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Sekcja 13 

BIOTECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOŚCI 

Budynek C (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) Sala AB (Audytorium 107B) 

 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Ewa Białecka-Florjańczyk 
 

S13 KS01 

15:00-15:15 

Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) – czy może być 

dobrym narzędziem różnicowania miodów o różnym pochodzeniu botanicznym?, 
Ewa Makowicz, Izabela Jasicka-Misiak, Paweł Kafarski 

S13 KS02 

15:15-15:30 

Czujnik chemiczny do selektywnego oznaczania epitopu glutenu w produktach 

spożywczych, Zofia Iskierko, Piyush Sindhu Sharma, Maciej Cieplak, Krzysztof 
Noworyta, Paweł Borowicz, Alessandra Maria Bossi, Włodzimierz Kutner 

S13 KS03 

15:30-15:45 

Nowe procedury oznaczania wolnych aminokwasów białkowych w żywności,   
Aneta Jastrzębska, Sylwia Kowalska, Ewa Lewandowska, Edward Szłyk 

S13 KS04 

15:45-16:00 

Charakterystyka polisacharydów wytwarzanych przez prokariotyczne mikroalgi, 
Weronika Pilis, Jacek Lipok 

S13 KS05 

16:00-16:15 

Kontrolowana chemicznie biosynteza fikobiliprotein, z wykorzystaniem 

fotobioreaktora laboratoryjnego, Emilia Niemczyk, Jacek Lipok 

S13 KS06 

16:15-16:30 

Badania właściwości antyoksydacyjnych wybranych ziołomiodów i miodów   z 

zastosowaniem spektroskopii EPR i UV-vis, Justyna Polak, Mariola Bartoszek, 
Roksana Bernat, Anna Gwadera 

S13 KS07 

16:30-16:45 

Sorpcja wybranych związków powierzchniowo czynnych na mikroorganizmach, 
Dorota Cierniak, Marta Woźniak-Karczewska, Bogdan Wyrwas 

S13 KS08 

16:45-17:00 

Współczynnik korekcji biochemicznego potencjału metanogennego –  

formuła i zastosowanie, Krzysztof Pilarski, Agnieszka Pilarska 

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   
(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 
 

S13 P01 

 

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania pojemności antyoksydacyjnej 

napojów, Mariola Bartoszek, Justyna Polak, Roksana Bernat 

S13 P02 

 

Nowe ekologiczne emulgatory na bazie estryfikowanej maltodekstryny 

ziemniaczanej do celów spożywczych, Magdalena Rudlicka, Janusz Kapuśniak 

S13 P03 

 
Lipazy jako biokatalizatory w procesie otrzymywania skrobi termoplastycznej, 
Sylwia Ptak, Janusz Kapuśniak 

S13 P04 

 

Wpływ amoniaku na inhibicję procesu fermentacji metanowej, Agnieszka 
Pilarska, Krzysztof Pilarski 
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S13 P05 Surowce naturalne w otrzymywaniu biozgodnych formulacji kosmetycznych,  

Urszula Bazylińska, Ewelina Waglewska 

S13 P06 

 

Enzymatyczna synteza estrów o potencjalnych właściwościach biologicznych,  
Bartłommiej Zieniuk, Agata Fabiszewska, Ewa Białecka-Florjańczyk 

S13 P07 Ekstrakcja oraz oznaczanie polarnych związków bioaktywnych lucerny siewnej 

(Medicago sativa L.)  z wykorzystaniem technik w stanie nadkrytycznym, Olga 
Wrona, Katarzyna Rafińska, Justyna Walczak, Cezary Możeński, Bogusław 
Buszewski 

S13 P08 Oznaczanie wybranych fitozwiązków w konopiach upraw typu bio,  Marzanna 
Kurzawa, Aneta Jastrzębska, Anna Filipiak-Szok, Monika Gołaszewska, Edward 
Szłyk 

S13 P09 Wpływ kwasów aminofosfonowych na rozwój cyjanobakterii tworzących 

zakwity, Emilia Niemczyk, Jacek Lipok 
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S13 
BIOTECHNOLOGIA  

I CHEMIA ŻYWNOŚCI 

KS01 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AB 

sesja: 15:00-17:00  

 

Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) – czy może być 

dobrym narzędziem różnicowania miodów o różnym pochodzeniu botanicznym? 

Ewa Makowicza), Izabela Jasicka-Misiaka) Paweł Kafarskib) 

a) Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, 
ul. Oleska 8, 45-052 Opole, emakowicz@uni.opole.pl 

b) Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, 
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław   

 

Miód jest słodkim produktem spożywczym wytwarzanym przez pszczoły miodne (Apis 
melifera). Cenne właściwości odżywcze i terapeutyczne miodów wynikają z obecności bogatego 
koktajlu związków organicznych pochodzących z nektaru kwiatowego lub spadzi. Zainteresowanie 
konsumentów tym produktem stale rośnie a na rynku dostępna jest szeroka gama różnorodnych 
miodów o różnym pochodzeniu botanicznym i geograficznym. Każdy z nich charakteryzuje się 
wyjątkowym smakiem, zapachem i wartościami odżywczymi oraz terapeutycznymi. Miód jest bardzo 
złożoną chemiczną matrycą, której skład ściśle zależy od wielu czynników, takich jak gatunki 
pszczół, klimat, charakterystyka gleby, pochodzenie botaniczne i geograficzne, wiek miodu, metody 
przechowywania i przetwarzania. Niestety, bardzo niepokojące jest to, że miód jest jednym z 
najczęściej fałszowanych produktów spożywczych, co prowadzi do znacznego spadku unikalnych 
właściwości miodu. Obecnie powszechnie stosowaną metodą określania pochodzenia botanicznego 
miodów jest analiza pyłkowa (melisopolinologia). Mimo, że metoda ta charakteryzuje się dużą 
dokładnością i precyzją nie jest ona wystarczająca do jednoznacznej oceny autentyczności odmiany 
miodu dlatego obecnie szeroko prowadzone są badania nad poszukiwaniem lepszych  
i precyzyjniejszych metod, które w połączniu z już istniejącymi przyczynią się do poprawy jakości 
miodów dostępnych dla konsumentów.  

Celem prezentowanych badań była ocena użyteczności wysokosprawnej chromatografii 
cienkowarstwowej (HPTLC) jako szybkiej, wizualnej i precyzyjnej metody oznaczania pochodzenia 
miodów. Do ekstrakcji lipofilowej frakcji związków organicznych z miodów użyto dwóch technik: 
ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) oraz ekstrakcji do fazy stałej (SPE) a do 
różnicowania miodów wybrano związki fluorescencyjne. Otrzymane ekstrakty poddawano, 
zoptymalizowanej uprzednio, analizie HPTLC z użyciem aparatu Linomat 5, CAMAG. Następnie, w 
celu skonstruowania profili związków fluorescencyjnych, które mogą stworzyć unikalny odcisk palca 
dla wybranych miodów, przeprowadzono analizy HPTLC i densytometryczne  
z wykorzystaniem lampy deuterowej i rtęciowej.  

