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1. Imię i nazwisko: Krzysztof Dwiecki  

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe   

 Magister inżynier towaroznawstwa, specjalność: Kształtowanie i ochrona jakości 

artykułów spożywczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, 

2002 r. 

o tytuł pracy magisterskiej: „Próba oceny przydatności rdestowca ostrokończystego 

(Reynoutria japonica) do procesu fitoekstrakcji metali ciężkich”,  

o promotor: prof. dr hab. Jacek Kozioł. 

 Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 2008 r. 

o tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane właściwości izoflawonów sojowych i ich 

potencjał antyoksydacyjny w modelowych układach lipidowych”, 

o promotor: dr hab. Krzysztof Polewski, prof. nadzw. 

3. Przebieg pracy zawodowej  

 07.2003 – 09.2003  przedstawiciel handlowy, Bio-Mar Diagnostyka 

 10.2003 – 09.2007  doktorant, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

 10.2008 –  09.2009 asystent w Katedrze Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 10.2009 – obecnie adiunkt w Katedrze Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

4. Działalność naukowo-badawcza 

4.1. Wskazanie osiągnięcia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

Moim osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego, jest cykl pięciu monotematycznych prac ujętych pod wspólnym tytułem: 

 „Oddziaływania kropek kwantowych z polifenolami i chinonami oraz ich wykorzystanie 

do oznaczania naturalnych i syntetycznych antyoksydantów w żywności”  

I. Dwiecki K., Neunert G., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2015). Fluorescence quenching 

studies on the interaction of catechin-quinone with CdTe quantum dots. Mechanism 

elucidation and feasibility studies. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy, 149, 523-530 (if = 2,653; 30 pkt. MNiSW; liczba cytowań: 6) 
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II. Dwiecki K., Piasecka A., Neunert G., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2017). Mechanism 

study of selected phenolic compounds determination using β-cyclodextrin-coated 

CdSe/ZnS quantum dots. Journal of Luminescence, 192, 1119-1126 (if = 2,558; 35 pkt. 

MNiSW; liczba cytowań: 0) 

 

III. Dwiecki K., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2017). Determination of total phenolic 

compounds in common beverages using CdTe quantum dots. Journal of Food Processing 

and Preservation, 41(2), 1-7 (if = 0,933; 20 pkt. MNiSW; liczba  cytowań: 1) 

 

IV. Dwiecki K., Kwiatkowska P., Siger A., Staniek H., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2015). 

Determination of quercetin in onion (Alium cepa) using β-cyclodextrin-coated CdSe/ZnS 

quantum dot-based fluorescence spectroscopic technique. International Journal of Food 

Science and Technology, 50(6), 1366-1373 (if = 1,504; 25 pkt. MNiSW; liczba cytowań: 5) 

 

V. Dwiecki K., Tomczyk Ł., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2016). Novel method of propyl 

gallate determination in rapeseed oil using CdSe/ZnS quantum dots. European Journal of 

Lipid Science and Technology, 118, 1788-1794 (if = 2,145; 25 pkt. MNiSW; liczba 

cytowań: 4) 

 

 Sumaryczny IF – 9,793  Punkty MNiSW – 135  Suma cytowań – 16 

 

Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9.12.2016r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Impact Factor (z ISI JCR) podano zgodnie 

z rokiem wydania, w przypadku prac z roku 2017 z uwagi na brak danych dotyczących wartości 

IF w roku publikacji, podano średnią wartość IF za ostatnie 5 lat. 

Mój wkład w wyżej wymienione publikacje obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji badań, 

udział w wykonaniu doświadczeń oraz większości oznaczeń, analizę i opracowanie wyników, 

wyciągnięcie wniosków, napisanie i redakcję manuskryptów (załączono oświadczenia 

współautorów). 

 

4.2. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia 

4.2.1. Wprowadzenie  

Polifenole (związki fenolowe) są substancjami szeroko rozpowszechnionymi w świecie 

roślin. Ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne posiadają zdolność przeciwdziałania 
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procesom utleniania lipidów w żywności, co zapobiega niekorzystnym przemianom, takim jak 

jełczenie, obniżanie wartości odżywczej i powstawanie substancji niekorzystnych dla zdrowia. 

W organizmie człowieka hamują stres oksydacyjny, który może odgrywać istotną rolę w etiologii 

chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym miażdżycy, nowotworów, cukrzycy, chorób 

ośrodkowego układu nerwowego, reumatoidalnego zapalenia stawów, zaćmy i wielu innych (Li, 

2011; Sharma, 2014). Korzystne dla zdrowia działanie polifenoli roślinnych opiera się nie tylko 

na ich działaniu antyoksydacyjnym, ale także na innych właściwościach, takich jak: zdolność do 

oddziaływania z błonami komórkowymi, aktywność estrogenna, właściwości antyproliferacyjne 

w stosunku do komórek nowotworowych, zdolność do indukcji apoptozy, wpływ na enzymy 

odpowiedzialne za detoksykację, inhibicja trawienia sacharydów i wchłaniania glukozy, wpływ 

na ekspresję genów (Jung, Triebel, Anke, Richling, & Erkel, 2009; Liu, 2011). Dieta bogata 

w naturalne polifenole jest pomocna m. in. w profilaktyce i leczeniu nowotworów, choroby 

wieńcowej serca, cukrzycy, schorzeń neurodegeneracyjnych, osteoporozy i stanów zapalnych. 

Wykazano także właściwości antybakteryjne tych związków (Liu, 2011; Pinto, 2013; Sharma, 

2014; Marquardt & Watson, 2014; Luka, Fu, Muhvi, & Giacometti, 2015; Russo, Tedesco, 

Spagnuolo, & Russo, 2017; Costa et al., 2017). Syntetyczne związki fenolowe, takie jak estry 

kwasu galusowego, mogą być stosowane jako przeciwutleniacze dodawane do produktów 

spożywczych zawierających tłuszcze, w celu zahamowania procesów autooksydacji (Castanheira, 

Andre, Cruz, Paseiro, & Sanches-Silva, 2010).  

Oznaczanie zawartości polifenoli w surowcach i produktach spożywczych jest istotne 

z punktu widzenia poszukiwania nowych źródeł tych związków, oceny jakości i wartości 

odżywczej żywności, wpływu procesów technologicznych i przechowywania na jakość surowców 

i produktów spożywczych, a także badania biodostępności związków fenolowych i ich wpływu 

na zdrowie człowieka. W przypadku syntetycznych polifenoli, używanych jako dodatek 

technologiczny do żywności, wykrywanie ich obecności i oznaczanie stężenia jest ważne z punktu 

widzenia konsumenta, zagrożenia dla zdrowia (np. w przypadku właściwości alergennych 

niektórych przeciwutleniaczy) oraz wymagań prawnych (ograniczenie stosowania syntetycznych 

antyoksydantów tylko do pewnych grup produktów, określenie ich maksymalnych 

dopuszczalnych stężeń w żywności).  

Do najbardziej rozpowszechnionych metod oznaczania polifenoli roślinnych należą metody 

spektrofotometryczne (np. metoda Folin-Ciocalteu, oznaczanie flawonoidów z wykorzystaniem 
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chlorku glinu) oraz techniki chromatograficzne (głównie wysokosprawna chromatografia 

cieczowa (HPLC) w odwróconym układzie faz); (Ignat, Volf, & Popa, 2011). Metody 

spektrofotometryczne są stosunkowo proste, szybkie i tanie. Ich wadą jest jednak niska 

specyficzność, przez co obecne w próbie substancje interferujące mogą zafałszować wynik. 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) charakteryzuje się zwykle wysoką 

specyficznością, pozwalając na jednoczesne oznaczanie związków fenolowych należących do 

różnych grup (flawonoidy, kwasy fenolowe). Wadą metod chromatograficznych jest natomiast 

stosunkowo długi czas analizy, konieczność stosowania kosztownego sprzętu oraz dużych ilości 

rozpuszczalników organicznych. Z tego względu wciąż poszukuje się nowych metod oznaczania 

związków fenolowych, łączących w sobie zalety technik spektroskopowych 

i chromatograficznych. Obiecującym rozwiązaniem jest zastosowanie metod fluorymetrycznych 

z wykorzystaniem kropek kwantowych. Kropki kwantowe (QD) są półprzewodnikowymi 

nanokryształami o średnicy 1-20 nm, w których skład wchodzą głownie pierwiastki z grup II – IV, 

II – V oraz IV – VI układu okresowego. Do najczęściej syntetyzowanych kropek kwantowych 

należą struktury zbudowane z CdSe i CdTe ( Llorent-Martinez, Molina-Garcia, Kwiatkowski, 

& Ruiz-Medina, 2013; Dwiecki et al., 2015). Z uwagi na niewielkie rozmiary kropki kwantowe 

mają dyskretne poziomy energetyczne, podobne do występujących w atomach. 

Fotoluminescencja (FL) tych struktur jest zależna od rozmiaru, dlatego stosunkowo łatwo 

uzyskać kropki emitujące promieniowanie elektromagnetyczne o różnych długościach fali. 

W porównaniu z organicznymi związkami fluoryzującymi kropki kwantowe charakteryzują się 

stosunkowo wąskimi pasmami emisji fotoluminescencji, wysoką wydajnością kwantową, długim 

czasem życia emisji oraz stabilnością i odpornością na fotowybielanie. Ze względu na niewielkie 

rozmiary cząstek stosunek powierzchni do objętości kropek kwantowych jest relatywnie wysoki, 

rośnie on wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów kropek. Oddziaływania pomiędzy atomami na 

powierzchni kropki kwantowej i otaczającymi je cząsteczkami w roztworach mogą w istotny 

sposób wpływać na fotoluminescencję. Właściwość ta jest podstawą wykorzystania kropek 

kwantowych w analityce (Zhang, Ali, Amin, Riedinger, & Parak, 2010). W metodach analitycznych 

opartych na fotoluminescencji kropek kwantowych oddziaływania pomiędzy analitem 

i powierzchnią QD prowadzą do mierzalnej zmiany natężenia FL.  

