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Wstęp
W otaczającym nas środowisku znaleźć można całą gamę związ-

ków organicznych mogących oddziaływać w różnym stopniu i w róż-
ny sposób na organizmy żywe. Należą do nich zarówno substancje 
naturalne (np. fitoestrogeny), jak i syntetyczne (np. pestycydy, alki-
lofenole, leki, itp.). Wiele z tych substancji określanych jest mianem 
ksenobiotyków, czyli tak zwanych związków „obcych”, które nie 
stanowią naturalnych składników organizmów żywych, nie posiadają 
wartości odżywczych ani nie są wykorzystywane na potrzeby proce-
sów metabolicznych. Ich wchłanianie ze środowiska zewnętrznego 
do wewnętrznego (krwi, limfy, tkanek, komórek, itp.) może zacho-
dzić poprzez spożywanie zanieczyszczonej żywności, oddychanie 
(powietrze) oraz poprzez skórę. Istotne zagrożenie wśród kseno-
biotyków stanowią związki endokrynologicznie czynne (EDCs, ang. 
endocrine disrupting compounds), które ze względu na strukturalne 
podobieństwo do naturalnych hormonów endogennych mogą skut-
kować zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania układu dokrew-
nego organizmów żywych [1].

Niestety, aktywność biologiczna ksenobiotyków i ich wpływ na or-
ganizmy żywe w wielu przypadkach nie są jednoznaczne ani dokładnie 
poznane. Dlatego też obecnie tylko nieliczna grupa tych substancji pod-
lega jakimkolwiek uregulowaniom prawnym, które narzucają określo-
ne normy, w tym dopuszczalne stężenia, np. pestycydów w konkret-
nych produktach spożywczych, czy środowisku. Dodatkowo, biorąc 
pod uwagę liczne doniesienia literaturowe o powszechności występo-
wania ksenobiotyków w środowisku oraz fakt, iż mogą wykazywać ak-
tywność biologiczną już w niewielkich stężeniach, niezmiernie istotne 
jest stałe monitorowanie ich obecności oraz stężenia w różnorodnych 
matrycach. W związku z tym, konieczne jest opracowanie czułych 
i efektywnych metod analitycznych pozwalających na identyfikację 
związków organicznych w złożonych i skomplikowanych próbkach, 
nie tylko na potrzeby zastosowań przemysłowych (w celu kontroli 
procesów technologicznych), ale przede wszystkim dla zastosowań 
diagnostycznych, medycznych oraz ochrony środowiska i kontroli ja-
kości żywności.

Do metod znajdujących szerokie zastosowanie w analizie ilościo-
wej i jakościowej związków organicznych należą głównie techniki 
chromatograficzne i elektroforetyczne, w tym: wysokosprawna chro-
matografia cieczowa (HPLC, ang. high-pressure liquid chromatography), 
chromatografia gazowa (GC, ang. gas chromatography) oraz elektro-
foreza kapilarna (CE, ang. capillary electrophoresis) w konfiguracjach 
z różnymi detektorami (np. UV-VIS, z matrycą diodową oraz MS). 
Stosując technikę HPLC można oznaczać między innymi pestycydy 
w próbkach żywności [3], syntetyczne i naturalne hormony w osadach 
rzecznych [4], fitoestrogeny w płynach ustrojowych [5], a także anty-
biotyki w próbkach środowiskowych [6]. Dla porównania, chromato-

grafia gazowa umożliwia analizę substancji z grupy endokrynologicznie 
czynnych, w tym estronu, 17-β-estradiolu, estriolu w próbkach osadu 
czynnego pochodzącego z oczyszczalni ścieków [7], alkilofenoli w wo-
dzie i produktach spożywczych przechowywanych w opakowaniach 
z tworzyw sztucznych [8, 9], pestycydów w wodzie do spożycia [10] 
czy fitoestrogenów w piwie [11]. Z kolei elektroforezę kapilarną z po-
wodzeniem można zastosować do wykrywania i oznaczania różnorod-
nych EDCs w próbkach środowiskowych [12], chlorofenoli z próbek 
miodów [13] czy fitoestrogenów w owocach [14].