Rezultaty badań jednoznacznie wskazują, że HPTLC jest użyteczną techniką do oceny 
autentyczności i pochodzenia botanicznego miodów. Miód każdej odmiany charakteryzuje się 
specyficznym odciskiem palca („fingerprint”) opartym głównie na podstawie wartości Rf, kolorze 
plamki oraz przebiegu profili otrzymywanych na podstawie pomiarów densytometrycznych. 

 

Podziękowanie: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer 2017/25/N/NZ9/00623 
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S13 
BIOTECHNOLOGIA  

I CHEMIA ŻYWNOŚCI 

KS02 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AB 
sesja: 15:00-17:00 

 

Czujnik chemiczny do selektywnego oznaczania epitopu glutenu 

w produktach spożywczych 

Zofia Iskierko,a,b)  Piyush Sindhu Sharma,b)  Maciej Cieplak,b)  Krzysztof Noworyta,b)   

Paweł Borowicz,b) Alessandra Maria Bossi,a)  Włodzimierz Kutner b,c) 

a) Wydział Biotechnologii, Uniwersytet w Weronie, Strada Le Grazie 15, Werona, Włochy  
b) Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa, ziskierko@ichf.edu.pl 

c) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Woycickiego 1/3, Warszawa 

 

Opracowaliśmy i wykonaliśmy czujnik chemiczny, z molekularnie wdrukowanym polimerem 
(MIPem) jako elementem rozpoznającym, do selektywnego oznaczania immunogenicznego 
fragmentu (epitopu) glutenu o sekwencji aminokwasów PQQPFPQQ (P –  prolina, Q – glutamina, F 
– fenyloalanina).  Pochodne bis(bitienylu metanu) wykorzystano jako monomery funkcyjne i 
sieciujące.  Synteza warstwy rozpoznającej MIPu była poprzedzona obliczeniami kwantowo-
chemicznymi (DFT, B3LYP, 3-21G*).  Jako przetwornik sygnału zastosowano tranzystor polowy z 
zewnętrzną bramką (EG-FET).  W wyniku elektropolimeryzacji powierzchnia tej bramki została 
pokryta warstwą polimeru molekularnie wdrukowanego epitopem glutenu, PQQPFPQQ.  Usunięcie 
szablonu z luk molekularnych polimeru potwierdzono spektroskopią fotoelektronów w zakresie 
promieniowania X (XPS) oraz spektroskopią odbiciowo-absorpcyjną w podczerwieni o modulowanej 
polaryzacji (PM-IRRAS).  Czujnik pracował w zakresie stężeń 0,5-45 ppm z granicą wykrywalności 
(LOD) = 0,11 ppm.  Selektywność sprawdzono przez porównanie odpowiedzi analitycznej czujnika 
na obecność analitu (PQQPFPQQ) i substancji przeszkadzającej, oktapepydu o podobnej sekwencji 
aminokwasów (PQQQFPPQ).  Co więcej, działanie czujnika zostało potwierdzone na próbce 
pszenicy durum (semoliny).  W tych warunkach czujnik pracował w zakresie stężeń 4-25 ppm z LOD 
= 4 ppm.  Jest to granica wykrywalności wystarczająca do określenia czy żywność jest bezglutenowa, 
czy też zawiera gluten.1  Wyniki powyższych badań porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą 
komercyjnie dostępnego zestawu ELISA do wykrywania glutenu w produktach spożywczych.2 

 

 
Rys. 1. Schemat czujnika chemicznego, z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie (MIPu) jako elementem 

rozpoznającym i tranzystorem polowym z zewnętrzną bramką (EG-FET) jako przetwornikiem sygnału, do 
selektywnego wykrywania i oznaczania epitopu glutenu PQQPFPQQ.2 

 
[1] https://www.romerlabs.com/en/analytes/food-allergens/gluten-test-kits/ 
[2] Iskierko, Z. et al. Anal. Chem. 2019, 91, 4537−4543. 
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S13 
BIOTECHNOLOGIA  

I CHEMIA ŻYWNOŚCI 

KS03 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AB 
sesja: 15:00-17:00 

 

Nowe procedury oznaczania wolnych aminokwasów białkowych w żywności 

Aneta Jastrzębska, Sylwia Kowalska, Ewa Lewandowska, Edward Szłyk  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej  
i Spektroskopii Stosowanej, ul Gagarina 7, 87-100 Toruń, aj@umk.pl 

 

Rola aminokwasów w organizmie człowieka jest wieloraka. Odgrywają one kluczową rolę w 
metabolizmie komórkowym, stanowią substraty syntezy peptydów i białek, pełnią funkcje 
neuroprzekaźników, są prekursorami zasad azotowych, amin biogennych, hemoglobiny, kreatyny, 
kolagenu i wielu innych cząsteczek. Pomimo tego, że znaczna część z nich jest endogenna lub 
względnie endogenna, to sposób odżywiania, obecność substancji antyodżywczych wpływa na ich 
dostępność w naszym organizmie.   

W pracy przedstawiono procedury oznaczania wolnych aminokwasów w różnych grupach 
żywności. Jako metody analityczne wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową oraz 
izotachoforezę kapilarną. Opracowano układy elektrolitów do oznaczania wolnych aminokwasów w 
żywności i przedstawiono aplikacyjne możliwości izotachoforezy kapilarnej, która pozwala na 
uzyskanie precyzyjnych i dokładnych wyników, bez konieczności żmudnego oczyszczania próbek 
czy stosowania etapu tworzenia pochodnych. Zaproponowano bezpośrednie oznaczanie 
aminokwasów aromatycznych oraz aromatycznych i alifatycznych po etapie przed kolumnowego 
tworzenia pochodnych metodą HPLC z detekcją UV. Jako odczynniki wykorzystane w etapie 
tworzenia pochodnych zaproponowano 1-fluoro-2-nitro-4-trifluorometylobenzenu1-fluoro-2-nitro-
4-trifluorometylobenzen oraz 2-chloro-1,3-dinitro-5-trifluorometylobenzen.  

Przedstawiono wyniki oznaczania wybranych aminokwasów białkowych w różnych produktach 
żywnościowych. 
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S13 
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budynek: C, sala: AB 
sesja: 15:00-17:00 

 

Charakterystyka polisacharydów wytwarzanych przez prokariotyczne 

mikroalgi 

Weronika Pilis, Jacek Lipok 

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej,  
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska, weronika.pilis@student.uni.opole.pl 

 

Od blisko dwóch dekad systematycznie rośnie zainteresowanie naturalnymi polisacharydami 
wytwarzanymi przez prokariotyczne mikroalgi. Na szczególną uwagę zasługują egzopolisacharydy 
(ang. extracellular polymeric substances, EPS) wytwarzane przez cyjanobakterie w postaci 
zewnątrzkomórkowego śluzu. Ta specyficzna i unikatowa grupa związków może znajdować 
zastosowanie w farmacji i kosmetyce oraz w przemyśle spożywczym [1]. 

