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I. Imię i nazwisko: Wojciech Koch  

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

oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

Dyplom magistra farmacji - uzyskany w dniu 31.03.2007 po ukończeniu jednolitych studiów 

farmaceutycznych z wyróżnieniem, na podstawie obronionej na ocenę celującą pracy 

magisterskiej pt. „Ocena narażenia osób dorosłych na kadm, ołów i nikiel pobierane z 

całodziennymi dietami”.  

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaręba, opiekun dr n. farm. Zbigniew Marzec.  

Ukończona specjalizacja: analiza farmaceutyczna. 

 

Stopień doktora nauk farmaceutycznych – uzyskany w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałą 

Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie na podstawie obronionej dnia 7.06.2011 r. z wyróżnieniem pracy doktorskiej  

pt. ”Ocena pobrania wybranych składników odżywczych i determinujących status 

antyoksydacyjny całodobowych racji pokarmowych studentów lubelskich uczelni z 

uwzględnieniem suplementacji”.  

Promotor: dr hab. Zbigniew Marzec.  

 

II. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

01.10.2007-30.09.2011 - Studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia 

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie pod opieką dr hab. Zbigniewa Marca.  

01.10.2011 – 30.09.2015 – stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia 

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie 

01.10.2015 – do chwili obecnej – stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Żywności i 

Żywienia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie  
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III. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 o 

stopniach naukowych i tytule naukowym 

 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Żywieniowa ocena pobrania wybranych substancji nieodżywczych z racjami 

pokarmowymi oraz niektórymi produktami spożywczymi z zastosowaniem metod 

spektroskopowych i chromatograficznych”. 

 

Uzyskane osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę habilitacji zostały przedstawione  

w monotematycznym cyklu ośmiu prac oryginalnych, opublikowanych w latach 2013-2018. 

Łączny współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) publikacji wytypowanych do cyklu  

w postępowaniu habilitacyjnym wynosi 18,759 (MNiSW=195). 

Mój średni udział procentowy w publikacjach H1.-H.8 przedstawionych do wyżej 

wymienionego osiągnięcia naukowego wynosi 73,1%. 

 

  

b. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: autor/autorzy, tytuł/tytuły 

publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

Nr Dane bibliograficzne IF MNiSW 

H1 H1. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Marzec Z., Marć D. Application of 

TLC method with video scanning in estimation of daily dietary 

intake of specific flavonoids - preliminary studies. Acta Poloniae 

Pharmaceutica 2013 vol. 70 nr 4 s. 611-620 (IF=0,693, 

MNiSW=15) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

dobraniu grupy badawczej, zebraniu danych dotyczących spożycia 

produktów spożywczych, wykonaniu doświadczeń (odtworzenie 

średnich racji pokarmowych, wykonanie ekstrakcji), interpretacji 

wyników, przygotowaniu manuskryptu do publikacji (autor 

korespondencyjny). Mój udział procentowy oceniam na 90%. 

 

0,693 15 

H2 H2. Koch W.*, Karim M.R., Marzec Z., Miyataka H., Himeno S., 

Asakawa Y. Dietary intake of metals by the young adult population 

of Eastern Poland: results from a market basket study. Journal of 

Trace Elements in Medicine and Biology 2016 vol. 35 s. 36-42 

(IF=3,225, MNiSW=20) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

zebraniu danych dotyczących spożycia produktów spożywczych w 

badanej grupie populacyjnej, wykonaniu doświadczeń (odtworzenie 

średnich racji pokarmowych, wykonanie mineralizacji, analiza 

zawartości metali metodą ICP-MS), interpretacji wyników, 

przygotowaniu manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny).  

Mój udział procentowy oceniam na 80%. 

3,225 20 
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H3  H3. Koch, W., Kukuła-Koch W., Dziedzic, M., Głowniak, K.,  

Asakawa Y. Influence of thermal processing and in vitro digestion on 

the antioxidant potential of ginger and ginger containing products. 

Natural Product Communications 2016 vol. 11 nr 8 s. 1153-1156 

(IF=0,773, MNiSW=20) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

wykonaniu doświadczeń (obróbka termiczna oraz trawienie kłączy 

imbiru, przygotowanie wyciągów, wykonanie testów aktywności 

antyoksydacyjnej), interpretacji wyników, przygotowaniu 

manuskryptu do publikacji. Mój udział procentowy oceniam na 70%. 

0,773 20 

H4 H4. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Głowniak K. Catechin composition 

and antioxidant activity of black teas in relation to brewing time. 

Journal of AOAC International 2017 vol. 100 nr 6 s. 1694-1699 

(IF=1,087, MNiSW=20) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

wykonaniu doświadczeń (wykonanie naparów z herbat w zależności 

od czasu, wykonanie testów antyoksydacyjnych, przygotowanie 

próbek do przeprowadzenia analizy LC-MS), interpretacji wyników, 

przygotowaniu manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny). 

Mój udział procentowy oceniam na 90%. 

1,087 20 

H5 H5. Koch, W., Kukuła-Koch, W., Marzec, Z., Kasperek, E., 

Wyszogrodzka-Koma, L., Szwerc, W., Asakawa Y. Application of 

chromatographic and spectroscopic methods towards the quality 

assessment of ginger (Zingiber officinale) rhizomes from ecological 

plantations. International Journal of Molecular Sciences 2017 vol. 

18 nr 2, art. nr. 452, s. 1-15 (IF=3,687, MNiSW=30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

przeprowadzeniu badań składu pierwiastkowego  kłączy imbiru, 

wykonaniu ekstraktów z materiału roślinnego, opracowaniu wyników 

analizy chromatograficznej oraz przygotowaniu manuskryptu. Mój 

udział procentowy oceniam na 55%. 

3,687 30 

H6 H6. Koch W., Kukuła-Koch W., Komsta Ł. Black tea samples origin 

discrimination using analytical investigations of secondary 

metabolites, antiradical scavenging activity and chemometric 

approach. Molecules  2018 vol. 23 nr 3, art. nr 513, s. 1-12 

(IF=3,098, MNiSW=30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

wykonaniu doświadczeń (dobór materiału badawczego, wykonanie 

ekstrakcji, przygotowanie próbek do analiz, przeprowadzenie testów 

antyoksydacyjnych), interpretacji wyników oraz przygotowaniu 

manuskryptu). Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

3,098 30 

H7 H7. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Komsta Ł, Marzec Z., Szwerc W., 

Głowniak K. Green tea quality evaluation based on its catechins and 

metals composition in combination with chemometric analysis. 

Molecules 2018 vol. 23 nr 7, art. nr. 1689, s. 1-19 (IF=3,098, 

MNiSW=30,00) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań, 

wykonaniu doświadczeń (dobór materiału badawczego, 

3,098 30 
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przygotowanie próbek do analiz, wykonanie ekstrakcji, 

przeprowadzenie mineralizacji, wykonanie testów 

antyoksydacyjnych, oznaczenie zawartości makro- i 

mikroelementów),  opracowaniu i opisaniu otrzymanych wyników, 

przygotowaniu manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny). 

Mój udział procentowy oceniam na 85%. 

H8 H8. Kukuła-Koch W., Koch W., Czernicka, L., Głowniak K., 

Asakawa, Y., Umeyama, A., Marzec Z., Kuzuhara T. MAO-A 

inhibitory potential of terpene constituents from ginger rhizomes - a 

bioactivity guided fractionation. Molecules 2018 vol. 23 nr 6, art. nr. 

1301, s. 1-12 (IF=3,098, MNiSW=30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współplanowaniu 

badań, wykonaniu doświadczeń (przygotowanie wyciągów z imbiru, 

frakcjonowanie wyciągu, badanie inhibicji enzymu MAO-A), 

interpretacji wyników, przygotowaniu manuskryptu do publikacji. 

Mój udział procentowy oceniam na 40%. 

3,098 30 

 Łącznie: 18,759 195 

 

* - prace, w których występowałem w roli autora korespondencyjnego 

 

Oświadczenia współautorów przedstawionych powyżej prac naukowych wraz z określeniem ich 

indywidualnego udziału wykazano w załączniku nr 3.  



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 6 
 

 

IV. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

 

1. Wprowadzenie 

Żywienie stanowi główną potrzebę fizjologiczną człowieka, wpływającą na utrzymanie dobrego 

stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w licznych badaniach 

naukowych, które wielokrotnie potwierdzały wpływ żywienia (w wymiarze jakościowym i 

ilościowym) na zdrowie populacji [Jarosz M., 2010]. Badania ewolucji żywienia człowieka sugerują, 

iż na początku w ludzkiej diecie dominowały produkty pochodzenia roślinnego, co było związane  

z trybem życia oraz prymitywizmem pierwszych narzędzi używanych do polowania. W miarę upływu 

czasu i rozwoju gatunku ludzkiego w naszej diecie zaczęły przeważać produkty pochodzenia 

zwierzęcego, które obecnie w społeczeństwach krajów rozwiniętych często pełnią dominującą rolę. 

Szybki rozwój cywilizacji obserwowany począwszy od Rewolucji Przemysłowej w XIX wieku, a 

zwłaszcza po zakończeniu II Wojny Światowej przyczynił się do wydłużenia średniej długości życia i 

poprawy jakości życia. Postęp nauk medycznych i farmaceutycznych spowodował zwiększenie 

skuteczności diagnozy i wprowadzenia nowych form skutecznych terapii opartych na nowoczesnych 

lekach (np. antybiotykach) i systemie sczepień. W połączeniu z poprawą warunków bytowych i 

sanitarnych spowodowało to znaczne ograniczenie zapadalności na choroby zakaźne, które w 

minionych wiekach doprowadzały do wymierania całych populacji czy społeczeństw [Betlejewski S., 

2007; Carrera-Bastos P. i in., 2011].  Jednakże szybki rozwój cywilizacji spowodował powstanie 

nowych, nieinfekcyjnych czynników o ujemnym wpływie na zdrowie populacji. Już w latach 70 i 80 

XX wieku zaobserwowano w krajach rozwiniętych Ameryki Północnej, Europy czy Azji 

występowanie tzw. zmiany epidemiologicznej, czyli przewagę zapadalności na nieinfekcyjne choroby 

przewlekłe w porównaniu do infekcyjnych. Wg Eggera i Dixona to właśnie szybki rozwój cywilizacji 

okiełznał choroby infekcyjne, ale zainicjował niezdrowy styl życia, skutkujący rozwojem 

niezakaźnych chorób przewlekłych, określanych powszechnie mianem schorzeń cywilizacyjnych, 

takich jak m. in. cukrzyca typu II, otyłość, choroby nowotworowe czy próchnica [Egger G. i Dixon J., 

2014]. Postęp cywilizacyjny spowodował zwiększenie udziału w naszej diecie produktów 

przetworzonych przemysłowo o zmienionych właściwościach odżywczych i zdrowotnych. 

Zmieniający się tryb życia społeczeństw krajów rozwiniętych, szybki styl życia, nadmiar obowiązków 

przyczyniają się do pogłębiania błędnych nawyków żywieniowych w rozumieniu ilościowym, jak i 

jakościowym. Ułatwiony dostęp do wysokoprzetworzonych, gotowych i tanich posiłków prowadzi do 

nadmiernego spożycia wysokoenergetycznej żywności o niskiej wartości odżywczej. Fakt ten, w 
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połączeniu z nieregularnym spożywaniem posiłków oraz niską aktywnością fizyczną, jest jedną z 

głównych przyczyn rozwoju chorób cywilizacyjnych [Cordain L. i in., 2005; Gawęcki J., 2012]. 

Warto zwrócić uwagę, iż to właśnie cukrzyca, czyli choroba w rozwoju której czynniki dietozależne 

odgrywają kluczową rolę, jako jedyna choroba w XXI wieku została przez WHO określona mianem 

epidemii [IDF, 2013]. Fakt ten skłania do refleksji na temat istotności wpływu odżywiania na stan 

naszego organizmu.  

Za oddziaływanie żywności na organizm decydują obecne w niej substancje chemiczne. 

Wszystkie substancje zawarte w pożywieniu nazywamy składnikami pokarmowymi,  które możemy 

podzielić na odżywcze i nieodżywcze (Ryc. 1).  

 

Ryc. 1. Podział składników pokarmowych (czcionka pogrubioną wyróżniono składniki, 

których pobranie należy ograniczać lub całkowicie eliminować) [Czapski J. i Górecka D., 

2015].  

 

Składniki odżywcze to substancje, które wykorzystywane są przez organizm w 3 głównych celach: 

budulcowym, energetycznym lub regulacyjnym. Większość składników odżywczych jest niezbędna 

dla organizmu, czyli bez nich nie jest on w stanie normalnie funkcjonować. W żywności znajduje się 

ok. 60 składników wykorzystywanych przez organizm ludzki, w tym ok. 40 składników niezbędnych, 

czyli takich, których organizm nie wytwarza lub produkuje w ilościach niewystarczających [Gertig H., 

Przysławski J., 2015]. Do składników odżywczych zalicza się białka, tłuszcze, węglowodany, 

składniki mineralne i witaminy. Aktualne prawo Unii Europejskiej (Rozporządzenie WE 1169/2011) 

do składników odżywczych zalicza także błonnik pokarmowy. Każdy z wymienionych składników to 
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duża i zróżnicowana grupa związków, pełniących w ustroju określone funkcje i w pewnych ilościach 

dla niego niezbędnych [Czapski J. i Górecka D., 2015].  

 Substancje nieodżywcze to złożona i niejednorodna grupa składników pokarmowych, których 

wspólną cechą jest to, iż nie są niezbędne dla organizmu. Ich oddziaływanie na organizm jest 

wielokierunkowe, w zależności od rodzaju substancji pozytywne, obojętne lub szkodliwe. Z uwagi na 

fakt, iż składniki nieodżywcze, w przeciwieństwie do odżywczych, zostały w małym stopniu zbadane i 

opisane, w piśmiennictwie spotkać można wiele różnych podziałów, często się wykluczających. 

Przykładem mogą być metale ciężkie zaliczane według niektórych autorów do składników 

antyodżywczych, szkodliwych lub zanieczyszczeń. Zgodnie z powyższym podziałem 

zaproponowanym przez Czapską i Górecką do składników nieodżywczych zaliczamy: 

 składniki technologiczne – dozwolone substancje, celowo dodawane do żywności w procesie 

produkcyjnym (np. konserwanty, przeciwutleniacze, stabilizatory, emulgatory) 

 składniki antyodżywcze – substancje utrudniające ustrojowi wykorzystywanie składników 

odżywczych, nie mające dla niego żadnej wartości (np. antywitaminy, fityniany, szczawiany) 

 składniki szkodliwe – substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka. Najczęściej 

powstają na skutek niewłaściwych procesów pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania 

produktów spożywczych, bądź są efektem jej zanieczyszczenia w sposób naturalny lub 

związany z działalnością człowieka (np. nitrozoaminy, akrylamid, toksyczne metale ciężkie) 

 składniki bioaktywne – substancje, które nie są niezbędne dla ustroju, ale mogą wywoływać 

pozytywne działanie na organizm (odmienne od tradycyjnego efektu odżywczego). W 

piśmiennictwie można spotkać wiele klasyfikacji bioaktywnych składników żywności, przy 

czym największą grupę substancji stanowią substancje pochodzenia roślinnego (np. 

polifenole, alkaloidy, związki terpenowe, prebiotyki) 

 składniki sensoryczne – decydują o barwie, wyglądzie, smaku i zapachu żywności. W dużej 

mierze odpowiadają za jakość i preferencje konsumenckie (np. barwniki, aromaty, intensywne 

środki słodzące) 

W przeciwieństwie do składników odżywczych wiedza na temat substancji nieodżywczych jest 

pod wieloma względami uboższa, a ich oddziaływanie na organizm wciąż nie do końca poznane. 

Gawęcki zauważył bardzo znaczące różnice na temat obecnego stanu wiedzy dotyczącego składników 

odżywczych oraz nieodżywczych substancji bioaktywnych obecnych w żywności [Gawęcki J., 2002]. 

Spostrzeżenia te przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 1. Porównanie obecnego stanu wiedzy o składnikach odżywczych i bioaktywnych 

nieodżywczych [Gawęcki J., 2002].  

Cecha Składniki odżywcze Składniki nieodżywcze 

bioaktywne 

Mechanizmy działania w 

organizmie 

dobrze poznane słabo poznane 

Objawy niedoboru i nadmiaru określone nieokreślone 

Zalecane normy spożycia  ustalone nieustalone 

Dane o biodostępności i 

interakcjach z innymi 

składnikami żywności 

liczne skąpe 

Metody oznaczania w 

żywności 

wystandaryzowane niewystandaryzowane 

Wskaźniki efektywności 

biologicznej i oceny stanu 

odżywienia 

opracowane  brak 

 

Brak wystandaryzowanych metod oznaczania w żywności składników nieodżywczych rodzi 

potrzebę wdrażania nowych technik służących ocenie pobrania z dietą tych substancji oraz 

umożliwiających wskazanie produktów będących ich głównym źródłem. Warto zwrócić uwagę, że w 

ostatnim czasie w badaniach dotyczących produktów spożywczych coraz większą popularność 

zdobywają bazy danych, również w odniesieniu do składników nieodżywczych. Opracowania tego 

typu pozwalają w łatwy, szybki i tani sposób wyliczyć zawartość żądanych substancji w racji 

pokarmowej lub sprawdzić ich zawartość w dowolnych produktach. Przykładem jest baza Phenol-

Explorer dotycząca zawartości 502 polifenoli, czyli najbardziej rozpowszechnionych substancji 

nieodżywczych obecnych w żywności (w postaci aglikonów, glikozydów i estrów), w 452 produktach 

spożywczych [Pérez-Jiménez, J. i in., 2010]. Stworzona została w oparciu o dane pozyskane głównie z 

badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Warto jednak podkreślić, że jest to 

jedynie oszacowanie, obarczone bardzo dużym błędem. Bardzo duża ilość czynników wpływających 

na zawartość tych substancji w diecie oraz wykorzystywanie danych z innych krajów sprawiają, że 

otrzymane wyniki są często odległe od rzeczywistości. Oprócz charakterystyki ilościowej, duże 

znaczenie ma również poszukiwanie nowych właściwości biologicznych substancji nieodżywczych 

oraz interesujących korelacji pomiędzy nimi.  



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 10 
 

W przypadku substancji szkodliwych (np. metali ciężkich) brak jest światowej czy chociażby 

europejskiej bazy danych, natomiast polskie opracowanie (program komputerowy FOOD), opiera się 

na wynikach z lat 70 i 80-tych minionego wieku i jest już dawno nieaktualne [Marzec Z. i Schlegel-

Zawadzka M., 2004].  

Istnieje zatem potrzeba monitorowania zawartości substancji nieodżywczych w całodziennych 

racjach pokarmowych (CRP) (w przypadku substancji szkodliwych), poszukiwania ich nowych 

właściwości biologicznych (substancje bioaktywne) oraz wdrażania nowych metod analitycznych 

służących ocenie pobrania z racjami pokarmowymi, jak również produktami spożywczymi będącymi 

ich głównym źródłem. Posiadanie wiarygodnych, potwierdzonych analitycznie, informacji 

dotyczących powyższych zagadnień może przyczynić się do projektowania oraz wprowadzania na 

rynek nowych wyrobów z grupy żywności funkcjonalnej, a także bezpośrednio wpływać na zdrowie i 

bezpieczeństwo populacji.   

2. Cel badawczy 

Przedstawione do oceny osiągniecie naukowe stanowi cykl ośmiu prac powiązanych 

tematycznie dotyczących żywieniowej oceny pobrania wybranych substancji nieodżywczych z 

CRP oraz wybranymi produktami spożywczymi przy pomocy zaawansowanych narzędzi 

analitycznych - metod spektroskopowych i chromatograficznych.  Uzyskane wyniki, opisane w 

publikacjach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, miały na celu poszerzenie obecnego 

stanu wiedzy dotyczącej wybranych składników nieodżywczych – bioaktywnych (polifenole i 

terpeny) oraz szkodliwych (toksyczne metale ciężkie). Otrzymane dane umożliwiły m.in. 

analityczną ocenę ich pobrania (w oparciu o odtwarzane racje pokarmowe), wskazanie 

produktów stanowiących główne źródło w diecie, odnalezienie nowych korelacji pomiędzy 

poszczególnymi składnikami, a także wykazanie nowych właściwości biologicznych związków 

terpenowych obecnych w żywności. Poruszono także kwestię wpływu trawienia oraz obróbki 

cieplnej na potencjał antyoksydacyjny produktów. Szczegóły wskazano w omówieniu 

poszczególnych publikacji. 

Celem weryfikacji obecnego stanu wiedzy oraz uzupełnienia go o nowe, potwierdzone 

analitycznie dane, na główny cel badawczy złożyły się następujące cele szczegółowe: 

 określenie zawartości wybranych substancji nieodżywczych w całodziennych racjach 

pokarmowych z zastosowaniem nowoczesnych technik spektroskopowych  

i chromatograficznych (publikacje H1 i H2) 

 określenie zawartości głównych ciał czynnych w naparach z herbat czarnych i zielonych 

oraz wykazanie, iż produkty te stanowią główne źródło tych nieodżywczych składników 

bioaktywnych w diecie (publikacje H4, H6 i H7) 
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 określenia wpływu obróbki kulinarnej na zawartość składników nieodżywczych oraz 

aktywność biologiczną wybranych produktów (publikacje H3 i H4) 

 wykazania, iż produkty z upraw ekologicznych charakteryzują się wyższą zawartością 

bioaktywnych substancji nieodżywczych oraz niższą substancji szkodliwych w 

porównaniu do produktów pochodzących z upraw konwencjonalnych (publikacja H5) 

 wykazania nowych właściwości biologicznych substancji nieodżywczych na przykładzie 

związków terpenowych pochodzących z kłącza imbiru (inhibicja monoaminooksydazy A) 

(publikacja H8) 

3. Ocena zawartości wybranych substancji nieodżywczych w całodziennych racjach 

pokarmowych z zastosowaniem nowoczesnych technik spektroskopowych  

i chromatograficznych 

Wprowadzenie do problemu 

Dieta człowieka, czyli ogół produktów spożywczych, które spożywamy w ciągu dnia, obfituje 

w liczne substancje nieodżywcze, mogące oddziaływać na ustrój zarówno w sposób pozytywny, jak i 

negatywny.  

W przyrodzie naturalnie występuje 88 pierwiastków, spośród których 66 znajduje się w 

ludzkim organizmie, jednak tylko 25 niezbędnych jest do jego budowy i prawidłowego rozwoju. 

