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Prof. dr hab. Robert Koncki wykształcenie i zamiłowanie do chemii analitycznej 
zawdzięcza Profesorowi Stanisławowi Głąbowi oraz Profesorowi Adamowi Hula
nickiemu. Z kierowaną przez nich Pracownią Teoretycznych Podstaw Chemii Ana
litycznej jest związany od II  roku studiów w Wydziale Chemii UW. Kształcąc się 
i pracując pod ich kierunkiem uzyskał kolejne stopnie naukowe: magistra (1989), 
doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003). W roku 2010 otrzymał tytuł 
naukowy. Obecnie jest zatrudniony w Wydziale Chemii UW na stanowisku profe
sora nadzwyczajnego.
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ABSTRACT

There are three main fields of modern analytical chemistry where enzymes 
are presented: (1) biorecognition, biosensing and biodetection schemes, especially 
important in case of biosensors, (2) enzymes as analytes, and (3) enzymes as mar
kers in immune and genoanalysis. These analytical fields could be illustrated by the 
research of bioanalytics group supervised by professor Stanisław Głąb. 

Keywords: enzymes, biosensors, flow analysis, hemodialysis, Prussian Blue, phos
phatases, clinical and biomedical analysis
Slowa kluczowe: enzymy, bioczujniki, analiza przepływowa, hemodializa, Błękit 
Pruski, fosfatazy, analityka kliniczna i biomedyczna
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WPROWADZENIE

Enzymy zajmują znaczące miejsce co najmniej w trzech obszarach współcze
snej chemii analitycznej: jako receptory, anality oraz znaczniki. Jako bioreceptory 
nie tylko rozpoznają substraty, ale także katalizują ich konwersję do odpowiednich 
produktów. Ta cecha jest szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia chemii anali
tycznej, ponieważ oprócz dużej selektywności rozpoznania analitu (substratu), 
następuje jego biokonwersja do produktów, które są łatwiej detektowalne (np. prze
kształcenie nieelektroaktywnego substratu w elektroaktywny produkt, niejonowej 
substancji – w jonową, bezbarwnej – w barwną itp.), stwarzając możliwości analizy 
z użyciem znacznie szerszej gamy metod analitycznych. Nie mniej istotną zaletą jest 
fakt, że w procesie rozpoznania i konwersji substratu enzymy nie ulegają zużyciu, 
a zatem mogą być używane wielokrotnie. By było to możliwe, enzymy stosuje się 
w formie unieruchomionej (nierozpuszczalnej w wodzie, ale nadal aktywnej) jako 
bioreaktory lub w postaci warstw biokatalitycznych zintegrowanych z detektorem 
(czyli jako bioczujniki). Enzymy mogą być także receptorami inhibitorów, aktywa
torów i kofaktorów, jednak w tych przypadkach po etapie rozpoznania nie następuje 
biokatalityczna konwersja analitu. Enzymatyczne oznaczenie takich analitów polega 
na wyznaczaniu zmiany aktywności biokatalitycznej enzymureceptora. Tu docho
dzimy do drugiego obszaru bioanalityki, w którym enzym jest analitem, czyli celem 
analitycznym jest wyznaczanie aktywności biokatalitycznej próbki np. preparatu 
farmaceutycznego lub innej próbki zawierającej enzym. Oznaczanie enzymów ma 
największe znaczenie w diagnostyce klinicznej, gdzie aktywność różnych enzymów 
(tzn. enzymów indykacyjnych) w tkankach (najczęściej w surowicy krwi) dostarcza 
istotnych biomedycznych informacji o stanie zdrowia pacjenta, postępie procesów 
chorobowych, skuteczności leczenia itd. Trzeci obszar zastosowań enzymów, także 
najczęściej związany z diagnostyką medyczną, to metody immuno i  genoanali
tyczne, w których enzymy są stosowane jako znaczniki (markery). W tych meto
dach bioanalitycznych enzymy nie biorą udziału w procesie rozpoznania analitu 
lecz umożliwiają jego stwierdzenie (detekcję) np. fakt zajścia reakcji antygenprze
ciwciało lub połączenia się komplementarnych nici DNA. W porównaniu do stoso
wanych w podobnym celu znaczników fluorescencyjnych i izotopowych markery 
enzymatyczne oferują znacznie większą czułość (ze względu na amplifikację sygnału 
analitycznego) oraz możliwości użycia powszechnie dostępnych systemów detekcyj
nych (najczęściej fotometrycznych). Stąd, między innymi, wynika duża popularność 
testów analitycznych typu ELISA.  

