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1. Imię i nazwisko: Grażyna Neunert 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 Magister inżynier w zakresie fizyki materiałów i nanotechnologii, Politechnika 

Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej, czerwiec 2000 r. 

   - tytuł pracy magisterskiej: „Badanie kinetyki luminescencji” 

   - promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Chimczak 

 Doktor nauk fizycznych w zakresie  fizyki, Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki 

Technicznej, listopad 2005 r. 

- tytuł rozprawy doktorskiej: „Kinetyka elektroluminescencji komórek z jedną 

warstwa czynna ZnS:Mn,Cu,Cl" 

   - promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Chimczak 

 Inne posiadane dyplomy:  

Dyplom ukończenia Studium Podyplomowego: „Zarządzane jakością w świetle 

wymagań norm ISO 9000:2000”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział 

Towaroznawstwa, 2006. Temat pracy podyplomowej: „Ankietyzacja studentów jako 

narzędzie do zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia”. 

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr inż. Aliny Matuszak-Flejszman 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych 

 10.2003 – 09.2005  doktorant  

Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej 

 05.2006 – 09.2006  specjalista  

Zakład Teorii Ciała Stałego, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu,  

 10.2006 – 09.2007  asystent  

Katedra Fizyki, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu  

 10.2007 – obecnie  adiunkt   

Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu  
 

 

W okresie 10.07.2012 – 24.12.2012 r. przebywałam na urlopie macierzyńskim. 
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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

 

Osiągnięciem naukowym, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego na podstawie art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) jest monotematyczny cykl 

pięciu publikacji naukowych, ujętych pod wspólnym tytułem:  

Charakterystyka wybranych pochodnych α-tokoferolu w układach homo- i 

heterogenicznych 

Kopie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego oraz oświadczenia 

współautorów tych publikacji zostały zawarte w Załączniku 5. 
 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, rok wydania, 

tytuł, nazwa wydawnictwa) 

O.1. Neunert G., Polewski P., Walejko P., Markiewicz M., Witkowski S., Polewski K. (2009). 

Glycosidic moiety changes the spectroscopic properties of dl-α-tocopherol in 

DMSO/water solution and in organic solvents. 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73, 2, 301-308. 

Punkty MNiSW* = 30; IF** = 1.566; IF5-letni = 2.848; liczba cytowań: 12  
Mój wkład*** w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu 
eksperymentów, wykonaniu oraz opracowaniu wyników doświadczeń, udziale w interpretacji wyników, 
sformułowaniu wniosków, wiodącym udziale w przygotowaniu manuskryptu;  
 

O.2. Neunert G., Polewski P., Markiewicz M., Walejko P., Witkowski S., Polewski K. (2010). 

Partition of tocopheryl glucopyranoside into liposome membranes studied by 

fluorescence methods. 

Biophysical Chemistry, 146, 2-3, 92-97. 

Punkty MNiSW* = 20; IF** = 2.108; IF5-letni = 1.927; liczba cytowań: 7   
Mój wkład*** w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu 
eksperymentów, wykonaniu oraz opracowaniu wyników doświadczeń, udziale w interpretacji wyników, 
sformułowaniu wniosków, wiodącym udziale w przygotowaniu manuskryptu;  
 

O.3. Neunert G., Makowiecki J., Piosik E., Hertmanowski R., Martyński T., Polewski K. 

(2016). Miscibility of dl--tocopherol β-glucoside in DPPC monolayer at air/water and 

air/solid interface.  

Materials Science and Engineering C, 67, 362-368. 

Punkty MNiSW* = 30; IF** = 4.164; IF5-letni = 5.364; liczba cytowań: 8  
Mój wkład*** w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu 
eksperymentów, opracowaniu wyników doświadczeń, udziale w interpretacji wyników, sformułowaniu 
wniosków, udziale w przygotowaniu manuskryptu;  
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*Punkty MNiSW przydzielono zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych 
czasopismach.  
**Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania. 
***Oświadczenia współautorów, określające ich indywidualny wkład w powstanie wymienionych publikacji 
zebrano w Załączniku 5b. 
 

O.4. Neunert G., Szwengiel A., Walejko P., Witkowski S., Polewski K. (2016). Photostability 

of alpha-tocopherol ester derivatives in solutions and liposomes. Spectroscopic and  LC-

MS studies. 

Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 160, 121–127. 

Punkty MNiSW* = 30; IF** = 2.673; IF5-letni = 4.010; liczba cytowań: 1  
Mój wkład*** w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu 
eksperymentów, współudziale w wykonaniu doświadczeń, opracowaniu wyników doświadczeń, udziale w 
interpretacji wyników, sformułowaniu wniosków, wiodącym udziale w przygotowaniu manuskryptu oraz 
prowadzeniu korespondencji z redaktorem (autor korespondujący). 
 

O.5. Neunert G., Tomaszewska-Gras J., Siejak P., Pietralik Z., Kozak M., Polewski K. (2018). 

Disruptive effect of tocopherol oxalate on DPPC liposome structure: DSC, SAXS, and 

fluorescence anisotropy studies. 

Chemistry and Physics of Lipids, 216, 104–113. 

Punkty MNiSW* = 25; IF** = 2.536; IF5-letni = 2.791; liczba cytowań: 9 
Mój wkład*** w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu 
eksperymentów, udziale w wykonaniu i opracowaniu wyników doświadczeń, udziale w interpretacji 
wyników, sformułowaniu wniosków, wiodącym udziale w przygotowaniu manuskryptu;  
 

Sumaryczny Impact Factor (IF) dla wymienionych publikacji naukowych, 

stanowiących podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego wynosi 13.047.  

Sumaryczny 5-letni Impact Factor (IF5-letni) dla wymienionych publikacji naukowych 

wynosi 16.940.   

Suma punktów według punktacji MNiSW wynosi 135.     

Liczba cytowań tych publikacji według bazy Web of Science na dzień 09.11.2020 

wynosi: 37.  
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4.3. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia 

4.3.1. Wstęp  

Reaktywne formy tlenu działają niszcząco na żywe komórki i wszelkie organizmy 

żywe, powodując peroksydację lipidów i białek, głównych składników błon komórkowych 

(Bartosz, 2003; Grajek, 2007). Czynnikiem ochronnych przed szkodliwymi skutkami 

aktywnych postaci tlenu są naturalne antyoksydanty (przeciwutleniacze), zwane też 

zmiataczami wolnych rodników. Zaliczamy do nich witaminy (A, C, E, K), kwas moczowy, 

koenzym Q, selen czy pochodne tiulowe. Efektywność zastosowanego przeciwutleniacza 

zależy od jego właściwości fizycznych i chemicznych. Wśród naturalnie występujących 

układów uczestniczących w zmiataniu wolnych rodników najaktywniejszymi są związki 

fenolowe posiadające grupy hydroksylowe. Zaliczamy do nich m. in. homologiczne tokoferole, 

katechiny, wolne kwasy fenolowe - kwas ferulowy, karnozowy, ubichinony czy syntetyczne 

związki takie jak butylohydroksytoluen (BHT) i galusan propylu. Związki te łatwo oddają 

wodór, tworząc jednocześnie stabilne rodniki fenolowe. Z chemicznego punktu widzenia to 

właśnie obecność niskoenergetycznego wiązania na wodorze ułatwia jego przemianę w formę 

rodnikową o niskiej energii i wpływa m.in. na efektywność przeciwutleniacza. Dlatego też ich 

aktywność jest tym większa im więcej w cząsteczce danego związku występuje grup –OH.  

-Tokoferol jest jednym z czterech naturalnych homologów tokoferolu o najwyższej 

aktywności biologicznej, a także najbardziej znanym naturalnym przeciwutleniaczem. 

Podstawową funkcją -tokoferolu w żywych tkankach jest zapobieganie utlenianiu lipidów 

błon komórkowych, przerywanie postępującej już reakcji peroksydacji oraz zmiatanie wolnych 

rodników (Zingg, 2007). Wiele danych literaturowych wskazuje także na jej inne, np. 

prozdrowotne i terapeutyczne właściwości (Azzi & Stocker, 2000). Również jej działanie 

prewencyjne w stosunku do chorób nowotworowych, fotoprotekcyjne i uszczelniające skórę 

znalazło potwierdzenie w wielu badaniach klinicznych (Albanes i inni, 2000; Heinonen  1998; 

Thiele & Ekanayake-Mudiyanselage, 2007). Stąd też jest ona szeroko stosowana w preparatach 

kosmetycznych i w produktach do pielęgnacji skóry. Syntetyczną formą witaminy E jest dl--

tokoferol, który stosowany jest z kolei w przemyśle spożywczym jako przeciwutleniacz i 

substancja stabilizująca żywność. (Packer & Fuchs, 1993; Machlin, 1980). 

Jednakże, pomimo pełnienia bardzo ważnych funkcji w żywych tkankach (roślin, jak i 

u człowieka) -tokoferol ma ograniczone praktyczne zastosowanie z uwagi na jego lipofilowy 

charakter i niską rozpuszczalność w wodzie (<0.1 mg/ml) i płynach ustrojowych, co wpływa 

na niewielki stopień jego przyswajania (Nielsen i inni, 2001). Jednocześnie wykazuje dużą 

czułość na światło i tlen atmosferyczny. W wyniku naświetlania ulega degradacji do rodnika 

lub chinonu tokoferolu i traci właściwości antyoksydacyjne. Zwiększenie jego stabilności i 

aktywności fizjologicznej jest możliwe przez zastosowanie pochodnych -tokoferolu, w 

których chemicznej modyfikacji podlega grupa hydroksylowa w pierścieniu fenolowym. Ze 

względu na zablokowanie grupy –OH, uczestniczącej w zatrzymaniu propagacji reakcji 
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wolnorodnikowych, pochodne te w swojej natywnej postaci nie posiadają jednak właściwości 

przeciwutleniających. Charakteryzują się także właściwościami fizjologicznymi innymi niż 

sam -tokoferol, np. wywołują apoptozę komórek nowotworowych (Malafa & Neitzel 2000; 

Quin i inni, 2005), a ich aktywność biologiczna zależy od  natury dołączonej do pierścienia 

fenolowego grupy (Kogure i inni, 2004; Birringer i inni, 2003). 

Najczęściej stosowaną syntetyczną postacią -tokoferolu są estry, w tym ester 

octanowy i bursztynowy. Octan -tokoferolu dzięki estryfikacji jest bardziej stabilny i 

zapewnia ochronę przed utlenianiem, dlatego stosowany jest często jako składnik suplementów 

żywności lub preparatów kosmetycznych. Z kolei bursztynian -tokoferolu wykazuje wysoką 

cytotoksyczność wobec komórek nowotworowych, przy minimalnej toksyczności w stosunku 

do komórek zdrowych, co stanowi ogromną zaletę w terapii i prewencji nowotworów (Wang i 

inni, 2009; Birringer i inni, 2003). Inną obiecującą grupą związków, zwiększającą 

przyswajalność biologiczną -tokoferolu, są jego glikokoniugaty (Lahmann & Thiem, 1997; 

Witkowski & Wałejko, 2001; Satoh i inni, 2001). W wyniku połączenia lipofilowej cząsteczki 

-tokoferolu z hydrofilową resztą cukrową, zwiększa się jego bioprzyswajalność i 

przenikalność przez bariery biologiczne oraz zyskuje on nowe fizykochemiczne właściwości 

(Witkowski i inni, 2004; Niczyporuk i inni, 2003).  

Podstawową funkcją tokoferoli m.in. w przemyśle spożywczym, jako związków 

rozpuszczalnych w tłuszczach, pozostaje ochrana przed utlenianiem lipidów tworzących 

struktury komórkowe (Wang & Quinn, 1999). Charakter amfifilowy cząsteczki -tokoferolu 

ułatwia jego wnikanie w strukturę błony, gdzie oprócz funkcji antyoksydacyjnej może istotnie 

wpływać na jej strukturę i dynamikę (Bongiorno i inni, 2006). Efektywność związku 

zastosowanego jako przeciwutleniacz zależy bowiem nie tylko od jego właściwości fizycznych 

i chemicznych, ale także od własności fizykochemicznych środowiska, w którym ten związek 

występuje (Saija i inni, 1995) oraz zmian, które w nim wywołuje. Również stopień i miejsce 

wbudowania się oraz jego jednorodny rozkład w błonie lipidowej są kolejnymi 

uwarunkowaniami wpływającymi na wydajność antyoksydacyjną (Saija i inni, 1995; Quinn, 

2004). Innym czynnikiem mającym wpływ na procesy utleniania lipidów jest ich stan fizyczny, 

tzn. w jakiej fazie ciekłokrystalicznej czy żelowej się znajdują. Najczęściej jest to stan 

mieszany, w którym występują obydwie fazy, na co ma wpływ skład chemiczny lipidów oraz 

temperatura (McLean & Hagaman, 1992). Dwuwarstwa zbudowana z mieszaniny lipidów lub 

domieszkowana związkami lipofilowymi wykazuje zdolność do lateralnej separacji faz i 

tworzenia domen. Niejednorodność składu chemicznego błony przyczynia się z kolei do 

zachowania odpowiedniej jej płynności (McElhaney 1984).  

Ze względu na różnorodność procesów zachodzących w naturalnych błonach 

biologicznych i złożoność ich struktury w badaniach od wielu lat stosowane są układy 

modelowe. Do takich układów należą liposomy zbudowane z fosfolipidów, o różnych 

parametrach fizykochemicznych. Liposomy to fosfolipidowe struktury o kształcie kulistych 

pęcherzyków, wypełnionych mikrokropelką wody i otoczonych podwójną warstwą 
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fosfolipidową. Dzięki takiej budowie mogą one stanowić nośnik substancji zarówno 

hydrofilowych, jak i hydrofobowych. Z tych względów liposomy mogą także znaleźć 

zastosowanie w technologii żywności jako nośniki substancji aktywnych np. o działaniu 

przeciwutleniającym. 