Wydzielanie egzopolisacharydów przez sinice zależy od warunków prowadzenia hodowli 
m.in. od składu chemicznego pożywki, intensywności oświetlenia, temperatury, odczynu podłoża 
hodowlanego, a także od obecności specyficznych substancji chemicznych wpływających na 
metabolizm mikroalg. Wspomniane warunki mogą także decydować o charakterze chemicznym tych 
naturalnych polimerów cukrowych, które mogą składać się z kilku do kilkudziesięciu różnorodnych 
jednostek (merów) cukrowych, połączonych z innymi metabolitami, np. z białkami bądź tłuszczami, 
co utrudnia ich jednoznaczną identyfikację [2,3]. Niemniej rozwój metod analizy instrumentalnej 
skorelowany z postępem w przygotowaniu próbek z matryc biologicznych, pozwala na podjęcie 
działań zmierzających do wyodrębnienia oraz jakościowego i ilościowego oznaczenia naturalnych 
polisacharydów występujących w zewnątrzkomórkowym śluzie chroniącym komórki cyjanobakterii. 

 

[1] D. Kumar, P. Kaštánek, S. P. Adhikary, Curr. Sci., 2018, 115, 234–241 

[2] P. D’Abzac, F. Bordas,  E. Van Hullebusch, P. N. L. Lens, G. Guibaud, Appl Microbiol 
Biotechnol 2010, 85, 1589-1599. 

[3] K. Korzeniowska, B. Górka, J. Lipok, P. P. Wieczorek, Algae Biomass: Charakteristics and 
Applications 2018, 73-87. 
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S13 
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I CHEMIA ŻYWNOŚCI 

KS05 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AB 
sesja: 15:00-17:00 

 

Kontrolowana chemicznie biosynteza fikobiliprotein, z wykorzystaniem 

fotobioreaktora laboratoryjnego 

Emilia Niemczyk, Jacek Lipok 

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, ul. Oleska 48, 
45-052 Opole, eniemczyk@uni.opole.pl 

  

Halofilne cyjanobakterie z rodzaju Arthrospira, od wieków znane są jako cenny składnik diety, 
gdyż zawierają dobrze przyswajalne białka, kwasy tłuszczowe oraz barwne metabolity: chlorofil a i 
fikobiliproteiny. Fikobiliproteiny, grupa białek o różnym zabarwieniu, uważane są za substancje 
bezpieczne dla ludzi i dlatego są często stosowane jako dodatki barwiące w przemyśle spożywczym, 
kosmetycznym i farmaceutycznym. Spośród tej grupy barwników, najwięcej uwagi poświęca się 
fikocyjaninie, która charakteryzuje się m.in. silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi oraz 
wykazuje aktywność przeciwzapalną i antyproliferacyjną w stosunku do linii komórek niektórych 
nowotworów. Ponadto, fikobiliproteiny wyróżniają: łatwość do koniugacji z przeciwciałami czy 
biotyną, oraz wyjątkowe właściwości fluorescencyjne, dzięki czemu znajdują różnorodne 
zastosowania w badaniach biotechnologicznych. Wytwarzanie fikobiliprotein, jako metabolitów 
cyjanobakterii zależy głownie od rodzaju i intensywności oświetlenia, jednak biosynteza tych białek  
może być regulowana także przez dobór odpowiednich warunków hodowli, w tym przez obecność 
określonych związków chemicznych [1].  

Jednym ze sposobów regulowania syntezy fikobiliprotein w komórkach mikroalg, jest 
zastosowanie stresu chemicznego, jako czynnika indukującego pożądane zmiany metaboliczne. W 
przypadku naszych badań, rolę stresora obecnego w podłożu hodowlanym pełniły kwasy  
aminofosfonowe: kwas aminotrimetylenofosfonowy (ATMP) oraz kwas 
dietylenotriaminopenta(metylenofosfonowy) (DTPMP). Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w 
skali laboratoryjnej wykazały, że obecność DTPMP stymulowała biosyntezę fikobiliprotein w 
przypadku gatunków A. maxima oraz A. platensis. Natomiast kwas ATMP stymulował wytwarzanie 
barwnych białek  tylko w przypadku gatunku A. platensis. Wyniki tej części badań stały się 
przesłanką do zwiększenia skali procesu i wykorzystania fotobioreaktora laboratoryjnego z systemem 
diod LED (system Elara), jako źródła światła. Rezultaty tych eksperymentów wskazują, że 
zastosowanie fotobioreaktora do prowadzenia hodowli w skali półpilotażowej, pozwala na 
kontrolowanie większości istotnych parametrów, z zachowaniem korzystnych efektów tego procesu, 
co jest dobrą przesłanką do prowadzenia hodowli w skali półtechnicznej. 

 

[1] E. Manirafasha, T. Ndikubwimana, X. Zeng, Y. Lu, K. Jing, Biochem. Eng. J. 2016, 109, 282-
296.   
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sesja: 15:00-17:00 

 

Badania właściwości antyoksydacyjnych wybranych ziołomiodów i miodów   

z zastosowaniem spektroskopii EPR i UV-vis 

Justyna Polak, Mariola Bartoszek, Roksana Bernat, Anna Gwadera 

Uniwersytet Śląski, Wydział Mat-Fiz-Chem, Instytut Chemii, Zakład Chemii Materiałów  
i Technologii Chemicznej, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice 

 

Szereg chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroba Alzheimera wywołanych jest stresem oksydacyjnym. Stres antyoksydacyjny powoduje 
niszczenie składników komórek, co upośledza ich funkcje i wywołuje stany patologiczne. Naturalną 
ochroną organizmu przed procesami oksydacji są przeciwutleniacze, które można znaleźć w wielu 
produktach spożywczych między innymi w miodach i ziołomidach pszczelich [1].  

Miód to produkt spożywczy, pochodzenia naturalnego, produkowany przez pszczoły z nektaru 
roślin miodnych, posiadający właściwości odżywcze oraz lecznicze, wynikające z jego składu. 
Ziołomiód jest produktem miodopodobnym, pośrednio wytwarzanym przez pszczoły, których dieta 
opiera się głównie na sacharozie, wzbogacanej dodatkowo przez pszczelarzy wyciągami ziołowymi 
bądź też sokami owocowymi [2]. Miody i ziołomiody zawierają wiele związków pochodzenia 
roślinnego, które wykazują właściwości antyoksydacyjne. Do najważniejszych substancji 
przeciwutleniających należą: kwasy fenolowe, flawonoidy, kwas askorbinowy, karotenoidy, enzymy, 
wolne aminokwasy oraz białka [1-3]. Obecne w miodzie przeciwutleniacze podzielić można na 
enzymatyczne i nieenzymatyczne.   