Zespół naukowy stworzony i kierowany przez Profesora Stanisława Głąba zaj
mował się każdym z wymienionych zagadnień, a zatem przybliżenie rezultatów 
badań tego zespołu będzie stanowić dobrą ilustrację tematu tego artykułu. W prowa
dzonych pracach badawczych zwrócono szczególną uwagę na specyfikę chemii ana
litycznej jako nauki utylitarnej, której finalnym celem są zastosowania praktyczne – 
analiza chemiczna. Nie negując wartości i niezbędności badań podstawowych w tej 
dziedzinie, skierowano uwagę na rozstrzygające kryterium użyteczności praktycznej 
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danego rozwiązania, odkrycia itp. Niesprawdzenie lub niespełnienie tego kryterium 
znacząco umniejsza wartość rezultatów podstawowych badań w dziedzinie chemii 
analitycznej, nawet jeśli są one finezyjne i bardzo nowatorskie. Wychodząc z tego 
założenia, w badaniach naukowych realizowanych w zespole Profesora położono 
duży nacisk na aspekt aplikacyjny i konieczność konfrontowania badanego zjawiska, 
modelu, mechanizmu, schematu detekcji, czujnika czy metody analitycznej z „rze
czywistością analityczną”. Podstawowe badania poznawcze prowadzone w zespole 
(dotyczące nowych schematów bioczułości, elementów bioreceptorowych, materia
łów chemoczułych, metodologii wytwarzania czujników, konstruowania detektorów, 
projektowania systemów analitycznych, itd.) są realizowane z silnym naciskiem na 
ich ewentualne zastosowania praktyczne. Celem tych badań jest możliwie dokładne 
poznanie, opracowanie i scharakteryzowanie tych składowych komponentów oraz 
ich optymalizacja, by zwiększyć prawdopodobieństwo finalnego sukcesu aplikacyj
nego. Badania aplikacyjne, opisane w dalszej części tej pracy, nie są zatem wyłącz
nie zbiorem informacji o wynikach analiz próbek rzeczywistych, lecz ostatecznym 
dowodem poprawności i rzeczywistej użyteczności rezultatów wielu jednostkowych 
badań podstawowych. Koncepcja i strategia badań wdrożona przez Profesora Głąba 
zakłada jednoczesną realizację obu rodzajów badań (poznawczych i aplikacyjnych) 
w sposób wzajemnie uzupełniający się i korygujący.

1. BIOCZUJNIKI POTENCJOMETRYCZNE

Pierwszy bioczujnik potencjometryczny skonstruowany w PTPChA (a praw
dopodobnie także w Polsce) był szklaną elektrodą pHmetryczną uczuloną ureazą 
unieruchomioną fizycznie, przez inkluzję w warstwie polimerowej [1]. Zastosowano 
trzy różne polimery jako matryce do immobilizacji (polichlorek winylu, azotan oraz 
octan celulozy) otrzymując bioczujniki o różnej trwałości i dynamice odpowiedzi. 
Ureaza unieruchomiona przy powierzchni elektrody katalizuje hydrolizę mocznika: 

 (H2N)2CO + H2O → 2NH3 + CO2  (1)

Powstające produkty reakcji enzymatycznej powodują lokalną alkalizację 
środowiska przy powierzchni elektrody, co skutkuje zmianą jej potencjału, propor
cjonalną do stężenia analitu (mocznika). Ten prosty bioczujnik posłużył do weryfi
kacji kinetycznego modelu działania potencjometrycznych czujników enzymatycz
nych [2–6]. Opracowany model, mimo swojej prostoty matematycznej, uwzględniał 
parametry biokatalityczne membrany (aktywność i stała MichaelisaMenten), rów
nowagi proteolityczne wewnątrz membrany z udziałem produktów reakcji enzyma
tycznej oraz buforu, w którym prowadzone są pomiary (w tym ich wpływu zarówno 
na parametry kinetyczne unieruchomionego enzymu jak i wielkość sygnału ana
litycznego), a także warunki transportu substancji do warstwy uczulającej i w jej 
obrębie, czego nie uwzględniały wcześniejsze modele dyfuzyjne. Dla potrzeb wery



R. KONCKI658

fikacji opracowanej teorii, posługując się metodami opracowanymi przy wytworze
niu wspomnianego bioczujnika [1], skonstruowano także czujniki pehametryczne 
modyfikowane oksydazą glukozy oraz acetylocholinoesterazą. W przeciwieństwie 
do ureazy, produkty reakcji katalizowanej przez te enzymy są kwaśne (co objawiło 
się, w porównaniu do bioczujnika mocznikowego, inwersją krzywych kalibracyj
nych): 

 glukoza + O2 → kwas glukonowy + H2O2 (2)

 acetylocholina + H2O → kwas octowy + cholina (3)

Ponadto, oba enzymy różnią się wyraźnie wartością stałej MichaelisaMen
ten, co zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi ma zdecydowany wpływ na ich 
charakterystyki analityczne, głównie zakres maksymalnej czułości bioczujnika. 
Wszystkie wymienione bioczujniki umożliwiały oznaczanie odpowiednich substra
tów w milimolowym zakresie stężeń. Ich mankamentem, wynikającym z zastoso
wanej metody immobilizacji, była niewielka trwałość operacyjna, rzędu kilku dni.

Jeden z głównych postulatów wynikających z opracowanej teorii dotyczył 
aktywności i grubości warstwy enzymatycznej oraz jej trwałości: dynamiczne, 
czułe i trwałe bioczujniki powinny posiadać jak najcieńszą warstwę enzymatyczną, 
możliwie jak najbardziej aktywną (co w przypadku membran polimerowych 
z pułapkowanym enzymem stoi w sprzeczności z pierwszym wymaganiem) i łatwo 
penetrowalną (co ponownie stoi w sprzeczności z oczekiwaniem trwałości takiej 
membrany). Cechy te powinny posiadać monomolekularne warstwy enzymów che
micznie związanych do powierzchni czujnika wewnętrznego. W zespole prof. Głąba 
opracowano uniwersalną metodę wytwarzania membran chemoczułych z kowa
lencyjnie związanymi enzymatycznymi warstwami mono i bimolekularnymi [7]. 
Metoda polega na wiązaniu molekuł enzymu do membran wykonanych z karbok
sylowanego polichlorku winylu użytego jako materiał matrycowy. Ma on większość 
cech polichlorku winylu standardowo stosowanego do wytwarzania membran jono
selektywnych, ale w jego strukturze niektóre atomy chloru (statystycznie co 25–40) 
są podstawione grupą karboksylową. Obecność tych grup umożliwia kowalencyjne 
wiązanie biomolekuł do membrany chemoczułej np. przy użyciu prostej prepara
tywnie, jednoetapowej metody karbodiimidowej: 