Metody oznaczania i wydzielania związków organicznych 
z próbek rzeczywistych o złożonym składzie matrycy

W większości przypadków, poddawane analizie chemicznej 
próbki rzeczywiste charakteryzują się złożonym i skomplikowa-
nym składem matrycy. W próbkach tych, oprócz obecności licznych 
substancji przeszkadzających (białka, lipidy, sole, itp.), oznaczane 
substancje występują często w niskich stężeniach, co uniemożliwia 
ich bezpośrednią analizę za pomocą wymienionych technik chro-
matograficznych. W związku z tym, niezbędne jest zastosowanie 
(przed właściwym oznaczaniem) dodatkowego etapu wstępnej ob-
róbki materiału badawczego, w celu oczyszczenia oraz wydzielenia 
i zatężenia badanych analitów do poziomu detekcji stosowanej apa-
ratury analitycznej [2].

Opracowywaniem procedur przygotowywania próbek (ang. 
sample pretreatment) oraz metod rozdziału różnorodnych substancji 
organicznych z użyciem technik chromatograficznych oraz elektrofo-
retycznych zajmuje się od wielu lat grupa badawcza Katedry Chemii 
Analitycznej i Ekologicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 
(KChAiE). Wśród technik ekstrakcyjnych służących izolacji i zatężaniu 
związków organicznych zastosowanie znajduje najczęściej ekstrakcja 
do fazy stałej z użyciem zarówno komercyjnie dostępnych sorbentów 
(SPE), jak i zsyntezowanych polimerów z odciskiem cząsteczkowym 
(MISPE), a także ekstrakcja membranowa (ME). W Tablicy 1 wyszcze-
gólniono przykłady metod analitycznych, które zostały opracowane 
w naszej Katedrze.

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)
Technika ekstrakcji do fazy stałej (SPE, ang. solid-phase extrac-

tion) polega na adsorpcji na powierzchni stałego sorbentu badanych 
związków, które następnie są selektywnie wymywane przy użyciu 
odpowiednio dobranych rozpuszczalników (eluentów). Ze względu 
na szereg zalet, SPE znalazło szerokie zastosowanie w analizie wielu 
związków chemicznych z różnorodnych matryc (próbki środowisko-
we, płyny ustrojowe, żywność, itp.) [7, 10, 15]

W ramach licznych projektów realizowanych w KChAiE tech-
nika SPE została użyta do wydzielenia i zatężania między innymi 
pestycydów fosforoorganicznych – glifozatu (NPG) oraz jego głów-
nego metabolitu kwasu aminometylofosfonowego (AMPA) z próbek 
wodnych [16]. Badane anality ekstrahowano stosując złoże jono-
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prowadzono za pomocą techniki HPLC i/lub CE. W analizie HPLC 
z detekcją UV stosowano procedurę derywatyzacji z użyciem chlor-
ku p-toluenosulfonowego, natomiast w CE wykorzystano pośrednią 
technikę detekcji z ftalanem potasu jako buforem nośnym. Efekt 
zatężania NPG oraz AMPA w dużym stopniu zależał od zasolenia 
(przewodnictwa) badanych próbek środowiskowych. Najlepsze od-
zyski (89–99%) otrzymano w przypadku próbek o niewielkim lub 
średnim stopniu zasolenia (do 800 µS). Limit detekcji opracowanej 
procedury SPE-CE wynosił odpowiednio 5 µg ml-1 dla glifozatu oraz 
4 µg ml-1 dla AMPA.

Poza komercyjnie dostępnymi złożami SPE coraz częściej jako 
selektywne sorbenty zastosowanie znajdują tzw. polimery z wdruko-
wanym śladem cząsteczki (MIPs, ang. molecularly imprinted polymers). 
Te selektywne materiały sorpcyjne powstają podczas procesu polime-
ryzacji, w którym cząsteczka wzorca, poprzez różnego rodzaju od-
działywania (wiązania wodorowe, jonowe, kowalencyjne, itp.), two-
rzy kompleks z grupami funkcyjnymi monomerów. Po dodaniu środka 
sieciującego i inicjatora będącego źródłem wolnych rodników, taki 
kompleks zostaje uwięziony w sztywnej, trójwymiarowej sieci polime-
rowej. Po usunięciu, w kolejnym kroku, cząsteczek matrycy zostaje 
miejsce (tzw. odcisk cząsteczkowy), do którego w selektywny spo-
sób mogą przyłączać się związki użyte jako wzorzec lub o strukturze 
do niego podobnej [17]. Dotąd, technika MISPE znalazła zastosowa-
nie do wydzielenia i zatężenia różnorodnych związków chemicznych, 
w tym ksenobiotyków z grupy pestycydów fosforoorganicznych z pró-
bek żywności (owoce) [3], chemoterapeutyków z krwi ludzkiej [18] 
czy ksenoestrogenów ze złożonych matryc [19, 20].

