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1. Imię i Nazwisko 

 

Artur Edward Szwengiel 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskie 

 

 magister inżynier w zakresie technologii żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności, 2 października 2002 r. 

- tytuł pracy magisterskiej: „Izolacja i charakterystyka substancji pozyskiwanych 

z podłoży hodowlanych Bacillus subilis” 

 

Promotor: dr Maria Czarnecka 

 

 doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Akademia 

Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, 18 grudnia 2007 r. 

- tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza lewanu i jego właściwości funkcjonalne” 

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

 01.10.2006 – 30.09.2008 

- asystent w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydziału 

Technologii Żywności, Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

 

 01.10.2008 – do chwili obecnej 

- adiunkt w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydziału 

Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

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

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

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

habilitowanego jest cykl powiązanych tematycznie publikacji naukowych ujętych pod 

wspólnym tytułem: 

„Badanie struktury molekularnej polisacharydowych składników żywności 

z zastosowaniem technik chromatografii wykluczania z potrójną detekcją” 

 

b) Publikacje stanowiące osiągnięcie (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok 

wydania, nazwa wydawnictwa) 

 

1. Szwengiel, A., Lewandowicz G. & Nowak J. 2016. Advantages and disadvantages of the use of aqueous 

and organic GPC columns for the separation of starch macromolecules. In Proceedings of the 12th 

International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Czech Republic: Czech Chemical Society, 

2016, eds. R. Rapkova, J. Copikova & E. Sarka, 71-76. 

(MNiSW2017: 15*, publikacja indeksowana WoS) 

 

2. Szwengiel, A. & Bednarek M. 2016. Optimisation of dissolution conditions of potato starch for aqueous 

SEC. In Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Czech 

Republic: Czech Chemical Society, 2016, eds. R. Rapkova, J. Copikova & E. Sarka, 259-264. 

(MNiSW2017: 15*, publikacja indeksowana WoS) 

 

3. Szwengiel, A., Lewandowicz, G., Górecki, A. R., & Błaszczak, W. (2018). The effect of high 

hydrostatic pressure treatment on the molecular structure of starches with different amylose 

content. Food Chemistry. 240. 51-58. 

(IF2017: 4,946, MNiSW2017: 40 pkt.) 

4. Le Thanh-Blicharz, J., Błaszczak W., Szwengiel A., Paukszta D.& Lewandowicz G. (2016) Molecular 

and supermolecular structure of commercial pyrodextrins. Journal of Food Science, 81, C2135-C2142. 

(IF2016: 1,815, MNiSW2017: 30 pkt.) 

 

5. Szwengiel, A. & Stachowiak B. (2016) Deproteinization of water-soluble beta-glucan during acid 

extraction from fruiting bodies of Pleurotus ostreatus mushrooms. Carbohydrate Polymers, 146, 310-

319. 

(IF2016: 4,811, MNiSW2017: 40 pkt.) 
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6. Szwengiel, A. & Nkongha G. L.: Influence of acid depolymerization parameters on levan molar mass 

distribution and its utilization by bacteria. Carbohydrate Polymers (2018), 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.11.029 

 (IF2017: 5,158, MNiSW2017: 40 pkt.) 

 

 Sumaryczny impact factor (IF) – 16,730 

 Punkty MNiSW – 180 

 

Oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich 

w powstanie prac stanowiących osiągnięcie, znajdują się w załączniku 6. 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Polisacharydy należą do poliacetali, w których cząsteczki prostych cukrów połączone 

są wiązaniami glikozydowymi. Makrocząsteczki te są szeroko rozpowszechnione 

w przyrodzie, syntetyzowane są przez rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy. W organizmach 

żywych pełnią przede wszystkim funkcje zapasowe i strukturalne, część z nich jest wysoce 

biologicznie aktywna. Masa molowa polisacharydów może osiągać kilka milionów g/mol, 

strukturalnie polisacharydy można zaliczyć do homopolimerów lub heteropolimerów 

(kopolimerów). Zbudowane są z takich monomerów jak: pentozy, heksozy, zawierają także 

nie cukrowe związki. Większość polisacharydów obecnie stosowanych w przemyśle 

spożywczym jest pochodzenia roślinnego, na rynku obecne są także polisacharydy 

pozyskiwane z mikroorganizmów i grzybów wieloowocnikowych. 

Podstawową właściwością związku wielkocząsteczkowego jest polidyspersyjność 

czyli występowanie cząsteczek o identycznej budowie chemicznej, ale różniących się 

długością łańcucha. Właściwości fizyczne, mechaniczne i przerobowe polimeru w istotny 

sposób zależą od masy molowej. Do opisu takich układów stosowane są metody statystyczne, 

a jedną z najważniejszych charakterystyk jest funkcja rozkładu mas molowych opisująca 

częstość występowania w próbce makrocząsteczek o określonej masie molowej. Do celów 

praktycznych najczęściej wystarczające jest oznaczenie średnich mas molowych. 
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Powszechnie stosowanymi technikami w oznaczaniu mas molowych i ich rozkładów, 

gdzie znaczenie ma liczba makrocząstek (Mn – liczbowa średnia masa molowa), a nie ich 

masa są: pomiar stężenia grup końcowych, pomiar podwyższenia temperatury wrzenia lub 

obniżenia temperatury topnienia, pomiar ciśnienia osmotycznego roztworu polimeru 

o znanym stężeniu. Wagowo średnia masa molowa (Mw) jest oznaczana w pomiarach 

rozpraszania światła, gdzie znaczenie mają wymiary makrocząsteczki, a więc jej masa. 

Pomiar szybkości sedymentacji w ultrawirówce pozwala określić średnią trzeciego rzędu, 

tzw. Mz (Z-średnia masa molowa). Oznaczenie granicznej liczby lepkościowej [η] próbki 

pozwala na pomiar lepkościowo średniej masy molowej (Mv). Metody oznaczania stężenia 

grup końcowych, metody osmometryczne i metody rozpraszania światła są metodami 

absolutnymi. Chromatografia wykluczania (Size Exclusion Chromatography, SEC), gdzie 

stosuje się detektor rozpraszania światła jest również techniką bezpośrednią (absolutną) 

podobnie jak spektrometria mas. 

Systematyzując, wzmiankowane średnie masy molowe definiuje się następująco: 

 - wartość Mn jest średnią masą molową pierwszego rzędu, opisuje ją zależność: 

𝑁𝑀𝑛 = ∑𝑁𝑖𝑀𝑖, gdzie N – liczba makrocząsteczek w próbce, Ni – liczba 

makrocząsteczek o masie Mi, ∑𝑁𝑖𝑀𝑖 – masa próbki, 

 - wartość Mw jest masą molową drugiego rzędu, opisuje ją zależność: 

𝑊𝑀𝑛 = ∑𝑤𝑖𝑀𝑖, gdzie masa całkowita próbki (W) jest równa sumie mas 

makrocząsteczek (∑𝑤𝑖) wszystkich typów, czyli o masie molowej Mi, 

 - wartość Mv jest zbliżona liczbowo do Mw, jednak charakteryzuje się dużą łatwością 

oznaczania (pomiary wiskozymetryczne), ogólnie można Mv opisać wzorem 

 𝑀𝑛 = ((∑𝑁𝑖𝑀𝑖
1+∝)/(∑𝑁𝑖𝑀𝑖))

1/∝, gdzie α – stała zależna od rodzaju polimeru 

i stosowanego rozpuszczalnika, w praktyce laboratoryjnej Mv oblicza się z równania  

[𝜂] = 𝐾𝑀𝑣ᵅ, gdzie [η] – lepkość graniczna, K i a są współczynnikami stałymi dla 

danego układu polimer-rozpuszczalnik, 

 - wartość Mz stosuje się rzadziej, jest to średnia masa molowa trzeciego rzędu, opisuje 

ją zależność 𝑀𝑧 = (∑𝑁𝑖𝑀𝑖
3)/(∑𝑁𝑖𝑀𝑖

2). (Kryszewski & Penczek, 2001) 

Zastosowanie technik sprzężonych jak chromatografia wykluczania z potrójna 

detekcją (Size Exclusion Chromatography-Triple Detection Array, SEC-TDA) pozwala 

skojarzyć ze sobą frakcjonowanie makrocząsteczek ze względu na ich objętość 

hydrodynamiczną z pomiarem stężenia (różnicowy detektor refraktometryczny, RI), masy 

molowej (detektor rozpraszania światła laserowego, LS) i lepkości (detektor 
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wiskozymetryczny, Visc). Metoda ta (SEC-TDA) ze względu na swoje możliwości 

analityczne pozwala nie tylko na badanie struktury molekularnej próbki, ale także może być 

doskonałym narzędziem w optymalizacji procesów ekstrakcyjnych i hydrolizy. 

W autoreferacie zastosowano termin SEC, jako określenie metody, która łączy dwie 

techniki pomiarowe, mianowicie GPC (Gel Permeation Chromatography), tzw. organiczna 

chromatografia SEC, gdzie zastosowanie znajdują organiczne eluenty oraz GFC (Gel 

Filtration Chromatography), tzw. wodna SEC, gdzie zastosowanie znajdują eluenty bazujące 

na wodzie (głównie wodne roztwory soli). W literaturze najczęściej określenia SEC i GPC 

stosuje się wymiennie, a GFC jest używane rzadko, najczęściej nie stosuje się rozróżnienia 

między GPC i GFC. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International 

Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) zaleca stosowanie dwóch terminów, 

mianowicie SEC lub GPC. Jednakże w niniejszym autoreferacie posłużono się określeniami 

GPC i GFC dla zróżnicowania rozdziałów z organicznym i nieorganicznym eluentem 

(Mojsiewicz-Pieńkowska, 2014). 

Technika SEC jest powszechnie stosowana do oceny dystrybucji mas molowych 

polimerów, stosowane detektory determinują z kolei sposób estymacji średnich mas 

molowych. Zastosowanie detektora stężeniowego (dla polisacharydów jest to detektor 

refraktometryczny) pozwala jedynie szacować względne masy cząsteczkowe, co wymusza 

jednocześnie konieczność przygotowania krzywej kalibracyjnej. Podstawową wadą tego 

rozwiązania jest zależność szacowanych mas molowych od struktury samego standardu, która 

rzutuje na jego objętość elucji. Włączenie do układu chromatograficznego detektora 

wiskozymetrycznego pozwala przygotować tzw. uniwersalną kalibrację (Mw·[η] w funkcji 

objętości retencji), zgodnie z zależnością Mw·[η] = 5/2·NA·Vh, gdzie Mw – wagowo średnia 

masa molowa, [η] – lepkość graniczna, NA – liczba Avogadra, Vh – objętość 

hydrodynamiczna. Podstawową zaletą uniwersalnej kalibracji jest wyeliminowanie problemu 

zróżnicowania struktury próbki i standardu, ponieważ detektor wiskozymetryczny mierzy 

bezpośrednio·[η], która jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości molekularnej (molecular 

density) rozumianej, jako upakowanie makrocząsteczki. Detektor wiskozymetryczny pozwala 

poza szacowaniem średnich mas molowych uzyskać dane o wielkości cząsteczek (Rh – 

promień hydrodynamiczny i Vh) i informację strukturalną na podstawie [η], dlatego też [η] 

jest ważnym parametrem w praktyce przemysłowej. Dodatkowo wyrażenie Marka-Houwinka 

([η] = K·Mv
a
, gdzie K i a są stałymi charakterystycznymi dla danego układu polimer-

rozpuszczalnik, Mv – masa lepkościowo średnia) pozwala oszacować zmiany strukturalne 
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polimeru takie jak konformacja i stopień rozgałęzienia analizując zależność log[η] w funkcji 

logarytmu masy molowej. 