 PCW-COOH + H2N-Enzym → PCW-CO-NH-Enzym + H2O  (4)

Podobnie tzw. aminowany polichlorek winylu umożliwia kowalencyjne wiąza
nie molekuł enzymu w dwuetapowej procedurze z użyciem aldehydu glutarowego: 

 PCWNH2 + OHC(CH2)3CHO + H2NEnzym → 
 → PCWN=CH(CH2)3CH=NEnzym + 2H2O     (5)
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Trwałość tak związanej warstwy można dodatkowo zwiększyć redukując boro
wodorkiem litu powstałe zasady Schiffa i tym samym zapobiegając ich hydrolizie. 
Dwuetapowa metoda immobilizacji z użyciem aldehydu glutarowego może być 
także zastosowana do wytwarzania warstw bimolekularnych (wówczas pierwszą 
warstwę enzymu traktuje się jak matrycę do immobilizacji drugiej warstwy).

Użyteczność opracowanych metod potwierdzono konstruując różnego rodzaju 
membranowe elektrody jonoselektywne (pHczułe, amonowe, wodorowęglanowe) 
uczulane na mocznik mono i bimolekularnymi warstwami ureazy [8–11]. Bioczuj
niki charakteryzowały się dużą czułością, stabilnością i krótkimi czasami odpowie
dzi. Ponadto, w toku badań stwierdzono, że membrany z aminowanego polichlorku 
winylu nie tylko pełnią funkcję matrycy umożliwiającej kowalencyjne wiązanie 
cząsteczek enzymu, ale także wykazują pHczułość potencjometryczną, a zatem 
mogą być stosowane do konstruowania bezjonoforowych membranowych elek
trod pHmetrycznych, a w dalszej kolejności bioczujników. Stosując opracowaną 
metodę otrzymano także bienzymatyczne elektrody potencjometryczne [12] czułe 
na Largininę i kreatynę uczulając membranowe elektrody amonowe ureazą oraz 
drugim enzymem (odpowiednio: arginazą lub kreatynazą) przekształcającym analit 
m.in. w mocznik:

 L-arginina + H2O → L-ornityna + mocznik (6) 

 kreatyna + H2O → sarkozyna +  mocznik (7) 

Opracowana metoda okazała się użyteczna również do konstrukcji bioczujni
ków potencjometrycznych do oznaczania antybiotyków βlaktamowych [13, 14]. Są 
to membranowe elektrody pHmetryczne uczulone amidohydrolazą penicylinową 
(A) lub penicylinazą (β-laktamazą, B) – enzymami katalizującymi hydrolizę penicy
lin prowadzącą do powstania kwaśnych produktów: 

  (8)

Otrzymane elektrody enzymatyczne różnią się przede wszystkim selektywno
ścią. O ile bioczujniki z unieruchomioną β-laktamazą umożliwiają oznaczanie peni
cyliny G oraz V, o tyle elektrody uczulone amidohydrolazą są czułe także na szereg 
innych penicylin oraz na antybiotyki z grupy cefalosporyn. 

Uniwersalna metoda wytwarzania polimerowych membran jonoczułych 
z kowalencyjnie związanymi monomolekularnymi warstwami enzymów [7] z powo
dzeniem została wykorzystana także do konstrukcji innych bioczujników, zarówno 
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przez grupę prof. Głąba jak i inne zespoły badawcze. Warto dodać, że metoda ta 
jest użyteczna również do wytwarzania bioczujników optycznych. Jest to możliwe 
ponieważ plastyfikowane membrany z karboksylowanego polichlorku winylu są 
przezroczyste i można w nich umieszczać różne substancje jonoczułe – także chro
mojonofory oraz fluorojonofory. 

2. ANALIZA PRZEPŁYWOWA

Analiza chemiczna dużej liczby próbek wymusza mechanizację opracowy
wanych procedur analitycznych. Jedną z możliwości tej mechanizacji jest wstrzy
kowa analiza przepływowa. Technika ta wymaga czułych i dynamicznych detek
torów, ponieważ pomiar sygnału analitycznego jest prowadzony w krótkim czasie, 
w warunkach niestacjonarnych. Elektrody enzymatyczne przedstawione w poprzed
nim rozdziale spełniają te wymagania, co zostało potwierdzone w toku pomiarów 
z  użyciem pHmetrycznych elektrod uczulonych ureazą oraz βlaktamazą. Oba 
systemy przepływowe zostały zastosowane do analizy produktów farmaceutycz
nych: bioczujnik penicylinowy użyto do analizy preparatów antybiotykowych [15], 
natomiast bioczujnik mocznikowy do analizy solankowych ekstraktów z wybra
nych maści dermatologicznych [16]. Bardziej zaawansowany system przepływowy 
bazujący na uczulonej ureazą elektrodzie amonowej został zastosowany do analizy 
płynów fizjologicznych [17]. Dla potrzeb zakładów Polfa Tarchomin opracowano 
przepływowy system bioanalityczny umożliwiający monitorowanie procesu bio
technologicznej produkcji penicylin [18]. Te dwie publikacje potwierdzają, że pro
ste potencjometryczne elektrody enzymatyczne umożliwiają oznaczanie wybranych 
analitów w próbkach o bardzo złożonej matrycy biologicznej, takich jak surowica 
krwi [17] oraz brzeczka fermentacyjna [18]. 