Oprócz tych tzw. biopierwiastków, w organizmie obecne są również pierwiastki całkowicie zbędne, 

nie pełniące żadnej znaczącej roli, co więcej charakteryzujące się potwierdzonym działaniem 

toksycznym (m. in. teratogennym, mutagennym czy kancerogennym). Do niedawna problemy 

toksykologiczne wynikające z obecności tych metali w środowisku dotyczyły jedynie wąskich grup 

ludności zatrudnionych w specjalistycznych gałęziach przemysłu (tzw. ekspozycja zawodowa). 

Obecnie, w wyniku przemian cywilizacyjnych toksyczne metale ciężkie pojawiają się w wysokich 

stężeniach daleko poza źródłami emisji. Ich rosnąca zawartość w środowisku jest przyczyną 

naruszenia biologicznej równowagi ekosystemów, a ich obecność w łańcuchu troficznym stwarza 

warunki narażenia szerokich grup ludności (tzw. ekspozycja środowiskowa) [Dobrzański Z. i in., 

1996]. Obecnie dla osoby zawodowo nienarażonej miarą ekspozycji środowiskowej jest żywność, 

która stanowi główne źródło narażenia na toksyczne metale ciężkie, takie jak kadm, ołów, rtęć czy 

arsen [Boccio A. i in., 2005]. Procesy zachodzące w przyrodzie takie jak wybuchy wulkanów, 

parowanie oceanów czy pożary lasów powodują naturalne uwalnianie tych pierwiastków do 

środowiska. Jednakże działalność człowieka powoduje nasiloną ich emisję, w związku z czym 

czynniki antropogeniczne w głównej mierze przyczyniają się do wzrostu zawartości tych metali w 

przyrodzie. Żywność stanowi bezpośredni marker zmian zawartości tych substancji w środowisku. 

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju cywilizacji, oczywistym jest zatem, że żywność nie może być 

całkowicie wolna od substancji szkodliwych, które zawsze (w mniejszym lub większym stężeniu) 
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będą w niej obecne. Chcąc zatem uniknąć bądź ograniczyć szkodliwy wpływ ksenobiotyków 

dostających się organizmu wraz z żywnością prowadzone są zabiegi, których celem jest m. in. 

ustalenie ich stopnia szkodliwości, granicznego bezpiecznego stężenia, kontrola przestrzegania norm 

czy opracowanie oraz optymalizacja metod ich oznaczania. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie 

żywieniowe ze strony toksycznych metali ciężkich eksperci FAO/WHO ustalili międzynarodowe 

normy określające dopuszczalne tolerowane tygodniowe pobranie tych substancji (tzw. normy PTWI). 

W momencie ich wprowadzania (ok. 25 lat temu) wydawało się, że są one dostosowane do aktualnego 

stopnia skażenia środowiska oraz zgodne z ówczesnym stanem wiedzy, w związku z czym ich 

przestrzeganie będzie chronić organizm przez potencjalnym wystąpieniem negatywnych skutków 

zdrowotnych. Obecnie EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zakwestionowała te 

limity stwierdzając, że w świetle aktualnej wiedzy, nie mogą być wartościami dłużej obowiązującymi. 

O ile dla części metali ciężkich ustalono nowe limity, o tyle problemem pozostaje fakt, iż dla 

niektórych pierwiastków (np. ołowiu) nie wprowadzono nowych wartości, lecz tylko 

zakwestionowano dotychczas obowiązujące. W związku z powyższym wydaje się, iż istnieje pilna 

potrzeba monitorowania pobrania toksycznych metali ciężkich z żywnością w oparciu o najnowsze, 

zwalidowane i sprawdzone techniki analityczne. Ważny jest także dobór dużej populacji by otrzymane 

wyniki były reprezentatywne. 

3.1.  Badanie pobrania toksycznych metali ciężkich z całodziennymi racjami pokarmowymi  

z zastosowaniem metody ICP-MS 

 Znaczną część swojej dotychczasowej pracy naukowej poświęciłem badaniom pobrania 

metali z racjami pokarmowymi osób dorosłych z wykorzystaniem różnych technik analitycznych 

(F-AAS, ET-AAS czy ICP-MS). Uzyskane przez mnie doświadczenie w tym zakresie wskazuje, iż 

wybór odpowiedniej metody oznaczania (włączając w to proces mineralizacji i walidacji metody) 

stanowi ważny, ale nie jedyny etap analitycznej oceny pobrania. Nie mniej istotny jest fakt uzyskania 

reprezentatywnego materiału badawczego związanego z zebraniem danych dotyczących spożycia 

żywności i prawidłowego odtworzenia średnich racji pokarmowych. Tylko w ten sposób uzyskane 

dane będą prawidłowo wyrażały rzeczywiste pobranie danego metalu.  

 Przedmiotem badań podjętych w ramach pracy H1 była ocena pobrania metali z racjami 

pokarmowymi młodych osób dorosłych z terenu wschodniej Polski. Należy podkreślić, iż jest to 

pierwsze tego typu opracowanie, dotyczące analitycznej oceny pobrania 15 pierwiastków (w tym 

5 toksycznych metali ciężkich) z wykorzystaniem metody odtwarzania racji pokarmowych oraz 

spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), przeprowadzone w 

tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Prace analityczne zostały wykonane we współpracy z 

zespołem prof. Seiichiro Himeno z Laboratorium Żywienia Molekularnego i Toksykologii w trakcie 

mojego stażu naukowego w Toksuhima Bunri University w Japonii.  Badaniami objęto 583 osoby (w 
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tym 359 kobiet i 224 mężczyzn) w wieku 19-30 lat, studiujące na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie oraz zamieszkujące obszar województwa lubelskiego. Dane dotyczące spożycia żywności 

zebrano metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego wykorzystując autorski kwestionariusz 

zawierający jakościowe i ilościowe parametry spożywanych produktów. Badania prowadzono przez 3 

lata (2011-2013). Na podstawie uzyskanych danych odtworzono średnie racje pokarmowe, 

wykorzystując w tym celu produkty zakupione na terenie badanego regionu (z uwzględnieniem wody 

używanej do przygotowywania dań). W trakcie odtwarzania uwzględniono wszystkie posiłki i napoje 

(kawa, herbata, napoje alkoholowe i bezalkoholowe) spożywane indywidualnie. Części niejadalne 

(kości i ości) zostały usunięte. Dla każdej badanej grupy (uwzględniając płeć i rok badania) 

odtworzono 6 średnich racji pokarmowych i z każdej pobrano po 6 próbek do badań analitycznych. W 

sumie analizie poddano 216 próbek uśrednionych całodziennych racji pokarmowych. Średnia masa 

badanych racji pokarmowych zawierała się w szerokim przedziale 1760-2540 g, co związane było ze 

znacznymi różnicami w spożyciu napojów.  

 Badane próbki zostały bardzo precyzyjnie zhomogenizowane z wykorzystaniem specjalnego 

homogenizatora z tytanowymi ostrzami, tak by uzyskać idealną jednorodność badanego materiału. Do 

momentu rozpoczęcia badań analitycznych próbki zamrożono w temp. -20°C. W celu oznaczenia 14 

pierwiastków (z wyjątkiem rtęci) badane próbki (50 mg) zmineralizowano w mineralizatorze 

mikrofalowym z zastosowaniem stężonego kwasu azotowego (V). W celu oznaczenia zawartości rtęci 

badane próbki (100 mg) poddano mineralizacji mikrofalowej z zastosowaniem mieszaniny stężonego 

kwasu azotowego (V) oraz nadtlenku wodoru (30%) w stosunku 4:1. W otrzymanych mineralizatach 

oznaczono zawartość 14 pierwiastków z wykorzystaniem metody ICP-MS, natomiast rtęć oznaczono 

oddzielnie za pomocą analizatora rtęci. Prawidłowość wykonanych oznaczeń sprawdzono z 

wykorzystaniem 3 certyfikowanych materiałów referencyjnych, wyprodukowanych przez China 

National Analysis Center for Iron and Steel. Dla wszystkich oznaczanych pierwiastków uzyskano 

satysfakcjonujące limity oznaczalności oraz wartości odzysku (Tabela 2).   
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Tabela 2. Parametry zastosowanej metodyki. 

 

 

* na żółto zaznaczono toksyczne metale ciężkie 

W tabeli 3 przedstawiono otrzymane wyniki średniego pobrania badanych pierwiastków (na żółto 

zaznaczono pobranie As, Cd, Hg, Ni i Pb) z uwzględnieniem odpowiednich norm.  

Tabela 3. Średnie pobranie badanych pierwiastków z uwzględnieniem płci oraz różnic 

statystycznych. 

 

* na żółto zaznaczono toksyczne metale ciężkie 

 Jak już wcześniej wspomniano EFSA stwierdziła, że ustanowione poprzednio wartości PTWI 

dla arsenu, kadmu, rtęci i ołowiu nie są już, w świetle obowiązującej wiedzy, limitami 

obowiązującymi, ponieważ najnowsze dane wskazują, iż istnieje ryzyko wystąpienia działań 

niepożądanych nawet w przypadku pobrania tych substancji poniżej wartości dopuszczalnej. Przyjęto 

nowy model zależności dawka-efekt z wykorzystaniem danych dotyczących zależności pomiędzy 

pobraniem danego metalu, poziomem w surowicy i potencjalnymi efektami toksycznymi. W 

przypadku arsenu EFSA CONTAM Panel (panel on the contaminants in the food chain) ustalił 
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poziom bezpiecznego spożycia dla nieorganicznych form tego pierwiastka (najbardziej toksycznych) 

0,3-0,8 µg/kg m. c. [EFSA, 2009a]. Uzyskane w moich badaniach wyniki dotyczące pobrania 

nieorganicznych form arsenu (0,044 oraz 0,06 µg/kg m. c., odpowiednio w grupie kobiet i mężczyzn)  

wskazują, iż pierwiastek ten nie stanowi zagrożenia żywieniowego, a poziom jego spożycia należy 

uznać za bezpieczny. Podobne wnioski można wyciągnąć analizując zagrożenie żywieniowe ze strony 

rtęci. EFSA ustaliła wartość PTWI dla tego pierwiastka (dla form organicznych i nieorganicznych) 

wynoszącą 13,7 µg/osobę/dzień (dla osoby o masie 60 kg) [EFSA, 2004]. Uzyskane w niniejszej pracy 

wyniki pobrania rtęci (całkowitej), wynoszące odpowiednio 3,19 µg/osobę w grupie kobiet oraz 4,47 

µg/osobę wśród mężczyzn przy założeniu średniej masy ciała 60 kg są znacznie niższe niż 

obowiązujące obecnie dopuszczalne limity pobrania tego pierwiastka.  

Niestety pobranie pozostałych analizowanych metali ciężkich należy uznać za niepokojące. W 

przypadku kadmu eksperci z EFSA uznali, że obowiązująca dotychczas wartość PTWI 7 µg/kg m. 

c./tydzień jest absolutnie wartością niezapewniającą bezpieczeństwa populacji i w związku z tym 

obniżono ten limit prawie 3-krotnie, do poziomu 2,5 µg/kg m. c./tydzień [EFSA, 2009b]. Przeliczając 

tą wartość na dzienne pobranie dopuszczalne spożycie kadmu wynosi obecnie 21,4 µg/osobę (masa 

ciała 60 kg). Uzyskane w latach 2011-2013 wyniki średniego pobrania tego metalu wskazują, iż w 

grupie kobiet spożycie zawiera się w przedziale 59-72% dopuszczalnego limitu. Jest to wynik 

bezpieczny, jednakże biorąc pod uwagę indywidualna zmienność pobrania, wysoki i niepokojący. 

Największe obawy budzą jednak wyniki uzyskane w grupie mężczyzn (81-101% PTWI). Wskazują 

one jednoznacznie, iż narażenie żywieniowe na kadm jest bardzo wysokie nawet w populacjach 

zawodowo nienarażonych na ten metal i żyjących w stosunkowo nieuprzemysłowionym rejonie, jakim 

z pewnością jest Lubelszczyzna. Należy podkreślić, iż zagrożenie to nie jest związane z rosnącą 

emisją tego pierwiastka do środowiska, lecz z drastycznym obniżeniem wartości PTWI przez EFSA. 

Nie zmienia to jednak faktu, iż eksperci z tej organizacji kierowali się najnowszymi danymi 

wskazującymi, iż ryzyko negatywnego wpływu kadmu na ludzki organizm występuje przy dużo 

niższym spożyciu, niż dotychczas sądzono.  

Żywieniowa ocena pobrania ołowiu jest o tyle trudna, iż eksperci z EFSA uznali 

dotychczasową wartość PTWI (25 µg/kg m.c./tydzień) za nieobowiązującą, lecz nie ustalili nowego 

limitu. W miejsce dotychczas obowiązującej normy wprowadzono tzw. wartości BMDL, ustalające 

zależność pomiędzy poziomem metalu w surowicy/pobraniem z dietą/możliwością intoksykacji. W 

uproszczeniu wartości te przedstawiają się następująco: pobranie 0,50 µg/kg m. c. - potencjalna 

możliwość rozwoju neurotoksyczności u dzieci; w populacji osób dorosłych - 1,50 µg/kg m. c. – 

potencjalne ryzyko wystąpienia nadciśnienia skurczowego krwi oraz 0,63 µg/kg m. c.  – potencjalne 

ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek. Uzyskane w niniejszej pracy średnie wartości pobrania 

ołowiu (51,3 µg/osobę w grupie kobiet oraz 43,1 µg/osobę wśród mężczyzn) odpowiadają 

średniemu pobraniu wynoszącemu 0,86 oraz 0,72 µg/kg m. c., odpowiednio w grupie kobiet i 
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mężczyzn. Uzyskane wartości średnie dla poszczególnych lat są jeszcze wyższe (zwłaszcza w grupie 

kobiet), co jednoznacznie wskazuje, że pomimo wydawałoby się stałej zawartości tego metalu w 

środowisku, zagrożenie żywieniowe ze strony ołowiu jest wciąż wysokie. Na przestrzeni ostatnich 

dwóch dekad, pomimo ograniczenia emisji Pb z benzyną ołowiową, poziom tego metalu w produktach 

spożywczych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wydaje się, że może to być związane z rosnącym 

w ostatnich latach spalaniem stałych paliw kopalnych w krajach azjatyckich (głównie w Chinach i 

Indiach), co uwalnia bardzo duże ilości ołowiu do atmosfery, a w efekcie powolne przedostawanie się 

tego metalu na teren Europy. 

W przypadku niklu dopuszczalny dzienny limit pobrania wynoszący 300 µg/osobę nie uległ 

zmianie. Niestety wyniki uzyskane w niniejszej pracy wskazują, iż dzienne spożycie tego metalu z 

dietą, w przypadku obu płci, było dużo wyższe i wynosiło 384 oraz 455 µg/osobę, odpowiednio wśród 

kobiet i mężczyzn. Średnie pobranie obserwowane w poszczególnych latach było jeszcze wyższe (566 

µg wśród mężczyzn w 2012 roku), co należy uznać za zjawisko dość niepokojące, gdyż są to jedne z 

wyższych poziomów pobrania jakie można odnaleźć w literaturze światowej [Barbera R. i in., 1989; 

Leblanc J.C. i in., 2005].  

W niniejszej publikacji dokonano także porównania pobrania analizowanych metali pomiędzy 

płciami. Wykazano, iż z wyjątkiem ołowiu statystycznie istotnie wyższe spożycie pierwiastków 

zaobserwowano w grupie mężczyzn, co związane jest z wyższym spożyciem przez nich żywności 

(znalazło to odzwierciedlenie w wyższej średniej masie oraz energii racji pokarmowych mężczyzn). 

Co ciekawe pobranie ołowiu było wyższe w grupie kobiet, jednakże nie było istotne statystycznie przy 

p<0,01.  

Najistotniejszymi bioaktywnymi substancjami nieodżywczymi w żywności, biorąc pod uwagę 

ich ilość, różnorodność i aktywność biologiczną, są związki polifenolowe, spośród których 

zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią flawonoidy [Bravo L, 1998].   

 

3.2. Zastosowanie metody TLC z video-skanowaniem w ocenie pobrania wybranych związków 

polifenolowych z całodziennymi racjami pokarmowymi. 

W pracy H1 podjęto próbę zastosowania metody TLC w połączeniu densytometrią w celu 

określenia pobrania wybranych flawonoidów z CRP (po raz pierwszy w literaturze). Przegląd 

piśmiennictwa wskazuje, że nigdy wcześniej nie zastosowano chromatografii TLC w połączeniu z 

wideo-skanowaniem do oznaczania pobrania wybranych związków polifenolowych w całodziennych 

racjach pokarmowych. Badania przeprowadzono w 2012 roku i objęto nimi 162 studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (102 kobiety oraz 62 mężczyzn). Analizowane uśrednione CRP 

uzyskano z zastosowaniem techniki odtwarzania racji pokarmowych omówionej w publikacji H2. 
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Oprócz oceny poziomu pobrania wybranych flawonoidów, dodatkowym celem badań było określenie 

wpływu ekstrakcji (techniki i rozpuszczalników) na otrzymane wyniki. W związku z powyższym 

zastosowano 3 rózne techniki – prostą macerację, ekstrakcję ultradźwiękową oraz przyspieszoną 

ekstrakcję rozpuszczalnikiem (ASE) w celu ekstrakcji polifenoli z badanego materiału. Ponadto by 

określić wpływ rozpuszczalnika na końcowy wynik pobrania, zastosowano trzy układy 

rozpuszczalników – czysty metanol, mieszaninę metanol:woda (1:1 v/v) oraz mieszaninę aceton:woda 

(7:3 v/v). Otrzymane ekstrakty oraz roztwory wzorców nanoszono na płytki TLC (NP, 60 F254, 

Merck, Darmstadt) z zastosowaniem autosamplera (Camag TLC Automatic Sampler 3). Każdorazowo 

nanoszono po 10 ścieżek wzorców i badanych ekstraktów. Po wstępnej pre-kondycji płytki rozwijano 

z zastosowaniem mieszaniny  metanol:dichlorometan (15:85 v/v) – układu ocenionego jako 

najkorzystniejszy z szeregu wcześniej przetestowanych mieszanin. Po zakończonym rozdziale płytki 

wysuszono, a następnie przeskanowano z zastosowaniem skanera do płytek TLC (Camag TLC 

Scanner 3). Przykładowy densytogram przedstawiono  na rycinie 2.  
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Ryc. 2. Przykładowy densytogram otrzymany po przeskanowaniu jednej z płytek (cyframi 1-10 

zaznaczono poszczególne pasma nanoszonych substancji). 

 

Na podstawie współczynników retencji Rf oraz densytogramów substancji wzorcowych 

dokonano analizy jakościowej otrzymanych chromatogramów. Densytogram jednej z substancji 

wzorcowych przedstawiono na rycinie 3.  

Ryc. 3. Densytogram naryngeniny otrzymany z zastosowaniem video-skanera Camag. 

 

Zastosowana metodyka umożliwiła oznaczenie ilościowe i jakościowe dwóch flawonoidów – 

naryngeniny i hesperydyny. Biorąc pod uwagę powierzchnie pików substancji wzorcowych obliczono 
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stężenie tych substancji w badanych próbkach, a następnie przeliczono je na zawartość w średnich 

CRP. Dzienne pobranie tych dwóch flawonoidów zawierało się w bardzo szerokim zakresie w 

zależności od użytej techniki maceracji i układu rozpuszczalników. W przypadku naryngeniny 

wynosiło 179-537 mg/osobę (kobiety) oraz 181-550 mg (w grupie mężczyzn), natomiast spożycie 

hesperydyny 193-534 oraz 194-562 mg/osobę, odpowiednio w grupie studentek i studentów. Zwraca 

uwagę fakt bardzo dużego wpływu zastosowanego rodzaju ekstrakcji (techniki oraz układu) na 

ostateczny wynik pobrania. Spośród przetestowanych w niniejszej pracy metod najwyższe wartości 

uzyskano z zastosowaniem metody ASE, aczkolwiek zaobserwowano znaczny wpływ układu 

rozpuszczalników – najwyższy odzysk otrzymano z zastosowaniem mieszaniny aceton:woda (7:3 v/v), 

nastepnie metanol:woda (1:1 v/v) oraz 100% metanol. W przypadku ekstrakcji wspomaganej 

ultradźwiękami wyniki są niejednoznaczne – najwyższą zawartość badanych flawonoidów uzyskano z 

zastosowaniem mieszaniny acetonu z wodą w przypadku diet mężczyzn, natomiast w przypadku 

średniej CRP kobiet z zastosowaniem czystego metanolu. Wyniki pobrania naryngeniny i hesperydyny 

z zastosowaniem prostej maceracji były znacząco niższe w porównaniu do dwóch powyżej 

scharakteryzowanych technik. Również w tym przypadku otrzymane dane były niejednoznaczne – 

najkorzystniejszym ekstrahentem okazał się metanol (średnie CRP mężczyzn) lub jego mieszanina z 

wodą (1:1 v/v – średnia racja pokarmowa kobiet). Na podstawie otrzymanych danych można 

wnioskować, iż wybór odpowiedniego układu rozpuszczalników powinien być dostosowany do danej 

metody ekstrakcji.  

Opisane wyniki mają charakter wstępny, jednakże pokazują możliwość zastosowania 

chromatografii TLC w połączeniu z densytometrią w ocenie pobrania wybranych substancji 

nieodżywczych z racjami pokarmowymi. Zaproponowana metoda udowadnia także, iż istnieją tańsze i 

prostsze metody analitycznej oceny pobrania polifenoli, niż chromatografia HPLC lub LC-MS. Moje 

wcześniejsze badania, w których wykorzystałem technikę HPLC (publikacja P6) oraz dane 

literaturowe (Aherne S.A. i O’Brien N.M., 2002) sugerują, iż oznaczone pobranie naryngeniny i 

hesperydyny z zastosowaniem ekstrakcji ASE oraz wspomaganej ultradźwiękami dało wyniki 

przeszacowane. Natomiast najbardziej realne pobranie oznaczono z zastosowaniem prostej maceracji. 

Należy również zaznaczyć, iż w badanych próbach nie udało się oznaczyć diosminy i diosmetyny 

(nawet pod względem jakościowym). Prawdopodobnym powodem była zbyt niska rozpuszczalność 

tych substancji w zastosowanych rozpuszczalnikach (diosmina jest substancją trudno rozpuszczalną, 

jej wzorzec rozpuszczono w DMSO).  

