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dorobku naukowego, rozprawy habilitacyjnej i działalności dydaktyczno-organizacyjnej dr inż.
Radosława Michała Bonikowskiego, adiunkta Wydziału Biotechnologii i Nauk o żywności, Instytutu
Podstaw Chemii żywności, Politechniki Łódzkiej.
Dane osobowe

Dr inż. uzyskał w 2001 r. tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii chemicznej na
Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o żywności)
Politechniki Łódzkiej za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Kuli, , zatytułowaną:
„Synteza pochodnych hydroindenu na bazie karoto/u". W roku 2006 otrzymał stopień naukowy
doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej na tym Wydziale, za obronę dysertacji
doktorskiej pt.: ,,Synteza nowych hydroindenowych pochodnych karoto/u: potencjalnych odorantów i
chironów do syntezy związków biologicznie aktywnych" - promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kula. Do
roku 2006 zatrudniony był jako asystent, a od roku 2007 do chwili obecnej jako adiunkt w Instytucie
Podstaw Chemii Żywności, Politechniki Łódzkiej.
Rozprawa habilitacyjna

W grudniu 2015 roku dr inż. Radosław Michał Bonikowski wystąpił do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk
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o łącznym współczynniku oddziaływania IF= 11,401, a jedną w czasopiśmie krajowym MNiSzW - 2. Z
ważniejszych czasopism, w których Habilitant opublikował wyniki swoich badań wymienić można: J
Sci Food Arg, 2009, 89(12), 2088-2095 (IF 1,386, MNiSzW 35), J Heterocyclic Chem, 2009, 46(6),
1404-1407 (IF 1,009, MNiSzW 20), Tetrahedron-Asymmetr, 2012, 23(14), 1038-1045 (IF 2,115,
MNiSzW 25), Flavour Frag J, 2014, 29(6), 380-387 (IF 1,970, MNiSzW 30), Flavour Frag J, 2015,
30(3), 238-244 (IF* 2,130, MNiSzW 30), Mo/ecu/es, 2015, 20(6), 11272-11296 (IF* 2,791, MNiSzW
30).
a jego udział w wykonaniu i
W czterech publikacjach Habilitant jest pierwszym autorem,
przygotowaniu wszystkich prac do druku wynosi od 45 do 65%. Listę publikacji uzupełnia pięć
patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących syntezy lub etapów syntezy nowych analogów
acyklicznych pochodnych naturalnych terpenoidów. Jako półprodukty do syntezy pochodnych
Habilitant wykorzystał linalol, geraniol, nerol, cytronelol, geranyloaceton, nerolidol i farnezol;
terpenoidy powszechnie występujące w olejkach eterycznych i co istotne łatwo dostępne i tanie.
Zapotrzebowanie na substancje zapachowe stosowane powszechnie w produktach spożywczych,
kosmetycznych wyraziło się w roku 2014 kwotą około 25 miliardów dolarów i nadal wykazuje
tendencją wzrostową.

