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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

Propolis (kit pszczeli) jest lepką, żywiczną substancją pochodzenia roślinnego, która 

została poddana obróbce przez pszczoły głównie z gatunku Apis mellifera L. Kit pszczeli 

składa się z wydzielin i żywic roślinnych, które pszczoły mieszają z woskiem oraz wydzieliną 

swoich gruczołów ślinowych. Rośliny, z których pszczoły zbierają materiał do wytworzenia 

kitu pszczelego są nazywane roślinnymi źródłami lub prekursorami propolisu. Dla ludzi 

propolis jest cenną substancją leczniczą używaną już od czasów starożytnych. Jego 

najważniejszym działaniem leczniczym jest zdolność przyspieszania gojenia się ran.  

W trakcie realizacji niniejszej pracy doktorskiej skupiono się  na poszukiwaniu różnic i 

podobieństw pomiędzy składem chemicznym polifenoli oraz substancji lotnych zawartych w 

propolisie oraz jego źródłach roślinnych (prekursorach) - pąkach Populus spp. Dotychczas 

propolisowi poświęcono znaczną ilość prac badawczych, ale wiele aspektów związanych z 

jego właściwościami biologicznymi i składem chemicznym pozostaje niezbadanych. Ponadto, 

pąkom rodzaju Populus (a zwłaszcza P. tremula) poświęcono znacznie mniejszą liczbę badań 

w porównaniu z propolisem. Dlatego też, prace zarówno w obszarze badań nad 

właściwościami biologicznymi propolisu jak i pąkami topolowymi powinny być 

kontynuowane. 

Przeprowadzone badania obejmowały analizy składu chemicznego 70% wyciągów 

etanolowo-wodnych (70EE) propolisu oraz jego źródeł roślinnych, a także badania 

aktywności przeciwbakteryjnej 70EE oraz składu olejków eterycznych (EO, ang. essential 

oil). W rozprawie doktorskiej przebadano łącznie 39 próbek: 18 propolisu polskiego, 3 próbki 

pochodzące z Wybrzeża Kości Słoniowej, 2 próbki z Nepalu (uzyskane z gatunków pszczół 

Apis mellifera L. i Trigona spp.), 1 propolis niemiecki, 1 kanadyjski, 1 brazylijski, a także 7 

próbek pąków P. nigra i 6 próbek P. tremula. 

Skład chemiczny wyciągów 70EE badano za pomocą ultrasprawnej chromatografi 

cieczowej sprzężonej z detekcją diodową oraz spektrometrią mas (UPLC-DAD-MS, ang. 

Ultra performance liquid chromatography coupled with diode array detection and mass 

spetrometry). W trakcie badań użyto dwóch metod jonizacji: elektrorozpyłowej jonizacji w 

trybie pozytywnym (ESI-POS od ang. electrospray positive ionisation mode) oraz 

elektrorozpyłowej jonizacji w trybie negatywnym (ESI-NEG od ang. electrospray negative 

ionisation mode). 

Aktywność przeciwbakteryjną wysuszonych (liofilizowanych) wyciągów 70EE  

badano metodą krążkowo-dyfuzyjną wobec szczepów takich jak Staphylococcus aureus, S. 

aureus MRSA, Enterococcus faecalis, E. faecalis HLAR, Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

E. coli ESBL, Pseudomonas aeruginosa i P. aeruginosa MBL(+). 

Skład EO analizowano za pomocą chromatografii gazowej skojarzonej z detektorem 

masowym (GC-MS ang. gas chromatography coupled with mass spetrometry) w technice 

ciekłego nastrzyku. Jako metodę pomocniczą do badania substancji lotnych zastosowano 

nadpowierzchniową mikroekstrakcję do fazy stałej (HD-SPME, ang. headspace-solid phase 

microextraction). Olejki eteryczne w postaci płynnej (użyte w technice ciekłego nastrzyku) 

uzyskano dzięki destylacji z jednoczesną ekstrakcją do dichlorometanu w aparacie Likensa-

Nickersona (SDE, ang. simultaneous distillation-extraction in Lickens-Nickerson apparatus). 