Bioczujniki potencjometryczne i bazujące na nich systemy przepływowe 
w oczywisty sposób sprawdzają się w analizie procesowej jako ciągłe lub dyskretne 
monitory procesów biotechnologicznych, ale również trwających w czasie zabiegów 
medycznych. Do takich należą cyklicznie powtarzane zabiegi hemodializy, czyli 
oczyszczania krwi pacjenta z toksyn mocznicowych na drodze dializy przeprowa
dzanej poza ustrojem pacjenta z użyciem sztucznej nerki. Nieinwazyjną metodą 
monitorowania poprawności (bezawaryjności) oraz ilościowej oceny wydajności 
tych zabiegów jest monitorowanie poziomu mocznika (markera toksyn mocznico
wych) w płynie opuszczającym sztuczną nerkę. Na podstawie analizy tzw. profili 
stężeniowych można ilościowo określić wielkość dostarczonej dawki hemodializy, 
stopień wydializowania pacjenta, całkowitą ilość usuniętych toksyn oraz inne para
metry biomedyczne tej terapii nerkozastępczej opisujące także okresy międzydiali
zacyjne (mocznik jako główny produkt metabolizmu białkowego jest wskaźnikiem 
odżywienia pacjenta a także jego narażenia na toksyny mocznicowe pochodzące 
głównie z tego metabolizmu). Oznacza to, że monitorując usuwanie mocznika 
można określić skuteczność hemodializy, przestrzeganie zaleceń dietetycznych oraz 
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narażenie pacjenta na działanie kumulowanych toksyn mocznicowych. Nasz zespół 
przystosował do tego celu systemy przepływowe bazujące na elektrodach amono
wych uczulanych ureazą [19]. Opracowane systemy bioanalityczne generowały 
wspomniane profile usuwania mocznika umożliwiając ilościowy biomedyczny opis 
zabiegów hemodializy w oparciu o tzw. modelowanie kinetyczne mocznika [20]. 
Drugim istotnym markerem mocznicowym jest kreatynina. Jej generacja w organi
zmie (i usuwanie na drodze hemodializy) jest niezależna od diety i proporcjonalna 
do masy mięśniowej pacjenta. Dzięki temu, na podstawie ilości wydializowanej kre
atyniny można oszacować tę masę i jej zmiany, co pozwala na stwierdzenie zmian 
dystroficznych (anoreksja), na które często są narażeni pacjenci uremiczni, a które 
są trudne do zdiagnozowania w ich przypadku. Dla tych potrzeb, stosując wspo
mniane wyżej metody preparatywne (rozdział 2), skonstruowano bioczujnik kreaty
ninowy unieruchamiając kowalencyjnie deiminazę kreatyninową przy powierzchni 
membrany elektrody amonowej [21]. Enzym ten katalizuje hydrolizę kreatyniny, 
w wyniku której powstaje amoniak: 

 kreatynina   +  H2O → N-metylohydantoina  +  NH3  (9)

W prostym systemie przepływowym bioczujnik ten został skutecznie użyty do 
oznaczania kreatyniny w próbkach moczu i surowicy krwi [21]. Finalnie opraco
wano dwuanalitowy system przepływowy, bazujący na potencjometrycznym bio
czujniku mocznikowym i kreatyninowym, umożliwiający monitorowanie usuwania 
obu tych wzorcowych toksyn mocznicowych w toku hemodializy [22]. Analityczne 
aspekty terapii hemodialitycznej oraz bliższe informacje o tych i innych biosensoro
wych systemach do kontroli i ilościowej oceny adekwatności tej terapii omówiono 
w publikacji przeglądowej [23]. 

3. BIOCZUJNIKI OPTYCZNE

Jednym z najpowszechniej stosowanych materiałów elektrodowych do wytwa
rzania amperometrycznych elektrod modyfikowanych oksydazami jest Błękit Pru
ski [24] ze względu na swoje unikalne właściwości elektrochemiczne i elektroka
talityczne, umożliwiające bardzo czułą i selektywną detekcję nadtlenku wodoru. 
W roku 1998 opisano nieelektrochemiczną metodę wytwarzania kompozytowych 
filmów Błękitu Pruskiego na podłożach nieprzewodzących oraz wskazano ich 
użyteczność do optycznej detekcji pH [25]. Zespół profesora Głąba zapropono
wał użycie tych warstw do optycznej detekcji substancji redoks, w tym szczegól
nie do detekcji nadtlenku wodoru w oparciu o utlenianie wytwarzanej chemicznie 
bezbarwnej warstwy Bieli Pruskiej do intensywnie niebieskiej formy Błękitu Pru
skiego [26]. pHczułość Błękitu Pruskiego oraz czułość Bieli Pruskiej na utleniacze 
stwarza możliwość konstruowania bioczujników optycznych bazujących zarówno 
na hydrolazach katalizujących reakcje, w wyniku których powstają protolityczne 
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produkty (np. Równanie 1) jak i na oksydazach katalizujących reakcje, w których 
powstaje nadtlenek wodoru (np. Równanie 2). Z drugiej strony kompozytowe filmy 
Błękitu Pruskiego zawierają domieszkę pochodnych polipirolu, dzięki którym na 
powierzchni tych filmów są obecne grupy karboksylowe umożliwiające chemiczne 
wiązanie cząsteczek enzymu np. stosując metodę karbodiimidową, podobnie jak 
w przypadku membran jonoselektywnych opisanych w Rozdziale 1 (Równanie 4). 
Filmy Błękitu Pruskiego z  kowalencyjnie związanymi monomolekularnymi war
stwami enzymu są nadal przezroczyste, co umożliwia użycie ich w transmisyjnych 
pomiarach fotometrycznych. 