W związku z powyższym, tematem niniejszej pracy było badanie pojemności antyoksydacyjnej 
oraz całkowitej zawartości polifenoli miodów i ziołomiodów. Badania przeprowadzono dla 5 miodów 
(akacjowy, lipowy, spadziowy, gryczany, wielokwiatowy) oraz 9 ziołomiodów (malinowy, 
aroniowy, pokrzywowy, miętowy, sosnowy, głogowy, rumiankowy, pigwowcowy oraz z kozłka 
lekarskiego) pochodzących z Polski. Całkowitą pojemność antyoksydacyjną wyznaczono wobec 
trwałego rodnika 1,1–difenylo–2–pikrylohydrazylu (DPPH•) stosując spektroskopię EPR i UV-vis. 
Przeprowadzono również badania całkowitej zawartości polifenoli metodą Folina–Ciocalteu’a. 

Badane próbki charakteryzują się zróżnicowaną pojemnością antyoksydacyjną, przy czym 
wyższe wartości zaobserwowano w próbkach ziołomiodów, szczególnie z mięty, głogu i aronii. 
Najsłabsze właściwości antyoksydacyjne wykazały miody akacjowe i lipowe. Ponadto, w przypadku 
ziołomiodów, zaobserwowano, że uzyskane wartości pojemności antyoksydacyjnej są zależne od 
rośliny bazowej. 

 

[1] L. Vela, C. de Lorenzo, R.A. Pérez, J. Sc. Food Agric. 2007, 87, 1069- 1075. 

[2] R. Socha, L. Juszczak, S. Pietrzyk, T. Fortuna, Food Chem. 2009, 113, 568-574. 

[3] A. Koszowska, A. Dittfeld, J. Nowak, K. Ziora, Med. Środow. 2013, 16, 79-84. 
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Sorpcja wybranych związków powierzchniowo czynnych na mikroorganizmach 

Dorota Cierniaka), Marta Woźniak-Karczewskab), Bogdan Wyrwasa) 

a) Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, dorota.cierniak@doctorate.put.poznan.pl 
b) Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 

Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

(3)) 

Związki powierzchniowo czynne, inaczej surfaktanty, tworzą strukturalnie zróżnicowaną grupę 
związków chemicznych. Dzięki właściwości obniżania napięcia powierzchniowego powszechnie 
występują w domowych detergentach, produktach higienicznych oraz są szeroko stosowane w wielu 
gałęziach przemysłu. Stanowią zatem główny składnik ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. Często wykazują silną aktywność biologiczną oraz mają zdolność do bioakumulacji, 
przez co mogą negatywnie oddziaływać na organizmy żywe. W rezultacie konieczne jest ich 
monitorowanie w środowisku i opracowywanie skutecznych sposobów eliminacji, które głównie 
bazują na metodach biologicznych.  

Procedury kontroli biodegradacji surfaktantów za pomocą mikroorganizmów opierają się na 
zmniejszeniu sygnału analitycznego przypisywanego stężeniu badanego związku. Pozwala to na 
stosunkowo szybki i prosty pomiar. Niestety zyskane w ten sposób wartości stopnia biodegradacji 
mogą być obarczone nawet dużymi błędami. Wynika to zazwyczaj z pominięcia ewentualnej 
biotransformacji początkowej struktury surfaktantu oraz faktu, że wykazują one znaczną tendencję 
do sorpcji. Należy podkreślić, że ze względu na ich amfifilową strukturę surfaktanty wykazują silną 
tendencję do adsorpcji na praktycznie każdej powierzchni. Oznacza to, że w wielu przypadkach 
niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie, czy nastąpiło zmniejszenie stężenia surfaktantu w wyniku 
rzeczywistej biodegradacji czy w wyniku sorpcji. W konsekwencji może to skutkować 
przeszacowaniem skuteczności biodegradacji [1]. 

Przeprowadzone badania pozwoliły określić możliwość sorpcji przedstawicieli surfaktantów 
trzech typów: anionowego (dodecylobenzenosulfonian sodu); kationowego (chlorek 
heksadecylotrimetyloamoniowy) oraz niejonowego (Triton X-100). W trakcie badań stosowano stałe 
stężenie związków powierzchniowo czynnych, które wynosiło 10 mg/l. Dobór stężenia odpowiadał 
typowej zawartości tego typu związków w ściekach komunalnych oraz stężeniu stosowanemu w 
standardowych testach biodegradacyjnych. Jako sorbent wytypowano wzorcowe mikroorganizmy: 
Bacillus cereus, Pseudomonas putida, Saccharomyces cerevisiae oraz biomasę osadu czynnego. 
Stosując zmienną ilość biomasy, wyrażoną jako gęstość optyczną, analizowano zmianę stężenia 
surfaktantu. W badaniach skupiono się przede wszystkim na czynnikach mających wpływ na sorpcję 
surfaktantów na biomasie, takich jak: typ związku powierzchniowo czynnego, rodzaj 
mikroorganizmów i zmienna ilość biomasy. Ustalono, że najwyższą tendencję do sorpcji wykazują 
kationowe środki powierzchniowo czynne (30÷90% przy najniższym stężeniu biomasy). Natomiast 
najmniejszą wykazują surfaktanty niejonowe, w ich przypadku sorpcję zaobserwowano tylko w 
przypadku osadu czynnego w zakresie 15÷90% w zależności od stężenia biomasy.  

 

Praca sfinansowana została w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na działalność statutową Uczelni Wyższych 03/31/SBAD/0379.   

 po (3)) 

[1] B. Wyrwas. Metodologiczne aspekty biodegradacji związków powierzchniowo czynnych 
w warunkach laboratoryjnych i środowisku, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. 
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Współczynnik korekcji biochemicznego potencjału metanogennego –  

formuła i zastosowanie 

Krzysztof Pilarskia), Agnieszka Pilarskab)  

a) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,  
Instytut Inżynierii Biosystemów, 

ul. Wojska Polskiego 50, 60-637Poznań, krzysztof.pilarski@up.poznan.pl 
b) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

ul. Wojska Polskiego 50, 60-637Poznań,  
 

Do tej pory w Polsce nie opracowano założeń, które w sposób jednoznaczny i przystępny 
weryfikowałyby pracę biogazowni. Literatura przedmiotu potwierdza, że większa część badań 
najczęściej odnosi się do warunków laboratoryjnych Dotyczą one głównie ilości uzyskanego biogazu, 
jego składu z badanego substratu, wraz z podstawowymi parametrami fizycznymi  
i chemicznymi [1]. W badaniach tych nie analizuje się pracy instalacji biogazowych pod kątem 
konwersji biomasy w biogaz (biometan), która w bezpośredni sposób przedkłada się na efekt 
ekonomiczny i ekologiczny bioelektrowni w Polsce. Ponadto, brak jest wystarczających danych 
literaturowych, w jakim stopniu ilość uzyskanego biogazu (metanu) z substratów w laboratorium, 
znajduje odzwierciedlenie w instalacjach w skali  technicznej. W związku z powyższym podjęto 
pracę, której celem była analiza i ocena związku pomiędzy efektywnością procesu fermentacji 
metanowej,  uzyskiwaną w skali technicznej i w warunkach laboratoryjnych. Dla porównania 
produktywności instalacji przemysłowej z laboratoryjną wprowadzono, niestosowany dotąd, 
współczynnik korekcji biochemicznego potencjału metanogennego (WKBPM) [2]. 