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacjach H1 i H2 można zaliczyć: 

 zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych (ICP-MS oraz TLC z wideo-

skanowaniem) w ocenie pobrania wybranych substancji nieodżywczych z CRP 

 wykazanie zagrożenia żywieniowego ze strony kadmu i niklu, a także potencjalnie ołowiu 
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 udowodnienie, iż pobranie arsenu i rtęci (całościowo) z racjami pokarmowymi jest znacznie 

niższe od najnowszych limitów EFSA i nie budzi większych zastrzeżeń 

 potwierdzenie, iż w świetle nowych regulacji zaproponowanych przez EFSA istnieje 

potencjalne żywieniowe ryzyko intoksykacji pewnymi metalami ciężkimi (kadmem czy 

ołowiem), nawet w obliczu braku ich zwiększonej emisji do środowiska 

 optymalizację procesu ekstrakcji dwóch flawonoidów (naryngeniny i hesperydyny) ze 

średnich CRP; ekstrakcja ciśnieniowa (ASE) oraz z zastosowaniem ultradźwięków stanowiły 

najbardziej efektywne techniki wytrawiania diet 

 

4. Określenie zawartości wybranych związków polifenolowych w naparach z herbat czarnych i 

zielonych oraz wykazanie, iż produkty te stanowią główne źródło tych nieodżywczych 

składników bioaktywnych w diecie 

Wprowadzenie do problemu 

 Różnorodność i zmienność występowania związków polifenolowych nastręcza trudności w 

ocenie ich dziennego pobrania oraz wskazaniu głównych produktów (lub grup produktów), które 

stanowią główne źródło w diecie tych bioaktywnych substancji nieodżywczych. Dodatkowym 

problemem jest dobór właściwej metody estymacji, ponieważ oprócz technik analitycznych coraz 

częściej wykorzystywane są bazy danych, które umożliwiają jedynie przybliżoną ocenę pobrania tych 

składników. Pierwszych szacunkowych ocen pobrania polifenoli dokonał Kühnau, który ponad 40 lat 

temu oszacował, iż dzienne pobranie tych substancji oscyluje w graniach 1 g [Kühnau J., 1976]. 

Badania te były często kwestionowane w późniejszych latach, zwłaszcza, że na początku lat 90-tych 

ukazały się prace analityczne sugerujące, iż pobranie polifenoli jest znacznie niższe i nie przekracza 

100 mg/dobę [Hertog M.G.L. i in., 1995; Knekt P. i in., 1996; Justensen U. i in., 1997]. Prace te 

wskazywały ponadto, że głównym źródłem polifenoli są warzywa (brokuły, cebula, czosnek) oraz 

owoce (jabłka, truskawki). Niestety badania te uwzględniały pobranie tylko kilku flawonoidów 

(najczęściej 3 flawonole oraz 2 flawony). Nieliczne publikacje pojawiające się w kolejnych latach 

kwestionowały te niedoszacowane dane i wskazywały, iż dzienne pobranie polifenoli jest znacznie 

wyższe. Pozzo i wsp. analizując pobranie związków polifenolowych wśród 1658 Włochów z 

wykorzystaniem bazy danych US Department of Agriculture (USDA),  oszacowali średnie dzienne 

pobranie tych substancji na 320 mg/osobę [Pozzo V. i in., 2015]. Badania przeprowadzone przez 

Ilowa i Regulską-Ilow wśród dorosłych mieszkańców Wrocławia, z wykorzystaniem tej samej bazy 

danych wskazują, iż dzienne pobranie tych substancji jest zbliżone do 1 g [Ilow R. i in., 2008; 

Regulska-Ilow B. i in., 2008; Ilow R. i in., 2012]. Baza danych USDA, obok Phenol-Explorer, 

stanowią obecnie najczęściej wykorzystywane narzędzia komputerowe pozwalające na szybką i tanią 
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estymację pobrania tych składników z dietą [Pérez-Jiménez J. i in., 2010]. Należy podkreślić, iż 

wyniki otrzymane z wykorzystaniem bazy danych (tym bardziej dotyczącej innego kontynentu) 

obarczone są znacznym błędem, związanym głównie z bardzo dużą zmiennością występowania tych 

substancji w żywności oraz wpływem obróbki kulinarnej na ich zawartość w produktach 

spożywczych. Oczywiście badania analityczne również nie są doskonałym narzędziem do oznaczenia 

sumy polifenoli w racjach pokarmowych, gdyż chociażby sam proces ich ekstrakcji z badanego 

materiału może być przyczyną znacznych rozbieżności w końcowych wynikach, co zostało już 

przedyskutowane powyżej. Poza tym zbadanie zawartości wszystkich polifenoli występujących w 

uśrednionej racji pokarmowej jest prawie niemożliwe lub bardzo trudne. Dlatego wyniki większości 

prac analitycznych są ograniczone do określenia pobrania jedynie kilku związków polifenolowych. 

Moje wcześniejsze badania własne wskazują, iż dzienne pobranie wybranych polifenoli (ograniczone 

do 4 flawonoidów i 3 kwasów fenolowych) oznaczone techniką HPLC jest zbliżone do 200 mg 

(publikacja P6). 

 Biorąc pod uwagę rozbieżność danych literaturowych, które nie wskazują jednoznacznie 

głównych źródeł w diecie związków polifenolowych, opierając się o wcześniejsze badania własne 

(publikacja P28) oraz wyniki badań Ilowa i wsp., którzy wskazywali iż napary z herbaty stanowią 

źródło 96% wszystkich spożywanych dziennie polifenoli [Ilow R. i in., 2008; Ilow R. i in., 2012], w 

kolejnych pracach podjęto badania dotyczące naparów z herbat czarnych i zielonych, jako głównych 

źródeł substancji polifenolowych w diecie Polaków. Celem tych prac była optymalizacja metody LC-

MS w kierunku oznaczania katechin w naparach z herbaty, ocena zależności pomiędzy czasem 

zaparzania a zawartością tych substancji w ekstrakcie oraz możliwość zastosowania technik 

chemometrycznych w różnicowaniu herbaty na podstawie jej składu.  

 Herbata chińska (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) jest niewielkim drzewem lub krzewem, o 

wiecznie zielonych liściach i żółto-białych kwiatach. Jeżeli uprawiana jest w celu pozyskania liści do 

produkcji herbaty, przycina się ją do wysokości mniejszej niż 2 metry. Liście mają zazwyczaj od 4 do 

15 cm długości i 2 do 5 cm szerokości, jednak różnią się w zależności od odmiany. Roślina ta 

występuje głównie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym i tam też jest głównie uprawiana. Do 

rodzaju Camellia należy ok. 80 gatunków, jednak obecnie na skalę przemysłową uprawia się jedynie 

dwa - Camellia sinensis var. sinensis oraz Camellia sinensis var. assamica [Namita P. i in., 2012; 

Juneja L.R. i in., 2013]. W zależności od stopnia fermentacji wyróżnia się obecnie siedem głównych 

typów herbaty: zieloną, żółtą, białą, Oolong, czarną oraz czerwoną (tzw. Pu-erh – dwa typy starą oraz 

dojrzałą) [Yi T. i in., 2015].  

Polifenole są głównym składnikiem liścia herbaty i mogą stanowić do 36% jego suchej masy 

[Stańczyk A., 2010].  Głównymi polifenolami herbaty są flawan-3-ole zwane katechinami, spośród 

których w największych ilościach występuje pięć głównych związków:  
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(-)-galusan epigallokatechiny (EGCG), (-)-galusan epikatechiny (ECG), (-)-epigallokatechina (EGC), 

(-)-epikatechina (EC) oraz (+)-katechina (C) [Sutherland B.A. i in., 2006]. Związki te w głównej 

mierze decydują o aromacie, barwie oraz właściwościach naparów z herbaty. W procesie fermentacji 

herbaty z katechin powstają związki dużo bardziej skomplikowane, takie jak teaflawiny czy 

tearubiginy, mogące osiągać masę nawet 40 kDa, określane często mianem barwników 

flawonoidowych. Niezależnie od stopnia fermentacji katechiny stanowią istotne składniki naparu 

herbacianego i w dużej mierze decydują o jego właściwościach, w związku z tym w kolejnych pracach 

podjąłem badania dotyczące składu naparów z herbaty czarnej i zielonej pod kątem zawartości tych 

substancji. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że publikacja H6 jest pierwszym tak szerokim 

opracowaniem dotyczącym składu (jakościowego oraz ilościowego) naparów z herbat czarnych 

w połączeniu z dokładną analizą statystyczną otrzymanych danych.   

W publikacjach H4, H6 i H7 dokonano analizy chromatograficznej naparów z herbat czarnych 

oraz zielonych pod kątem zawartości głównych związków z klasy flawan-3-oli, zbadano wpływ czasu 

zaparzania na ich zawartość w naparze oraz zastosowano techniki chemometryczne jako pomocne 

narzędzie w różnicowaniu geograficznym tych produktów. Pomijając wodę, herbata jest najczęściej 

spożywanym napojem na świecie, a Polacy (spożycie ok. 1 kg/osobę/rok) stanowią trzecią nację w 

Europie (po Brytyjczykach i Irlandczykach – spożycie ok. 3 kg/osobę/rok) pod względem spożycia 

tego produktu [Rocznik Statystyczny  RP,  2008; Mejia E.G. i in., 2009; Rusinek-Prystupa, E. i 

Samolińska, W., 2013] Biorąc pod uwagę wielkość spożycia oraz zawartość polifenoli (flawan-3-oli) 

w naparze, wyniki zawarte w publikacjach H4 i H6 potwierdzają, iż napary z czarnej herbaty stanowią 

główne źródło tych substancji w diecie dla populacji naszego kraju.  

W publikacji H4 dokonano analizy naparów siedmiu rodzajów herbat czarnych (oryginalnych 

i mieszanych) pod kątem zawartości katechin z wykorzystaniem zwalidowanej metody LC-ESI-TOF-

MS) oraz wpływu czasu zaparzania na kompozycję naparów oraz ich potencjał antyoksydacyjny. 

Zastosowano elucję gradientową z wykorzystaniem 0,1% roztworu kwasu mrówkowego 

(rozpuszczalnik A) oraz acetonitrylu (rozpuszczalnik B), umożliwiającą dobre rozdzielenie 

chromatograficzne i otrzymanie czytelnych widm masowych. Badane próbki zakwaszano kwasem 

cytrynowym do pH 3,2, zwiększając w ten sposób stabilność analizowanych katechin w roztworze 

wodnym. Do analizy i identyfikacji tych związków stosowano dodatni tryb jonizacji, a energię 

fragmentacji ustalono na 150 oraz 225 V. Analizy jakościowej i ilościowej dokonano wykorzystując 

czasy retencji, widma fragmentacyjne oraz krzywe kalibracyjne substancji wzorcowych. Poniższa 

tabela przedstawia wybrane parametry metody chromatograficznej, potwierdzające uzyskanie 

wysokiej czułości zastosowanej metodyki. 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 23 
 

Tabela 4. Parametry zastosowanej metodyki (metoda LC-ESI-TOF-MS).  

 

 Zastosowana metoda umożliwiła ilościowe oznaczenie czterech katechin oraz kwasu 

galusowego (GA). Spośród wszystkich badanych substancji w zdecydowanie największym stężeniu 

występowała EGC (2,18-25,6 mg/100 cm
3
 naparu), natomiast najniższe wartości otrzymano dla EC 

(0,03-0,19 mg/100 cm
3
). Przeprowadzone badania wykazały bardzo dużą zmienność w składzie 

ilościowym badanych produktów. W produkcie ocenionym jako najlepszy stężenie badanych 

substancji wynosiło 35,1 mg/100 cm
3
, natomiast w najgorszym pod tym względem jedynie 5,51 

mg/100 cm
3
 (w obu przypadkach po czterech minutach parzenia). Zostało to zobrazowane na 

poniższej rycinie.  

Ryc. 4. Wpływ czasu zaparzania na zawartość głównych katechin oraz kwasu galusowego w 

naparach z herbat zawierających najwyższe oraz najniższe ich stężenia.  

 

Herbaty oryginalne cechowały się znacznie wyższą zawartością poszczególnych katechin, a co za tym 

idzie wyższą aktywnością antyoksydacyjną (zgodnie z sugestiami recenzentów w pracach nie 

ujawniono nazw producentów). Jest to pierwsza z prac w ramach niniejszego cyklu potwierdzająca, że 

główną katechiną w naparze z czarnej herbaty jest EGC, a nie EGCG, ponieważ dane literaturowe na 

ten temat są niejednoznaczne oraz przeważnie odnoszą się do herbaty jako produktu, a nie naparów  

[Khokhar S. i in., 1997; Tao W. i in., 2016]. Należy podkreślić, iż konsumpcji podlega napar wodny, a 

nie różnego typu ekstrakty i to skład naparu w kontekście żywieniowym ma główne znaczenie dla 

populacji. Tak jak się spodziewano wydłużenie czasu zaparzania zwiększało zawartość badanych 

substancji w naparze oraz nasilało jego potencjał antyoksydacyjny. Zauważono natomiast, że 

najsilniejszy efekt obserwowany był do dwóch minut prowadzonej ekstrakcji, powyżej tego czasu 

mg/100 cm3 mg/100 cm3 

min min 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 24 
 

zmiany były niewielkie, co potwierdziła analiza statystyczna. Można na tej podstawie wnioskować, iż 

w celu osiągnięcia bogatego składu i pełnej aktywności antyoksydacyjnej naparów z czarnej herbaty, 

2-minutowy proces zaparzania jest w pełni wystarczający. Dłuższy czas zaparzania prowadzi do 

przechodzenia większej ilości garbników, co obniża walory smakowe naparu.  

 Oceniając potencjał antyoksydacyjny badanych produktów należy stwierdzić, iż wszystkie 

charakteryzowały się wysoką aktywnością antyoksydacyjną. W większości przypadków napary 

przygotowane w trakcie 0,5 minutowego zaparzania deaktywowały ponad 80% rodników obecnych w 

próbce. Zauważono wyraźna korelację pomiędzy wynikami analizy chromatograficznej, wynikami 

całkowitej zawartości fenoli z zastosowaniem odczynnika Folina-Ciocalteu oraz badaniem aktywności 

antyoksydacyjnej z wykorzystaniem rodnika DPPH. Dodatkowym cennym wnioskiem płynącym z 

niniejszej pracy jest fakt, iż wyników otrzymanych metodą Folina nie należy wprost traktować jako 

bezwzględnej zawartości związków polifenolowych. Wspomniana metoda jest raczej techniką służącą 

do oceny potencjału antyoksydacyjnego próbki, niż narzędziem do ilościowego oznaczania związków 

polifenolowych. Rozdźwięk oraz błędna interpretacja wyników z zastosowaniem metody Folina-

Ciocalteu zostały w ostatnich latach dostrzeżone w piśmiennictwie oraz znalazły potwierdzenie w 

pracach H6 i H7 [Everette J.D. i in., 2010; Andjelkovic M. i in., 2008].   

4.1. Zastosowanie technik chemometrycznych w ocenie jakości herbaty na podstawie zawartości 

katechin, metali oraz aktywności antyoksydacyjnej 

 W kolejnej publikacji dotyczącej naparów z herbaty (praca H6) dokonano ilościowej oceny 

składu wyciągów oryginalnych herbat czarnych oraz zastosowano analizę głównych składowych 

(principal component analysis - PCA) celem wyszukania zależności pomiędzy składem naparu, a 

miejscem uprawy herbaty. Materiał badany stanowiło 48 rodzajów herbat czarnych, uprawianych w 

ośmiu regionach geograficznych świata. W przypadku każdej herbaty do analizy pobierano po 3 

próbki z sześciu serii. W sumie analizie poddano 864 próbki czarnej herbaty. Procedura 

przygotowywania naparów oraz analiza chromatograficzna były zbliżone do metod zastosowanych w 

pracy H4. Separacji badanych katechin oraz analizy ilościowej dokonano jednak z zastosowaniem 

spektrometru z analizatorem kwadrupolowym oraz czasem przelotu (Q-TOF-MS), który cechuje się 

znacząco wyższą czułością pomiaru oraz możliwością otrzymania wysokorozdzielczych widm 

masowych MS/MS, nie powstających w źródle, jak w poprzedniej pracy, a w celce kolizyjnej po 

zastosowaniu dodatkowej energii fragmentacji każdorazowo dla dwóch najbardziej intensywnych 

sygnałów. Zastosowanie urządzenia Q-TOF-MS pozwoliło na obniżenie limitu oznaczalności 

badanych substancji. Parametry zastosowanej metodyki przedstawiono w tabeli 5.  
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Tabela 5. Parametry zastosowanej metodyki (metoda LC-ESI-Q-TOF-MS).  

 

Na podstawie otrzymanych wyników można wyciągnąć wnioski zbliżone do tych zaprezentowanych 

w publikacji H4 – dominującą katechiną we wszystkich badanych naparach była EGC, natomiast w 

najniższym stężeniu występowała EC. Przeprowadzone badania wykazały bardzo duże różnice w 

składzie badanych wyciągów, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Jedynie w 

herbatach uprawianych w Nepalu oznaczono wszystkie badane substancje (GA, EGC, EGCG, ECG 

oraz EC), jednakże ich sumaryczna średnia zawartość nie była wysoka – 44,1 oraz 30,1 mg/100 cm
3
, 

odpowiednio dla herbat uprawianych na wysokości 1500-1700 oraz powyżej 2000 m n.p.m. 

Zaobserwowano bardzo duże różnice w sumarycznej zawartości badanych flawan-3-oli. W herbatach 

uprawianych w Iranie wartość ta wynosiła jedynie 10,5 mg/100 cm
3 
(były to również jedyne napary, w 

których stężenie EGCG było poniżej LOD), podczas gdy w próbkach pochodzących z Indii aż 184,8 

mg/100 cm
3
. Tak wysoka zawartość katechin w tych ostatnich wynikała z bardzo dużego stężenia 

EGC, wynoszącego średnio aż 178 mg na 100 cm
3
 badanych naparów. Bardzo wysoka zawartość 

EGC w herbatach indyjskich zdecydowanie wyróżniała je spośród pozostałych analizowanych 

produktów. ECG oraz EC obecne były w najniższych stężeniach we wszystkich badanych naparach 

(znacznie poniżej 1 µg/100 cm
3
). We wszystkich badanych herbatach stężenie (+)-katechiny (C) 

znajdowało się poniżej limitu oznaczalności, co potwierdza doniesienia innych autorów, iż związek 

ten ulega silnej degradacji w procesie fermentacji czarnej herbaty i jego oznaczenie w tych produktach 

jest niemożliwe [Khokhar S. i in., 1997].  

 W pracy H6 dokonałem również porównania aktywności antyoksydacyjnej badanych naparów 

z wykorzystaniem metody z rodnikiem DPPH oraz odczynnikiem Folina-Ciocalteu (parametr TPC). 

W przypadku tej pierwszej techniki wyniki wyrażono jako procent zdeaktywowanych rodników oraz 

ekwiwalent Troloxu. Uzyskane dane przedstawiono w Tabeli 6.  
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Tabela 6. Aktywność antyoksydacyjna badanych naparów.  

 

Analizując wpływ stężenia badanych katechin na potencjał przeciwrodnikowy należy stwierdzić, iż 

otrzymane wyniki są niejednoznaczne. W przypadku herbat z Indii oraz Iranu stężenie oznaczanych 

związków znalazło odzwierciedlenie w potencjale antyoksydacyjnym badanych produktów – herbaty 

pochodzące z Indii cechowały się najwyższymi wartościami tego parametru, podczas gdy próbki z 

Iranu najniższymi. Należy podkreślić, iż proste katechiny nie są jedynymi związkami o aktywności 

antyoksydacyjnej w czarnych herbatach, ponieważ podobnymi właściwościami charakteryzują się 

również katechiny skondensowane, stanowiące istotną część substancji czynnych omawianej grupy 

produktów. W związku z tym w przypadku większości analizowanych herbat sumaryczne stężenie 

oznaczanych katechin nie przełożyło się na aktywność antyoksydacyjną. Co więcej wyniki obu 

publikacji, w których podjęto tematykę dotyczącą naparów z czarnych herbat (H4 i H6) sugerują, iż 

metoda Folina bardzo dobrze koreluje z wynikami uzyskanymi w teście DPPH, natomiast nie znajduje 

odzwierciedlenia w wynikach chromatograficznych. Powinna być raczej używana jako szybkie i 

powtarzalne narzędzie do szybkiego skriningu aktywności antyoksydacyjnej próbek, a nie traktowane 

jako metoda oznaczania sumy związków fenolowych, o czym wspominałem już wcześniej. Znalazło 

to potwierdzenie w analizie PCA, która wykazał istnienie silnej korelacji pomiędzy parametrami GA, 

TPC oraz DPPH. Ponadto wykazano istnienie silnej korelacji pomiędzy EC i ECG, które z kolei są 

negatywnie skorelowane z EGCG i EGC. Najważniejszym wnioskiem wynikajacym z analizy PCA 

oraz ANOVA jest, iż potencjał antoksydacyjny badanych naparów nie jest skorelowany ze stężeniem 

prostych katechin. Sugeruje to, iż za silne właściwości naparów z czarnej herbaty nie są 

odpowiedzialne proste katechiny, lecz katechiny skondensowane powstające z nich w procesie 

fermentacji. Ponadto analiza chemometryczna nie wykazała istnienia zależności pomiędzy stężeniem 

katechin w badanych naparach, a lokalizacją geograficzną herbaty. Proste katechiny ulegają silnej 

degradacji w trakcie produkcji czarnej herbaty i bardzo duże różnice w ich zawartości w 

poszczególnych produktach wykazane w niniejszej pracy związane są, wydaje się, raczej z procesem 

fermentacji, niż z pochodzeniem, co potwierdziła analiza chemometryczna. Jednakże dzięki 

zastosowaniu analizy PCA zaobserwowano interesującą zależność - herbaty uprawiane na dużych 

wysokościach n.pm., były podobne pod kątem badanych parametrów i znacząco różniły się od 

pozostałych próbek. Sugeruje to, iż być może proces fermentacji, powodujący przekształcenie 

znacznej ilości prostych katechin w związki skondensowane, nie do końca zaciera związki czarnej 
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herbaty z miejscem jej uprawy, pod kątem zawartości metabolitów wtórnych takich jak flawan-3-ole. 

W ostatnich latach w literaturze pojawiły się zbliżone informacje dotyczące herbat zielonych czy 

Oolong [Chen G.H. i in., 2014; Han W.Y. i in., 2017], jednakże jak dotąd nikt nie poczynił podobnych 

obserwacji dotyczących herbat czarnych.   

