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BEZPIECZEŃSTWO W LABORATORIUM CHEMICZNYM 

 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac laboratoryjnych należy zapoznać się i zrozumieć poniżej 

przedstawione zasady pracy w laboratorium chemii organicznej. Zostaną one dodatkowo 

przedstawione przez osobę prowadzącą zajęcia laboratoryjne.  

 

1. Student ma obowiązek nosić fartuch i okulary ochronne (tradycyjne okulary korekcyjne nie 

stanowią alternatywy dla okularów ochronnych) w trakcie całego pobytu na pracowni.  

2. Zaleca się używanie rękawic ochronnych (np. lateksowych, nitrylowych) w trakcie wszystkich 

prac z odczynnikami chemicznymi. Praca w rękawicach jest obowiązkowa w przypadku 

substancji żrących i toksycznych, takich jak stężone kwasy czy brom. Jeśli związek chemiczny 

przeniknął przez rękawicę (np. chloroform), należy ją zdjąć a rękę umyć pod bieżącą wodą.  

3. Wszystkie czynności z odczynnikami żrącymi, toksycznymi i drażniącymi (stężone kwasy 

organiczne, brom, amoniak, niektóre związki organiczne) wykonywane są pod wyciągiem.   

4. Wszystkie czynności wymagające ogrzewania, w tym ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną, 

destylacje proste, z parą wodną i pod zmniejszonym ciśnieniem, wykonywane są obowiązkowo 

pod wyciągiem. 

5. Mycie szkła laboratoryjnego zanieczyszczonego wyżej wymienionymi substancjami należy 

początkowo prowadzić pod wyciągiem a następnie w zlewie na sali laboratoryjnej. 

6. Przy pierwszym montażu aparatury (np. zestawu do destylacji z parą wodną), student 

zobowiązany jest przed uruchomieniem pokazać złożony zestaw prowadzącemu. 

 

W trakcie pięciu zajęć laboratoryjnych, odbywających się na pracowni chemii organicznej, student 

przeprowadza syntezę czterech przydzielonych mu preparatów. Przed przystąpieniem do ćwiczenia 

student ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią instrukcji obejmującej dany preparat oraz 

opracować podane zagadnienia. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. 

 

    

 

Sprawozdanie: Student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu sprawozdanie  

w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia poszczególnych ćwiczeń i otrzymania wyników analiz.  
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HARMONOGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 

ZAJĘCIA 1 

1. Wprowadzenie do syntezy peptydów na nośniku stałym. 

2. Przeprowadzenie syntezy peptydowej biblioteki kombinatorycznej na nośniku stałym z 

zastosowaniem ultradźwięków. 

3. Uwolnienie produktów z nośnika stałego. 

4. Podsumowanie zajęć. 

 

ZAJĘCIA II 

 

1. Wprowadzenie do spektrometrii mas. 

2. Przygotowania próbek do analizy metodą spektrometrii mas. Wykonanie pomiarów ESI-MS oraz 

ESI-MS/MS. 

3. Wprowadzenie do metody sprzężonej LC-MS. 

4. Przygotowania próbek,  wykonanie pomiarów LC-MS oraz LC-MS/MS.  

5. Podsumowanie zajęć. 

 

  

 

Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie 

eksperymentu, przedstawienie indywidualnego sprawozdania przygotowanego zgodnie z wytycznymi 

oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kartkówki przeprowadzonej na zajęciach. Ocenie podlega także 

praca laboratoryjna, jej odpowiednia organizacja oraz przestrzeganie zasad BHP.   
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ZAJĘCIA I 

CEL ĆWICZENIA 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodą syntezy peptydów na nośniku stałym oraz przeprowadzenie 

syntezy biblioteki kombinatorycznej metodą split and mix.  

 

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU:    

- aminokwasy białkowe i niebiałkowe, 

- pochodne kwasów karboksylowych oraz reakcje substytucji nukleofilowej grupy acylowej, 

- synteza peptydów na nośniku stałym, 

- grupy blokujące i odczynniki sprzęgające w syntezie peptydów, 

- metody uwalniania peptydów z nośnika stałego. 

 

Literatura: 

Aminokwasy, peptydy, białka, H. D. Jakubke, H . Jeschkeit.( PWN).  