Kluczem do ustalenia formuły WKBPM jest: (i) oszacowanie konwersji materii organicznej 
w warunkach laboratoryjnych (na podstawie masy metanu w biogazie ze świeżej substancji oraz 
teoretycznej masy metanu, wynikającej z zasady zachowania masy i wzorów elemnetarnych),  
a następnie (ii) wyliczenie konwersji materii organicznej zawartej w biomasie w warunkach pracy 
instalacji. 

Rozwiązanie w formie współczynnika korekcji biochemicznego potencjału metanogennego 
może służyć, jako system diagnozujący instalację fermentacji metanowej w określonym (wybranym) 
interwale czasowym, jak również może być wykorzystane do weryfikacji biochemicznego potencjału 
metanogennego poszczególnych substratów. Stwierdzono, że w skali technicznej, w procesie 
fermentacji metanowej, uzyskuje się mniejszą masę metanu z substratów,  
w porównaniu ze skalą laboratoryjną [2]. 
 

 

[1] Zhai N., Zhang T., Yin D., Yang G., Wang X., Ren G., Yongzhong Feng Y. 2015. Effect of initial 
pH on anaerobic co-digestion of kitchen waste and cow manure, Waste Management 38, 126-131. 

[2] Pilarski K., 2019. Wydajność procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych. 
Rozprawa Naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
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Zastosowanie spektroskopii EPR do badania pojemności antyoksydacyjnej 

napojów 

Mariola Bartoszek, Justyna Polak, Roksana Bernat  

Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, Szkolna 9, 40-006 Katowice, Polska 
mariola.bartoszek@us.edu.pl 

 

Pojemność antyoksydacyjną produktów spożywczych oznacza się najczęściej przez pomiar 
zmiany stężenia testowego reagenta, np. trwałego wolnego rodnika w wyniku jego bezpośredniej 
reakcji z badanym antyoksydantem. Do najbardziej popularnych metod oznaczania aktywności 
antyoksydacyjnej należą: test DPPH przy użyciu spektroskopii UV-vis, oznaczanie zdolności 
redukcji jonów żelaza (FRAP), miedzi (CUPRAC), absorpcji rodników tlenowych (ORAC), 
wychwytywania wolnych rodników (TRAP). Ponadto stosuje się metody fotoluminescencyjne (PCL) 
i chemiluminescencyjne (CL).  

W niniejszej pracy do oznaczania całkowitej pojemności antyoksydacyjnej wykorzystano 
spektroskopię EPR, która jest stosunkowo rzadko stosowana, mimo że jest jedyną metodą 
analityczną, która specyficznie wykrywa związki posiadające niesparowane elektrony [1]. Materiał 
badawczy stanowiły następujące produkty: herbata, kawa, soki, napoje i nektary owocowe,  piwo i 
popularne napoje gazowane. Wyniki przeliczono na równoważniki troloksu (TEAC ang. Trolox 
Equivalent Antioxidant Capacity).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszymi właściwościami przeciwutleniającymi w badanej grupie napojów 
charakteryzowała się kawa, a w dalszej kolejności: herbata, soki, napoje owocowe, piwa i nektary. 
Najniższe wartości pojemności antyoksydacyjnej odnotowano dla popularnych napojów 
gazowanych.   

 

 [1] M. Bartoszek, J. Polak, Food Chem. 2012, 132, 2089-2093.   
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Nowe ekologiczne emulgatory na bazie estryfikowanej maltodekstryny 

ziemniaczanej do celów spożywczych 

Magdalena Rudlicka, Janusz Kapuśniak  

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, Katedra Dietetyki 
i Badań Żywności, Aleja Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, m.rudlicka@ujd.edu.pl 

 

Związki powierzchniowo czynne (ZPC, surfaktanty) są substancjami, które dzięki obecności w 
swoich cząsteczkach ugrupowań o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym mają zdolność do 
gromadzenia się pomiędzy fazami o odmiennych właściwościach oraz zmniejszania napięcia 
powierzchniowego i międzyfazowego [1]. Surfaktanty węglowodanowe wytwarzane przy pomocy 
enzymów wykazują typowe właściwości powierzchniowo czynne i mogą pełnić rolę emulgatorów. 
W odróżnieniu jednak od surfaktantów konwencjonalnych cechują się mniejszą toksycznością, 
większą biodegradowalnością, lepszą środowiskową kompatybilnością i wyższą stabilnością [1, 2].  

Niemodyfikowane maltodekstryny nie przejawiają aktywności powierzchniowej, a więc ich główne 
działanie stabilizujące w emulsji typu o/w polega na modyfikacji lepkości i żelowaniu wodnej fazy ciągłej 
otaczającej kropelki oleju [3]. Poprzez modyfikację można wprowadzić do jednostek anhydroglukozowych 
maltodekstryn nowe grupy funkcyjne nadając sacharydowi charakter amfifilowy [4] i zdolność do 
stabilizowania emulsji. 

Celem badań było otrzymanie ekologicznych surfaktantów na bazie maltodekstryn, które 
charakteryzowałyby się zdolnością do skutecznego emulgowania  emulsji typu o/w.
 Maltodekstryny ziemniaczane estryfikowano z kwasem oleinowym w obecności 
biokatalizatora grzybowego – lipazy z Thermomyces lanuginosus. Przeprowadzono analizy fizyczne 
i chemiczne otrzymanych produktów obejmujące badania spektroskopowe w podczerwieni (FTIR), 
z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR), oznaczenia stopnia podstawienia 
(DS), analizę termiczną, obserwacje mikroskopowe z użyciem skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM), badania rozpuszczalności oraz pH. Na bazie otrzymanych produktów 
wykonano szereg emulsji typu o/w. Emulsje poddano badaniom stabilności, m.in. stabilności termicznej 
i stabilności na wirowanie. Wyznaczono dla nich indeksy śmietankowania (CI) oraz wykonano wstępną 
analizę reologiczną. 