Dotychczas opracowane metody oznaczania polifenoli przy zastosowaniu kropek 

kwantowych opierają się na wygaszaniu fluorescencji (fotoluminescencji) w wyniku przenoszenia 
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ładunku pomiędzy chinonami otrzymanymi ze związków fenolowych na drodze enzymatycznej 

a nanostrukturami (Akshath, Shubha, Bhatt, & Singh, 2014), wiązaniu jonów Fe2+ do kropek 

kwantowych CdTe:Zn2+ i kwasu kawowego (Xiang, Shi, Huang, Zheng, & Deng, 2015), wygaszaniu 

fluorescencji w wyniku oddziaływań niekowalencyjnych polifenoli z grafenowymi kropkami 

kwantowymi (Benítez-Martínez & Valcárcel, 2014), fosforescencji kropek kwantowych ZnS 

domieszkowanych manganem (Zhang, Miao, Lian, & Yan, 2015), wykorzystaniu polifenoli jako 

akceptorów elektronów (Tan, Liu, Shen, He, & Yang, 2014), wygaszaniu fluorescencji na skutek 

transferu elektronów (Wang, Li, Liu, & He, 2013) oraz statycznym wygaszaniu fluorescencji na 

skutek oddziaływań grup hydroksylowych kwercetyny z sulfohydrylowymi grupami kwasu 

merkaptooctowego opłaszczającego powierzchnie kropek kwantowych ZnS (Wu & Chen, 2014). 

Zastosowanie nanostruktur w analityce polifenoli obejmuje między innymi: oznaczanie 

związków fenolowych w ekstraktach z Plectranthus amboinicus i z nasion Cuscuta chinensis, 

oliwie z oliwek, kwasu kawowego w rzepaku, kwercetyny, hesperetyny i baicaleiny w moczu, 

kaempferolu w preparatach farmaceutycznych. 

Opisane w literaturze naukowej metody oznaczania polifenoli oparte na pomiarze 

fluorescencji (fotoluminescencji) kropek kwantowych cechują się stosunkowo niską 

specyficznością i wykorzystane były dotychczas przy oznaczaniu tych substancji w roztworach, 

a także stosunkowo wąskiej grupie surowców, produktów spożywczych, płynów ustrojowych 

i preparatów farmaceutycznych. Stąd też istnieje potrzeba opracowywania nowych metod 

analitycznych, cechujących się wysoką specyficznością (selektywnością) i możliwych do 

zastosowania przy oznaczaniu polifenoli w szerokiej gamie surowców i produktów 

o zróżnicowanych matrycach. Do takiego udoskonalenia technik analitycznych przyczynić się 

może modyfikacja powierzchni kropek kwantowych substancjami zdolnymi do specyficznych 

oddziaływań z analitem. Jednocześnie bardzo istotne jest rozpoznanie mechanizmów 

oddziaływań polifenoli z kropkami kwantowymi o powierzchni modyfikowanej przy użyciu 

różnych ligandów. Znajomość tych mechanizmów pozwoli na doskonalenie metod analitycznych 

wykorzystujących kropki kwantowe, a także może przyczynić się do lepszego zrozumienia 

wpływu tych nanostruktur na organizmy żywe oraz uzyskania nanomateriałów o nowych, 

pożądanych właściwościach (np. antybakteryjnych czy antynowotworowych), (Yang et al., 2017).       
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4.2.2. Cel badań  

Celem badań realizowanych w ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego było 

poznanie mechanizmów oddziaływań wybranych polifenoli i chinonów z kropkami kwantowymi 

CdTe i CdSe/ZnS oraz ich wykorzystanie do opracowania nowych fluorymetrycznych metod 

oznaczania naturalnych i syntetycznych antyoksydantów w żywności. 

Szczegółowe cele pracy to:  

1. Określenie charakteru odziaływań pomiędzy kropkami kwantowymi CdTe 

pasywowanymi kwasem tiokarboksylowym a chinonami katechiny w roztworach 

wodnych.  

2. Poznanie mechanizmów oddziaływań pomiędzy kropkami kwantowymi CdSe/ZnS 

powleczonymi β-cyklodekstryną a wybranymi związkami fenolowymi: kwercetyną, 3-

glukozydem kwercetyny, rutyną, kwasem galusowym, galusanem metylu, galusanem 

etylu, galusanem propylu i galusanem oktylu.  

3. Opracowanie metody oznaczania związków fenolowych ogółem z wykorzystaniem 

kropek kwantowych CdTe w obecności nadjodanu sodu. 

4. Opracowanie selektywnej metody oznaczania kwercetyny w materiale roślinnym za 

pomocą kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną. 

5. Opracowanie selektywnej metody oznaczania galusanu propylu w olejach roślinnych 

z wykorzystaniem kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną.  

 

Ad 1. Określenie charakteru odziaływań pomiędzy kropkami kwantowymi CdTe 

pasywowanymi kwasem tiokarboksylowym a chinonami katechiny w roztworach wodnych.  

 

Do określenia charakteru oddziaływań kropek kwantowych CdTe pasywowanych kwasem 

tiokarboksylowym z chinonami katechiny oraz wpływu chinonów na właściwości 

fotoluminescencyjne CdTe wykorzystano metody spektroskopowe (pomiar widm absorpcji, 

fluorescencji stacjonarnej, czasów życia fluorescencji, dynamicznego rozpraszania światła). 

Powstawanie w wyniku fotooksydacji chinonów katechiny monitorowano 

spektrofotometrycznie przy długości fali 440 nm. W obecności chinonów zaobserwowano zanik 

piku ekscytonowego (540 nm) w widmie absorpcji CdTe, co świadczy o transferze elektronów 

pomiędzy kropkami i chinonami katechiny. Stwierdzono, że natężenie emisji fluorescencji CdTe 
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zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem stężenia chinonów w zakresie 0,5 do 100 μM. 

Zaobserwowano również skrócenie czasu życia fluorescencji CdTe w obecności chinonów. Stała 

Sterna-Volmera  KSV obliczona w takim układzie wynosiła 2,7 104 M-1 i 6,7 104 M-1 odpowiednio 

w pH 7,5 oraz 9,5. Wyznaczona stała wygaszania CdTe kq = 1,3 1015 M-1s-1 w obecności utlenionej 

katechiny świadczy o występowaniu oddziaływań (wiązań) pomiędzy składnikami układu. 

Pomiary wygaszania fluorescencji w różnych pH wskazują, że istotną rolę w wygaszaniu 

fluorescencji pełni transfer elektronów z CdTe do chinonów na skutek ich oddziaływania 

z powierzchnią kropek. Pomiary fluorescencji CdTe w obecności ubichinonu potwierdziły 

mechanizm wygaszania fluorescencji oparty na transferze elektronów pomiędzy kropkami 

kwantowymi a chinonami. Innym istotnym mechanizmem wygaszania fotoluminescencji kropek 

CdTe jest występowanie oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy dziurami półprzewodnika 

(kropki kwantowej) a jonowymi i/lub semichinonowymi formami katechiny. Pomiary czasów 

życia fluorescencji CdTe wskazują na mechanizm wygaszania, w którym elektrony z pasma 

przewodnictwa kropek kwantowych są transferowane do chinonów katechiny. Utlenione formy 

katechiny zaadsorbowane na powierzchni CdTe poprzez wiązania wodorowe ze zjonizowanymi 

grupami karboksylowymi kwasu tiokarboksylowego tworzą kompleks ułatwiający transfer 

elektronów z pasma przewodnictwa kropki na poziomy energetyczne HOMO utlenionej 

katechiny. Zapobiega to procesowi rekombinacji pary elektron-dziura, prowadząc w ten sposób 

do wygaszania fluorescencji. Na podstawie pomiarów dynamicznego rozpraszania światła 

stwierdzono, że średnica hydrodynamiczna kropek kwantowych CdTe w roztworze wodnym 

wynosi około 45 nm a w obecności chinonów katechiny wzrasta do około 67 nm. Średnica kropek 

kwantowych CdTe wyznaczona na podstawie położenia piku ekscytonowego w widmie absorpcji 

wynosiła 3,1 nm, co świadczy o powstawaniu agregatów nanostruktur w środowisku wodnym. 

Rozmiar powstających agregatów wzrastał w obecności chinonów katechiny. Ze względu na 

zależność pomiędzy stężeniem chinonów a wygaszaniem emisji fluorescencji opisane zjawisko 

zostało wykorzystywane do opracowania metody ilościowego oznaczania związków fenolowych 

(po ich wcześniejszym utlenieniu do chinonów). Możliwe jest także wykorzystanie opisanej 

zależności w analitycznych metodach oznaczania chinonów. 

Publikacja: 
Dwiecki K., Neunert G., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2015). Fluorescence quenching studies on the 
interaction of catechin-quinone with CdTe quantum dots. Mechanism elucidation and feasibility studies. 
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 149, 523-530 
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Ad 2. Określenie mechanizmów oddziaływań pomiędzy kropkami kwantowymi CdSe/ZnS 

powleczonymi β-cyklodekstryną a wybranymi związkami fenolowymi: kwercetyną, 3-

glukozydem kwercetyny, rutyną, kwasem galusowym, galusanem metylu, galusanem etylu, 

galusanem propylu i galusanem oktylu.  