Zastosowanie detektora rozpraszania światła umożliwia wyznaczenie bezwzględnej 

masy molowej próbki, dodatkową zaletą jest brak konieczności przygotowania krzywej 

kalibracyjnej, ponieważ intensywność światła rozproszonego jest wprost proporcjonalna do 

masy molowej. Zastosowanie trzech wzmiankowanych detektorów to SEC z potrójną detekcją 

(TDA). Sposób szacowania parametrów w SEC-TDA został przybliżony w pracy (Szwengiel 

i inni (2016). 

 

 

Cel naukowy podjętych prac 

 

 Skrobia stanowi jeden z najważniejszych składników energetycznych żywności, jest 

również polimerem powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym, papierniczym, 

biopaliw i farmaceutycznym. Struktura skrobi jest złożona ze względu na występowanie 

dwóch frakcji o odmiennej architekturze molekularnej. Zastosowanie skrobi w produkcji 

żywności wymaga znajomości związku miedzy jej strukturą a właściwościami 

fizykochemicznymi. Jednakże wciąż nie ma wypracowanych procedur, które definiowałyby 

najlepszą metodę charakteryzowania struktury skrobi. Otwarty pozostaje, zatem problem, jak 

przygotować i jak mierzyć dystrybucję mas molowych, aby uzyskać rezultaty, które nie tylko 

odzwierciedlają rzeczywistą masę makrocząsteczek, ale też będą parametrami użytecznymi 

w praktycznym ujęciu. Dlatego też w pracach wskazanych, jako osiągnięcie naukowe, mój 

główny nurt dotyczył badań nad strukturą molekularną skrobi. 

 Polisacharydy w żywności poza funkcją energetyczną i teksturotwórczą wykazują 

również właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, immunostymulacyjne 

i prebiotyczne. Właściwości te determinowane są nie tylko przez konfigurację polimeru, ale 

także dystrybucje mas molowych i konformację, w przypadku polimerów rozgałęzionych 

również statystyczna charakterystyka rozkładu węzłów rozgałęzień wzdłuż głównego 

łańcucha polimeru jest składową mikrostruktury takiego polimeru. Polisacharydy biologicznie 

aktywne w tym prebiotyki to druga grupa polimerów, których właściwości funkcjonalne 

w dużym stopniu zależą od ich struktury molekularnej. Zagadnienie to również wpisuje się 

również w nurt moich zainteresowań naukowych. Dlatego też, w moim osiągnięciu 

naukowym prezentuję prace, gdzie chromatografia z potrójną detekcją została wykorzystana 

w analizie strukturalnej dekstryn żółtych (zwanych również pirodekstrynami), optymalizacji 
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ekstrakcji ß-glukanu z boczniaka ostrygowatego oraz kontrolowanej depolimeryzacji fruktanu 

bakteryjnego. 

 

Hipotezy weryfikowane w publikacjach stanowiących osiągnięcie naukowe to: 

 

a) rozdział chromatograficzny i wartości parametrów strukturalnych skrobi estymowane 

z zastosowaniem SEC-TDA zależą od sposobu przygotowania próbki, 

b) zastosowanie wody w czasie rozpuszczania skrobi wpływa na jej konformację; 

możliwe jest uzyskanie 100% odzysku skrobi ziemniaczanej w trakcie rozdziałów 

GFC-TDA, 

c) wysokie ciśnienie hydrostatyczne modyfikuje strukturę molekularną skrobi, 

d) proces prażenia skrobi wpływa na strukturę molekularną dekstryn zółtych, 

e) chromatografia żelowa (GFC-TDA) może zostać zastosowana w optymalizacji 

ekstrakcji ß-glukanu z boczniaka ostrygowatego i ocenie układu supramolekularnego 

ekstraktu (polisacharyd-białko) 

f)  optymalizacja procesu depolimeryzacji makrocząsteczek w celu zwiększenia ich 

przyswajalności przez bakterie fermentacji mlekowej (na przykładzie lewanu) może 

być zrealizowana z wykorzystaniem metody GFC-TDA, jako narzędzia 

pozwalającego monitorować stężenie i parametry strukturalne polisacharydu. 

 

Wykaz skrótów 

SEC – chromatografia wykluczania (size-exclusion chromatography) 

GPC – chromatografia żelowa, tzw. SEC z organicznym eluentem (gel permeation chromatography) 

GFC – filtracja żelowa, tzw. SEC z wodnym eluentem (gel-filtration chromatography) 

TDA – system do potrójnej detekcji w układzie detektor refraktometryczny (IR), rozpraszania światła (LS) i 

wiskozymetryczny (Visc) (Triple Detector Array) 

LALS/RALS – pomiar światła rozproszonego pod kątem odpowiednio 7 (rozpraszanie nisko-kątowe) i 90
o
 

(Low/Right Angle Light Scattering) 

Mn – liczbowo średnia masa molowa 

Mw – wagowo średnia masa molowa 

Mz – Z-średnia masa molowa 

Mw/Mn – współczynnik dyspersji próbki, wskaźnik polimolekularności 

[η] – lepkość graniczna (graniczna liczba lepkościowa) 

NA – liczba Avogadra 

Vh – objętość hydrodynamiczna 

Rh – promień hydrodynamiczny 

Rg – promień bezwładności makrocząsteczki 
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Omówienie osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Hipoteza (a) dotycząca wpływu sposobu przygotowania próbek skrobi na 

estymowane parametry tych próbek z wykorzystaniem SEC-TDA została 

zweryfikowana w pracy: 

Szwengiel, A. & M. Bednarek. 2016. Optimisation of dissolution conditions of potato starch for aqueous SEC. In 

Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Czech Republic: Czech 

Chemical Society, 2016, eds. R. Rapkova, J. Copikova & E. Sarka, 259-264. 

W publikacji tej testowano wykorzystanie różnych rozpuszczalników w procesie 

dyspersji skrobi, a następnie badano wpływ procedury przygotowania i rozdziału na 

rozkład mas molowych, a także parametry hydrodynamiczne i strukturalne skrobi 

ziemniaczanej zwykłej i woskowej. Szczególną uwagę zwrócono na odzysk próbki 

w kontekście parametru jakościowego, definiującego kompatybilność polimer-

rozpuszczalnik i polimer-eluent. 

 Polisacharydy są związkami hydrofilowymi i w produktach spożywczych znajdują 

zastosowanie przede wszystkim, jako składniki kształtujące teksturę, stabilizujące 

i wykazujące właściwości funkcjonalne (Stephen i inni, 2006). Z tego powodu woda wydaje 

się najbardziej właściwym naturalnym plastyfikatorem i jednocześnie rozpuszczalnikiem dla 

skrobi. Jednakże molekularna dyspersja skrobi bez jej degradacji jest nadal problem, 

który należy rozważyć, szczególnie, że użycie metod SEC wymaga uprzedniego 

rozpuszczenia próbki. Wykorzystanie wody, jako rozpuszczalnika w SEC jest ograniczone, 

ponieważ nierozpuszczalne fragmenty amylopektyny są obecne nawet po autoklawowaniu, 

a dodatkowo amyloza ulega bardzo łatwo retrogradacji w środowisku wodnym (You i Lim, 

2000). W konsekwencji prowadzi to do uzyskania wyników obarczonych dużym błędem. 

Dimetylosulfotlenek (DMSO), który jest polarnym rozpuszczalnikiem aprotonowym 

wykorzystuje się najczęściej do rozpuszczania próbek skrobi. Dodatek wody lub soli 

alkalicznych halogenków (LiCl, LiBr) znacząco poprawia rozpuszczalność polisacharydów 

z użyciem DMSO (Gidley i inni, 2010; Striegel, 2003). 

 W związku z powyższym przeprowadzono wstępne doświadczenie, gdzie 

zdyspergowano skrobię w temperaturze 80
o
C stosując DMSO/H2O (90/10), jako 

rekomendowany układ rozpuszczalników (Jackson, 1991) w celu oceny rozdziału skrobi 

ziemniaczanej w fazie wodnej. Rozdział chromatograficzny w układzie trzech kolumn GFC 

wykazał, iż w tych warunkach nie można uzyskać odzysku wyższego niż 32%. Proporcje 

między amylopektyną i amylozą wskazują, że problematyczną frakcję stanowi amylopektyna, 
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która najprawdopodobniej po naniesieniu na kolumnę w fazie wodnej traci rozpuszczalność 

i jest wymywana z kolumny ze znacznym opóźnieniem, na co wskazywał intensywny sygnał 

z detektora niskokątowego rozpraszania światła (LALS). Odnotowano także występowanie 

aglomeratów amylopektyny (Blennow i inni, 2001), które cechowały się niskimi czasami 

retencji, niską intensywności sygnału z detektora refraktometrycznego (RI), a jednocześnie 

intensywnym sygnałem z detektora wiskozymetrycznego (Visc). 

Na tym etapie rozważano zasadność zmiany eluentu z nieorganicznego na organiczny w celu 

uzyskania wyższego odzysku próbki. Generalnie zakłada się w technikach 

chromatograficznych, iż odzysk próbki powinien być bliski 100%. Jednakże w analizie 

makrocząsteczek niski odzysk próbki może być wyznacznikiem właściwości 

technologicznych próbki, a zmiana rozpuszczalnika nie zawsze jest pożądana, jeśli 

analiza próbki ma odzwierciedlać konkretne warunki procesowe. Wysoki odzysk jest 

z kolei ważny w aspekcie poznawczym, gdzie charakterystyce poddaje się wszystkie 

makrocząsteczki w próbce. 

W kolejnym etapie przeprowadzono rozdziały modelowe stosując standard pullulanu 

(Shodex, Japonia) o masie molowej 1,13·10
5
 g/mol rozpuszczony w H2O, DMSO, 

DMSO/H2O (90/10) i 5% roztworze LiCl w DMSO. Rozdziały prowadzono stosując czysty 

DMSO i z powodów ekonomicznych użyto tylko jedną kolumnę GPC. Szeregowe łączenie 

w tym wypadku kilku kolumn jest limitowane, ponieważ przyczynia się do dużego zużycia 

rozpuszczalnika. Obserwowano, że dodatek LiCl powodował zakłócenia sygnału z detektora 

rozpraszania światła, tj. uzyskiwano sygnał o wyższej intensywności najprawdopodobniej na 

skutek silnych oddziaływań wodorowych, które tworzyły warstwę solwatacyjną wokół 

molekuł, która to na skutek zastosowania tylko jednej kolumny nie została całkowicie 

zastąpiona przez czysty rozpuszczalnik w czasie rozdziału. Na tym etapie udokumentowano, 

że stosowanie soli alkalicznych halogenków w trakcie rozpuszczania skrobi może 

prowadzić do przeszacowania masy molowej polimeru, kiedy w układzie 

chromatograficznym GPC stosuje się tylko jedną kolumnę. Porównując rozdziały GPC 

próbek skrobi ziemniaczanej zwykłej i woskowej, które poddano zdyspergowaniu w H2O, 

DMSO, DMSO/H2O (90/10) i 5% roztworze LiCl w DMSO stwierdzono odzyski bliskie 

100% za wyjątkiem próbki skrobi zwykłej ziemniaczanej, gdzie zastosowano wodę do 

rozpuszczenia próbki. Wykazano także, że w przypadku próbek skrobi estymacja mas 

cząsteczkowych z wykorzystaniem skorygowanego sygnału RALS daje zawyżone 

wyniki, co potwierdza wcześniejsze obserwacje odnotowane w pracy Jackson'a (1996). 

Uzyskane dane wskazują, że próbki polisacharydów, których masa molowa przekracza 
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2·10
6
 g/mol powinny być analizowane bezwzględnie z wykorzystaniem sygnału LALS, a 

kiedy niezadawalający sygnał LALS wyklucza taką estymację należy zastosować 

alternatywnie kalibrację uniwersalną. Zastosowanie jednej kolumny w rozdziałach GPC 

uniemożliwiała ponadto rozdzielenie amylozy i amylopektyny w przeciwieństwie do 

rozdziałów GFC, gdzie wykorzystano zestaw trzech kolumn. 