Otrzymano produkty o DS w przedziale od 0,017 do 0,036, o zmniejszonej rozpuszczalności 
i niższym pH. Wykazano, że produkty otrzymane w wyniku estryfikacji maltodekstryn 
ziemniaczanych z kwasem oleinowym charakteryzowały się zdolnością do emulgowania emulsji typu 
o/w. Emulsje wykazały się stabilnością w stopniu zależnym od stężenia i rodzaju zastosowanego 
emulgatora oraz stosunku objętościowego fazy olejowej do wodnej. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego 
pt. „Projektowanie ekologicznych biodegradowalnych surfaktantów opartych na surowcach 
odnawialnych” (2017/27/N/ST8/03054) 

 
[1] S. Mukherjee, P. Das, R. Sen, Trends Biotechnol. 2006, 24(11), 509-515. 

[2] P. Singh, S. S. Cameotra, Trends Biotechnol. 2004, 22(3), 142-146. 

[3] E. Dickinson, D. J. Elverson, B. S. Murray, Food Hydrocoloid 1989, 3 , 101. 

[4] S. Udomrati, S. Gohtani, Carbohyd. Polym. 2014, 99, 379. 
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Lipazy jako biokatalizatory w procesie otrzymywania skrobi termoplastycznej  

Sylwia Ptaka,b), Janusz Kapuśniaka) 

a)Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Dietetyki i Badań Żywności, 

al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, s.ptak@ujd.edu.pl 
b) Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź  

 

Skrobię modyfikowaną wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle 
spożywczym czy opakowaniowym. Modyfikaty skrobiowe są alternatywą dla skrobi natywnej, której 
właściwości ograniczają zastosowanie w przemyśle. Skrobię można modyfikować chemicznie, 
fizycznie oraz enzymatycznie. Z uwagi na intensywnie rozwijający się w ostatnich latach 
zrównoważony rozwój środowiska naturalnego, coraz większym zainteresowaniem cieszą się 
modyfikowane wyroby skrobiowe otrzymywane w reakcji z udziałem enzymów jako nietoksycznych 
i odnawialnych katalizatorów Zastosowanie katalizy enzymatycznej daje możliwość prowadzenia 
reakcji w łagodnych warunkach oraz przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska 
poprzez wyeliminowanie produktów ubocznych, zwłaszcza toksycznych rozpuszczalników. 
Przykładem może być katalizowana lipazami estryfikacja skrobi za pomocą długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych.[1, 2] 

Celem badań było otrzymanie hydrofobowego skrobiowego materiału termoplastycznego w 
warunkach przyjaznych środowisku. Skrobię ziemniaczaną estryfikowano za pomocą kwasu 
oleinowego w obecności lipazy pochodzenia grzybowego jako katalizatora reakcji, w fazie stałej z 
wykorzystaniem reaktora mikrofalowego. 

W celu potwierdzenia reakcji estryfikacji zarejestrowano widma w podczerwieni (FTIR) oraz 
magnetycznego rezonansu jądrowego (1HNMR). Wybrane preparaty poddano charakterystyce z 
wykorzystaniem analizy termicznej (TG/DSC), dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD), analizy 
elementarnej oraz dokonano obserwacji mikroskopowych przy użyciu skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM).  

 

[1] M. Braşoveanu, M. R. Nemţanu, Starch-Stärke 2013, 00, 1. 

[2] S. Ptak, M. Roczkowska, A. Żarski, J. Kapuśniak Przem. Chem. 2014, 4(93), 472. 
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Wpływ amoniaku na inhibicję procesu fermentacji metanowej  

Agnieszka Pilarskaa), Krzysztof Pilarskib)  

a) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,  
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego 

ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań, agnieszka.pilarska@up.poznan.pl 
b) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,  

Instytut Inżynierii Biosystemów  
ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań 

 

Biogaz powstaje w procesie fermentacji beztlenowej, który może przebiegać w warunkach 
naturalnych, np. na obszarze torfowisk, dnie mórz i oceanów, ale również w instalacjach zwanych 
biogazowniami, gdzie wykorzystuje się m.in. odpady rolnicze i/lub rośliny energetyczne z upraw 
celowych. Amoniak jest jednym z końcowych produktów procesu fermentacji metanowej, 
uwalnianym w wyniku rozkładu takich związków, jak: kwasy nukleinowe, białka czy mocznik 
zawarty w odpadach pochodzących z produkcji zwierząt. Wysokie stężenia amoniaku są uznawane 
za główną przyczynę hamowania aktywności mikroflory bakteryjnej, uczestniczącej w rozkładzie 
materii organicznej [1, 2]. Badania przeprowadzono z udziałem mieszaniny substratów (kiszonka  
z kukurydzy, gnojowica, pomiot kurzy), w skali technicznej. Podczas procesu zwiększano udział 
pomiotu kurzego, od 20 do 40% w składzie mieszaniny, jako składnika znacznie  przyczyniającego 
się do wzrostu stężenia amoniaku w biogazie, rozpuszczonym w fermentującej masie. Zawartość 
suchej substancji (s.s.) wynosiła w kiszonce 33,1%, a substancji organicznej (s.s.o) – 98,26%. 

 

Rys. 1. Wpływ amoniaku na proces fermentacji metanowej dla wybranych mieszanin substratów  
w biogazowni rolniczej   

  

[1] Liu, T., Sung, S., 2002. Ammonia inhibition on thermophilic acetoclastic methanogens. Water 
Science and Technology 45, 113 - 120. 

[2] Zhang, Y., Zamudio Cañas, E.M., Zhu, Z., Linville, J.L., Chen, S., He, Q., 2011. Robustness of 
archaeal populations in anaerobic co digestion of dairy and poultry wastes. Bioresource 
Technology 102, 779 - 785. 

 

 

 

 

 

 

Objętość uzyskanego biogazu KK/G/PK(20) KK/G/PK(30) KK/G/PK(40) 
Amoniak 

 (mg NH3·H2O) 
220 330 390 

Objętość biogazu z ś.s. 218,6 209,4 184,2 

Objętość biogazu z s.s. 660,4 632,6 556,7 

Objętość biogazu z s.s.o. 672,09 643,8 566,6 
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Surowce naturalne w otrzymywaniu biozgodnych formulacji kosmetycznych 

Ewelina Waglewska, Urszula Bazylińska 

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

 

Przemysł kosmetyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów dóbr 
konsumenckich, w którym biotechnologie oferują ogromny potencjał innowacji, aby sprostać 
wyzwaniom zrównoważonego rozwoju i rosnącemu popytowi konsumentów na bioprodukty. Pojęcia 
takie jak „naturalny”, „bez sztucznych konserwantów” czy „organiczny” wywołują coraz większe 
zainteresowanie, dlatego też istnieje konieczność opracowywania nowych formulacji 
stabilizowanych przez surowce naturalne. Co więcej, stosowanie funkcjonalnych składników,  
a także wykorzystywanie innowacyjnych systemów dostarczania, napędza nową dziedzinę rozwoju 
produktów kosmetycznych o właściwościach leczniczych tzw. kosmeceutyków. 