Wiele z zachodzących interakcji między składnikami błon dotyczy głównie powierzchni 

membran, dlatego eksperymenty przeprowadza się także w dwuwarstwach lub monowarstwach 

w celu zbadania tych zjawisk (Shapovalov, 1998; Eeman & Deleu, 2010; Jurak, 2013). 

Zastosowanie modeli tego typu jest szczególnie pomocne w przypadku badań oddziaływań 

pomiędzy poszczególnymi składnikami tworzącymi biomembranę oraz oddziaływań pomiędzy 

nimi a środowiskiem wodnym, które imituje naturalne środowisko błon. Wiedza w jaki sposób 

mikrootoczenie wpływa na zachowanie biomolekuł to podstawa zrozumienia obserwowanych 

procesów. 

-Tokoferol oraz jego pochodne są biologicznie aktywne uczestnicząc w wielu 

procesach komórkowych. Pełny mechanizm działania biologicznego witaminy E pomimo 

prowadzenia intensywnych badań nie został jeszcze jednak w pełni poznany. Obecnie uważa 

się, że aktywność tych związków może być związana z ich oddziaływaniem na 

fizykochemiczne właściwości membrany. Badania przy pomocy metod fluorescencyjnych 

pozwalają ocenić efekty obecności -tokoferolu lub jego pochodnych w modelowych 

membranach takich jak 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholina (DPPC) czy L-- 

phospatidylcholina (PC). Pomiary właściwości oraz parametrów fizycznych membran podczas 

ich oddziaływań z pochodnymi -tokoferolu mogą z kolei dostarczyć istotnych wskazówek 

pozwalających na ocenę biologicznych efektów będących wynikiem obecności pochodnych -

tokoferolu w komórce. 

Z powyższych powodów warte zainteresowania wydawało się podjęcie badań, które 

przyczyniłyby się do poszerzenia dotychczasowej wiedzy na temat już znanych pochodnych -

tokoferolu, w tym próba powiązania ich właściwości ze skutkami biologicznego wpływu na 

membranę. Jednocześnie bardzo istotne jest poznanie mechanizmów oddziaływań nowych 

pochodnych -tokoferolu ze składnikami błon biologicznych. Uzasadnione wydają się zatem 

również badania właściwości nowo zsyntezowanych pochodnych i ich wpływu na membranę. 

Synteza pochodnych -tokoferolu o zwiększonej amfifilowości, trwałości, lepszej 

przepuszczalności przez błony biologiczne a jednocześnie zachowanych – po hydrolizie - 

zdolnościach przeciwutleniajacych, zwiększa możliwości wykorzystania biologicznych 

właściwości witaminy E w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy też spożywczym. 

Tak szerokie perspektywy ich zastosowań wymagają jednak szczegółowej analizy wpływu tych 

cząstek na składniki błon komórkowych oraz ocenę ich trwałość i odporność na czynniki 

zewnętrzne, takie jak np. promieniowanie elektromagnetyczne, temperatura czy też tlen 

atmosferyczny. Podwyższona stabilność pochodnych -tokoferolu jest bowiem jednym z 

podstawowych warunków ich dalszego praktycznego zastosowania.   
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4.3.2. Cel naukowy osiągnięcia oraz omówienie wyników badań 

Celem badań realizowanych w ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego było 

określenie właściwości fizykochemicznych nowo zsyntezowanych i wybranych lecz mało 

znanych pochodnych -tokoferolu (-Toc) (Rys.1). Badania zawarte w publikacjach 

stanowiących osiągnięcie naukowe, przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch grup związków 

będących pochodnymi -Toc: pochodne estrowe (Rys.2, str.12) oraz glikozydowe (Rys.3, 

str.12). Badania te miały również na celu określenie skutków ich oddziaływania na fizyczne 

właściwości błony lipidowej oraz poznanie mechanizmów ich oddziaływań z membranami w 

układach modelowych. 

Szczegółowe cele pracy to:  

1. Określenie wpływu modyfikacji grupy hydroksylowej w pierścieniu fenolowym -

tokoferolu na jego właściwości spektroskopowe.  

2. Znalezienie korelacji pomiędzy właściwościami spektroskopowymi badanych 

glikozydów -tokoferolu a parametrami fizycznymi środowiska.  

3. Analiza mechanizmów oddziaływania glikozydowych pochodnych -tokoferolu z 

membraną lipidową oraz określenie ich lokalizacji w membranie.   

4. Poznanie mechanizmów procesów molekularnych zachodzących na granicy faz woda-

powietrze i powietrze-ciało stałe, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii molekuł 

biorących w nich udział.  

5. Ocena fotostabilności estrowych pochodnych -tokoferolu w układach homo- i 

heterogenicznych. 

6. Ocena wpływu wybranych estrowych pochodnych -tokoferolu (szczawianu) na 

parametry fizyczne membrany lipidowej w układach modelowych – liposomach. 

Badania przeprowadzono dla nowych glikozydowych pochodnych -Toc: β-glukozydu, 

β-galaktozydu, -mannozydu i acetylowanego glukozyloortooctanu dl--tokoferolu oraz 

nowych pochodnych estrowych -Toc: malonianu di--tokoferolu i monomalonianu dl--

tokoferolu, a także dla mało znanych pochodnych -Toc: nikotynianu, szczawianu oraz 

bursztynianu dl--tokoferolu. Wszystkie badane pochodne zostały zsyntezowane w Zakładzie 

Chemii Produktów Naturalnych Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie z procedurami 

opisanymi w publikacjach Witkowski i Wałejko (2001) oraz Kogure i wsp. (2004). 
  

 

    
Rys.1. Struktura chemiczna -tokoferolu (-Toc). 
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a) β-glukozyd dl--tokoferolu 
 

b) β-galaktozyd dl--tokoferolu 

 

 

 

 

c) -mannozyd dl--tokoferolu  
 

d) Acetylowany glukozyloortooctan dl--
tokoferolu  

  

 

 

 

    
Rys.2. Struktury chemiczne glikozydowych pochodnych dl--tokoferolu. 

 

 

a) Monoszczawian dl--tokoferolu 
 

b) Monomalonian dl--tokoferolu  

 

 
 

 

 
 

c) Bursztynian dl--tokoferolu  
 

d) Nikotynian dl--tokoferolu  

 

 
 

 

 
 

e) Malonian di--tokoferolu   
 

 
    

Rys. 3. Struktury chemiczne estrowych pochodnych dl--tokoferolu.  
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Ad.1. Określenie wpływu modyfikacji grupy hydroksylowej w pierścieniu fenolowym -

tokoferolu na jego właściwości spektroskopowe.   

Pierwszy etap pracy polegał na pomiarach absorpcji, emisji i czasów życia fluorescencji 

nowo zsyntezowanych glikozydowych pochodnych -tokoferolu (-Toc): β-glukozydu, β-

galaktozydu, -mannozydu i acetylowanego glukozyloortooctanu dl--tokoferolu w 

mieszaninie DMSO/woda (publikacja O.1) Mieszaninę DMSO/woda (w stosunku 

odpowiednio 92:8) wybrano ze względu na ograniczoną rozpuszczalność badanych związków 

w wodzie a zarazem największą rozpuszczalność w DMSO. W celu przeprowadzenia głębszej 

analizy uzyskanych wyników, zmierzono także właściwości spektroskopowe związków 

modelowych -Toc: Troloksu (kwas 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylchroman-2-karboksylowy) 

i 6-chromanolu ( model) oraz ich glikozydów: β-glukozydu Troloksu i β-glukozydu 6-

chromanolu. 

W mieszaninie DMSO/woda dla wszystkich badanych glikozydowych pochodnych 

zaobserwowano przesunięcie maksimów pasm absorpcji i emisji fluorescencji w stronę 

krótszych długości fal w stosunku do wartości wyznaczonych z widm zmierzonych dla -Toc 

czy jego analogów. Zarazem parametry te różnią się nieznacznie dla samych rodzimych 

związków (maksimum pasm absorpcji i emisji występują odpowiednio przy długości fali ok. 

294 nm i ok. 326-328 nm). Najmniejsze przesunięcie maksimum pasma emisji wykazywał 

glikozyd Troloksu a największe ortooctan dl--tokoferolu. Zaobserwowane różnice we 

właściwościach spektroskopowych badanych pochodnych wskazują na zwiększenie energii 

elektronowej molekuły glikozydu podczas przejścia S0 → S1 spowodowane procesem 

glikozydacji. Ten wzrost energii elektronowej glikozydów jest najprawdopodobniej 

spowodowany przegrupowaniem elektronów w układzie pierścienia chromanolu z przyłączoną 

resztą cukrową. Pomiary fluorescencji stacjonarnej pokazały jednocześnie (zbliżony zakres 

położenia maksimów pasm absorpcji i emisji dla -Toc oraz jego analogów), że zakres 

przesunięcia widmowego zależy raczej od rodzaju przyłączonej reszty cukrowej w pozycji 0-6 

niż od typu podstawnika w pozycji 2a w pierścieniu chromanolu. 

Wartości wyznaczonych czasów życia fluorescencji glikozydów -Toc były natomiast 

większe o kilka nanosekund niż czas życia fluorescencji samego -Toc, przy czym największą 

różnicę zaobserwowano dla ortooctanu -Toc. Podobną zależność zaobserwowano dla 6-

chromanolu i jego pochodnej, natomiast glikozyd Troloksu charakteryzował się krótszym 

czasem życia fluorescencji w stosunku do Troloksu. Modyfikacja rozkładu gęstości elektronów 

w cząsteczce pochodnych -Toc obniża zatem prawdopodobieństwo procesów nieradiacyjnych 

w stanie wzbudzonym, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo przejść radiacyjnych, co 

przejawia się wzrostem czasu życia fluorescencji. Równocześnie czas życia fluorescencji 

Troloksu był dłuższy w porównaniu z czasem życia fluorescencji -Toc i 6-chromanolu. Dane 

te wskazują, że mierzony parametr jest czuły na typ podstawnika w pozycji 2a w pierścieniu 

chromanolu.  
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Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że niespecyficzne oddziaływania między 

pierścieniem chromanolu a pierścieniem glikopiranozydowym przyłączonej części cukrowej 

wpływają na rozkład gęstości elektronowej w cząsteczce pochodnej -Toc, co obserwuje się w 

postaci przesunięć widmowych i dłuższym czasie życia fluorescencji badanych glikozydów. 

 

Ad.2. Znalezienie korelacji pomiędzy właściwościami spektroskopowymi badanych 

glikozydów -tokoferolu a parametrami fizycznymi środowiska.  

Kolejnym etapem badań było znalezienie korelacji pomiędzy właściwościami 

spektroskopowymi glikozydowych pochodnych -Toc a parametrami fizycznymi środowiska, 

takimi jak na przykład lepkość czy stała dielektryczna ośrodka. Dla β-glukozydu dl--

tokoferolu, który wykazuje wysoką skuteczność działania ochronnego skóry z uwagi na lepszą 

penetrację tkanki oraz przedłużony czas działania (Niczyporuk i inni, 2003), a jednocześnie 

charakteryzującego się najwyższą wydajnością kwantową, wykonano szczegółowe pomiary 

jego właściwości spektroskopowych w czystych rozpuszczalnikach organicznych oraz ich 

mieszaninach dla różnych stężeń badanego związku w układzie. Zbadano także wpływ 

temperatury na jego właściwości spektralne (absorpcja, emisja i czasy życia fluorescencji). 

(publikacja O.1).  

W żadnym z użytych rozpuszczalników (heksan, oktanol, etanol, metanol, acetonitryl, 

DMSO, glikol etylenowy, gliceryna) nie zaobserwowano zmian położenia maksimów 

absorpcji, emisji i czasów życia fluorescencji w zależności od stężenia glikozydu w roztworze. 

Zarówno dla stężeń niskich (20 M), jak i wysokich (870 M) otrzymano takie same wartości 

czasów życia, co wskazuje na czysto dynamiczny charakter oddziaływań pomiędzy molekułami 

glikozydu i wyklucza tworzenie kompleksów w badanym zakresie stężeń. Otrzymana liniowa 

zależność przesunięcia Stockesa od tzw. polaryzowalności ośrodka dla polarnych 

rozpuszczalników protycznych oraz  jednoczesny wzrost wartości przesunięcia Stockesa wraz 

ze wzrostem polaryzowalności rozpuszczalnika wskazują, że właściwości fizyczne 

rozpuszczalnika, takie jak moment dipolowy, mają wpływ na procesy relaksacji we wzbudzonej 

cząsteczce glikozydu. Stosunkowo niską wartość przesunięcia Stockesa wśród polarnych 

rozpuszczalników protycznych otrzymano dla gliceryny, która charakteryzuje się wysokim 

współczynnikiem lepkości (945 cP). Nie zaobserwowano jednak wyraźnej korelacji 

pomiędzy lepkością użytych rozpuszczalników a położeniem maksimum emisji czy czasem 

życia fluorescencji glukozydu -Toc, którego wartość dla wszystkich rozpuszczalników 

wynosiła ok. 4 ns. Na parametr ten wpływała natomiast nieznacznie temperatura ośrodka.   

Dla mieszaniny gliceryny i glikolu etylenowego, wraz ze zwiększającym się udziałem 

gliceryny zaobserwowano liniowy spadek natężenia fluorescencji ale tylko dla wartości 

współczynnika lepkości wyższych niż 20 cP. Dla niższych wartości  nie zaobserwowano 

istotnych zmian w natężeniu fluorescencji. Natomiast wartość czasu życia β-glukozydu -Toc 

pozostawała stała ( = 4.5 ns) w całym badanym zakresie lepkości (od 10 cP do 300 cP). 
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Dodatkowo wykonane pomiary anizotropii fluorescencji wskazują na istotny wpływ dołączonej 

grupy cukrowej na ruchliwość rotacyjną molekuły.  

