
Streszczenie 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych nad wpływem substancji 

humusowych na fizyczne właściwości błon modelowych. W szczególności: określono wpływ 

substancji humusowych na dynamiczne właściwości błon liposomów w zależności od 

stężenia humusów oraz czasu oddziaływania; sprawdzono właściwości substancji 

humusowych jako zmiataczy wolnych rodników; zbadano wpływ substancji humusowych na 

parametry elektryczne nanofiltrów impregnowanych estrem butylowym kwasu laurynowego 

oraz wykorzystano metodę EPR do wykrycia zanieczyszczeń o charakterze 

wolnorodnikowym w glebach różnego pochodzenia. Stosowano kwasy fulwowe i kwasy 

huminowe, ekstrahowane z torfu (naturalne) oraz modelowe (handlowe). Liposomy 

wytworzone zostały z lecytyny naturalnej, pochodzącej z żółtka jaja kurzego EYL oraz 

syntetycznej DPPC. Główną techniką pomiarową był elektronowy rezonans paramagnetyczny 

(EPR) z wykorzystaniem sond spinowych. Obrazuje on najlepiej dynamikę błon w czasie 

rzeczywistym, a jednocześnie jest techniką nieinwazyjną. Do określenia składu substancji 

humusowych wykorzystany został jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) oraz spektroskopia 

w podczerwieni (IR). Pozwoliły one na analizę strukturalną humusów. Wpływ substancji 

humusowych na parametry elektryczne błon modelowych został zbadany z wykorzystaniem 

spektroskopii impedancyjnej, z użyciem niskich napięć testujących, przy pomocy 

zmiennoprądowego mostka RLC. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że 

testowane humusy, zależnie od ich rodzaju (frakcji) oraz pochodzenia, w różny sposób 

wpływają na własności błon. Płynność błon zmieniała się, w zależności od stężenia 

stosowanych kwasów w błonie liposomowej, oraz czasu ich  oddziaływania, Substancje 

humusowe miały wpływ na napięcie transbłonowe, które ulegało zmianie pod wpływem 

stężenia użytej domieszki humusu. Pokazano także, że stosowane kwasy humusowe wykazują 

cechy zmiataczy wolnych rodników, jednak o różnej aktywności. Zastosowanie techniki EPR 

okazało się efektywną metodą badania zanieczyszczeń o charakterze wolnorodnikowym w 

testowanych glebach. Uzyskane wyniki, mogą przyczynić się do uzupełnienia i pogłębienia 

wiedzy dotyczącej badania kondycji gleby oraz zanieczyszczeń w niej występujących. 

Poznanie właściwości antyoksydacyjnych gleby, może być pomocne w poznaniu procesów 

rozkładu substancji organicznych oraz posłużyć w produkcji leczniczych preparatów 

paramedycznych otrzymywanych z torfu. Wyniki przeprowadzonych prac opublikowano w: 

Nukleonika 60(3), J.Lipo.Res. 24(2), 106-112, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w 

Polsce 2015(4), Chemia tom I. 



Summary 

 

Thesis shows results of research made on influence of humic substances on physical 

properties of model membranes. Specifically, defining influence of humic substances on 

dynamical properties of liposome membranes depending on saturation of humic and time of 

exposure; properties of humic substances as sweepers of free radicals; defined influence of 

humic substances on electrical parameters of nanofilters impregnated with lauric acid butyl 

ester and used EPR method to detect free radicals pollutions in soils of different origins. Used 

were fulvic acids and humic acids, extracted from peat (natural) and model (trade). Liposomes 

were created from natural lecithin, coming from egg yolk (EYL) as well as synthetic (DPPC). 

Main measuring technique was electron paramagnetic resonance (EPR) using spin probes. 

This technique visualises the best the dynamics of membranes in real time and at the same 

time its non-invasive technique. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) as well as Infrared 

Spectroscopy (IR) were used to determine structure of humic substances. These methods 

allowed for structural analysis of humic. Influence of humic substances on electrical 

parameters of model membranes was researched with use of impedance spectroscopy, using 

low testing voltage, using AC bridge. Thanks to these researches, it was demonstrated that 

researched humic substances, depending on their type and origin, influence model membranes 

in different ways. Depending on saturation of used humic acids in liposome membrane and 

time of exposure, fluidity of membranes has changed. Humic substances have influence on 

trans-membrane voltage of model membranes, which may change under the influence of 

saturation of used addition of humic. It was shown as well, that used humic acids show 

characteristics of sweepers of free radicals, however with different activity. Use of EPR 

technique proved to be effective method of researching pollutions with free radical 

characteristics in tested soils. Obtained results may be used to supplement and deepen the 

knowledge on researching condition of soil and its pollutions. Getting to know the antioxidant 

characteristics of soil may be helpful in researching decay processes of organic substances, as 

well as be used in production of medical and paramedical drugs obtained from peat. Results 

of research were published in: Nukleonika 60(3), J. Lipo. Res. 24(2), 106-112, Research and 

Development of the Young Scientists in Poland 2015(4), Chemistry Vol. I. 