Grupa badawcza KChAiE realizowała również projekt badawczy, 
w ramach którego opracowano efektywny układ do ekstrakcji bisfe-
nolu A (BPA) oraz jego analogów z próbek wód powierzchniowych 
stosując w etapie przygotowania próbki technikę SPE z polimerem 
wdrukowanym (MISPE), w których użyto BPA jako wzorca [21]. Po-
limeryzację rodnikową MIPu prowadzono metodą blokową używając 
techniki wdrukowania niekowalencyjnego do otrzymania odcisków 
molekularnych wzorca. W celu określenia stopnia selektywności 
sorpcji badanego analitu i jego pochodnych równolegle otrzymano 
polimery niewdrukowane (tzw. NIPy), charakteryzujące się brakiem 
odcisku cząsteczki wzorca. W trakcie opracowywania procedury 
syntezy zbadano wpływ wielu czynników na selektywność otrzyma-
nych MIPów, w tym rodzaju zastosowanego monomeru funkcyjnego 
oraz rozpuszczalnika porogennego, czy stężenia środka sieciujące-
go. O stopniu selektywności w dużym stopniu decydowała jednak 
procedura SPE, a przede wszystkim etap wymywania poprzedzający 
elucję analitów ze złoża. W tym przypadku możliwe było wymycie 
analogów badanego analitu (BPA) zaadsorbowanych na powierzchni 
sorbentu w wyniku niespecyficznych oddziaływań z MIPem, co w re-
zultacie umożliwiło selektywną ekstrakcję tylko i wyłącznie bisfeno-
lu A, z bardzo wysoką wydajnością. Uzyskane wartości odzysku dla 
BPA przekraczały 85%, a granica wykrywalności i oznaczalności przy 
użyciu HPLC z detekcją UV wynosiła odpowiednio 25 i 70 µg L-1. 
Pominięcie etapu wymywania w trakcie procedury MISPE pozwalało 
na ekstrakcję zarówno BPA jak i jego pochodnych. Dla określenia po-
tencjału aplikacyjnego otrzymanego polimeru wdrukowanego, opra-
cowana metoda MISPE posłużyła do monitoringu stopnia skażenia 
alkilofenolami rzek i zbiorników wodnych województwa Opolskiego 
w okresie od lipca 2011 do sierpnia 2012.

Poza analizą alkilofenoli, aktualnie w Katedrze Chemii Analitycz-
nej i Ekologicznej Uniwersytetu Opolskiego realizowane są także 
badania dotyczące syntezy polimerów z odciskiem cząsteczkowym, 
które umożliwiłyby efektywną i selektywną izolację oraz zatężenie 
wybranych fitoestrogenów z próbek spożywczych oraz płynów fizjo-
logicznych (moczu i osocza) [22]. Na podstawie otrzymanych dotąd 
wyników można wnioskować, że zastosowana w etapie polimery-

zacji procedura wdrukowaniu niekowalencyjnego oraz opracowana 
metoda ekstrakcji (MISPE) pozwala na uzyskanie wysokiego stop-
nia selektywności i specyficzności sorpcji badanych analitów próbek  
roztworów wodnych.

Tblica 1
Przykłady procedur analitycznych opracowanych w KChAiE

OZNACZANE 
ZWIĄZKI

MATRYCA
PROCEDURA 
EKSTRAKCJI

TECHNIKA 
DETEKCJI 

LOD LIT. 