Oba rodzaje optycznych bioczujników w postaci detektorów przepływowych 
przedstawiono w pracy [27]. Bioczujnik glukozowy został użyty do konstrukcji sys
temu przepływowego umożliwiającego oznaczanie glukozy w płynach fizjologicz
nych (w moczu i w surowicy krwi) [28], natomiast analogiczny bioczujnik mocz
nikowy został zastosowany w systemie analitycznym do monitorowania zabiegów 
hemodializy [29]. Kompozytowe filmy Błękitu Pruskiego z immobilizowaną oksy
dazą glukozy nadają się również do wytwarzania bioczujników amperometrycznych 
użytecznych w warunkach wstrzykowej analizy przepływowej [30]. Prace ekspery
mentalne ostatnio prowadzone w naszym zespole wskazują na możliwości konstru
owania biosensorów optoelektronicznych bazujących na modyfikowanych enzy
matycznie filmach Błękitu Pruskiego. Są to kompaktowe detektory przepływowe 
otrzymywane przez integrację receptorowych warstw (bio)chemoczułych optycznie 
z diodami elektroluminescencyjnymi, użyteczne zarówno do detekcji glukozy jak 
i mocznika w zmechanizowanych systemach przepływowych.  
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4. ENZYMY JAKO ANALITY

Enzymy są dość nietypowymi analitami, bowiem celem postępowania ana
litycznego nie jest oznaczenie ich ilości (masy lub liczby moli) lub stężenia, lecz 
aktywności biokatalitycznej w jednostkowej objętości próbki, czyli „stężenia aktyw
ności”. Drugą specyficzną cechą jest kinetyczny (katalityczny) charakter pomiaru 
analitycznego. Procedura analityczna określa, w jakich warunkach (czas, tempera
tura, pH, skład roztworu, itd) będzie przebiegać reakcja katalizowana przez enzym 
(analit), natomiast oznaczaną substancją (w bezpośredni lub pośredni, kilkuetapowy 
sposób) jest jej produkt wytworzony po określonym upływie czasu. Wyznaczona 
tym sposobem szybkość reakcji biokatalitycznej konwersji substratu w poddawany 
detekcji produkt jest miarą aktywności enzymatycznej analizowanej próbki. 

Żmudność procedur analitycznych oznaczania aktywności enzymatycznej 
wynika przede wszystkim z ich kinetycznego charakteru oraz wieloetapowości 
(często warunki reakcji enzymatycznej, a następnie detekcji produktu tej reakcji nie 
są identyczne lub wymagają dalszych przemian chemicznych w innych warunkach, 
co skutkuje dalszą złożonością procedury). Mechanizacja oferowana przez systemy 
przepływowe staje się zatem w tym przypadku bardzo atrakcyjnym narzędziem 
analitycznym. Z jednej strony, w naturalny sposób bardzo dokładnie kontrolowany 
jest czas reakcji, moment dozowania reagentów itp, a także dynamika transportu/
mieszania (znacząco wpływająca na rezultat pomiarów kinetycznych), z drugiej zaś, 
kolejne etapy postępowania analitycznego (inkubacja próbki z substratem, przerwa
nie reakcji enzymatycznej, zmiana warunków umożliwiająca efektywną detekcję 
produktu itd.) są wykonywane w powtarzalny sposób i bez ingerencji analityka. 
Kolejną, niewątpliwą zaletą prowadzenia pomiarów aktywności enzymatycznej 
w warunkach analizy przepływowej jest sekwencyjna możliwość wprowadzania do 
systemu analitycznego kolejnej próbki przed zakończeniem analizy poprzedniej. 
Dzięki temu czas analizy pojedynczej próbki nie ulega zasadniczemu skróceniu, ale 
w tym samym czasie można analizować większą liczbę próbek, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku analizy próbek o małej aktywności biokatalitycznej, wyma
gających dłuższych czasów inkubacji z substratem (najczęściej jest to najbardziej 
czasochłonny etap procedury analitycznej). Wreszcie, dużą zaletą jest naturalna 
i nieuciążliwa możliwość wielokrotnego powtarzania całej procedury analitycznej 
(co standardowo poprawia dokładność oznaczenia), także z pewnymi jej mody
fikacjami np. zmianą warunków inkubacji próbki z substratem. Otwiera to m.in. 
możliwość pośredniego oznaczania inhibitorów oraz oznaczania wybranych form 
izoenzymatycznych (tzn. frakcji enzymu). 

Przedmiotem prac badawczych z zespole bioanalityki PTPChA są monofosfo
esterazy  grupa niespecyficznych substratowo enzymów katalizujących hydrolizę 
różnych organicznych monoestrów kwasu fosforowego (w tym estrów alkoholi, 
fenoli, cukrów i nukleozydów). Wśród nich można wyróżnić fosfatazę alkaliczną 
oraz kwaśną, w zależności od pH, przy którym wykazują najwyższą aktywność bio
katalityczną. W surowicy krwi ludzkiej oba enzymy występują w postaci tzw. frakcji, 
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w zależności od źródła pochodzenia. Dwa główne izoenzymy fosfatazy alkalicznej 
to tzw. frakcja wątrobowa oraz kostna, natomiast w przypadku fosfatazy kwaśnej 
dominujące frakcje to lizosomalna i prostatyczna. Izoenzymy wykazują zbliżone 
właściwości biokatalityczne, natomiast różnią się budową, co powoduje m.in. różną, 
specyficzną wrażliwość na czynniki inhibitujące, umożliwiając ich rozróżnienie. 
Fosfataza alkaliczna jest enzymem indykacyjnym chorób układu kostnego (m.in. 
osteoporozy, osteomalacji i krzywicy) oraz wątroby (cholestaza). Aktywność fosfa
tazy kwaśnej także znacząco wzrasta w przypadku chorób kości, ale najistotniejszy 
z punktu widzenia diagnostyki klinicznej jest wzrost aktywności frakcji sterczowej. 
Oba enzymy są istotnymi markerami onkologicznymi.