 

Kropki kwantowe CdSe/ZnS syntetyzowano metodą organometaliczną według (Li & Han, 

2008) z niewielkimi modyfikacjami. Uzyskane kropki kwantowe (o średnicy 5,43 nm) 

pasywowane tlenkiem trioktylofosfiny (TOPO) powlekano β-cyklodekstryną. Pozwoliło to na 

uzyskanie wodnego roztworu koloidalnego tych nanostruktur. W roztworze wodnym 

zaobserwowano agregację kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną 

(CdSe/ZnS-CD) do struktur o średnicy hydrodynamicznej w zakresie 70-1700 nm. Analizowane 

kropki kwantowe były zdolne do emisji fotoluminescencji z maksimum przy długości fali 582 nm 

(wzbudzenie przy długości fali 430 nm). W obecności wybranych związków fenolowych 

(kwercetyny, 3-glukozydu kwercetyny, rutyny, kwasu galusowego, galusanu metylu, galusanu 

etylu, galusanu propylu i galusanu oktylu) zaobserwowano wygaszanie fotoluminescencji 

CdSe/ZnS-β-CD, przy czym stała Sterna-Volmera (KSV), będąca miarą efektywności wygaszania 

fotoluminescencji, mieściła się zakresie 2 000 – 47 000 M-1. Na podstawie porównania wartości 

stałej Sterna-Volmera z wartościami stałej wiązania kompleksu β-cyklodekstryna – związek 

fenolowy (Kb) stwierdzono, że efektywność wygaszania fotoluminescencji zależy od 

efektywności tworzenia kompleksu pomiędzy polifenolami a cyklodekstrynami przyłączonymi do 

powierzchni kropki kwantowej. W przypadku analizowanych flawonoidów zaobserwowano, że 

aglikon (kwercetyna) wykazywał wyższą stałą Kb (1051 M-1) w porównaniu z glikozydami (Kb 

kompleksów 3-glukozyd kwercetyny - β-cyklodekstryna oraz rutyna - β-cyklodekstryna równe 

odpowiednio 878 M-1 i 283 M-1), a tym samym efektywniej wygaszał fotoluminescencję 

CdSe/ZnS-β-CD. Jest to prawdopodobnie wynikiem zawady przestrzennej (sterycznej) 

wynikającej z obecności grupy glikozydowej w cząsteczkach 3-glukozydu kwercetyny i rutyny, co 

utrudnia tworzenie kompleksów inkluzyjnych z β-cyklodekstryną. Stwierdzono, że estry kwasu 

galusowego charakteryzowały się wyższą wartością stałej Kb niż niezestryfikowany kwas 

galusowy, a zwiększenie długości łańcucha węglowego estru wpływało na wzrost wartości stałej 

wiązania kompleksu Kb, i tym samym na efektywność wygaszania fotoluminescencji. Można 

przypuszczać, że wiązania wodorowe tworzone pomiędzy cząsteczkami związków fenolowych 

i cyklodekstryn powodują wzrost zdolności przyjmowania elektronów przez akceptor (związek 
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fenolowy) od donora (wzbudzonej kropki kwantowej) w procesie fotoindukowanego 

przeniesienia elektronu (PET). Na podstawie obliczonych parametrów termodynamicznych 

(entropia, entalpia, entalpia swobodna) stwierdzono, że powstawanie kompleksów inkluzyjnych 

pomiędzy analizowanymi związkami fenolowymi a β-cyklodekstryną zachodzi na skutek 

oddziaływań van der Waalsa oraz oddziaływań hydrofobowych i jonowych pomiędzy 

cząsteczkami gościa i gospodarza. Na podstawie pomiarów dynamicznego rozpraszania światła 

(DLS) zaobserwowano, że oddziaływania związków fenolowych z cyklodekstrynami na 

powierzchni kropki kwantowej nie powodują destabilizacji nanostruktur, natomiast niska 

wartość potencjału zeta (-5,33 mV) wskazuje na możliwą agregację CdSe/ZnS-β-CD w wodnym 

roztworze koloidalnym. Pomiary widm absorpcji i fluorescencji stacjonarnej kwercetyny 

i galusanu propylu w obecności CdSe/ZnS-β-CD potwierdziły, że kompleksy związków 

fenolowych z β-cyklodekstryną są tworzone na powierzchni kropek kwantowych, a ich 

powstawanie nie powoduje usuwania cyklodekstryn z powierzchni nanostruktur. 

Zaobserwowano znaczne skrócenie czasu życia fotoluminescencji CdSe/ZnS-β-CD w środowisku 

wodnym (5,22 ns) w porównaniu z kropkami kwantowymi niepowleczonymi β-cyklodekstryną, 

rozpuszczonymi w chloroformie (19,05 ns). Tak znaczne skrócenie czasu życia fotoluminescencji 

może być spowodowane wygaszaniem emisji ekscytonów na skutek wystąpienia defektów 

powierzchni i sieci. Po dodaniu związków fenolowych do roztworu CdSe/ZnS-β-CD zmiany czasu 

życia fotoluminescencji były statystycznie nieistotne, co wskazuje na statyczny mechanizm 

wygaszania spowodowany powstawaniem kompleksów pomiędzy związkami fenolowymi 

i powleczonymi β-cyklodekstryną kropkami kwantowymi. Na podstawie czasu życia 

fotoluminescencji CdSe/ZnS-β-CD w nieobecności wygaszacza oraz stałej Sterna-Volmera 

obliczono stałą szybkości wygaszania fluorescencji (kq). Stała kq mieściła się w zakresie od 3,83 

1011 M-1s-1 (w przypadku rutyny) do 9,00 1012 M-1s-1 (w przypadku kwercetyny), co stanowiło 

wartość od jednego do dwóch rzędów wielkości większą od maksymalnej obserwowanej 

w przypadku dynamicznego wygaszania fotoluminescencji. Potwierdza to statyczny mechanizm 

wygaszania, związany z powstawaniem kompleksów polifenol - CdSe/ZnS-β-CD. Opisane 

mechanizmy posłużyły do opracowania i optymalizacji opartych na fotoluminescencji kropek 

kwantowych selektywnych metod oznaczania kwercetyny i galusanu propylu w żywności. 

Publikacja: 
Dwiecki K., Piasecka A., Neunert G., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2017). Mechanism study of selected 
phenolic compounds determination using β-cyclodextrin-coated CdSe/ZnS quantum dots. Journal of 
Luminescence, 192, 1119-1126. 
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Ad 3. Opracowanie metody oznaczania związków fenolowych ogółem z wykorzystaniem 

kropek kwantowych CdTe w obecności nadjodanu sodu. 

 Zaobserwowane zjawisko wygaszania emisji fluorescencji kropek kwantowych CdTe 

pasywowanych kwasem tiokarboksylowym w obecności chinonów katechiny (ad. 1) 

wykorzystano do opracowania metody oznaczania związków fenolowych ogółem. Obecność 

akceptora elektronów - nadjodanu sodu w koloidalnym roztworze CdTe powodowała wyraźne 

wygaszanie emisji fluorescencji przy długości fali 564 nm. Po dodaniu do mieszaniny nadjodan 

sodu – CdTe wybranych związków fenolowych (kwercetyny, rutyny, (+)-katechiny, kwasu 

chlorogenowego, galusowego i kawowego) zaobserwowano hamowanie wygaszania 

fluorescencji, a stosunek natężenia fluorescencji początkowej do natężenia fluorescencji po 

dodaniu polifenoli (Fo/F) był liniowo zależny od stężenia związków fenolowych. Nadjodan sodu 

jest akceptorem elektronów transferowanych ze wzbudzonych kropek kwantowych CdTe, co 

prowadzi do wygaszania fluorescencji, związki fenolowe działają natomiast jak donor elektronów 

do układu CdTe – nadjodan sodu, co prowadzi do zahamowania wygaszania. Z drugiej strony 

obecność nadjodanu sodu powoduje utlenienie polifenoli do chinonów, które jako akceptory 

elektronów zmniejszają natężenie fluorescencji. W analizowanym przypadku wygaszanie 

fluorescencji jest spowodowane zatem zarówno transferem elektronów do nadjodanu sodu, jak 

i do powstających ze związków fenolowych chinonów. Ze względu na zbliżony wpływ na 

natężenie fluorescencji polifenoli o różnej budowie (flawonoidów, kwasów fenolowych) opisany 

powyżej układ wykorzystano do opracowania metody oznaczania związków fenolowych ogółem. 

Nową metodę analityczną wykorzystano do oznaczania związków fenolowych w wybranych 

napojach (napary kawy, herbaty czarnej, herbaty zielonej, herbaty Pu-Erh, melisy, mięty 

pieprzowej, lipy i rumianku) oraz przeprowadzono jej walidację. Do sporządzenia krzywej 

wzorcowej wykorzystano flawan-3-ol ((+)-katechinę), ze względu na to, że substancje z tej grupy 

są głównymi związkami fenolowymi obecnymi w większości z analizowanych napojów. Natężenie 

emisji fluorescencji kropek kwantowych CdTe mierzone było przy długości fali wzbudzenia 530 

nm oraz emisji 564 nm. Jako metodę referencyjną wykorzystano powszechnie stosowaną do 

oznaczania związków fenolowych ogółem metodę Folina-Ciocalteu (F-C). Zawartość związków 

fenolowych w badanych naparach, oznaczona nowo opracowaną metodą z wykorzystaniem 

kropek kwantowych CdTe mieściła się w zakresie 461 - 4528 μM/l. Obliczono, że odzysk (w 

porównaniu z metodą referencyjną) równy był 91 - 113%, natomiast względne odchylenie 
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standardowe (RSD) 0,30 % - 7,78 %. Parametry te wskazują na wysoką dokładność i precyzję 

opracowanej metody. Granica wykrywalności oraz granica oznaczalności wynosiły odpowiednio: 

0,63 nM i 1,91 nM równoważników (+)-katechiny. W celu określenia selektywności metody 

sprawdzono wpływ głównych substancji interferujących występujących w matrycach 

żywnościowych (cukry, białka) na wartość natężenia fluorescencji CdTe w analizowanym 

układzie. Zaobserwowano, że wpływ substancji interferujących (w stężeniu do około 10,8 μg/ml) 

jest nieistotny statystycznie. Opracowana fluorymetryczna metoda oznaczania związków 

fenolowych ogółem z wykorzystaniem kropek kwantowych CdTe może być interesującą 

alternatywą dla powszechnie stosowanej metody Folina-Ciocalteu. Do jej podstawowych zalet, 

w porównaniu z metodą F-C, należą: 

-   stosunkowo wysoka czułość (granica wykrywalności (0,63 nM) prawie o jeden rząd wielkości 

niższa niż w przypadku metody F-C (4.97 nM)). 

- selektywność wyższa niż w metodzie F-C (brak wpływu białek i cukrów redukujących na wynik 

oznaczenia, substancje te w przypadku metody Folina-Ciocalteu mogą powodować znaczne 

zafałszowanie wyników oznaczeń).   

Publikacja: 
Dwiecki K., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2017). Determination of total phenolic compounds in 
common beverages using CdTe quantum dots. Journal of Food Processing and Preservation, 41(2), 1-7. 

 
 
Ad 4. Opracowanie selektywnej metody oznaczania kwercetyny w materiale roślinnym za 

pomocą kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną. 

