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Załącznik nr 2 
 

AUTOREFERAT 
 
Osiągnięcia naukowe okre ślone w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 13.03.2003  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop niach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
 
 
1. Imię i nazwisko: Sławomir Wybraniec 
 
  
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku 
ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  
 
1991 - Magister inżynier,  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika 
Krakowska 
 
1997 - Doktor nauk chemicznych,  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 
 
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Środowiskowa analityka dioksyn i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym”  
  
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jedno stkach naukowych  
 
1991-1997 -  Asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Analitycznej (Instytut 
Chemii i Technologii Nieorganicznej,  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska) 
      
Od 1997 do chwili obecnej -  Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii 
Analitycznej (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej,  Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska) 
      
  
4. Wskazanie osi ągnięcia wynikaj ącego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym ora z o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  
 
 

a) Tytuł osi ągni ęcia naukowego: 
 
 

 

„Badania chromatograficznego rozdzielania i identyf ikacji 
betalain oraz ich pochodnych” 
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b) Cytowane w Autoreferacie oryginalne naukowe prac e twórcze b ędące 

podstaw ą wniosku o wszcz ęcie post ępowania habilitacyjnego:  
 

1. Wybraniec S., Platzner I., Geresh Sh., Gottlieb H., Haimberg M., Mogilnitzki M, 
Mizrahi Y., “Betacyanins from vine cactus Hylocereus polyrhizus”, Phytochemistry, 
58 (2001) 1209-1212. Impact factor = 3,150 

2. Wybraniec S., Mizrahi Y., „Fruit flesh betacyanin pigments in Hylocereus cacti”, 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50 (2002) 6086-6089. Impact factor = 
2,816 

3. Wybraniec S., Nowak-Wydra B., Mitka K., Kowalski P., Mizrahi Y., “Minor betalains 
in fruits of Hylocereus species”, Phytochemistry, 68 (2007) 251-259. Impact factor = 
3.150 

4. Wybraniec S.,  “Chromatographic investigation on acyl migration in betacyanins and 
their decarboxylated derivatives.”, Journal of Chromatography B, 861 (2008) 40-47. 
Impact factor = 2,971 

5. Wybraniec S., Nowak-Wydra B., “Mammillarinin – a new malonylated betacyanin 
from fruits of Mammillaria.”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (2007) 
8138-8143. Impact factor = 2,816 

6. Wybraniec S., Stalica P., Spórna A., Mizrahi Y., “Profiles of betacyanins in epidermal 
layers of grafted and light-stressed cacti studied by LC-DAD-ESI-MS/MS” Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 58 (2010) 5347-5354. Impact factor = 2,816 

7. Wybraniec S., Jerz G., Gebers N., Winterhalter P., “Ion-pair high-speed 
countercurrent chromatography in fractionation of a high-molecular weight variation 
of acyl-oligosaccharide linked betacyanins from purple bracts of Bougainvillea 
glabra”, Journal of Chromatography B, 878 (2010) 538-550. Impact factor = 2,971 

8. Wybraniec S., “Formation of decarboxylated betacyanins in heated red beet (Beta 
vulgaris L.) root juice analysed by LC-MS/MS”, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 53 (2005) 3483-3487. Impact factor = 2,816 

9. Wybraniec S., Mizrahi Y., “Generation of decarboxylated and dehydrogenated 
betacyanins in thermally treated purified fruit extract from purple pitaya (Hylocereus 
polyrhizus) analyzed by LC-ESI-MS/MS.”, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 53 (2005) 6704-6712. Impact factor = 2,816 

10. Nemzer B., Pietrzkowski Z., Spórna A., Stalica P., Thresher W., Michałowski T., 
Wybraniec S., Betalainic and nutritional profiles of pigment-enriched red beet root 
(Beta vulgaris L.) dried extracts.”, Food Chemistry, 127 (2011) 42-53. Impact factor 
= 3,458 

11. Wybraniec S., Nowak-Wydra B., Mizrahi Y., “1H and 13C NMR spectroscopic 
structural elucidation of new decarboxylated betacyanins”, Tetrahedron Letters, 47 
(2006) 1725-1728. Impact factor = 2,618 

12. Wybraniec S., “A method for identification of diastereomers of 2-decarboxy-
betacyanins and 2,17-bidecarboxy-betacyanins in reversed phase HPLC.” Analytical 
and Bioanalytical Chemistry, 389 (2007) 1611-1621. Impact factor = 3,841 
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13. Wybraniec S., Michałowski T., “New pathways of betanidin and betanin enzymatic 
oxidation studied by LC-DAD-ESI-MS/MS.”, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 59 (2011) 9612–9622. Impact factor = 2,816 

14. Wybraniec S., Stalica P., Spórna A., Nemzer B., Pietrzkowski Z., Michałowski T., 
“Antioxidant activity of betanidin: electrochemical study in aqueous media.”, Journal 
of Agricultural and Food Chemistry, 59 (2011) 12163-12170. Impact factor = 2,816 

15. Jerz G., Skotzki T., Fiege K., Winterhalter P., Wybraniec S., „Separation of betalains 
from berries of Phytolacca americana by ion-pair high-speed counter-current 
chromatography”, Journal of Chromatography A, 1190 (2008) 63-73. Impact factor = 
4,194 

16. Wybraniec S., Stalica P., Jerz G., Klose B., Gebers N., Winterhalter P., Spórna A., 
Szaleniec M.,  Mizrahi Y., „Separation of polar betalain pigments from cacti fruits of 
Hylocereus polyrhizus by ion-pair-high-speed countercurrent chromatography”, 
Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 6890-6899. Impact factor = 4,194 

17. Jerz G., Wybraniec S., Gebers N., Winterhalter P., “Target-guided separation of 
Bougainvillea glabra betacyanins by direct coupling of preparative ion-pair high-
speed countercurrent chromatography and electrospray ionization mass-spectrometry”, 
Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 4544-4554. Impact factor = 4,194 