Ze względu na możliwość istnienia barier izomeryzacji w molekule β-glukozydu -Toc, 

przeprowadzono również modelowanie molekularne i obliczenia numeryczne w celu 

oszacowania zawady przestrzennej części glikozydowej. Obliczenia wykazały istnienie dwóch 

równie prawdopodobnych rotamerów niskoenergetycznych. Dla obu możliwych rotacji 

obliczone wartości energii barier rotacyjnych były jednak stosunkowo niskie z jednakowym 

prawdopodobieństwem powstania. Stąd wydaje się, że za obserwowane własności 

spektroskopowe w tym przypadku odpowiedzialne są raczej efekty elektronowe niż zaburzenia 

przestrzenne.  

Otrzymane zależności wskazują, że przy niskich lepkościach środowiska (< 20 cP) 

istotną rolę odgrywają interakcje między chromoforem a grupą cukrową glikozydu poprzez 

sprzężenie ich momentów dipolowych (Hambir, 1993). Stopień tego sprzężenia determinował 

wpływ ugrupowania glikozydowego na właściwości spektralne pochodnej tokoferolu, za czym 

przemawiają różne pozycje maksimów emisji i wartości czasu życia fluorescencji otrzymane 

dla różnych glikozydów (Ad.1). Natomiast dla lepkości wysokich, obserwowane zmiany 

spektroskopowe są zdominowane przez interakcje między momentami dipolowymi glikozydu 

i rozpuszczalnika.  

Podsumowując, wyniki otrzymane z pomiarów właściwości spektroskopowych β-

glukozydu -Toc w rozpuszczalnikach organicznych wskazują, że natężenie emisji 

fluorescencji glikozydu jest czułe zarówno na zmianę polarności rozpuszczalnika, jak i na 

zmiany lepkości otoczenia, przy wysokich jej wartościach. Może być zatem wykorzystane do 

śledzenia zmian tych parametrów w przeciwieństwie do wyznaczonego z krzywej zaniku 

fluorescencji czasu życia, który nie odzwierciedla zmian lepkości środowiska. W środowiskach 

mniej lepkich dominującym czynnikiem determinującym właściwości spektroskopowe są 

oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy poszczególnymi częściami cząsteczki, co omówiono 

w Ad.1. Znalezione zależności umożliwiają wykorzystanie badanych glikozydów do śledzenia 

zmian w otoczeniu komórkowym na poziomie mikroskopowym.  

 

Ad. 3. Analizy mechanizmów oddziaływania glikozydowych pochodnych -tokoferolu z 

membraną lipidową oraz określenie ich lokalizacji w membranie.  

Wykonano pomiary absorpcji, emisji i czasów życia fluorescencji β-glukozydu -Toc 

w membranach lipidowych zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe (L-- 

phospatidylcholine – PC) oraz składających się tylko z nasyconych kwasów tłuszczowych (1,2-

dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine – DPPC). Badania przeprowadzono dla różnych 

stężeń badanej pochodnej -Toc a także dla różnych stężeń membrany lipidowej. Dla badanych 

układów przeprowadzono również pomiary anizotropii fluorescencji oraz wykonano obliczenia 

kwantowo-mechaniczne (publikacja O.2).  
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Uzyskane różnice w wartościach obliczonych przesunięć Stockesa dla PC i DPPC w 

porównaniu z wodnym roztworem DMSO wskazują na istnienie oddziaływań pomiędzy 

badanym glikozydem a składnikami membrany lipidowej. Zarejestrowane monoekponencjalne 

zaniki fluorescencji glikozydu w PC i DPPC wskazują natomiast na jednorodny jego rozkład w 

membranach, a wyznaczone wartości czasów życia fluorescencji (podobnie jak położenia 

maksimów pasm absorpcji i emisji) są zbliżone do wartości czasów życia badanej pochodnej w  

metanolu. Wskazuje to na lokalizację glukozydu -Toc w membranie w środowisku o niskiej 

lepkości a zarazem średniej wartości stałej dielektrycznej.  

Obliczone podobne wartości stałej podziału (Kb) zarówno dla PC, jak i dla DPPC, 

odzwierciedlające równocześnie dane literaturowe otrzymane dla -Toc (Sonnen i inni, 2005; 

Gramlich i inni, 2004), wskazują na brak bezpośredniego wpływu dołączonej grupy cukrowej 

na oddziaływanie części tokoferolowej glikozydu ze składnikami membrany lipidowej. 

Analogiczne wnioski wyciągnięto z pomiarów anizotropii fluorescencji, której wartość 

wyznaczona dla glukozydu -Toc jest taka sama dla obu rodzajów membrany (r = 0.262), 

a dodatkowo tylko nieznacznie różni się w porównaniu z wartością uzyskaną dla -Toc (r = 

0.23). Wskazuje to na fakt lokowania się glukozydu -Toc w obu rodzajach membran w tym 

samym regionie. Jednocześnie tak stosunkowo wysoka wartość r dowodzi, że część 

tokoferolowa znajduje się w obszarze znacznie ograniczającym możliwość ruchów rotacyjnych 

molekuły. W temperaturze, w której dokonywane były pomiary (temperatura pokojowa) PC i 

DPPC występują w różnych fazach morfologicznych. PC jest w fazie ciekłokrystalicznej 

podczas gdy DPPC występuje w fazie żelowej. Fazy te różnią się zasadniczo upakowaniem w 

części hydrofobowej, podczas gdy w części hydrofilowej nie obserwuje się znaczących różnic. 

Lepkość dwuwarstwy zmienia się znacznie od wartości kilku cP dla regionu hydrofobowego 

do ok. 100 cP lub więcej dla części hydrofilowej, natomiast lepkość obszaru międzyfazowego 

zależy od stopnia jego uwodnienia. Na podstawie uzyskanych z pomiarów spektroskopowych 

wyników założono, że część chromanolowa glukozydu -Toc znajduje się wewnątrz polarnego 

regionu membrany, podczas gdy reszta glukozydowa rozciąga się powyżej jej powierzchni. 

Biorąc pod uwagę wcześniej określony wpływ lepkości ośrodka na właściwości 

spektroskopowe glikozydu (Ad.2), możemy dodatkowo założyć, że silne wiązanie glukozydu 

-Toc do błon wynika z niespecyficznych interakcji między elektrycznym dipolem pierścienia 

chromanolu glukozydu a dodatnio naładowaną częścią choliny znajdującą się w hydrofilowym 

regionie błony. Potwierdzeniem tej hipotezy okazały się obliczone energie solwatacji oraz 

symulacja rozkładu potencjału elektrostatycznego dla molekuły badanego glukozydu -Toc 

oraz jego grup funkcyjnych, które wskazały, że część glikozydowa molekuły wykazuje 

najsilniejsze powinowactwo do oddziaływań jonowych w porównaniu z pozostałymi jej 

częściami.  

Podsumowując, uzyskane wyniki z badań spektroskopowych a także przeprowadzone 

symulacje komputerowe wskazują, że część chromanolowa glukozydu -Toc znajduje się 



Grażyna Neunert                                                                                                                                     Załącznik 3a. Autoreferat  

 

17 
 

wewnątrz hydrofilowego regionu błony, natomiast część glukozydowa pozostaje ponad 

powierzchnią membrany. Takie ułożenie molekuły glikozydu spowodowane jest obecnością 

dużej hydrofilowej grupy cukrowej silnie elektrostatycznie oddziałującej z otaczającymi 

cząsteczkami wody, co zapobiega osadzaniu się całej cząsteczki glikozydu głębiej w 

hydrofobowym rdzeniu membrany. Otrzymane wyniki mogą stanowić podstawę do 

wyjaśnienia obserwowanej odmiennej w porównaniu z -Toc aktywności fizjologicznej 

glikozydów -Toc. 

 

Ad. 4. Poznanie mechanizmów procesów molekularnych zachodzących na granicy faz 

woda-powietrze i powietrze-ciało stałe, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii 

molekuł biorących w nich udział.  

Zbadano właściwości glikozydowej pochodnej -Toc (β-glukozydu dl--tokoferolu) w 

monowarstwach lipidowych utworzonych techniką Langmuira i Langmuira-Blodgett. Podczas 

eksperymentów badano zachowanie pochodnej -Toc na granicy faz powietrze-woda (warstwy 

Langumira) i powietrze-ciało stałe (warstwy Langumira-Blodgett – LB) oraz jej wpływ na 

właściwości modelu błony biologicznej utworzonej z molekuł fosfolipidu DPPC (publikacja 

O.3). W tym celu wytworzono monowarstwy Langmuira z czystych składników oraz mieszanin 

o różnym ich udziale. Podczas sprężania monowarstw na granicy powietrze-woda 

zarejestrowano izotermy sprężania, czyli zależność ciśnienia powierzchniowego (π) w funkcji 

średniej powierzchni (A) fazy nośnej przypadającej na pojedynczą molekułę. W celu 

zweryfikowania stanów fizycznych badanych monowarstw oraz uzyskania informacji na temat 

uporządkowania i upakowania cząsteczek w monowarstwie, na podstawie izoterm sprężania 

obliczono wartości współczynnika ściśliwości (CS
-1) oraz wartości powierzchni nadmiarowej 

(AE) w funkcji ułamka molowego składników (MF). Tekstury uzyskanych monowarstw jedno- 

i dwuskładnikowych zobrazowano z wykorzystaniem mikroskopu Brewstera (BAM) oraz 

mikroskopu sił atomowych (AFM). Mikroskopia Brewstera jest unikatową techniką 

pozwalającą na obserwację tekstur warstw Langmuira podczas ich sprężania. Dzięki 

mikroskopii sił atomowych można natomiast obserwować różnice morfologiczne w  warstwach 

LB w zależności od ich składu.  

Odczytana z izoterm π–A średnia powierzchnia przypadająca na molekułę dla 

początkowego okresu sprężania (0.62 nm2) jest podobna do powierzchni zajmowanej przez 

grupę glikozydową molekuły, stąd założono (podobnie jak w publikacji O.2, Ad.3), że 

oddziaływanie glikozydu z fazą wodną w monowarstwie zachodzi poprzez grupę cukrową. 

Dalsze sprężanie powoduje przejście fazowe monowarstwy, które uwidacznia się także na 

wykresie CS
-1 vs. π jako charakterystyczne minimum pojawiające się na krzywej przy ciśnieniu 

π = 27·10-3 N·m-1. Wartości CS
-1 poniżej i powyżej tego minimum wskazują na przejście 

monowarstwy glukozydu -Toc ze stanu ciekłego (ang. liquid state – L) do ciekłego 

skondensowanego (ang. liquid condensed state – LC). Ponieważ wcześniejsze obliczenia 
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energetyczne, wykonane dla molekuły β-glukozydu -Toc (publikacja O.1, Ad.2.), wskazały 

na możliwość istnienia dwóch różnych struktur sferycznych, zaobserwowane na izotermie 

załamanie, przypisano przejściu między tymi dwiema strukturami. Jednocześnie zapadanie się 

monowarstwy glukozydu -Toc następuje przy wyższym ciśnieniu (tzw. ciśnieniu załamania – 

ang. collapse pressure) i większej wartości CS
-1 w porównaniu z -Toc, co dowodzi większą 

stabilność i upakowanie monowarstwy utworzonej przez pochodną glikozydową niż tej 

utworzonej przez molekuły -Toc. Ponadto, graniczna wartość A dla glikozydu, pomimo 

obecności dodatkowej grupy glikozydowej, jest mniejsza niż dla niepodstawionej molekuły -

Toc. Tym samym uzyskane wyniki wskazują na wzmocniony charakter amfifilowy cząsteczek 

glukozydu, który pozwala na ich pozostawanie na granicy faz powietrze/woda, nawet przy 

stosunkowo wysokich ciśnieniach powierzchniowych. 

Wprowadzenie β-glukozydu -Toc do monowarstwy DPPC zmniejsza wartość A oraz 

obniża wartość ciśnienia załamania, czyli przekłada się na mniejsze upakowanie molekuł w 

monowarstwie i obniżenie jej stabilności. Obecność cząsteczek glikozydu wpływa także na 

przejście fazowe DPPC, powodując zmniejszenie się i przesunięcie w stronę wyższych ciśnień 

powierzchniowych charakterystycznego dla czystego DPPC plateau, związanego z przejściem 

monowarstwy ze stanu ciekłego rozszerzonego (ang. liquid expanded – LE) do stanu LC. Dla 

ułamka molowego glikozydu MF > 0.5 plateau ostatecznie zanika. Obrazuje to bezpośrednie 

przejście monowarstwy ze stanu L do LC przy wyższym udziale molekuł glikozydu w układzie 

bez tworzenia domen fazy LC podczas sprężania. 

Dla ułamka molowego glikozydu MF ≤ 0.3, zarówno dla ciśnień powierzchniowych 

niskich jak i wysokich (π < 5·10-3 N·m-1 i π > 10·10-3 N·m-1), obliczone wartości AE ≈ 0, 

wskazują na mieszanie się składników. W przypadku monowarstw o wysokim stężeniu 

glikozydu AE przyjmuje wartości dodatnie, co sugeruje tylko częściową mieszalność i 

pojawienie się odpychającego oddziaływania między molekułami składników w 

monowarstwie. Ponadto dodatnia wartość obliczonej nadmiarowej energii mieszania Gibbsa 

(ang. excess free energy of mixing ΔGE) w całym zakresie MF przemawia za tym, że wzajemne 

oddziaływanie między cząsteczkami β-glukozydu -Toc i DPPC w mieszanych 

monowarstwach jest słabsze niż oddziaływanie między cząsteczkami w monowarstwach 

złożonych z samych czystych składników. Takie zachowanie może prowadzić do tworzenia 

agregatów przez część cząsteczek jednego lub obu związków. Zobrazowanie monowarstwy za 

pomocą BAM potwierdziło współistnienie domen fazy LC o niewielkich rozmiarach na tle 

monowarstwy w fazie LE. Podobny przestrzenny rozkład faz LE/LC uzyskano w warstwach 

LB za pomocą AFM, przy czym wysokość monowarstwy DPPC/glikozyd jest niższa niż w 

przypadku czystej monowarstwy DPPC. Ta różnica może być spowodowana większym kątem 

nachylenia cząsteczek do normalnej do powierzchni lub większą elastycznością monowarstwy 

DPPC/glikozyd, co wymusza większe zginanie łańcuchów węglowodorowych.   