Peptides: Chemistry and Biology, N. Sewald H. D. Jakubke,( WILEY-VCH)  

Białka i peptydy S. Doonan. 

 

 

 

ZAJĘCIA II 

CEL ĆWICZENIA 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodą spektrometrii mas i chromatografii cieczowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas oraz przeprowadzenie analiz uzyskanych w zajęciach I peptydowych bibliotek 

kombinatorycznych.  

 

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU:    

- spektrometria mas – podstawy metody, 

- jonizacja analitu 

- źródło jonów typu elektrosprej, pułapka jonów, 

- chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometria mas – podstawy metody. 

 

Literatura: 

Spektrometria mas, Red. Piotr Suder, Jerzy Silberring, WUJ  
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SYNTEZA KOMBINATORYCZNA METODĄ SPLIT AND MIX 
 

Do ćwiczenia dołączona jest instrukcja graficzna mająca na celu ułatwienie przeprowadzone czynności 

związanych z syntezą na nośniku stałym, znajdująca się na końcu dokumentu (strony 9 - 14) oraz 

schemat syntezy (strona 15). 

 

ETAP I przygotowanie żywicy oraz naważek Fmoc-aminokwasów i odczynnika sprzęgającego 

W reaktorku strzykawkowym o pojemności: 2 ml, zaopatrzonym w filtr polietylenowy należy umieścić 

40 mg żywicy Fmoc-Gly-WANG o obsadzeniu 0,78 mM/g. Następnie do reaktorka wprowadzamy 1 mL 

DMF (N,N-dimetyloformamid), zatykamy otwór reaktorka żółtym korkiem i pozostawiamy na 30 minut  

w celu spęcznienia żywicy, poddając zawartość nieustannemu mieszaniu na karuzelowej platformie 

rotacyjnej. 

 

W tym czasie (30 minut spęczniania żywicy) należy przygotować naważki Fmoc-aminokwasów 

i odczynnika sprzęgającego, niezbędnych w kolejnego etapu syntezy. W tym celu w czterech 

probówkach Eppendorfa odważamy: 

 

Probówka A: 22,1 mg Fmoc-Ile-OH 

Probówka B: 23,9 mg Fmoc-Ser(tBu)-OH 

Probówka D: 20 mg TBTU (odczynnik sprzęgający) 

Probówka E: 20 mg TBTU 

 

Probówki Eppendorfa należy dokładnie opisać, najlepiej naklejając na nie metkę z opisem wykonanym 

ołówkiem. Rozpuszczalniki organiczne używane w ćwiczeniu zmywają napis wykonany długopisem lub 

mazakiem!  

 

Po 30 minutach spęczniania przechodzimy do etapu II syntezy. (Uwaga! Jeżeli w czasie 30 minut 

spęczniania nie zdołamy przygotować naważek, wydłuży się wyłącznie czas trwania eksperymentu). 
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ETAP II Usunięcie grupy blokującej Fmoc 

Po spęcznieniu żywicy ściągamy żółty korek z reaktorka strzykawkowego i usuwamy z niego 

rozpuszczalnik wciskając delikatnie tłok strzykawki. Rozpuszczalnik kierujemy do przygotowanej 

wcześniej zlewki (do tej zlewki wprowadzać należy wszystkie zużyte w ćwiczeniu rozpuszczalniki).  

 

Następnie do reaktorka wprowadzamy 1 mL 25% roztworu piperydyny w DMF, zatykamy otwór żółtym 

korkiem (SZCZELNIE), całość inkubujemy w łaźni ultradźwiękowej przez 5 minut. Po tym czasie 

wprowadzamy świeżą porcję 25% roztworu piperydyny w DMF (pozbywając się tej z poprzedniej 

reakcji) i ponownie inkubujemy w łaźni ultradźwiękowej przez 5 minut. Po pozbyciu się roztworu, 

żywicę przemywamy DMF (7 × 1 min.) używając za każdym razem świeżej porcji rozpuszczalnika. W 

celu potwierdzenia obecności wolnych grup aminowych niezbędnych do dalszej reakcji wykonujemy 

test Kaisera. W tym celu, po pozbyciu się rozpuszczalnika z reaktorka, otwieramy delikatnie tłok 

strzykawki reakcyjnej i za pomocą kapilary szklanej przenosimy niewielką porcję żywicy do probówki 

zawierającej po 2-3 krople każdego z poniższych roztworów: 