Wśród preparatów kosmetycznych, emulsje szybko stały się obiektem badań, co zawdzięczają 
swoim zdolnościom do solubilizacji hydrofilowych i hydrofobowych składników aktywnych.  
W związku z powyższym głównym celem pracy było zaprojektowanie i opracowanie nowych 
formulacji kosmetycznych stabilizowanych przez surowce naturalne (surfaktanty, oleje, substancje 
zapachowe i aktywne) oraz określenie ich właściwości fizykochemicznych, które są podstawą  
do potencjalnego wprowadzenia danego produktu na rynek. Stosowana podczas badań metoda 
wstecznego rozpraszania światła pozwoliła na szybką identyfikację niestabilności opracowanych 
formulacji i wskazała najwyższą trwałość kinetyczną preparatu na bazie rafinowanego oleju ze 
słodkich migdałów. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki wartości pH i testy organoleptyczne uznano, 
że wszystkie otrzymane emulsje wykazują potencjał do aplikacji transdermalnych. 

 

 
Rys. 1. Profile wstecznego rozpraszania światła - RW dla najbardziej stabilnej formulacji (A),  

określenie typu emulsji metodą rozcieńczeń (B) oraz barwienia różem bengalskim (C).  

 

Podziękowanie: Praca została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na działalność statutową Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.  
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Enzymatyczna synteza estrów o potencjalnych właściwościach biologicznych   

Bartłomiej Zieniuk, Agata Fabiszewska, Ewa Białecka-Florjańczyk 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra 
Chemii, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, bartlomiej_zieniuk@sggw.pl  

 

Związki fenolowe to szeroko rozpowszechnione wtórne metabolity roślin. Przyciągają one 
uwagę wielu badaczy ze względu na opisywane w literaturze właściwości przeciwutleniające, 
przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnowotworowe czy też neuro-, kardio- i hepatoprotekcyjne. 
Z drugiej jednak strony są to związki słabo rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach. Estryfikacja 
związków fenolowych pozwala na poprawienie ich rozpuszczalności w środowisku lipidowym, co 
jest istotne pod względem ich potencjalnego zastosowania w żywności.[1] 

Celem pracy była enzymatyczna synteza estrów kwasu heksanowego i pochodnych alkoholu 
benzylowego, 2-fenyloetylowego lub cynamylowego podstawionych w pierścieniu aromatycznym 
grupą hydroksylową lub metoksylową, a następnie porównanie wpływu podstawnika i jego położenia 
na aktywność przeciwutleniającą i przeciwdrobnoustrojową produktów. Otrzymane w ten sposób 
związki różniły się od typowych fenolowych antyoksydantów, które są estrami kwasów fenolowych 
i alifatycznych alkoholi.  

H O O C L i p a z a  B
z  C a n d i d a  a n t a r c t i c a

H 2 OZ O O C
X

YY

X
O HZ

 
 

Rys. 1. Schemat reakcji katalizowanej przez lipazę CALB. 
 

Przeprowadzono syntezę siedmiu estrów katalizowaną lipazą CALB. Zsyntetyzowane estry 
zostały oczyszczone z wykorzystaniem technik chromatografii kolumnowej, a następnie 
potwierdzono ich strukturę za pomocą 1H NMR. Otrzymane związki zbadane zostały pod względem 
ich właściwości przeciwutleniających metodą z rodnikiem DPPH• oraz określono strefy 
zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową wobec 4 bakterii i 4 gatunków drożdży. 

Aktywność biologiczna, a zwłaszcza aktywność przeciwutleniająca estrów kwasu 
heksanowego jest związana z obecnością oraz z umiejscowieniem grupy hydroksylowej  
w pierścieniu aromatycznym. Ester z grupą hydroksylową w pozycji orto- ma wyższą aktywność 
przeciwutleniającą niż ester z grupą hydroksylową w pozycji para- (IC50 = 34 mg/ml heksanianu  
2-hydroksybenzylu i 53 mg/ml dla heksanianu 4-hydroksybenzylu). Obecność grupy metoksylowej 
w pierścieniu aromatycznym nie wpływa na aktywność przeciwutleniającą (IC50 = >100 mg/ml dla 
heksanianu 4-metoksybenzylu), chociaż znacząco poprawia aktywność przeciwutleniającą jako 
grupa towarzysząca grupie hydroksylowej (IC50 = 0,24 mg/ml dla heksanianu wanililu). Jedynie  
4 z 7 estrów wykazywało aktywność przeciwdrobnoustrojową. Otrzymane związki były bardziej 
aktywne wobec drożdży niż bakterii, a najbardziej aktywnym związkiem okazał się być heksanian 
tyrosylu.   

C H 2 C H 2 O O CH O
 

[1] E. Białecka-Florjańczyk, A. Fabiszewska, B. Zieniuk, Curr. Pharm. Biotechnol. 2018, 19(14), 
1098-1113. 
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Ekstrakcja oraz oznaczanie polarnych związków bioaktywnych lucerny siewnej 

(Medicago sativa L.) z wykorzystaniem technik w stanie nadkrytycznym 

Olga Wronaa,b), Katarzyna Rafińskab,c), Justyna Walczakb,c), Cezary Możeńskia),   

Bogusław Buszewskib,c)  

a)Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 13A, 24-110 Puławy, olga.wrona@ins.pulawy.pl 

b)Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, 
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń  

c)Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, 
 ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń  

 

Lucerna siewna (Mediacago sativa L.) nazywana „królową pasz”, jest rośliną uprawną 
powszechnie rosnącą na terenach Polski. Stanowi ona bogate źródło białka, jak również innych, 
cennych związków biologicznie aktywnych [1]. Celem pracy była optymalizacja parametrów 
ekstrakcji w stanie nadkrytycznym lucerny siewnej, ze względu na najwyższą zawartość polarnych 
związków bioaktywnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej wydajności procesu. 
Wszystkie ekstrakcje przeprowadzono w skali ćwierć-technicznej. Do optymalizacji procesu 
wykorzystano metody matematyczno-statystyczne: Box-Benkhen design, metodologię powierzchni 
odpowiedzi (RSM) oraz analizę wariancji (ANOVA) [2]. Całkowitą zawartość polifenoli (TPC) oraz 
flawonoidów (TFC) określono metodą analizy spektrofotometrycznej. Najwyższą zawartość TPC 
zaobserwowano dla ekstraktu otrzymanego w następujących warunkach: temperatura 353,15 K 
(80°C), ciśnienie 71,74 MPa oraz szybkość przepływu rozpuszczalnika 3,32 kg h-1. Dla maksymalnej 
zawartości flawonoidów TFC optymalne warunki to: temperatura 351,51 K (78,40°C), ciśnienie 
78,29 MPa oraz szybkość przepływu 6,72 kg h-1. Analizę jakościową produktów otrzymanych w 
optymalnych warunkach przeprowadzono z wykorzystaniem chromatografii w stanie nadkrytycznym 
(SFC). Analiza SFC wykazała, że ekstrakty pozyskane w warunkach optymalnych dla TPC oraz TFC, 
zawierają odpowiednio więcej związków fenolowych oraz flawonoidów. Uzyskane wyniki 
potwierdziły, że możliwa jest ekstrakcja związków polarnych rozpuszczalnikiem o charakterze 
niepolarnym w wyższych wartościach ciśnienia i temperatury oraz wzbogacenie produktu o pożądaną 
grupę związków bioaktywnych przy odpowiedniej optymalizacji.  

