udział = 60% 
 

Anna Jelińska, Adrianna Dadej, Szymon Tomczak, Małgorzata Geszke-Moritz 
Leczenie gruźlicy- ograniczenia i perspektywy 
Kierunki rozwoju chemii leków, Księga Jubileuszowa Profesor Marianny Zając, s. 
234-243, rok 2017. 

[PD12] 

IF = nie dotyczy MIN = 5 Udział = 10% 
 

Anna Jelińska, Marianna Zając, Adrianna Dadej, Szymon Tomczak, Małgorzata 
Geszke-Moritz, Izabela Muszalska 
Tuberculosis -  present medication and therapeutic prospects 
Current Medicinal Chemistry 2018, doi: 10.2174/0929867325666181120100025 

[PD13] 

IF = 3,249 MIN = 35 Udział = 10% 
 
 
5.3. Działalność naukowa przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
 

Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego                
w Poznaniu w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, w 2002 r. rozpoczęłam studia 
magisterskie na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej      
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny). Podczas piątego 
roku studiów odbyłam pięciomiesięczne stypendium w Laboratoire de Chimie Physique         
et Microbiologie pour les Matériaux et l’Environnement (LCPME) w Université Henri 
Poincaré Nancy I (obecnie Université de Lorraine) w celu realizowania badań do pracy 
magisterskiej. Badania prowadziłam pod kierunkiem prof. Pierre’a Leroy. Promotorami pracy 
magisterskiej byli prof. Janina Lulek z Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. Leroy. Prowadzone przeze 
mnie badania dotyczyły badania cytotoksyczności fluorescencyjnych nanokryształów (kropek 
kwantowych) na komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae. Praca magisterska 
zatytułowana „Studies of interactions between fluorescent inorganic nanoparticles (quantum 

dots) and yeast cells” została obroniona przeze mnie w dniu 25 lipca 2007 r., zaś dyplom 
magistra uzyskałam w dniu 31 marca 2008 r., po odbyciu praktyki zawodowej w aptece. 
Przedmiotowa praca magisterska została wyróżniona poprzez przyznanie III miejsca w XLIII 
konkursie prac magisterskich organizowanym przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Badania przeprowadzone w ramach 
wyjazdu zagranicznego zostały również docenione przez komitet organizacyjny „8th 
International Congress of Young Medical Sciences” przyznaniem I miejsca w kategorii nauk 
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farmaceutycznych za prezentację wyników przeprowadzonych badań.  
Realizując badania do pracy magisterskiej w Laboratoire de Chimie Physique             

et Microbiologie pour les Matériaux et l’Environnement (LCPME) w Université Henri 
Poincaré w Nancy miałam zaszczyt współpracować z prof. Raphaëlem Schneiderem, który 
był kierownikiem zespołu badawczego prowadzącego syntezę kropek kwantowych. Po 
zakończeniu stypendium, prof. Raphaël Schneider zaproponował mi kontynuację badań nad 
kropkami kwantowymi w Jego zespole badawczym w ramach doktoratu co-tutelle. Po 
odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach konkursu organizowanego przez Ambasadę 
Francji w Polsce zostałam stypendystą Rządu Francuskiego. Doktorat co-tutelle realizowałam 
pod kierownictwem dwóch promotorów, prof. Janiny Lulek z Katedry i Zakładu Technologii 
Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. 
Schneidera z École Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC) w Université de 
Lorraine. Prowadzone przeze mnie badania dotyczyły syntezy kropek kwantowych 
niezawierających metali ciężkich, ich modyfikacji, funkcjonalizacji oraz zbadaniu ich 
cytotoksyczności, a także ich wykorzystania jako znaczników fluorescencyjnych komórek 
nowotworowych. W ciągu trzech lat realizacji doktoratu odbyłam trzy pięciomiesięczne staże 
we wskazanym laboratorium. Podczas pobytów w Nancy zajmowałam się syntezą kropek 
kwantowych ZnS domieszkowanych jonami manganu i miedzi, dokonywałam również 
modyfikacji nanokryształów z użyciem pochodnych polietylenoglikolu, a także 
funkcjonalizowałam otrzymane materiały cząsteczkami kwasu foliowego. Badania 
przeprowadzone w Polsce miały na celu ocenę cytotoksyczności kropek kwantowych i ich 
wykorzystanie jako fluorescencyjnych znaczników wybranych komórek nowotworowych. 
Badania cytotoksyczności były prowadzone przeze mnie w Katedrze i Zakładzie 
Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod 
kierownictwem prof. Marka Muriasa i we współpracy z dr hab. Hanną Piotrowską-Kempisty. 
Ponadto w roku akademickim 2009/2010 byłam wykonawcą uczelnianego projektu 
promotorskiego o numerze 501-02-03314429-03439-50478 dotyczącego badania 
toksyczności kropek kwantowych na komórkach ludzkiego raka piersi i prostaty. W ramach 
tego projektu realizowałam badania fluorescencyjne z wykorzystaniem mikroskopu 
konfokalnego, które zostały wykonane w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dzięki uprzejmości dr. Jarosława 
Korczyńskiego.  