Wykonane pomiary izoterm π–A czystych składników i ich mieszanin, umożliwiły 

przeanalizowanie zaobserwowanych oddziaływań jakościowo, a otrzymane rezultaty pozwoliły 
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na określenie organizacji molekuł w monowarstwach oraz na stwierdzenie różnej mieszalności 

składników, zależnej od jej składu i ciśnienia powierzchniowego. Stwierdzono prawie 

całkowitą mieszalność glukozydu -Toc i DPPC w monowarstwach dla ułamka molowego 

glikozydu MF < 0.3 dla wartości ciśnienia powierzchniowego π < 35·10-3 N·m-1. Uzyskane 

wyniki pozwalają wyjaśnić zjawiska zachodzące w błonach biologicznych, gdzie wartość 

ciśnienia powierzchniowego zawiera się w przedziale 30-35·10-3 N·m-1. Jednocześnie mniejsze 

upakowanie i większe nieuporządkowanie monowarstwy DPPC spowodowane obecnością 

molekuł glikozydu, może prowadzić do zwiększonej przepuszczalności membrany. Otrzymane 

wyniki pokazują, że włączenie β-glukozydu -Toc do monowarstwy DPPC zmienia jej 

właściwości, co może zostać wykorzystane w dalszych badaniach nad mechanizmami działania 

glikozydu jako pro-leku na błony biologiczne.    

 

Ad. 5. Ocena fotostabilności estrowych pochodnych -tokoferolu w układach homo- i 

heterogenicznych.  

Prowadzone prace badawcze dotyczyły oceny fotostabilności estrowych pochodnych -

Toc w rozpuszczalnikach organicznych oraz liposomach utworzonych z PC oraz DPPC  

(publikacja O.4). Badania wykonano dla: malonianu di--tokoferolu, bursztynianu, 

monomalonianu oraz nikotynianu dl--tokoferolu. Badane pochodne wykazują przesunięcie 

maksimów pasm absorpcji i emisji w stosunku do -Toc, podobnie jak jego pochodne 

glikozydowe (Ad.1). Charakteryzują się także dłuższym czasem życia niż sam -Toc.  

W każdym z badanych rozpuszczalników (metanol, etanol, heksan, oktanol, acetonitryl) 

dokonano pomiarów widm absorpcji, emisji oraz czasów życia fluorescencji dla różnych 

czasów naświetlania próbek falą elektromagnetyczną z maksimum z zakresu absorpcji danego 

związku (zakres UVB). Podczas naświetlania -Toc w metanolu znacząco malało natężenie 

jego pasma absorpcji oraz natężenie pasma emisji fluorescencji, które po 80 minutach 

naświetlania całkowicie zanikało. Jednocześnie czas życia -Toc nie ulegał zmianie, a w 

widmie absorpcji zaobserwowano pojawienie się dodatkowego pasma (oraz wzrost jego 

natężenia progresywnie z czasem naświetlania) przy ok. 250 nm, charakterystycznego dla 

produktów utleniania -Toc, takich jak chinon czy rodnik -Toc (Kramer & Liebler, 1997; 

Pirisi i inni, 1998). Pojawienie się dodatkowych pasm w widmie absorpcji (przy 240-270 nm i 

przy ok. 300 nm) w wyniku naświetlania próbek falą z zakresu UVB zaobserwowano również 

dla estrów. Naświetlanie powodowało także przesunięcie maksimum pasma emisji 

fluorescencji w stronę długofalową wraz z wyraźnym wzrostem jego natężenia oraz obniżenie 

wartości czasów życia z kilku do 1.2 ns, czyli wartości charakterystycznych dla -Toc. 

Powyższe zmiany własności spektroskopowych zaobserwowano dla wszystkich badanych 

estrów z wyjątkiem nikotynianu -Toc. Jednocześnie naświetlanie próbek falą z zakresu UVA 

(320 nm) nie wpływało znacząco na ich właściwości spektroskopowe.  
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Zarejestrowane zmiany parametrów spektroskopowych pochodnych -Toc oraz 

samego -Toc wskazują na proces fotodegradacji badanych związków. Sugerują ponadto 

powstawanie w wyniku tego procesu – w przypadku estrów - pośrednio -Toc a finalnie 

chinonu -Toc. Obecność tych związków w naświetlanych próbkach została potwierdzona 

techniką wysokosprawnej chromatografii HPLC sprzężonej ze spektrometrem mas. Przy czym 

zaobserwowane w widmach absorpcji punkty izosbestyczne, wskazują raczej na złożoność 

fotoprocesów zachodzących podczas napromieniania niż na bezpośrednią konwersję estrów do 

-Toc oraz jego chinonu.  

Badania fotostabilności estrowych pochodnych -Toc wykazały, że malonian di--

tokoferolu ulegał procesowi fotodysocjacji najszybciej z pośród badanych estrów. Cząsteczka 

tego estru zbudowana jest z dwóch, połączonych mostkiem malonowym, części 

tokoferolowych. Pod względem odporności na promieniowanie UVB taka budowa cząsteczki 

jest zatem najmniej korzystna. Dołączenie do pierścienia fenolowego -Toc reszty kwasu 

malonowego, skutkowało zmniejszeniem szybkości procesu fotodegradacji otrzymanej w ten 

sposób monomalonowej pochodnej -Toc. Najmniejszą podatność na fotodysocjację 

wykazywał natomiast bursztynian -Toc, posiadający dwie grupy metylenowe w części 

estrowej. Z otrzymanych wartości stałych dysocjacji (k) wynika również, że proces 

fotodegradacji przebiega szybciej w rozpuszczalnikach aprotycznych w porównaniu z 

protycznymi, co może mieć istotne znaczenie zważywszy na fakt, że pochodne -Toc lokują 

się w hydrofilowej części membrany lipidowej (Ad.3.; Ad.6.). Zanotowane różnice stałych k 

mogą wynikać z faktu, że w rozpuszczalnikach protycznych finalnym produktem degradacji 

może być inna forma chinonu -Toc.  

W środowiskach heterogenicznych (w liposomach PC i DPPC) zaobserwowano 

analogiczne zmiany w widmach absorpcji i emisji fluorescencji estrów jak dla 

rozpuszczalników organicznych. Zmiany te były jednak widoczne w znacznie mniejszym 

stopniu w porównaniu do roztworów homogenicznych a obliczone stałe k posiadały o połowę 

mniejszą wartość. Możemy założyć, że głównym powodem obserwowanych różnic była 

niejednorodność środowiska i rozpraszanie na liposomach padającego promieniowania (Ohara 

i inni, 2010). 

Podsumowując, zaobserwowane zmiany własności spektroskopowych pochodnych -

Toc wskazują na proces fotodegradacji badanych estrów, w wyniku którego powstaje -Toc i 

chinon -Toc. Uzyskane wyniki wskazują jednocześnie na bezpośredni związek pomiędzy 

budową grupy estrowej przyłączonej do części tokoferolowej a fotostabilnością estrów oraz 

wpływem protyczności ośrodka na szybkość procesu fotodysocjacji. Na podstawie 

wyznaczonych stałych k dla układów heterogenicznych (liposomów) stwierdzono, że 

niejednorodność środowiska spowalnia proces fotodysocjacji, podobnie jak protyczność 

ośrodka. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do syntezy nowych pochodnych -Toc, 

wykazujących się większą odpornością na działanie promieniowania elektromagnetycznego.   
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Ad. 6. Ocena wpływu wybranych estrowych pochodnych -tokoferolu (szczawianu) na 

parametry fizyczne membrany lipidowej w układach modelowych – liposomach.  

W celu oceny wpływu pochodnych estrowych -Toc na właściwości fizyko-chemiczne i 

strukturalne błony lipidowej badania przeprowadzono dla jednej z pochodnych – szczawianu 

dl--tokoferolu. Związek ten wybrano ze względu na jego wysoką aktywność proapoptotyczną, 

która prowadzi do najbardziej destrukcyjnych zmian w komórce w porównaniu z innymi 

estrami -Toc (Kogure i inni, 2004, 2005). Badania wykonano w układach modelowych – 

liposomach DPPC. Zmiany parametrów błony zarejestrowano przy użyciu skaningowej 

kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz zmierzono metodami spektrofluorymetrycznymi z 

wykorzystaniem sondy fluorescencyjnej l,6-difenylo-l,3,5-heksatrienu (DPH). Badania 

uzupełniono rejestracją niskokątowych rozproszeń promieniowania rentgenowskiego (SAXS) 

przez liposomy DPPC, na podstawie których określono grubości dwuwarstwy lipidowej i 

grubości międzywarstwowej strefy wodnej (publikacja O.5).  

Analiza DSC, która jest precyzyjną i nieinwazyjną techniką termodynamiczną, została 

wykorzystana do oceny zmian strukturalnych dwuwarstwy fosfolipidowej na podstawie 

zachodzących przemian fazowych. Liposomy zbudowane z fosfolipidów DPPC wraz ze 

zmianami temperatury wykazują przemiany wynikające z występowania tzw. polimorfizmu 

termotropowego. Technika DSC umożliwia wyznaczenie parametrów termotropowych tych 

przemian, tj. temperatury głównego przejścia fazowego (Tm) (ang. main transition 

temperature), temperatury przedprzejścia (Tp) (ang. pretransition temperature), zmiany 

entalpii (ΔH) i szerokości połówkowej piku (ΔT1/2). Błony liposomów DPPC poniżej Tp (35ºC) 

znajdują się w fazie żelu, a łańcuchy węglowodorowe lipidów znajdują się w konformacji „all 

trans”. Natomiast powyżej Tm (41–42˚C) błona lipidowa znajduje się w fazie 

ciekłokrystalicznej. Pomiędzy przedprzejściem a głównym przejściem fazowym dwuwarstwa 

występuje w fazie zwanej „ripple phase”, która charakteryzuje się współistnieniem fazy żelu i 

fazy ciekłokrystalicznej. Wprowadzenie obcej substancji do modelowej błony lipidowej 

zaburza przejścia fazowe lipidów, czego odzwierciedleniem są zmiany powyższych 

parametrów.  

W wyniku przeprowadzonych badań kalorymetrycznych zaobserwowano, że 

wbudowanie w strukturę dwuwarstwy -Toc i jego pochodnej powoduje obniżenie wartości Tm 

oraz ΔH, a także zanik przedprzejścia. Jednocześnie zauważono poszerzenie i 

niesymetryczność pasma odpowiadającemu głównemu przejściu fazowemu, co może 

wskazywać na segregację faz i tworzenie dodatkowych przejść fazowych w membranie. 

Zastosowana procedura dekonwolucji pozwoliła na wydzielenie poszczególnych pików i 

potwierdziła tworzenie nowych struktur prawdopodobnie o charakterze domen ze zwiększoną 

zawartością szczawianu. Dla stężenia szczawianu 20 mol% pik charakterystyczny dla 

głównego przejścia fazowego zanika zupełnie, wskazując na całkowitą fluidyzację membrany.  
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Sonda DPH lokuje się w różnych miejscach hydrofobowego obszaru membrany a zmiany 

anizotropii fluorescencji odzwierciedlają jej ruchliwość w błonie, która zależy od płynności i 

uporządkowania łańcuchów alkilowych lipidów. Wyznaczone, z zależności anizotropii 

fluorescencji DPH od temperatury, wartości Tm fosfolipidów DPPC malały wraz ze 

wzrastającym udziałem szczawianu w błonie, aż do wartości ok. 35˚C dla stężenia 20 mol%.  

Równocześnie wartość anizotropii w fazie żelowej malała już nawet przy niewielkich 

stężeniach estru. Zachowanie to wynika z malejącego uporządkowania łańcuchów acylowych, 

powodując tym samym obniżenie sztywności membrany, co oznacza, że membrana stała się 

bardziej płynna przy niższej Tm. Również wartości wyznaczonych dla DPH czasów życia 

fluorescencji, czułych na zmiany polarności mikrootoczenia sondy, malały wraz ze 

wzrastającym stężeniem szczawianu, wskazując na rosnący udział wody w otoczeniu sondy.  

Zaobserwowane na dyfraktogramie różnice po wprowadzeniu do liposomów szczawianu, 

wskazują na zmiany w rozkładzie grubości dwuwarstwy DPPC. Wyznaczone z 

dyfraktogramów, zarejestrowanych w fazie żelowej dla stężenia 2 mol % i 5 mol%, dwie 

grubości dwuwarstwy lipidowej, świadczą o współistnieniu w układzie dwóch faz lamelarnych, 

których obecność założono również w analizie wyników DSC. Zaobserwowane efekty 

powiązano z tworzeniem fazy „ripple phase”, spowodowane jednak nie efektami 

temperaturowymi, a wzrastającą obecnością szczawianu, podobnie jak Kamal i Raghunathan 

(Kamal & Raghunathan, 2012) wykazali współistnienie lipidu w fazie żelowej i fazie „ripple 

phase” wywołane dodatkiem -Toc w niewielkich stężeniach (< 10 mol%). Wyższe stężenia 

szczawianu powodowały narastające zaburzenia struktury liposomów, wynikające z tworzenia 

się różnych faz na skutek fluidyzacji dwuwarstwy. Równocześnie obliczona grubość 

międzyfazowej warstwy wodnej wzrastała liniowo wraz ze stężeniem estru dowodząc 

zmniejszenie się sił przyciągania pomiędzy warstwami fosfolipidów w dwuwarstwie. W fazie 

ciekłokrystalicznej obecność szczawianu w niższych stężeniach powodowała wzrost 

uporządkowania strukturalnego dwuwarstwy DPPC. Z kolei dla stężeń wyższych wyznaczone 

z dyfraktogramów parametry wskazywały na wyraźny efekt upłynnienia dwuwarstwy.  