 

 

 Hipoteza (b) dotyczyła weryfikacji założenia o możliwości uzyskania 100% 

odzysku w trakcie rozdziałów GFC-TDA i została zweryfikowana w pracy: 

Szwengiel, A. & M. Bednarek. 2016. Optimisation of dissolution conditions of potato starch for aqueous SEC. In 

Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Czech Republic: Czech 

Chemical Society, 2016, eds. R. Rapkova, J. Copikova & E. Sarka, 259-264. 

Publikacja ta stanowi kontynuację analizy wpływu procedury przygotowania próbki 

skrobi ziemniaczanej zwykłej na parametry strukturalne szacowane z zastosowaniem 

eluentu wodnego. Udokumentowano w jakim stopniu woda wprowadzona do układu 

w czasie dyspergowania skrobi wpływa na odzysk, a także rozkład masz cząsteczkowych 

analizowanych próbek. 

 Biorąc pod uwagę fakt, że woda jest najbardziej korzystnym eluentem w czasie 

analizy SEC skrobi ze względu na zbieżność fazy analitycznej i ośrodka produktu 

spożywczego, w jakim znajdują się hydrokoloidy wdrożono procedurę, która miała określić 

wpływ udziału wody w trakcie molekularnej dyspersji skrobi z udziałem DMSO na 

parametry szacowane techniką GFC-TDA. Kwestia ta jest wysoce istotna, ponieważ 

aplikacja produktu jest ściśle związana z masą molową i parametrami hydrodynamicznymi 

makrocząsteczek, dotyczy to np. produkcji zagęstników, skrobi opornej, produktów 

stosowanych w żywieniu pozajelitowym (Gilbert i inni, 2010). 

W doświadczeniu tym zastosowano plan centralny kompozycyjny (DOE), gdzie wdrożono 

procedurę dwuetapowego dyspergowania skrobi. W pierwszym etapie zastosowano 

dyspergowanie w 5% roztworze LiCl w DMSO (kombinacja dwóch parametrów, tj. 

temperatury: 53-163
o
C i czasu: 60-180 min), w drugim etapie do prób, które uzyskano po 

wstępnym rozpuszczeniu w DMSO/LiCl dodano wodę i kontynuowano proces w 100
o
C 

(w układzie dwóch parametrów: objętość wody i czas dyspergowania). Rozdziały GFC-TDA 

przeprowadzono na każdym z dwóch etapów. 

Idea eksperymentu zakładała, że w pierwszym etapie wprowadzenie soli alkalicznego 

halogenku zwiększy rozpuszczalność próbek skrobi ziemniaczanej w DMSO, a zastosowanie 
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układu trzech kolumn w GFC zapewni wymianę rozpuszczalnika organicznego, który 

solwatuje makromolekuły dając zakłócenia sygnału LALS w czasie rozdziałów GPC z jedną 

kolumną. Wprowadzenie wody w czasie dyspersji na drugim etapie miało przybliżyć fazę 

w jakiej jest nanoszona próbka na kolumnę, tj. fazie wodnej którą zastosowano w trakcie 

rozdziałów. Próbkę na drugim etapie rozcieńczano tak, aby pozostawić 20% udział DMSO, 

który z kolei miał ograniczać retrogradację skrobi przed rozdziałami GFC. 

 Wyniki poddano wielowymiarowym analizom statystycznym. Próbki zdyspergowane 

w DMSO/LiCl w temperaturze 53
o
C/120 min i 80

o
C, ale w relatywnie krótkim czasie, tj. 60 

min były niedostatecznie zdyspergowane, ponieważ odzyski nie przekraczały 28%. 

Zastosowanie temperatury 80
o
C z wydłużonym czasem dyspergowania, jak i 108

o
C 

pozwalało uzyskać odzyski bliskie 80%, nadmiernie przedłużony czas dyspergowania 

i wyższe temperatury sprzyjały depolimeryzacji próbki, skutkującej niższymi wartościami Mw 

i wzrostem dyspersji obliczanej, jako Mw/Mn. Nie obserwowano jednakże wzrostu odzysków 

prób powyżej 80%. 

Dodatkowy etap dyspergowania z wodą skutkował wzrostem średnich mas 

molowych i średniego promienia bezwładności (Rg) skrobi, wprost proporcjonalnie do 

objętości dodanej wody. Dodatkowo w próbkach tych obserwowano niższe odzyski (średnio 

50%), co świadczy o wypadaniu skrobi z roztworu na tym etapie oraz o istotnej retrogradacji. 

Próbki o wyższych odzyskach uzyskiwano, kiedy wyższe temperatury dyspergowania były 

wdrożone na pierwszym etapie. 

Niniejsze wyniki wskazują, że zastosowanie wody powyżej 50% w układzie 

DMSO/H2O pomimo wstępnego dyspergowania próbek w fazie organicznej prowadzi do 

przeszacowania średnich mas molowych skrobi ziemniaczanej. We wcześniejszych 

badaniach obserwowano ponadto na przykładzie amylopektyny pszennej, że w DMSO 

przyjmuje ona kształt elipsoidalny, a w wodzie agreguje i jest bardziej sferyczna, co dowodzi 

o niekompatybilności rozpuszczalnika (Callaghan i inni, 1987). 

Powyższe wyniki pozwoliły założyć hipotezę, że wydłużony czas dyspergowania skrobi 

ziemniaczanej w 5% roztworze LiCl w DMSO w temperaturze 80
o
C może podwyższyć 

odzysk próbki w GFC bez jednoczesnej jej degradacji ze względu na łagodne warunki 

dyspergowania. Przeprowadzono w związku z tym dyspergowanie w czasie od 6 h do 8 dób. 

Po 72 h odnotowano odzysk bliski 100% a wydłużenie czasu powyżej 8 dób powodowało 

znaczącą depolimeryzację próbki. Dowodzi to, że można uzyskać 100% odzysk skrobi 

ziemniaczanej podczas rozdziałów GFC przy dyspergowaniu próbki skrobi w czasie 3-6 

dób w 5% roztworze LiCl w DMSO, temperaturze 80
o
C. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
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nie są to warunki uniwersalne dla wszystkich skrobi, ponieważ jak wzmiankowano wcześniej, 

skrobia kukurydziana wymaga 67 h ogrzewania w DMSO w temperaturze 90
o
C (Jackson, 

1991). 

 

 

 Hipoteza (c) dotyczyła weryfikacji założenia, że wysokie ciśnienie hydrostatyczne 

(HHP) modyfikuje strukturę molekularną skrobi, wyniki zostały opisane w pracy: 

Szwengiel, A., Lewandowicz, G., Górecki, A. R., & Błaszczak, W. (2018). The effect of high hydrostatic 

pressure treatment on the molecular structure of starches with different amylose content. Food Chemistry. 240. 

51-58. 

W publikacji tej korzystając z doświadczeń zdobytych w trakcie prac ze skrobią 

ziemniaczaną podjęto badania, które miały na celu porównanie próbek skrobi 

natywnych i poddanych działaniu HHP metodą GFC-TDA, użyto próbek skrobi różnego 

pochodzenia botanicznego i o różnej zawartości amylozy i amylopektyny. 

 Masa molowa, stosunek amylozy do amylopektyny, architektura molekularna skrobi 

to parametry kluczowe, ponieważ pozwalają określić właściwości technologiczne, jak 

również zachowanie się skrobi w czasie obróbki fizycznej, chemicznej i enzymatycznej. 

Procesy z wykorzystaniem wysokich ciśnień hydrostatycznych (HHP) uważa się za łagodną 

metodę obróbki technologicznej skrobi, która jednak może powodować znaczące zmiany 

właściwości fizykochemicznych granulek skrobiowych (Hu i inni, 2017; Pei-Ling i inni, 

2012). Intensywna obróbka skrobi wywołuje nie tylko zmiany morfologiczne granulek, 

ale wpływa także na dystrybucję mas molowych (Błaszczak i inni, 2005). Wpływ HHP na 

właściwości fizyczne i morfologię granulek skrobiowych został w literaturze szczegółowo 

opisany (Oh i inni, 2008; Yang i inni, 2016). Jednakże wpływ HHP na molekularną 

strukturę skrobi, szczególnie ze zróżnicowaną zawartością amylozy nie został 

dostatecznie udokumentowany w literaturze. Dlatego też przeprowadzono analizę skrobi 

amylozowych (kukurydzianej, z sorgo, Hylion VII) oraz skrobi woskowych 

(kukurydzianej i amarantusowej) natywnych i poddanych działaniu HPP. W rozdziałach 

SEC wykorzystano technikę GFC-TDA, rozpuszczając próbki skrobi w DMSO/H2O (90:10), 

jako najczęściej rekomendowanych warunkach (Jackson, 1991). Odzysk potraktowano 

natomiast, jako dodatkową informację związaną z podatnością danej próbki skrobi na proces 

dyspergowania i kompatybilnością testowanych skrobi z wodną fazą zastosowaną w trakcie 

rozdziałów GFC. Przyjęto, że wartości Mw korelują z temperaturą kleikowania i lepkością 

kleików skrobiowych, a wartości Mz można powiązać z właściwościami wiskoelastycznymi 
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skrobi (Krevelen i Nijenhuis, 2009). Analizując masy molowe amylopektyny w próbkach 

różnego pochodzenia botanicznego należy zaznaczyć, że nie można porównywać rozkładów 

mas molowych próbek prezentowanych w literaturze pomimo, że zostały oznaczone 

metodami absolutnymi ze względu na brak wystandaryzowanych metod przygotowania 

próbek i trudności jakie występują podczas molekularnej dyspersji amylopektyny. Jedynym 

w tej chwili racjonalnym rozwiązaniem jest odnoszenie uzyskanych wyników do skrobi 

standardowych, takich jak kukurydziana zwykła, czy kukurydziana woskowa. 

Uzyskane wyniki chromatograficzne badanych próbek skrobi wykazały duże różnice 

parametrów hydrodynamicznych i strukturalnych testowanych skrobi. Dane SEC-TDA próbki 

Hylon VII wykazały niską [η], Rg i liczbę rozgałęzień w stosunku do pozostałych próbek 

skrobi amylozowych. Potwierdzono również doniesienia, iż skrobie wysokoamylozowe ze 

strukturą krystaliczną typu B charakteryzują się niższymi wartościami Mw dla amylozy 

i amylopektyny niż zwykłe lub woskowe skrobie o krystalicznej budowie typu A (Yoo i 

Jane, 2002). Wykorzystując iloraz Rg/Rh, przeprowadzono analizę konformacyjną, jako że Rg 

jest miarą wielkości obszaru zajętego przez makrocząsteczkę, a Rh jest równoważny 

promieniowi jaki miałaby polimer będąc idealnie sferyczną makrocząsteczką. Przyjmuje się, 

że Rg/Rh dla makrocząsteczk sferycznych wynosi 0,778, a 1,78 dla postaci statycznego 

kłębka, polimery o konfiguracji liniowej uzyskują wartości powyżej 2,0, a struktury 

dendrymerowe Rg/Rh około 1,0 (López-Franco i inni, 2004). W przypadku skrobi 

amylozowych iloraz Rg/Rh dla amylopektyny był bliski 1,0, co dowodzi, iż 

makrocząsteczki te są wysoce rozgałęzione, w porównaniu do amylopektyny 

w skrobiach woskowych, gdzie Rg/Rh wynosiło powyżej 1,2 (struktura rozgałęziona, ale 

mniej zwięzła). Wyniki te są zbieżne z doniesieniami o różnicach w długości rozgałęzień 

amylopektyny w skrobiach o strukturze A i B, mianowicie w skrobiach typu A (woskowych) 

występują długie łańcuchy (Kong i inni, 2009), co najprawdopodobniej przekłada się na mniej 

zwięzłą konformację w roztworach. 