NPG i AMPA soki owocowe SLM HPLC-UV <0,025 mg L-1 [37]

poliaminy osocze, mocz HF- SLM HPLC-UV 0,01-0,018 µM [40]

fluorochinolony wody po-
wierzchniowe

HF- SLM HPLC-DAD 0,01µg L-1 [6]

NPG roztwory 
wodne

SPE Z KATIO-
NITEM

CE-UV < 0,017 µg ml-1 [44]

NPG i AMPA
powie-

rzchniowe

SPE Z ANIO-

NITEM

CE-UV

HPLC-UV-Vis
---- [16]

peptydy osocze UF-D-SLM HPLC-PDA 90–130 ng ml-1 [43]

atrazyna

woda kranowa, 
soki owocowe, 

wody po-
wierzchniowe

ImmunoSLM FFIA 2,0±1,1 µg L-1 [41]

alkilofenole wody po-
wierzchniowe

MISPE HPLC-PDA 25 µg L-1 [21]

atrazyna soki owocowe SLM-SPE CE-UV <30 µg L-1 [42]

Ekstrakcja membranowa (ME)
Obok ekstrakcji do fazy stałej techniką, która umożliwia jedno-

czesne oczyszczenie oraz wydzielanie i zatężanie różnego rodza-
ju związków organicznych z próbek rzeczywistych, jest ekstrakcja 
membranowa z zastosowaniem immobilizowanych membran ciekłych 
(SLM, ang. supported liquid membranes) oraz ekstrakcja z użyciem mi-
kroporowatych membran w układzie ciecz-ciecz (MMLLE, ang. micro-
porous membrane liquid-liquid extraction) [23, 24]. Liczne opracowania 
literaturowe dotyczą zarówno analiz środowiskowych, badań próbek 
biologicznych oraz żywności, jak i oznaczeń przemysłowych [28–31]. 
W obu przypadkach stosowane są membrany nieporowate, którymi 
mogą być membrany z litego materiały (np. kauczuku) lub porowa-
ta membrana ultrafiltracyjna impregnowana cieczą organiczną. [25]. 
W przypadku techniki SLM wykorzystuje się układ trójfazowy, najczę-
ściej w następującej kombinacji faz: wodna/organiczna/wodna, gdzie 
rozpuszczalnik organiczny unieruchomiony w porach obojętnego pod-
łoża (tzw. faza membranowa) oddziela wodny donor od wodnej fazy 
akceptorowej [26, 27]. Powszechnie stosowane układy do ekstrakcji 
SLM to immobilizowane membrany ciekłe w konfiguracji płaskich arku-
szy (FS-SLM, ang. flat sheet supported liquid membranes) oraz w postaci 
pojedynczych włókien kapilarnych (HF-SLM, ang. hollow fiber supported 
liquid membranes) [27]. W MMLLE tworzy się natomiast układ dwu-
fazowy wodno-organiczny, gdzie organiczny rozpuszczalnik wypełnia 
zarówno pory porowatego podparcia (fazy membranowej), jak i fazy 
akceptorowej. Technika SLM jest metodą używaną przede wszystkim 
do ekstrakcji średniopolarnych oraz polarnych związków jonowych. 
Z kolei MMLLE jako technika komplementarna do SLM stosowana jest 
głównie w analizie niejonowych związków hydrofobowych, gdzie tech-
nika immobilizowanych membran ciekłych nie pozwala na uzyskanie 
wysokiej efektywności wzbogacenia.

Ekstrakcją membranową, a szczególnie techniką SLM już od wielu 
lat zajmuje się także grupa badawcza KChAiE. Dotąd udało się opraco-
wać wiele metod izolacji i zatężania różnorodnych związków organicz-
nych zarówno z próbek roztworów wodnych jak i tych charakteryzują-
cych się złożonym i skomplikowanym składem matrycy. Dla przykładu 