W okresie studiów doktoranckich prowadziłam również zajęcia dydaktyczne ze 
studentami III, IV i V roku kierunku farmacja z przedmiotu technologia postaci leku               
i farmacja praktyczna w aptece oraz Pharmaceutical Technology II (zajęcia prowadzone w 
języku angielskim). Moja aktywność naukowa podczas studiów doktoranckich pozwoliła mi 
na otrzymanie naukowego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2010/11.          
W czerwcu 2010 r. zostałam również beneficjentem programu „Wsparcie stypendialne dla 

doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju 

Wielkopolski” Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Działanie 8.2, Priorytetu 
VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za swoją działalność naukową w marcu     
2011 r. otrzymałam stypendium doktoranckie przyznane przez Naukową Fundację Polpharmy 
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na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Rozprawa doktorska 
zatytułowana „Synthesis of stable and non-cadmium containing quantum dots conjugated with 

folic acid for imaging of cancer cells” została obroniona przeze mnie w dniu 28 października 
2011 r., a nadanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych nastąpiło w dniu 16 listopada   
2011 r. Konsekwencją realizacji doktoratu co-tutelle było także uzyskanie przeze mnie w 
2012 roku stopnia doktora Uniwersytetu Lotaryńskiego (Université de Lorraine), specjalność 
- inżynieria procesu i produktu (Génie des Procédés et des Produits). W marcu 2013 r. moja 
praca doktorska została wyróżniona II miejscem w „Konkursie prac naukowych dotyczących 

nowych odkryć i innowacji, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym” 
w kategorii prac doktorskich w VII edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek na najlepsze prace 
doktorskie i magisterskie.  

W trakcie realizacji studiów doktoranckich wyniki mojej pracy badawczej były 
prezentowane podczas licznych konferencji naukowych zarówno krajowych, jak                      
i zagranicznych. Wyniki badań związane z tym etapem edukacji opublikowane zostały          
w 4 czasopismach z listy JCR (dwie prace przed uzyskaniem stopnia doktora [D1, D3] i dwie 
po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych [PD1, PD7]. Sumaryczny wskaźnik 
impact factor przedmiotowych prac wyniósł 11,334. 
 
 
5.4.  Działalność naukowa po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
 

W 2011 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych podjęłam pracę        
w Centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 
objęłam stanowisko specjalisty naukowo-technicznego. Będąc pracownikiem nowo powstałej 
jednostki jaką było Centrum Nanobiomedyczne moja działalność skupiała się na 
organizowaniu pracy laboratorium chemicznego. Ponadto, w 2012 roku byłam członkiem 
zespołu redagującego projekt w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju zatytułowanego „Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w 
biomedycynie” (PBS1/A9/13/2012). Podczas pracy w Centrum Nanobiomedycznym 
podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe oddając się wnikliwym studiom teoretycznym 
poświęconym nanotechnologii, czego owocem są współredagowanie przeze mnie prace 
przeglądowe poświęcone syntezie, modyfikacji i biomedycznym zastosowaniom kropek 
kwantowych [H1], nanocząstek wykazujących aktywność przeciwbakteryjną [H2], 
nanocząstek polimerowych [H3], materiałów mezoporowatych [H4] oraz stałych cząstek 
lipidowych [H6]. Jako pracownik naukowo-techniczny Centrum Nanobiomedycznego brałam 
także czynny udział w licznych szkoleniach dotyczących obsługi aparatury analityczno-
pomiarowej przeznaczonej do oceny właściwości fizykochemicznych nanomateriałów. 
Szkolenia te obejmowały między innymi: obsługę dyfraktometru Empyrean i X'Pert Pro 
MRD oraz spektroskopu Ramana inVia Reflex Renishaw. Moja działalność organizacyjna 
wiązała się także z czynnym udziałem w organizacji szkoły letniej „AMPERE NMR School 

2012” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz sympozjum „2nd Summer 

Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine” (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Z kolei w ramach projektu POKL „Rozwój kształcenia 
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w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum 

Nanobiomedycznym UAM i Univerista degli Studi di Trieste”  w 2014 roku opracowałam         
i prowadziłam ćwiczenia specjalistyczne dla doktorantów.  

Ponadto, w okresie od września 2014 do marca 2016 roku byłam członkiem komitetu 
redakcyjnego czasopisma Austin Journal of Biosensors and Bioelectronics. 