 

Odczynnik A: 5% roztwór ninhydryny w etanolu (w/v) 

Odczynnik B: 20% roztwór fenolu w etanolu (w/v) 

Odczynnik C: 2 ml 0,001 M KCN + 98 ml pirydyny 

 

 Probówkę ogrzewamy przez 2 min. w temperaturze 100 °C zlewce z wodą umieszczoną na 

płaszczu grzejnym. Obecność wolnych grup aminowych (pozytywny wynik testu Kaisera) powoduje 

pojawienie się niebieskiego lub fioletowego zabarwienia ziaren żywicy i roztworu, natomiast  

w przypadku całkowitego przereagowania grup aminowych ziarna pozostawały jasnożółte (negatywny 

wynik reakcji). Po zaobserwowaniu niebieskiego zabarwienia w probówce należy przejść do etapu III. 

 

ETAP III Podział żywicy na dwie porcje, przyłączanie kolejnego aminokwasu – reakcja sprzęgania 

Żywicę znajdującą się w reaktorku strzykawkowym (po usunięciu rozpuszczalnika) należy podzielić na 

dwie porcje (za pomocą szpatułki, po otwarciu strzykawki). Jedną z porcji umieszczamy w nowym 

reaktorku strzykawkowym. Reaktorki opisujemy jako 1 i 2. 

 

Reakcja sprzęgania – przyłączanie kolejnego aminokwasu 

W celu przeprowadzenia reakcji sprzęgania niezbędne będą Probówki A i B oraz D i E przygotowane  

w etapie I.  
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Przyłączanie aminokwasu w reaktorku 1. 

Do Probówki A dodaje się 1 mL DMF i miesza zawartość w celu rozpuszczenia Fmoc-aminokwasu. 

Następnie do roztworu dodaje się 23 μL DIEA (N,N-diizopropyloetyloamina) i ponownie miesza 

zawartość. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się (przesypując) przygotowaną w Probówce D 

naważkę odczynnika sprzęgającego po czym zawartość miesza się do rozpuszczenia składników. Tak 

przygotowaną mieszaninę sprzęgającą wprowadza się do reaktorka 1.  

 

Przyłączanie aminokwasu w reaktorku 2. 

Do Probówki B dodaje się 1 mL DMF i miesza zawartość w celu rozpuszczenia Fmoc-aminokwasu. 

Następnie do roztworu dodaje się 23 μL DIEA (N,N-diizopropyloetyloamina) i ponownie miesza 

zawartość. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się (przesypując) przygotowaną w Probówce E 

naważkę odczynnika sprzęgającego po czym zawartość miesza się do rozpuszczenia składników. Tak 

przygotowaną mieszaninę sprzęgającą wprowadza się do reaktorka 2.  

 

Tak przygotowane reaktorki strzykawkowe inkubuje się w łaźni ultradźwiękowej przez 20 minut.  

 

W tym czasie należy przygotować naważki Fmoc-aminokwasu i odczynnika sprzęgającego, niezbędnych 

w kolejnego etapu syntezy. W tym celu w dwóch probówkach Eppendorfa odważamy: 

 

Probówka C: 40,5 mg Fmoc-Arg(Pbf)-OH 

Probówka F: 20 mg TBTU 

 

 

Po tym czasie roztwór wylewa się do zlewek a żywicę przemywa się DMF (3 × 1 min.) używając za 

każdym razem około 1 mL rozpuszczalnika. Po przemyciu wykonuje się test Kaisera zgodnie z opisem  

z etapu II.  W przypadku niebieskiego zabarwienia ziaren żywicy należy ponownie przygotować 

mieszaninę zawierającą Fmoc-aminokwas, TBTU oraz DIEA i przeprowadzić rekcję sprzęgania. 