5
0
 la

t 
op

ol
sk

ie
j c

he
m

ii

314 • nr 4/2014 • tom 68

technikę FS-SLM zastosowano do efektywnej i selektywnej ekstrakcji 
takich związków jak NPG i AMPA [32, 33, 37, 38], aromatycznych ami-
nofosfonianów oraz krótkich peptydów [35, 36]. Dzięki użyciu kationo-
wego przenośnika – chlorku metylotrioktyloamoniowego (Aliquat 336) 
możliwe było uzyskanie wysokich wartości oczyszczenia i zatężania 
analizowanych substancji. Na wydajność ekstrakcji badanych analitów 
wpływały takie parametry jak: pH fazy donorowej, rodzaj i stężenie sto-
sowanego w fazie akceptorowej przeciwjonu, skład fazy membranowej 
oraz stężenie użytego przenośnika. Identyfikację i oznaczanie badanych 
molekuł prowadzono za pomocą techniki HPLC-UV stosując w przy-
padku detekcji NPG i AMPA przedkolumnową procedurę derywatyzacji  
z chlorkiem tosylu (Tos-Cl).

Soki owocowe posłużyły również jako matryca w analizie alkilo-
fenoli zaliczanych do grupy substancji endokrynologicznie czynnych 
[39]. Użycie w tym przypadku techniki FS-SLM pozwoliło na efektyw-
ne zatężanie i wydzielanie między innymi: bisfenolu A, 2-fenylofenolu, 
tert-oktylofenolu oraz nonylofenolu. Badane związki identyfikowano 
i oznaczano za pomocą techniki HPLC z detektorem PDA, a otrzy-
mane wyniki potwierdziły, że bisfenol A jest cząsteczką, która może 
zanieczyszczać żywność, jeśli do jej przechowywania służą opakowania 
z tworzyw sztucznych.

W sytuacjach, gdy ilość badanej próbki jest bardzo mała, waż-
nym parametrem układów ekstrakcyjnych umożliwiających uzyskanie 
wysokich wartości współczynników wzbogacania jest stosunek po-
wierzchni membrany do jej objętości, oraz objętości poszczególnych 
faz wodnych (donora i akceptora). W takich przypadkach bardzo do-
bre efekty daje zastosowanie konfiguracji SLM w formie pojedynczego 
włókna (HF-SLM), gdzie objętość akceptora stanowi jedynie wypeł-
nienie włókna. Tego rodzaju konfiguracja została zastosowana przez 
naszą grupę badawczą między innymi do wydzielania i zatężania anty-
biotyków z grupy fluorochinolonów z próbek wód powierzchniowych 
[6]. Fazę membranową stanowił w tym przypadku układ przenośnika 
anionowego D2EHPA (kwasu di-2-etyloheksylofosforowego) w eterze 
di-n-heksylowym (DHE). Wszystkie analizowane związki ekstrahowa-
no z wysokim odzyskiem (70–80%). Granica wykrywalności stosując 
technikę HPLC-DAD wynosiła od 0,01 µg L-1 do 0,02 µg L-1.

Przenośnik anionowy D2EHPA w układzie z HF-SLM okazał się 
być również niezmiernie efektywny do wydzielania i zatężania po-
liamidów z próbek płynów fizjologicznych [40]. Opracowana pro-
cedura ekstrakcji membranowej pozwoliła na identyfikację poliamin 
w zakresie stężeń od 0,010 do 0,018 µM. Odzysk badanych analitów 
wahał się od 7,6 do 18,3% i zależał w dużym stopniu od stężenia 
kwasu solnego stosowanego jako faza akceptorowa.

W zastosowaniach analitycznych z użyciem ekstrakcji membra-
nowej w etapie przygotowania próbek rzeczywistych niezmiernie 
istotnym aspektem jest uzyskanie zarówno wysokiej selektywności 
jak i specyficzności wiązania badanych analitów. Szansę na uzyskanie 
jak najefektywniejszych układów ekstrakcyjnych o wysokich warto-
ściach wzbogacenia daje zastosowanie tzw. metody ImmunoSLM 
[41]. Procedura ta polega na użyciu odpowiedniego przeciwciała, 
które daje możliwość selektywnego zatężania konkretnego anty-
genu (badanego analitu) występującego w fazie donorowej. Opra-
cowana, przy współpracy KChAiE z Katedrą Chemii Analitycznej 
Uniwersytetu w Lund (Szwecja), metoda ImmunoSLM okazała się 

efektywna w izolacji i zatężaniu herbicydów triazynowych w prób-
kach wody kranowej, sokach owocowych oraz wody rzecznej. 
Stosując jako metodę detekcji analizę przepływową z detektorem 
fluorescencyjnym (FIA, ang. fluorescence flow immunoassay) wyzna-
czono granicę wykrywalności na poziomie od 2,0 ±1,1 do 20±10 
µg L-1, a odzysk badanych substancji wahał się od 104 do 115%.