Zastosowana obróbka HPP znacząco wpłynęła jedynie na dystrybucje mas 

molowych skrobi kukurydzianej woskowej, gdzie zaobserwowano dwie frakcje w zakresie 

elucji amylopektyny i amylozy. HPP znacząco wpływa jednak na liczbę rozgałęzień w próbce 

i inne parametry hydrodymiczne. Analizując przyczynę zmiany liczby rozgałęzień, bazując na 

danych GFC-TDA, rozpatrywano trzy hipotezy: a) wzrost rozpuszczalności frakcji 

wysokorozgałęzionej, b) wpływ HHP na kompaktowość makrocząsteczek, c) częściową 

hydrolizę amylopektyny. Trzecia hipoteza została potwierdzona w stosunku do skrobi 

woskowej, gdzie wykorzystując wykres Marka-Houwink’a dowiedziono, że rozerwanie 
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wiązań α-1,4-glikozydowych w skrobi woskowej kukurydzianej pod wpływem HHP 

skutkuje w konsekwencji wzrostem wiązań α-1,6-glikozydowych analizowanej 

(rozpuszczalnej) frakcji. Zależność między masą cząsteczkową, a [η] dla amylopektyny była 

typowa, tzn. wprost proporcjonalna. Jednakże analiza frakcji niskocząsteczkowej, gdzie 

obserwowano wzrost masy molowej, ale przy stałej objętości hydrodynamicznej dowodzi 

dodatkowo, że wiązania α-1,4-glikozydowe amylopektyny są rozrywane w trakcie 

procesu wysokociśnieniowego. Zestawiając rezultaty GFC-TDA i FTIR stwierdzono, że 

potrójna detekcja (TDA) dostarcza ograniczonych informacji (słabe sygnały) na temat 

frakcji niskocząsteczkowej, która najprawdopodobniej powstałe w wyniku rozerwania 

wiązań α-1,6-glikozydowych. I tak w przypadku skrobi kukurydzianej woskowej, analiza 

FTIR wykazała, że intensywność pasma 1647 cm
-1

 (odpowiada wiązaniom α-1,4-

glikozydowym) skrobi kukurydzianej woskowej poddanej działaniu HHP była o 14 % wyższa 

w stosunku do skrobi natywnej. Dowodzi to, że analizując całą próbkę, a nie tylko 

rozpuszczalną frakcję wysokocząsteczkową można stwierdzić, że w układzie to wiązania 

α-1,6-glikozydowe ulegają częściej rozerwaniu niż α-1,4-glikozydowe. Podsumowując 

rezultaty, stwierdzono, że strukturalne zmiany obserwowane w testowanych skrobiach 

pod wpływem HHP były determinowane bardziej przez botaniczne pochodzenie próbek, 

a nie proces paskalizacji. 

 

 

 Hipotezę (d) o wpływie procesu prażenia skrobi na strukturę molekularną 

uzyskanych dekstryn żółtych zweryfikowano w pracy: 

Le Thanh-Blicharz, J., W. Błaszczak, A. Szwengiel, D. Paukszta & G. Lewandowicz (2016) Molecular and 

Supermolecular Structure of Commercial Pyrodextrins. Journal of Food Science, 81, C2135-C2142. 

Praca ta jest metodycznie spójna z pozostałymi, ponieważ dotyczy zastosowania SEC 

w analizie struktury molekularnej, dodatkowo skojarzonej z analizą supramolekularną 

handlowych preparatów dekstryn żółtych. 

W czasie procesu dekstrynizacji zachodzi wewnątrzcząsteczkowa transglikozylacja 

w wyniku której obserwuje się wzrost liczby wiązań α-1,6-glikozydowych, powstają także 

nowe wiązania, jak α-1,2-, α-1,3-, ß-1,4-, ß-1,6-glikozydowe (Laurentin i inni, 2003; 

Siljeström i inni, 1989). 

 W celu określenia strukturalnej transformacji, jaka zachodzi w trakcie dekstrynizacji 

i oszacowania jak wpływa ona na właściwości funkcjonalne dekstryn żółtych wykonano 
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pomiary reologiczne, oznaczono ekwiwalent dekstrozy, parametry barwy, strawność, 

wykonano analizę FTIR oraz GFC-TDA. 

 Zbadano rozkład mas cząsteczkowych próbek dekstryn żółtych i skrobi natywnej, jako 

próbki odniesienia. Zgodnie z przewidywaniami odnotowano dodatnią korelację między masą 

molową próbek, a ich lepkością. Roztwory dekstryn żółtych wykazywały pomimo 

wysokich stężeń (40%) cechy płynu newtonowskiego, co sugerowałoby niską masę 

cząsteczkową, czego nie potwierdziły pomiary GFC (Mw > 1,8·10
4
 g/mol). Wraz z malejącą 

masą molową próbek odnotowano, niższe wartości takich parametrów jak [η], Rg, Rh oraz 

dyspersji próbek obliczanej, jako Mw/Mn. Odnosząc właściwości strukturalne 

i fizykochemiczne testowanych próbek w stosunku do skrobi natywnej, dekstryny żółte 

uszeregowano w następującej kolejności BW > W > S > N, tj. dekstryna żółta o bardzo 

wysokiej lepkości (BW) była najbardziej zbliżona do surowca. Paradoksalne zachowanie 

próbek w czasie pomiarów reologicznych wyjaśniono bazując na współczynniku Rg/Rh 

oraz parametrze „a” z zależności Marka-Houwinka (a M-H). Parametry te określają 

kształt i konformację makrocząsteczki w roztworze. Wartości współczynnika a M-H są małe 

dla kompaktowych konformacji w roztworach, lub też kiedy polimer jest wysoko 

rozgałęziony, albo niekompatybilny z rozpuszczalnikiem (Wolff i inni, 2000). Przyjmuje się 

ponadto, że współczynnik a M-H jest bliski 0,8 dla dobrych rozpuszczalników, a 0,5 dla 

rozpuszczalnika Θ, czyli rozpuszczalnika spełniającego warunki Θ w temperaturze pokojowej 

(warunki oddziaływania polimer-rozpuszczalnik i efekty entropii mieszania kompensują się). 

Stwierdzono, że niska wartość współczynnika a M-H testowanych próbek jest związana 

z słabą solwatacją dekstryn żółtych w wodzie, co skutkuje z kolei zwartą konformacją 

cząsteczek. Z malejącą masą molową dekstryn żółtych obserwowano malejąca wartość 

ilorazu Rg/Rh, współczynnik ten przyjmuje wartość bliską 1 dla struktur silnie 

rozgałęzionych (López-Franco i inni, 2004). Dowodzi to, że wraz z postępem procesu 

dekstrynizacji wzrasta kompaktowość cząsteczek. Widma IR testowanych próbek 

wskazują, że liczba wiązań α-1,4-gliozydowych (przypisanych pasmu 1647 cm
-1

) w dekstryn 

żółtych jest niższa niż w skrobi natywnej. Niższa liczba wiązań α-1,4-gliozydowych 

w układzie jest jednoznaczna ze wzrostem liczby wiązań α-1,6-gliozydowych w próbkach, co 

bezpośrednio przekłada się na konformację dekstryn żółtych. Udowodniono, że obniżona 

strawność dekstryn żółtych (około 50%) w niewielkim stopniu wynika z obecności 

niskocząsteczkowych związków barwnych w tych preparatach, a determinowana jest 

zwartą strukturą dekstryn żółtych, co najprawdopodobniej utrudnia działanie 

endogennych amylaz przewodu pokarmowego. 
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Hipoteza (e), gdzie zweryfikowano użyteczność metody GFC-TDA 

w optymalizacji ekstrakcji ß-glukanu z boczniaka ostrygowatego i ocenie układu 

supramolekularnego ekstraktu (polisacharyd-białko) została zaprezentowana w pracy: 

Szwengiel, A. & B. Stachowiak (2016) Deproteinization of water-soluble beta-glucan during acid extraction 

from fruiting bodies of Pleurotus ostreatus mushrooms. Carbohydrate Polymers, 146, 310-319. 

Praca ta prezentuje użyteczność chromatografii wykluczania nie tylko w jakościowej 

analizie polimeru, ale także ilościowej optymalizacji procesu, na przykładzie ekstrakcji 

polisacharydu z matrycy owocnika boczniaka. 

 Metody SEC ze względu na frakcjonowanie próbki w trakcie rozdziału oraz 

możliwość charakterystyki ilościowej i jakościowej polimeru mogą zostać zastosowane 

w optymalizacji procesów hydrolizy, syntezy i ekstrakcji. W wielu procesach, szczególnie 

tych gdzie polisacharydy są ekstrahowane z tkanek obserwuje się złożone układy 

supramolekularne. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji wymaga także łatwej 

i szybkiej ewaluacji pozyskanego materiału, taka ocena jest szczególnie utrudniona, jeśli 

pożądany polisacharyd występuje w otoczeniu innych polimerów o zbliżonych 

właściwościach chemicznych. W pracy Szwengiel i Stachowiak (2016) wykorzystano 

technikę GFC-TDA w optymalizacji ekstrakcji ß-glukanu z boczniaka ostrygowatego 

(Pleurotus ostreatus). 

Boczniak ostrygowaty, który należy do podstawczaków (Basidiomycete) jest jednym 

z intensywnie uprawianych grzybów. Szczególne zainteresowanie tym saprotrofem wynika 

z faktu, że zawiera on biologicznie aktywne polisacharydy, mianowicie β-(1,3/1,6)-glukan 

(pleuran) i liniowy α-(1,3)-glukan (Synytsya i inni, 2009; Tong i inni, 2009). Glukany te 

mogą być związane słabymi lub kowalencyjnymi oddziaływaniami z lipidami, białkami 

i innymi polisacharydami (Sarangi i inni, 2006). Masa molowa, skład chemiczny, struktura, 

konformacja determinują nie tylko fizyczne, ale i terapeutyczne działanie glukanów 

z boczniaka (Chen i Seviour, 2007). 

Standardowa procedura izolacji, frakcjonowania i oczyszczania polisacharydów 

z boczniaka została opracowana przez Mizuno i innych (1999), obejmuje ona ekstrakcję 

niskocząsteczkowych związków z matrycy z zastosowaniem 80% etanolu, następnie stosuje 

się 3 h ekstrakcję wodną w temperaturze 100
o
C. Podstawowym problemem jaki napotyka 

się w trakcie izolacji glukanów z boczniaka ostrygowatego jest obecność białek, które są 

silnie zasocjowane z frakcją polisacharydową. Standardowe metody stosowane do 

odbiałczania nie przynoszą w tym wypadku zadawalających rezultatów. Porównanie 

efektywności metody Sevage z odbiałczaniem z użyciem proteaz i kwasu trójchlorooctowego 
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(TCA) (Zha i inni, 2012) przedstawia się następująco: a) metoda Sevage usuwa tylko 31% 

białka, dodatkowo 7% polisacharydów, b) metoda z TCA eliminuje 71-84% białka, ale i 50-

79% polisacharydów, c) zastosowanie trypsyny pozwala wyeliminować około 72% protein 

przy jednocześnie 5% utracie frakcji polisacharydowej. Należy zaznaczyć, że badanie 

właściwości funkcjonalnych polisacharydów z boczniaka bez uprzedniego 

wyeliminowania związków towarzyszących prowadzi często do błędnego wnioskowania, 

kiedy to przypisuje się określone właściwości testowanym polisacharydom, nie uwzględniając 

m.in. balastowej frakcji białkowej. 

 W celu opracowania efektywnej ekstrakcji glukanu z boczniaka ostrygowatego 

z jednoczesną deproteinizacją zastosowano optymalizację parametrów ekstrakcji 

metodą centralnego planu kompozycyjnego (RSM – płaszczyzna odpowiedzi). 