Opisane we wcześniejszych badaniach (ad. 2) zjawisko oddziaływań związków 

fenolowych z kropkami kwantowymi CdSe/ZnS powleczonymi β-cyklodekstryną (CdSe/ZnS-β-

CD) wykorzystano do opracowania szybkiej i selektywnej fluorymetrycznej metody oznaczania 

kwercetyny w materiale roślinnym. Zaobserwowano, że efektywność tworzenia kompleksu 

inkluzyjnego aglikonu kwercetyny z β-cyklodekstryną na powierzchni kropki kwantowej 

CdSe/ZnS jest o wiele wyższa niż w przypadku glikozydów tego flawonoidu, co związane jest 

z efektywniejszym wygaszaniem emisji fluorescencji CdSe/ZnS-β-CD. Stałe Sterna-Volmera (KSV) 

obliczone dla CdSe/ZnS-β-CD w obecności aglikonu kwercetyny oraz glikozydów: rutyny, 3-

glukozydu kwercetyny, 4’-glukozydu kwercetyny i 3,4’-diglukozydu kwercetyny wynosiły 

odpowiednio: 47 000 M-1, 2 000 M-1, 8 160 M-1, 4 340 M-1 oraz 4 100 M-1. Zdolność do wygaszania 
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fluorescencji CdSe/ZnS-β-CD przez aglikon kwercetyny jest więc 5-krotnie do 10-krotnie razy 

większa niż w przypadku jej glikozydów. Stworzyło to możliwość opracowania wysoce 

selektywnej metody oznaczania aglikonu kwercetyny opartej na wygaszaniu fluorescencji kropek 

kwantowych CdSe/ZnS-β-CD. 

 Nową metodę analityczną wykorzystano do oznaczania aglikonów kwercetyny 

w materiale roślinnym - liściach i łuskach cebuli (Allium cepa L.). Oznaczenie wykonano 

w surowym ekstrakcie wodno-metanolowym (80 % metanol), bez wstępnego oczyszczania, 

w obecności wszystkich składników matrycy. Obserwowane wygaszanie fluorescencji (długość 

fali wzbudzenie wynosiła 430 nm, a emisji 594 nm) było proporcjonalne do stężenia aglikonu 

kwercetyny, a wykreślona na tej podstawie krzywa Sterna-Volmera (stała KSV = 47 000 M-1) 

posłużyła jako krzywa kalibracyjna w opracowanej metodzie analitycznej. Oznaczona zawartość 

kwercetyny w łuskach cebuli (196,0 mg/100 g świeżej masy) oraz liściach (12,3 mg/100 g świeżej 

masy) była porównywalna z wartościami publikowanymi przez innych autorów.  

Opracowana metoda została poddana procesowi walidacji, a jako technikę referencyjną 

zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Odzysk obliczony dla omawianej 

metody (w porównaniu z metodą referencyjną) wynosił 108 % (w przypadku oznaczania 

kwercetyny w łuskach cebuli) i 113 % (oznaczenie w liściach cebuli), natomiast względne 

odchylenie standardowe (RSD) 13,1 % - 15,8 %. Parametry te wskazują na wysoką dokładność 

i precyzję opracowanej metody.  Na podstawie krzywej wzorcowej obliczono granicę 

wykrywalności, która wynosiła 14 µM, natomiast czułość równa była 13,2 nM. W celu określenia 

selektywności metody sprawdzono wpływ wybranych związków interferujących występujących 

w materiale roślinnym na wartość natężenia fluorescencji CdSe/ZnS-β-CD w analizowanym 

układzie. Przeprowadzono pomiary emisji fluorescencji kropek kwantowych w obecności cukrów 

(glukozy), białek (albuminy), wybranych związków fenolowych ((+)-katechiny, glikozydów 

kwercetyny), mieszaniny aglikonu kwercetyny z innymi związkami fenolowymi oraz 

rozpuszczalnika użytego do ekstrakcji polifenoli – metanolu. Na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów stwierdzono selektywność analizowanej metody w obecności wyżej wymienionych 

substancji. 

Opracowana metoda pozwoliła na skrócenie czasu selektywnego oznaczania aglikonu 

kwercetyny z 60 minut (HPLC w odwróconym układzie faz) do kilku minut (pomiar fluorescencji 

CdSe/ZnS-β-CD). 
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Publikacja: 
Dwiecki K., Kwiatkowska P., Siger A., Staniek H., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2015). Determination of 
quercetin in onion (Alium cepa) using β-cyclodextrin-coated CdSe/ZnS quantum dot-based fluorescence 
spectroscopic technique. International Journal of Food Science and Technology, 50(6), 1366-1373. 

 

Ad 5. Opracowanie selektywnej metody oznaczania galusanu propylu w olejach roślinnych 

z wykorzystaniem kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną.  

  Kropki kwantowe CdSe/ZnS powleczone β-cyklodekstryną (CdSe/ZnS-β-CD) zostały 

wykorzystane do oznaczania galusanu propylu w oleju roślinnym. Oznaczanie tego 

syntetycznego przeciwutleniacza jest istotne, ze względu na wymagania prawne obowiązujące 

na terenie Unii Europejskiej (antyoksydant dozwolony tylko jako dodatek do tłuszczów i olejów 

do produkcji przemysłowej produktów spożywczych poddawanych obróbce termicznej 

– maksymalne stężenie 200 mg/kg) oraz możliwe reakcje alergiczne. Zaobserwowano, że estry 

kwasu galusowego tworzą kompleksy inkluzyjne z β-cyklodekstryną na powierzchni kropek 

kwantowych CdSe/ZnS, co prowadzi do wygaszania emisji fluorescencji (ad. 2). Stała Sterna-

Volmera (KSV), która stanowi miarę efektywności wygaszania fluorescencji, w przypadku 

CdSe/ZnS-β-CD w obecności galusanu propylu wynosi 26 494 M-1. Opisane zjawisko 

wykorzystano do opracowania szybkiej i specyficznej (selektywnej) fluorymetrycznej metody 

oznaczania galusanu propylu w oleju roślinnym.  

Nową metodę analityczną zastosowano do oznaczania galusanu propylu w oleju 

rzepakowym. Przygotowano próby oleju rzepakowego zawierające 50 i 200 mg/kg 

przeciwutleniacza. Związki fenolowe z oleju ekstrahowano metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) 

z wykorzystaniem kolumienek wypełnionych diolem. Obserwowane wygaszanie fluorescencji 

(długość fali wzbudzenia wynosiła 430 nm, a emisji 586 nm) było proporcjonalne do stężenia 

galusanu. Wykreślona na tej podstawie krzywa Sterna-Volmera (stała KSV = 26 494 M-1) posłużyła 

jako krzywa kalibracyjna. Opracowana metoda została poddana procesowi walidacji, a jako 

technikę referencyjną zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową HPLC 

w odwróconym układzie faz. Odzysk obliczony dla omawianej metody (w porównaniu z metodą 

referencyjną) mieścił się w zakresie 100,87 % - 104,87 %, natomiast względne odchylenie 

standardowe (RSD) wynosiło 7,12 % - 13,59 %. Granica wykrywalności oraz granica oznaczalności 

wynosiły odpowiednio: 63 μM (0,787 μg) i 184 μM (2,385 μg).   
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W celu określenia selektywności metody sprawdzono wpływ wybranych związków 

interferujących: kwasu sinapowego (jednego z głównych związków fenolowych obecnych 

w rzepaku), kwasu galusowego, albuminy, glukozy oraz rozpuszczalnika użytego do ekstrakcji 

polifenoli – metanolu na natężenie fluorescencji CdSe/ZnS-β-CD. Stwierdzono, że opracowana 

metoda jest selektywna w obecności wyżej wymienionych substancji interferujących. Wyjątkiem 

była albumina, która hamowała wygaszanie fluorescencji CdSe/ZnS-β-CD o około 24 %, co było 

prawdopodobnie spowodowane powstawaniem kompleksów białko-galusan. W przypadku 

oznaczania galusanu propylu w oleju roślinnym oddziaływania te mają jednak marginalne 

znaczenie, ze względu na śladową zawartość białka w tym produkcie. 

Opracowana szybka i selektywna metoda analityczna umożliwia (przy zastosowaniu 

zaproponowanej ekstrakcji do fazy stałej) oznaczenie galusanu propylu w oleju roślinnym, 

w stężeniu od 3,15 mg/kg. Metoda może być więc używana do oznaczania maksymalnej 

dopuszczalnej regulacjami prawnymi zawartości galusanu propylu w tłuszczach (200 mg/kg). 

Zastosowanie opracowanej techniki pozwala jednocześnie na skrócenie czasu analizy 

i zmniejszenie zużycia rozpuszczalników organicznych, w porównaniu z metodą HPLC.  

Publikacja: 
Dwiecki K., Tomczyk Ł., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2016). Novel method of propyl gallate 
determination in rapeseed oil using CdSe/ZnS quantum dots. European Journal of Lipid Science and 
Technology, 118, 1788-1794. 

 

Podsumowanie  

Uzyskane wyniki mają zarówno charakter poznawczy jak i aplikacyjny. Do głównych 

osiągnięć przeprowadzonych przeze mnie badań należą: 

 Określenie charakteru oddziaływań pomiędzy kropkami kwantowymi CdTe pasywowanymi 

kwasem tiokarboksylowym a chinonami katechiny. Stwierdzono, że wygaszanie fluorescencji 

kropek przez chinony powstałe z katechiny następuje w wyniku transferu elektronów ze 

wzbudzonych kropek kwantowych do chinonów oraz oddziaływań elektrostatycznych 

pomiędzy dziurami półprzewodnika (kropki kwantowej) a jonowymi i/lub semichinonowymi 

formami katechiny. Kropki kwantowe CdTe tworzą w roztworze wodnym agregaty, których 

średnica wzrasta w obecności otrzymanych chinonów. 

 Określenie mechanizmów oddziaływań pomiędzy kropkami kwantowymi CdSe/ZnS 

powleczonymi β-cyklodekstryną a wybranymi związkami fenolowymi: kwercetyną, 3-
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glukozydem kwercetyny, rutyną, kwasem galusowym, galusanem metylu, galusanem etylu, 

galusanem propylu i galusanem oktylu. Stwierdzono, że efektywność wygaszania 

fotoluminescencji zależy od efektywności tworzenia kompleksu pomiędzy polifenolami 

a cyklodekstrynami przyłączonymi do powierzchni kropki kwantowej. Tworzeniu 

kompleksów inkluzyjnych sprzyjał brak grupy glikozydowej przyłączonej do cząsteczki 

flawonoidu i zwiększenie długości łańcucha węglowego estrów kwasu galusowego. 