18. Wybraniec S., Mizrahi Y., “Influence of perfluorinated carboxylic acids on ion-pair 
reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of betacyanins 
and 17-decarboxy-betacyanins”, Journal of Chromatography A, 1029 (2004) 97-101. 
Impact factor = 4,194 

19. Wybraniec S., „Effect of tetraalkylammonium salts on retention of betacyanins and 
decarboxylated betacyanins in ion-pair reversed-phase high-performance liquid 
chromatography”, Journal of Chromatography A, 1127 (2006) 70-75. Impact factor = 
4,194 

 
c) omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osi ągniętych wyników  
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 
Wstęp 

Betacyjaniny i betaksantyny należą do grupy pigmentów betalain, charakterystycznych 
dla roślin przyporządkowanych w klasyfikacji botanicznej do rzędu Caryophyllales. Ponieważ 
w słownictwie fitochemicznym związki wytwarzane w komórkach organizmów żywych i 
nadające im określoną barwę są określane terminem „pigment” niezależnie od ich 
rozpuszczalności w dowolnym rozpuszczalniku, w Autoreferacie stosuję konsekwentnie ten 
termin, odnosząc się w ten sposób do naturalnego pochodzenia betalain oraz niektórych ich 
pochodnych.  

Betalainy są stosowane jako barwniki w przemyśle spożywczym, choć w mniejszym 
stopniu niż lepiej poznane antocyjaniny lub karotenoidy. Związki te w roztworach wodnych 
są najbardziej trwałe przy pH 3-7, dlatego bardzo dobrze nadają się do barwienia żywności o 
niewielkiej kwasowości. Wzrastające zainteresowanie naturalnymi pigmentami stosowanymi 
jako barwniki żywności wynika z coraz bardziej krytycznego podejścia konsumentów do 
barwników syntetycznych. Wiadomo również, że betalainy przyczyniają się do osłabiania 
efektów stresu oksydacyjnego, który stanowi o inicjacji wielu chorób degeneracyjnych w 
organizmie ludzkim, jednak mechanizm działania tych związków jest nieznany.  
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Z powyższych względów, badania betalain przyczyniają się do rozwoju fitochemii, 
otwierając przy tym nowe możliwości ich zastosowań w przemyśle spożywczym. Co więcej, 
betalainy i ich pochodne mogą mieć potencjalnie duże znaczenie jako czynniki 
chemoprewencyjne i pro-zdrowotne; dlatego prace nad tymi związkami mogą prowadzić do 
ich nowych, interesujących zastosowań, np. w farmacji. 

Chromatografia jest, jak dotąd, najlepszym sposobem rozdzielania betalain w celu ich 
efektywnej analizy, a rozwój technik chromatograficznych szczególnie przyczynia się do 
identyfikacji nowych struktur chemicznych tych związków. Z tego powodu, moją działalność 
naukową oparłem w dużej mierze na wybranych aspektach rozdzielania chromatograficznego 
betalain, opisanych w dalszej części tego opracowania. 

W roku 1998 wyjechałem na dwuletni staż podoktorski w Ben-Gurion University of the 
Negev (Beer-Sheva, Izrael), gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z problematyką identyfikacji 
roślinnych pigmentów betalain. Zainteresowała mnie możliwość analizy tych związków z 
wykorzystaniem chromatografii cieczowej. Do tego czasu prowadziłem badania o wiele 
trwalszych związków – zanieczyszczeń środowiska – techniką chromatografii gazowej. 
Zaintrygowała mnie ciekawa historia pionierskich badań betalain w latach 1960-1980-tych, 
jak również fakt późniejszego dość małego zainteresowania tymi związkami. W trakcie moich 
dalszych badań zrozumiałem, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest ogólna reaktywność 
i labilność betalain, a także problemy z izolacją czystych substancji. W roku 2003 zakończył 
badania betalain niemiecki zespół prof. Stracka – w tym czasie jedyna grupa na świecie, 
prowadząca szerokie badania biosyntezy betalain [A1]. Jednym z interesujących tematów był 
często dyskutowany w literaturze fakt wzajemnie wykluczającej się z antocyjaninami 
obecności betalain w roślinach, wynikającej z odmiennego szlaku biosyntezy obydwu grup 
pigmentów.  

Co ważne, właśnie pod koniec lat 1990-tych ukazały się pierwsze publikacje, które 
wskazywały na ciekawe, ale kompletnie niezbadane działanie chemoprewencyjne i 
antyutleniające betalain [A2]. Jak się później okazało, ten aspekt stał się głównym motorem 
studiów nad betalainami wzrastającej liczby grup badawczych, które trwają do dziś i stanowi 
również ważny motyw moich obecnych zainteresowań naukowo-badawczych.  

Innym, wiodącym tematem badań nad betalainami, który podjął w dużym zakresie 
niemiecki zespół prof. Carle równolegle z moimi badaniami od ok. 2000 r., jest ich znane od 
dłuższego czasu zastosowanie w barwieniu żywności, a także różne aspekty degradacji [A3]. 
W tym względzie, moje badania skupiały się na analityce dekarboksylowanych i 
dehydrogenowanych pochodnych betalain powstających w łagodnych warunkach utleniania 
powyższych pigmentów, najczęściej w wyniku ogrzewania próbek.  

Mój pobyt w Beer-Shevie zakończyłem w 2000 r. powrotem do mojej Uczelni i 
postanowieniem kontynuowania badań nad betalainami, co wiązało się z budową mojego 
stanowiska badawczego od podstaw. W badaniach pomógł mi uzyskany grant Fundacji na 
Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny przy zakładach farmaceutycznych 
POLPHARMA S.A. w latach 2002-2005. Po jego zakończeniu pracowałem nad betalainami 
już w trzech głównych kierunkach badawczych omówionych poniżej, będących podstawą  
i celem mojej pracy habilitacyjnej, które łączą badania chromatograficzne oraz identyfikacja 
betalain: 

 
1. Strukturalna i chromatograficzna charakterystyka betalain naturalnych 
2. Badania rozdzielania chromatograficznego i budowy chemicznej pochodnych 

betacyjanin 
3. Rozdzielanie chromatograficzne betalain w warunkach tworzenia par jonowych 
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Rozwój tych badań został przyspieszony moją działalnością w ramach dwóch projektów 
badawczych MNiSW, realizowaną w latach 2007-2010. 