Wyniki badań (DPH, DSC, SAXS) wskazały równocześnie, że szczawian -Toc 

indukował znacznie większe zmiany w strukturze błony, podczas gdy obecność -Toc 

wykazywała zdecydowanie mniejszy wpływ na jej parametry. Jedyną istotną różnicą w 

budowie cząsteczki między -Toc i estrem jest ugrupowanie w pozycji 6 pierścienia 

chromanolu. Założono zatem, że odnotowane rozbieżności wynikają z interakcji między 

odpowiednimi ugrupowaniami tokoferolów i polarnymi głowami fosfolipidów w obszarze 

przejściowym, które występują w strukturze dwuwarstwy. Według najnowszych danych -Toc 

lokuje się wraz z pierścieniem chromanolu w hydrofobowym obszarze błony wertykalnie w 

stosunku do płaszczyzny membrany, niedaleko granicy faz lipid/woda, a grupa hydroksylowa 

pierścienia chromanolu tworzy wiązanie wodorowe z fazą wodną na powierzchni membrany 

(Ausili i inni, 2017; Ausili i  inni, 2018). Biorąc pod uwagę dłuższe, w porównaniu z grupą –

OH -Toc, ugrupowanie szczawianu, można przypuszczać, że pierścień chromanolu z 
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łańcuchem fitylowym jest w stanie przenikać dalej w hydrofobowy region łańcuchów 

acylowych. Jednocześnie ugrupowanie szczawianowe, ze względu na swoje rozmiary, zajmuje 

większą objętość generując większe strukturalne zmiany w obszarze polarnych głów 

fosfolipidu. Dodatkowo w ugrupowaniu szczawianowym obecne są dwie grupy karbonylowe 

(O-C-C-O). Między nimi może zachodzić zjawisko rezonansu (Kogure i inni, 2005; Dean, 

2012), które zwiększa gęstość elektronową ugrupowania, a tym samym może dodatkowo 

zwiększyć jego oddziaływanie z dodatnio naładowanym azotem choliny, wzmacniając 

interakcje w obszarze międzyfazowym. Te modyfikacje w obszarze hydrofilowym membrany 

mogą wpływać na całą jej strukturę, prowadząc do zwiększonej penetracji wody w regionie 

łańcucha acylowego, co odczuwane było przez sondę DPH, i do zmniejsza interakcji van der 

Waalsa, a w konsekwencji zwiększenia grubość dwuwarstwy.   

Zastosowane metody pokazały, że obecność estrowej pochodnej -Toc w dwuwarstwie 

lipidowej prowadzi do zmian strukturalnych, nawet w niewielkich stężeniach powodując 

dezintegrację jej struktury. Potwierdzono powstawanie, w obecności wzrastającego stężenia 

estru -Toc, przejściowych struktur mieszanych złożonych ze szczawianu i fosfolipidów oraz 

fluidyzację membrany przy niższych temperaturach w porównaniu z czystym DPPC. 

Jednocześnie destrukcyjna aktywność estru była znacznie bardziej wyraźna w porównaniu z -

Toc. Obserwowane w przypadku szczawianu zmiany struktury błony wynikają z interakcji 

między ugrupowaniem szczawianowym zawierającym grupy karbonylowe i atomami 

fosfolipidów w obszarze międzyfazowym, co wywoływało zmiany strukturalne w geometrii 

łańcucha acylowego, prowadzące do zmniejszenia wzajemnych oddziaływań pomiędzy 

hydrofobowymi łańcuchami fosfolipidów, zwiększonego napływu cząsteczek wody do tego 

regionu i do wzrostu grubości dwuwarstwy.  

 

4.3.3. Podsumowanie 

Zrealizowane badania przedstawione w cyklu publikacji naukowych stanowiących 

osiągnięcie naukowe zawierają charakterystykę właściwości fizykochemicznych nowo 

zsyntezowanych i wybranych mało znanych pochodnych -tokoferolu. Uzyskane wyniki 

pozwoliły na określenie lokalizacji tych substancji w membranie lipidowej w układach 

modelowych, a także pozwoliły zaproponować mechanizmy odpowiedzialne za obserwowane 

interakcje z błonami. Badania wykonane w ramach osiągnięcia naukowego umożliwiły 

wyciągnięcie następujących wniosków:  

 Proces glikozydacji -tokoferolu wpływa na rozkład gęstości elektronowej w obrębie 

pierścienia chromanolu powodując zmianę jego właściwości spektroskopowych 

(położeń maksimów i natężeń absorpcji oraz emisji fluorescencji, wartości czasów życia 

fluorescencji), przy czym zakres przesunięcia widmowego badanych glikozydowych 

pochodnych -tokoferolu zależy od rodzaju przyłączonej reszty cukrowej w pozycji 0-

6 w pierścieniu chromanolu;  
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 Obserwowana zmienność czasu życia fluorescencji odzwierciedla zmiany w procesach 

dezaktywacji zachodzące na skutek różnic w budowie molekularnej badanych 

pochodnych -tokoferolu, w szczególności od typu podstawnika w pozycji 2a w 

pierścieniu chromanolu;  

 Stwierdzono, iż wpływ na właściwości spektroskopowe badanych glikozydów mają 

takie parametry jak stała dielektryczna i lepkość ośrodka, a zmiany natężenia emisji 

fluorescencji w środowiskach o wysokim współczynniku lepkości są liniowo 

skorelowane ze zmianami lepkości ośrodka (odzwierciedlają zmiany lepkości ośrodka). 

Wpływ czynników mikrośrodowiskowych na właściwości widmowe glikozydów 

tokoferolowych może być zatem wykorzystany do wnioskowania o ich lokalizacji 

i zachowaniu w strukturach heterogenicznych, takich jak błony lipidowe, gdzie lekkość 

zmienia się w szerokich granicach;  

 Na podstawie przeprowadzonych badań określono, że β-glukozyd -tokoferolu 

spontanicznie lokuje się w tym samym miejscu w błonie lipidowej, niezależnie od 

zawartości nienasycenia łańcuchów acylowych; jednocześnie ze względu na obecność 

dużej grupy cukrowej, która stanowi przestrzenną przeszkodę, molekuły glukozydu nie 

mogą wbudowywać się głębiej w dwuwarstwę niż -tokoferol;  

 Udowodniono, że za taką lokalizację β-glukozyd -tokoferolu odpowiedzialne są 

oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy jonową grupą glikozydową a powierzchnią 

membrany oraz interakcje momentu dipolowego chromanolu z atomem azotu choliny; 

istnienie tych oddziaływań może być przyczyną obserwowanych aktywności 

fizjologicznych glikozydów -tokoferolu;  

 Dowiedziono, że wprowadzenie grupy glikozydowej do α-tokoferolu wzmacnia 

amfifilowy charakter cząsteczek, zapobiegając wypychaniu ich z granicy powietrze-

woda przy wyższych ciśnieniach powierzchniowych. Jednocześnie upodabnia jej 

strukturę molekularną do DPPC, poprawiając ogólną dystrybucję i mieszalność 

glikozydu w błonie, co w konsekwencji może prowadzić do jego większego 

potencjalnego praktycznego zastosowania;  

 Przeprowadzona analiza mieszalności w dwuskładnikowych monowarstwach 

DPPC/glikozyd wykazała jednak, że interakcje molekularne w mieszanych 

monowarstwach zależą od stosunku jej składników. Włączenie glikozydu do filmu 

fosfolipidowego DPPC sprawia, że jest on mniej skondensowany i mniej 

uporządkowany, a w większych stężeniach, poprzez oddziaływania dyspersyjne 

pomiędzy molekułami, hamuje tworzenie się domen fazy ciekłej skondensowanej;  

 Zauważono również, że obecność glukozydu przy niskich stosunkach molowych 

(MF<3), w biologicznie istotnym zakresie (30–35·10-3N·m-1), modyfikuje ściśliwość 

monowarstwy DPPC i utrzymuje całą monowarstwę w dwufazowym regionie 

współistnienia fazy ciekłej skondensowanej i żelowej;  
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 Studia nad stabilnością estrów -tokoferolu pokazały, że bezpośrednia absorpcja 

promieniowania UVB przez estry prowadzi do ich dekompozycji i w konsekwencji do 

tworzenia wolnego -tokoferolu, który następnie sam ulega fotodysocjacji tworząc 

finalnie biologicznie aktywny chinon, będący produktem nietoksycznym; możliwe jest 

zatem odzyskanie właściwości przeciwutleniających -tokoferolu w wyniku działania 

promieniowania elektromagnetycznego na jego pochodne;   

 Wykazano również, że wydajność procesu fotodysocjacji estrów zależy od rodzaju 

ugrupowania estrowego dołączonego do pierścienia fenolowego -tokoferolu. Pod 

względem podatności na fotodysocjację najbardziej trwałym okazał się bursztynian, 

a najszybciej degradował malonian di--tokoferolu zawierający podwójną część 

tokoferolową, co wskazuje, że takie połączenie jest najmniej korzystne. Konkluzje te 

mogą pomóc w syntezie pochodnych -tokoferolu o zwiększonej stabilności 

i odporności na promieniowanie UVB;  

 Jednocześnie zauważono, że protyczność ośrodka oraz heterogeniczność środowiska 

zmniejsza efekty destrukcyjnego działania promieniowania UVB na tokoferole, 

niwelując równocześnie – w przypadku roztworów liposomalnych – różnice 

w szybkości ich przebiegu pomiędzy poszczególnymi estrami; 

 Zanotowane zmiany parametrów termotropowych, sygnałów SAXS oraz anizotropii 

fluorescencji wskazały, że wprowadzenie szczawianu -tokoferolu do membrany 

lipidowej prowadzi do wzrostu jej płynności. Wyznaczone parametry ulegały zmianom 

wraz ze wzrostem stężenia estru, wskazując pośrednio, że istotna zmiana struktury 

membrany rozpoczyna się już nawet dla niskich jego koncentracjach;  

 Fluidyzacji membrany w obniżonej temperaturze w porównaniu z czystym 

fosfolipidem, towarzyszyło tworzenie przejściowych struktur mieszanych (domen) 

wzbogaconych w szczawian -tokoferolu.  

 Na podstawie przeprowadzonych analiz zachodzących interakcji, stwierdzono, 

że destrukcyjne działanie szczawianu na błonę lipidową wynika z elektrostatycznych 

oddziaływań pomiędzy zjonizowaną resztą szczawianu z polarnym regionem 

membrany w obszarze granicznym dwuwarstwy oraz istotnym udziałem cząsteczek 

wody. Prawdopodobnie te oddziaływania leżą u podstaw obserwowanych 

biologicznych efektów szczawianu -tokoferolu w błonach komórkowych.  

 

Badania zawarte w publikacjach stanowiących osiągnięcie naukowe, obejmują związki 

należące do dwóch typów pochodnych: estrów i glikozydów -tokoferolu. Związki te, pomimo 

różnej budowy chemicznej wykazują zbliżone własność spektroskopowe. Różnią się jednak 

fotostabilnością (nie stwierdzono wpływu promieniowania z zakresu UVB/UVA na stabilność 

glikozydów – badania nieujęte w osiągnięciu) a przede wszystkim zasadniczo efektem 

biologicznym ich działania na błony lipidowe. Modyfikacja grupy funkcyjnej -tokoferolu 
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zmienia zatem właściwości fizykochemiczne nowopowstałej cząsteczki a zarazem modyfikuje 

parametry membrany, do której została wprowadzona. Mechanizm oddziaływania pochodnych 

-tokoferolu ze składnikami błon jest jednak inny niż w przypadku -tokoferolu. Jak 

wykazano, istotą tych zjawisk są specyficzne interakcje z błoną, modulowane przez 

oddziaływania dołączonych grup glikozydowych/estrowych do pierścienia chromanolu ze 

składnikami błony w hydrofilowym obszarze membrany, a także odziaływania w obrębie samej 

cząsteczki, co może być podstawą do zrozumienia ich fizjologicznych zachowań 

w rzeczywistych błonach komórkowych. Konkluzja ta powinna być brana pod uwagę 

w przypadku przewidywania efektów biologicznych projektowanych nowych pochodnych -

tokoferolu.    
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w 

szczególności zagranicznej.  

  W październiku 2006 r. zostałam zatrudniona w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej 

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Katedra Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu) na stanowisku asystenta, a od października 2007 r. na stanowisku 

adiunkta. W pierwszych miesiącach pracy intensywnie zapoznawałam się z tematyką badań 

realizowanych w Katedrze, a następnie włączyłam się w prowadzone w Katedrze badania 

właściwości fizykochemicznych naturalnych przeciwutleniaczy. Badania te skłoniły mnie do 

podtrzymania tematyki badawczej związanej z antyoksydantami, szczególnie z tokoferolami, 

które stały się później moim głównym nurtem zainteresowań.  

 W pierwszych latach pracy wyspecjalizowałam się w pomiarach zaników fluorescencji 

metodą skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów (ang. Time-Correlated Single 

Photon Counting, TCSPC) oraz w wyznaczaniu czasów życia fluorescencji fluoroforów. 

Zdobyte między innymi w tym zakresie umiejętności pozwoliły mi na prowadzenie badań nad 

różnymi grupami związków obecnych w żywności w ramach licznych współprac z różnymi 

ośrodkami naukowymi, wymienionymi w Załączniku 4: II.B.12.  