Kompleksy powstawały na skutek oddziaływań van der Waalsa, hydrofobowych i jonowych 

pomiędzy cząsteczkami gościa i gospodarza.  

 Opracowanie metody oznaczania związków fenolowych ogółem z wykorzystaniem kropek 

kwantowych CdTe w obecności nadjodanu sodu. Metoda oparta jest na wygaszaniu 

fluorescencji spowodowanym transferem elektronów ze wzbudzonych kropek kwantowych 

CdTe do nadjodanu sodu, jak i do powstających ze związków fenolowych chinonów. Ze 

względu na brak wpływu na wynik oznaczenia niektórych substancji interferujących (cukrów 

redukujących, białek) opracowana nowa metoda może być alternatywą dla oznaczania 

związków fenolowych ogółem metodą Folina-Ciocalteu. Metodę tę wykorzystano do 

oznaczania zawartości związków fenolowych ogółem w przeliczeniu na katechinę w naparach 

z kawy, herbaty czarnej, Pu-Erh i zielonej, melisy, mięty, lipy oraz rumianku.   

 Opracowanie selektywnej metody oznaczania kwercetyny w materiale roślinnym za pomocą 

kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną. Wysoka specyficzność tej 

metody wynika z tworzenia kompleksu typu gospodarz-gość pomiędzy kwercetyną 

a cyklodekstryną. Praktyczny aspekt tej metody został wykorzystany do oznaczeń 

kwercetyny w łuskach i liściach cebuli. 

 Opracowanie fluorymetrycznej metody oznaczania galusanu propylu w olejach roślinnych 

z wykorzystaniem kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych β-cyklodekstryną. 

Zastosowanie tej metody pozwala na szybkie ilościowe oznaczenie galusanu propylu w oleju, 

co umożliwia  ocenę zgodności tego dodatku z wymaganiami prawnymi (zgodnie z prawem 

obowiązującym na terenie Unii Europejskiej maksymalna zawartość galusanu propylu w 

tłuszczach i olejach do produkcji przemysłowej produktów spożywczych poddawanych 

obróbce termicznej wynosi 200 mg/kg). 
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4.3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

4.3.1. Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk rolniczych  

Początek mojej pracy badawczej związany jest z realizacją pracy magisterskiej w Katedrze 

Analizy Instrumentalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. 

Jacka Kozioła prowadziłem badania dotyczące zdolności rdestowca ostrokończystego 

(Reynoutria japonica, syn. Polygonum cuspidatum, syn. Fallopia japonica, syn. Tiniaria japonica) 

do pobierania z gleby i akumulacji metali ciężkich, co miało na celu określenie jego przydatności 

do procesu fitoekstrakcji. W pracy magisterskiej pt. „Próba oceny przydatności rdestowca 

ostrokończystego (Reynoutria japonica) do procesu fitoekstrakcji metali ciężkich” wykazano, że 

liście rdestowca charakteryzują się wysokim (> 1) wskaźnikiem translokacji badanych metali (Fe, 

Cd, Pb, Zn, Hg) w roślinie (stosunek stężenia metalu w danym organie do jego stężenia 

w korzeniu), co jest korzystne z punktu widzenia procesu fitoekstrakcji. Stwierdzono również, że 

akumulacja ołowiu i cynku w liściach i korzeniach rdestowca ostrokończystego była 

proporcjonalna do ich stężenia w glebie. Uzyskane wyniki opublikowano w czasopiśmie Forum 

Ware International: International Journal for Commodity Science and Technology (A.3.1.).  

Moje zainteresowania związane z kształtowaniem jakości żywności oraz analizą 

instrumentalną skłoniły mnie do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywności 

i Żywieniu Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Badania związane 

z przygotowaniem pracy doktorskiej realizowałem w Katedrze Fizyki pod kierunkiem prof. dr 

hab. Krzysztofa Polewskiego. W tym czasie aktywnie włączyłem się w prowadzone w Katedrze 

eksperymenty dotyczące właściwości naturalnych (tokoferole, flawonoidy) i syntetycznych 

(galusan propylu) przeciwutleniaczy w membranach lipidowych i emulsjach. Część tych prac 

realizowana była w ramach projektu badawczego finansowanego przez KBN pt. „Zastosowanie 

metod fizycznych do badania właściwości przeciwutleniających natywnych antyoksydantów 

(tokochromanoli i flawonoli) w membranach lipidowych” (A.6.1.). Badania dotyczyły zarówno 

wpływu antyoksydantów na właściwości biofizyczne membran, jak i ich potencjału 

przeciwutleniającego. Membrany lipidowe tworzące liposomy mogą być wykorzystywane 

zarówno jako nośniki związków bioaktywnych w żywności funkcjonalnej (kapsułkowanie w celu 

ochrony wrażliwych komponentów produktów spożywczych, zwiększenie bioprzyswajalności), 

jak i model błony komórkowej służący do badania wpływu antyoksydantów na jej strukturę, 

właściwości biologiczne i odporność na utlenianie. Stwierdzono, że α-tokoferol przy stężeniu 
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powyżej 20 mol% po wbudowaniu do fosfatydylocholinowej membrany lipidowej powoduje 

zmiany jej struktury i morfologii. Wykazano całkowite ulokowanie α-tokoferolu wraz z częścią 

chromanolową w błonie oraz tworzenie się dimerów przeciwutleniacza w wyniku 

niekowalencyjnych oddziaływań pomiędzy jego cząsteczkami w dwuwarstwie lipidowej. 

Zaobserwowano jednocześnie, że α-tokoferol (przy stężeniu do 10 mol%) zwiększał odporność 

membrany zbudowanej z dipalmitynianu fosfatydylocholiny (DPPC) na rozpuszczanie 

(solubilizację) pod wpływem detergentów, przyczyniając się tym samym do zachowania jej 

właściwości biologicznych. Stwierdzono, że izomery optyczne: zarówno D-α-tokoferol, jak 

i mieszanina izomerów DL-α-tokoferolu istotnie (do 60 %) zmniejszają wzrost przepuszczalności 

błony DPPC, który związany jest z głównym przejściem krystalicznym. Wyniki badań dotyczących 

oddziaływania tokoferolu z membranami lipidowymi przedstawiono w pracach opublikowanych 

w czasopismach z listy JCR (Cellular & Molecular Biology Letters, Journal of Food Lipids); (A.1.1., 

A.1.2.) oraz czasopismach o zasięgu krajowym (A.2.1., A.2.2.), a także w formie doniesień 

konferencyjnych (A.4.1., A.4.2., A.4.3.). Doświadczenia prowadzone były we współpracy 

z Katedrą Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Zakładem Biofizyki 

Molekularnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W dalszych badaniach wykazano, że α-tokoferol hamował utlenianie kwasu linolenowego 

w układzie emulsyjnym, przy czym głównym produktem autooksydacji był trans-trans 13-

wodoronadtlenek kwasu oktadekadienowego. Zaobserwowano także antyoksydacyjny efekt 

synergistyczny podczas utleniania kwasu linolenowego w emulsji w obecności kwercetyny i α-

tokoferolu (A.1.3.). Stwierdzono zależność pomiędzy natężeniem fluorescencji tokoferoli 

a stopniem utlenienia oleju (liczbą nadtlenkową), co może być wykorzystywane do szybkiego 

fluorymetrycznego oznaczania liczby nadtlenkowej oraz tokoferoli w oleju roślinnym (A.2.5.). 

Wyniki badań dotyczących wpływu antyoksydantów na procesy autooksydacji zachodzące 

w emulsjach prezentowane były na konferencjach naukowych (A.4.4., A.5.1.). Oprócz 

antyoksydantów naturalnych przedmiotem mojego zainteresowania był także syntetyczny 

przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności - galusan propylu (GP). W publikacjach 

naukowych, których jestem współautorem wykazano że GP jest zdolny do lokowania się 

w hydrofilowej części membrany lipidowej, może także tworzyć kompleksy inkluzyjne z β-

cyklodekstryną, co przyczynia się do zwiększenia jego rozpuszczalności w wodzie, a tym samym 

rozszerzenia ewentualnych zastosowań jako przeciwutleniacza (A.2.3., A.2.4.).  
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Równolegle prowadziłem badania związane z przygotowaniem pracy doktorskiej, które 

zakończyły się w roku 2008 obroną dysertacji pt. „Wybrane właściwości izoflawonów sojowych 

i ich potencjał antyoksydacyjny w modelowych układach lipidowych”. W pracy wykazano 

oddziaływanie składników preparatów sojowych zawierających izoflawony (hydrolizowanych 

i niehydrolizowanych) oraz genisteiny i daidzeiny z fosfatydylocholinową membraną lipidową. 

Hydroliza izoflawonów zwiększała ich powinowactwo do hydrofobowego rdzenia membrany, 

natomiast flawonoidy zawarte w preparacie niehydrolizowanym oraz daidzeina tworzyły 

wiązania wodorowe z hydrofilową częścią dwuwarstwy. Genisteina penetrowała zarówno 

hydrofilowy, jak i hydrofobowy region błony. Wykazano także, że badane izoflawony 

podwyższają płynność i przepuszczalność membrany dipalmitynofosfatydylocholinowej (DPPC). 

Modyfikacja tych właściwości błony zachodzi dzięki oddziaływaniom izoflawonów zarówno 

z hydrofilowym, jak i hydrofobowym regionem dwuwarstwy. Ustalono, że genisteina i daidzeina 

chronią membranę DPPC przed solubilizacją w obecności detergentu siarczanu dodecylu sodu 

(SDS), przy czym daidzeina efektywniej (przy niższych stężeniach) zapobiega rozpuszczeniu 

błony. Nie stwierdzono natomiast wpływu preparatów sojowych na proces rozpuszczania 

membrany. Analizowane izoflawony wykazują większy potencjał antyoksydacyjny w stosunku do 

peroksydacji wolnorodnikowej w liposomach fosfatydylocholinowych niż w emulsji kwasu 

linolowego. Obserwacje te można wyjaśnić odmiennymi mechanizmami przeciwutleniającego 

działania izoflawonów w badanych układach modelowych. Wykazano prooksydacyjne 

właściwości analizowanych substancji w emulsji kwasu linolowego w obecności jonów Cu2+, 

które wynikają prawdopodobnie z wytwarzania reaktywnych form tlenu w reakcji izoflawonów 

z miedzią, jak i tworzenia rodnika fenoksylowego na drodze ich reakcji z rodnikiem 

nadtlenkowym. Stwierdzono, że składniki preparatów sojowych oraz genisteina i daidzeina 

skutecznie zapobiegają fotooksydacji lipidów, dzięki zdolności do wygaszania tlenu 

singletowego. Wyniki badań zawarte w pracy doktorskiej były prezentowane na krajowych 

i międzynarodowych konferencjach naukowych (A.4.5., A.4.6., A.4.7., A.4.8.)  