W roku 2004 rozpocząłem współpracę naukową z niemieckim Instytutem Chemii 
Żywności na Politechnice w Brunszwiku, doświadczonym w badaniach rozdzielania 
związków naturalnych technikami przeciwprądowej chromatografii cieczowej (CCC). 
Ponieważ oczyszczanie i izolacja betalain stanowi ważny element moich badań, 
postanowiłem rozpocząć prace zmierzające do opracowania metod rozdzielania betalain 
perspektywiczną techniką wysokoobrotowej chromatografii przeciwprądowej (HSCCC), 
wykorzystując możliwość powstawania par jonowych między betalainami a wybranymi 
reagentami. W tym celu przeprowadziłem badania nad zastosowaniem w analizie 
chromatograficznej kationowych i anionowych reagentów par jonowych, które wykazały 
celowość wykorzystywania jonowej struktury cząsteczek betalain do tworzenia lipofilowych 
par jonowych z przeciwjonami reagenta i, w konsekwencji, do zmiany warunków rozdzielania 
chromatograficznego w HPLC.  

Po wielu przygotowaniach, zdecydowałem się, we współpracy z Instytutem Chemii 
Żywności, na przeprowadzenie pierwszych eksperymentów rozdzielania betalain obecnych w 
owocach ozdobnej rośliny o nazwie szkarłatka amerykańska (Phytolacca americana), 
ponieważ obok polarnych pigmentów (betanina/izobetanina) zawierają one wiele słabo 
polarnych betacyjanin. Związki te mogą się rozpuszczać w wystarczającym stopniu w fazie 
organicznej systemu rozpuszczalników, pod warunkiem utworzenia par jonowych z anionami 
perfluorooctanowymi, dzięki czemu istnieje możliwość ich rozdzielania. 

Udane eksperymenty umożliwiły mi kontynuację badań, które obecnie prowadzę 
również na analitycznym aparacie w moim Instytucie, przy udziale doktorantki, której jestem 
promotorem pomocniczym. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania nowych układów 
rozpuszczalników, które nie zawierają toksycznych perfluorowanych kwasów 
karboksylowych. W tym zakresie, wraz z doktorantką podjęliśmy intensywną współpracę z 
londyńskim Uniwersytetem Brunela (Institute for Bioengineering) w roku 2010, który ma 
udział w projektowaniu nowoczesnych aparatów do wysokosprawnej chromatografii 
przeciwprądowej (HPCCC), stanowiącej efektywniejszą wersję techniki HSCCC. Nasze 
najnowsze, udane eksperymenty z nowymi układami faz zawierającymi mniej toksyczne 
nasycone sole w fazach wodno-organicznych będą wkrótce przedstawione w kilku 
publikacjach, a zostały już zaprezentowane na konferencjach w 2011 r. 

W roku 2009 rozpocząłem współpracę z amerykańską firmą FutureCeuticals 
(Momence, IL, USA), a zwłaszcza z jej ośrodkami badawczymi: Chemistry Research oraz  
Bio-Clinical Research. Współpraca ta ma na celu określenie działania pro-zdrowotnego i 
badanie struktur pochodnych betalain oraz opracowanie metodyk testowania bioaktywności 
in-vivo i in-vitro tych pigmentów. Część analityczna tych prac jest obecnie prowadzona w 
moim zespole jako główny kierunek badań, który będę rozwijał w dużym zakresie w 
najbliższej przyszłości. 

 

1. Strukturalna i chromatograficzna charakterystyka betalain naturalnych 

1.1. Struktury betalain w owocach Hylocereus polyrhizus 

W moich pierwszych analitycznych pracach nad betalainami wykorzystywałem owoce 
epifitycznego kaktusa Hylocereus polyrhizus kultywowanego komercyjnie m.in. z powodu 
mocnego fioletowego zabarwienia miąższu owoców wykorzystywanych w barwieniu 
żywności. Były to pierwsze prace analityczne nad betalainami w tego rodzaju materiale 
badawczym, zwłaszcza badania struktur betacyjanin, które przeprowadziłem z zastosowaniem 
chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i NMR [1]. Hylocereus polyrhizus stał się odtąd 
najczęściej badanym w zakresie analityki betalain gatunkiem z rodziny kaktusowatych.  
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W badanych owocach stwierdziłem obecność trzech głównych betacyjanin (betaniny, 
filokaktyny oraz hylocereniny (2S/15S)) oraz odpowiadających im diastereoizomerów 
(2S/15R) [1]. Obecność betaniny i filokaktyny (6'-O-malonylobetaniny) w kaktusach była już 
wcześniej znana w literaturze. Z tego względu najbardziej interesującym było 
zidentyfikowanie trzeciego pigmentu, któremu przypisałem strukturę 5-O-[6'-O-(3''-hydroksy-
3''-metylo-glutarylo)-β-D-glukopiranozydu] betanidyny, dla którego zaproponowałem nazwę 
zwyczajową „hylocerenina”, z powodu jego endogenicznej obecności we wszystkich 
gatunkach Hylocereusa [1]. Moje wyniki prac zostały potwierdzone niezależnie w 2004 r. 
przez niemiecki zespół badawczy (Stintzing and Carle), którzy otrzymali nowe wyniki 
technikami 1H i 13C NMR oraz stwierdzili możliwość analizy betacyjanin techniką HPLC 
sprzężoną on-line z 1H NMR [A4]. 

W trakcie moich kolejnych badań określiłem profile oraz stężenia betacyjanin w 
owocach kaktusów z rodziny Hylocereus metodą chromatograficzną i spektrofotometryczną. 
Analizowanymi gatunkami były: H. polyrhizus, H. purpusii, H. costaricensis, H. sp 487 
(gatunki z czerwonym miąższem oraz ich hybrydy), a także gatunki H. undatus z białym lub 
czerwonym miąższem.  