Parametry uzyskanych ekstraktów oznaczano techniką GFC-TDA+UV. W tym wypadku, 

aby poszerzyć możliwości analityczne i wnioskowania, układ detektorów rozszerzono 

włączając dodatkowo detektor UV, aby umożliwić detekcję białek przy długości fali 280 nm, 

uzyskując w ten sposób GFC z poczwórną detekcją (TDA+UV).
 

Zaplanowano dwa eksperymenty RSM w układzie 3/3/17 (3 zmienne: temperatura 

ekstrakcji, stężenie HCl i czas ekstrakcji, 3 bloki, 17 wariantów ekstrakcji) oraz RSM 

w układzie 3/1/16 (3 zmienne: stężenie HCl, czas ekstrakcji, obroty mieszadła, 1 blok, 16 

wariantów ekstrakcji). W pierwszym układzie nie stosowano mieszania, a w drugim 

temperatura ekstrakcji była stała. 

Chromatogram GFC-TDA+UV ekstraktu wodnego uzyskanego wg procedury opisanej 

powyżej (3 h/100
o
C) cechował się trimodalnym rozkładem. Pierwszy pik charakteryzował się 

wysoką masą cząsteczkową (Mw = 54,3·10
3
 g/mol, Mz = 12,8·10

6 
g/mol) i brakiem sygnału 

UV, drugi pik to polimer o umiarkowanej masie (Mw = 12,0·10
3
 g/mol), ale wykazujący dużą 

absorpcję przy 280 nm, trzeci pik to artefakty niskocząsteczkowe (Mw = 0,2·10
3
 g/mol). Profil 

ten był zbieżny z profilem prezentowanym przez Synytsya i innych (2009), gdzie autorzy 

spekulowali, że drugi pik to niskocząsteczkowa frakcja białkowa lub też częściowo 

zdegradowana frakcja polisacharydowa. Nasze wyniki wyraźnie prezentują, że pik II składa 

się z frakcji, która nie absorbuje światła UV280 (lewa strona piku) i absorbującej UV280
 
(prawa 

strona piku), ponieważ sygnały RI i UV nakładały się na siebie częściowo założono, że pik II 

to układ supramolekularny polisacharyd-białko. 

W optymalizacji ekstrakcji kwasowej dążono do zniszczenia oddziaływań 

supramolekularnych białko-polimer, a jednocześnie uzyskania frakcji białka o innych 

parametrach hydrodynamicznych niż frakcja polisacharydowa w celu odseparowania 
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tychże frakcji na drodze chromatografii wykluczania. Drugim kryterium, jakie brano 

pod uwagę to estymacja parametrów ekstrakcji, które nie będą powodowały głębokiej 

hydrolizy izolowanego glukanu. 

Pierwszy eksperyment RSM w układzie 3/3/17 wyraźnie pokazał, że wysokie stężenia 

HCl powodują intensywną hydrolizę ekstrahowanych makrocząsteczek, a zbyt wysoka 

temperatura ekstrakcji negatywnie wpływa na wydajność frakcji o wysokiej masie (pik I). 

Z tego powodu w drugim eksperymencie RSM 3/1/16 zastosowano niską temperaturę 

ekstrakcji (30
o
C) oraz niższe stężenia HCl, ale zwiększono zakres czasu ekstrakcji (5-380 

min) i wprowadzono dodatkowo proces mieszania. Analiza powierzchni odpowiedzi 

wygenerowanych dla danych uzyskanych z eksperymentu RSM 3/1/16 wskazuje na istotny 

ujemny liniowy efekt czasu ekstrakcji na zawartość artefaktów niskocząsteczkowych 

w ekstrakcie, co sugerować może, iż związki te przy niskich stężeniach HCl wypadają 

z roztworu. W przypadku piku I i II odnotowano dodatnią interakcję miedzy czasem reakcji 

a stężeniem HCl. Określając optymalne parametry ekstrakcji na podstawie uzyskanych 

płaszczyzn odpowiedzi stwierdzono, że ekstrakcja w temperaturze 30
o
C, przy 3,8% 

stężeniu HCl, w czasie 300 minut pozwoli uzyskać efektywnie frakcje polisacharydów 

z boczniaka i ograniczyć ich straty na drodze hydrolizy. Dodatkowo uzyskano efekt 

deproteinizacji, tj. frakcje polisacharydowe eluuowały przy innych objętościach retencji 

w stosunku do frakcji białkowej. 

Przeprowadzono także hydrolizę enzymatyczną uzyskanego ekstraktu w celu 

potwierdzenia, iż ekstrakt ten zawiera ß-glukan o wiązaniach charakterystycznych dla 

glukanu pozyskiwanego z boczniaka ostrygowatego. Sekwencyjną hydrolizę enzymatyczną 

monitorowano techniką GFC-TDA, na podstawie rozkładu frakcji obecnych w ekstrakcie 

stwierdzono występowanie wiązań ß-1,3-ß-1,6-ß-1,4-glikozydowych. Analiza ekstraktu po 

hydrolizie z TFA metodą LC-ESI-MS nie wykazała obecności innych podjednostek poza 

glukozą. 

 Podsumowując, zastosowanie techniki GFC-TDA+UV jest dogodnym narzędziem 

nie tylko w badaniach struktury molekularnej, ale również supramolekularnej 

polisacharydów. 
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 Hipoteza (f) to weryfikacja założenia, iż istnieje związek między masą molową 

lewanu, a jego przyswajalnością przez bakterie fermentacji mlekowej, wyniki 

zaprezentowano w pracy: 

Szwengiel, A. & Nkongha G. L.: Influence of acid depolymerization parameters on levan molar mass 

distribution and its utilization by bacteria Carbohydrate Polymers (2018), 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.11.029 

Jest to kolejny przykład, gdzie masa molowa determinuje właściwości polimeru i jego 

użyteczność. W niniejszej publikacji wykorzystano GFC-TDA jako narzędzie 

w optymalizacji procesu depolimeryzacji lewanu, aby zmodyfikować rozkład mas 

molowych próbki i uzyskać w efekcie frakcję niskocząsteczkową. 

 Dystrybucja mas molowych i struktura cząsteczki są czynnikami, które decydują 

o właściwościach funkcjonalnych polisacharydów. I tak lewan, który jest β-(2, 6) 

fruktanem, niestrukturalnym polisacharydem syntetyzowanym przez niektóre 

mikroorganizmy i rośliny (Hamdy i inni., 2017; Matsuhira i inni, 2014; Srikanth i inni, 2015) 

w zależności od struktury molekularnej wykazuje zróżnicowane właściwości 

funkcjonalne. Udokumentowano jak dotychczas, w badaniach in vitro, że lewan o wyższym 

stopniu rozgałęzienia skuteczniej hamuje ludzką linię komórkową raka 

wątrobowokomórkowego i raka żołądka (Yoon i inni, 2004). Lewan o wysokiej masie 

molowej (od 3,8·10
5
 -7,1·10

5
 g/mol) skuteczniej hamował mięsaka u myszy niż lewan 

o masie 4.0·10
4
 g/mol (Yoo i inni, 2004), co jest sprzeczne z hipotezą Marx'a i innych 

(2000), którzy zakładają, że w przypadku bakterii fermentacji mlekowej czynnikiem 

limitującym wykorzystanie lewanu jest nie struktura pierwszorzędowa polimeru, a jego 

masa molowa. 

 W przeciwieństwie do inuliny, która jest jednym z najlepiej przebadanych 

prebiotyków, lewan jest polimerem, którego prozdrowotne, w tym prebiotyczne 

właściwości są słabo opisane, przede wszystkim ze względu na fakt, iż nie jest on 

produkowany na skalę przemysłową. Jednakże badania na szczurach wskazują, że lewan 

reguluje poziom cholesterolu i triacylogliceroli (Belghith i inni, 2012; Dahech i inni, 2013; 

Yamamoto i inni, 1999), co potwierdzono w badaniach na ludziach, gdzie obserwowano 

dodatkowo utratę masy ciała badanych (Kang i inni, 2003). Ostatnie badania potwierdzają 

aktywność antynowotworową lewanu i jego pochodnych (Abdel-Fattah i inni, 2012; Kazak i 

inni, 2015). Wykazywano także aktywność antyoksydacyjną lewanu in vitro (Abdel-Fattah 

i inni, 2012) i in vivo (Belghith i inni, 2012; Dahech i inni, 2011, 2013). Eksperymenty in 

vitro i przy udziale zwierząt dowodzą, że lewan i β-(2, 6)-oligosacharydy stymulują układ 
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immunologiczny, a także redukują stany zapalne (Huang i inni, 2015; Li i Kim, 2013; 

Rairakhwada i inni, 2007; Xu i inni, 2006). 

 W pracy Szwengiel i Nkongha (DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.11.029) przedstawiono 

różnice strukturalne między lawanem i inuliną, a także wykazano rozbieżność, jaka występuje 

między parametrami wyznaczonymi za pomocą kalibracji konwencjonalnej (CC) i 

szacowanymi z wykorzystaniem potrójnej detekcji (GFC-TDA). Celem pracy była 

optymalizacja procesu depolimeryzacji lewanu na drodze łagodnej hydrolizy kwasowej. 

Testowano hipotezę o wpływie masy molowej lewanu na jego przyswajalność przez 

wybrane szczepy bakterii fermentacji mlekowej. 

 Udokumentowano różnicę strukturalną między inuliną i lewanem wykorzystując 

technikę GFC-TDA, mianowicie testowany lewan pomimo siedmiokrotnie wyższej masy 

molowej wykazywał tylko dwukrotnie wyższą [η], a współczynnik a M-H lewanu (0,084) 

był prawie czterokrotnie niższy niż inuliny (0,317). Dowodzi to, że inulina i lewan różnią 

się nie tylko masą molową, ale także strukturą. Udokumentowano także, iż porównywanie 

polimerów, których parametry zostały oznaczone metodami względnymi (GFC z detektorem 

RI) może prowadzić do uzyskania danych obarczonych dużym błędem. I tak różnice między 

średnimi masami molowymi inuliny oznaczonymi z użyciem CC i TDA były nieznaczne ze 

względu na zbieżność strukturalną standardów użytych w kalibracji rozdziałów GFC-RI 

a strukturą próbki. Jednakże, w przypadku lewanu użycie standardu liniowego (pullulanu) 

i estymacja masy cząsteczkowej na podstawie objętości retencji makrocząsteczek sferycznych 

prowadzi do niedoszacowania masy molowej próbki. 

 W pracy wykonano doświadczenie z wykorzystaniem planów centralnych 

kompozycyjnych w celu określenia optymalnych parametrów procesu depolimeryzacji 

lewanu, przy założeniu brzegowym, iż hydrolizat nie będzie zawierał wolnych heksoz, 

czyli proces depolimeryzacji będzie procesem endogennym. Obliczając model powierzchni 

odpowiedzi analizowano wpływ temperatury reakcji i stężenia HCl na wartości Mw oraz 

Mw/Mn. Oczekiwano redukcji Mw oraz znacznego wzrostu współczynnika dyspersji, co jest 

równoznaczne z redukcją Mn przy założeniu, że Mw jest stałe. Doświadczenie to jest 

przykładem zastosowania techniki GFC-TDA do optymalizacji procesu hydrolizy 

i jednoczesnego monitorowania parametrów strukturalnych polimeru. Analiza danych 

eksperymentalnych wykazała, że stosując łagodną hydrolizę kwasową można 

zredukować Mw lewanu, a jednocześnie uzyskać wysoką dyspersję próbki, co potwierdza 

wzrost liczby cząsteczek o niskiej masie molowej (Mn). 

Zastosowanie GFC-TDA w tym przypadku pozwoliło jednocześnie monitorować parametry 
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polisacharydu, ale też dało możliwość ilościowej i jakościowej oceny frakcji 

niskocząsteczkowej, co stanowi niekwestionowana zaletę tej metody. 