Obie fosfatazy katalizują hydrolizę monofluorofosforanu (MFP):

 FPO3
2– + H2O → F– + H2PO4

– 
 

(10)

co stwarza możliwość potencjometrycznego oznaczania ich aktywności [31] stosu
jąc klasyczną, fluorkową elektrodę jonoselektywną (z membraną z fluorku lantanu). 
Schemat detekcyjny ALPMFPFISE w prosty sposób zaadaptowano do pomiarów 
w warunkach wstrzykowej analizy przepływowej oferującej możliwości różnych 
oznaczeń analitycznych (substratu, enzymu, inhibitorów) [32]. Do analizy surowic 
zaprojektowano system przepływowy [33], w którym enzymatyczna reakcja hydro
lizy substratu przebiega w środowisku słabo zasadowym (pH = 9 optymalne dla 
fosfatazy alkalicznej, przy którym fosfataza kwaśna jest nieaktywna), natomiast 
detekcja w środowisku buforu octanowego (pH = 4,5), które hamuje reakcję enzy
matyczną, a jednocześnie zapewnia optymalne warunki dla działania elektrody 
fluorkowej. Opracowany system [33] okazał się użyteczny nie tylko do oznaczania 
całkowitej aktywności fosfatazy alkalicznej, zarówno na poziomach fizjologicznych 
jak i patologicznych, ale również do oznaczania głównych form izoenzymatycznych. 
W tym celu analizowane próbki surowicy dzielono na dwie części i przed wstrzyk
nięciem do systemu przepływowego, jedną z nich inkubowano przez 10 minut 
w temperaturze 56°C. W tych warunkach zachodzi termiczna inaktywacja frakcji 
kostnej, natomiast aktywność frakcji wątrobowej nie ulega zmianie. W konsekwen
cji sygnały dla próbek nieinkubowanych odpowiadają całkowitej aktywności fosfa
tazy alkalicznej, zaś dla próbek inkubowanych tylko aktywności frakcji wątrobowej. 
Aktywność frakcji kostnej oblicza się jako różnicę tych dwóch wartości. Wykonanie 
takiego oznaczenia aktywności obu form izoenzymatycznych wymaga powtarzania 
procedury analitycznej z niewielkimi modyfikacjami (z i bez wstępnej inkubacji 
próbki), co w przypadku zmechanizowanego układu nie jest istotnym mankamen
tem, a dostarcza znacznie więcej informacji diagnostycznych. W toku badań opra
cowano także, bazujący na podobnym schemacie detekcji, system przepływowy do 
oznaczania aktywności fosfatazy kwaśnej w próbkach surowicy krwi [34]. Mimo, 
że w tym przypadku reakcja enzymatyczna i detekcja produktu przebiega w tych 
samych warunkach (bufor octanowy) konieczna okazała się modyfikacja systemu 
przepływowego (umożliwiająca zatrzymanie segmentu reakcyjnego bez zatrzyma
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nia przepływu), ponieważ aktywność fosfatazy kwaśnej w surowicy krwi jest znacz
nie mniejsza niż fosfatazy alkalicznej Opracowany system umożliwiał oznaczanie 
aktywności surowiczej fosfatazy kwaśnej na poziomie fizjologicznym i patologicz
nym. Obecnie nasz zespół kontynuuje badania dotyczące oznaczania aktywności 
fosfataz, a także innych enzymów, stosując mikrosolenoidowe systemy analityczne 
oraz dedykowane przepływowe detektory optoelektroniczne. 

5. INNE ZASTOSOWANIA ANALITYCZNE ENZYMÓW

Enzymy można stosować w chemii analitycznej także jako bioreceptory roz
poznające inhibitory. Ponieważ temu rozpoznaniu nie towarzyszy biokatalityczna 
reakcja lecz jedynie utrata aktywności, oznaczanie inhibitorów ma charakter 
pośredni i polega na określeniu stopnia inhibicji, czyli na stwierdzeniu resztkowej 
aktywności enzymu po procesie inhibicji. Ponadto, w przeciwieństwie do systemów 
enzymatycznych przeznaczonych o oznaczania substratów (najczęściej bioczujni
ków), w tym przypadku enzym zużywa się (ulega dezaktywacji, a jego ewentualna 
reaktywacja jest trudna i często nieskuteczna). Do enzymatycznego oznaczania 
inhibitorów można użyć systemy dedykowane do oznaczania aktywności enzymów, 
omówione w poprzednim rozdziale, stosując podobne podejście jak w przypadku 
rozróżniania/oznaczania form izoenzymatycznych. W takiej procedurze metoda 
detekcji aktywności nie ulega zmianie, ale aktywność enzymu przestaje być „anali
tem”. Enzym jest używany w znanym i stałym stężeniu (a ściślej aktywności) i pełni 
funkcję reagenta – receptora rozpoznającego analit (inhibitor). Rozpoznanie (inhi
bicja) skutkuje utratą aktywności proporcjonalną do stężenia inhibitora. 