Podczas licznych badań wielu gatunków Hylocereusa stwierdziłem, że w ich owocach 
występuje szereg nowych, nieopisanych dotychczas, betacyjanin. W dalszych badaniach 
potwierdziłem, że pigmenty te były nowymi związkami, nieznanymi nie tylko w kaktusach, 
ale także w całej grupie betalain [3]. 

Strukturę nowych betacyjanin, obecnych zarówno w epidermie jak i w miąższu różnych 
gatunków Hylocereusa, ustaliłem w oparciu o analizę wyników HPLC, LC-DAD-ESI-
MS/MS oraz 1H i 13C NMR, jak również poprzez derywatyzację wybranych pigmentów i ich 
analizę techniką GC/MS [3]. Jako materiał badawczy stosowałem owoce H. ocamponis, H. 
undatus i H. purpusii, jak również hybryd H. costaricensis x H. polyrhizus i H. undatus x H. 
polyrhizus. 

W wyniku badań określiłem struktury kilku dotąd nieznanych pigmentów, a 
mianowicie: 5-O-(2'-O-β-D-apiofuranozylo)-β-D-glukopiranozyd betanidyny, 5-O-(4'-O-
malonylo)-β-D-glukopiranozyd betanidyny i 5-O-[(5''-O-E-synapo)-2'-O-β-D-apiofuranozylo]-
β-D-glukopiranozyd betanidyny. Należy podkreślić, że w wymienionych badaniach grupa 
synapowa obecna w 5-O-[(5''-O-E-synapo)-2'-O-β-D-apiofuranozylo]-β-D-glukopiranozydzie 
betanidyny została po raz pierwszy zidentyfikowana w strukturze betacyjanin. Jak wynika z 
badań, epiderma charakteryzuje się bardziej skomplikowanym profilem betacyjanin 
zawierających w swej strukturze ugrupowania apiofuranozowe. Pozostałe pigmenty okazały 
się zidentyfikowanymi nieco wcześniej związkami, których budowę również potwierdziłem 
analizując widma 1H or 13C NMR [3]. 

Ponadto, w analizowanych próbkach owoców gatunków Hylocereus wykryłem dwie 
betaksantyny o strukturze opartej na kwasie γ-aminomasłowym oraz prolinie 
(indykaksantyna), które wcześniej zidentyfikowano w owocach opuncji (Opuntia ficus-
indica). Budowę chemiczną potwierdziłem na podstawie koelucji tych związków z wcześniej 
przeze mnie przygotowanymi wzorcami betaksantyn [3].  

 

1.2. Migracja grupy acylowej w betacyjaninach 

Występowanie interesującego zjawiska migracji grupy acylowej pomiędzy grupami 
hydroksylowymi reszty cukrowej betacyjanin zaproponowałem w konsekwencji 
zidentyfikowania w owocach Hylocereusa dwóch izomerów pozycyjnych, tj. 5-O-(6'-O-
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malonylo)-β-D-glukopiranozydu betanidyny (filokaktyny) oraz 5-O-(4'-O-malonylo)-β-D-

glukopiranozydu betanidyny [3]. Zjawisko to zbadałem dokładniej w grupie kilku 
acylowanych betacyjanin, wykorzystując chromatografię z detekcją DAD i spektrometrii mas, 
a wyniki przedstawiłem w osobnej publikacji [4]. 

Możliwe produkty częściowych przegrupowań grup acylowych wybranych betacyjanin 
(formy 6'-O-) monitorowane chromatograficznie zidentyfikowałem wstępnie jako acylowane 
formy 3'-O- oraz 4'-O-, podając ich względne czasy retencji. W środowisku alkalicznym (pH 
10.5), szybkość ustalania się równowagi w wyniku migracji pomiędzy formami 6'-O-, 4'-O-, 
3'-O- w wybranych betacyjaninach mocno się zwiększa, faworyzując zawsze obecność formy 
6'-O-, natomiast przy niskim pH (poniżej 7) szybkość ta maleje. Moje prace wskazują na silną 
tendencję odwrotnej migracji grupy acylowej (4'→6') oraz częściowego przegrupowania 
4'→3', co potwierdziły badania na wyizolowanym uprzednio izomerze  4'-O- [4]. Dla O-
malonylowych betanin (tj. izomerów filokaktyny) przegrupowanie to prowadzi do ustalenia 
końcowej regioselektywnej dystrybucji (%), zbliżonej do stosunku ilościowego 87:7:6 (6'-O-, 
4'-O-, 3'-O-), tłumacząc tym samym występowanie głównie form acylowych typu 6'-O- w 
przyrodzie [4]. 

W wyniku powyższych rozważań, problematyka migracji grup acylowych była odtąd 
zawsze brana przeze mnie pod uwagę we wszelkich pracach analitycznych nad acylowanymi 
betacyjaninami. Dalsze systematyczne eksperymenty przeprowadziłem na 
dekarboksylowanych pochodnych acylowanych betacyjanin, omówionych poniżej [4].  

 

1.3. Struktury betalain w wybranych kaktusach 

W równoległych badaniach owoców dziewięciu gatunków Mammillarii 
zidentyfikowałem strukturę obecnej endogenicznie nowej betacyjaniny, 5-O-(6'-O-malonylo)-
β-soforozydu betanidyny, dla której zaproponowałem nazwę zwyczajową „mammillarynina” 
[5]. W niektórych gatunkach Mammillarii stwierdziłem, że jest to dominujący pigment. 
Dodatkowo, techniką LC-DAD-ESI-MS/MS zidentyfikowałem wstępnie, oprócz 
izomammillaryniny, dwa inne izomery mammillaryniny: 5-O-(4'-O-malonylo)-β-soforozyd 
betanidyny/izobetanidyny, prawdopodobnie obecne w próbkach owoców jako produkty 
migracji grupy acylowej. Z tego powodu, mammillarynina i jej izomery odegrały ważną rolę 
w moich dalszych badaniach migracji grupy acylowej [4]. 