 

 

Rezultaty uzyskane w przeprowadzonych badaniach zostały poddane analizie 

statystycznej. W tym celu zastosowano analizę głównych składowych (PCA), posłużono się 

obliczeniami współczynnika korelacji rang Spearmana oraz modelami regresji wielorakiej (do 

badania aktywności biologicznej).  

W wyniku analizy UPLC-DAD-MS zidentyfikowano łącznie 100 substancji (17 

zostało zidentyfikowanych przypuszczalnie). Identyfikację oparto o porównanie danych 

eksperymentalnych (czasów retencji, widm absorpcji UV oraz widm rozpadów masowych w 

trybach ESI-POS i ESI-NEG) z wzorcami i literaturą. 

W prezentowanej rozprawie doktorskiej po raz pierwszy podjęto próbę wyjaśnienia 

mechanizmu fragmentacji glicerydów fenolokwasów w trybach jonizacji ESI-NEG oraz ESI-

POS. Otrzymane rezultaty sugerują, że w trybie ESI-POS mechanizm rozpadu glicerydów 

fenolokwasów jest podobny do fragmentacji glicerydów kwasów tłuszczowych. W trybie 

ESI-NEG, otrzymane fragmenty masowe sugerują zbliżony mechanizm do fragmentacji 

monoestrów fenolokwasów, przy czym proces ten jest bardziej złożony. 

Skład chemiczny próbki 70EE propolisu polskiego oraz dwóch zagranicznych 

(niemiecki i kanadyjski) były zbliżone do profili 70EE uzyskanych z pąków P. nigra 

(zawierały głównie aglikony flawonoidowe: chryzynę, sakuranetynę, pinocembrynę, 

galanginę i 3-O-octan pinobanksyny, wolne fenolokwasy: kwas kawowy i p-kumarowy oraz 

charaktyrystyczne monoestry fenolokwasów jak estry prenylowe kwasu kawowego). 

Pozostałe próbki propolisu polskiego wykazywały podobieństwo zarówno do pąków 

pochodzących z P. nigra jak i P. tremula (w ich składzie występowały charakterystyczne dla 

osik glicerydy fenolokwasów; a zwłaszcza duże stężenie acetylo-di-p-kumaroilo glicerolu). 

Taka kompozycja jest charakterystyczna dla kitów pszczelich o mieszanym, topolowo-

osikowym pochodzeniu. Skład chemiczny próbki brazylijskiej wykazywał podobieństwo do 

wydzielin pąków Baccharis dracunculifolia D. C. (zawierały C-prenylowane pochodne kwasu 

p-kumarowego), a propolisów nepalskich do wydzielin kory Dalbergia odorifera T. Chen 

(obecność neoflawonoidów, izoflawonoidów oraz pterokarpanów). Bardzo zbliżone profile 

chromatogramów UPLC-DAD-MS dla wyciągów 70EE propolisów nepalskich sugerują, że 

A. mellifera jak i Trigona spp. zbierają materiał na propolis z tego samego prekursora 

roślinnego. Jednakże, istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań aby potwierdzić te 

przypuszczenia. W przedstawionej rozprawie doktorskiej po raz pierwszy wykonano badania 

metodą UPLC-DAD-MS dla propolisu nepalskiego wytworzonego przez Trigona spp. 

Prekursorów propolisu z Wybrzeża Kości Słoniowej nie udało się ustalić.  

W wyniku analiz GC-MS olejków eterycznych w technice ciekłego nastrzyku oraz 

dodatkowych badań HD-SPME zidentyfikowano 301 substancji. W pełni zidentyfikowano 

212 substancji, a 89 zidentyfikowano jedynie przypuszczalnie. Z analiz wykluczono próbki 

nepalskie oraz afrykańskie ze względu na znikomą zawartość substancji lotnych. Do 

substancji dominujących w EO należały fenole (eugenol; obserwowany w jednej próbce 

osiki), węglowodory seskwiterpenowe (cis-β-kariofilen, α-gwajen, ar- i γ-kurkumen oraz δ-

kadinen), tlenowe pochodne seskwiterpenów (trans-nerolidol, tlenek kariofilenu, α-, β-, i γ-

eudesmol oraz bulnezol), kwas benzoesowy i jego pochodne (alkohol benzylowy, benzesan 

prenylu, benzoesan benzylu, salicylan benzylu oraz cynamonian benzylu) a także pochodne 

fenylo i etylopropanoidów (2- fenyloetanol, dihydro-cynamonian metylu). W przypadku analiz 



 

 

EO, zależność pomiędzy składem chemicznym a pochodzeniem roślinnym propolisu nie była 

tak widoczna jak dla wyciągów 70EE.  