Spośród nich chciałabym wyróżnić: 

- wieloletnią współpracę z zespołem Pana prof. dra hab. Stanisława Witkowskiego z Zakładu 

Chemii Produktów Naturalnych Uniwersytetu w Białymstoku;  

- wieloletnią współpracę z zespołem Pana prof. dra hab. Tomasza Martyńskiego z Katedry 

Spektroskopii Optycznej (obecnie Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej) 

Politechniki Poznańskiej;   

- współpracę z zespołem Prof. dra hab. Macieja Kozaka z Zakładu Fizyki 

Makromolekularnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;  

We współpracy m.in. z wyżej wymienionymi zespołami podjęłam tematykę badawczą 

związaną z tokoferolami. Początkowo jako kontynuację badań prowadzonych wówczas w 

Katedrze, a następnie w ramach poszerzania własnych zainteresowań tą tematyką. 

Poszukiwanie nowych pochodnych α-tokoferolu o zwiększonej amfifilowości zaowocowały 

wieloletnią współpracą z Zakładem Chemii Produktów Naturalnych Uniwersytetu w 

Białymstoku, której motywem przewodnim była synteza i badanie właściwości chemicznych i 

fizykochemicznych pochodnych witaminy E. Badania skupione były na określeniu wpływu 

różnego typu podstawników w pierścieniu fenolowym na efekty konformacyjne i elektronowe 

w układzie chromanolowym, na efektywność witaminy E jako przeciwutleniacza, a także 

wpływu modyfikacji pierścienia fenolowego na jej funkcje nie związane z działaniem 

antyoksydacyjnym. Wykonane przez mnie badania w ramach wspomnianej współpracy 

koncentrowały się przed wszystkim na określeniu właściwości spektroskopowych i 
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przeciwutleniających pochodnych α-tokoferolu oraz ich wpływu na właściwości fizyczne błon 

modelowych. W przeciągu trwającej wiele lat współpracy zsyntezowano, wstępnie przebadano 

i przeanalizowano całą gamę związków, spośród których, do szczegółowych badań wybrano 

trzy grupy: estry, glikozydy oraz karbaanalogi α-tokoferolu.  

Początkowo prowadzone prace były wykonane m.in. w ramach grantu KBN nr N N312 

1410 33 pt. „Mechanizmy synergicznego oddziaływania pomiędzy D-α-tokoferolem, kwasami 

fenolowymi i flawonoidami w emulsjach i liposomach” (Zał.4: II.B.9.1), którego byłam 

wykonawcą. Analizę oddziaływań nowych pochodnych α-tokoferolu z błonami modelowymi 

kontynuowałam kierując w latach 2009 – 2011 projektem badawczym w ramach Badań 

Własnych WNoŻiŻ UP w Poznaniu nr 312/TŻ/82W pt. „Badanie własności antyutleniających 

glikozydowych pochodnych dl-α-tokoferolu w membranach lipidowych” (Zał.4: II.B.16.1). 

Nawiązana w tym samym czasie współpraca z Katedrą Spektroskopii Optycznej (obecnie 

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej) Politechniki Poznańskiej, umożliwiła 

śledzenie oddziaływań na poziomie molekularnym w wytworzonych monowarstwach 

lipidowych. Badania te miały charakter interdyscyplinarny i wykonano je w ramach projektu 

badawczego o charakterze międzyuczelnianym nr 12/782/WI/10 pt. „Przeciwutleniające 

właściwości tokoferoli immobilizowanych w lipidowych monowarstwach Langmuira i 

Langmuira-Blodgett” (Zał.4: II.B.16.2), którego byłam wykonawcą. Jednocześnie w 2011 roku 

pozyskałam dofinansowanie z dotacji celowej na zadania służące rozwojowi młodych 

naukowców na WNoŻiŻ UP w Poznaniu nr 507.782.17 (Zał.4: II.B.16.3), umożliwiające 

kontynuację analizy oddziaływań pochodnych α-tokoferolu z membranami lipidowymi.  

Część badań przedstawionych przeze mnie jako osiągnięcie naukowe (publikacja O.1, 

O.2 i O.3), była prowadzona w ramach powyższych projektów i dotyczyła głównie 

glikozydowych pochodnych α-tokoferolu: β-glukozydu, β-galaktozydu, α-mannozydu oraz 

acetylowanego glukozyloortooctanu dl-α-tokoferolu i wykonana została, poza wyżej 

wymienionymi zespołami, w kooperacji z Katedrą Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. Dla 

badanych glikokoniugatów α-tokoferolu przeprowadziłam szereg badań różnymi metodami i 

technikami pomiarowymi, omówionymi w większości także w osiągnięciu naukowym (Zał.3: 

pkt. 4.3.2 Ad.1 – Ad.4). Wykorzystując metody spektrofotometryczne określiłam właściwości 

spektroskopowe badanych związków w środowiskach homo- i heterogenicznych. W badaniach 

zastosowałam liposomy utworzone z DPPC i PC jako modele błon lipidowych oraz wykonano 

modelowanie komputerowe i obliczenia kwantowo-mechaniczne. W doświadczeniach oprócz 

wspomnianych badań spektroskopowych samych glikokonjugatów, wykorzystałam też m.in. 

sondę fluorescencyjną DPH, która wbudowuje się w hydrofobowy rdzeń błony, oraz 

wygaszanie fluorescencji z udziałem akrylamidu i jodku potasu do określenia położenia β-

glukozydu w membranie lipidowej i analizy jego oddziaływań ze składnikami błony. 

Wytworzono jednoskładnikowe i mieszane monowarstwy Langumira i Langumira-Blodgett w 

celu przybliżenia molekularnego mechanizmu oddziaływania glikozydowych pochodnych -
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tokoferolu z błoną lipidową, a także zobrazowano je za pomocą mikroskopu Brewstera i 

mikroskopu AFM.  Otrzymane wyniki badań dla tej części mojej działalności naukowej zostały 

w większości zawarte w publikacjach stanowiących osiągnięcie naukowe (Zał.4: I.1.1 – 1.3) 

oraz prezentowane były w formie plakatów na konferencjach krajowych (Zał.4: II.B.7.1.1 –  

B.7.1.4; B.7.1.6) i międzynarodowych (Zał.4: II.B.7.1.26 – B.7.1.29), a także w postaci 

referatu, który wygłosiłam na konferencji krajowej (Zał.4: II.B.7.2.2.). 

Kolejnym wątkiem badawczym związanym z tokoferolami realizowanym we 

współpracy z Zakładem Chemii Produktów Naturalnych Uniwersytetu w Białymstoku były 

doświadczenia przeprowadzone dla wybranych estrowych pochodnych α-tokoferolu. 

Prowadzone prace badawcze dotyczyły oceny wpływu wybranych estrowych pochodnych α-

tokoferolu na parametry fizyczne membrany lipidowej w układach modelowych – liposomach. 

Badania wykonałam dla: bursztynianu, monomalonianu, monoszczawianu, nikotynianu dl-α-

tokoferolu oraz malonianu di-α-tokoferolu. Jednym z aspektów badań było również 

przeprowadzenie porównania fotostabilności zsyntezowanych estrów i -tokoferolu. 

Poprzedzeniem tych prac były badania właściwości spektroskopowych estrów w 

rozpuszczalnikach o różnych parametrach fizykochemicznych, których wyniki 

zaprezentowałam na konferencji w postaci plakatu (Zał.4: II.B.7.1.7).  

W obszarze badań związanym z fotocharakterystyką estrów -tokoferolu, we 

współpracy z Zakładem Fermentacji i Biosyntezy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

zajmowałam się oceną wpływu promieniowania z zakresu UVB na stabilność wyżej 

wymienionych estrów w układach homo- i heterogenicznych. Rezultaty tych prac wskazały na 

proces fotodegradacji estrów, w wyniku którego powstaje m.in. α-tokoferol o czym świadczyły 

przeprowadzone testy z udziałem wolnego rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH*) 

oraz wykonane analizy HPLC. Powyższe badania, zawarte w osiągnięciu naukowym (Zał.4: 

I.1.4), rozszerzyłam o wpływ temperatury i atmosfery ochronnej na przebieg procesu 

fotodysocjacji. Wyniki tych badań przedstawiłam w rozdziale monografii „Bioprodukty – 

pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności” (Zał.4: II.B.2.2.), w postaci 

doniesień konferencyjnych (Zał.4: II.B.7.1.9; B.7.1.11; B.7.1.14.) oraz referatu wygłoszonego 

na konferencji krajowej (Zał.4: II.B.7.2.3.).  

 Głównymi metodami wykorzystanymi przeze mnie w eksperymentach mających na 

celu określenie mechanizmów odziaływania estrów z membranami lipidowymi były metody 

spektroskopowe, z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych DPH, TMA-DPH oraz 

ANS. Rozszerzeniem tych badań były pomiary wykonane techniką DSC we współpracy z 

Katedrą Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pomiary 

rozproszeń promieniowania rentgenowskiego (SAXS) wykonane w ramach współpracy z 

Zakładem Fizyki Makromolekularnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Przeanalizowano także, w ramach kontynuacji współpracy z Katedrą Spektroskopii Optycznej 

Politechniki Poznańskiej, zachowanie estrów w jedno- i dwuskładnikowych monowarstwach 

Langumira zawierających fosfolipidy DPPC. Zmierzyłam też potencjał zeta liposomów 
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zawierających estry oraz ich rozmiary techniką DLS. Wyniki badań były prezentowane na 

konferencjach krajowych i międzynarodowej w postaci plakatów (Zał.4: II.B.7.1.12; B.7.1.20; 

B.7.1.23; B.7.1.31), w formie ustnych referatów na konferencjach krajowych (Zał.4: II.B.7.2.4; 

B.7.2.5) oraz częściowo opublikowane w czasopiśmie „Molecules” (Zał.4: II.B.4.1.16). Część 

wyników uzyskanych dla szczawianu -tokoferolu została zawarta w publikacji wchodzącej w 

skład osiągniecia naukowego (Zał.4: I.1.5).  

 Najnowsze moje działania w obszarze związanym z tokoferolami dotyczą właściwości 

fizykochemicznych i antyoksydacyjnych nowo zsyntezowanego analogu α-tokoferolu: 1-karba 

α-tokoferolu. Pochodna ta różni się od α-tokoferolu obecnością tomu węgla w miejsce 

heterocyklicznego atomu tlenu O1. Badania te są kontynuacją wielkoletniej współpracy z 

Zakładem Chemii Produktów Naturalnych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedrą 

Spektroskopii Optycznej Politechniki Poznańskiej, jak również nawiązanej kilka lat temu 

współpracy z Katedrą Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   

Wykonano charakterystykę właściwości spektroskopowych oraz dokonano oceny 

właściwości przeciwutleniających badanego związku z wykorzystaniem wolnych rodników 

DPPH*. Określono zależność temperatury oraz entalpii głównego przejścia fazowego od 

stężenia 1-karba α-tokoferolu metodami kalorymetrycznymi (DSC), jednocześnie techniką 

Langumira oszacowano upakowanie i uporządkowanie monowarstwy DPPC/1-karba α-

tokoferol. Charakterystykę właściwości spektroskopowych oraz przeciwutleniających 1-karba 

α-tokoferolu zaprezentowano na konferencji naukowej (Zał.4: II.B.7.1.21), a całość wyników 

otrzymanych z pomiarów fluorescencji, DSC oraz izoterm monowarstw Langumira została 

opracowana i przygotowana w postaci manuskryptu do publikacji w czasopiśmie naukowym 

pod tytułem „Effect of new synthesized carba-tocopherol derivative on physical parameters of 

DPPC liposomes” (Zał.4: II.B.19.1.4).  

Związane z α-tokoferolem i jego pochodnymi badania i ich rezultaty, zostały 

zamieszczone w 6 pracach opublikowanych w czasopismach z listy JCR, z czego 5 stanowi 

osiągnięcie naukowe, a także w 1 rozdziale monografii naukowej i 22 komunikatach 

konferencyjnych, w tym 17 bezpośrednio związanych z omawianym osiągnięciem naukowym. 

Efekty prowadzonych nad -tokoferolem i jego pochodnymi badań naukowych prezentowałam 

również w formie referatów na 4 konferencjach naukowych (Zał.4: II.B.7.2.2 – B.7.2.5). 

  

 Jednocześnie poza opisanym powyżej głównym nurtem moich zainteresowań, w 

wyniku zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy z Katedrą Spektroskopii Optycznej 

Politechniki Poznańskiej uczestniczyłam w badaniach dotyczących organizacji molekularnej 

dwóch pochodnych barwnika perylenowego: 3,4,9,10-tetra (nalkoksykarbonylo) -perylenu w 

mono- i wielowarstwach Langmuira-Blodgett. Badania wykonane były w kooperacji z 

Zakładem Inżynierii Materiałów Polimerowych Polskiej Akademii Nauk z Łodzi oraz 

Zakładem Fizyki i Technologii Kryształów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Dla samych barwników oraz ich mieszanin z kwasem arachidowym uformowanych w filmy 
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jedno- i wielowarstwowe, wykonano pomiary widm absorpcyjnych i emisyjnych, czasów życia 

oraz zobrazowano za pomocą AFM. Biorąc udział w eksperymentach wykonywanych na 

Politechnice Poznańskiej poszerzałam swoje zainteresowania techniką Langmuira i 

Langmuira-Blodgett, a jednocześnie doskonaliłam swoje umiejętności pomiarowe w aspekcie 

rejestracji i analizy zaników fluorescencji. Wykorzystując technikę TCSPC opracowałam 

metodę pomiaru krzywych zaniku fluorescencji mono- i wielowarstw barwników 

przeniesionych metodą LB na podłoże stałe, którą wykorzystam w ramach omawianych badań. 

Rezultaty tych prac zaprezentowano w formie doniesień konferencyjnych (Zał.4: II.B.4.2.1; 

B.7.1.5) i opublikowano w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (Zał.4: II.B.4.1.11). 