W kolejnych badaniach, prowadzonych z wykorzystaniem techniki LC-DAD-ESI-
MS/MS, wstępnie określiłem struktury wielu betacyjanin występujących w łodygach 
wybranych gatunków kaktusów, poddanych stresowi wynikającemu z ich naświetlania 
światłem słonecznym, oraz - dla porównania - w nie poddanych stresowi genetycznie 
zniekształconych i zawierających pigmenty kaktusach gatunku Gymnocalycium mihanovichii 
cv. 'Hibotan' Britton & Rose, znanych jako kaktusy szczepione [6]. W badaniach tych 
porównałem również profile betacyjanin występujących w obu grupach próbek. Wstępne 
struktury badanych betacyjanin zostały określone po raz pierwszy. 

Jako najbardziej indykatywne na stres, wynikający z naświetlania, w badanych 
kaktusach okazały się 5''-O-E-ferulo-2'-O-β-apiozylo-betanina i 5''-O-E-synapo-2'-O-β-
apiozylo-betanina oraz ich diastereoizomery, które były głównymi betacyjaninami w 
próbkach gatunków Hylocereus polyrhizus, Epiphyllum phyllanthus i Rhipsalis rhombea. 
Poddane stresowi łodygi Rhipsalis regnellii zawierały betacyjaniny z grupami synapowymi 
oraz śladowe ilości pochodnych ferulowych. W badanych próbkach zidentyfikowałem 
również 2'-O-apiozylo-betaninę obecną w dużym stężeniu zwłaszcza w łodygach 
Schlumbergera x buckleyi (T. Moore) Tjaden. Wymienione powyżej pigmenty wykryłem 
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również, lecz w mniejszych ilościach, w próbkach różowo, czerwono i fioletowo 
zabarwionych szczepek Hibotanu, które nie były poddawane stresowi. W szczepkach 
Hibotanu, w największych ilościach występowały najbardziej polarne betacyjaniny: 5-O-β-
soforozyd betanidyny oraz betanina. W większości próbek łodyg kaktusów poddanych 
stresowi podczas naświetlania betanina była obecna na względnie niskim poziomie [6]. 

 

1.4. Struktury betalain w przykwiatkach Bougainvillea glabra 

W moich dalszych badaniach pigmentów zidentyfikowałem wstępnie znaczącą ilość 
nowych betacyjanin występujących w tzw. przykwiatkach (odmiennych liściach otaczających 
kwiatostany) Bougainvillea glabra (Nyctaginaceae) [7]. Naturalna kompozycja pigmentów w 
fioletowych przykwiatkach Bougainvillea glabra stanowi bardzo złożoną mieszaninę 
betacyjanin, różniących się głównie wieloma jednostkami acylowo-oligoglikozydowymi. 
Wykryte pigmenty charakteryzowały się znacznymi masami cząsteczkowymi, osiągającymi 
dla największych cząsteczek wartości 1653 Da i 1683 Da. Wartości te są większe od 
podawanych wcześniej w literaturze, co wynika z obecności w związkach połączeń 
oligosacharydowych i wielokrotnych podstawników acylowych [7]. 

Analiza LC-ESI-MS/MS przy dodatniej jonizacji rozfrakcjonowanej próbki techniką 
wysokoobrotowej chromatografii przeciwprądowej (HSCCC) pozwoliła na detekcję 146 
struktur chemicznych różnych betacyjanin co omawiam w dalszej części tekstu [7].  

 

2. Badania rozdzielania chromatograficznego i budowy chemicznej pochodnych 
betacyjanin 

2.1. Badania dekarboksylowanych i dehydrogenowanych betacyjanin 

Moje dalsze zainteresowania naukowe skierowałem na badania zmian chemicznych w 
betacyjaninach, w wybranych warunkach fizykochemicznych. Niska stabilność pigmentów 
naturalnych jest nadal ważnym czynnikiem ograniczającym ich szerokie zastosowanie. 
Betalainy są znane z ich labilności w warunkach bardzo niskiego pH, podwyższonej 
temperatury, co skutkuje znaczącym rozkładem związków. Liczne badania nad betalainami 
(zwłaszcza nad betaniną z korzenia buraka ćwikłowego) prowadzone w latach 1970-1980-
tych dały podstawową wiedzę w zakresie ich stabilności. W moich badaniach betalain 
wielokrotnie obserwowałem utratę ich pożądanej barwy oraz powstawanie nowych związków 
wynikające z degradacji, co skłoniło mnie do podjęcia systematycznych badań nad ich 
identyfikacją. 

W roztworach etanolowych, bardzo często uzyskiwanych podczas ekstrakcji pigmentów 
z próbek roślinnych, obserwowałem o wiele szybszą degradację betacyjanin niż w roztworach 
wodnych; dlatego też rozpocząłem moje badania od porównania profilów produktów rozkładu 
betacyjanin w odpowiednich układach zawierających te rozpuszczalniki. Stosowanym w 
badaniach pigmentem była głównie betanina, uzyskiwana z korzeni Beta vulgaris L. [8]. 

W wyniku ogrzewania soku z Beta vulgaris L., zawierającego betaninę jako główny 
pigment, w otrzymanych preparatach wstępnie zidentyfikowałem mieszaninę mono-, bi- oraz 
tri-dekarboksylowanych betanin, wraz z ich 14,15-dehydrogenowanymi pochodnymi (tzw. 
neobetacyjaninami) [8]. Stosując tę samą technikę analityczną (LC-MS/MS i LC-DAD) w 
wodnych i etanolowych roztworach betaniny poddanej rozkładowi wykryłem dwie pary 
diastereoizomerów mono-dekarboksy-betanin sugerując, na podstawie obecności par 
izomerów oraz ich widm absorpcyjnych w świetle widzialnym, powstawanie 2- i 17-
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dekarboksy-betaniny. Obecność 2-dekarboksy-betaniny w produktach termicznej degradacji 
betacyjanin nigdy wcześniej nie była stwierdzona. Uzyskane przeze mnie wyniki nie 
korelowały z rezultatami równoległych badań niemieckich badaczy (Stintzinga i Carle, [A5]), 
którzy w produktach degradacji początkowo nie stwierdzali obecności 2-dekarboksy-
betaniny/-izobetaniny [8].  