 Dane otrzymane w publikacji H6 dostarczyły również bardzo interesujących wniosków 

dotyczących naparów z czarnej herbaty w kontekście żywieniowym. Analiza chromatograficzna 

wykazała średnie stężenie sumy oznaczanych prostych katechin i kwasu galusowego w przedziale 

10,5-184,8 mg/100 cm
3
 naparu (dla większości produktów parametr ten oscylował w granicach 30-50 

mg/100 cm
3
). Wcześniejsze badania własne (publikacja P28) wykazały średnie spożycie naparów z 

herbat czarnych w populacji mieszkańców Lublina na poziomie 400 cm
3
/osobę/dzień. Wynika z tego, 

iż napary z czarnej herbaty stanowią główne źródło związków polifenolowych w diecie, gdyż dzienne 

pobranie tej klasy związków nie odżywczych może wynosić nawet ok. 800 mg/osobę, bazując tylko na 

wynikach dotyczących prostych katechin i pomijając ich formy skondensowane. Oczywiście należy 

podkreślić, iż dane z publikacji H4 i H6 wskazują, iż zawartość tych substancji w naparach jest bardzo 

różna, ale wciąż na tyle wysoka by czynić z herbat czarnych podstawowe źródło związków 

polifenolowych w diecie. Istotna jest nie tylko wysoka zawartość tych substancji, ale również fakt 

bardzo dużego (w ujęciu populacyjnym) spożycia naparów z herbat czarnych.  

 W publikacji H7 kontynuowałem badania naparów z herbaty pod kątem ich składu z 

zastosowaniem metod chemometrycznych. Materiał do badań stanowiło 27 herbat zielonych, 

uprawianych w sześciu krajach. W większości były to herbaty oryginalne, o potwierdzonym 

pochodzeniu, natomiast celowo w badaniach uwzględniono również herbaty mieszane (tzw. blendy), 

by sprawdzić czy ich jakość (pod względem składu) znacząco odbiega od produktów oryginalnych.  

Biorąc pod uwagę liczbę serii, łączna ilość zanalizowanych próbek wynosiła 243. Zielona herbata jest 

produktem niefermentowanym, a ponad 30% jej suchej masy stanowią proste katechiny. Jest także 

bogatym źródłem makro- oraz mikroelementów, dlatego w literaturze spotkać można opracowania 

różnicujące jakość oraz pochodzenie zielonej herbaty bazując na jej składzie mineralnym lub 

zawartości głównych składników aktywnych [Masoum S. i Heshamt S., 2015; Brzezicha-Cirocka j. i 

in., 2016; Pauli E.D. i in., 2016]. Jednakże do tej pory nikt nie dokonał analizy składu zielonej herbaty 

z zastosowaniem technik chemometrycznych, biorąc pod uwagę zarówno zawartość składników 

nieorganicznych, jak i organicznych. Praca H7 jest pierwszym opracowaniem, w którym dokonano 

oceny jakości oraz pochodzenia zielonej herbaty w oparciu o analizę PCA, biorąc pod uwagę aż 21 

parametrów (zawartość 12 pierwiastków, 6 metabolitów wtórnych oraz aktywność 

antyoksydacyjną naparów ocenioną 3 metodami). Badania zawartości metali wykonano z 

zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową (F-

AAS oraz ET-AAS). W tabeli 7 przedstawiono parametry zastosowanej metodyki oznaczania metali. 
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Tabela 7. Wybrane parametry zastosowanej metodyki AAS.  

 

 We wszystkich badanych produktach w zdecydowanie najwyższym stężeniu występował potas (9,29-

19,9 g/kg s. m.). Jego zawartość przekraczała kilkukrotnie stężenie magnezu, który był drugim 

metalem występującym w najwyższym stężeniu (1,22-2,46 g/kg s. m.). Interesujący jest fakt bardzo 

niskiej zawartości sodu w badanych próbkach herbat zielonych (14,3-137.6 mg/kg s. m.). Średni 

stosunek zawartości potasu do sodu wynosił 207:1, co sprawia, że produkty te maja bardzo korzystny 

skład mineralny, co w połączeniu z wysoką zawartością magnezu, może mieć istotne znaczenie w 

szeroko rozumianej prewencji chorób cywilizacyjnych. Pod względem regionu uprawy japońska 

Sencha cechowała się najwyższą zawartością potasu, podczas gdy herbaty chińskie charakteryzowały 

się najwyższą zawartością magnezu oraz wapnia. Spośród analizowanych pierwiastków śladowych w 

zdecydowanie najwyższej ilości występował mangan (193-1547 mg/kg s. m.), którego zawartość 

kilkukrotnie przekraczała stężenie pozostałych analizowanych metali. Wykazano duże różnice w 

zawartości poszczególnych mikroelementów w zależności od pochodzenia herbaty. Produkty 

pochodzące z Indii i Chin zawierały najwyższe ilości manganu (odpowiednio 1461 oraz 1213 mg/kg 

s. m.) i żelaza (odpowiednio 252 oraz 176 mg/kg s. m.), natomiast japońska Sencha zawierała 

najwięcej cynku (średnio 41,8 mg/kg s. m.). Ogólnie zawartość badanych metali była zróżnicowana, 

a ich stężenie w badanym materiale można uszeregować następująco: 

K>Mg>Ca>Mn>Fe>Na>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd.  

 Zawartość toksycznych metali ciężkich w badanych herbatach była znacznie niższa od 

dopuszczalnych limitów. W przypadku ołowiu najniższą zawartość odnotowano w japońskiej Senchy 

(poniżej LOD), natomiast najwyższą w herbatach z Indii i Chin (typu blend) (odpowiednio 238 oraz 

233 µg/kg s. m.). Najwyższą zawartość kadmu, podobnie jak w przypadku ołowiu, odnotowano w 

próbkach herbat z Chin (typ blend) oraz Indii, gdzie stężenie tego metalu wynosiło odpowiednio 16.9 

oraz 11,7 µg/kg s. m. Średnie stężenie tego pierwiastka w pozostałych herbatach wynosiło znacznie 

poniżej 5 µg/kg s. m. W przypadku niklu jedynie próbki z Korei Południowej oraz herbaty mieszane z 

Chin zawierały ten pierwiastek w stężeniu powyżej 5 mg/kg s. m. Jednakże w większości krajów 

zawartość tego pierwiastka nie jest limitowana na podstawie odpowiednich przepisów.  

 Analizę metabolitów wtórnych wykonano posługując się zoptymalizowaną metodą LC-ESI-Q-

TOF-MS zastosowaną poprzednio w publikacji H6. Na podstawie otrzymanych wyników zawartość 
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poszczególnych katechin i kwasu galusowego można uszeregować w następującym porządku: 

EGC>EGCG>ECG>EC>C>GA. EGC oraz EGCG były dominującymi katechinami we wszystkich 

badanych naparach. Zawartość wszystkich badanych katechin był wielokrotnie wyższa w porównaniu 

do naparów z herbat czarnych (publikacje H4 i H6). Jest to zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż 

proste katechiny ulegają przekształceniu w związki skondensowane w procesie fermentacji herbaty. W 

związku z tym sumaryczna zawartość badanych metabolitów wtórnych była znacznie wyższa w 

porównaniu do herbat czarnych. We wszystkich badanych naparach sumaryczna zawartość tych 

związków przekraczała 300 mg/100 cm
3
. Najwyższą cechowała się Południowo-Koreańska Jeoncha 

(441 mg/100 cm
3 

naparu), natomiast najniższą zielona herbata uprawiana w Nepalu (325 mg/100 

cm
3
). Należy również zauważyć, iż różnice w zawartości katechin nie były tak znaczne jak w 

przypadku herbat czarnych. W przypadku tych ostatnich prawdopodobnie czynnikiem decydującym 

jest stopień ich degradacji. Ogólnie herbaty z Korei oraz Japonii zawierały najwyższe zawartości tych 

metabolitów wtórnych, natomiast produkty uprawiane w Chinach, Indiach i Nepalu najniższe. Co 

ciekawe najwyższą zawartość EGCG oznaczono w herbatach ze Sri Lanki – średnio 139 mg/100 cm
3
. 

Stężenie kwasu galusowego (GA) było znacznie niższe w porównaniu do oznaczanych katechin. 

Zaobserwowano również, że w herbatach bogatych w katechiny (produkty z Korei oraz Japonii) 

zawartość tego związku była znacznie niższa w porównaniu do pozostałych herbat. Przeprowadzone 

badania dowiodły również, że (+)-katechina (C) ulega prawie całkowitej degradacji w procesie 

produkcji czarnej herbaty (publikacja H6), natomiast w naparach z zielonej herbaty występuje w 

dużym stężeniu (6,15-28,1 mg/100 cm
3
 naparu). Wyniki badań z publikacji H4, H6 i H7 wskazują, iż 

nie wszystkie proste katechiny ulegają degradacji w takim samym stopniu, ponieważ w niektórych 

czarnych herbatach stężenie EGC w naparze było zbliżone do poziomów obserwowanych w herbatach 

zielonych. Potwierdza to tezę, że podobnie jak herbaty zielone, napary z herbat czarnych mogą 

stanowić istotne źródło tych substancji nieodżywczych w diecie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich 

popularność i duże spożycie.  

 Wyniki badań aktywności antyoksydacyjnej (przeprowadzone 3 różnymi metodami) wykazały 

najwyższą aktywność w przypadku herbat uprawianych na Sri Lance, w Nepalu i Chinach (produkty 

oryginalne). Wykazano, wysoką korelację pomiędzy wynikami poszczególnych testów aktywności 

antyrodnikowej oraz brak istotnej korelacji pomiędzy tymi parametrami, a stężeniem EGCG czy 

jakiejkolwiek katechiny. Sugeruje to, że w przypadku herbaty zielonych aktywność antyoksydacyjna 

stanowi wypadkową aktywności wszystkich składników (również innych niż katechiny). Dane 

literaturowe sugerują, że napary z herbat czarnych i zielonych są produktami o wysokiej aktywności 

antyoksydacyjnej [Wiseman S.A. i in., 1997; Record I.R. i Lane J.M., 2001]. Ze względu jednak na 

różne techniki stosowane w ocenie tych właściwości trudno bezpośrednio porównać ich aktywność. W 

związku z tym we wszystkich publikacjach dotyczących herbat (prace H4, H6 i H7) zastosowano tą 

samą procedurę analityczną związaną z pomiarem potencjału antyoksydacyjnego. W celu zachowania 
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tych samych stosunków antyoksydanta do rodnika, próbki herbat zielonych wymagały kilkukrotnego 

rozcieńczenia. W związku z tym porównanie aktywności antyoksydacyjnej herbat czarnych i 

zielonych dokonane w ramach niniejszego cyklu prac wskazuje, że te ostatnie są znacznie bardziej 

aktywne (ok. 4-krotnie). Jak już poprzednio wspomniano wyniki otrzymane z zastosowaniem 

odczynnika Folina-Ciocalteu nie były skorelowane z wynikami analizy chromatograficznej.  

 Analiza PCA wykazała, iż badane herbaty najlepiej charakteryzują dwie grupy parametrów:      

EC, EGC, Ni i Na oraz Mg, GA, TPC i DPPH. Rozpatrując badaną grupę produktów pod kątem tych 

dwóch grup zmiennych można zaobserwować widoczne podobieństwo herbat pochodzących z Chin 

oraz Indii (zarówno produktów oryginalnych, jak i mieszanych) oraz produktów uprawianych w Korei 

i Japonii (wszystkie typy). Analiza statystyczna badanych parametrów wykazała najwyższe 

podobieństwo pomiędzy koreańską Jeonchą, a japońską Senchą. Jest to zrozumiałe jeśli weźmiemy 

pod uwagę, iż Jeoncha jest odmianą Senchy uprawianą w Korei. Na podstawie otrzymanych wyników 

stwierdzono, iż bazując na składzie mineralnym, katechin oraz aktywności antyoksydacyjnej, w 

oparciu o analizę PCA można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć pochodzenie zielonej 

herbaty.   

 Wyniki pracy H7 potwierdziły, iż napary z zielonej herbaty stanowią bardzo bogate źródło 

flawan-3-oli (średnio 300-400 mg/100 cm
3
) i co zrozumiałe pod tym względem znacznie przewyższają 

herbaty czarne. Jednakże herbata zielona stanowi jedynie 20% światowej produkcji herbaty i jej 

spożycie przypada głównie na kraje dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, Tajlandia), gdzie spożywana 

jest regularnie [Chacko S.M. i in., 2010; Yuan Y. i in., 2014]. W Europie, w tym również w Polsce, 

produkt ten cieszy się rosnącą popularnością, jednak obecnie jego spożycie jest wciąż niskie. Moje 

wcześniejsze badania własne przeprowadzone na 433 dorosłych mieszkańcach Lublina i okolic 

wykazały, że spożycie naparów z zielonej herbaty deklarowało zaledwie poniżej 5% respondentów 

(publikacja P28). W związku z powyższym w przypadku regularnego spożywania tego produktu 

napary z zielonej herbaty mogą stać się głównym źródłem polifenoli w diecie.  

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacjach H4, H6 i H7 można zaliczyć: 

 opracowanie zoptymalizowanej metody chromatograficznej w celu rozdzielenia i ilościowego 

oznaczenia flawan-3-oli w naparach z herbat czarnych i zielonych 

 potwierdzenie, iż EGC stanowi główną katechinę w naparach z czarnej herbaty, natomiast w 

przypadku herbat zielonych są to EGCG oraz EGC 

 na podstawie analizy składu naparów z herbat czarnych i zielonych wykazano, iż nie 

wszystkie katechiny w procesie fermentacji czarnej herbaty ulegają degradacji w takim 

samym stopniu, w związku z czym w niektórych produktach występują w stężeniu zbliżonym 

do herbat zielonych 
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 wykazano, iż proces 2-minutowego parzenia czarnej herbaty powoduje ekstrakcję ponad 80% 

katechin zawartych w liściach 

 w przypadku naparów z herbat czarnych po raz pierwszy zaobserwowano istnienie 

interesującej zależności pomiędzy składem herbaty a wysokością n.p.m. rejonu jej uprawy  

 wykazano, iż analiza naparów z zielonej herbaty pod kątem ich składu mineralnego, 

zawartości katechin oraz aktywności antyoksydacyjnej z wykorzystaniem techniki PCA może 

służyć jako pomocne narzędzie w określaniu pochodzenia herbaty 

 analitycznie potwierdzono, że napary z czarnej herbaty stanowią główne źródło związków 

polifenolowych w diecie (w odniesieniu do zawartości flawan-3-oli) 

5. Badania składu oraz wybranych właściwości substancji nieodżywczych na przykładzie imbiru 

lekarskiego (Zingiber officinale Roscoe)  

Tematyką imbiru jako produktu spożywczego bogatego w liczne nieodżywcze substancje 

bioaktywne zainteresował mnie prof. Yoshinori Asakawa podczas mojego stażu naukowego w 

Tokushima Bunri University w Japonii. To tam rozpocząłem pierwsze badania tej rośliny, które 

następnie kontynuowałem po powrocie do kraju. Imbir wydał mi się interesującym i cennym źródłem 

substancji nieodżywczych zarówno z grupy związków fenolowych (czyli substancji którymi 

zajmowałem się już wcześniej), jak również związków terpenowych. Dane holenderskiej agencji 

wspierania przedsiębiorczości wskazują, że konsumpcja oraz import imbiru do Europy znacząco 

wzrosły w ostatnich latach [CBI Ministra of Foreign Affairs, 2017]. Biorąc pod uwagę rosnącą 

popularność tej rośliny jako produktu spożywczego na naszym kontynencie, postanowiłem 

wykorzystać ten surowiec jako „wzorzec” do badania zawartości oraz właściwości jego ciał czynnych, 

będących równocześnie doskonałym przykładem nieodżywczych substancji bioaktywnych. Efektem 

moich dotychczasowych prac w tym zakresie są trzy publikacje – H3, H5 i H8.    

Wprowadzenie do problemu 

 Imbir lekarski (Zingiber officinale Roscoe) jest wieloletnią rośliną z rodziny Zingiberaceae, 

osiągającą wysokość ok. 1-1,3 m. Jej liście są lancetowato wydłużone i osadzone na łodydze w formie 

pochewkowatej nasady. Roślina ta posiada grzbieciste kwiaty zebrane w kłosokształtne kwiatostany 

oraz włókniste kłącze [Evans W., 2009]. Imbir uprawiany jest od tysięcy lat, dlatego trudno jest 

określić jego dokładne pochodzenie. Roślina ta uprawiana jest w ciepłym wilgotnym klimacie w temp. 

25-28°C, dlatego powszechnie uważa się, iż jej pierwotne pochodzenie związane jest z krajami 

Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia). Obecnie imbir uprawiany jest również w innych krajach, takich 

jak Indie, Meksyk, Nigeria, Etiopia czy Australia [Jelled A. i in., 2015].  
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 Pierwsze wzmianki na temat leczniczych właściwości imbiru znajdują się, podobnie jak w 

przypadku herbaty, w zielniku słynnego Cesarza Shen-Nunga, datowanego na ok. 2800 r p.n.e. 

Zaliczył on imbir do leków drugiej klasy, łagodzących ciężkie objawy choroby, czyli tzw. „leków 

ministerskich”. Kłącze imbiru należy obecnie do najważniejszych i najczęściej używanych przypraw 

na świecie, a jego roczna produkcja przekracza 100 tys. ton. Szacuje się, że aż 50% wszystkich 

suplementów dostępnych na rynku zawiera w swoim składzie imbir lub jego przetwory [Ravindran 

P.N. i Babu K.N., 2005]. Jest to związane z bardzo szerokim zakresem aktywności biologicznej tej 

rośliny. Tradycyjnie jest ona stosowana w celu poprawy pracy przewodu pokarmowego (właściwości 

spazmolityczne oraz nasilające wydzielanie soków trawiennych i żółci). Ponadto dane literaturowe 

wskazują na działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i obniżające ciśnienie tętnicze krwi, 

przeciwnowotworowe, przeciwwymiotne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, 

hipoglikemizujące, hamujące artretyzm, a nawet obniżające masę ciała [Bliddal H. i in., 2000; 

Nurtjahja-Tjendraputra, E. i in., 2003; Baraniak, J. i Kania, M., 2011; Chakraborty, B. i in., 2014; Jin 

Z. i in., 2014; Khandouzi, N. i in., 2015]. Są to tylko niektóre z opisywanych aktywności imbiru i 

każdego roku w piśmiennictwie znaleźć można nowe informacje na temat kolejnych odkryć 

związanych z licznymi właściwościami leczniczymi tej rośliny.   

 Skład chemiczny kłącza imbiru jest bardzo zróżnicowany. Zawiera ono lipidy oraz 

oleożywicę, która jest bogatym źródłem związków terpenowych (mono- i seskwiterpeny oraz alkohole 

seskwiterpenowe) oraz polifenolowych, takich jak gingerole oraz produkty ich dehydratacji - szogaole 

czy paradole. Te ostatnie odpowiadają za ostry smak imbiru. Pod względem ilościowym frakcje 

terpenowe oraz fenolowe stanowią po ok. 25% składu oleożywicy. Ponadto skład ilościowy kłącza 

imbiru zmienia się wraz z wiekiem kłącza. W miarę starzenia się tego organu gingerole ulegają 

dehydratacji, w związku z czym spada ich stężenie, a rośnie zawartość szogaoli i paradoli, co znajduje 

odzwierciedlenie w ostrym i piekącym smaku starszych kłączy [Chrubasik S. i in., 2005; Ma X., Gang 

D. R., 2006].  
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Ryc. 5. Przykładowe związki fenolowe imbiru warunkujące jego ostry smak [Yogeshwer S.  

i Madhulika S., 2007]. 

 

   

 

5.1. Badania składu chemicznego kłącza imbiru pochodzącego z japońskich upraw 

ekologicznych 

 Wysoka wartość kulinarna kłaczy imbiru pochodzących z wyspy Shikoku oraz renoma 

znanych w całej Japonii farm, znajdujących się na tej wyspie, na których uprawiana jest ta roślina, 

zachęciły mnie do podjęcia badań jej składu chemicznego. W publikacji H5 dokonałem analizy 

chemicznej zawartości wybranych substancji nieodżywczych z kłącza imbiru uprawianego w 

warunkach ekologicznych z zastosowaniem nowoczesnych technik analitycznych – GC-MS, LC-MS, 

F-AAS oraz ET-AAS.  Materiał do badań stanowiło kłącze imbiru uprawianego na plantacjach 

ekologicznych w prefekturach Kochi i Tokushima na japońskiej wyspie Shikoku. Badaniami objęto 

sześć serii tego produktu. Analizę składu frakcji fenolowej przeprowadziłem z zastosowaniem 

zoptymalizowanej metody LC-Q-TOF-MS. Użycie dużych energii fragmentacji i kolizji (CID) 

(odpowiednio 130 V oraz 10 V) oraz trybu jonów dodatnich pozwoliło na uzyskanie większej 

czułości. Limit detekcji dla 6-gingerolu wynosił jedynie 0,65 ng/mL, natomiast w przypadku  

6-szogaolu 0,75 ng/mL. Zastosowana metodyka pozwoliła na identyfikację oraz ilościowe oznaczenie 

pięciu związków fenolowych w badanym ekstrakcie.    
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Ryc. 6. Chromatogram TIC badanego ekstraktu. 

 

Analiza chromatograficzna wykazała, iż imbir z upraw ekologicznych charakteryzował się dużo 

wyższą zawartością głównego związku fenolowego, czyli 6-gingerolu w porównaniu do kłączy z 

upraw tradycyjnych (średnia zawartość 268,3 mg/kg) [Wohlmuth H. i in., 2005; Yogeshwer S. i 

Madhulika S., 2007]. Interesujące jest, że w kłączu zaobserwowałem również wysokie stężenie 6-

szogaolu (średnio 133,2 mg/kg), związku powstającego w procesie dehydratacji 6-gingerolu, np. w 

trakcie przechowywania. Wysokie stężenia tych dwóch metabolitów wtórnych odpowiadają w 

największym stopniu za charakterystyczny ostry smak imbiru. Pomimo, iż badane kłącza były świeże, 

wysoka zawartość 6-szogaolu determinuje wysokie walory sensoryczne (specyficzny piekący smak) 

charakterystyczne dla imbiru pochodzącego z tego regionu. Imbir pochodzący z wyspy Shikoku 

ceniony jest za swoje wysokie właściwości sensoryczne, opisywane jako „piekący” smak. Jest to 

związane w głównej mierze z wysoką zawartością 6-szogaolu. Wohlumth i wsp. badając siedemnaście 

odmian imbiru wykazał znacznie niższą zawartość tego związku w świeżym kłączu [Wohlmuth H. i 

in., 2005]. Ponadto wysokie stężenia 6-szogaolu mogą korzystnie oddziaływać na organizm. Z danych 

literaturowych płynie sugestia, iż odmiany imbiru charakteryzujące się wyższą zawartością 6-szogaolu 

cechuje wyższy potencjał immunomodulujący i przeciwnowotworowy [Cheng X.L. i in., 2015]. 

Poziom pozostałych gingeroli i szogaoli był zbliżony do danych obserwowanych w literaturze. 