W czasie trwania studiów doktoranckich uczestniczyłem w warsztatach „Metody 

immunochemiczne w badaniach i analizie żywności”, a także ukończyłem kurs pedagogiczny 

w ramach Studium Doktoranckiego. W ramach moich obowiązków prowadziłem także ćwiczenia 

laboratoryjne z przedmiotu „Fizyka z elementami biofizyki” dla studentów kierunków „Ochrona 
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Środowiska” (I rok studiów) i „Biologia Stosowana” (II rok studiów) oraz z przedmiotu „Biofizyka” 

dla studentów kierunku „Biotechnologia” (I rok studiów). 

 

4.3.2. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych  

Po ukończeniu studiów doktoranckich podjąłem pracę w Katedrze Biochemii i Analizy 

Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzięki czemu uzyskałem doświadczenie 

zawodowe przygotowujące mnie do prowadzenia badań w laboratorium chemicznym, 

w szczególności z zakresu analityki żywności. Przyczyniło się to także do wypracowania własnego 

warsztatu badawczego oraz ukształtowania zainteresowań naukowych, w których można 

wyodrębnić pięć głównych obszarów:  

1. Badanie oddziaływań związków fenolowych z membranami lipidowymi i ich wpływu na 

procesy utleniania. 

2. Naturalne związki fenolowe, ich źródła i potencjał antyoksydacyjny. 

3. Oddziaływania natywnych polifenoli nasion łubinu i rzepaku z białkami, w tym z białkami 

o aktywności enzymatycznej.  

4. Oleje roślinne jako produkty o atrakcyjnych walorach sensorycznych i źródło składników 

bioaktywnych. 

5. Doskonalenie technik analitycznych w analizie żywności. 

Ad. 1.  

Badanie oddziaływań związków fenolowych z membranami lipidowymi stanowiło 

kontynuację tematu podjętego w ramach realizacji pracy doktorskiej. Poznanie charakteru tych 

oddziaływań pozwala na lepsze zrozumienie wpływu polifenoli na błony biologiczne, np. błony 

komórkowe w organizmie człowieka, a także wykorzystanie membran lipidowych jako nośnika 

związków bioaktywnych w żywności i suplementach diety. W obszarze mojego zainteresowania 

znalazły się flawonoidy pochodzenia sojowego, kwasy fenolowe oraz związki fenolowe obecne 

w dymie wędzarniczym.  

Do określenia natury oddziaływań izoflawonu występującego w soi – daidzeiny z błonami 

lipidowymi wykorzystano liposomy wytworzone z fosfatydylocholiny. Stwierdzono, że około 

15 % daidzeiny obecnej w układzie jest ulokowane w hydrofilowym regionie membrany, 

natomiast pozostałe 85 % znajduję się w fazie wodnej zawiesiny liposomów lub na granicy 
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woda/membrana. Zaobserwowano również, że anionowa forma daidzeiny skuteczniej 

zapobiega peroksydacji lipidów membrany w porównaniu do formy obojętnej (B.1.1.). 

Wykazano, że obecne w soi izoflawony: genisteina i daidzeina chronią membranę 

dipalmitynofosfatydylocholinową (DPPC) przed rozpuszczaniem w obecności detergentu 

siarczanu dodecylu sodu przy czym daidzeina, dzięki zdolności oddziaływania z hydrofilową fazą 

dwuwarstwy, efektywniej (przy mniejszych stężeniach) zapobiega rozpuszczeniu błony (B.2.2.). 

Badano także mechanizmy działania przeciwutleniającego tych związków w błonach lipidowych. 

Pomimo zbliżonej budowy chemicznej genisteina i daidzeina wykazują odmienne mechanizmy 

działania przeciwutleniającego, które są ściśle związane z ich oddziaływaniem z membraną 

lipidową. Daidzeina zapobiega utlenianiu składnika membran – fosfatydylocholiny (PC) głównie 

dzięki wiązaniu z hydrofilową częścią membrany, co utrudnia dostęp oksydantów do 

dwuwarstwy. Genisteina poprzez zwiększenie stopnia uporządkowania lipidów i sztywności 

błony zmniejsza mobilność wolnych rodników w membranie, co powoduje inhibicję peroksydacji 

lipidów. Zmiatanie wolnych rodników natomiast warunkuje właściwości antyoksydacyjne 

badanych izoflawonów sojowych w małych stężeniach (do 5 μM); (B.3.1.).  

Coraz powszechniejsze stosowanie preparatów dymu wędzarniczego w przemyśle 

mięsnym skłoniło mnie do podjęcia badań nad występującymi w nich związkami fenolowymi, 

odpowiedzialnymi między innymi za właściwości organoleptyczne tych dodatków do żywności. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że mieszanina związków fenolowych 

wyizolowanych z preparatu dymu wędzarniczego oraz czyste związki fenolowe obecne 

w preparatach: pirokatechol, syringol, gwajakol i metylgwajakol wykazują działanie 

antyoksydacyjne w membranach lipidowych. Stopień jonizacji wpływa na właściwości 

przeciwutleniające mieszaniny fenoli. Formy zjonizowane związków fenolowych mają wyższy 

potencjał antyoksydacyjny od form niezjonizowanych. Stwierdzono, że badane związki hamują 

utlenienie membrany lipidowej głównie na drodze zmiatania wolnych rodników oraz tworzenia 

wiązań wodorowych z częścią hydrofilową membrany (B.2.4.). 

Ponieważ w układach biologicznych występują obok siebie zwykle różne rodzaje 

antyoksydantów, dużą rolę w zapobieganiu procesom oksydacji lipidów odgrywa zjawisko 

synergizmu. Zachodzi ono, gdy dwa lub więcej składników obecnych w układzie wykazuje 

określony efekt, który przewyższa efekt wynikający z prostego zsumowania ich działania. 

W ramach współpracy z Łotewskim Państwowym Instytutem Uprawy Owoców w Dobele (Łotwa) 
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prowadzono badania nad synergistycznym działaniem antyoksydacyjnym α-tokoferolu i kwasów 

fenolowych (kawowego, ferulowego i chlorogenowego) w liposomach. W przypadku wszystkich 

kwasów (oprócz kwasu chlorogenowego w stężeniu 5 μM) zaobserwowano efekt synergistyczny, 

przy czym osiągnął on najwyższą wartość w przypadku mieszaniny α-tokoferol – kwas ferulowy. 

Kwas ten charakteryzuje się stosunkowo niską polarnością w porównaniu z pozostałymi, co 

prowadziło do efektywnego oddziaływania z liposomami, w których strukturę wbudowany był 

α-tokoferol. Można więc wnioskować że kluczowym czynnikiem warunkującym synergizm 

przeciwutleniaczy w membranie lipidowej jest bliskość ich wzajemnej lokalizacji (B.1.11.).         

Wyniki badań dotyczących oddziaływań związków fenolowych z membranami lipidowymi 

i ich wpływu na procesy utleniania nie tylko publikowano w czasopismach naukowych, ale też 

prezentowano w formie posterów i referatów konferencyjnych (B.4.1., B.4.2., B.4.4., B.4.5., 

B.5.1.). 

Ad. 2.  

Stres oksydacyjny związany z nadmiarem wolnych rodników i naruszeniem równowagi 

prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w organizmie człowieka może powodować inicjację i rozwój 

wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: nowotwory, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 

choroby reumatyczne i neurodegeneracyjne. Naturalne związki fenolowe (polifenole) poprzez 

działanie antyoksydacyjne mogą zapobiegać rozwojowi tych schorzeń, stąd też są pożądanym 

składnikiem diety człowieka. Pomimo bogatego dorobku literatury światowej dotyczącego 

polifenoli i ich właściwości wciąż prowadzone są badania związane z identyfikacją 

i poszukiwaniem nowych źródeł związków fenolowych, a także określeniem ich potencjału 

antyoksydacyjnego i mechanizmów działania. 

Współpracując z prof. dr hab. Eleonorą Lampart-Szczapą oraz dr inż. Jarosławem 

Czubińskim i dr hab. Aleksandrem Sigerem brałem udział w badaniach dotyczących zawartości 

związków fenolowych w nasionach łubinu. W dotychczas prowadzonych analizach wykorzystano 

trzy gatunki łubinu: L. albus (odmiana Butan, Boros), L. luteus (odmiana Lord, Parys) 

i L. angustifolius (odmiana Bojan, Zeus). Współpraca zaowocowała publikacją w czasopiśmie 

Journal of Food Composition and Analysis w 2012 roku (B.1.2.), jednocześnie wyniki 

przedstawiono na Międzynarodowej Konferencji Łubinowej (B.4.17.). W wyniku tych badań po 

raz pierwszy wykazano, że główne związki fenolowe nasion łubinu to 6,8-di-C-β-glukopiranozyd 

apigeniny i 7-O-β-apiofuranozyd-6,8-di-C-β-glukopiranozyd apigeniny. Zawartość tych 
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pochodnych apigeniny najwyższa jest w łubinie żółtym (od 124,61 do 150,83 mg/100 g), 

a najniższa w nasionach łubinu białego (od 37,85 do 40,05 mg/100 g). W łubinie wąskolistnym 

wynosi od 68,74 do 73,13 mg/100 g (w przeliczeniu na witeksynę). Badania zawartości 

zidentyfikowanych związków fenolowych (kwasów fenolowych, glikozydów apigeniny) 

w wybranych liniach hodowlanych i odmianach uprawowych łubinu wąskolistnego (L. 

angustifolius) realizowane były także w ramach projektu badawczego NCBiR SEGENMAS pt. 

„Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania 

markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego” (B.6.5.). 