Innymi, stwierdzonymi przeze mnie produktami degradacji betaniny była 2,17-
dekarboksy-betanina/-izobetanina oraz 14,15-dehydrogenowane pochodne (neobetaniny) 
wyżej wymienionych dekarboksylowanych betanin. Rezultaty tych badań okazały się 
kluczowe w następnych badaniach nad określaniem ścieżek degradacji betacyjanin, a w 
szczególności nad określeniem mechanizmu utleniania betacyjanin. 

Analogiczne eksperymenty termicznej degradacji przeprowadziłem na trzech 
podstawowych betacyjaninach wyizolowanych z owoców Hylocereus polyrhizus, które 
wykonywałem w zakwaszonych roztworach wodnych i etanolowych [9]. Te główne pigmenty 
różnią się między sobą obecnością grupy acylowej w cząsteczce, co czyni interpretację 
wyników analiz powstających skomplikowanych mieszanin produktów reakcji bardziej 
złożoną. W efekcie badań techniką LC-DAD-ESI-MS/MS zidentyfikowałem grupy 
betacyjanin o zróżnicowanym poziomie dekarboksylacji [9], podobnie jak w przypadku badań 
samej betaniny [8]. Głównymi produktami dekarboksylacji były acylowane i nie acylowane 
2-dekarboksy-, 17-dekarboksy- oraz 2,17-bidekarboksy-betacyjaniny. Dla każdego z tych  
związków występowanie pary pików chromatograficznych potwierdzało obecność dwóch 
form diastereoizomerycznych, wykluczając tym samym powstawanie 15-dekarboksy-
betacyjanin, nie posiadających centrum chiralnego przy węglu C-15 [9]. 

Struktury innych związków powstających w procesach degradacji określiłem wstępnie 
jako 2,15,17-tridekarboksy-betacyjaniny i 14,15-dehydrogenowane pochodne (neo-pochodne) 
wszystkich wyżej wymienionych dekarboksylowanych betacyjanin obecnych w próbkach [9]. 
Co więcej, zidentyfikowałem różne produkty powstające w początkowych etapach 
monodekarboksylacji betacyjanin, w roztworach etanolowych i wodnych, oraz 
zaproponowałem odmienne ścieżki dekarboksylacji w obu mediach. 

Wydłużony czas ogrzewania ekstraktów z owoców H. polyrhizus skutkuje 
generowaniem bardzo złożonych mieszanin [9]. W wyniku analiz tych mieszanin 
stwierdziłem obecność grupy związków, powstających w dużych ilościach i wykazujących 
maksima absorpcji przy λmax 507-509 nm, zidentyfikowanych jako 2,17-bidekarboksylowane 
betacyjaniny. Z powodu złożoności generowanych mieszanin, w celu identyfikacji 
poszczególnych związków, przeprowadziłem dodatkowe eksperymenty dekarboksylacji na 
wyizolowanych i oczyszczonych pigmentach betaniny, filokaktyny i hylocereniny [9]. 

W wyniku dalszych badań termicznej degradacji wymienionych betacyjanin określiłem 
wstępnie struktury powstających związków jako 2,3- i 14,15-dehydrobetacyjaniny oraz ich 
dekarboksylowane pochodne, a także 2,15,17-tridekarboksy-betacyjaniny [9]. 

W ramach ubiegłorocznych badań, w nowym preparacie skoncentrowanych betalain 
produkowanym przez firmę VDF FutureCeuticals w Momence (IL, USA), zidentyfikowałem 
grupę dekarboksylowanych i dehydrogenowanych pochodnych betaniny. Preparat ten jest 
produkowany według nowej, opatentowanej metody chromatograficznego preparatywnego 
oczyszczania ekstraktu (przede wszystkim z balastu cukrów) z korzenia buraka ćwikłowego 
[10]. Główny składnik tego produktu stanowią podstawowe pigmenty, betanina i izobetanina, 
o sumarycznym stężeniu 41% (w/w), które, jak dotąd, jest najwyższym stężeniem betalain w 
produkcie przemysłowym. Oprócz głównych pigmentów, zanotowałem wysoki poziom stężeń 
neobetaniny w nowym produkcie, która wcześniej była często wykrywana w buraku 
ćwikłowym. 
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2.2. Badania dekarboksylowanych betacyjanin techniką NMR 

Przedstawioną w literaturze budowę chemiczną niektórych 2-dekarboksy-betacyjanin 
(2-dekarboksy-betanidyny, -betaniny i -filokaktyny), obecnych endogenicznie w Carpobrotus 
acinaciformis i w kulturach korzeni włośnikowatych pochodzących z Beta vulgaris L., 
ustalano w oparciu o analizę widm 1H NMR. Mimo, że obecność 2-, 17-mono oraz 2,17-bi-
dekarboksylowanych betacyjanin postulowano (również w moich pracach) w preparatach 
zawierających produkty ogrzewania betacyjanin, związki te nie zostały w pełni 
zidentyfikowane ani wyizolowane do 2005 r. 

Ponieważ określenie struktur chemicznych dekarboksylowanych betacyjanin miałoby 
duże znaczenie w późniejszych moich studiach mechanizmu dekarboksylacji betacyjanin, 
przeprowadziłem obszerne badania prowadzące do jednoznacznego poznania struktury tych 
związków. Badania nad ustaleniem struktur dekarboksylowanych betacyjanin technikami 
NMR prowadziłem we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu. Podczas moich dalszych badań uświadomiłem sobie potencjał tkwiący w 
bioaktywności dekarboksylowanych betacyjanin, co obecnie stanowi jeden z głównych 
kierunków badawczych prowadzonych w mojej zespole badawczym. 