 Analiza GC-MS frakcji terpenowej badanego kłącza imbiru wykazała, iż jej kompozycja jest 

bardzo charakterystyczna i znacznie różni się od roślin uprawianych w Chinach, Indiach czy krajach 

Afrykańskich. Główną frakcję stanowiły seskwiterpeny, wśród których w największej ilości 

występował α-zingiberen (37,9% kompozycji ekstraktu), β-seskwifelandren (11,4%), E,E-α-

farnezen (9,6%), geranial (8,2%) oraz ar-kurkumen (6,3%). Gupta i wsp. w próbkach imbiru 

uprawianych w północnych Indiach wskazali frakcję monoterpenową, jako dominujące składniki 

lipofilowe [Gupta S. i in., 2011], podczas gdy  kłącza z Chin częściowo przypominały składem frakcji 

terpenowej imbir japoński – oznaczono w nich znaczne ilości seskwiterpenów (stanowiące ponad 60% 

kompozycji), jednakże w przeciwieństwie do imbiru z Japonii nie zidentyfikowano w nich istotnych 
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monoterpenów, takich jak geraniol czy geranial [Yang Z. i in., 2009]. W porównaniu do danych 

literaturowych lotna frakcja substancji aktywnych z badanego kłącza imbiru charakteryzowała się 

znacznie wyższą zawartością zingiberenu, geranialu oraz E,E-α-farnezenu. Ogólnie przeprowadzone 

przeze mnie badania wykazały, iż kompozycja związków lotnych z kłącza imbiru z japońskiej wyspy 

Shikoku jest specyficzna i znacznie różni się od odmian uprawianych w innych częściach świata. 

Skład ten należy uznać za bardzo korzystny, ponieważ wysokie stężenia wspominanych związków 

lotnych zwiększają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze czy przeciwzapalne badanego 

kłącza.  

 Spośród oznaczonych toksycznych metali ciężkich w największym stężeniu występował 

nikiel, jednakże jego zawartość był znacznie niższa w porównaniu do składu chemicznego kłączy 

imbirów uprawianych w Indiach czy Etiopii. W porównaniu do danych literaturowych zawartość 

ołowiu oraz kadmu była zróżnicowana. W przypadku Pb zbliżona do danych odnotowanych w 

Chinach lub Indiach, jednakże wyższa w porównaniu z wynikami z Etiopii lub Nigerii. W przypadku 

Cd znacznie niższa w porównaniu do danych przytaczanych dla imbiru z Etiopii, jednakże wyższa w 

porównaniu z kłączami uprawianymi w Nigerii [Bello M.O. i in., 2004; Krejpcio Z. i in., 2007; 

Otunola G.A. i in., 2010; Gupta S. i in., 2011; Pandotra P. i in., 2015; Wagesho Y. i in., 2015]. Poziom 

wszystkich badanych toksycznych metali ciężkich był znacznie niższy od dopuszczalnych limitów 

ustalonych przez WHO oraz Komisję Europejską [European Commission Directive 2008; Nazir R. i 

in., 2015]. Jednakże rozpoczynając badania spodziewałem się otrzymać wyniki zawartości Ni, Cd i Pb 

znacznie niższe od dotychczas przytaczanych w literaturze. Przeprowadzone badania wykazały 

ponadto bardzo wysoką zawartość makro- i mikroelementów w kłączach imbiru z wyspy Shikoku w 

porównaniu do odmian z innych regionów świata. Ponieważ zawartość metali w roślinie związana jest 

nie tylko z rodzajem nawożenia, bądź stosowaniem herbicydów, ale przede wszystkim z ich 

zawartością w glebie, wydaje się, że stosunkowo wysoka zawartość metali ciężkich w badanym 

materiale nie jest związana z popełnianymi błędami w trakcie uprawy, lecz głównie z ich wysokim 

stężeniem w żyznej wulkanicznej glebie głównych wysp Japonii, a także z czynnikami 

antropogenicznymi, ponieważ jest to silnie uprzemysłowiony region świata. Można również 

przypuszczać, biorąc pod uwagę znaczne skażenie środowiska w Japonii, że gdyby badane produkty 

nie pochodziły z upraw ekologicznych, cechowałaby je dużo wyższa zawartość toksycznych metali 

ciężkich.   

 Otrzymane przez mnie wyniki, przedstawione w publikacji H5, potwierdzają na przykładzie 

imbiru, iż produkty z upraw ekologicznych mogą cechować się korzystniejszym składem 

bioaktywnych substancji nieodżywczych oraz niższą zawartością substancji szkodliwych w 

porównaniu do produktów z upraw tradycyjnych.   
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5.2. Wpływ obróbki termicznej oraz trawienia na aktywność antyoksydacyjną kłącza imbiru. 

 W pracy H3 kontynuowałem badania dotyczące kłącza imbiru uprawianego na wyspie 

Shikoku. Biorąc pod uwagę wysoką zawartość związków polifenolowych w tej roślinie, a także dane 

literaturowe potwierdzające silną aktywność antyoksydacyjną imbiru, postanowiłem ocenić wpływ 

obróbki kulinarnej oraz trawienia w warunkach in vitro na wartość tego parametru. Materiał badany 

stanowiła ta sama substancja roślinna, której skład analizowałem w publikacji H5, czyli kłącza imbiru 

z ekologicznych upraw z Kochi i Tokushimy. Dodatkowo ocenie poddano kłącza stare, inne części 

imbiru (takie jak korzeń czy łodygę) oraz produkty spożywcze na bazie imbiru (cukierki czy 

ciasteczka). Świeży imbir poddano różnym procesom termicznym (smażeniu, gotowaniu, 

autoklawowaniu, obróbce mikrofalowej), prowadzonym przez ściśle określony czas.  Ponadto 

wykonano symulowane trawienie żołądkowe oraz w jamie ustnej. Przetworzony surowiec poddano 

ekstrakcji, a następnie badaniu aktywności antyoksydacyjnej z wykorzystaniem rodnika DPPH. 

Wyniki przeliczyłem na stężenie ekstraktu powodujące deaktywację 50% rodników obecnych w 

próbce (parametr IC50), w związku z tym im niższe wartości IC50, tym bardziej aktywna próbka. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, w tym analizie skupień Warda (dendrogram 

przedstawiono poniżej).  

Ryc. 7. Dendrogram skupień Warda w odniesieniu do świeżego kłącza imbiru.  

 

 Otrzymane wyniki potwierdziły znaczny wpływ obróbki termicznej na potencjał 

antyoksydacyjny imbiru, jednakże wpływ poszczególnych procesów był zróżnicowany. Smażenie i 

gotowanie znacząco obniżały, podczas gdy autoklawowanie i obróbka mikrofalowa zwiększały 

aktywność antyoksydacyjną badanego produktu. Zaobserwowałem ponadto, iż wydłużenie procesu 

smażenia i gotowania powodowało dalszy spadek aktywności antyoksydacyjnej. W przypadku 
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obróbki mikrofalowej zaobserwowałem odwrotne zjawisko, im dłużej trwało ogrzewanie tym wyższa 

była aktywność. Zastosowanie mikrofal zostało ocenione jako najłagodniejsza forma obróbki 

termicznej, powodująca ponadto wzrost aktywności antyoksydacyjnej. Symulowane trawienie 

żołądkowe w największym stopniu obniżało aktywność antyrodnikową. Z kolei dodatek śliny i żucie 

obniżało badaną aktywność tylko w niewielkim stopniu. Co więcej zaobserwowałem, iż próbki, które 

zostały poddane żuciu, a następnie trawieniu, zachowywały wyższą aktywność, w porównaniu do 

próbek, które nie zostały poddane temu procesowi (IC50 840 µg/mL w porównaniu do 1005 µg/mL 

dla próbek, które nie zostały poddane procesowi żucia). Co więcej wykazałem, że już sam dodatek 

kwasu solnego skutkował drastycznym obniżeniem aktywności antyoksydacyjnej (wzrost wartości 

IC50 z 210 do ponad 1000 µg/mL). W literaturze niewiele jest danych na temat badanego przeze mnie 

zagadnienia. Badania przeprowadzone na chińskim imbirze przez Dinga i wsp. także wykazały, iż 

podgrzewanie mikrofalowe skutkowało istotnym wzrostem aktywności antyoksydacyjnej [Ding S.H. i 

in., 2012]. Cytowani autorzy wykazali, iż podgrzewanie skutkowało powstaniem nowych 

metabolitów, o silniejszych właściwościach antyoksydacyjnych. Podobne rezultaty uzyskali Dahmke i 

wsp., badający wpływ obróbki cieplnej na kłącze ostryżu długiego. Zaobserwowali oni, iż w trakcie 

ogrzewania powstawały wtórne metabolity, cechujące się wyższą aktywnością przeciwnowotworową 

w porównaniu do surowca nieprzetworzonego [Dahmke I.N., 2014].   

 W ramach niniejszej pracy zbadałem również aktywność antyoksydacyjną produktów 

zawierających imbir. Cukierki oraz ciasteczka z imbirem cechowały się bardzo słabą aktywnością 

antyrodnikową (wartości IC50 odpowiednio 730 oraz 1125 µg/mL), co zapewne związane jest z 

obróbką przemysłową tych produktów powodującą rozkład ciał czynnych imbiru. Bardzo interesujący 

wydał mi się fakt, iż młody piklowany imbir japoński (tzw. sushi gari) charakteryzował się do 

aktywnością zbliżoną do świeżego, nieprzetworzonego kłącza (wartość IC50 240 µg/mL, w 

porównaniu do 210 µg/mL dla świeżego kłącza). Sugeruje to, iż marynowanie imbiru nie powoduje 

utraty jego cennych właściwości, co od wieków wykorzystywane jest w tradycyjnej kuchni japońskiej.  

 Przeprowadzone przez mnie badania wykazały również, iż przechowywanie kłącza imbiru w 

lodówce przez okres do 3 tygodni nie powoduje straty jego aktywności antyrodnikowej. Dłuższe 

przechowywanie skutkować będzie obniżeniem tej aktywności, co związane jest z postępującym 

rozkładem gingeroli i szogaoli, czyli związków w głównej mierze odpowiedzialnych za aktywność 

antyoksydacyjną imbiru. Ponadto tak jak się spodziewałem, przeprowadzone testy potwierdziły, iż 

najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzuje się kłącze, a w dalszej kolejności łodyga, 

korzeń i liście.  
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5.3. Badania aktywności hamującej monoaminooksydazę A (MAO-A) przez związki terpenowe z 

kłącza imbiru.  

Wprowadzenie do problemu 

 Zaburzenia depresyjne stanowią obecnie jeden z największych problemów społecznych, 

będących również wielkim wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Według najnowszych danych 

WHO problem dotyczy ponad 120 mln osób na świecie, w związku z tym wielu autorów określa 

depresje mianem epidemii XXI wieku. Strategie farmakologiczne służące leczeniu tej grupy zaburzeń 

skupiają się głównie na pobudzeniu aktywności serotoninergicznej w ośrodkowym układzie 

nerwowym (OUN) z wykorzystaniem leków będących agonistami receptorów dla serotoniny, bądź 

zwiększającymi stężenie neuroprzekaźników w szczelnie synaptycznej. Pośród nich najczęściej 

wykorzystuje się inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) oraz inhibitory 

monoaminokosydazy (MAOI). Leki muszą być oczywiście stosowane pod kontrolą lekarza i 

wydawane są wyłącznie z jego przepisu. W związku z tym obecnie trwają poszukiwania substancji 

naturalnych o łagodnym działaniu podnoszącym nastrój, które sprzedawane są jako leki OTC lub 

suplementy diety i mogą być stosowane samodzielnie. Niestety obecnie niewiele jest takich środków - 

np. dziurawiec zwyczajny lub tryptofan, a dodatkowo ich działanie nie jest obojętne dla organizmu 

[Soleymani S. i in., 2017]. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się zasadne poszukiwanie nowych 

substancji naturalnych, w tym również żywności o aktywności łagodzącej zaburzenia nastroju. 

Ponieważ żywność spożywamy na co dzień, produkty o takich właściwościach mogą również działać 

prewencyjnie, podnosząc nastrój i zapobiegając potencjalnemu wystąpieniu zaburzeń o podłożu 

depresyjnym.  

 W związku z powyższym w publikacji H8 kontynuowałem badania dotyczące imbiru i 

skupiłem się na jego dodatkowych aktywnościach biologicznych. Zważywszy na fakt, że w literaturze 

wiele jest danych na temat  właściwości przeciwdepresyjnych kłącza imbiru, postanowiłem rozwinąć 

tę tematykę. Nieliczne publikacje badające mechanizm tej aktywności wykazały, iż frakcja fenolowa z 

imbiru, w wyniku hamowania enzymu MAO-A, wspomaga funkcjonowanie układu 

serotoninergicznego w OUN [Peng F. i in., 2012; Shaemaa H.A. i in., 2016]. Jest to zrozumiałe jeśli 

weźmiemy pod uwagę, iż hamowanie enzymu MAO-A stanowi obecnie jedną  z głównych strategii 

farmakologicznych w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Jednakże w literaturze brak jest danych na 

temat potencjalnej aktywności frakcji terpenowej w tym kierunku. Mając na uwadze, iż substancje te 

stanowią istotną część wszystkich ciał czynnych obecnych w kłączu imbiru, podjąłem badania 

dotyczące aktywności tych związków w kierunku hamowania enzymu MAO-A. W celu zbadania nie 

tylko aktywności całego ekstraktu, lecz również właściwości poszczególnych ciał czynnych 

przeprowadziłem rozdział i izolację związków terpenowych z wyciągu heksanowego z kłącza imbiru 

pochodzącego z ekologicznych plantacji nieopodal Tokushimy.  
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 W pierwszej fazie z wykorzystaniem grawitacyjnej kolumny chromatograficznej w gradiencie 

octan etylu/n-hekasan podzieliłem badany ekstrakt na frakcje bogate w poszczególne terpeny. 

Następnie dokonałem wstępnej selekcji poszczególnych frakcji pod kątem ich aktywności inhibicyjnej 

w stosunku do MAO-A. Najbardziej aktywne frakcje zostały następnie rozdzielone na poszczególne 

ciała czynne przy pomocy pół-preparatywwnej chromatografii HPLC oraz kolumny grawitacyjnej z 

wykorzystaniem azotanu srebra, a ich identyfikacji dokonano za pomocą metody GC-MS. Procedurę 

poszczególnych etapów izolacji zobrazowano na rycinie 8. Zastosowanie impregnacji złoża kolumny 

grawitacyjnej roztworem AgNO3 umożliwiło separację związków o zbliżonej strukturze. Orbitale π w 

podwójnych wiązaniach rozdzielanych związków oddziaływały z jonami srebra i powodowały dłuższą 

retencję związku na kolumnie. W związku z tym różnice w ilości podwójnych wiązań w 

poszczególnych cząsteczkach skutkowały zmiennym oddziaływaniem z fazą stacjonarną, a w efekcie 

znacznymi różnicami w czasie retencji. Zastosowana technika z wykorzystaniem azotanu srebra 

pozwoliła na wyizolowanie aż siedmiu badanych terpenów.  

Ryc. 8. Schemat izolacji związków terpenowych kłącza imbiru pod kątem ich aktywności w 

kierunku hamowania enzymu MAO-A.  

  

Zastosowana procedura umożliwiła w sumie izolację dziesięciu związków terpenowych z kłącza 

imbiru o czystości przekraczającej 95%, które zostały następnie poddane badaniu w kierunku ich 

właściwości hamujących enzym MAO-A. W tym celu zastosowałem metodę luminometryczną z 

wykorzystaniem specjalnych „kitów” do badania inhibicji MAO-A firmy Promega. Metoda została 

zoptymalizowana pod kątem badania właściwości wyizolowanych terpenów (dobrałem odpowiednie 

stężenie MAO-A oraz badanych substancji). Kontrolę stanowiły próbki pozbawione badanych ciał 

czynnych, które wyrażały pełną aktywność MAO-A (100% aktywności), natomiast jako wzorzec 
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zastosowano znany inhibitor tego enzymu Klorgilinę, który w badanych warunkach hamował MAO-A 

w 96%.  

Przeprowadzone testy wykazały, iż zarówno cały ekstrakt, jak również poszczególne terpeny 

charakteryzowały się silną inhibicją badanego enzymu. Najwyższą aktywność wykazał geraniol 

(44,1%),  a następnie (-)-terpinen-4-ol (42,5%), α-zingiberen (41,6%) oraz 1,8-cyneol (41,1%). 

Zaobserwowałem również, iż zarówno octan geranylu, jak również octan izobornylu cechowały się 

najsłabszą aktywnością spośród badanych substancji. Biorąc pod uwagę, iż najsilniejszą inhibicją 

MAO-A charakteryzował się geraniol, można przypuszczać, że acetylacja grupy –OH w cząsteczce 

znacznie zmniejsza jej zdolność do hamowania wspomnianego enzymu. Przeprowadzone przeze mnie 

badania znacząco poszerzają dotychczasową wiedzę na temat aktywności przeciwdepresyjnej imbiru. 

Wspomniany powyżej Peng i wsp. podkreślił, iż hamowanie MAO-A stanowi główny mechanizm 

odpowiedzialny za działanie przeciwdepresyjne tego surowca. Jednakże w swoich badaniach nie 

odnotował istotnej aktywności poszczególnych związków fenolowych wyizolowanych z kłącza, 

pomimo iż całkowity ekstrakt wykazywał się silną aktywnością w tym kierunku [Peng F. i in., 2012]. 

Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały, iż za działanie przeciwdepresyjne imbiru 

odpowiadają nie tylko związki fenolowe (gingerole i szogaole), lecz również frakcja terpenowa, 

wykazująca znaczną aktywność hamującą enzym MAO-A. Ponadto uzyskane przeze mnie wyniki 

potwierdzają, że aktywność przeciwdepresyjna kłącza imbiru jest wypadkową działania wielu 

obecnych w nim substancji (zarówno hydro-, jak i lipofilowych).   

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacjach H3, H5 i H8 można zaliczyć 

 analizę kłącza imbiru uprawianego na japońskich plantacjach ekologicznych pod kątem 

zawartości głównych ciał czynnych oraz metali (po raz pierwszy w literaturze) 

 wykazanie, iż imbir z upraw ekologicznych w porównaniu do uprawianego tradycyjnie 

cechuje się wyższą zawartością istotnych substancji nieodżywczych cennych dla organizmu 

oraz niską zawartością metali ciężkich 

 określenie wpływu obróbki termicznej na właściwości antyoksydacyjne imbiru 

 wykazanie aktywności hamującej enzym MAO-A przez związki terpenowe z kłącza imbiru, 

co znacznie poszerza dotychczasową wiedzę na temat właściwości przeciwdepresyjnych tej 

rośliny 

6. Podsumowanie 

 Przedstawiony cykl 8 prac stanowiących osiągniecie jest zbiorem publikacji poszerzających 

dotychczasową wiedzę na temat składników nieodżywczych obecnych w żywności – polifenoli, 

związków terpenowych oraz metali ciężkich. Zastosowanie różnych technik chromatograficznych  
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(HPLC-MS, TLC, HPLC) oraz spektroskopowych (ICP-MS, F-AAS, ET-AAS, UV-VIS) umożliwiło 

m. in. ocenę ich pobrania z całodziennymi racjami pokarmowymi (CRP), wskazanie głównych źródeł 

w diecie, wykazanie nowych aktywności biologicznych czy określenie wpływu wybranych czynników 

na ich zawartość w produkcie bądź właściwości. Na podstawie uzyskanych wyników badań za 

najważniejsze osiągnięcia uważam: 

 wykazanie zagrożenia żywieniowego ze strony kadmu i niklu, a także potencjalnie ołowiu, co 

związane jest z wprowadzeniem nowych regulacji przez EFSA, które w przypadku Cd i Pb 

znacząco obniżyły wartości bezpiecznego poziom ich pobrania z żywnością. Pobranie arsenu i 

rtęci (całościowo) z racjami pokarmowymi jest znacznie niższe od najnowszych limitów 

EFSA i nie budzi większych zastrzeżeń.  

 po raz pierwszy opisaną w literaturze możliwość zastosowania chromatografii 

cienkowarstwowej TLC w połączeniu z densytometrią do identyfikacji oraz ilościowego 

oznaczania flawonoidów w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) 

 optymalizację procesu ekstrakcji wybranych flawonoidów z CRP, która potwierdziła, iż 

najbardziej efektywną techniką wytrawiania była ekstrakcja wysokociśnieniowa (ASE) z 

zastosowaniem mieszaniny acetonu z wodą (7:3 v/v) 

 opracowanie zoptymalizowanej metody chromatograficznej w celu rozdzielenia i ilościowego 

oznaczenia flawan-3-oli w naparach z herbat czarnych i zielonych. Zastosowana metodyka 

umożliwiła potwierdzenie, iż EGC stanowi dominującą katechinę w naparach z herbat 

czarnych oraz zielonych. Zastosowanie analizy składowych głównych (PCA) umożliwiło 

wykazanie, iż skład naparów z zielonej herbaty jest silnie skorelowany z miejscem jej uprawy. 

W przypadku naparów z herbat czarnych zaobserwowano, iż herbaty uprawiane na większych 

wysokościach n.p.m. są podobne pod kątem składu ich naparów oraz ich aktywności 

antyoksydacyjnej. Warto podkreślić, iż jest to obserwacja po raz pierwszy opisana w 

literaturze dla tego produktu. Przeprowadzone badania analityczne potwierdziły, że napary z 

czarnej herbaty stanowią główne źródło związków polifenolowych w diecie (w odniesieniu do 

zawartości flawan-3-oli) biorąc pod uwagę zawartość tych związków w naparze oraz spożycie 

czarnej herbaty.  

 na przykładzie produktów obfitujących w nieodżywcze substancje bioaktywne (polifenole 

oraz związki terpenowe) wykazano, iż rodzaj i długość danego procesu kulinarnego w istotny 

sposób wpływają na ich zawartość w produkcie oraz związaną z tym aktywność 

antyoksydacyjną. W odniesieniu do herbaty wykazano, iż 2-minutowy proces sporządzania 

naparu powoduje ekstrakcję ponad 80% katechin obecnych w produkcie. Natomiast w 

przypadku imbiru zaobserwowano, iż smażenie oraz gotowanie bardzo silnie obniżały 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 42 
 

aktywność antyoksydacyjną tego surowca, a spadek był tym wyższy im dłużej trwał dany 

proces. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż najkorzystniejszą metodą obróbki 

cieplnej kłącza imbiru jest podgrzewanie mikrofalowe. Otrzymane wyniki sugerują, że w 

przypadku używania imbiru w trakcie przygotowywania posiłku z wykorzystaniem gotowania 

lub smażenia, produkt ten powinien być dodawany na końcu procesu kulinarnego, by nie 

spowodować istotnej utraty jego cennych właściwości 

 badania kłącza imbiru uprawianego na japońskich plantacjach ekologicznych wykazały, iż 

produkty te cechują się wyższą zawartością bioaktywnych substancji nieodżywczych 

(związków fenolowych oraz terpenowych) w porównaniu do pochodzących z upraw 

konwencjonalnych. Charakteryzuje je także niska zawartość toksycznych metali ciężkich 

(kadmu, ołowiu i niklu) 

 wykazano aktywność związków terpenowych wyizolowanych z kłącza imbiru w kierunku 

hamowania aktywności enzymu MAO-A (najsilniej w przypadku geraniolu, (-)-terpinen-4-

olu, α-zingiberenu oraz 1,8-cyneolu). Otrzymane wyniki znacząco poszerzają dotychczasową 

wiedzę na temat właściwości przeciwdepresyjnych kłącza imbiru, gdyż dotychczas takową 

aktywność opisano jedynie dla związków fenolowych w nim obecnych. Co więcej wskazują, 

iż terpeny, czyli nieodżywcze substancje bioaktywne, obecne w wielu produktach 

spożywczych, mogą potencjalnie podnosić nastrój i w ten sposób przyczyniać się do 

niwelowania występowania zaburzeń natury depresyjnej. Otrzymane przez mnie wyniki mogą 

również przyczynić się do opracowania żywności funkcjonalnej lub suplementów diety 

pomocnych w łagodzeniu zaburzeń nastroju, zawierających wyciąg z imbiru.  