We współpracy z dr hab. Aleksandrem Sigerem w ramach zespołu badawczego prof. dr 

hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej prowadziłem badania dotyczące identyfikacji i potencjału 

antyoksydacyjnego pochodnych kwasu sinapowego obecnych w nasionach rzepaku. Na 

podstawie analiz LC/ESI/MSn stwierdzono w badanych nasionach obecność kwasu sinapowego 

(trans i cis), metylowego estru kwasu sinapowego, sinapiny, O-glikozydu kempferolu, 3-

gentiobiozydu-7-synapoiloglukozydu kempferolu oraz 3-glukozydu-7-sinapoiloglukozydu 

kempferolu, przy czym całkowita zawartość związków fenolowych wynosiła 1577-1705 mg 

ekwiwalentów kwasu sinapowego/100 g nasion. Podjęte badania pozwoliły po raz pierwszy 

oznaczyć nowe pochodne kwasu sinapowego obecne w nasionach rzepaku, wskazując także na 

szereg związków, które oczekują jeszcze na pełną identyfikację. Jednocześnie wykazano wysoką 

aktywność przeciwutleniającą związków fenolowych, która może mieć istotne znaczenie 

w ograniczaniu procesów utleniania lipidów (B.1.7.). 

Badania nad właściwościami antyoksydacyjnymi kwasów fenolowych z nasion kawy 

prowadzone były we współpracy z Łotewskim Państwowym Instytutem Uprawy Owoców 

w Dobele (Łotwa).  Analizowano zdolność antyoksydacyjną (ZA) naparów kawy zielonej 

i prażonej (o różnym stopniu uprażenia) oraz izolowanych z nasion kwasów fenolowych. 

Stwierdzono, że zawartość kwasów fenolowych w naparach zmniejszała się wraz ze wzrostem 

stopnia uprażenia nasion, co powodowało spadek potencjału antyoksydacyjnego. Napary kawy 

charakteryzowały się wyższą zdolnością antyoksydacyjną, w porównaniu ze zdolnością 

antyoksydacyjną wyizolowanych z nasion kwasów fenolowych. Stwierdzono, że kwasy fenolowe 

były odpowiedzialne za 36-95 % potencjału antyoksydacyjnego naparów kawy (w zależności od 

zastosowanej metody badania potencjału i stopnia uprażenia). Wraz ze wzrostem stopnia 

uprażenia nasion kawy obserwowano coraz większą różnicę wartości ZA pomiędzy naparami 
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kawy i wyizolowanymi kwasami fenolowymi, co wskazuje na rosnący udział produktów reakcji 

Maillarda w kształtowaniu potencjału antyoksydacyjnego naparów (B.1.15.).  

W obszarze moich zainteresowań naukowych znalazło się także zjawisko synergizmu 

i antagonizmu przeciwutleniaczy, obserwowane nie tylko w membranach lipidowych, ale także 

w emulsjach. Do badania zjawiska synergizmu i antagonizmu naturalnych przeciwutleniaczy 

(tokotrienoli, kwercetyny i rutyny) w emulsjach kwasu linolowego wykorzystano sondy 

fluorescencyjne. Stwierdzono, że efekt synergistyczny występował, gdy efektywność 

poszczególnych przeciwutleniaczy była relatywnie niska, co związane było między innymi z ich 

niskim stężeniem (1 μM). W układzie emulsyjnym dochodziło do regeneracji tokotrienoli przez 

flawonoidy (kwercetynę, rutynę), a zjawisko synergizmu zachodziło dzięki bliskości lokalizacji 

biorących w nim udział antyoksydantów (np. w przypadku obecności jednego z nich na granicy 

faz olej-woda), (B.1.6.). 

We współpracy z dr hab. Magdaleną Zielińską-Dawidziak zajmowałem się również 

wpływem stresu abiotycznego (obecności jonów metali) na powstawanie reaktywnych form 

tlenu oraz wzrost aktywności antyoksydacyjnej podczas kiełkowania nasion łubinu (B.4.22., 

B.4.24.). Zaobserwowano zwiększone wytwarzanie reaktywnych form tlenu i azotu podczas 

kiełkowania nasion łubinu w roztworach FeSO4, oraz syntezę przeciwutleniaczy jako odpowiedź 

roślin na stres oksydacyjny. Badania te realizowane były w ramach projektu finansowanego 

z funduszy strukturalnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 

POIG nr: 01.01.02-00-061/09, pt. „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych 

właściwościach prozdrowotnych”, realizowanego w latach 2010-2015 (kierownik – prof. dr hab. 

Józef Korczak), (B.6.2.). 

Wyniki badań dotyczących identyfikacji i mechanizmów działania naturalnych związków 

fenolowych prezentowano na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (B.4.6., 

B.4.16., B.4.19.). 

Ad. 3.  

Oddziaływania polifenoli z białkami mogą w sposób istotny wpływać na właściwości 

odżywcze i funkcjonalne żywności. Zjawiska te z jednej strony obniżają potencjał 

antyoksydacyjny i przyswajalność związków fenolowych, a z drugiej mogą wpływać na strukturę 

białek, co prowadzi do zmiany ich aktywności biologicznej i zmniejszenia podatności na 
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trawienie. W przypadku białek enzymatycznych wspomniane oddziaływania mogą modyfikować 

ich aktywność katalityczną. W ramach prac prowadzonych w Katedrze w zespole prof. Eleonory 

Lampart-Szczapy oraz prof. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej podjąłem badania dotyczące 

oddziaływania natywnych polifenoli nasion łubinu i rzepaku z białkami, w tym z białkami 

wykazującymi aktywność enzymatyczną. Analizowano między innymi interakcje globulin nasion 

łubinu wąskolistnego (L. angustifolius) z natywnymi polifenolami. Stwierdzono, że globuliny te 

tworzą kompleksy z występującymi w nasionach łubinu C-glikozydami apigeniny. W wyniku 

trawienia globulin enzymami proteolitycznymi typowymi dla układu pokarmowego człowieka 

zaobserwowano uwalnianie flawonoidów z kompleksów. Flawonoidy uwolnione z globulin 

w wyniku działania pankreatyny były wiązane przez odporną na działanie tego enzymu 

glikoproteinę γ-konglutynę. Formowanie kompleksów C-glikozydy apigeniny - γ-konglutyna 

może być spowodowane powstawaniem wiązań wodorowych pomiędzy oligosacharydowymi 

grupami glikoproteiny a częścią glikozydową flawonoidu lub przyciąganiem elektrostatycznym 

między dodatnio naładowaną (dzięki obecności lizyny i argininy) γ-konglutyną i flawonoidami 

częściowo zjonizowanymi w pH 7,5 (B.1.3.). Przy zastosowaniu metod fluorescencyjnych 

(pomiary wygaszania, anizotropii i czasów życia fluorescencji) wykazano, że γ-konglutyna tworzy 

z glikozydem apigeniny (witeksyną) kompleks w stosunku stechiometrycznym 1:1. Powstawanie 

tego typu kompleksu może być jedną z przyczyn odporności γ-konglutyny na działanie enzymów 

proteolitycznych pankreatyny i trypsyny. Stwierdzono natomiast, że globulina ta jest podatna na 

trawienie w obecności chymotrypsyny (B.1.9., B.1.19.). 

Dalsze badania dotyczyły oddziaływań pomiędzy wyizolowaną z nasion rzepaku (Brassica 

napus) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) lipooksygenazą (LOX) a natywnymi 

związkami fenolowymi występującymi w tych roślinach. Głównym produktem utleniania kwasu 

linolowego w obecności lipooksygenazy wyizolowanej z rzepaku był trans-trans 13-

wodoronadtlenek kwasu oktadekadienowego. Mieszanina polifenoli wyekstrahowana z nasion 

rzepaku działa w układzie LOX-kwas linolowy prookosydacyjnie, podczas gdy kwasy fenolowe 

(stanowiące 1,4 – 1,9 % uzyskanej frakcji polifenolowej) wykazywały efekt antyoksydacyjny. 

Przypuszcza się, że obserwowane działanie prooksydacyjne jest spowodowane obecnością 

chinonów i utlenionych form polifenoli w ekstraktach. Aktywność antyoksydacyjna kwasów 

fenolowych uwarunkowana jest ich zdolnością do zmiatania wolnych rodników oraz redukcji 

jonów Fe3+ do Fe2+ w centrum aktywnym enzymu (B.1.5., B.4.18.). Lipooksygenaza uzyskana 
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z nasion łubinu wąskolistnego jest aktywna w pH 7,5. Podobnie jak w przypadku LOX 

wyizolowanej z rzepaku katalizowała ona utlenianie kwasu linolowego głównie do trans-trans 

13-wodoronadtlenku kwasu oktadekadienowego. Wyraźne hamowanie aktywności enzymu 

zaobserwowano w obecności niskich stężeń natywnych polifenoli (głownie glikozydów 

apigeniny) wyekstrahowanych z nasion łubinu (0,58 μg/ml), natomiast efekt ten praktycznie nie 

występował przy stężeniu związków fenolowych równym 2,91 μg/ml. Wynika to 

prawdopodobnie z utleniania polifenoli w obecności lipooksygenazy. Powstające rodniki 

fenolowe zmniejszały aktywność antyoksydacyjną frakcji polifenolowej nasion łubinu. 

Indukowana przez te rodniki peroksydacja lipidów może być hamowana przez obecność 

przeciwutleniaczy zdolnych do regeneracji flawonoidów (B.1.4., B.4.8.).  

Ad. 4.  

Oleje roślinne są głównie źródłem kwasów tłuszczowych, w tym niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), pełniących istotne rolę w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu człowieka. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę na inne 

bioaktywne składniki obecne w tych produktach, takie jak tokoferole, polifenole czy sterole oraz 

na cechy sensoryczne olejów. W ramach prac prowadzonych w katedrze Biochemii i Analizy 

Żywności w zespole prof. dr hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej włączyłem się w badania dotyczące 

wytwarzania olejów aromatyzowanych naturalnymi przyprawami i ziołami, o atrakcyjnych 

walorach sensorycznych oraz poszukiwania niekonwencjonalnych surowców do produkcji 

olejów tłoczonych na zimno. Do aromatyzowania oleju rzepakowego (tłoczonego na zimno 

i rafinowanego) zastosowano typowo polskie przyprawy takie jak kminek, jałowiec, chrzan 

i czosnek. Uzyskane produkty przechowywano w butelkach w temperaturze ± 18oC, 

a zachodzące zmiany oksydacyjne monitorowano oznaczając liczbę nadtlenkową i kwasową.  