Ponadto, w ramach współpracy z Zakładem Fizyki Makromolekularnej Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie doskonalenia warsztatu badawczego, 

uczestniczyłam także w badaniach modeli błon komórkowych metodami mikroskopii sił 

atomowych (AFM). Opracowana metoda immobilizowania liposomów na specjalnie 

przygotowanym podłożu z miki oraz podłożu krzemowym umożliwiła skanowanie anionowych 

liposomów w wodzie. Na podstawie wykonanych badań oszacowano wielkość liposomów 

przygotowanych metodą ekstruzji. Stwierdzono zbieżność wyników uzyskanych za pomocą 

mikroskopii sił atomowych, z wynikami uzyskanymi metodą dynamicznego rozpraszania 

światła (DLS). Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, że możliwe jest 

wykorzystanie techniki mikroskopii sił atomowych do określania rozkładów wielkości 

liposomów, a także perspektywicznie – do badania mechanicznych  parametrów  błony 

lipidowej w układach izotropowych, a także zmian tych parametrów w wyniku wprowadzenia 

do dwuwarstwy substancji modyfikujących (np. witamin, akrylamidu, substancji znakujących 

itp.). Wyniki tych prac zaprezentowano na konferencji krajowej (Zał.4: II.B.7.1.19).  

 

 W obszarze mojej działalności naukowej związanej z oddziaływaniem związków 

fenolowych z membranami i cyklodekstrynami chciałabym z kolei wyróżnić:  

- współpracę z zespołem z Katedry Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego;  

- współpracę z Łotewskim Państwowym Instytutem Uprawy Owoców (obecnie Instytut 

Ogrodnictwa Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego) w Dobele, Łotwa; 

We współpracy z Katedrą Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, brałam udział w realizowanych pracach badawczych związanych z 

tworzeniem kompleksów kwasów fenolowych pochodzących z kawy: chlorogenowego i 

kawowego, z β-cyklodekstryną. Prowadzone badania miały na celu określenie molekularnych 

mechanizmów powstawania kompleksów inkluzyjnych badanych związków w roztworach 

wodnych. Zastosowane w badaniach metody spektroskopowe pozwoliły na ilościowe 

określenie właściwości fizykochemicznych powstałych kompleksów oraz na wyjaśnienie 
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molekularnego mechanizmu obserwowanych oddziaływań. Uzyskane dane wskazały na 

tworzenie kompleksu 1:1 między β-cyklodekstryną a badanymi kwasami. Modelowanie 

molekularne potwierdziło obserwacje eksperymentalne oraz dostarczyło dodatkowego 

wyjaśnienia dotyczącego konformacji i udziału specyficznych interakcji między atomami 

zaangażowanymi w tworzenie kompleksu. Wyniki tych badań zostały przedstawione w 

publikacji (Zał.4: II.B.4.1.6).  

Kontynuacją badań dotyczących kwasu kawowego i chlorogenowego były prace 

badawcze prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej z Łotewskim Państwowym 

Instytutem Uprawy Owoców w Dobele (Łotwa) (obecnie Instytut Ogrodnictwa Łotewskiego 

Uniwersytetu Rolniczego). Dotyczyły one synergistycznego działania antyoksydacyjnego α-

tokoferolu i kwasów fenolowych (obecnych w kawie) w liposomach. W prowadzonych 

badaniach porównano aktywność przeciwutleniającą kwasów: kawowego, ferulowego i 

chlorogenowego, między sobą oraz z α-tokoferolem w układach liposomów PC i określono, 

czy te przeciwutleniacze mogą ze sobą współdziałać, aby zwiększyć całkowitą aktywność 

przeciwutleniającą. W tym celu wykorzystano AAPH jako model dla zewnętrznego układu 

generującego wolne rodniki oraz lipofilowy wskaźnik C11-BODIPY581/591 do badania 

procesu utleniania lipidów. Wyniki te, wraz z wynikami spektroskopowymi (sondy 

fluorescencyjnej DPH), wykorzystano do określenia możliwości lokalizacji przeciwutleniaczy 

w strukturze błony oraz do zinterpretowania możliwości interakcji między nimi. Uzyskane 

wyniki badań zostały zebrane w publikacji (Zał.4: II.B.4.1.13).    

  Równolegle włączyłam się w badania, prowadzone we współpracy z Instytutem 

Informatyki Politechniki Poznańskiej, związane z oddziaływaniem składników preparatów 

sojowych zawierających izoflawony (hydrolizowanych i niehydrolizowanych) oraz genisteiny 

i daidzeiny z fosfatydylocholinową membraną lipidową (PC). Wykonane badania 

spektroskopowe wykazały, że hydroliza izoflawonów zwiększała ich powinowactwo do 

hydrofobowego rdzenia membrany, natomiast flawonoidy zawarte w preparacie 

niehydrolizowanym, a także daidzeina tworzyły wiązania wodorowe z hydrofilową częścią 

dwuwarstwy. Ponadto wyniki wskazywały na podział daidzeiny odpowiednio między 

środowisko wodne i lipidowe. Stwierdzono, że tylko niewielka część daidzeiny obecnej w 

układzie jest ulokowana w hydrofilowym regionie membrany, a pozostała część znajduję się w 

fazie wodnej zawiesiny liposomów lub na granicy woda/membrana. Przeprowadzone 

doświadczenia z wykorzystaniem AAPH oraz C11-BODIPY581/591 wykazały, że anionowa 

forma daidzeiny skuteczniej zapobiega peroksydacji lipidów membrany w porównaniu z 

obojętną jej postacią (Zał.4: II.B.4.1.7). 

  Wyniki badań dotyczących związków fenolowych nie tylko opublikowano w 

czasopismach naukowych, ale również przedstawiono w postaci doniesień konferencyjnych 

(Zał.4: II.B.7.1.24; B.7.1.25) oraz referatu wygłoszonego przeze mnie na konferencji krajowej 

(Zał.4: II.B.7.2.1).  
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Oprócz przedstawionych powyżej obszarów badawczych, chciałabym wspomnieć o 

moim zaangażowaniu w badania realizowane m.in. we współpracy: 

- z Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, dotyczące oddziaływań 

związków fenolowych z nasion łubinu z białkami o aktywności enzymatycznej. Do takich 

białek zaliczamy γ-konglutynę, która jest zdolna do zmniejszania glikemii u zwierząt i ludzi. 

W badaniach wykazano, że globuliny z nasion łubinu wąskolistnego (L. angustifolius) są 

zdolne do tworzenia kompleksów z natywnymi flawonoidami występującymi w tych 

nasionach, głównie z C-glikozydami apigeniny (witeksyną). W wyniku hydrolizy globulin 

enzymami charakterystycznymi dla przewodu pokarmowego, zaobserwowano uwalnianie 

flawonoidów z kompleksów. Do szczegółowego scharakteryzowania tego zjawiska 

wykorzystano technikę HPLC-MS i spektroskopię fluorescencyjną. Stwierdzono, że 

flawonoidy uwalniane z globulin w wyniku trawienia katalizowanego pankreatyną tworzyły 

kompleksy z oporną na ten enzym γ-konglutyną. Efekty prowadzonych prac przedstawiono w 

publikacji naukowej (Zał.4: II.B.4.1.8).  

- z Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Katedrą Chemii 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedrą Chemii Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie oraz kilkoma jednostkami Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach tej współpracy wykonano eksperymenty 

mające na celu ocenę zdolności do tworzenia błon dla pięciu ekstraktów żółtka jaja kurzego. 

Składy ekstraktów analizowano pod kątem zawartości fosfolipidów, frakcji polarnej i 

niepolarnej, cholesterolu, karotenoidów i tokoferoli. Szczegółowa analiza składników 

wykazała, że mają one decydujący wpływ na przepuszczalność błony lipidowej, podczas gdy 

zawartość składników w niskim stężeniu wpływała na potencjał zeta i średnią wielkość 

utworzonych z nich liposomów. Moim udziałem w omawianych badaniach było określenie 

przepuszczalności membran utworzonych z badanych ekstraktów. Efekty uzyskane w ramach 

powyższej współpracy opublikowano w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (Zał.4: 

II.B.4.1.15).  

- z jednostkami UAM: Zakładem Biofizyki Molekularnej i Zakładem Syntezy i Struktury 

Związków Organicznych oraz Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

Dzięki tej współpracy poszerzałam moje dotychczasowe doświadczenie w analizie rozmiarów 

cząstek o nowe techniki pomiarowe. Prace porównawcze wykonane różnymi metodami 

wyznaczania promienia hydrodynamicznego wykonane były na przykładzie polimeru 

fluorescencyjnego opartego na bazie heptafluoro-n-butyl metakrylatu. Zastosowane metody: 

dynamicznego rozpraszania światła (ang. dynamic ligh scattering – DLS), spektroskopii 

korelacji fluorescencji (FCS) oraz technika analizy ruchu nanocząstek (ang. nanoparticle 

tracking analysis – NTA) okazały się kompatybilnymi metodami wyznaczania promienia 

hydrodynamicznego. Wyniki tych badań zaprezentowano w formie posteru (Zał.4: II.B.7.1.18).  
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6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę. 

 

6.1. Działalność dydaktyczna.  

Od początku mojej pracy w Katedrze Fizyki (obecnie Katedrze Fizyki i Biofizyki) 

brałam czynny udział w przygotowywaniu i modernizacji ćwiczeń laboratoryjnych 

znajdujących się w studenckiej pracowni fizycznej i biofizycznej Katedry. Od roku 2011 

zajmowałam się opracowywaniem i uaktualnianiem instrukcji oraz protokołów dotyczących 

poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Dokonałam modernizacji już istniejących ćwiczeń 

oraz opracowałam i ustawiłam nowe zestawy laboratoryjne. Samodzielnie zaprojektowałam i 

wykonałam stanowisko pomiarowe do wyznaczania ogniskowych soczewek skupiających i 

rozpraszających ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bessela. Przygotowałam również opis 

przebiegu tego ćwiczenia wraz ze wstępem teoretycznym, który umieszczony został w 

protokole do ćwiczenia. Ćwiczenie zostało włączone do harmonogramu ćwiczeń 

laboratoryjnych w ramach działu Optyka w pracowni studenckiej od października 2008 roku. 

Samodzielnie przygotowałam również stanowisko pomiarowe do wyznaczania stężenia białka 

metodą refraktometryczną wraz z opisem przebiegu tego ćwiczenia i wstępem teoretycznym, 

który umieszczony został w protokole do ćwiczenia. Samo ćwiczenie zostało włączone do 

harmonogramu ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni studenckiej dla kierunku Weterynaria od 

października 2011 roku.  

W roku 2014, w ramach doskonalenia procesu dydaktycznego w Katedrze Fizyki i  

Biofizyki, zajęłam się przygotowaniem przeznaczonej dla studentów ankiety oceny zajęć 

dydaktycznych. Ankieta służyła do oceny realizacji procesu kształcenia w trakcie ćwiczeń 

laboratoryjnych z fizyki i biofizyki. Zmodyfikowałam w tym celu arkusz ankiety oceny zajęć 

dydaktycznych, który opracowałam w ramach pracy dyplomowej pt.: „Ankietyzacja studentów 

jako narzędzie do zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia” realizowanej w ramach 

studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w świetle wymagań norm ISO 9000:2000” 

organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Jakości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(Zał.6b). Na podstawie wypełnianych przez studentów ankiet, corocznie opracowałam wyniki 

tych ankiet.   

Od początku mojej pracy realizowałem zajęcia dydaktyczne często w wymiarze 

przekraczającym wymagane pensum (ok. 20 %). Jako asystent prowadziłam zajęcia 

laboratoryjne z fizyki dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

z przedmiotu fizyka i biofizyka na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziale 

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Jako adiunkt prowadziłam zajęcia 

laboratoryjne z fizyki dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

z przedmiotu fizyka, biofizyka i fizyka z elementami biofizyki na Wydziale Leśnym, Wydziale 

Melioracji i Inżynierii Środowiska, Wydziale Technologia Drewna, Wydziale Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu, Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydziale Medycyny 
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Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu. 

Po awansie na stanowisko adiunkta dodatkowo powierzono mi prowadzenie wykładów. Od 

2010 roku do chwili obecnej prowadzę wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla 

studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na Wydziale Melioracji i Inżynierii 

Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. W latach 2013 - 2018 prowadziłam wykłady 

łączone dla kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna. Ponadto 

od roku 2009 prowadziłam wykłady z fizyki dla studentów pierwszego roku studiów 

niestacjonarnych na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na kierunku Technika Rolnicza i 

Leśna, w latach 2011-2013 na kierunku Ekoenergetyka, w latach 2014-2016 na kierunku 

Inżynieria Rolnicza, a w roku 2017 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na 

kierunku Ogrodnictwo. Od roku 2017 do chwili obecnej prowadzę również wykład z 

przedmiotu fizyka dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.  

  W semestrze zimowym 2019/2020 zostałam powołana jako wykładowca w projekcie 

pn.: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej 

Wielkopolski” (POWR.03.05.00-00-ZR42/18) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Zał.4: II.B.15.1; 

Zał.6b), w ramach którego prowadziłam zajęcia z fizyki dla kierunku Geotechnologie, 

hydrotechnika, transport wodny.  

  W czerwcu 2020 roku zostałam uczestniczką programu wsparcia dla kadry 

dydaktycznej "PKD - Program Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni" 

prowadzonego w ramach projektu "Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu" (POWR.03.05.00-00-Z218/17) w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Zał.4: II.B.15.2; Zał.6b). Pod koniec 

września 2020 roku uczestniczyłam w pierwszych kursach organizowanych w ramach projektu, 

dotyczących tworzenia treści do materiałów dydaktycznych w formie e-lerningu (Blended 

learning) (Zał.6b).  

 

6.2. Działalność organizacyjna.  

Poza działalnością naukową i dydaktyczną w przeciągu całego okresu zatrudnienia 

starałam się uczestniczyć w działalności organizacyjnej zarówno rodzimej Katedry, jak również 

Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Uniwersytetu. Od początku zatrudnienia w 

Katedrze Fizyki i Biofizyki (dawniej Katedrze Fizyki) sprawowałam opiekę nad laboratorium 

biofizyki molekularnej znajdującym się w Katedrze, w szczególności nad układem do 

pomiarów czasów życia metodą zliczania pojedynczych fotonów (TCSP) znajdującym się w 

laboratorium biofizyki Katedry. 