Badania prowadzone przez Habilitanta w latach 2006-2015 obejmowały uzyskanie pochodnych
mono- i seskwiterpenów, ich charakterystykę sensoryczną, spektralną oraz określenie aktywności
wobec patogennej mikroflory i wybranych ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych.
Czym kierował się Habilitant syntezując szereg nowych produktów zapachowych ?.Ważnymi
motywami było poszukiwanie syntetycznych analogów o zbliżonej do produktów naturalnych
charakterystyce zapachowej. Zdaniem Habilitanta syntetyczne substancje zapachowe charakteryzują
się często jakością i trwałością zapachu znacznie przewyższającymi produkty naturalne i uzyskiwane
są przy znacznie niższych nakładach finansowych. Jak twierdzi Habilitant, zgodnie z obecnym stanem
wiedzy w przeciwieństwie do swoich naturalnych odpowiedników, wykazują one brak działania
alergizującego. Ważnym argumentem było stwierdzenie bazujące na „Dyrektywie kosmetycznej"
zaliczającej takie związki jak cytral, cytronelol, geraniol, linalol, farnezol do grupy 26 potencjalnych
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alergenów kontaktowych, a ich zawartość w produktach kosmetycznych jest ściśle limitowana
(Dyrektywa Rady Europy, 1976, Rozporządzenie Ministra Zdrowia, 2005). Wydany przez Komitet
Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów UE, werdykt, wskazuje iż na podstawie doniesień
klinicznych, 54 związki oraz 28 ekstraktów naturalnych używanych w kompozycjach zapachowych
stanowią czynniki wywołujące alergie kontaktowe (SCCS, 2011 ). Autor wskazuje również na inne
zalety
syntetycznych odorantów, posiadają one działanie hamujące namnażanie patogennej
mikroflory, co umożliwia wyeliminowanie lub redukcję patogenów w różnych produktach
kosmetycznych i spożywczych.
Jednakże atrakcyjność zapachowa i powszechność stosowania tych związków skłania producentów
do dalszego ich umieszczania w produktach spożywczych i kosmetycznych (np. linalol obecny jest w
niemal 80% kompozycji). Czy można jednak bez pewnego ryzyka stosować nowo syntezowane
substancje zapachowe w produktach kosmetycznych i spożywczych szczególnie, że
dobudowywanymi fragmentami niektórych nowych związków jest pirydyna i tiofen ?. Czy wiemy
cokolwiek na temat biodostępności tych związków i ich farmakokinetyki?. Czy mamy wiedzę na temat
ich wchłaniania transdermalnego i po podaniu doustnym ?.
Przeprowadzone badania
cytotoksyczności na komórkach prawidłowych i nowotworowych w warunkach in vitro niekoniecznie
dają się przełożyć na ich aktywność w odniesieniu do zwierząt czy ludzi w warunkach in vivo.
Należałoby się także zastanowić nad właściwościami alergizującymi nowych półsyntetycznych
substancji zapachowych. Nie mam wiedzy czy Habilitant przeprowadził jakiekolwiek badania
farmakologiczne w tym kierunku. Być może tak, a jeżeli nie, to powinien takowe przeprowadzić
zwracając uwagę nie tylko na efekt jednorazowego zastosowania tych substancji na zwierzętach lecz
także na przedłużoną (przewlekłą) ich aplikację w postaci substancji na zwierzęta bądź ochotników.
Zwracam uwagę na to zagadnienie z uwagi na wzmianki w tekście autoreferatu o planach ich
wykorzystania w praktyce.
Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych związków jest słuszne ze względu na
możliwość odkrycia aktywnej antybiotycznie pochodnej, lub jak słusznie zauważa Habilitant, mogą
one być inhibitorami patogennej mikroflory, co umożliwiłoby wyeliminowanie lub redukcję zawartości
bakterii w różnych produktach kosmetycznych i spożywczych. Jednakże według opinii Habilitanta
pochodne półsyntetyczne nie odznaczały się szczególnymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi
w porównaniu z wyjściowymi terpenoidami co umniejsza nieco ideę ich stosowania w preparatach
kosmetycznych, szczególnie, że zdolność waporyzacji, a tym samym właściwości zapachowe są
słabsze.
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R.M. Bonikowski w ramach osiągnięć naukowych przedstawionych do oceny, zsyntezował 60
pochodnych linalolu, geraniolu, nerolu, cytronelolu, geranyloacetonu, nerolidolu i farnezolu,
w tym: 24 tienyloanalogi acyklicznych terpenoidów, 6 pirydyloanalogów mono- i seskwiterpenów oraz
30 nowych alifatycznych analogów seskwiterpenów. Opracował nową metodę syntezy dotychczas
nieopisanych w piśmiennictwie analogów acyklicznych mono i seskwiterpenów. Odkrył nową grupę
acyklicznych alkoholi o unikalnym zapachu grejpfruta, których metody otrzymywania zostały
zgłoszone do ochrony patentowej (1 patent uzyskany i 2 zgłoszenia patentowe) i mogą zastąpić drogi
w stosowaniu nootkaton. Habilitant opracował model i opisał parametry sferyczne warunkujące
charakterystyczny zapach grejpfrutowy. Autor niefortunnie używa pojęcia -,,grapefruit (ang.)
poprawniej byłoby użyć formy - ,,grejpfrut", We współpracy z innymi ośrodkami przeprowadził badania
aktywności antybiotycznej na patogennych szczepach drobnoustrojów, a także aktywności
cytotoksycznej na nowotworowych i prawidłowych komórkach in vitro.
Ustalił uwarunkowania
przestrzenne determinujące aktywność przeciwbakteryjną syntetycznych acyklicznych analogów
seskwiterpenów. Opracował również model farmakofora warunkującego aktywność pochodnych
hydroindenu wobec komórek nowotworowych HL-60. Na rycinach 3 i 5 w autoreferacie nie wszystkie
wymienione związki są seskwiterpenami lecz także nie są monoterpenami.
związków