W publikacji [11] przedstawiłem wyniki badań techniką 1H i 13C NMR dla 2- i 17-
monodekarboksy oraz 2,17-bidekarboksy-betacyanin powstałych podczas dekarboksylacji 
wyizolowanych chromatograficznie betacyjanin (betaniny, filokaktyny i hylocereniny) z 
owoców H. polyrhizus. Selektywną reakcję dekarboksylacji betacyjanin przeprowadziłem 
ogrzewając wodne i etanolowe roztwory pigmentów, zakwaszonych kwasem octowym.  
Próby rozróżnienia konfiguracyjnych stereoizomerów przy atomie węgla C-15 były nieudane 
dla każdej pary badanych pigmentów, co potwierdziło poprzednie wyniki prac grupy prof. 
Stracka dla betacyjanin. Tak więc zaprezentowałem otrzymane dane NMR jedynie dla 
wybranego diastereoizomeru z danej pary [11].  

Dane z badań 1H and 13C NMR [11] wraz z wynikami analiz UV-Vis and LC-ESI-
MS/MS otrzymanymi wcześniej [8, 9] umożliwiły jednoznaczne określenie struktury 
wszystkich mono- i bidekarboksylowanych betacyjanin wyizolowanych podczas badań 
dekarboksylacji preparatów Beta vulgaris L. i H. polyrhizus. Widma 13C NMR 
dekarboksylowanych betacyjanin opisaliśmy po raz pierwszy i porównaliśmy je z 
opublikowanymi wcześniej danymi [1] dla wyjściowych betacyjanin. Mimo, że struktury 2-
dekarboksy-betaniny i -filokaktyny określono we wcześniej przeprowadzonych badaniach 
techniką 1H NMR, w naszym projekcie opisaliśmy po raz pierwszy widma 1H NMR dla 2-
dekarboksy-hylocereniny i wszystkich otrzymanych 17-dekarboksy i 2,17-bidekarboksy-
betacyjanin [11]. 

 

2.3. Identyfikacja diastereoizomerów 2-dekarboksy i 2,17-bidekarboksy-
betacyjanin 

Stosowanie technik NMR w analityce betalain jest, jak dotąd, ograniczone małymi 
ilościami wielu izolowanych związków oraz małą stabilnością próbki w rozpuszczalnikach 
koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów. Ponieważ w badaniach technikami NMR 
rozróżnienie pomiędzy formami 15S and 15R betalain jest mocno problematyczne [11], 
przeprowadziłem badania nad znalezieniem innego sposobu potwierdzenia konfiguracji 
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związku, z wykorzystaniem właściwości chromatograficznych betalain oraz wiedzy na temat 
kolejności elucji wcześniej poznanych związków [12]. 

Kolejność elucji związków w parze betacyjanina/izobetacyjanina w typowych układach 
RP-HPLC była już wcześniej znana (betacyjaniny są eluowane wcześniej niż odpowiadające 
im izoformy), natomiast kolejność elucji 17-dekarboksy-betacyjanin jest ustalona na 
podstawie znajomości faktu ich zmniejszonej polarności w stosunku do odpowiadających im 
betacyjanin [8, 9]. 

W początkowych pracach określiłem wstępnie kolejność elucji 2-dekarboksy-betaniny 
(15S) i 2-dekarboksy-isobetaniny (15R) w układach RP-HPLC, poprzez analizę wcześniej 
wyizolowanej i zdekarboksylowanej betaniny i izobetaniny, zakładając, że izomeryzacja 
pomiędzy obiema formami jest wolniejsza niż sam etap dekarboksylacji. W ten sposób 
ustaliłem, że kolejność elucji tych związków jest odwrotna [12] w stosunku do kolejności 
elucji w betacyjaninach oraz 17-dekarboksy-betacyjaninach [8, 9]. 

2-dekarboksy-betanina/-izobetanina tworzą parę słabo rozdzielonych związków w 
najczęściej stosowanych układach eluentów w RP-HPLC. Dodatkowe badania 
dekarboksylacji semipreparatywnie wyizolowanych acylowanych betacyjanin (filokaktyny i 
hylocereniny) oraz ich diastereoizomerów pozwoliły ustalić kolejność elucji odpowiadających 
im utworzonych acylowanych 2-dekarboksy-betacyjanin [9]. Jak się okazało, podobnie jak w 
przypadku 2-dekarboksy-betaniny/-izobetaniny, kolejność elucji jest również odwrotna do tej 
stwierdzonej w betacyjaninach. Należy zaznaczyć, że w przypadku acylowanych związków, 
izoformy (15R) są o wiele lepiej rozdzielone od form 15S. Analogiczne różnice w czasach 
retencji obserwuje się w przypadku bidekarboksylowanych betacyjanin, co przedstawiono 
poniżej. 

2,17-bidekarboksy-betanina i jej izoforma tworzą parę bardzo słabo rozdzielonych 
związków w RP-HPLC. Ich rozdzielenie udało mi się uzyskać dopiero po zastosowaniu 
chromatografii par-jonowych, co potwierdziło obecność dwóch form diastereoizomerycznych 
15S/15R; dzięki temu mogłem wykluczyć możliwość dekarboksylacji betaniny przy węglu C-
15 w trakcie prowadzonego procesu termodegradacji [8]. Jednak w tych warunkach 
analitycznych nie było możliwe ustalenie kolejności elucji obydwu diastereoizomerów.  

Natomiast chromatograficzne piki obydwu par izomerycznych acylowanych 
bidekarboksylowanych betacyjanin (2,17-bidekarboksy-filokaktyny i 2,17-bidekarboksy-
hylocereniny) rozdzielają się bardzo dobrze w RP-HPLC i w stosunku do nich nie jest 
konieczne stosowanie chromatografii par-jonowych [9]. 