 

7. Piśmiennictwo 

 Andjelkovic, M.; Van Camp, J.; Pedra, M.; Renders, K.; Socaciu, C.; Verhé, R. Correlations of 

the phenolic compounds and the phenolic content in some Spanish and French olive oils. J. Agric. 

Food Chem. 2008, 56, 5181–5187. 

 Baraniak, J.; Kania, M. Herbal products with analgesic, anti-inflammatory and antirheumatic 

activity. Postep. Fitoter. 2011, 12, 94–99. 

 Barbera, R., Farre R., Lozano A. Oral intake of cadmium, lead, cobalt, chromium, nickel, cooper, 

manganese and zinc in the Spanish diet, estimated by a duplicate meal study. J. Micronutr. Anal. 

1989, 6, 47–57. 

 Bello, M.O.; Ibrahim, A.O.; Ogunwande, I.A.; Olawore, N.O. Heavy trace metals and 

macronutrients status in herbal plants of Nigeria. Food Chem. 2004, 85, 67–71. 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 43 
 

 Betlejewski, S. Social diseases, civilization diseases or lifestyle diseases? Wiad. Lek. 2007, 60(9-

10), 489-492. 

 Bliddal, H.; Rosetzsky, A.; Schlichting, P.; Weidner, M.S.; Andersen, L.A.; Ibfelt, H.H.; 

Christensen, K.; Jensen, O.N.; Barslev, J. A randomized, placebo-controlled, cross-over study of 

ginger extracts and ibuprofen in osteoarthritis. Osteoarthr. Cartil. 2000, 8, 9–12. 

 Bocio A., Nadal M., Domingo J.L. Human exposure to metals through the diet in Tarragona, 

Spain: temporal trend. Biol. Trace Elem. Res. 2005, 104, 193–201. 

 Bravo, L. Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritional significance. Nutr. 

Rev. 1998, 56, 317-333. 

 Brzezicha-Cirocka, J.; Grembecka, M.; Szefer, P. Monitoring of essential and heavy metals in 

green tea from different geographical origins. Environ. Monit. Assess. 2016, 188, 183. 

 Carrera-Bastos, P.; Fontes-Villalba, M.; O’Keefe, J.H.; Lindeberg, S.; Cordain, L. The western 

diet and lifestyle and diseases of civilization. Res. Rep. Clin. Cardiol. 2011, 2, 15-35. 

 CBI Ministry of Foreign Affairs 2017. Exporting dried ginger to Europe. 

https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/dried-ginger/ 

 Chakraborty, B.; Nath, A.; Saikia, H.; Sengupta, M. Bactericidal activity of selected medicinal 

plants against multidrug resistant bacterial strains from clinical isolates. Asian Pac. J. Trop. Dis. 

2014, 7, 435–441. 

 Chen, G.H.; Yang, C.Y.; Lee, S.J.; Wu, C.C.; Tzen, J.T.C. Catechin content and the degree of its 

galloylation in oolong tea are inversely correlated with cultivation altitude. J. Food Drug Anal. 

2014, 22, 303–309.  

 Cheng, X.-L.; Liu, Q.; Peng, Y.-B.; Qi, L.-W.; Li, P. Steamed ginger (Zingiber officinale): 

Changed chemical profile and increased anticancer potential. Food Chem. 2011, 129, 1785–1792. 

 Chrubasik, S.; Pittler, M.H.; Roufogalis, B.D. Zingiberis rhizoma: A comprehensive review on 

the ginger effect and efficacy profiles. Phytomedicine 2005, 12, 684–701. 

 Cordain, L.; Eaton, S.B.; Sebastian, A.; Mann, N.; Lindeberg, S.; Watkins, B.A.; O’Keefe, J.H.; 

Brand-Miller, J.  Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st 

century. Am. J. Clin. Nutr. 2005, 81(2). 

 Chacko, S.M.; Thambi, P.T.; Kuttan, R.; Nishigaki, I. Beneficial effects of green tea: A literature 

review. Chin. Med. 2010, 5, 1–9. 

 Czapski J, Górecka D. (red.). Żywność prozdrowotna – składniki i technologia. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2015.  

 Dahmke I.N., Boettcher S.P., Groh M., Mahlknecht U. Cooking enhances curcumin anti-

cancerogenic activity through pyrolytic formation of “deketene curcumin”. Food Chem. 2014, 

151, 514-519. 

 Ding S.H., An K.J., Zhao C.P., Li Y., Guo Y.H., Wang Z.F. Effect of drying methods on volatiles 

of Chinese ginger (Zingiber officinale Roscoe). Food Bioprod. Process. 2012, 90(3), 515-524.   

 Dobrzański Z., Kołacz R., Bodak E. Metale ciężkie w środowisku zwierząt. Medycyna Wet. 1996, 

52(9), 570-574.  



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 44 
 

 EFSA (European Food Safety Authority) - Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the 

food chain [CONTAM] related to mercury and methylmercury in food (Question No EFSA-Q-

2003-030). Adopted on February 2004. 

 EFSA (European Food Safety Authority). Scientific Opinion on Arsenic in Food(Question No 

EFSA-Q-2008-425). Adopted on October 2009a. 

 EFSA (European Food Safety Authority). Cadmium in food—scientific opinion of the Panel on 

Contaminants in the Food Chain (Question No EFSA-Q-2007-138). Adopted on 30 January 

2009b. 

 Egger, G.; Dixon, J. Beyond obesity and lifestyle: A review of 21st century chronic diseases 

determinants. BioMed Res. Int. 2014, 2014, 1-12. Article ID 731685. 

 Evans W. Trease and Evans Pharmacognosy, 16th Edn. Elsevier, 2009. 

 Everette, J.D.; Bryant, Q.M.; Green, A.M.; Abbey, Y.A.; Wangila, G.W.; Walker, R.B. A 

thorough study of reactivity of various compound classes towards the Folin-Ciocalteu reagent. J. 

Agric. Food Chem. 2010, 58, 8139–8144. 

 European Commission Directive No 629/2008 Adopted on 2 July 2008. Available online: 

http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0629. 

 Gawęcki J. Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2002, 

9, 4(33), 5-15.  

 Gawęcki J.: Żywienie człowieka. T.1. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa, 2012. 

 Gertig H., Przysławski J. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. PZWL, Warszawa, 

2015.  

 Gupta, S.; Pandotra, P.; Ram, G.; Anand, R.; Gupta, A.P.; Husain, K.; Bedi, Y.S.; Mallavarapu, 

G.R. Composition of a monoterpenoid-rich essential oil from the rhizome of Zingiber officinale 

from north western Himalayas. Nat. Prod. Comm. 2011, 6, 93–96. 

 IDF – International Diabetes Federation Atlas, 2013.  

 Han, W.Y.; Huang, J.G.; Li, X.; Li, Z.X.; Ahhamed, G.J.; Yan, P.; Stepp, J.R. Altitudinal effects 

on the quality of green tea in east China: A climate change perspective. Eur. Food Res. Technol. 

2017, 243, 323–330. 

 Hertog, M.G.L.; Kromhout, D.; Aravanis, C., Blackburn, H.; Buzina, R.; Fidanza, F.; Giampaoli, 

S.; Jansen, A.; Menotti, A., Nedeljkovic, S. Flavonoid intake and long term risk of coronary heart 

disease and cancer in the Seven Countries Study. Arch. Intern. Med. 1995, 155, 381-386. 

 Ilow, R.; Regulska-Ilow, R.; Walkiewicz, G.; Biernat, J.; Kowalisko, A. Evaluation of 

bioflavonoid intake in the diets of 50-year-old inhabitants of Wroclaw. Adv. Clin. Exp. Med. 

2008, 17, 3, 327-336. 

 Ilow, R.; Regulska-Ilow, R.; Różańska, D.; Misiewicz, D., Grajeta, H., Walkiewicz, G.; 

Kowalisko, A.; Biernat, J. Assesment of dietary flavonoid intake among 50-year-old inhibitants of 

Wroclaw in 2008. Adv. Clin. Exp. Med. 2012, 21, 3, 353–362. 

 Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2010.  



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 45 
 

 Jelled, A.; Fernandes, A.; Barros, L.; Chahdoura, H.; Achour, L.; Ferreira, I.C.F.R.; Ben Cheikh, 

H. Chemical and antioxidant parameters of dried forms of ginger rhizomes. Ind. Crop. Prod. 

2015, 77, 30–35. 

 Jin, Z.; Lee, G.; Kim, S.; Park, C.S.; Park, Y.S.; Jin, Y.H. Ginger and its pungent constituents 

non-competitively inhibit serotonin currents on visceral afferent neurons. Korean J. Physiol. 

Pharmacol. 2014, 18, 149–153. 

 Juneja L.R.; Kapoor M.P.; Okubo T.; Rao T.: Green Tea Polyphenols: Nutraceuticals of 

Modern Life. CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2013. 

 Justesen, U.; Knuthsen, P.; Leth, T. Determination of plant polyphenols in Danish foodstuffs by 

HPLC-UV and LC-MS detection. Cancer Lett. 1997, 114, 165-167. 

 Khandouzi, N.; Shidfar, F.; Rajab, A.; Rahideh, T.; Hosseini, P.; Taheri, M.M. The effects of 

ginger on fasting blood sugar, hemoglobin A1c, apolipoprotein B, apolipoprotein A-I and 

malondialdehyde in type 2 diabetic patients. Iran. J. Pharm. Res. 2015, 14, 131–140. 

 Khokhar, S.; Venema, D.; Hollmann, P.C.H.; Dekker, M.; Jongen,W. A RP-HPLC method for the 

determination of tea catechins. Cancer Lett. 1997, 114, 171–172. 

 Knekt, P.; Jarvinen, R.; Revnanen, A.; Moatela, J. Flavonoid intake and coronary mortality in 

Finland: a cohort study. BMJ 1996, 312, 478-481. 

 Krejpcio, Z.; Król, E.; Sionkowski, S. Evaluation of heavy metals content in spices and herbs 

available on the Polish market. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16, 97–100. 

 Kühnau J. The flavonoids, a class of semi-essential food components: their role in human 

nutrition. World Rev. Nutr. Diet. 1976, 24, 117-191. 

 Leblanc J.C., Guerin T., Noel L., Galamassi-Tran G., Volatier J.L., Verger P. Dietary exposure 

estimates of 18 elements from the 1st French total diet study. Food Addit. Contam. 2005, 22, 624–

641. 

 Ma X., Gang D. R. Metabolic profiling of in vitro micropropagated and conventionally 

greenhouse grown ginger (Zingiber officinale). Phytochemistry 2006, 67, 2239–2255. 

 Marzec Z, Schlegel-Zawadzka M. Exposure to cadmium, lead and mercury in the adult population 

from Eastern Poland, 1990–2002. Food Addit Contam. 2004, 21(10), 963–970. 

 Masoum, S.; Heshamt, S. Photoluminescence quantitative analysis of gallic acid and caffeine in 

green tea using multi-way chemometric approaches. Iran. J. Math. Chem. 2015, 6, 109–119. 

 Mejia, E.G.; Ramirez-Mares, M.V.; Puangpraphant, S. Bioactive components of tea: Cancer, 

inflammation and behavior. Brain Behav. Immun. 2009, 23, 721–731. 

 Namita P., Mukesh R., Vijay K.J. Camellia Sinensis (Green Tea): A Review. Global J.  

Pharmacol. 2012, 6(2), 52-59. 

 Nurtjahja-Tjendraputra, E.; Ammit, A.J.; Roufogalis, B.D.; Tran, V.H.; Duke, C.C. Effective anti-

platelet and COX-1 enzyme inhibitors from pungent constituents of ginger. Thromb. Res. 2003, 

111, 259–265. 

 Nazir, R.; Khan, M.; Masab, M.; Rehman, H.U.; Rauf, N.U.; Shahab, S.; Ameer, N.; Sajed, M.; 

Ullah, M.; Rafeeq, M.; et al. Accumulation of Heavy Metals (Ni, Cu, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe) in the 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 46 
 

soil, water and plants and analysis of physico-chemical parameters of soil and water collected 

from Tanda Dam kohat. J. Pharm. Sci. Res. 2015, 7, 89–97. 

 Otunola, G.A.; Oloyede, O.B.; Oladiji, A.T.; Afolayan, A.J. Comparative analysis of the chemical 

composition of three spices—Allium sativum L., Zingiber officinale Rosc. and Capsicum 

frutescens L. commonly consumed in Nigeria. Afr. J. Biotechnol. 2010, 9, 6927–6931. 

 Pandotra, P.; Viz, B.; Ram, G.; Gupta, A.P.; Gupta, S. Multi-elemental profiling and chemo-

metric validation revealed nutritional qualities of Zingiber officinale. Ecotoxicol. Environ. Saf. 

2015, 114, 222–231. 

 Pauli, E.D.; Scarminio, I.S.; Tauler, R. Analytical investigation of secondary metabolites 

extracted from Camellia sinensis L. leaves using a HPLC-DAD-ESI/MS data fusion strategy and 

chemometric methods. J. Chemom. 2016, 30, 75–85. 

 Peng, F.; Tao, Q.; Wu, X.; Dou, H.; Spencer, S.; Mang, C.; Xu, L.; Sun, L.; Zhao, Y.; Li, H.; et al. 

Cytotoxic, cytoprotective and antioxidant effects of isolated phenolic compounds from fresh 

ginger. Fitoterapia 2012, 83, 568–585. 

 Pérez-Jiménez, J.; Neveu, V.; Vos, F.; Scalbert, A. A systematic analysis of the content of 502 

polyphenols in 452 foods and beverages—An application of the Phenol-Explorer database. J. 

Agric. Food Chem. 2010, 58, 4959–4969. 

 Pozzo, V.; Goitre, I.; Fadda, M.; Gambion, R.; De Francesco, A.; Soldati, L.; Gentile, L.; 

Magistroni, P.; Cassader, M.; Bo, S. Dietary flavonoid intake and cardiovascular risk: a 

population-based cohort study. J. Transl. Med. 2015, 13, 218. 

 Ravindran P.N., Babu K.N. Ginger. The Genus Zingiber. Florida: CRC Press, 2005. 

 Record, I.R.; Lane, J.M. Simulated intestinal digestion of green and black teas. Food Chem. 2001, 

73, 481–486. 

 Regulska-Ilow, B.; Ilow, R.; Walkiewicz, G.; Biernat, J. Evaluation of bioflavonoid intake in the 

diet of University students of Wroclaw. Bromat. Chem. Toksykol. 2008, 3(41), 675-679. 

 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS. 

 Rusinek-Prystupa, E.; Samolińska, W. Consumer preferences for tea and coffee consumption 

among respondents living in Lublin and vicinity – preliminary report. Probl. Hig. Epidemiol. 

2013, 94(3), 653-667. 

 Shaemaa, H.A.; Haider, R.M.; Ali, M.A.; Hussein, A.A. The effect on ginger on 

monoaminoxidase (MAO), and acetyle cholinesterase (Ache) enzyme activity in human serum in 

vitro. J. Multidiscip. Eng. Sci. Technol. 2016, 2, 854–858. 

 Soleymani, S.; Bahramsoltani, R.; Rahimi, R.; Abdollahi, M. Clinical risks of St John’s Wort 

(Hypericum perforatum) coadministration. Expert Opin. Drug Met. 2017, 12, 1047–1062. 

 Stańczyk A.: Właściwości zdrowotne wybranych gatunków herbat. Bromat. Chem. Toksykol. 

2010,  43(4), 498–504. 

 Sutherland B.A., Rahman R., Appleton I. Mechanisms of action of green tea catechins, with a 

focus on ischemia-induced neurodegeneration. J. Nutr. Biochem. 2006, 17, 291–306. 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 47 
 

 Tao,W.; Zhou, Z.; Zhao, B.;Wei, T. Simultaneous determination of eight catechins and four 

theaflavins in green, black and oolong tea using new HPLC–MS–MS method. J. Pharm. Biomed. 

Anal. 2016, 131, 140–145. 

 Wagesho, Y.; Chandravanshi, B.S. Levels of essential and non-essential metals in ginger 

(Zingiber officinale) cultivated in Ethiopia. Springerplus 2015, 4, 107–120. 

 Wiseman, S.A.; Balentine, D.A.; Frei, B. Antioxidants in tea. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1997, 37, 

705–718. 

 Wohlmuth H., Leach D.N., Smith M.K., Myers S.P. Gingerol content of diploid and tetraploid 

clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe). J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 5772–5778. 

 Yang, Z.; Yang, W.; Peng, Q.; He, Q.; Feng, Y.; Luo, S.; Yu, Z. Volatile phytochemical 

composition of rhizome of ginger after extraction by headspace solid-phase microextraction, 

petroleum ether extraction and steam distillation extraction. Bangladesh J. Pharmacol. 2009, 4, 

136–143. 

 Yi, T.; Zhu, L.; Peng, W.-L.; He, X.-C.; Chen, H.-L.; Li, J.; Yu, T.; Liang, Z.-T.; Zhao, Z.-Z.; 

Chen, H.-B. Comparison of ten major constituents in seven types of processed tea using HPLC-

DAD-MS followed by principal component and hierarchical cluster analysis. LWT-Food Sci. 

Technol. 2015, 62, 194–201. 

 Yogeshwer S., Madhulika S.: Cancer preventive properties of ginger: A brief review. Food Chem. 

Toxicol., 2007, 45, 5, 683-690. 

 Yuan, Y.; Song, Y.; Jing,W.;Wang, Y.; Yang, X.; Liu, D. Simultaneous determination of caffeine, 

gallic acid, theanine, (-)-epigallocatechin and (-)-epigallocatechin-3-gallate in green tea using 

quantitative 1HNMR spectroscopy. Anal. Methods 2014, 6, 907–914. 



Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Kocha– Załącznik nr 2 
__________________________________________________________________________________ 

 

str. 48 
 

V. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

a. działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

 Swoją naukową przygodę z bromatologią rozpocząłem na V roku studiów na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie  w trakcie 

wykonywania pracy magisterskiej pod opieką dr Zbigniewa Marca. Zajmowałem się wtedy tematyką 

oceny całodziennych racji pokarmowych osób dorosłych oraz wojska pod kątem ich wartości 

energetycznej, spożycia składników podstawowych oraz  narażenia na metale ciężkie (kadm, ołów i 

nikiel). W tamtym okresie w sowich badaniach wykorzystywałem program komputerowy FOOD oraz 

metodę atomowej spektrometrii absorpcyjnej z ekstrakcją z fazy organicznej. Efektem tej działalności, 

poszerzonej o badania z lat kolejnych, było opublikowanie dwóch prac z w czasopismach z listy JCR 

Annals of Agricultural and Environmental Medicine (publikacja P4) i Polish Journal of 

Environmental Studies (publikacja P1) oraz doniesienie posterowe podczas XI Naukowej Lubelskiej 

Konferencji Magnezologicznej "Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka” (poster III.b.1). Po 

ukończeniu studiów farmaceutycznych ze średnią 4,8 i uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem, w 

październiku 2007 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Bromatologii, czyli 

jednostce w której pracuję obecnie (nazwa zakładu została w 2010 roku zmieniona na „Katedra i 

Zakład Żywności i Żywienia”). Był to dla mnie okres intensywnego rozwoju zarówno naukowego, jak 

i zawodowego, ponieważ przez cały okres studiów doktoranckich pracowałem również w aptece. 

Publikacje (P2, P13-P17), monografia M1 oraz doniesienia posterowe (III.b.2-III.b.8) z tego okresu 

związane są z tematyką realizowanych przeze mnie badań dotyczących pobrania wybranych 

składników odżywczych z całodziennymi racjami pokarmowymi z uwzględnieniem suplementacji 

witaminowo-mineralnej, jak również oceną wartości energetycznej tych racji. W trakcie swoich badań 

wykorzystywałem metody analityczne (techniki AAS, UV-Vis ) oraz obliczeniowe (programy 

komputerowe FOOD oraz Dietetyk). Efektem moich badań naukowych była rozprawa doktorska pt. 

„Ocena pobrania wybranych składników odżywczych i determinujących status antyoksydacyjny 

całodobowych racji pokarmowych studentów lubelskich uczelni z uwzględnieniem suplementacji”, 

którą obroniłem z wyróżnieniem w dn. 7.06.2011 r. Badania wykonane w trakcie studiów 

doktoranckich zostały częściowo sfinansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych (KBN) w 

ramach grantu promotorskiego otrzymanego w 2010 roku (NN 405162439). W ramach prowadzonych 

badań wykazałem liczne nieprawidłowości w pobraniu wybranych składników odżywczych 

(składników podstawowych oraz miedzi, manganu, cynku i żelaza), określiłem poziom suplementacji, 

jak również wykazałem jej istotność w kontekście całkowitego pobrania omawianych substancji. 