Badania o charakterze biologicznym stanowią ważny element dorobku Habilitanta, jednakże
zasadnicza część budująca bazę osiągnięcia habilitacyjnego to czysta synteza chemiczna. Dr inż.
Radosław Michał Bonikowski jest chemikiem zajmującym się od momentu podjęcia pracy syntezą ,
modyfikacją i oceną olfaktoryczną lotnych substancji zapachowych pod kierunkiem wybitnego
specjalisty w tej dziedzinie prof. dr hab. inż. Józefa Kuli, w Instytucie Podstaw Chemii żywności. I
mogę śmiało stwierdzić, że ośrodek w którym pracuje habilitant jest wiodącym centrum naukowym w
Polsce zajmującym się od wielu lat badaniami nad olejkami eterycznymi, a w szczególności
modyfikacją i syntezą lub półsyntezą substancji zapachowych stosowanych w kosmetologii i
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przemyśle spożywczym. Na uwagę zasługuje perfekcyjne opanowanie przez Habilitanta metod
stosowanych w syntezie chemicznej substancji zapachowych. Szlaki syntezy są przedstawione w
sposób jasny i zrozumiały. Wydajności poszczególnych etapów i produktów końcowych są bardzo
dobre a w najgorszym razie zadowalające i wskazują na bardzo dobre opanowanie przez Habilitanta
syntezy chemicznej pochodnych terpenoidowych. Moje spostrzeżenia potwierdzają publikacje
wyników badań w bardzo dobrych czasopismach z Listy Filadelfijskiej co niezbicie wskazuje na wysoki
poziom naukowy Habilitanta.
Pozostałe osiągnięcia