 Zastosowanie suplementacji podłoży mikrobiologicznych lewanem 

o zróżnicowanej dystrybucji mas molowych pozwoliło jednoznacznie dowieść, że 

testowane kultury bakteryjne wykorzystują efektywnie lewan niskocząsteczkowy, 

ponieważ wzrost bakterii korelował dodatnio z Mn, nie wykazano natomiast związku 

między wzrostem bakterii a Mw. Wykorzystanie oligomerów lewanu zostało potwierdzone 

stosując techniki sprzężone UHPLC-ESI-MS-UV. 

 

 

Prezentowany powyżej kompleks publikacji zawiera elementy o charakterze 

metodycznym oraz prace, gdzie badano strukturę i zmiany strukturalne polisacharydów 

z wykorzystaniem SEC-TDA jako jednego z wiodących narzędzi analitycznych. 

Za najważniejsze osiągnięcia uzyskane w prezentowanych pracach uważam: 

1. Krytyczne porównanie metod SEC w analizie próbek skrobi z wykorzystaniem 

absolutnej metody szacowania rozkładu mas molowych makrocząsteczek. 

2. Opracowanie metody dyspergowania skrobi ziemniaczanej i warunków rozdziału SEC 

z potrójną detekcją (TDA) w warunkach nieorganicznej elucji (GFC). 

3. Ocena struktury molekularnej skrobi poddanych działaniu wysokich ciśnień 

o zróżnicowanej zawartości amylozy techniką GFC-TDA. 

4. Wykazanie związku pomiędzy strukturą molekularną dekstryn żółtych, a ich obniżoną 

strawnością z udziałem endogennych amylaz przewodu pokarmowego ludzi. 

5. Optymalizacja ekstrakcji ß-glukanu z boczniaka ostrygowatego z jednoczesną 

depolimeryzacją i oceną supramolekularną układu polisacharayd-białko techniką GFC 

z poczwórną detekcją (TDA+UV). 

6. Optymalizacja depolimeryzacji fruktanu bakteryjnego i wykazanie związku między 

intensywnością wzrostu bakterii a liczbowo średnią masą molową próbek. 
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4.1. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

 Moja wieloletnia aktywność naukowa koncentrowała się wokół tematów związanych z: 

a) syntezą związków o charakterze prebiotycznym, 

b) pozyskiwaniem polisacharydów i badaniem ich wpływu na wzrost kultur 

probiotycznych, 

c) właściwościami skrobi różnego pochodzenia botanicznego i skrobi modyfikowanych, 

d) produkcją bioetanolu, 

e) metabolizmem związków jednowęglowych, 

f) właściwościami prozdrowotnymi gryki, 

g) zafałszowaniami żywności i identyfikowalnością produktów spożywczych, 

h) związkami bioaktywnymi w żywności, 

Ad. a) 

 Na początku mojej pracy naukowej moje zainteresowania koncentrowały się na 

aspektach dotyczących syntezy fruktanu bakteryjnego przy udziale kultur bakteryjnych, 

a następnie enzymu izolowanego z podłoży hodowlanych Bacillus subtilis. W wyniku tych 

badań określono krytyczne parametry, determinujące syntezę lewanu, zwracając szczególną 

uwagę na jony metali, które w istotnym stopniu zmieniały aktywność izolowanej 

lewanosacharazy. 

 Wiele badań związanych z produkcją lewanu, ale i analogów sacharozy zostało 

wykonanych w ramach projektu, którego byłem kierownikiem (Zał. 6 II I1: Projekt 

badawczy MNiSW nr N N312 214438, pt. Synteza nowych oligo- i polisacharydów przy 

udziale transferaz bakteryjnych oraz ocena właściwości pozyskanych frakcji 

węglowodanowych). W trakcie realizacji projektu rozwinąłem swoje umiejętności w zakresie 

analizy jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem spektrometrii mas sprzężonej 

z ultrasprawnym chromatografem cieczowym (UHPLC-MS) oraz chromatografii żelowej 

z potrójną detekcją (SEC-TDA), Zał. 6 III Q2, 3 i 8. Umożliwiło mi to monitorowanie 

przebiegu reakcji syntezy i analizę rozkładu mas molowych oraz ocenę parametrów 

hydrodynamicznych syntetyzowanych węglowodanów. Badając potencjalne możliwość 
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zastosowania lewanu w produktach spożywczych dokonałem oceny właściwości 

stabilizujących lewanu w układach zdyspergowanych, a także jego potencjału prebiotycznego. 

 Wykorzystując statystyczne metody planowania eksperymentu opracowałem metodę 

użycia płytek mikrotitracyjnych w optymalizowaniu warunków reakcji transfruktozylacji 

w układzie wielowymiarowym, gdzie testowano jednocześnie wpływ stężenia substratu 

i kofaktorów na przebieg reakcji. Zgromadzone dane pozwoliły wykreślić krzywe, które 

odpowiadały asymptotycznej krzywej wzrostu mikroorganizmów, co pozwoliło z kolei 

wyróżnić takie fazy reakcji jak inicjacja, elongacja, wygaszanie. Dane pomiarowe 

opracowywano stosując model funkcji MMF i następnie estymowano parametry reakcji. 

Wykorzystując techniki wielowymiarowe parametryczne oraz metody nieparametryczne, jak 

sztuczne sieci neuronowe przeprowadzono sekwencyjną optymalizację, uzyskując 2,5 krotny 

wzrost szybkości reakcji oraz 60% wzrost wydajności syntezy lewanu. Ustalono również, iż 

jony metali istotnie modyfikują przebieg reakcji transfruktozylacji i wpływają na parametry 

syntetyzowanego polimeru. Jony Mn
2+

 wpływały na wartości lepkości granicznej, czyli 

konformację (cząsteczki cechowały się bardziej zwartą, sferyczną strukturą), a jony Fe
3+

 były 

skorelowane dodatnio z masą molową uzyskiwanego lewanu. 

 Badając właściwości surowego preparatu fruktozylotransferazy stwierdzono, że jest on 

stabilny w temperaturze do 50
o
C i wykazuje wysoką aktywność transferyczną, ponieważ 

uzyskiwano wydajności, które przekraczały 75% w odniesieniu do reszt fruktozylowych 

wprowadzonych do medium reakcyjnego. Udowodniono także, że monosacharydy w medium 

reakcyjnym powodują, iż syntetyzowany polimer charakteryzuje się niższymi wartościami 

średnich mas molowych, czego do tej pory nie prezentowano w literaturze. Uzyskany preparat 

enzymatyczny pozwala również na zastosowanie roztworów o wysokim stężeniu substratu, co 

z kolei ogranicza konieczność stosowania inhibitorów wzrostu mikroorganizmów w czasie 

wielogodzinnej syntezy. Dodatkowo suplementacja medium reakcyjnego jonami Mn
2+

 

podwyższała aktywność transferyczną enzymu. 

W trakcie projektu dokonywano optymalizacji parametrów syntezy analogów 

sacharozy stosując, jako donor reakcji sacharozę, a akceptor ksylozę W tym celu 

pozyskiwano i testowano preparat enzymatyczny (EC 2.4.1.161) z podłoży bakterii z rodzaju 

Bacillus. Stosując plany centralne kompozycyjne dowiedziono, że wzajemny stosunek 

sacharozy i ksylozy oraz stężenie substratów reakcji odgrywa kluczową rolę w efektywności 

procesu. Dobierając odpowiednie proporcje substratów wyeliminowano syntezę oligomerów 
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fruktozy, które powstawały w trakcie syntezy dimeru składającego się z podjednostki ksylozy 

i fruktozy. Publikacje, które związane są z niniejszą tematyką to: Zał. 6, pkt. II: A18, D7, 8, 

9, 12 i 13. Obecnie w recenzji są trzy manuskrypty zawierające dane, które uzyskano 

w ramach projektu, ale nie zostały dotychczas jeszcze opublikowane, umieszczono je 

natomiast w raporcie z grantu Zał. 6, pkt. II: E1, prezentowano w czasie wystąpień ustnych 

Zał. 6, pkt. II: K1, 2, 3 i 8 oraz w formie posterów w czasie konferencji naukowych Zał. 6, 

pkt. III: B1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 16 i 46. 

 Kwas laktobionowy jest otrzymywany w trakcie utleniania laktozy. Związek ten 

posiada duży potencjał aplikacyjny ze względu na jego właściwości przeciwutleniające, 

chelatujące i nawilżające. W przemyśle spożywczym może być wykorzystywany, jako 

czynnik zakwaszający o słodkim posmaku, wypełniacz, a także nośnik związków 

mineralnych w napojach funkcjonalnych. W projekcie dotyczącym optymalizacji produkcji 

kwasu laktobionowego z serwatki (Zał. 6 II I4: projekt badawczy MNiSW, nr 312 441737, 

pt. Optymalizacja produkcji kwasu laktobionowego z serwatki) stosowano szczep 

Zymomonas mobilis oraz surowy preparat enzymatyczny uzyskany z modyfikowanych na 

drodze inżynierii genetycznej szczepów Escherichia coli. W celu monitorowania zmian 

ilościowych opracowałem metodę rozdziału i detekcji laktozy i kwasu laktobionowego 

z użyciem chromatografii HILIC sprzężonej ze spektrometrem masowym, ponieważ nie 

można było uzyskać rozdziałów substratu i produktu z zastosowaniem innych faz 

chromatograficznych (RP, jonowymiennej). Zastosowanie w tej metodzie standardów 

wewnętrznych niedeuterowanych pozwoliło uzyskać wysokie współczynniki determinacji 

(>0,999), pomimo zastosowania elektrospreju (ESI) podczas jonizacji próbki. W trakcie 

projektu weryfikowano właściwości prebiotyczne i przeciwutleniające kwasu 

laktobionowego, a także detalicznie analizowano wpływ warunków hodowlanych na syntezę 

polihydroksykwasu podczas hodowli Pesudomonas taetrolens. Wyniki prezentowano 

w formie publikacji i doniesień konferencyjnych (Zał. 6 II A22, 24, Zał. 6 III B19, 20). 

Ad. b) 

 W trakcie realizacji projektu związanego z oceną biologicznego oddziaływania 

wybranych grzybów wieloowocnikowych na mikroflorę probiotyczną (Zał. 6. II I3: projekt 

badawczy MNiSW nr N N312 258340, pt. Ocena biologicznego oddziaływania wybranych 

grzybów wielkoowocnikowych na mikroflorę probiotyczną) zajmowałem się optymalizacją 

ekstrakcji frakcji polisacharydowych. Moje działania obejmowały ocenę jakościową 

i ilościową ekstrahowanego materiału z użyciem chromatografii żelowej (SEC) oraz LC-MS. 
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W projekcie wykonywano także hodowle wybranych bakterii probiotycznych na podłożach, 

które suplementowano ekstraktami z takich grzybów jak: Lentinula edodes (twardziak 

jadalny), Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty), Ganoderma lucidum (lakownica 

lśniąca), Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa) a także Pholiota nameko (łuskwiak 

nameko). Wyniki tych badań prezentowano w trakcie konferencji naukowych (Zał. 6 III B 

27, 41, 42 i 56), z moim udziałem powstał również artykuł, który omówiłem już w sekcji 

stanowiących moje osiągnięcie habilitacyjne. 

W mojej aktywności naukowej wielokrotnie wykonywałem prace związane 

z probiotykami i prebiotykami, wpływem prebiotyków i innych związków organicznych na 

wzrost określonych grup mikroorganizmów. Uczestniczyłem w badaniach nad: i) wpływem 

kwasów żółciowych i błonnika na wzrost wybranych bakterii oraz interakcji między 

testowanymi składnikami, a aktywnością metaboliczną bakterii (Zał. 6 II A17), ii) aplikacją 

bakterii fermentacji mlekowej w różnych produktach spożywczych (Zał. 6 II D10, III B3, 7, 

12), iii) wpływem chlorku chlorocholiny na plonowanie topinamburu i zawartość inuliny 

w bulwach (Zał. 6 II D14). 