W październiku 2016 roku objęłam stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii 
Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.        
W Katedrze kierowanej przez Panią prof. dr hab. Annę Jelińską kontynuuję badania naukowe 
nad wykorzystaniem mezoporowatych krzemionek jako nośników wybranych substancji 
leczniczych. Przedmiotem moich zainteresowań jest wykorzystanie krzemionkowych sit 
molekularnych w procesach szeroko pojętej adsorpcji substancji leczniczych.  
Moja działalność dydaktyczna skupia się na prowadzeniu seminariów i ćwiczeń z „Chemii 
leków” dla studentów III roku kierunku farmacja. Opracowałam miedzy innymi seminaria 
dotyczące mechanizmów działania substancji leczniczych oraz leków stosowanych                
w chorobach skóry i chorobach oczu. Jestem także współautorem ćwiczenia dotyczącego 
analizy jakościowej i ilościowej teofiliny w wybranych preparatach farmaceutycznych. Od 
roku 2016 do chwili obecnej pełniłam dwukrotnie rolę opiekuna prac magisterskich 
realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. W ramach projektu 
„ Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowałam autorski 
przedmiot „Zastosowanie materiałów nanostrukturalnych w naukach farmaceutycznych”. 
Jestem również osobą odpowiedzialną za zaopatrzenie Katedry i Zakładu Chemii 
Farmaceutycznej w odczynniki chemiczne niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych.  
Biorąc pod uwagę działalność organizacyjną w Uczelni pragnę zaznaczyć, że w 2017 roku 
brałam czynny udział w organizacji konferencji „Kierunki rozwoju chemii leków” 
odbywającej się w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu       
z okazji Jubileuszu prof. Marianny Zając. Z kolei od października 2018 r. pełnię rolę 
opiekuna roku kierunku „Analityka kryminalistyczna i sądowa” na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Od grudnia 2018 r. kieruję projektem Miniatura zatytułowanym „Zastosowanie 
mezoporowatej krzemionki jako nośnika dla trudnorozpuszczalnej substancji leczniczej”         
o numerze 2018/02/X/NZ7/01744 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. 

Ponadto od 2013 roku do chwili obecnej byłam recenzentem 35 artykułów naukowych 
dla 21 różnych czasopism polskich i zagranicznych (m.in. Materials Chemistry and Physics, 

Industrial & Engineering Chemistry Research, Chemical Engineering Journal, Journal of 

Drug Delivery Science and Technology czy Current Drug Delivery). Dwukrotnie, w 2016        
i 2017 roku otrzymałam wyróżnienie („Certificate of Outstanding Contribution in 
Reviewing”)  przynane odpowiednio przez Redakcję czasopism Chemical Engineering 

Journal  i  Materials Science and Engineering B z tytułu  “In recognition of the contribution 

made to the quality of the journal”. 
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Całość mojego dorobku naukowego została doceniona przez członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego powołanego we wrześniu 2017 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych 
naukowców. W grudniu 2017 r. zostałam laureatem stypendium dla wybitnych młodych 
naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 
5.5.  Podsumowanie dorobku naukowego 
 

W tabeli 7 zaprezentowano zwięzłe zestawienie mojego dotychczasowego dorobku 
naukowego wraz z uwzględnieniem ważniejszych wskaźników bibliometrycznych. 
 
Tabela 7. Zestawienie dorobku naukowego z uwzględnieniem ważniejszych wskaźników 
bibliometrycznych 
 

                           Liczba prac 
 
Wyszczególnienie 

Prace opublikowane 
przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Prace opublikowane 
po uzyskaniu stopnia 

doktora 
Suma 

Prace oryginalne 2 16 18 Prace 
indeksowane w 
bazie JCR Prace przeglądowe --- 8 8 

26 

Prace oryginalne --- --- --- Prace nie 
indeksowane w 
bazie JCR Prace przeglądowe 3 4 7 

7 

Całkowita liczba prac opublikowana w 
„regularnych” wydaniach czasopism  

5 28 33 

Rozdział w książce --- 1 1 

Całkowita liczba prac z pierwszym 
autorstwem, opublikowana w 
„regularnych” wydaniach czasopism 

3 13 16 

Konferencje krajowe 14 10 24 
Streszczenia 
konferencyjne Konferencje 

międzynarodowe 
4 --- 4 

28 

Całkowita liczba prac 
(wszystkie formy publikacji) 61 

Sumaryczna wartość punktacji MIN 83 575 658 

Sumaryczna wartość wskaźnika IF 9,191 46,064 55,255 

Średnia wartość wskaźnika IF publikacji 
indeksowanych w bazie JCR 

2,14 
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Wskaźniki bibliometryczne* 

Sumaryczna 786 
Liczba cytowań  
(wg bazy Web of Science) 

Bez autocytowań 695 

Indeks Hirscha  
(wg bazy Web of Science) 13 

*Stan na dzień: 2.01.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
       -------------------------------------------- 
                  (podpis) 
 
 
 