Po raz pierwszy przeprowadzono analizę frakcji EO uzyskanych za pomocą techniki 

SDE, zawartych w pąkach osiki i stwierdzono występowanie różnych grup i podgrup 

chemicznych jak podgrupy seskwiterpenowej (cis-β-kariofilen i α-gwajen), podgrupy 

tlenowych pochodnych seskwiterpenów (tlenek kariofilenu) oraz grupy pochodnych kwasu 

benzoesowego (głównie alkohol benzylowy oraz benzosesan benzylu). Wcześniejsze prace 

poświęcone temu tematowi zajmowały się badaniem emisji substancji lotnych z P. tremula, a 

nie bezpośrednią analizą olejków uzyskanych z pąków.  

W przypadku topoli czarnych stwierdzono obecność różnych grup i podgrup EO, które 

nie zostały opisane w literaturze. Należały do nich: grupa kwasu benzoesowego i jego 

pochodnych (benzoesan prenylu, benzoesan benzylu) oraz podgrupa węglowodorów 

seskwiterpenowych (cis-β-kariofilen, α-gwajen, ar-, γ-kurkumen i δ-kadinen). Wcześniej w 

literaturze opisano jedynie podgrupę zawierającą głównie tlenowe pochodne seskwiterpenów 

(α-, β- i γ-eudesmol jako dominujące składniki). 

Wśród olejków propolisu polskiego wyróżniono dwie grupy chemiczne: kwasu 

benzoesowego i jego pochodnych (głównie kwas benzoesowy i benzoesan benzylu) i 

podgrupę tlenowych pochodnych seskwiterpenów (α-, β- i γ-eudesmole oraz α-kadinol). 

Próbka niemiecka zawierała głównie ar-kurkumen i γ-kurkumen, kanadyjska kwas 

benzoesowy, a brazylijska trans-nerolidol, (+)-spatunenol i dihydrocynamonian metylu. 

Olejki eteryczne propolisów polskich w większości przypadków zawierały duże ilości kwasu 

benzoesowego, który był, co zaskakujące, zawarty w śladowej ilości zarówno w pąkach topoli 

czarnej i topoli osiki. Tak duża zawartość kwasu benzoesowego może pośrednio świadczyć o 

degradacji odpowiednich lotnych i nielotnych estrów benzylowych zawartych w wydzielinach 

pąków rodzaju Populus (np. lotnego benzoesanu benzylu i nielotnego estru benzylowego 

kwasu p-kumarowego). 

Większość liofilizatów uzyskanych z wyciągów etanolowych wykazała aktywność 

przeciwbakteryjną. Działania przeciwdrobnoustrojowego nie zaobserwowano jedynie dla  

próbki propolisu z Wybrzeża Kości Słoniowej. Właściwości przeciwbakteryjne propolisu 

pochodzącego z Nepalu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej zbadałem po raz pierwszy (brak 

danych literaturowych). Profil aktywnych wyciągów etanolowo-wodnych odpowiadał danym 

literaturowym; liofilizaty działały silniej wobec bakterii Gram-dodatnich niż Gram-ujemnych. 

Wśród wszystkich próbek największą aktywność przeciwbakteryjną obserwowano dla 

propolisów nepalskich, niektórych topoli czarnych i propolisu pochodzącego z P. nigra. 

Pozostałe próbki (propolisów oraz pąków Populus spp.) wykazywały mniejszy i zbliżony do 

siebie poziom aktywności. Wydaje się zatem, że podobieństwo w profilu chemicznym 

wyciągów etanolowo-wodnych do wybranych topoli czarnych (a nie całej populacji) 

koresponduje z ich aktywnością przeciwbakteryjną.  