W latach 2013 – 2017 byłam członkiem Rady Katedry Fizyki i Biofizyki UP z ramienia 

związku zawodowego „Solidarność”. W październiku 2017 zostałam wybrana do Rady Katedry 

Fizyki i Biofizyki UP jako przedstawiciel adiunktów i asystentów. W ramach aktywności 
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organizacyjnej na rzecz Wydziału w styczniu 2017 roku zostałam powołana jako członek 

Komisji ds. parametryzacji Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu (Zał.6b).  

W grudniu 2015 roku zostałam powołana w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej 

(UKW) na kadencję 2016-2019 (Zał.6b). Z dniem 18 grudnia 2019 roku zostałam ponownie 

powołana w skład UKW na kadencję 2020-2024 (Zał.6b), gdzie w ramach utworzonych przez 

Przewodniczącego UKW podzespołów, brałam czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu 

wyborów członków Kolegium Elektrów UPP oraz członków Senatu UPP.  

Od 2008 roku jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego 

(PTBF), czynnie uczestnicząc w organizowanych przez Oddział Poznański Towarzystwa 

seminariach naukowych. Ponadto od 2013 roku pełnię funkcję skarbnika Oddziału 

Poznańskiego PTBF, gdzie w ramach powierzonych obowiązków m.in. corocznie 

przygotowuję sprawozdanie finansowe dla Zarządu Głównego PTBF. 

 

6.3. Działalność popularyzująca naukę lub sztukę.  

We wrześniu 2009 roku brałam udział w organizacji I Edycji Nocy Naukowców na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zał.6b). Czynnie uczestniczyłam w 

przygotowaniach do pokazów i w prezentacji eksperymentów fizycznych pt. „Współczesny 

kocioł czarownic czyli kuchenka mikrofalowa w/od kuchni”. Brałam również udział w 

pokazach eksperymentów fizycznych przygotowanych przez pracowników Katedry Fizyki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Makijaż natury, czyli pejzaże światłem 

malowane” w II Edycji Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 

2010 roku (Zał.6b). W marcu 2011 roku uczestniczyłam w przygotowaniach i pokazach 

eksperymentów fizycznych na XIV Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. 

W 2019 roku nawiązałam współpracę z fundacją Uniwersytet Dzieci oddział Poznański, 

w ramach której w listopadzie 2019 roku prowadziłam zajęcia warsztatowe dla studentów 

Fundacji w zakresie „Tematy” pt. „Jak powstaje białe światło LED” (Zał.6b).  

W styczniu 2020 roku brałam udział w prowadzeniu pozaszkolnych zajęć edukacyjnych 

w Katedrze Fizyki i Biofizyki pt. „Fizyka na co dzień” w ramach „Uniwersytetu Młodych 

Przyrodników” (POWR.03.01.00-00-T204/18), projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Zał.4: II.B.15.3; Zał.6b).   
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7. Inne ważne informacje dotyczące kariery zawodowej. 

7.1. Dorobek publikacyjny 

Pełna lista moich osiągnięć naukowych znajduje się w Załączniku 4 do wniosku o 

wszczęcie postępowania habilitacyjnego (Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, 

stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny). W tabeli 1 zestawiono dorobek 

publikacyjny przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a w tabeli 2 (str. 39) znajduje 

się zestawienie publikacji naukowych.  

 
Tabela 1. Zestawienie dorobku publikacyjnego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

 

Przed uzyskaniem 
stopnia 
naukowego 
doktora 

Po uzyskaniu 
stopnia 
naukowego 
doktora 

Łącznie  

1. Publikacje naukowe     

1.1. Publikacje w czasopismach uwzględnionych w 
bazie JCR 

1 16 17 

    -  w tym wykorzystane w rozprawie 
       habilitacyjnej 

- (5)  

1.2.  Publikacje w czasopismach naukowych nie 
objętych wykazem MNiSW 

1 - 1 

1.3. Rozdziały w monografiach  - 2 2 

1.4. Pełnotekstowe, recenzowane prace 
konferencyjne 

2 1 3 

Razem publikacje 4 19 23 

2. Projekty naukowo-badawcze    

2.1. Projekty badawcze finansowane przez NCN, 
NCBiR lub MNiSW 

- 2 2 

2.2. Projekty badawcze finansowane przez UP w 
Poznaniu  

- 2 2 

2.3. Projekty badawcze finansowane z innych źródeł  - 1 1 

Razem projekty   5 5 

3. Doniesienia konferencyjne    

3.1. Komunikaty naukowe prezentowane w formie 
posterów na konferencjach międzynarodowych 

3 8 11 

3.2. Komunikaty naukowe prezentowane w formie 
posterów na konferencjach krajowych  

3 20 23 

3.3. Referaty wygłoszone na konferencjach 
naukowych 

- 5 5 

Razem doniesienia  6 33 39 

Sprawozdania z badań, grantów - 3 3 
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 Tabela 2. Zestawienie oryginalnych prac twórczych  

Lp. Czasopismo  Ilość   
Punkty 

MNiSW* IF**  IF5-letni 
Liczba 

cytowań 

 Wchodzące w skład Osiągniecia   

1. 
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy (2009) 

1 30 1.566 2.848 12 

2. Biophysical Chemistry (2010) 1 20 2.108 1.927 7 

3. Materials Science and Engineering C (2016) 1 30 4.164 5.364 8 

4. 
Journal of Photochemistry and Photobiology B: 
Biology (2016)  

1 30 2.673 4.010 1 

5. Chemistry and Physics of Lipids (2018) 1 25 2.536 2.791 9 

 Razem (pozycje 1-5) 5 135 13.047 16.940 37 

 Pozostałe    

6. Molecular Physics Reports (2002) 1 - - - 0 

7. Acta Physica Polonica A (2003) 1 15 0.473 0.548 0 

8. Food Chemistry (2009) 1 40 3.146 6.219 68 

9. 
Journal of Photochemistry and Photobiology B: 
Biology (2009) 1 30 1.871 4.010 27 

10. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 
(2012) 1 45 2.906 4.289 20 

11. Central European Journal of Physics (2012) 1 25 0.905 1.012a 0 

12. Food Chemistry (2014) 1 40 3.391  6.219 18 

13. Optical Materials (2015)  1 35 2.183 2.521 8 

14. 
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy (2015)  

1 30 2.653 2.848 8 

15. European Food Research and Technology (2015) 1 30 1.433 2.341 24 

16. Journal of Luminescence (2017) 1 35 2.732 2.824 2 

17. Journal of Food Science (2018) 1 30 2.081 2.693 3 

18. Molecules (2020) 1 100 3.267  3.589 0 

19. Rozdziały w monografiach (2010, 2016) 2 8 - - 0 

20. 
Pełnotekstowe, recenzowane prace konferencyjne 
(2x2001, 1x2011) 3 - - - 0 

 Razem (pozycje 6-20) 18 463 27.936 39.113 178 
  

 Razem (pozycje 1-20) 23 598 40.983 56.053 215 

 

* Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów przyznawanych za publikacje 
w tych czasopismach. Dla publikacji z 2020 roku punkty przyznano zgodnie z komunikatem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z przypisaną 
liczbą punktów.   
** Impact Factor (z JCR) zgodnie z rokiem wydania.  
a  wartość IF5-letni obliczona na podstawie ostatnich danych z 2016 roku, w którym czasopismo znajdowało się 
w wykazie JCR 
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Dotychczas opublikowałam 23 pozycje w tym: 17 w czasopismach znajdujących się w 

bazie JCR oraz 1 w czasopiśmie spoza bazy JCR, 2 rozdziały w monografiach naukowych i 3 

pełnotekstowe, recenzowane prace konferencyjne. Mój całkowity dorobek naukowy według 

punktacji MNiSW wynosi 598 punktów (w tym 135 stanowi podstawę wniosku 

habilitacyjnego). Sumaryczny Impact Factor (IF) dla opublikowanych prac, według listy JCR, 

zgodnie z rokiem opublikowania to 40.983 (IF5-letni = 56.053). Po wyłączeniu 5 prac 

stanowiących szczególne osiągnięcie naukowe (IF** = 13.047, IF5-letni = 16.940, MNiSW* = 

135 pkt.), wartość mojego pozostałego dorobku naukowego wynosi IF** = 27.936, IF5-letni = 

39.113 i MNiSW* = 463 pkt. Liczba cytowań z pominięciem autocytowań według bazy Web 

of Science – 198, Index Hirscha - 8.  

 

7.2. Udział w konferencjach 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora brałam udział w 4 konferencjach 

naukowych w tym 1 konferencji krajowej, w organizację której byłam zaangażowana jako 

członek komitetu organizacyjnego oraz 3 o zasięgu międzynarodowym, na których wyniki 

swoich prac badawczych prezentowałam łącznie w postaci 6 plakatów w języku angielskim 

(Zał.4: II.A.2.1.1 – A.2.1.6). Po obronie pracy doktorskiej uczestniczyłem w 14 konferencjach 

naukowo-technicznych krajowych i 6 o zasięgu międzynarodowym, na których prezentowałem 

w formie plakatu lub referatu (4 wygłoszonych w języku polskim, 1 w języku angielskim) 

rezultaty dotychczasowej mojej pracy naukowej.  

Łącznie jestem współautorką 37 komunikatów konferencyjnych (w tym 6 przed 

uzyskaniem stopnia naukowego doktora), 11 w języku polskim, 26 w języku angielskim, z 

czego 2 opublikowane zostały w czasopismach znajdujących się w bazie JCR, oraz 3 

pełnotekstowych, recenzowanych prac konferencyjnych w języku angielskim.  

 

7.3. Udział w projektach badawczych 

W trakcie pracy na stanowisku adiunkta brałam udział – jako wykonawca – w realizacji 

jednego projektu badawczego KBN (Zał.4: II.B.9.1), jednego projektu badawczego NCN 

(Zał.4: II.B.9.2) oraz jednego interdyscyplinarnego projektu badawczego o charakterze 

międzyuczelnianym (Zał.4: II.B.16.2). W latach 2009-2010 byłam kierownikiem projektu 

badawczego realizowanego w ramach Badań Własnych WNoŻiŻ UP w Poznaniu (Zał.4: 

II.B.16.1), a w roku 2011 byłam kierownikiem projektu badawczego realizowanego w ramach 

dotacji celowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców na WNoŻiŻ UP w 

Poznaniu (Zał.4: II.B.16.3).  
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7.4. Współpraca z jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, działalność 

międzynarodowa  

Podczas pracy na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki UPP nawiązałam 

współpracę z licznymi naukowcami łącznie z 15 różnych jednostek naukowych z kraju oraz 

jedną jednostką zagraniczną. Szczegółowy wykaz ośrodków naukowych, z którymi dotychczas 

współpracowałam, znajduje się w Załączniku 4: II.B12. Efektem tej współpracy jest 13 

artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR, 1 rozdział w monografii naukowej, 

1 pełnotekstowa, recenzowana praca konferencyjna oraz liczne doniesienia konferencyjne.  

Mój dorobek jest doceniany na arenie międzynarodowej, o czym świadczą zaproszenia 

nadsyłane od wydawców i edytorów czasopism naukowych o światowym zasięgu (Zał.4: 

II.B.13). Jestem m.in. Redaktorem Tematycznym („Topic Editor”) czasopisma Molecules, a 

we wrześniu 2020 roku otrzymałam zaproszenie do pełnienia funkcji „Guest Editor” wydania 

specjalnego nt.:”Analysis of foods and food components on molecular level” w tym 

czasopiśmie (Zał.6b). Ponadto jestem członkiem Rady Recenzentów czasopisma Antioxidants 

oraz czasopisma Novel Techniques in Nutrition and Food Science.  

Również w odpowiedzi na zaproszenia edytorów wykonałam dotychczas 34 recenzje 

prac naukowych dla czasopism o zasięgu międzynarodowym, m.in. dla: Acta Scientiarum 

Polonorum Technologia Alimentaria, Molecules, Antioxidants, Foods, BBA-Biomembranes, 

Physical Chemistry Chemical Physics, Novel Techniques in Nutrition and Food Science 

(Zał.6b). Szczegółowe zestawienie wykonanych recenzji znajduje się w Załączniku 4: II.B.14.  

 

7.5. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

Należy zaznaczyć, że wyniki badań dotyczących oddziaływania β-glukozydu α-

tokoferolu z membranami z wykorzystaniem sondy DPH i zjawiska rezonansowego 

przekazywania energii (FRET), prezentowane przez mnie w formie plakatu na konferencji 

XXXVI Colloquium Colloquium Spectroscopium Internationale (Budapeszt, Węgry 2009r.), 

zostały docenione na arenie międzynarodowej, otrzymując nagrodę za najlepszy poster 

ufundowaną przez Analytical and Bioanalytical Chemistry (Springer) (Zał.4: II.B.19.2.2; 

Zał.6b). Warte uwagi jest także wyróżnienie otrzymane w postaci Dyplomu za zajęcie I miejsca 

w konkursie na najlepiej zaprezentowany poster, którego byłam współautorką, prezentujący 

efekty działania bursztynianu α-tokoferolu na właściwości fizykochemiczne oraz strukturalne 

liposomów DPPC, podczas XLIV Konferencji Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej 

Akademii Nauk w 2019 roku (Zał.4: II.B.19.2.3). Realizując projekt interdyscyplinarny 

otrzymałam stypendium ufundowane przez The European Biophysical Societies Association 

(EBSA) na udział w konferencji naukowej pt. The 8th European Biophysics Congress 

(Budapeszt, Węgry 2011r.) (Zał.4: II.B.19.2.1; Zał.6b), a tym samym możliwość 

zaprezentowania na konferencji międzynarodowej wyników przeprowadzonych w ramach tego 

projektu badań. Ponadto w roku 2019 i 2020 otrzymałam nagrodę II stopnia JM Rektora UP w 