Ad. c) 

 Bardzo ważnym elementem mojej pracy naukowej były badania związane ze skrobią. 

Skrobia jest jednym z najważniejszych polisacharydów wykorzystywanych w celach 

spożywczych w obliczu faktu, że przemysł skrobiowy w Europie produkuje rocznie około 10 

mln ton skrobi, z czego aż 62% jest wykorzystywane w produkcji żywności, 1% 

przeznaczany jest na cele paszowe, a 37% to inne zastosowania, głównie w sektorze 

papierniczym. Polimer ten jest powszechnie wykorzystywany w produkcji żywności w formie 

natywnej, a także, jako skrobia modyfikowana chemicznie oraz metodami enzymatycznymi 

i fizycznymi. Charakterystyka makrocząsteczek, szczególnie rozkładu mas molowych, 

właściwości hydrodynamicznych i strukturalnych skrobi jest trudna, bowiem wymaga 

odpowiednich procedur przygotowania próbek, a także odpowiednich metod analitycznych, 

o czym wspominałem opisując swoje osiągnięcie. Realizując badania związane z analizą 

makrocząsteczek metodą chromatografii żelowej z potrójną detekcją (SEC-TDA) 

wyspecjalizowałem się w analizie próbek skrobi różnego pochodzenia botanicznego 

i poddanych modyfikacjom chemicznym i fizycznym. Uważam za szczególnie ważne, że 

w ciągu ostatnich lat wypracowałem umiejętność analizy struktury molekularnej skrobi 

z użyciem SEC-TDA. 
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 W badaniach tych zajmowałem się próbkami skrobi izolowanej z pałki szerokolistnej 

(Typha latifolia), gdzie dowiedziono m.in., iż skrobia ta ma strukturą krystaliczną typu C 

i jest bardziej rozgałęziona niż skrobia kukurydziana, czy ziemniaczana. Uczestniczyłem 

również w badaniach nad skrobią pozyskiwaną z pięciu nowych hybryd pszenżyta, które 

charakteryzowały się odmiennymi właściwościami technologicznymi. W próbkach tych poza 

pomiarami SEC-TDA, wykonywano pomiary z zastosowaniem skaningowej kalorymetrii 

różnicowej (DSC), mikroskopii elektronowej, wiskografu rotacyjnego (RVA) i inne pomiary 

fizykochemiczne Wielowymiarowa analiza statystyczna oparta na 27 parametrach pozwoliła 

na powiązanie w dużym zakresie właściwości strukturalnych i technologicznych próbek 

pszenżyta. Uczestniczyłem także w badaniach strukturalnych skrobi kukurydzianej w czasie 

produkcji etanolu metodą jednoczesnego scukrzania i fermentacji (SSF), gdzie 

wykorzystywano handlowy preparat Stargen 001. Wykazano wówczas zmiany 

w krystalicznych i amorficznych rejonach granulek skrobiowych, znaczące różnice 

w charakterystyce amylozy i amylopektyny. Prowadziłem również badania związane 

z zastosowaniem soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego (E1450) w produktach 

niskotłuszczowych. Sól ta rekomendowana jest w produkcji majonezu, gdzie spełnia funkcję 

zamiennika żółtka jaja kurzego. Jednakże w majonezach niskotłuszczowych, gdzie E1450 

próbowano wdrożyć, jako emulgator okazało się, że nie jest on wystarczająco efektywny, aby 

uzyskać trwałe dyspersje. Wykazano, że stabilne emulsje w tym wypadku można uzyskać 

modyfikując dystrybucję mas molowych soli E1450. 

 Brałem także udział w badanych nad: molekularną strukturą skrobi acetylowanych, 

skrobi modyfikowanych wysokimi ciśnieniami, właściwościami emulgującymi maltodekstryn 

o różnej dystrybucji mas molowych, strukturalnymi i funkcjonalnymi właściwościami skrobi 

kukurydzianej zwykłej i woskowej, molekularną strukturą skrobi ziemniaczanej natywnej 

i walcowanej, strukturą skrobi opornej RS4, strukturą i właściwościami dekstryn żółtych, 

opracowywaniem produkcji chleba chrupkiego z pszenżyta, jako nośnika substancji 

bioaktywnych.  

 Wnyki dotyczące badań nad skrobią natywną i modyfikowaną były prezentowane 

zarówno w publikacjach, jak i na licznych konferencjach w formie wystąpień ustnych i 

plakatowych (Zał. 6 II A23, 25, 26, II D2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, II K4, 5, 6, 8, III B9, 14, 17, 

18, 25, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62). 
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Ad. d) 

Produkcja biopaliw budzi obecnie wiele kontrowersji, pomimo że do ich produkcji 

wykorzystywane są źródła odnawialne, tj. surowce roślinne. Główny zarzut dotyczy 

wykorzystania ziarna zbóż, ziemniaków, rzepaku i innych na cele niespożywcze w obliczu 

deficytu żywności w skali globalnej. Jednym z kontrargumentów, który przemawia za tego 

typu produkcją jest wykorzystanie do uprawy takich roślin gruntów rekultywowanych. 

Wydajność produkcji biopaliw nie zależy tylko od samego plonowania, ale także od takich 

zmiennych jak zawartość substancji skrobiowych i nieskrobiowych, procesu 

technologicznego, oczywiście nie bez znaczenia pozostają uwarunkowania agrotechniczne 

i środowiskowe, rzutujące na parametry surowca. Dlatego też istotna jest selekcja nowych 

odmian i rodów zbóż oraz alternatywnych surowców, które będą pozwalały na efektywną 

produkcję biopaliw. 

W ramach projektu IGRE (Zał. 6 III E1, pt: Opracowanie indeksu gatunkowego 

i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych) uczestniczyłem 

w badaniach, które miały na celu ocenę efektywności produkcji etanolu z różnych odmian 

buraka cukrowego. Badaniom poddano 49 hybryd buraka cukrowego, w wyniku czego 

stwierdzono, że nie tylko procentowy udział sacharozy w korzeniu buraka decyduje o 

efektywnej fermentacji, ale także inne składniki suchej masy mają znaczący wpływ na 

wydajność etanolu w przeliczeniu na masę surowca. Zarówno sód, potas, jak i azot 

negatywnie wpływały na proces fermentacji. Obserwowano także wyższą wydajność, kiedy 

jako surowiec stosowano diploidalne hybrydy buraka cukrowego. Przeprowadzając 

wielowymiarowe statystyki potwierdziłem, że nadmierna kumulacja sodu, potasu i azotu w 

korzeniach buraków cukrowych wynika z przyjętego systemu nawożenia. Dodatkowo 

wysokie stężenie niniejszych pierwiastków zwiększa z jednej strony udział sacharozy w 

suchej masie, a z drugiej strony obniża efektywność fermentacji. (Zał. 6 II A14, III B24, 29, 

34, 53). 

Zajmowałem się także badaniem przesiewowym, które miało na celu ocenę wpływu 

odmiany kukurydzy na efektywność produkcji etanolu. W doświadczeniu przeprowadzono 

analizę 258 próbek ziarna kukurydzy, odmian powstałych ze skrzyżowania kukurydzy flint i 

dent. Dowiedziono, że wydajność fermentacji etanolowej była wprost proporcjonalna do 

stężenia cukrów redukujących w kukurydzy. Hybrydy kukurydzy z linia ojcowską S80660A 

pomimo umiarkowanego stopnia scukrzenia skrobi w procesie zacierania dawały także 

wysoką wydajność etanolu w przeliczeniu na 100 kg surowca. W ramach realizacji tematu 
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biopaliw testowano także inne zboża (żyto, sorgo, pszenżyto) oraz metody zacierania, tj. 

metodę jednoczesnej fermentacji i hydrolizy oraz technologię bezciśnieniowego uwalniania 

skrobi (BUS). (Zał. 6. A1, 6, 13, II D3, III B22, 43, 54) 

Ad. e) 

 Jestem współwykonawcą w trzech grantach, gdzie rozpatrywane są reakcje metabolizmu 

grup jednowęglowych, tj. dotyczących szlaków przemian choliny metioniny i homocysteiny 

(Zał. 6 II I5, 6, 7: projekt badawczy OPUS, NCN, numer: UMO 2015/17/D/NZ9/01959, 

projekt badawczy PRELUDIUM, NCN, UMO-2015/17/N/NZ9/04133, projekt – umowa 

z Nutropharmą). Granty te dotyczą: i) związku miedzy wzorami żywieniowymi, 

metabolizmem człowieka, a mikroflorą przewodu pokarmowego, ii) metabolizmu grup 

jednowęglowych u kobiet z zespołem metabolicznym i bez zespołu metabolicznego oraz 

sposobu żywienia kobiet po menopauzie i jego wpływu na metabolizm lipidów i grup 

jednowęglowych, iii) analizy spożycia i metabolizmu choliny u kobiet ciężarnych. 

Dotychczas opracowałem metodę rozdziału i detekcji z wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej sprzężonej ze spektrometrem masowym wyposażonym w źródło jonów typu 

elektrosprej (LC-ESI-MS) takich związków jak: trimetyloamina (TMA), tlenek 

trimetyloaminy (TMAO), karnityna, betaina, cholina w próbkach osocza krwi ludzi 

i szczurów. Zastosowanie spektrometru typu qTOF oraz bardzo małe stężenia TMA i TMAO 

to główne problemy, które zostały rozwiązane w toku optymalizacji procedury przygotowania 

próbki i późniejszej detekcji. Szczególnie istotne jest również, że rozdział w odwróconej fazie 

TMA ze względu na hydrofilowość związku wymaga zastosowania procedury derywatyzacji. 

Dodatkowo pomiary ilościowe pochodnych choliny wymuszają użycie deuterowanych 

standardów wewnętrznych ze względu na matrycę próbki, która prowadzi do supresji jonów 

w spektrometrze masowym. Pierwsze wyniki uzyskane w niniejszych projektach zostały 

opublikowane w formie publikacji, a także prezentowane na konferencjach naukowych (Zał. 

6 II A2, 3, 12, III B55). 

Ad. f) 

 Gryka jest źródłem wielu bioaktywnych substancji, poza tym, że zalicza się ją do 

pseudozbóż o wysokich wartościach odżywczych i dietetycznych. Dodatkowym atutem gryki 

jest fakt, że nie zawiera ona glutenu i dlatego może być stosowana przez chorych na celiakię. 
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 Badania, w których uczestniczyłem dotyczyły charakterystyki wybranych części 

morfologicznych gryki tatarka z szczególnym uwzględnieniem błonnika i związków 

polifenolowych. Profil fenolowy gryki określano wykorzystując RP-UHPLC-ESI, 

statystyczna analiza danych wykazała nie tylko różnice jakościowe i ilościowe 

w poszczególnych częściach morfologicznych gryki, ale także istotny wpływ ekstrahenta. 

Badano również zawartość fitosteroli w ziarniaku gryki zwyczajnej oraz półproduktach 

i produktach ubocznych, które powstają w trakcie produkcji kaszy gryczanej. Wykazano, że 

spożywając różne części morfologiczne ziarniaka gryki można sterować podażą fitosteroli, 

a co z tym związane indukować również różne efekty prozdrowotne. Zidentyfikowano także 

w łusce gryki cykloartenol, który nie występuje w innych zbożach. Praktyczny aspekt 

wykorzystania związków bioaktywnych pozyskiwanych z gryki zaprezentowano 

w doświadczeniu, gdzie badano wpływ przeciwutleniający ekstraktu z łuski gryki na 

stabilność frakcji lipidowej w czasie 6 miesięcznego przechowywania zamrażalniczego. 