naukowe

W latach 2001-2006 mgr inż. Radosław Michał Bonikowski rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale
Biotechnologii i Nauk o żywności Politechniki Łódzkiej. Habilitant zajmował się badaniami nad
wykorzystaniem w syntezie związków zapachowych izolowanego z olejku eterycznego pozyskiwanego
z nasion marchwi siewnej, (+)-karotolu. Sukcesem tych badań było m.in. opracowanie dwóch nowych
metod syntezy ważnych substancji o zapachu piżma oraz innych związków, które znajdują
zastosowanie jako chirony w syntezie związków naturalnych takich jak erinacyny. W tym czasie brał
także udział w projekcie badawczym dotyczącym badań nad furyloanalogami acyklicznych
monoterpenoidów, jako główny wykonawca. W ramach tych prac zostały otrzymane związki zbliżone
strukturalnie i olfaktorycznie do linalolu, geraniolu, cytralu, cytronelolu oraz cytronelalu.
Wyniki tych prac zostały opublikowane w artykułach naukowych i były prezentowane na siedmiu
konferencjach krajowych i zagranicznych.
Umiejętności Habilitanta w zakresie badań nad olejkami eterycznymi, olejami i ekstraktami roślinnymi
pozwoliły mu włączyć się do realizacji dwóch projektów badawczych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - ,,Biotransformacje
użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym" i „Zastosowanie biomasy do wytwarzania
polimerowych materiałów przyjaznych środowisku" realizowanych w ramach Europejskiego Programu
Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych oraz w projekcie rozwojowym Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju „Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu
kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w
warunkach nadkrytycznego C0 2". VV wyniku tej współpracy powstało 9 publikacji i 20 doniesień
konferencyjnych.
Habilitant zajmował się także wykorzystaniem surowców naturalnych jako donorów chiralności. W tej
dziedzinie współpracował przy opracowaniu chemoenzymatycznej metody syntezy optycznie czystych
(R)- i (S)-lawanduloli z (R)- i ( S)-limonenu oraz opracowaniu metody syntezy kwasu ( S)-rycynolowego
z (R)-rycynolowego. Tematyka ta przedstawiona została w dwóch publikacjach naukowych, jednym
patencie i trzech doniesieniach konferencyjnych.
W roku 2014 nawiązał współpracę z prof. Felixem Tomi (Uniwersytet na Korsyce) dotyczącą analiz
estrów alkoholi monoterpenowych metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. Swój warsztat
badawczy doskonalił biorąc udział w szkoleniach, między innymi: z zakresu analizy aromatów
spożywczych (Poznań, 2009), z zakresu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas
(Łódź, 2012) oraz "Using the Statistical Compare and Fisher Ratio Chroma TOF software Features"
(Praga, Czechy, 2013).
Habilitant jest recenzentem artykułów naukowych, z czasopismami o zasięgu międzynarodowym tj.
Analytical Chemistry (IF=5,36; 1 recenzja), Mo/ecu/es (IF=2,416; 4 recenzje), International Journal of
Mo/ecu/ar Sciences (IF=2,862; 1 recenzja).
Był głównym wykonawcą w siedmiu projektach badawczych, w tym dwóch finansowanych ze środków
Unii Europejskiej oraz jednego w ramach programu COST. W latach 2010-2014 realizował projekt
badawczy przyznany w ramach 39 konkursu MNiSzW.
Od roku 2009 Habilitant wykonuje analizy dla Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi jako biegły w zakresie oceny zawartości środków odurzających i substancji psychotropowych
w materiale biologicznym. Wprowadził między innymi metodykę oznaczania poziomu amfetaminy i jej
pochodnych, kokainy i pochodnych, opiatów, benzodiazepin oraz naturalnych kanabinoidów we krwi.
Od rozpoczęcia pracy w Instytucie Podstaw Chemii żywności PŁ zrealizował ponad 120 prac na
zlecenie jednostek gospodarczych głównie z przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego.
Wyniki badań naukowych dotyczące innych osiągnięć zostały opublikowane w czasopismach o
współczynniku oddziaływania IF = 21,382.
Sumaryczny lmpact Factor czasopism, w których Habilitant publikował wynosi 32,783, zgodnie z
kryteriami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczy 564 punkty (881 punktów łącznie z
patentami oraz zgłoszeniami patentowymi). Index Hirscha według Web of Science Core Collection
wynosi 5 (60 cytowań bez autocytowań).
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nazwy zapachów stosowane w olfaktometrii. Nawiązuje współpracę z innymi ośrodkami, w
których prowadzi badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej otrzymanych
substancji zapachowych co jest absolutną koniecznością jeżeli związki te mają by stosowane w
kosmetykach i produktach spożywczych. Badania te są ważne i wymagają dalszego rozszerzenia.
Wyniki badań Habilitant publikował w liczących się czasopismach o wysokim współczynniku
naukową
oddziaływania, co jak podkreślam wskazuje na wysoki poziom tych prac. Poza aktywnością
prowadzi
zajęć,
programy
Habilitant włącza się w prowadzenie zajęć dydaktycznych, modernizuje
prace dyplomowe i magisterskie. W zakresie aktywności organizatorskiej czynnie włącza się w prace
na rzecz Instytutu i Uczelni pełniąc różne funkcje i wypełniając ważne zadania na rzecz macierzystej
w zakresie
Szkoły. Reasumując dr. inż. Radosław Michał Bonikowski jest wysokiej klasy specjalistą
stąd moja
ych,
organizacyjn
i
ch
dydaktyczny
obowiązków
również
y
zaniedbując
nie
badań naukowych
wysoka ocena jego dokonań. Nieliczne uwagi i sugestie absolutnie nie podważają wartościowych
osiągnięć dr inż. Radosława Michała Bonikowskiego.

właściwe

,
końcowej stwierdzam, iż osiągnięcia naukowo-badawcze, popularyzatorskie, dydaktyczne
IF czasopism, w
współpraca z ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, udział w grantach, wysoki
których publikował dr inż. Radosław Michał Bonikowski spełniają wymagania stawiane kandydatom

W ocenie

do stopnia doktora habilitowanego zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 14. 03. 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym, z późniejszymi zmianami, a także zgodnie z wymaganiami MNiSzW z
dnia 01. 09. 2011 w s. kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.
Zwracam się więc do Wysokiej Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o żywności, Instytutu Podstaw
Chemii żywności, Politechniki Łódzkiej z wnioskiem o nadanie adiunktowi dr inż. Radosławowi
Michałowi Bonikowskiemu stopnia doktora habilitowanego.

Kraków 24.02.2016
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