System przepływowy do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej [33], 
wspomniany w poprzednim rozdziale, bez żadnych modyfikacji może być zastoso
wany do tego typu oznaczeń, jeżeli inhibicja będzie przeprowadzana  poza układem 
przepływowym. Oznaczanie polega wówczas na przygotowaniu serii roztworów 
enzymu o tej samej, znanej i niewielkiej aktywności i wprowadzeniu do nich próbek 
zawierających inhibitor. Po ściśle określonym czasie inhibicji system przepływowy 
jest stosowany do oznaczenia resztkowej aktywności, porównywanej następnie 
z aktywnością roztworu bez inhibitora. Stopień inhibicji (spadek aktywności) jest 
proporcjonalny do stężenia inhibitora. Przeprowadzone w ten sposób pomiary 
umożliwiły potencjometryczne oznaczenie szeregu toksycznych metali ciężkich na 
poziomie stężeń rzędu ppb [35]. 

Etap inhibicji także można zmechanizować, co jest uzasadnione biorąc pod 
uwagę, że oddziaływanie inhibitorenzym także ma charakter kinetyczny, a więc 
wymaga kontroli czasu i warunków transportu reagentów. W tym celu zaprojek
towano system przepływowy [35], w którym segment próbki (inhibitora) łączy się 
z segmentem roztworu enzymu (tu pełniącego funkcję reagenta/receptora) i trafia 
do pętli reakcyjnej w strumień zawierający substrat reakcji enzymatycznej (mono
fluorofosforan). Oznacza to, że oba procesy (inhibicji enzymu i reakcji enzymatycz
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nej) przebiegają jednocześnie. Po określonym czasie segment reakcyjny dociera do 
detektora (naczynka przepływowego z elektrodą fluorkową), gdzie oznaczany jest 
produkt reakcji enzymatycznej. Takie rozwiązanie oferuje gorsze limity detekcji niż 
procedury z etapem inhibicji w trybie offline, ponieważ proces inhibicji jest krótszy 
i przebiega w obecności substratu, który jej częściowo zapobiega. Jednakże, z dru
giej strony pojawia się możliwość poprawienia selektywności oznaczenia, ponieważ 
ujawniają się efekty tylko od najszybciej działających inhibitorów. Przeprowadzone 
badania potwierdziły te przypuszczenia [35]. Okazało się, że system umożliwia 
oznaczanie jonów berylu (szybki inhibitor fosfatazy alkalicznej) na poziomie ppb, 
nawet w obecności 100krotnego nadmiaru jonów innych toksycznych metali, 
w tym jonów rtęci, które przy dłuższych czasach inhibicji (w trybie offline i przy 
nieobecności substratu) silniej inhibitują fosfatazę. Wspomniany efekt jest dobrą 
ilustracją zjawiska tzw. dyskryminacji kinetycznej, umożliwiającej instrumentalne 
modyfikowanie/poprawienie selektywności metod analitycznych realizowanych 
w warunkach przepływowych (niestacjonarnych).

Oznaczanie inhibitorów enzymów może być przeprowadzone w podobny spo
sób z użyciem jednorazowych bioczujników enzymatycznych posiadających powta
rzalną aktywność unieruchomionego enzymu. Ten typ oznaczenia jest jednakże 
destrukcyjny dla bioczujnika, a jego regeneracja najczęściej nie możliwa. Ozna
cza to, że w tego typu oznaczeniach bioczujniki są elektrodami enzymatycznymi 
jednorazowego użytku. Przy takim podejściu powinny być one bardzo tanie, 
wytwarzane bardzo powtarzalnie i w masowej skali. Możliwość takiej ekonomicz
nej i powtarzalnej produkcji czujników elektrochemicznych stwarza technologia 
sitodruku. Zespół prof. Głąba zajmował się potencjometrycznymi elektrodami 
grubowarstwowymi [36], w tym tlenkowymi elektrodami pHmetrycznymi, stało 
i  ciekłomembranowymi elektrodami jonoselektywnymi oraz elektrodami referen
cyjnymi wytwarzanymi w technologii sitodruku. W toku tych badań opracowano 
także metodologię wytwarzania całkowicie sitodrukowanego bioogniwa potencjo
metrycznego czułego na mocznik [37].
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Bioogniwo składa się z tlenkowej pHmetrycznej elektrody uczulonej enzy
matycznie na mocznik (sitodrukowana warstwa sensorowa zawierała dwutlenek 
rutenu oraz ureazę) i elektrody pseudoreferencyjnej (identyczna warstwa dwutlenku 
rutenu domieszkowana białkiem obojętnym – albumina wołową). Takie planarne 
bioogniwo zostało z powodzeniem zastosowane do półilościowej analizy surowicy 
krwi (pomiar w kropli, rozróżnienie próbek o fizjologicznej i patologicznej zawar
tości mocznika) [37], a także jako detektor w przepływowym systemie bioanali
tycznym do monitorowania zabiegów hemodializy [38]. Te planarne, jednorazowe 
bioczujniki mocznikowe zastosowano także do pośredniego oznaczania inhibitorów 
ureazy (jonów srebra i miedzi) [39]. Kształt bioczujnika umożliwił wykonywanie 
pomiarów „w kropli”  procedura analityczna polegała na naniesieniu na powierzch
nie bioczujnika kropli próbki (etap inhibicji, bez pomiaru). Po określonym czasie 
próbka była zmywana strumieniem buforu, po czym na powierzchni umieszczano 
kroplę buforu zawierającego mocznik (substrat) i następował etap potencjome
trycznej detekcji resztkowej aktywności unieruchomionej ureazy. W zależności od 
czasu inhibicji możliwe okazało się oznaczanie metali ciężkich w submilimolowym 
lub mikromolowym zakresie stężeń. Etap detekcji trwał 60 sekund. 

