
Potencjał aplikacyjny bioczujników zapachu związany jest m.in. z ich użytecznością w diagnostyce 

medycznej, kontroli jakości produktów żywnościowych, analityce i monitoringu środowiska, wykrywaniu 

substancji niebezpiecznych i innych branżach powiązanych z zapachami. Rozwój wiedzy na temat 

mechanizmów warunkujących powonienie w biologicznych układach węchowych, znacząco wpływa na 

postęp w dziedzinie bioczujników zapachu. Mimo niepodważalnych zalet dotychczas stosowanych, 

klasycznych metod analizy substancji gazowych, poszukiwane są nowe rozwiązania konstrukcyjne i 

aparaturowe, które mogłyby przezwyciężyć niektóre niedogodności. Postęp w dziedzinie bioczujników 

zapachu związany jest przede wszystkim z rozwojem materiałów, jako elementów receptorowych 

bioczujników. Oprócz typowo biologicznych elementów systemów węchowych, w bioczujnikach zapachu 

wykorzystywane są struktury odwzorowujące ich sposób działania, takie jak syntetyczne peptydy. 

Projektowane w ten sposób, aby po immobilizacji, naśladować swoją strukturą i charakterystyką działania 

miejsca wiążące cząsteczki zapachowe w receptorach węchowych. Ze względu na łatwość syntezy peptydów, 

poprzez modyfikację łańcuchów bocznych aminokwasów, można w prosty sposób podwyższyć stopień 

osadzenia warstwy receptorowej i powinowactwa do określonych odorantów. 

Pomyślna implementacja peptydów, jako elementów receptorowych czujników, wymaga badań 

podstawowych obejmujących optymalizację techniki osadzania, określenie wpływu długości i składu 

aminokwasowego łańcucha polipeptydu. W przypadku immobilizacji peptydu na powierzchni czujnika 

piezoelektrycznego możliwe jest jego osadzenie poprzez grupę –SH. Synteza i opracowana technika osadzania 

peptydów na czujnikach piezoelektrycznych umożliwia efektywną i powtarzalną konstrukcję bioczujnika. 

Głównym celem pracy doktorskiej jest zbadanie występowania charakterystycznych oddziaływań między 

wyselekcjonowanym receptorem a wybranymi odorantami. Na dalszym etapie prac umożliwiłoby to 

konstrukcję bioczujnika o wysokiej specyficzności i selektywności. Identyfikacja związków wytypowanych 

jako wzorce wykorzystywana jest w różnych zastosowaniach, np. diagnostyce laboratoryjnej, ocenie jakości 

produktów żywnościowych. 

 

 Wyniki badań modelowania molekularnego umożliwiły wyselekcjonowanie peptydów wykazujących 

powinowactwo do wybranej grupy związków zapachowych (aldehydy). Określona zostanie również zależność 

między rodzajem i długością łańcucha peptydowego a wpływem na wiązanie ligandu. W celu korelacji 

wyników modelowania molekularnego z danymi doświadczalnymi, skonstruowane zostaną bioczujniki 

zapachu, wykorzystujące zaprojektowane syntetyczne peptydy jako elementy receptorowe. Zastosowanie tego 

typu związków jako warstwy receptorowej umożliwi określenie stopnia powinowactwa peptydów do danych 

grup związków. Może to  poszerzyć zakres wiedzy na temat możliwości wykorzystania syntetycznych 

peptydów do konstrukcji bioczujników substancji zapachowych. Przedstawienie wyników badań 

podstawowych w zakresie występowania charakterystycznych typów interakcji między odorantami, a 

peptydami odwzorowującymi miejsca aktywne receptorów węchowych wpłynie również na poszerzenie 

zakresu możliwości aplikacyjnych bioczujników i w przyszłości może przyczynić się do komercjalizacji tego 

typu urządzeń. 
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