Wykazano wówczas ochronne działanie testowanego ekstraktu, a ponadto zdolność zmiatania 

wolnych rodników, jak również wiązania żelaza (II) wyższą w próbkach zawierających 

ekstrakt z gryki w porównaniu z butylowanym hydroksytoluenem (BHT). Wytwarzano także 

mufinki zawierające mąkę gryczaną i badano wpływ receptury na zdolność wiązania kwasów 

żółciowych podczas trawienia i fermentacji niniejszych produktów z udziałem bakterii 

kałowych. Wyniki tych badań zostały opublikowane i prezentowane na konferencjach 

naukowych (Zał. 6 II 4, 8, 16, 21, III B51, 52). 

Ad. g) 

 Identyfikowalność produktu jest wyjątkowo cenna w kontekście ochrony produktów 

rolnych w UE, które zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską, jako chroniona nazwa 

pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) oraz gwarantowana tradycyjna 

specjalność (TSG). Moje umiejętności analizy danych wielowymiarowych wykorzystałem 

w pracach dotyczących identyfikowalności produktów spożywczych. Wykonałem analizę 

danych eksperymentalnych serów smażonych na podstawie profilu mikrobiologicznego 

określonego techniką PCR-DGGE (reakcja łańcuchowa polimerazy w połączeniu 

z elektroforezą w gradiencie czynnika denaturującego). W wyniku tego wykazano, że istnieje 

możliwość powiązania mikroflory produktu z jego miejscem wytwarzania. Wyniki tych prac 

są prezentowane w Zał. 6 II A10, III B26, 40. Bralem też udział w badaniach, gdzie 

testowano wykorzystanie techniki PCR-DGGE w celu określenia pochodzenia 
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geograficznego karpia milickiego i identyfikacji mikroflory miodu pitnego (Zał. 6, III, B47 i 

50). 

 Proces krystalizacji jest nieunikniony w czasie przechowywania miodu, ale często nie 

jest on akceptowany przez konsumentów, którzy preferują miód płynny. Dlatego też 

najczęściej miód podgrzewa się w celu ponownego zdyspergowania, co z punktu widzenia 

jego biologicznej aktywności jest niepożądane szczególnie, jeśli poddaje się próbkę działaniu 

wysokiej temperatury. Problem ten analizowano z użyciem niskopolowego rezonansu 

magnetycznego, w rezultacie czego opracowywano metodę identyfikacji miodów poddanych 

obróbce termicznej w celu ich zdyspergowania. Wyniki zaprezentowano w formie publikacji 

(Zał. 6 II A5). 

Ad. h) 

 Przemysł spożywczy produkuje masowo odpady organiczne, a wiele z nich poza tym, 

że stanowi duże obciążenie dla środowiska i wymaga racjonalnego zagospodarowania, 

zawiera też substancje, które są biologicznie aktywne. W projekcie, w którym byłem 

wykonawcą badano kinetykę tworzenia produktów reakcji Maillarda w modelowych 

produktach zbożowych, które wzbogacano w wytłoki owocowe (Zał. 6 II I2: projekt 

badawczy NCN nr 2013/09/B/NZ9/01626, pt. Badania kinetyki tworzenia produktów reakcji 

Maillarda w modelowych produktach zbożowych wzbogaconych w wytłoki owocowe). 

W projekcie charakteryzowano profil fenolowy ekstraktów, które uzyskano z wytłoków 

gronowych, określano także ich aktywność biologiczną. Jednym z ważnych aspektów, który 

badano to wpływ związków polifenolowych izolowanych z wytłoków gronowych na inhibicję 

tworzenia N
ε
 –karboksymetylolizyny (CML) w modelowym pieczywie cukierniczym typu 

mufiny. CML powstaje w reakcji Millarda, uznaje się, że produkt ten może zaburzać 

gospodarkę węglowodanową organizmu, sprzyjać arteriosklerozie, chorobie Alzheimera, 

nowotworom i starzeniu. Określono wpływ składników ciasta oraz jego suplementacji 

wytłokami na stężenie CML. Udowodniono, że poszczególne składniki ciasta istotnie 

wpływały na stężenie CML w wypiekach, a zawartość tego związku spadała poniżej limitu 

detekcji w próbkach wzbogaconych w wytłoki gronowe. Moja aktywność dotyczyła przede 

wszystkim analizy ilościowej i jakościowej związków polifenolowych w wytłokach i samym 

pieczywie, wymagało to opracowania warunków rozdziału i detekcji oraz odpowiedniego 

przygotowania próbek, zawierających matrycę powodującą supresję jonów w oznaczeniach 

LC-MS. Uczestniczyłem także w opracowaniu danych z użyciem technik wielowymiarowych. 
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Wyniki tych prac zostały przedstawione w publikacjach i w ramach konferencji naukowych 

(Zał. 6 II A9, 20, 27, III B10). 

 W ramach projektu POIG realizowanym przez konsorcjum naukowe „Bioaktywna 

Żywność” (Zał. 6 III E 2: pt. Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych 

właściwościach prozdrowotnych) wykonywałem badania, których celem było wytypowanie 

surowców i opracowanie technologii produkcji produktów spożywczych o prozdrowotnych 

właściwościach, mających ograniczyć zachorowalność na choroby cywilizacyjne. W ramach 

projektu charakteryzowano surowce, gdzie wykonywałem szereg analiz mających na celu 

określić potencjał wybranych roślin strączkowych i ziół. W kolejnym etapie opracowano 

receptury produktów stałych, które zawierały wytypowane surowce lub ich części 

anatomiczne oraz dokonywano doboru parametrów procesu technologicznego. W celu 

zwiększenia biodostępności związków związanych w matrycy roślin strączkowych 

przeprowadzano obróbkę mikrobiologiczno-enzymatyczną, co w efekcie skutkowało zmianą 

cech jakościowych surowca. Rezultaty uzyskane w czasie realizacji projektu były 

przedmiotem zgłoszeń patentowych (Zal. 4 II B1) publikacji oraz prezentacji 

konferencyjnych (Zał. 6 II D4, III B15, 21, 23, 28, 32, 33, 35, 44, 45, 48, 49). 

 Karotenoidy wykazują takie pozytywne właściwości jak: antyoksydacyjne, 

przeciwnowotworowe i immunostymulacyjne. Wykorzystywane są w przemyśle spożywczym 

głównie, jako barwnik, ale znajdują także zastosowanie w farmacji, medycynie i kosmetyce. 

Badania nad syntezą mikrobiologiczną karotenoidów są obecnie intensyfikowane ze względu, 

iż proces produkcyjny wykorzystujący aktywność mikroorganizmów i jednocześnie substraty 

odpadowe jest przyjazny środowisku, co stanowi o jego głównej zalecie w stosunku do 

syntezy chemicznej. 

 Mój udział w badaniach nad syntezą związków karotenoidowych polegał na ilościowej 

i jakościowej analizie próbek hodowlanych techniką LC-MS, analizie statystycznej materiału 

wynikowego oraz jego interpretacji. Dodatkowo w tym czasie sprawowałem opiekę naukową 

w zakresie analiz spektroskopowych nad stażystą z Instytutu Biologii Uniwersytetu 

Narodowego im V.N. Karazina w Charakowie (Zał. 6 III J4), która była głównym 

wykonawcą niniejszych badań. Wyniki związane z syntezą związków karotenoidowych 

publikowano, jako oryginalne prace badawcze oraz prezentowano na konferencjach 

naukowych (Zał. 6 II A7, II D1, 15, III B4). 
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 Brałem również udział w innych przedsięwzięciach badawczych, gdzie wykonywałem 

oznaczenia związków bioaktywnych z wykorzystaniem technik chromatograficznych 

sprzężonych ze spektrometrią mas. W tej grupie wykonywałem badania dotyczące: analizy 

związków polifenolowych w sokach organicznych, analizy jakościowej tokoferolu i jego 

pochodnych poddanych działaniu fal świetlnych, studium literaturowym dotyczącym 

związków bioaktywnych w grapefruicie, analizy profilu fenolowego ekstraktów z zielonej 

herbaty, produkcji witaminy B2 przez grzyby izolowane z serów smażonych. Wyniki 

dotyczące tych badań zostały zawarte w publikacjach i doniesieniu konferencyjnym (Zał. 6 II 

A11, 15, 19, 28, II K9). 

 

 Obecnie poza tym, że jestem zaangażowany w duże przedsięwzięcie projektowe, które 

dotyczy wpływu mikrobiomu jelitowego na indukcję odpowiedzi immunologicznej (Zał. II 

I8: projekt badawczy OPUS, NCN, numer: UMO-2017/25/B/NZ5/01949, pt. Wpływ 

mikrobiomu jelitowego na indukcję przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej) 

angażuję się również w działalność organizacyjną Uniwersytetu (Zał. 6 III N1-8). W ostatniej 

kadencji pełniłem funkcję Elektora w Uczelnianym Kolegium Elektorów, jestem członkiem: 

Rady Naukowej Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Rady Wydziału 

Nauk o Żywności i Żywieniu, Rektorskiej Komisji ds. Aparatury, Komisji ds. Organizacji 

i Rozwoju Wydziału (WNoŻiŻ), Komisji ds. Nagród Rektorskich ze SFN dla Nauczycieli 

Akademickich, Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienia 

człowieka, byłem członkiem Rektorskiej Komisji ds. Informatyki. Siedmiokrotnie pełniłem 

również funkcję Przewodniczącego Komisji Oceniającej podczas Olimpiady Wiedzy 

o Żywności. Jestem od wielu lat członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

(Zał. 6 III H1). 

 Odbyłem w 2018 dwumiesięczny staż naukowy w renomowanym ośrodku 

zajmującym się mikroflorą produktów mlecznych, probiotykami i prebiotykami, 

mikrobiomem przewodu pokarmowego (IPLA, Hiszpania), Zał. 6 III L. Regularnie pełnię 

funkcję recenzenta renomowanych czasopism naukowych, dotychczas wykonałem 29 

recenzji, Zał. 6 III P1-9. Współpracuję także z przedsiębiorstwami zajmującymi się 

produkcją skrobi i preparatów skrobiowych oraz producentem win (Zał. 6 III M1-3). 

Uważam też za duże osiągnięcie pozyskanie w 2011 roku 2,5 mln złotych na zakup UHPLC 

sprzężonego z spektrometrem masowym typu qTOF, Zał 6 III Q1. 
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Duzq cz^sc swojej aktywnosci zawodowej poswiecam na przygotowanie 

i prowadzenie zaj^c ze studentami polsko i angloj^zycznymi (Zal . 6 I I I I ) , opiekf naukow^ 

nad studentami realizujqcymi prace inzynierskie i magisterskie oraz recenzje prac 

inzynierskich (Zal . 6 I I I J l - 3 ) . Zestawienie mojego dorobku naukowego przedstawilem 

vv ponizszej Tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie dorobku naukowego habilitanta, stan na 02.11.2018 rok. 

Rodzaj aktywnosci Ilosc IF Punkty 
MNiSW 

Prace uwzgl^dnione w bazie J C R : 32 91.148 1020 
Prace nie uwzgl^dnione w bazie J C R 21 0 227 
Udzielone patenty 1 0 0 
Zgtoszenia patentowe 1 0 0 
Referaty na konferencj ach krajowych 
i mi(jdzynarodowych 9 0 0 

Komunikaty posterowe przedstawione na 
konferencj ach icrajowych i mi^dzynarodowych 

62 0 0 

Projekty (kierownik) 1 0 0 
Projekty (wykonawca) 7 0 0 
Udziat w projektach realizowanych w ramach 
konsorcjum (wykonawca) 

2 0 0 

Recenzje publikacji 29 0 0 
Wypromowani dyplomanci 41 0 0 
Ljjcznie 64 91.148 1247 

Opublikowane prace cytowano 130 razy (bez autocytowan). Indeks Hirscha (vvg Web of Science 6, na dzien 
16.11.2018 roku). 
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