 

Podziękowanie: Badania zostały zrealizowane w ramach projektu PRELUDIUM 15 
nr 2018/29/N/ST4/01464 z Narodowego Centrum Nauki, Polska. 

[1] Rafińska, K., Pomastowski, P., Wrona, O., Górecki, R., Buszewski, B. (2017). Medicago sativa 
as a source of secondary metabolites for agriculture and pharmaceutical industry. Phytochemistry 
Letters 20, 520-539. 

[2] Maran, J.P., Manikandan, S., Priya, B., Gurumoorthi, P. (2015). Box-Behnken design based multi-
response analysis and optimization of supercritical carbon dioxide extraction of bioactive flavonoid 
compounds from tea (Camellia sinensis L.) leaves. Journal of Food Science and Technology 52, 92–
104. 
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Oznaczanie wybranych fitozwiązków w konopiach upraw typu bio 

Marzanna Kurzawa, Aneta Jastrzębska, Anna Filipiak-Szok, Monika Gołaszewska, 

Edward Szłyk  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej  
i Stosowanej, aj@chem.umk.pl 

 

Jeszcze nie tak dawno bardzo powszechne w naszym kraju było uprawianie konopi włóknistej 
– Cannabis sativa. W Polsce stanowiły niemal podstawę polskiego rolnictwa, przemysłu 
budowlanego, tkackiego, celulozowego czy też modelarskiego. Przemysł spożywczy także korzysta 
z wartości odżywczych tkwiących w tym surowcu. Konopie uważa się za najzdrowsze i najbardziej 
niezwykłe ze wszystkich roślin świata. W wyciągach z liści surowca stwierdzono występowanie 
steroidów, saponin, fenoli, flawonoidów, alkaloidów, aminokwasów, węglowodanów, tanin i 
chinonów. [1-2] 

Celem pracy było oznaczenie całkowitej zawartości związków polifenolowych, flawonoidów a 
także aktywności antyutleniających w uzyskanych ekstraktach wybranych produktów konopi upraw 
typu BIO. Materiał do badań stanowiły: łuskane nasiona, mąka konopna, makaron konopno-gryczany 
oraz olej konopny. 

 
                     Rys. 1. Zawartość związków polifenolowych w badanych produktach [µg/g] 

 

Przeprowadzone badania metodą Folina-Ciocalteau wskazują na wysoką zawartość związków 
w polifenolowych w makaronie konopno-gryczanym (1,15±0,141 mg/g ).  

Największą zawartość flawonoidów (1,87±0,19 mg/g) stwierdzono w nasionach łuskanych 
będących bezpośrednim produktem z konopi siewnej.  

Zawartość antyoksydantów oznaczonych metodą FRAP w łuskanych nasionach wynosiła 3,31 
± 2,01µmol TE/g. Nieco niższe zawartości antyutleniaczy w badanych nasionach oznaczono z 
wykorzystaniem metody CUPRAC (2,81 ± 0,42 µmol/g).  

 

[1] M. N. Kour, M. Kaur, J Sci 2014, 4(2), 123-127. 

[2] B. Das, P. C. Mishra, Int J Environ Sci 2011, 2(3), 1605-1609. 
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Wpływ kwasów aminofosfonowych na rozwój cyjanobakterii tworzących 

zakwity 

Emilia Niemczyk, Jacek Lipok 

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, ul. Oleska 48, 
45-052 Opole, eniemczyk@uni.opole.pl  

  

Od lat obserwuje się rosnące wykorzystanie pochodnych kwasów fosfonowych, zarówno w 
przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Skutkiem tego jest przedostawanie się tych substancji 
do środowiska, a co za tym idzie wzrost puli dostępnych pierwiastków biogennych, powodujących 
eutrofizację zbiorników wodnych. Prowadzi to do nadmiernej proliferacji organizmów 
wykorzystujących tę formę fosforu, jako składnik pokarmowy, a tym samym do powstawania tzw. 
„zakwitów zbiorników wodnych” w okresie letnim. Dominującą grupą mikroorganizmów 
tworzących wspomniane zakwity są sinice - prokariotyczne mikroalgi [1].  

Wpływ wybranych czynników na rozwój cyjanobakterii można określać na podstawie różnych 
kryteriów. W przypadku naszych badań, parametrami określającymi aktywność i wrażliwość 
metaboliczną cyjanobakterii jest dynamika biosyntezy barwników: chlorofilu i fikobiliprotein. 
Fikobiliproteiny i chlorofile obecne w komórkach stanowią kluczowe, z punktu widzenia fizjologii 
sinic, barwniki uczestniczące w procesie fotosyntezy. Interakcje pomiędzy fosfonianami a 
cyjanobakteriami, szczególnie przemiany będące wynikiem fizjologicznych przystosowań mikroalg, 
są w dalszym ciągu słabo poznane. W przeprowadzonych doświadczeniach testowano wrażliwość 
wybranych gatunków sinic, względem: kwasu aminotrimetylenofosfonowego (ATMP) oraz kwasu 
dietylenotriaminopenta(metylenofosfonowego) (DTPMP), stosowanych jako składniki detergentów, 
czynniki kompleksujące i przeciwkorozyjne [2]. Do badań wykorzystano słodkowodne sinice znane 
z tworzenia zakwitów m.in. gatunki z rodzaju Anabaena oraz gatunki Merismopedia glauca i Nostoc 
muscorum.  

Wyniki eksperymentów wskazują, że obecność DTPMP w medium hodowlanym stymulowała 
wzrost, szczególnie sinic z gatunku M. glauca. Z kolei gatunek N. muscorum, charakteryzował się 
bardzo dużą wrażliwością wobec obydwu testowanych aminofosfonianów.  

  

[1] D. S. Baldwin, Enviromen. Chem. 2013, 10, 126-139. 
[2] C. Lesueur, M. Pfeffer, M. Fuerhacker, Chemosphere. 2005, 59, (5):685-691. 

 

 

 

 

 