 

Po stwierdzeniu negatywnego wyniku testu Kaisera (żółte ziarna żywicy), żywicę należy przemyć  DMF 

(3 × 1 min.) a następnie żywicę z reaktorka 2 przenieść do reaktorka 1.   
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ETAP IV Usunięcie grupy Fmoc z przyłączonej reszty aminokwasowej i dalsze sprzęganie 

W dalszej części eksperymentu należy powtórzyć czynności etapu II oraz etapu III. Należy pamiętać, że 

w tej części syntezy stosujemy do reakcji sprzęgania mieszaninę Fmoc-aminokwasu oraz TBTU 

przygotowaną w etapie I w Probówkach C i F. Po zakończeniu syntezy, wykonaniu testu Kaisera należy 

przeprowadzić czynności etapu II. Po usunięciu grupy Fmoc (przemywanie 25% roztworem piperydyny 

w DMF) i przemyciu żywicy DMF (7 × 1 min.) przejść do etapu V. 

 

ETAP V Suszenie żywicy 

Żywicę po etapie IV (po zakończeniu syntezy i usunięciu grupy Fmoc z ostatniej reszty aminokwasowej) 

należy przemyć kolejno: 

 

1. Przemywanie DMF/DCM (dichlorometan, chlorek metylenu) (1:1, v:v, 1 × 1 min.); 

2. Przemywanie DCM (5 × 1 min.); 

 

Tak przygotowaną żywicę suszy się w eksykatorze. 

Następnie do reaktorka strzykawkowego z wysuszoną żywicą dodaje się 1 mL mieszaniny zawierającej 

kwas trifluorooctowy, wodę oraz triizopropylosilan (TFA/H2O/TIS) w stosunku objętościowym 

95:2,5:2,5 i całość miesza się przez 2 godziny w celu uwolnienia peptydu z nośnia stałego. Po tym czasie 

zawartość strzykawki przenosi się do fiolki (wystrzykując delikatnie roztwór ze strzykawki)  

i odparowuje w strumieniu azotu. Ostrożnie! Kwas trifluorooctowy powoduje poważne oparzenia 

skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  

 

Uzyskane produkty należy poddać analizie metodą spektrometrii mas i wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. 
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GRAFICZNA INSTRUKCJA SYNTEZY PEPTYDÓW NA NOŚNIKU STAŁYM 

 

 Zapoznanie się z niniejszą instrukcją znacznie ułatwi przeprowadzenie wszelkich czynności 

związanych z ćwiczeniem laboratoryjnym obejmującym syntezę peptydu na nośniku stałym. Wszelkie 

prace wykonujemy pod wyciągiem. 

 

W celu umieszczenia określonej porcji żywicy w reaktorku strzykawkowym (Rys. 1.), należy ściągnąć 

żółtą zatyczkę, wyciągnąć tłoczek, wytarować strzykawkę i odważyć żywicę.  

 

Rys. 1. Reaktorek strzykawkowy. 

 

Następnie wkładamy tłoczek do strzykawki i przesuwamy go do spieku. Aby wprowadzić rozpuszczalnik 

(np. DMF) do reaktorka najlepiej jest posłużyć się końcówką do pipety zgodnie  

z Rys. 2.  

 

Rys. 2. Reaktorek strzykawkowy zaopatrzony w końcówkę do pipety umożliwiającą wprowadzenie 

rozpuszczalnika. 
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W tym celu, końcówkę do pipety wprowadzamy do wylotu strzykawki i wlewamy do niej objętość około 

1 mL (poziom cieczy znajduje się około 0,5 cm od górnej krawędzi końcówki) rozpuszczalnika, co 

przedstawiono na Rys. 3. Zaciągamy tłok. Aby przemyć żywicę równoobjętościową mieszaniną dwóch 

rozpuszczalników (np. DMF i DCM) wprowadzamy taką objętość pierwszego z nich, która zajmie 

połowę objętości końcówki do pipety a następnie uzupełniamy drugim rozpuszczalnikiem i taką 

mieszaninę zaciągamy do strzykawki. 

 

Rys. 3. Schematyczne przedstawienie sposobu wprowadzania rozpuszczalnika do reaktorka strzykawkowego. 

 

 

PAMIĘTAJ! 

30 minutowe spęcznianie żywicy wymaga jej nieustannego mieszania na karuzelowej platformie 

rotacyjnej. Przy 1 minutowym przemywaniu łatwiej będzie mieszanie wykonać ręcznie. 
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Aby usunąć rozpuszczalnik ze strzykawki należy ściągnąć żółty korek ze strzykawki i skierować jej wylot 

do zlewki, w której gromadzić będziemy ciekłe odpady chemiczne i delikatnie przesunąć tłok strzykawki 

w stronę spieku (Rys. 4.) 