Metody łączone
W niektórych zastosowaniach analitycznych użycie tylko jed-

nej techniki ekstrakcyjnej w etapie oczyszczania, wydzielania oraz 

zatężania badanych analitów nie zawsze umożliwia otrzymanie sa-
tysfakcjonujących wyników. Zdarza się, że w celu uzyskania wyso-
kich wydajności wzbogacania, konieczne okazuje się zastosowanie 
więcej niż jednej techniki ekstrakcyjnej. Właśnie zastosowanie tego 
rodzaju układu (połączenia dwóch metod – SLM i SPE) dało pozy-
tywne rezultaty i pozwoliło na selektywne i efektywne oznacze-
nie herbicydów triazynowych w sokach owocowych [42]. Użycie 
w tym przypadku jedynie techniki SLM nie umożliwiało osiągnię-
cia odpowiednich limitów detekcji (słaby efekt zatężania). Z ko-
lei zastosowanie tylko i wyłącznie procedury SPE nie skutkowało 
efektywnym usunięciem interferentów matrycy soków owoco-
wych, przez co niemożliwa była identyfikacja badanych analitów 
z wykorzystaniem opracowanej uprzednio metody elektrofore-
tycznej (CE). Pożądany efekt przyniosło dopiero połączenie dwóch 
technik ekstrakcyjnych w konfiguracji SLM-SPE. Otrzymany limit 
wykrywalności oraz oznaczalności w badanych sokach owocowych 
wynosił odpowiednio 30 µg L-1 i 50 µg L-1.

Analogiczną sytuację zaobserwowano również w trakcie opraco-
wywania procedury izolacji i zatężania krótkich peptydów z próbek 
płynów fizjologicznych (osocza krwi) [43]. W tym przypadku, użycie 
systemu FS-SLM pozwalało na osiągnięcie wysokich wydajności eks-
trakcji badanych analitów, ale jedynie w trakcie analizy próbek roz-
tworów wodnych. Niestety, złożoność matrycy próbek osocza krwi, 
ze względu na obecność białek oraz soli, w istotny sposób ograniczała 
możliwość uzyskania efektywnych wydajności wzbogacania stosu-
jąc opracowaną uprzednio procedurę FS-SLM. Dlatego też, w celu 
oczyszczenia matrycy konieczne było zastosowanie innej techniki 
membranowej – ultrafiltracji (UF) i dializy (D). Użycie zminiaturyzo-
wanych układów ultrafiltracyjnych (centricon) pozwoliło na eliminację 
makrocząsteczek matrycy. Natomiast zastosowanie rurek dializacyj-
nych umożliwiło usunięcie soli nieorganicznych. Ostatecznie zastoso-
wanie w etapie przygotowania próbek systemu UF-D-SLM umożliwiło 
identyfikację badanych peptydów w osoczu krwi na poziomie 90–130 
ng L-1 stosując jako metodę rozdzielania technikę HPLC z detekto-
rem z matrycą diodową.

Podsumowanie
Konieczność oznaczania związków organicznych wykazujących 

aktywność biologiczną, w tym przede wszystkim ksenobiotyków oraz 
substancji endokrynologicznie czynnych, w próbkach o złożonym 
składzie matrycy, stanowi niezmiernie istotne wyzwanie współczesnej 
chemii analitycznej. Jak zaprezentowano powyżej, oprócz opracowa-
nia standardowych metod separacyjnych z użyciem technik chroma-
tograficznych i/lub elektroforetycznych koniecznym jest, w przypadku 
analizy próbek rzeczywistych, zastosowanie odpowiedniej procedu-
ry przygotowania próbki. W tej kwestii efektywne okazuje się być 
użycie ekstrakcji do fazy stałej i/lub ekstrakcji membranowej. Obie 
wspomniane techniki, na co wskazują liczne doniesienia literaturowe, 
wykazują olbrzymi potencjał zastosowań analitycznych, umożliwiając 
uzyskanie wysokiej selektywności i efektywności wzbogacania różno-
rodnych związków organicznych, w tym ksenobiotyków i substancji 
endokrynologicznie czynnych.
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Anna M. Chrzanowska i Katarzyna Orłowska są stypendystkami projektu 
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KONKURSY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Dream Chemistry Award’ 2014
Dream Chemistry Award (DCA), nagroda przyznawana za wi-