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z moich badań był fakt, iż osoby lepiej się 

odżywiające częściej i racjonalniej stosowały suplementy, tzn. że ta część populacji która bardziej dba 

o swoje zdrowie, dodatkowo chce podnieść jego jakość poprzez używanie tego typu produktów. Co 

więcej zaobserwowałem wstępnie, iż na całkowitą wartość potencjału antyoksydacyjnego CRP mają 
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wpływ nie tylko składniki odżywcze, ale przede wszystkim nieodżywcze, czyli głównie związki 

polifenolowe. Temat ten stał się podstawą moich badań w latach późniejszych co zaowocowało 

licznymi publikacjami w tym zakresie.  

b. działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

 Po ukończeniu studiów doktoranckich podjąłem pracę na stanowisku asystenta w Katedrze i 

Zakładzie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Realizacja badań w trakcie 

doktoratu przyczyniła się do zdobycia doświadczenia i wypracowania własnego warsztatu 

badawczego. Poza tematyka badawczą ujętą w ramach publikacji zgłaszanych do oceny osiągnięcia 

naukowego, moje zainteresowania obejmowały również inne obszary działalności naukowej: 

1) optymalizację procesu ekstrakcji wybranych ciał czynnych z materiału roślinnego ocenianą 

metodami chromatograficznymi oraz z zastosowaniem technik badania aktywności antyrodnikowej 

2) ocenę pobrania wybranych składników odżywczych z CRP 

3) optymalizację metodyki oznaczania wybranych składników nieodżywczych w racjach 

pokarmowych 

4) badania zawartości metali w próbkach biologicznych i środowiskowych 

 

Ad. 1. Optymalizacja procesu ekstrakcji wybranych ciał czynnych z materiału roślinnego 

oceniana metodami chromatograficznymi oraz z zastosowaniem technik badania aktywności 

antyrodnikowej 

 W ramach doskonalenia swojego warsztatu oraz poszerzania umiejętności związanych z 

analizą chromatograficzną oraz technikami badania aktywności antyoksydacyjnej różnych próbek 

biologicznych prowadziłem współpracę z Katedrą i Zakładem Farmakognozji Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, Uniwersytetem Ateńskim oraz Tokushima Bunri z Japonii. W publikacjach 

P8 oraz P9 opublikowanych w odpowiednio Industrial Crops and Products oraz Food Chemistry 

opracowano oraz zoptymalizowano ekstrakcję ważnych w przemyśle farmaceutycznym ciał czynnych 

(alkaloidy indolowe oraz związki polifenolowe) z urzetu barwierskiego oraz berberysu. Efektywność 

procesu ekstrakcji została oceniona z zastosowaniem nowoczesnych technik chromatograficznych 

(HPLC-DAD, LC-MS, TLC) oraz przy pomocy badania aktywności antyrodnikowej otrzymanych 

ekstraktów. Dodatkowym efektem prowadzonych prac było zastosowanie chlorku metylenu, jako 

mniej toksycznego ekstrahenta w zastępstwie chloroformu sugerowanego przez metodę zawartą w 

Farmakopei.  

 Badania aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów roślinnych oraz produktów spożywczych z 

wykorzystaniem różnych technik in vitro wykonywane we współpracy z Katedrą i Zakładem 
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Farmakognozji z Pracownią Roślin leczniczych zaowocowały licznymi publikacjami oraz 

doniesieniami na konferencjach międzynarodowych i krajowych (P5, P9, P11, P12, P24, P27, P28, 

III.b.9, III.b.14, III.b.17, III.b.28, III.b. 30, III.b.31). W ramach omawianego zagadnienia 

wykazałem istnienie dużej korelacji pomiędzy wynikami otrzymanymi z zastosowaniem różnych 

technik badania aktywności antyoksydacyjnej in vitro. Ponadto z przeprowadzonych przeze mnie 

badań wynika, że nie ma potrzeby przeprowadzania wielu analiz na tym samym materiale z 

zastosowaniem różnych metod, ponieważ w większości przypadków rezultaty będą prowadzić do tych 

samych konkluzji w kontekście aktywności antyoksydacyjnej poszczególnych próbek. Dodatkowym 

efektem badań prowadzonych w ramach tej problematyki było zwrócenie uwagi na znaczenie naparów 

z herbaty, jako ważnego źródła flawonoidów, co zaowocowało rozwinięciem tematyki poświęconej 

temu zagadnieniu i przyczyniło się do powstania publikacji będących częścią omawianego osiągnięcia 

naukowego.  

 

Ad. 2. Ocena pobrania wybranych składników odżywczych z CRP 

 W trakcie swojej pracy naukowej cały czas zajmowałem się również oceną krajowych racji 

pokarmowych pod kątem spożycia substancji odżywczych, głównie mineralnych oraz witamin, z 

wykorzystaniem metod obliczeniowych, jak również analitycznych (publikacje P19-P21, P23, P25-

P26, P29, monografie M3 i M5). Wyniki prowadzonych przeze mnie badań wykazały szereg błędów 

żywieniowych popełnianych przez respondentów, co znalazło odzwierciedlenie w nieprawidłowych 

parametrach analizowanych racji – nieprawidłowy rozkład energii z poszczególnych składników 

podstawowych, zbyt niskie pobranie kwasu foliowego, potasu oraz żelaza w populacji kobiet. 

Otrzymane wyniki wskazują również na zbyt wysoką podaż sodu oraz tłuszczu, jak również 

nieprawidłowy rozkład energii na poszczególne posiłki konsumowane w ciągu dnia. W prowadzonych 

badaniach ujawniłem również znaczącą różnicę pomiędzy wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu 

programu komputerowego (np. Dietetyk), a wynikami analizy chemicznej dotyczącymi pobrania 

składników mineralnych. W opublikowanych pracach podkreślałem, że wyniki obliczeniowe, 

dotyczące pobrania wielu substancji mineralnych, należy traktować jako szacunkowe. Rezultaty 

swoich prac przedstawiłem na licznych sympozjach bromatologicznych oraz konferencjach 

dotyczących higieny żywienia, gdzie sygnalizowałem opisane powyżej zagadnienia w formie 

wystąpień ustnych (II.k.1-II.k.3, II.k.7) lub posterowych (III.b.10, III.b.12, III.b.21).   

Ad. 3. Optymalizacja metodyki oznaczania wybranych składników nieodżywczych w racjach 

pokarmowych 

 Doświadczenie badawcze nabyte w trakcie realizacji zadań przedstawionych w punkcie 1, 

związanych z optymalizacją procesu ekstrakcji oraz oznaczeń chromatograficznych substancji 
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fitochemicznych, umożliwiło mi zastosowanie wybranych technik w celu oznaczania substancji nie 

odżywczych w CRP. W pracy P6 opublikowanej w Open Chemistry zoptymalizowałem metodę HPLC 

w celu oznaczania wybranych związków polifenolowych w racjach pokarmowych. Zastosowane 

techniki ekstrakcji oraz chromatografii cieczowej pozwoliły na identyfikację i ilościowe oznaczenie 3 

flawonoidów oraz 4 kwasów fenolowych. Przeprowadzone badania wykazały, iż średnie CRP kobiet 

cechowały się znacznie wyższym potencjałem antyoksydacyjnym w stosunku do racji pokarmowych 

mężczyzn, spośród analizowanych metabolitów w największym stężeniu w diecie występowała 

hesperydyna, a następnie naryngenina oraz kwercetyna. Wykazano również istnienie silnej korelacji 

pomiędzy wynikami otrzymanymi z zastosowaniem rodnika DPPH oraz odczynnika Folina-Ciocalteu, 

natomiast nie zaobserwowano istnienia zależności pomiędzy wynikami chromatograficznymi, a 

wspomnianymi powyżej parametrami. Otrzymane wnioski są zgodne z późniejszymi wynikami 

opublikowanymi w pracach stanowiących osiągnięcie naukowe o czym pisałem powyżej, dotyczącymi 

zależności pomiędzy wynikami z zastosowaniem rodnika DPPH, odczynnika Folina oraz danymi 

chromatograficznymi.  

 W publikacji P30 zastosowałem metodę HPLC w celu określenia pobrania kofeiny ze 

średnimi racjami pokarmowymi studentów. Zastosowanie metody chromatograficznej w połączeniu z 

danymi dotyczącymi spożycia żywności pozwoliło w sposób analityczny oznaczyć ten alkaloid w 

próbkach uśrednionych racji pokarmowych. Otrzymane wyniki obrazują zawartość kofeiny w średnich 

CRP i odzwierciedlają jego aktualne, rzeczywiste spożycie w dużo większym stopniu niż dane 

obliczeniowe oparte na jej średniej zawartości w wybranych produktach, co ma miejsce w licznych 

pracach. Oznaczone średnie pobranie kofeiny zawierało się w przedziale 113-297,5 mg/osobę/dobę w 

zależności od badanej populacji. Wykazano, iż w żadnym przypadku spożycie kofeiny (zarówno 

wyniki średnie, jak również maksymalne w danej grupie) nie powodowało przekroczenia 

bezpiecznego poziomu spożycia wynoszącego 400 mg/osobę/dobę. Na podstawie otrzymanych 

danych stwierdzono, iż średnie pobranie kofeiny w grupie młodzieży akademickiej należy uznać za 

bezpieczne. Wyniki działalności naukowej w ramach realizacji omawianego problemu badawczego 

zaprezentowałem również na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych (II.k.11, III.b.10, 

III.b.12, III.b.14, III.b.17). 

Ad.4. Badania zawartości metali w próbkach biologicznych i środowiskowych 

 W ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi zajmowałem się oznaczaniem metali 

w próbkach materiałów roślinnych, użytkowych oraz próbkach środowiskowych.  

 Badania zawartości popiołu oraz metali w różnych próbkach substancji roślinnych znalazły 

swoje miejsce na kartach licznych publikacji oraz konferencji naukowych (P8, II.k.6, III.b.9, 

III.b.19,  III.b.29, III.b.30).  
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W ramach grantu naukowego finansowanego przez NCBiR (numer projektu: POR.01.01.01-

000637/17) zajmowałem się optymalizacją oznaczeń srebra w tkaninach o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych. Badania te dotyczyły również wpływu parametrów prania na wymywanie 

jonów tego metalu z tkaniny, a co za tym idzie zmianą jej właściwości przeciwdrobnoustrojowych.  

 We współpracy z Katedrą Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

przeprowadziłem analizy zawartości ponad 10 metali (w tym toksycznych metali ciężkich) w 

próbkach traw pobranych z terenów znajdujących się w różnej odległości od Cementowni Chełm. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż największe stężenie wszystkich badanych metali występowało 

w odległości od 1 do3 km od komina po czym malało. Zaobserwowano, iż metalem, którego 

zawartość najbardziej zmieniała się w zależności od odległości od cementowni była miedź. Wyniki 

badań zostały przedstawione na konferencji poświęconej aspektom medyczno-środowiskowym metali 

(III.b.27), publikacja jest w przygotowaniu.  
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VI. Wykaz pozostałych (nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wymienionego w pkt. 

III) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych 

a. Pozostałe publikacje oryginalne 

Publikacje znajdujące się w bazie Journal Citations Report (JCR) 

Przed doktoratem 

Nr Kod Dane bibliograficzne IF MNiSW 

1 P1 

Marzec Z., Marzec, A., Koch W. Cadmium in the adults' diets 

from the Lublin Region between 1990-2007. Pol. J. Environ. 

Stud. 2008 vol. 17 nr 1B s. 106-110  (IF=0,963, MNiSW=10) 
0,963 10 

2 P2 

Marzec Z., Marzec, A., Koch W. Evaluation of calcium, 

magnesium, iron and energy intake with students' daily food 

rations. Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 1B s. 101-105  

(IF=0,963, MNiSW=10) 

0,963 10 

 

Po doktoracie 

Nr Kod Dane bibliograficzne IF MNiSW 

1 P3 

Kukula-Koch W., Głowniak K., Koch W., Kwiatkowski S. 

Optimization of temperature affected extraction of indigo dye 

in the leaf extracts of Polygonum tinctorium Ait. cultivated in 

Poland - preliminary studies. Acta Poloniae Pharmaceutica-

Drug Research 2013 vol. 70 nr 3 s. 579-583 (IF=0,693, 

MNiSW=15) 

0,693 15 

2 P4 

Marzec Z., Koch, W., Marzec, Z., Żukiewicz-Sobczak W. 

Dietary exposure to cadmium, lead and nickel among students 

from south-east Poland. Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine 2014 vol. 21 nr 4 s. 825-828 

(IF=1,126, MNiSW=10) 

1,126 10 

3 P5 

1. Kukuła-Koch W., Widelski J, Koch W., Głowniak K. HPLC, 

two-dimensional TLC determination of phenolic content, and 

an in vitro perspective to antioxidant potential of Euonymus 

verrucosus Scop. extracts. Acta Chromatographica 2015 vol. 

27 nr 4 s. 743-754 (IF=0,550, MNiSW=15,00) 

0,55 15 

4 P6 

Koch W.*, Baj T., Kukuła-Koch W., Marzec Z. Dietary intake 

of specific phenolic compounds and their effect on the 

antioxidant activity of daily food rations. Open Chemistry 2015 

vol. 13 nr 1 s. 869-876 (IF=1,207, MNiSW=14,00) 

1,207 14 

5 P7 

Kukuła-Koch W., Baj T., Sieniawska E., Koch W., Widelski J., 

Luchowska K., Kołodziej B., Głowniak K. Influence of 

extraction methods on the recovery of astragaloside IV from 

the roots of Astragalus mongholicus in Soxhlet- and 

Twisselmann-type apparatus. Open Chemistry 2015 vol. 13 nr 

1 s. 938-942 (IF=1,207, MNiSW=14,00) 

1,207 14 

6 P8 

Kukula-Koch W., Koch W., Stasiak N., Głowniak K., Asakawa 

Y. Quantitative standardization and CPC-based recovery of 

pharmacologically active components from Polygonum 

tinctorium Ait. leaf extracts. Industrial Crops and Products 

3,449 40 
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2015 vol. 69 s. 324-328 (IF=3,449, MNiSW=40) 

9 P9 

Kukula-Koch W., Koch W., Angelis A., Halabalaki M., 

Aligiannis N. Application of pH-zone refining hydrostatic 

countercurrent chromatography (hCCC) for the recovery of 

antioxidant phenolics and the isolation of alkaloids from 

Siberian barberry herb. Food Chemistry 2016 vol. 203 s. 394-

401 (IF=4,529, MNiSW=40) 

4,529 40 

10 P10 

Dziedzic M., Powrózek T., Orłowska E., Koch W., Kukuła-

Koch W., Gaweł K., Bednarek-Skublewska A., Małecka-

Massalska T., Milanowski J., Petkowicz B., Solski J. 

Relationship between microRNA-146a expression and plasma 

renalase levels in hemodialyzed patients. PLoS One 2017 vol. 12 

nr 6 art. nr e0179218, s. 1-15 (IF=2,806, MNiSW=35,00) 

2,766 35 

11 P11 

Kukuła-Koch W., Kartbayeva E., Koch, W., Ayupova R., 

Ibragimova L., Głowniak K., Poleszak E., Sakipova Z. LC-ESI-

Q-TOF-MS determination of phenolic constituents and 

antioxidant capacity of the extracts from Cistanche salsa stolons 

growing in Kazakhstan. Acta Poloniae Pharmaceutica 2018 

vol. 75 nr 3 s. 689-695, (IF=0,531, MNiSW=15,00) 

0,531 15 

12 P12 

Bekbolatova E., Kukuła-Koch W., Baj T., Stasiak N., 

Ibadullayeva G., Koch W., Głowniak K., Tulemissov S., 

Sakipova Z., Boylan F. Phenolic composition and antioxidant 

potential of different organs of Kazakh Crataegus almaatensis 

Pojark : A comparison with the European Crataegus oxyacantha 

L. flowers. Open Chemistry 2018 vol. 16 nr 1 s. 415-426 

(IF=1,425, MNiSW=14,00) 

1,425 14 

 

Publikacje naukowe spoza bazy JCR 

Przed doktoratem 

Nr Kod Dane bibliograficzne MNiSW 

1 P13 

Marzec Z., Koch W.*, Marzec A., Zaręba S. Ocena wartości 

energetycznej oraz pobrania wybranych biopierwiastków i witaminy C z 

całodziennymi dietami studentów. (Assessment of energy value and 

selected trace elements as well as vitamin C intake in student daily food 

rations.). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2008 t. 41 nr 3 s. 433-

437 (MNiSW=4,00) 

4 

2 P14 

Marzec Z., Koch W*. Total intake of selected elements with students’ 

daily food rations with mineral supplementation considered. (Całkowite 

pobranie wybranych pierwiastków z całodziennymi racjami 

pokarmowymi studentów z uwzględnieniem suplementacji preparatami 

mineralnymi.). Annales UMCS Sectio DDD 2008 vol. 21 nr 2 s. 329-335 

(MNiSW=6,00) 

6 

3 P15 

Marzec Z., Koch W.*, Marzec A. Całodzienne racje pokarmowe oraz 

suplementacja źródłem wapnia i magnezu w żywieniu studentów. (Diet 

and suplementation source of calcium and magnesium in student's 

nutrition.). Żywienie  Człowieka i Metabolizm 2009 R. 36 nr 1 s. 61-65 

(MNiSW=2,00) 

2 

4 P16 
Marzec Z., Koch W.*, Marzec A. Ocena spożycia niektórych 

składników odżywczych z racjami pokarmowymi studentów lubelskich 
4 
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uczelni.(Evaluation of selected nutrients with student daily diets in 

Lublin.). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2009 t. 42 nr 3 s. 604-

609 (MNiSW=4,00) 

5 P17 

Marzec Z., Koch W.*, Marzec A. Wpływ suplementacji preparatami 

witaminowo-mineralnymi na całkowite pobranie wapnia i magnezu w 

grupie studentów lubelskich uczelni. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna 2010 t. 43 nr 3 s. 287-292 (MNiSW=6,00) 

6 

6 P18 

Marzec Z., Koch W.*, Marzec A., Kukuła-Koch W. Total intake of zinc, 

manganese, copper, vitamin C and phenols in students' daily food 

rations. (Całkowite pobranie cynku, manganu, miedzi, witaminy C i 

fenoli z całodziennymi dietami studentów.) Annales UMCS Sectio DDD 

2010 vol. 23 nr 4 s. 67-74 (MNiSW=9,00). 

9 

 

Po doktoracie 

Nr Kod Dane bibliograficzne MNiSW 

1 P19 

Marzec Z., Koch W.*, Marzec A. Całodobowe racje pokarmowe i 

suplementacja jako źródła żelaza i witaminy C w żywieniu studentów 

lubelskich uczelni. (Daily food rations and supplementation as a sources 

of iron and vitamin C in the nutrition of students from Lublin 

universities.) Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2011 t. 44 nr 3 s. 

257-261 (MNiSW=6,00) 

6 

2 P20 

Marzec Z., Koch W.*, Marzec A. Ocena pobrania magnezu i cynku 

przez studentów lubelskich uczelni z uwzględnieniem suplementacji 

diet. (Assessment of magnesium and zinc intake among students from 

Lublin universities with dietary supplementation considered.). 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2011 t. 44 nr 3 s. 561-566 

(MNiSW=6,00) 

6 

3 P21 

Marzec Z., Koch W.* Całodobowe racje pokarmowe i suplementacja 

źródłem witamin antyoksydacyjnych w żywieniu studentów lubelskich 

uczelni. (Daily food rations and supplementation as sources of 

antioxidant vitamins in nutrition of students from universities of 

Lublin.). Problemy Higieny i Epidemiologii 2011 t. 92 nr 3 s. 610-613 

(MNiSW=6,00) 

6 

4 P23 

Marzec Z., Koch W.* Ocena pobrania miedzi z całodobowymi racjami 

pokarmowymi i suplementami w grupie studentów lubelskich 

uczelni.(Dietary intake estimation of copper with daily food rations and 

supplements in the group of students from Lublin universities.). 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012 t. 45 nr 3 s. 291-295 

(MNiSW=4,00) 

4 

5 P24 

Koch W.*, Kukuła-Koch W., Marzec Z., Jurek M. Influence of 

extraction conditions on the recovery of the sum of phenolic compounds 

from daily food rations of students. Current Issues in Pharmacy and 

Medical Sciences 2012 vol. 25 nr 3 s. 240-242 (MNiSW=7,00) 

7 

6 P25 

Marzec Z., Koch W. Ocena pobrania wybranych składników 

odżywczych z całodziennymi racjami pokarmowymi studentów. 

(Assessment of selected nutrients intake with students' daily food 

rations.). Problemy Higieny i Epidemiologii 2013 t. 94 nr 3 s. 619-621 

(MNiSW=7,00) 

7 

7 P26 

Marzec Z., Marzec A., Wyszogrodzka-Koma L., Koch W., Hojda M. 

Ocena całodziennych racji pokarmowych studentów z uwzględnieniem 

suplementacji mineralnej.(Estimation of students' daily food rations 

including their mineral supplementation.). Bromatologia i Chemia 

5 

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/63436/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/63436/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/63436/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/63436/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/63436/
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Toksykologiczna 2014 t. 47 nr 3 s. 610-614 (MNiSW=5,00) 

8 P27 

Koch W.*, Marzec Z., Ponikowska J. Wstępna ocena potencjału 

antyoksydacyjnego całodziennych racji pokarmowych studentów. 

(Antioxidant activity estimation of students' daily food rations. A pilot 

study.). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2014 t. 47 nr 3 s. 492-

496 (MNiSW=5,00) 

5 

9 P28 

Koch W.* Napary z czarnej herbaty jako główne źródło związków 

polifenolowych w racjach pokarmowych studentów.(Black tea infusion 

as a major source of polyphenols in the daily food rations of students.).  

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2016 t. 49 nr 3 s. 308-312 

(MNiSW=6,00) 

6 

10 P29 

Koch W.*, Marzec Z. Ocena pobrania kwasu foliowego i żelaza w 

grupie studentów lubelskich uczelni. (Evaluation of dietary intake of 

folic acid and iron among students from Lublin universities.). Problemy 

Higieny i Epidemiologii 2016 t. 97 nr 2 s. 140-142 (MNiSW=9,00) 

9 

11 P30 

Koch W.*, Kukuła-Koch W., Marzec Z. Zastosowanie metody HPLC do 

oznaczania zawartości kofeiny w racjach pokarmowych studentów. 

(Application of HPLC method for determination of caffeine content in 

daily food rations of students.). Problemy Higieny i Epidemiologii 2017 

t. 98 nr 4 s. 411-414 (MNiSW=9,00) 

9 

 

Prace przeglądowe 

1 P22 

Kukuła-Koch W., Koch W., Głowniak K. Novel extraction techniques 

towards the recovery of plant derived secondary metabolites - a review. 

(Zastosowanie nowoczesnych technik ekstrakcyjnych w izolacji 

roślinnych metabolitów wtórnych - praca przeglądowa.) Annales UMCS 

Sectio DDD 2011 vol. 24 nr 1 s. 83-94 (MNiSW=9,00) 

9 

 

Rozdziały monografii 

Przed doktoratem 

Nr Kod Dane bibliograficzne MNiSW 

1 M1 

Marzec Z., Marzec A., Łukasiewicz M., Koch W. Assessment of energy, 

protein, fat, carbohydrate, sodium, potassium, calcium, phosphorus, and 

magnesium intake with daily food rations of female residents of social 

welfare home. W: Pierwiastki, środowisko i życie człowieka. Pod red. 