 

Rys. 4. Usuwanie rozpuszczalnika z reaktorka strzykawkowego. 

 

Aby przeprowadzić test Kaisera należy zdjąć żółtą zatyczkę z reaktorka strzykawkowego, ostrożnie 

wyciągnąć tłok tak, aby nie znalazła się na jego końcu cała porcja żywicy (Rys. 5.).  

W tym celu należy wyciągać tłok powoli ostukując strzykawkę skierowaną wylotem w dół  

o krawędź wyciągu aby nadmiar żywicy spadł na dół. Ilość ziaren żywicy potrzebna do testu Kaisera jest 

niewielka.  

 

 

Rys. 5. Otwieranie strzykawki w celu pobrania ziaren żywicy do testu Kaisera. 
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Następnie pobieramy niewielką porcję ziaren żywicy za pomocą szklanej kapilary trzymając  

w jednej ręce tłok strzykawki a w drugiej kapilarę (Rys. 6.)  

    

Rys. 6. Sposób pobierania ziaren żywicy do testu Kaisera (po lewej); ilość ziaren żywicy wystarczająca do 

przeprowadzenia testu Kaisera (po prawej). 

 

Tak przygotowaną kapilarę wprowadzamy do probówki zawierającej po 2-3 krople odczynników do 

testu Kaisera tą stroną, po której znajdują się ziarna żywicy (Rys. 7.) 

 

Rys. 7. Przygotowanie próbki żywicy do testu Kaisera. 

W celu przeprowadzenia testu Kaisera, przygotowaną uprzednio probówkę zawierającą odczynniki do 

wykonania testu oraz kapilarę zawierającą ziarna żywicy, ogrzewamy we wrzącej łaźni wodnej przez 

jedną minutę, zgodnie z poniższym rysunkiem (Rys. 8.). 
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Rys. 8. Przeprowadzenie testu Kaisera. 

 

W przypadku wydajnego przebiegu reakcji przyłączania kolejnego aminokwasu barwa ziaren żywicy 

powinna być taka, jak zaprezentowano na Rys. 9.  

 

 
 

Rys. 9. Wynik testu Kaisera w przypadku pełnej acetylacji grup aminowych obecnych na żywicy. 

 

W przypadku wykonania testu Kaisera po reakcji usunięcia grupy blokującej Fmoc (po etapie 

przemywania żywicy 25% roztworem piperydyny w DMF, etap II w ćwiczeniu), obecność wolnych grup 
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aminowych sprawia, że ziarna żywicy przyjmują charakterystyczne niebieskie zabarwienie (Rys. 10.) 

Zabarwieniu może także ulec roztwór.   

 

  

 

Rys. 10. Wynik testu Kaisera w przypadku wolnych grup aminowych obecnych na żywicy. 

 

W celu dłuższego mieszania zawartości reaktorka strzykawkowego należy umieścić go na karuzelowej 

platformie rotacyjnej przedstawionej na Rys. 11. 

 

 
Rys. 11. Mieszanie zawartości reaktorka strzykawkowego na karuzelowej platformie rotacyjnej. 
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SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE SYNTEZY PEPTYDÓW METODĄ 

SPLIT AND MIX  

 

Fmoc-Gly
25% PIPERYDYNA/DMF

H-Gly

ZABLOKOWANA GRUPA AMINOWA WOLNA GRUPA AMINOWA

Fmoc-Ser(tBu)-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Ile-Gly

PODZIAŁ ŻYWICY

H-Gly H-Gly

Fmoc-Ile-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Ser(tBu)-Gly

Fmoc-Ser(tBu)-Gly

Fmoc-Ile-Gly

POŁĄCZENIE 
ŻYWIC

25% PIPERYDYNA/DMF

H-Ser(tBu)-Gly

H-Ile-Gly

Fmoc-Arg(Pbf)-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Arg(Pbf)-Ser(tBu)-Gly

Fmoc-Arg(Pbf)-Ile-Gly

1. 25% PIPERYDYNA/DMF
2. TFA/H2O/TIS 95/2,5/2,5 (v/v/v)

Fmoc-Arg-Ser-Gly-OH

Fmoc-Arg-Ile-Gly-OH

H

- 

 
H

- 
 