Badano zawartość związków bioaktywnych – tokochromanoli (wykorzystując HPLC-NP) oraz 

efektywność przeciwutleniającą w próbach bez dodatków i z przyprawami. W próbach oleju bez 

dodatków proces utleniania zachodził najszybciej. Dodane przyprawy powodowały wolniejszą 

autooksydację oleju rzepakowego rafinowanego niż oleju tłoczonego na zimno z analogicznymi 

dodatkami. Analizując zawartość tokoferoli stwierdzono, że homolog α-tokoferol ulegał szybciej 

rozkładowi niż γ-tokoferol. Wraz ze spadkiem ilości tokoferoli obserwowano również mniejszą 

aktywność przeciwutleniającą olejów. Przeprowadzona ocena sensoryczna wykazała dużą 
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akceptację konsumentów dla większości zastosowanych do oleju rzepakowego przypraw 

(B.4.10.). 

Analizowano również pod kątem stabilności oksydacyjnej dostępne na rynku 

aromatyzowane oliwy z oliwek. Do badań wykorzystano oliwy z dodatkiem czosnku, chili, bazylii, 

czosnku i chili łącznie oraz aromatu cytryny. Próby przechowywano w temperaturze 20 ºC bez 

dostępu światła przez 104 dni. Podczas przechowywania obserwowano wzrost zawartości 

produktów utleniania (nadtlenków lipidów, skoniugowanych dienów i trienów kwasów 

tłuszczowych). Stwierdzono, że dodatki czosnku i bazylii nie wykazywały właściwości ochronnych 

w procesie autokosydacji. Najlepsze właściwości ochronne w stosunku do oliwy wykazano dla 

papryki chili w połączeniu z czosnkiem. Najmniejsze straty tokoferoli obserwowano w oliwie 

z chili i czosnkiem oraz w oliwie z oliwek bez dodatków aromatyzujących (po 104 dniach spadek 

odpowiednio o 25% i 29%), (B.2.3., B.4.7.).  

W ramach prac związanych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych surowców 

olejarskich wytłoczono i scharakteryzowano olej z orzeszków bukowych – owoców buka 

pospolitego (Fagus sylvatica L.). Uzyskany olej charakteryzował się wysoką zawartością kwasu 

oleinowego i linolowego (odpowiednio 38,6 % i 38 %) oraz tokoferoli (110 mg/100g), przy czym 

dominującym homologiem był γ-tokoferol (75,4 mg/100 g), co może warunkować 

przeciwzapalne działanie oleju bukowego. Zawartość fitosteroli w badanym produkcie wynosiła 

1498 mg/kg, przy czym dominował β-sitosterol (71,51 % wszystkich fitosteroli). Olej bukowy 

zawierał 10,68 mg/kg β-karotenu, co jest wartością wyraźnie wyższą w porównaniu z innymi 

olejami tłoczonymi na zimno oraz charakteryzował się stosunkowo niską zawartością chlorofilu 

(2,56 mg/kg), co jest korzystne ze względu na możliwość prooksydacyjnego działania tego 

barwnika w procesie fotooksydacji (B.1.18., B.5.4.).   

W ramach projektu badawczego NCBiR SEGENMAS (B.6.5.) analizowano zawartość 

przeciwutleniaczy lipofilnych (karotenoidów, tokochormanoli) w różnych odmianach uprawnych 

i nowych liniach hodowlanych łubinu wąskolistnego (L. angustifolius); (B.4.14., B.4.15., B.4.25.). 

Związki te są istotne z żywieniowego punktu widzenia oraz wpływają pozytywnie na stabilność 

oksydatywną olejów. Wykazano istotny wpływ środowiska uprawy na zawartość karotenoidów 

obecnych w nasionach łubinu. Dodatkowo zaobserwowano głównie zmiany zawartości 

wiolaksantyny i zeaksantyny, co sugeruje wpływ cyklu ksantofilowego na powstawanie tych 

związków. Tokochromanole (wśród których dominował γ-tokoferol) okazały się mniej wrażliwe 
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na wpływ warunków środowiskowych – nie wykazano istotnych różnić pomiędzy miejscami 

uprawy oraz pomiędzy kolejnymi latami zbioru. Uzyskane wyniki mogą pomóc w kształtowaniu 

jakości niekonwencjonalnego surowca olejarskiego, jakim jest łubin wąskolistny.  

Doświadczenie zdobyte podczas badań dotyczących olejów roślinnych jako źródła 

składników bioaktywnych zaowocowało uzyskaniem z Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

finasowania projektu badawczego pt. "Wpływ koloidów asocjacyjnych na aktywność 

antyoksydacyjną natywnych związków fenolowych i stabilność oksydatywną oleju rzepakowego 

i sojowego” (B.6.6.). Projekt jest obecnie realizowany pod moim kierownictwem. 

Ad. 5.  

Moja dotychczasowa praca w Katedrze Biochemii i Analizy Żywności związana była 

między innymi z opracowywaniem nowych i doskonaleniem istniejących metod analitycznych 

w szeroko rozumianym obszarze analityki żywności. We współpracy z Łotewskim Państwowym 

Instytutem Uprawy Owoców w Dobele (Łotwa) opracowano szybką i czułą chromatograficzną 

metodę oznaczania homologów (α-, β-, γ- i δ-) tokoferoli i tokotrienoli w odwróconym układzie 

faz (RP-HPLC). Dzięki zastosowaniu pentafluorofenylowej fazy stacjonarnej skrócono czas analizy 

do 13 minut, przy granicy oznaczalności równej od 0,000184 μg (w przypadku β-tokoferolu) do 

0,000605 μg (α-tokotrienol). Opracowana metoda została wykorzystana do określenia 

autentyczności dwunastu prób masła produkowanego w Polsce i na Łotwie, przy czym 

markerami autentyczności były homologi tokoferoli i tokotrienoli (B.1.8.). Do udoskonalenia 

chromatograficznych metod oznaczania związków wykazujących aktywność witaminy E 

w olejach roślinnych (HPLC) przyczyniło się także wyizolowanie i oczyszczenie z oleju lnianego 

plastochromanolu-8 (pochodna γ-tokotrienolu o wydłużonym łańcuchu bocznym). Struktura 

uzyskanego związku została potwierdzona dzięki zastosowaniu spektrometrii masowej 

z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), we współpracy z prof. Piotrem 

Kachlickim z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Obliczony molowy współczynnik 

absorpcji plastochromanolu-8 (3616,5 M-1cm-1) pozwala na precyzyjne oznaczenie zawartości 

tego homologu w próbach rzeczywistych bez konieczności posiadania standardu. Umożliwia to 

pełniejsze scharakteryzowanie aktywności antyoksydacyjnej i biologicznej związków witamino-E 

aktywnych w olejach roślinnych (B.1.10.).  

We współpracy z dr hab. Sylwią Mildner-Szkudlarz z Instytutu Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego UP w Poznaniu zoptymalizowana i zwalidowana została 
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chromatograficzna metoda oznaczania Nε-karboksymetylolizyny (produkt reakcji Maillarda 

o stwierdzonym negatywnym wpływie na organizmy żywe) w pieczywie. Do oznaczania tej 

substancji wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową w odwróconym układzie faz 

z detektorem fluorymetrycznym (RP-HPLC-FLD). Próby derywatyzowano aldehydem orto-

ftalowym (OPA). Opracowana procedura analityczna charakteryzowała się granicą 

wykrywalności i oznaczalności równą odpowiednio 0,42 ng/ml i 1,29 ng/ml (B.3.12.). 

We współpracy z dr hab. Dorotą Piasecką-Kwiatkowską z Katedry Biochemii i Analizy 

Żywności podjęte zostały studia nad wykorzystaniem kropek kwantowych do szybkiego 

oznaczania gliadyny w produktach spożywczych. Detekcja tego białka w żywności jest istotna 

z punktu widzenia roli jaką odgrywa ono w etiologii choroby trzewnej (celiakii). Przeprowadzono 

sprzężenie kropek kwantowych CdSe/ZnS powleczonych streptawidyną z przeciwciałami 

antygliadynowymi (IgG). Dzięki zastosowaniu pomiarów natężenia i anizotropii fluorescencji oraz 

rozmiarów cząstek zaobserwowano tworzenie się kompleksów kropek kwantowych 

opłaszczonych przeciwciałami antygliadynowymi IgG z gliadyną, na skutek specyficznego 

wiązania antygenu przez przeciwciała. Stwierdzono, że otrzymane koniugaty kropek 

kwantowych z przeciwciałami antygliadynowymi, mogą być wykorzystane do oznaczania 

gliadyny w produktach spożywczych (B.4.11.). 

Zagadnienia dotyczące technik analitycznych w analizie żywności poruszono także 

w dwóch pracach przeglądowych, których byłem współautorem. Ich tematyka związana była 

z zastosowaniem pomiarów on-line w przemyśle spożywczym oraz wykorzystaniem kropek 

kwantowych do oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności (publikacja wyróżniona 

w Konkursie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, za najlepszą 

pracę opublikowaną w czasopiśmie „Żywność Nauka Technologia Jakość” w 2014 roku 

w kategorii prace przeglądowe); (B.2.1., B.2.5.).         
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4.4. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego   

Mój całkowity dorobek naukowy wg punktacji MNiSW wynosi 738 punktów (w tym 135 

stanowi podstawę wniosku habilitacyjnego). Sumaryczny Impact Factor (IF) dla opublikowanych 

prac wynosi 42,898. Liczba cytowań z pominięciem autocytowań wg bazy Web of Science Core 

Collection – 263, Index Hirscha -12. 

Dotychczas opublikowałem 95 prac, z czego 76 po uzyskaniu stopnia doktora. Na dorobek 

składa się: 

 23 (20 po uzyskaniu stopnia doktora) artykuły w czasopismach uwzględnionych 

w bazie JCR, 

 10 (5 po uzyskaniu stopnia doktora) artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym, 

nieposiadających współczynnika wpływu IF, wymienionych w części B wykazu 

MNiSW, 

 1 artykuł w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, nieposiadającym 

współczynnika wpływu IF, nieobjętym wykazem MNiSW, 

 18 rozdziałów w monografiach, 

 33 komunikaty konferencyjne (w tym 11 na konferencjach o zasięgu 

międzynarodowym), 

 5 referatów wygłoszonych na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych, 

 5 opracowań z realizacji projektów badawczych, w których brałem udział.   

 

                                                                                      