Specyficzny sposób biorozpoznania oferują tzw. holoenzymy, czyli enzymy 
zbudowane z części białkowej (apoenzymu) oraz kofaktora. Kofaktorem często 
jest jon metalu. Białko enzymatyczne pozbawione jonu (apoenzym) nie wykazuje 
aktywności biokatalitycznej, ale jest swoistym receptorem tego jonu. Rozpoznaniu 
jonu (analitu) towarzyszy odtworzenie struktury holoenzymu, co manifestuje się 
przywróceniem aktywności biokatalitycznej. Typowym holoenzymem jest fosfa
taza alkaliczna, a jej kofaktorem jon cynku. Stosując metody opisane w Rozdziale 1, 
skonstruowano membranową elektrodę pHmetryczną z kowalencyjnie unierucho
mioną monomolekularną warstwą fosfatazy [40, 41], otrzymując bioczujnik czuły 
na monofluorofosforan, ponieważ produkty jego hydrolizy enzymatycznej (rów
nanie 10) są kwaśne. Ponadto, stosując tę samą metodę immobilizacji otrzymano 
plastikowy bioreaktor przepływowy z kowalencyjnie związaną fosfatazą (w tym 
przypadku do detekcji aktywności unieruchomionego enzymu użyto fosforan pni
trofenolu oraz dedykowany detektor optoelektroniczny) [42]. Biosensor oraz bio
reaktor umieszczono w odpowiednich systemach przepływowych i użyto do apo
enzymatycznej biodetekcji jonów cynku [43]. Stosując substancje silnie chelatujące 
(EDTA, cysteina) z  immobilizowanej formy „holo” cyklicznie wytwarzano formę 
„apo”, będącą unieruchomionym bioreceptorem jonów cynku. Fakt biorozpoznania 
analitu stwierdzano obserwując powrót aktywności biokatalitycznej, proporcjo
nalny do stężenia kofaktora. Oba systemy bioanalityczne umożliwiały oznaczanie 
cynku w mikromolowym zakresie stężeń. 

Zebrane w tym rozdziale przykłady oznaczeń inhibitorów i kofaktorów enzy
matycznych potwierdzają, że w tych schematach biodetekcji za rozpoznanie odpo
wiada enzym, zaś oznaczenie bazuje na ilościowym pomiarze aktywności enzymu. 
W przypadku metod immunoenzymatycznych, mimo że tu również detekcja polega 
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na oznaczaniu aktywności enzymu, bioreceptorem jest immunoreagent (przeciw
ciało albo antygen), zaś enzym wyłącznie znacznikiem. Przykładem immunosen
sora, w którym stosowane sa tzn. koniugaty immunoenzymatyczne jest membra
nowa elektroda amonowa z kowalencyjnie związaną monomolekularną warstwą 
ludzkiej immunoglobuliny G [44]. Ten immunoczujnik umożliwia oznaczanie 
immunoglobuliny G w próbkach, do których zostanie dodany komplementarny 
immunoreagent znakowany enzymatycznie (tu: przeciwciało przeciwko immuno
globulinie G znakowane ureazą). Jest to metoda kompetycyjna: im więcej analitu 
będzie znajdować się w próbce tym mniej enzymu zostanie związane immunologicz
nie do powierzchni membrany. Po etapie kompetycji bioczujnik umieszczany jest 
w roztworze mocznika w celu stwierdzenia aktywności związanej immunologicznie 
ureazy. Immunosensor, działający wg powyższej procedury bioanalitycznej, okazał 
się użyteczny do wielokrotnego oznaczania IgG w surowicy krwi ludzkiej [44].

PODSUMOWANIE

Profesor Stanisław Głąb stworzył w Wydziale Chemii UW zespół naukowy zaj
mujący się bioanalityką definiowaną dwojako – jako chemia analityczna stosująca 
systemy biologiczne (głównie enzymy) oraz jako chemia ukierunkowana na ana
lizę próbek i procesów biologicznych/biomedycznych. Ta tematyka bioanalityczna 
znalazła stałe miejsce w  Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, 
co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w publikacjach naukowych, ale także 
w procesie kształcenia. 
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Do chwili obecnej w zespole Profesora Głąba powstało kilkadziesiąt prac magi
sterskich z dziedziny bioanalityki, a także prace doktorskie, najlepiej ilustrujące roz
wój tego zespołu. Najważniejsze kierunki badań to: teoria bioczujników (Koncki, 
1995), bioczujniki mocznikowe (Wałcerz, 1998), bioczujniki penicylinowe (Lesz
czyńska, 1998), bioczujniki optyczne (Lenarczuk, 2003), bioanalityczne monitory 
hemodializy (Radomska, 2004), bioczujniki sitodrukowane (Tymecki, 2005), fosfa
tazy surowicze (Ogończyk, 2008), receptory apoenzymatyczne (Rozum, 2011), bio
czujniki optoelektroniczne (Pokrzywnicka, 2013) oraz mikrosolenoidowe systemy 
bioanalityczne (Strzelak, 2015). Aktualne badania naukowe zespołu skoncentro
wane są na dedykowanych systemach bioanalitycznych do oznaczania elektrolitów, 
metabolitów, białek i enzymów dla potrzeb analizy klinicznej i biomedycznej [45] 
i są realizowane zgodnie z pierwotną koncepcją Profesora. 
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