Kazimierza Pasternaka Lublin 2009, Pol. Tow. Magnezol, s. 231-236 

(MNiSW=7,00) 

7 

2 M2 

Kukuła-Koch W., Koch W., Głowniak K. Zastosowanie substancji 

pochodzenia naturalnego w kosmetologii. W: Wybrane zagadnienia 

edukacji zdrowotnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa 

im. prof. Edwarda Lipińskiego 2010, s. 145-173 (MNiSW=3,00) 

3 
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Po doktoracie 

Nr Kod Dane bibliograficzne MNiSW 

1 M3 

Marzec Z., Koch W., Marzec A. Chrom i nikiel w żywności i dietach. W: 

Higiena i środowisko a zdrowie człowieka. T. 1. Red. Andrzej Borzęcki 

Lublin 2014, Norbertinum, s. 115-125 (MNiSW=4,00) 
4 

2 M4 

Zgórka G., Józefczyk A., Listos J., Talarek S., Marzec Z., Koch W. Co 

nieco o lekach. W: Niezbędnik medyczny. Red. Karolina Bojarczuk 

Lublin 2015, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, s. 63-144, 267-268 
- 

3 M5 

Marzec Z., Koch W., Marzec A. Witaminy A i D w całodobowych 

racjach pokarmowych studentów. W: Higiena, zdrowie w XXI wieku. 

Red. Andrzej Borzęcki Lublin 2015, Norbertinum, s. 138-146 

(MNiSW=4,00) 

4 

 

Łączna punktacja wszystkich pozostałych prac niewłączonych do cyklu habilitacyjnego: 

 IF = 19,409, MNiSW = 360 

Zestawienie liczbowe czasopism, w których opublikowałem prace naukowe 

Lp. Nazwa czasopisma Liczba 

publikacji 

IF
a)

 Suma punktów 

wg MNSiW
b)

 

1. Food Chemistry 1 4,529 40 

2. 
Industrial Crops and 

Products 
1 3,449 40 

3. 
International Journal of 

Molecular Sciences* 
1 3,687 30 

4. 
Journal of Trace Elements 

in Medicine and Biology* 
1 3,225 20 

5. Molecules* 3 9,294 90 

6. PLoS One 1 2,766 35 

7. Open Chemistry 3 3,839 42 

8. 
Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine 
1 1,126 10 

9. 
Journal of AOAC 

International* 
1 1,087 20 

10. 
Polish Journal of 

Environmental Studies 
2 1,926 20 

11. 
Natural Product 

Communications* 
1 0,773 20 
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12. 

Acta Poloniae 

Pharmaceutica-Drug 

Research* 

3 1,917 45 

13. Acta Chromatographica 1 0,55 15 

14. 
Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna 
9 - 46 

15. 
Problemy Higieny i 

Epidemiologii 
4 - 31 

16. 
Annales UMCS Sectio 

DDD 
3 - 24 

17. 
Current Issues in Pharmacy 

and Medical Sciences 
1 - 7 

18. 
Żywienie Człowieka i 

Metabolizm 
1 - 2 

Łącznie 38,168 537 

 

* czasopisma, w których opublikowano prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

stanowiącego podstawę o ubieganie się o stopień naukowy doktora habilitowanego; 

a)
 sumaryczny IF w roku ukazania się pracy (w przypadku prac z roku 2018 podano IF za rok 2017); 

b)
 suma punktów wg wykazu czasopism naukowych MNSiW zgodna z rokiem ukazania się pracy 

 

b. Wygłaszanie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 

 

Konferencje krajowe: 

1. Marzec Z., Koch W.* Całodobowe racje pokarmowe i suplementacja źródłem witamin 

antyoksydacyjnych w żywieniu studentów lubelskich uczelni. VII Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa: Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia. Żywienie wczoraj-dziś-jutro. 

Szczytno, 6-9 września 2011 roku. 

 

2. Marzec Z., Koch W.*, Marzec A. Całodobowe racje pokarmowe i suplementacja jako źródła 

żelaza i witaminy C w żywieniu studentów lubelskich uczelni. XXI Ogólnopolskie 

Sympozjum Bromatologiczne: Aspekty zdrowotne żywności i żywienia. Białystok, 21-23 

września 2011.  

 

 

3. Koch W.*, Marzec Z. Ocena pobrania miedzi z całodobowymi racjami pokarmowymi i 

suplementami w grupie studentów lubelskich uczelni. XXI Ogólnopolskie Sympozjum 

Bromatologiczne: Żywność i żywienie w XXI wieku. Wisła, 5-7 września 2012.  

 

4. Koch W.*, Karim M.R., Miyataka H., Himeno S., Marzec Z., Asakawa Y. Porównanie 

zastosowania metod AAS i ICP-MS w ocenie pobrania wapnia i magnezu z całodziennymi 
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racjami pokarmowymi studentów. XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna: 

Pierwiastki chemiczne a jakość życia. Lublin, 31 maja 2014. 

 

 

5. Koch W.*, Marzec Z., Ponikowska J. Wstępna ocena potencjału antyoksydacyjnego 

całodziennych racji pokarmowych studentów. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum 

Bromatologiczne: Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku. Kraków, 10-12 września 2014. 

 

6. Koch W.*, Wyszogrodzka-Koma L., Marzec Z., Dziedzic M., Kasperek E. Zawartość 

manganu i żelaza w kłączach imbiru uprawianego na japońskiej wyspie Shikoku. XVIII 

Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna: Rola pierwiastków w biosferze. Lublin, 30 

maja 2015. 

 

7. Koch W.*, Marzec Z. Ocena pobrania kwasu foliowego i żelaza w grupie studentów 

lubelskich uczelni. IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Higiena żywności i 

żywienia podstawą zdrowia: Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia. Mąchocice Kapitulne, 8-

11 września 2015. 

 

8. Koch W.*, Karim M.R., Miyataka H., Himeno S., Marzec Z., Asakawa Y. Pobranie 

wybranych pierwiastków z racjami pokarmowymi studentów w latach 2011-2013. XIX 

Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna : Znaczenie pierwiastków chemicznych w 

środowisku i medycynie. Lublin, 4 czerwca 2016. 

 

9. Koch W.* Napary z czarnej herbaty jako główne źródło związków polifenolowych w diecie. 

XXV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne: Jakość zdrowotna żywności i żywienia. 

Warszawa-Józefów, 12-13 września 2016.  

 

10. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Dziedzic M. Aktywność biologiczna wybranych pierwiastków 

pełniących istotną rolę w utrzymywaniu potencjału redox w organizmie. XX Naukowa 

Lubelska Konferencja Magnezologiczna: Pierwiastki - środowisko - zdrowie. Lublin, 27 maja 

2017. 

 

11. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Marzec Z. Zastosowanie metody HPLC do oznaczania 

zawartości kofeiny w racjach pokarmowych studentów. X Jubileuszowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa, Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia – uwarunkowania 

biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne. Biała Podlaska, 12-15 września 2017. 

 

12. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Marzec Z., Głowniak K. Wpływ czasu zaparzania na zawartość 

katechin i potencjał antyoksydacyjny naparów z czarnej herbaty. XXVI Ogólnopolskie 

Sympozjum Bromatologiczne: Żywność i żywienie człowieka – kierunki rozwoju. Białystok, 

13-15 września 2018.  
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c. Współpraca naukowa 

Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi 

 

1. Uniwersytet Tokushima Bunri University, Tokushima (Japonia) 

a. Department of Pharmacutical Chemistry – badania składu i działania 

biologicznego kłączy imbiru, badania zawartości metali w produktach 

spożywczych i substancjach roślinnych. Współpraca z prof. Y. Asakawą.  

b. Department of Biochemistry – badania aktywności przeciwdepresyjnej kłączy 

imbiru. Współpraca z prof. T. Kuzuharą.  

c. Department of Pharmacognosy – izolacja ciał czynnych z kłączy imbiru. 

Współpraca z prof. A. Umeyamą. 

d. Laboratory of Molecular Nutrition and Toxicology – wykorzystanie metody 

ICP-MS w badaniu pobrania metali z całodziennymi racjami pokarmowymi 

studentów. Współpraca z prof. S. Himeno, dr H. Miyataką, dr M.R. Karimem. 

 

2. Uniwersytet University of Athens, Department of Pharmacognosy and Natural Product 

Chemistry, Ateny (Grecja) – izolacja i identyfikacja metabolitów roślinnych, optymalizacja 

metodyki ekstrakcji. Współpraca z m.in. prof. M. Halabalaki, prof. N. Aligiannisem, dr. A. 

Angelisem. 

 

3. Uniwersytet Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty (Kazachstan) – 

badania składu oraz potencjału biologicznego roślin stosowanych w tradycyjnej medycynie 

Kazachstanu. Współpraca z prof. Z. Sakipovą, dr E. Bekbolatovą, dr G. Ibadullayevą, dr A. 

Turgumbayevą.  

 

 

4. Uniwersytet Tbilisi State Medical University, Department of Pharmacognosy, Tbilisi (Gruzja) - 

analiza zawartości metali w gruzińskich borowinach i wodach leczniczych (publikacja w 

przygotowaniu). Ponadto realizacja wspólnego grantu. Współpraca z prof. A. Bakuridze,  

mgr A. Tsertsvadze.  
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Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi 

5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

a. Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt - badania biochemiczne materiału 

zwierzęcego oraz białek wiążących wapń. Współpraca  

z dr n. wet.  Radosławem Szalakiem.  

b. Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka – badania 

biotransformacji wyciągów z herbat oraz katechin w trakcie symulowanego 

trawienia in vitro. Współpraca z dr hab. inż. Dominikiem Szwajgrem. 

c. Centralne Laboratorium Agroekologiczne – analiza specjacyjna selenu, żelaza 

i magnezu w próbkach całodziennych racji pokarmowych studentów. 

Współpraca z dr Michałem Rudasiem.  

 

6. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych – badania 

pobrania metali z całodziennymi racjami pokarmowymi studentów. Współpraca z dr hab. 

Wiolettą Żukiewicz-Sobczak (obecnie Katedra Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im. 

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej).  

 

7. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, 

Samodzielna Pracownia Związków Biologicznie Czynnych - bioautografia TLC w celu 

określenia aktywności przeciwbakteryjnej wyciągów z herbaty oraz wybranych katechin w 

stosunku do wybranych lekoopornych szczepów bakterii. Współpraca z mgr A. Rajnisz. 

 Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

8. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych – badania ilościowe, 

tożsamości oraz aktywności biologicznej metabolitów wtórnych (polifenole, terpeny) z 

zastosowaniem metod chromatograficznych (HPLC, LC-MS, TLC) oraz 

spektrofotometrycznych (UV-Vis, bioluminescencja) występujących w różnych gatunkach 

roślin, m.in. w krzewie herbacianym, imbirze, kurkumie, berberysie oraz racjach pokarmowych. 

Współpraca z dr hab. n. farm. W. Kukułą-Koch, dr n. farm. T. Bajem oraz prof. dr hab. 

Kazimierzem Głowniakiem.  

 

9. Zakład Chemii Analitycznej – analiza zawartości metali ciężkich (Cd, Pb, Ni, Cr) w próbkach 

herbat, imbiru, kurkumy oraz gruzińskich wód leczniczych i borowin. Współpraca z dr n. farm. 

Wojciechem Szwercem.  
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10. Katedra i Zakład Chemii Leków – analiza chemometryczna wyników badań. Współpraca z prof. 

dr hab. Łukaszem Komstą.  

 

11. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – badania zawartości metali w materiale biologicznym, 

statystyczna analiza wyników. Współpraca z dr n. farm. Marcinem Dziedzicem.  

12. Katedra i Zakład Chemii Medycznej – badanie zawartości metali w próbkach roślin z terenów 

przemysłowych. Współpraca z dr n. med. Anną Boguszewską-Czubarą.  

13. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej - 

badanie zawartości srebra w tkaninach o właściwościach przeciwbakteryjnych (realizacja 

projektu Innowacyjna technologia uszlachetniania tkanin o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych. Numer projektu: POR.01.01.01-000637/17). Współpraca z prof. dr 

hab. Anną Malm.  

Współpraca z przedsiębiorcami 

19. Współpraca z cukiernią-piekarnią Abramowicz i spółka (Klikawa, Polska) w zakresie 

opracowania receptury, produkcji oraz wprowadzenia na rynek wyrobów cukierniczych 

słodzonych stewią. Efektem współpracy było złożenie projektu Wdrożenie nowych produktów w 

branży cukierniczej w oparciu o wyniki badań celowych (Nr projektu: RPLU.01.02.00-06-

0009/16). Projekt finansowany przez LAWP (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości) 

w ramach konkursu Oś Priorytetowa 1 - Badania i innowacje, Działanie 1.2 - badania celowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs 

nr RPLU.01.02.00-IP.01.-06-001/15: Projekt uzyskał finansowanie. Niestety firma wnioskująca 

wycofała się z projektu przed podpisaniem umowy.  

 

20. Współpraca z cukiernią Cora (Libertów, Polska) w zakresie opracowania receptury, produkcji 

oraz wprowadzenia na rynek wyrobów cukierniczych słodzonych stewią. Efektem współpracy 

było złożenie projektu Opracowanie innowacyjnego produktu cukierniczego ze stewią w 

kontekście profilaktyki cukrzycy i odpowiedzią na aktualne trendy konsumenckie 

(RPMP.01.02.01-12-0178/18) w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 

- Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw (konkurs numer 

RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18). Projekt nie uzyskał finansowania. Po uwzględnieniu sugestii 

ekspertów zostanie skorygowany i ponownie złożony.  

 

21. Współpraca z firmą NoveltyUnit (Rzeszów, Polska) w zakresie opracowania produktów linii 

Bionly Elements. Wykonanie badań analitycznych w ramach projektu nr. RPPK.01.02.00-18-

0061/17-00.  
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22. Współpraca z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „GEO” sp. z o. o. (Lublin, Polska) 

importerem stewii na rynek polski. 

 

23. Współpraca ze Stowarzyszeniem – Lubelski Klaster Branży Spożywczej reprezentowanym 

przez Panią Jadwigę Piotrowicz (Lublin, Polska) w zakresie opracowania i wydania receptur na 

wyroby ciastkarskie dla diabetyków z wykorzystaniem stewii. 

 d. Udział w projektach badawczych                                           

1. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Grant promotorski): Wpływ 

zawartości wybranych składników diet, zwłaszcza polifenoli, na całkowity status 

antyoksydacyjny całodziennych racji pokarmowych studentów. Numer projektu: N N405 

162439 . Funkcja: główny wykonawca.  Lata realizacji: 2010-2011. Kierownik projektu: dr 

hab. n. farm. Zbigniew Marzec 

 

2. Projekt finansowany przez LAWP (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości) w 

ramach konkursu Oś Priorytetowa 1 - Badania i innowacje, Działanie 1.2 - badania celowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01.-06-001/15: Wdrożenie nowych produktów w branży 

cukierniczej w oparciu o wyniki badań celowych. Nr projektu: RPLU.01.02.00-06-0009/16. 

Funkcja: główny wykonawca. Lata realizacji: 2016-2018. Firma wnioskująca wycofała się z 

realizacji niniejszego zadania po otrzymaniu finansowania. 

 

3. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycyjne w 

infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. BIOnly Zielony CBR - opracowanie linii produktów 

BIOnly ELEMENTS. Numer projektu: RPPK.01.02.00-18-0061/17-00. Funkcja: wykonawca. 

Lata realizacji: 2017.  

 

4. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Innowacyjna 

technologia uszlachetniania tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Numer 

projektu: POR.01.01.01-000637/17. Funkcja: wykonawca. Lata realizacji: 2017-2018.  
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5. Od początku mojej pracy byłem wykonawcą w czterech projektach statutowych 

realizowanych w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie.  

e. Staże naukowe 

Państwo Instytucja 
Rodzaj pobytu/ 

Okres pobytu 
Zdobyte doświadczenie 

Japonia 

Tokushima Bunri University 

Katedra Chemii 

Farmaceutycznej 

Prof. Yoshinori Asakawa 

Współpraca z prof. Seiichiro 

Himeno (Laboratorium 

Żywienia Molekularnego i 

Toksykologii) oraz prof. 

Takashim Kuzuharą 

(Katedra Biochemii) 

Staż po doktoracie/ 

sierpień-październik 2013 

- badania zawartości metali w racjach 

pokarmowych studentów z 

wykorzystaniem metody ICP-MS 

- Analiza związków pochodzenia 

naturalnego  

z imbiru przy pomocy GC-MS oraz LC-

MS 

- Badania wpływu obróbki termicznej oraz 

trawienia na ciała czynne kłączy imbiru. 

- izolacja terpenów z kłacza imbiru oraz 

badanie ich aktywności hamującej enzym 

MAO-A 

Polska 

Uniwersytet Medyczny w 

Białymsotku 

Zakład Bromatologii 

Dr hab. Katarzyna Socha 

Staż kierunkowy 

11.04.2016-22.04.2016 

Tematyka dotyczyła zapoznania z 

metodami badań zanieczyszczeń żywności 

z wykorzystaniem metod AAS  

oraz ICP-MS. 

Polska 

Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego-Państwowy 

Zakład Higieny 

Zakład Bezpieczeństwa 

Żywności 

Dr Jacek Postupolski 

Staż kierunkowy 

17.08.2016-23.08.2016 

Postępowanie sanitarno-epidemiologiczne 

w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Polska 

Uniwersytet Medyczny w 

Poznaniu 

Katedra i Zakład 

Bromatologii 

Prof. dr hab. Juliusz 

Przysławski 

Staż kierunkowy 

17.07.2017-21.07.2017 

Ocena sposobu żywienia i stanu 

odżywienia. 
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f. Otrzymane nagrody, wyróżnienia,  stypendia 

1. Nagroda Rady Wydziału Farmaceutycznego za zajęcie III miejsca w konkursie prac 

magisterskich za pracę dyplomową pt.: ”Ocena narażenia osób dorosłych na kadm, ołów i 

nikiel pobierane z całodziennymi dietami ” – maj 2007. 

2. Wyróżnienie Rady Wydziału Farmaceutycznego za rozprawę doktorską pt.: ”Ocena pobrania 

wybranych składników odżywczych i determinujących status antyoksydacyjny całodobowych 

racji pokarmowych studentów lubelskich uczelni z uwzględnieniem suplementacji ” – 

czerwiec 2011. 

3. Nagroda indywidualna III stopnia, 2016 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

nagroda za osiągnięcia naukowe w roku 2015. 

4. Nagroda indywidualna III stopnia, 2017 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

nagroda za osiągnięcia naukowe w roku 2016. 

5. Nagroda indywidualna III stopnia, 2018 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

nagroda za osiągnięcia naukowe w roku 2017. 

6. Ukończenie studiów na Wydziale Farmaceutycznym z wyróżnieniem – marzec 2007. 

7. Wyróżnienie pracy („Analiza zawartości miedzi i cynku w kłączach wybranych roślin z 

rodziny Zingiberaceae”) w  panelu studenckim dla Pani Dominiki Cieślak (studentka 

prowadzonego przez mnie Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia) 

podczas XXI Naukowej Konferencji Magnezologicznej.  

8. Stypendium Erasmus na wyjazdy dla pracowników naukowych w roku 2019, które zostanie   

wykorzystane na wyjazd na Uniwersytet Medyczny w Ułan Bator (Mongolia).  

 

 g. Opieka naukowa nad studentami  

     W swojej pracy zawodowej wielokrotnie pełniłem funkcję opiekuna i promotora studentów 

przyjeżdżających na wymianę naukową i dydaktyczną w ramach programu Erasmus, dyplomantów 

oraz magistrantów:  

 

1. Funkcja promotora 

a. doświadczalnych prac magisterskich studentów farmacji (10 prac),  

b. teoretycznych prac licencjackich studentów kosmetologii (3 prace) 

 

2. Funkcja opiekuna prac magisterskich studentów farmacji (7 prac) 

 

3. Funkcja opiekuna studentów przyjeżdżających na wymianę naukową: 
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a. Maria del Valle Garcia de Alvear (University of Sevilla, Hiszpania) –2017– uczestnictwo w 

ćwiczeniach praktycznych z przedmiotu Bromatologia, kurs zakończony egzaminem. 

b. Katerina Ntalagianni (National and Kapodistrian University of Athens, Grecja) – marzec-

czerwiec 2017 – wpływ wybranych warunków ekstrakcji na zawartość metali i katechin w 

wyciągach z zielonej herbaty. Badania stopnia skażenia metalami ciężkimi roślin z terenów 

przemysłowych. 

c. Roser Olives Casasnovas (University of Barcelona, Hiszpania) – październik 2017-styczeń 2018 

– badania zawartości metali w czarnych herbatach w zależności od pochodzenia 

 

Od 2016 roku pełnię rolę Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie 

Żywności i Żywienia. 

h. Recenzowanie publikacji 

Począwszy od roku 2012 pełniłem funkcję recenzenta 83 publikacji naukowych, w tym 46 

zagranicznych prac w czasopismach z listy JCR.  

 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

Zagraniczne 

czasopisma  

z IF 

- - 3 3 5 35 46 

Zagraniczne 

czasopisma  

bez IF 

- 1 2 9 9 11 32 

Krajowe 

czasopisma  

bez IF 

2 - - - 1 2 5 

Razem 2 1 5 12 15 48 83 

 

Zagraniczne czasopisma z listy filadelfijskiej, dla których recenzowałem publikacje naukowe: 

Applied Sciences, Biological Trace Element Research, Coatings, Ecotoxicology and Environmental 

Safety,  Food and Chemical Toxicology, Industrial Crops and Products, International Journal of 

Molecular Sciences, Journal of Environmental Sciences, Journal of Food Composition and Analysis, 

Journal of Food Science, Molecules, Nutrients, Science of the Total Environment, Sustainability.  
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VII. Bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych 

 

Mój dorobek naukowo-badawczy obejmuje: 

 

 20 prac oryginalnych w czasopismach posiadających Impact Factor  

 17 prac oryginalnych oraz 1 pracę przeglądową w czasopismach nie posiadających Impact 

Factor  

 1 pracę popularno-naukową 

 4 rozdziały w książkach 

 12 wygłoszonych referatów 

 31 doniesień plakatowych, w tym 10 ma konferencjach międzynarodowych 

 Sumaryczny Impact Factor publikacji według listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z 

rokiem opublikowania wynosi 38,168, co stanowi 555 punktów MNSiW 

 Łączna liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science
TM 

Core Collection 58, według 

bazy Scopus 64 

 Łączna liczba cytowań (bez autocytowań) publikacji według bazy Web of Science
TM 

Core 

Collection 39, według bazy Scopus 45 

 Indeks Hirscha (h-index) według bazy Web of Science
TM 

Core Collection 5, według bazy 

Scopus 4 
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