Analiza głównych składowych (PCA) jest metodą, która w niniejszej pracy została 

użyta do statystycznego opisu podobieństwa pomiędzy składem chemicznym badanych 

próbek w obrębie całej populacji. PCA umożliwiło także podział badanej populacji na grupy 

zawierające elementy podobne. Uzupełnieniem analizy PCA jest obliczenie współczynnika 

korelacji rang Spearmana dla macierzy korelacji. W odróżnieniu od PCA współczynnik 

korelacji rang Spearmana pozwala na analizę bezpośredniego podobieństwa pomiędzy 



 

 

próbkami (analiza podobieństwa w modelu próbka vs próbka, a nie w obrębie całej populacji). 

Należy również dodać, że zarówno PCA jak i obliczenia współczynnika korelacji Spearmana 

są analizami redukcyjnymi, gdzie dąży się do tego aby uzyskać jak najlepszy rezultat przy jak 

najmniejszej liczbie użytych danych.  

Analiza głównych składowych wyciągów etanolowo-wodnych (70EE) pozwoliła 

podzielić próbki na wykresie rzutowym na 3 grupy: P. nigra i propolisy pochodzące z 

wydzielin pąków P. nigra (1 grupa), propolisy mieszane (2 grupa) oraz żywica pochodząca z 

pąków P. tremula (3 grupa). Zawężanie liczby danych pozwoliło na dalszy podział na 

podgrupy. Do najważniejszych substancji, które stanowiły kryterium podziału należały: kwas 

p-kumarowy, acetylo-di-p-kumaroiloglicerol (izomer 1), ester benzylowy kwasu p-

kumarowego, galangina i chryzyna. Pokazuje to, że oś podziału stanowiły substancje 

markerowe charakterystyczne dla topoli czarnej bądź topoli osiki.  

Analizy głównych składowych wyników uzyskanych w badaniach frakcji olejkowych 

nie pozwoliły podzielić próbek propolisów oraz pąków rodzaju Populus na tak jednorodne 

grupy jak uzyskano to w przypadku wyciągów etanolowo-wodnych. W rezultacie dla frakcji 

olejkowych nie udało się uzyskać podziału próbek zgodnego z pochodzeniem roślinnym, jak 

zaobserwowano w przypadku wyciągów 70EE. W przypadku olejków eterycznych bardziej 

zasadny wydaje się podział próbek na grupę chemiczną pochodnych kwasu benzoesowego 

(grupa 1) i grupę seskwiterpenową  (grupa 2) zawierającą dwie podgrupy: tlenowe pochodne 

seskwiterpenów (podgrupa 1) oraz węglowodory seskwiterpenowe (podgrupa 2). 

Obliczenia współczynnika korelacji rang Spearmana wykazały większą ilość 

pozytywnych korelacji dla wyciągów etanolowo-wodnych niż frakcji olejkowych. N iektóre 

olejki propolisów nie wykazały dodatniej korelacji z żadną topolą czarną ani osiką. Wynikało 

to z zawartości dużych ilości kwasu benzoesowego, który był obecny jedynie w niewielkiej 

lub śladowej ilości w pąkach Populus spp. 

Badania nad zależnością pomiędzy aktywnością przec iwbakteryjną a zawartością 

poszczególnych substancji w próbkach (szczególnie gdy zawartość została określona metodą 

UPLC-DAD-MS) wykazały złożony charakter tych zależności. W przypadkach niektórych 

substancji obserwowano zmniejszenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyciągów wraz 

ze zwiększeniem stężenia tych substancji (korelacja ujemna), w innych przypadkach korelacja 

była dodatnia, co wiązało się ze zwiększeniem aktywności przeciwdrobnoustrojowej 

wyciągów. Najwięcej korelacji dodatnich dla szczepów Gram-dodatnich wykazała galangina. 

W przypadku bakterii Gram-ujemnych skuteczność propolisów była mniejsza i nie 

obserwowano pozytywnych korelacki pomiędzy zawartością poszczególnych związków w 

próbkach a aktywnością przeciwdrobnoustrojową tych próbek.  
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