zjonerski projekt badawczy dopiero czekający na realizację, została 
wręczona w tym roku dr. Evanowi Spruijtowi, chemikowi z Ecole Su-
perieure de Physique et de Chimie Industrielles we Francji. Dr Spruijt, 
nominowany przez prof. Wilhelma Hucka z University of Cambridge, 
zdobył DCA’2014 za projekt wytworzenia mikrokropel wody, które 
można byłoby zaprogramować tak, by w odpowiednich warunkach 
fizyko-chemicznych samoczynnie wzrastały i się dzieliły – a więc aby 
modelowały najważniejsze cechy charakterystyczne dla żywych komó-
rek. Laureat odebrał nagrodę w siedzibie Instytutu Chemii Fizycznej 
Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie – organizatorem 
konkursu. (kk)

(http://ichf.edu.pl, 11.03.2014)

Najbardziej podziwiane firmy na świecie
DuPont zajął 43. miejsce w corocznym rankingu „Najbardziej po-

dziwiane firmy na świecie” magazynu Fortune – dzięki szerokiej roz-
poznawalności i dobrej reputacji korporacyjnej.

Ranking został opracowany przez Magazyn Fortune we współpra-
cy z The Hay Group, które wytypowały i dokonały klasyfikacji przed-
siębiorstw, opierając się na analizie 1 400 firm z listy Fortune 1000 oraz 
500 firm z globalnej bazy Fortune 500, spoza Stanów Zjednoczonych. 
Następnie The Hay Group wybrało po 15 największych przedsię-
biorstw z każdej branży na poziomie międzynarodowym oraz po 10 
największych firm z każdej branży w Stanach Zjednoczonych. Łącznie 
oceniano 692 firmy z 30 państw. (kk)

(http://www2.dupont.com, 10.03.2014)

SPOTKANIA

XL Ogólnopolska Szkoła Chemii
Ogólnopolska Szkoła Chemii jest cykliczną konferencją stu-

dentów chemii i doktorantów, organizowaną przez Akademickie 
Stowarzyszenie Studentów Chemii, która łączy Koła Naukowe 
Chemików w całej Polsce. Szkoła jest okazją do prezentacji pro-
wadzonych badań, wymiany poglądów oraz naukowych dyskusji. 
Jej uczestnikami są studenci i doktoranci z wielu uczelni krajowych 
oraz zagranicznych.

Hasłem przewodnim jubileuszowej, XL Ogólnopolskiej Szkoły 
Chemii, którą organizuje Koło Naukowe Chemików UwB „Pozy-
ton” w dniach 30.04.-04.05.2014 r. w Augustowie, jest  „Chemia 
zrodzona z natury”. Konferencja jest organizowana pod patrona-
tem Polskiego Towarzystwa Chemicznego a nasz miesięcznik jest 
jej patronem medialnym. (kk)

(25.03.2014)

Targi EuroLab oraz CrimeLab
W dniach 12–14 kwietnia 2014 r. odbyły się XVI Międzynarodo-

we Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz III Między-
narodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab już za nami. 
Hale Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska na trzy dni 
zmieniły się w laboratorium wypełnione tysiącami produktów oraz 
specjalistycznymi urządzeniami analityczno-pomiarowymi. W tar-
gach wzięło udział 178 wystawców z 13 krajów, których odwiedziło 
6 000 specjalistów. Odbyło się również 20 konferencji, w trakcie 
których liczne grono naukowców i ekspertów podzieliło się wiedzą 
i doświadczeniem. (em)

(źródło: info. prasowa MT Targi, 2.04.2014 r.)
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