W przypadku wyżej wymienionych acylowanych bidekarboksylowanych betacyjanin 
nie było również możliwe ustalenie kolejności elucji diastereoizomerów 15S/15R. 
Eksperymenty polegające na dekarboksylacji semipreparatywnie wyizolowanych 
acylowanych 2-dekarboksy-betacyjanin i 17-dekarboksy-betacyjanin zarówno w roztworach 
wodnych jak i etanolowych prowadziły do tworzenia się zbliżonych do siebie ilości 
powstających par diastereoizomerów acylowanych 2,17-bidekarboksy-betacyjanin. W 
każdym z opisanych powyżej eksperymentów, niemożność wytypowania powstającego na 
drodze dekarboksylacji dominującego diastereoizomeru uniemożliwiała ustalenie, który 
izomer tworzący się w trakcie reakcji odpowiadał danemu pikowi z pary diastereoizomerów - 
a więc, jaka była kolejność elucji w parach izomerów [9] 

Powyższe trudności w ostatecznym ustaleniu kolejności elucji 2-dekarboksy-
betacyjanin i 2,17-bidekarboksy-betacyjanin w RP-HPLC, a co za tym idzie, identyfikacji 
poszczególnych diastereoizomerów, przezwyciężyłem poprzez opracowanie metody opartej 
na alkalicznej hydrolizie odpowiednich mieszanin dwóch związków: wybranej betacyjaniny i  
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dekarboksylowanej betacyjaniny, oraz rekondensacji krzyżowej powstałych hydrolizatów 
[12]. Okazało się, że powstające przejściowo produkty hydrolizy: pochodne 
dekarboksylowanego kwasu betalamowego i cyklo-DOPY były na tyle stabilne, aby ulec 
następnym reakcjom w etapie rekondensacji wywoływanej poprzez zakwaszenie środowiska. 
Diagnostyczne pigmenty, tworzone jako produkty rekondensacji, monitorowałem analizując 
je techniką LC-DAD-ESI-MS. W rezultacie badań udowodniłem, że izoformy (15R) 2-
dekarboksy- i 2,17-bidekarboksy-betacyjanin są eluowane wcześniej niż ich formy 15S, w 
przeciwieństwie do betacyjanin i 17-dekarboksy-betacyjanin, ale zgodnie z kolejnością 
obserwowaną dla betaksantyn. 

Ponieważ 2,17-bidekarboksy-betanina/-isobetanina nie rozdzielają się w systemach RP-
HPLC, rozdzieliłem te dwa izomery techniką chromatografii par jonowych i określiłem w 
tych warunkach kolejność ich elucji, która okazała się zgodna z kolejnością obserwowaną 
wśród acylowanych 2,17-bidekarboksy-betacyjanin w systemach RP-HPLC. Metoda 
rekondensacji krzyżowej pozwala na kompletną identyfikację wszystkich diastereoizomerów 
dekarboksylowanych pochodnych betaniny, filokaktyny, hylocereniny oraz innych 
betacyjanin identyfikowanych np. w materiale biologicznym lub farmaceutycznym [12]. 

 

2.4. Badania nad migracją grupy acylowej dekarboksylowanych betacyjanin 

W równoległych badaniach podjąłem problem określenia możliwości zachodzenia 
migracji grupy acylowej wśród dekarboksylowanych betacyjanin, analogicznie jak to ma 
miejsce wśród betacyjanin [4]. Ponieważ acylowane dekarboksylowane pochodne różnią się 
od ich prekursorów jedynie brakiem grupy karboksylowej w części betanidynowej cząsteczki, 
migracja grupy acylowej w tych pigmentach wydawała się bardzo prawdopodobna. 
Ciekawym było również zbadanie profilów elucji izomerycznych związków 
dekarboksylowanych. 

W rezultacie analiz pigmentów eksponowanych na działanie wodnego środowiska 
alkalicznego, prowadzonych techniką chromatografii oraz detekcji DAD i spektrometrii mas 
wykryłem grupę różnych izomerów betacyjanin, a także ich dekarboksylowanych 
pochodnych, utworzonych w efekcie migracji grupy acylowej. Moje obszerne badania nad tą 
problematyką prowadzą do wniosku, że zależna od pH migracja grupy acylowej jest bardzo 
częstym procesem, który wcześniej nie był przypisywany zarówno betacyjaninom, jak i ich 
dekarboksylowanym pochodnym [4]. 

 

2.5. Badania nad dekarboksylowanymi i dehydrogenowanymi betacyjaninami 
powstającymi na drodze utleniania enzymatycznego betacyjanin 

Opierając się na moich wcześniejszych wynikach prac, rozpocząłem następne badania 
nad reakcjami tworzenia różnorakich dekarboksylowanych i dehydrogenowanych betanidyn 
oraz betanin na drodze utleniania enzymatycznego betanidyny i betaniny (5-O-
glukozylowanej betanidyny). Wstępną identyfikację chromatograficzną produktów utleniania 
prowadziłem z detekcją spektrofotometryczną i spektrometrii mas (LC-DAD-MS/MS) [13]. 
Analizy utlenianej betanidyny potwierdziły obecność chinonoidowej pochodnej betanidyny 
jako najbardziej polarnego produktu jej utleniania. Doniesienia literaturowe sugerują, że 
związek ten jest prawdopodobnie o-chinonem betanidyny, utworzonym w pierwszym etapie 
jej utleniania, z charakterystycznym widmem absorpcyjnym (λmax  przy 550 i 400 nm). 
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Moje badania dowiodły, że w przypadku betanidyny dalsze reakcje prowadzą do 
powstania trzech głównych produktów utleniania: 2-dekarboksy-2,3-dehydro-betanidyny, 2-
dekarboksy-2,3-dehydro-betanidyny oraz 2,17-bidekarboksy-2,3-dehydro-betanidyny, 
tworzących się prawdopodobnie z pierwotnie powstającej chinonoidowej pochodnej 
betanidyny. Możliwość powstawania wymienionych związków poparłem schematem dwóch 
głównych dróg reakcji utlenionej betanidyny, poprzez możliwe stadia pośrednie z udziałem 
dwóch innych pochodnych chinonoidowych: pochodnej dopachromowej oraz chinonu 
metydowego [13]. Obie ścieżki reakcji prowadzą do dekarboksylacji wraz z dehydrogenacją 
betanidyny. Z kolei, betanina może być utleniana jedynie poprzez tworzenie chinonu 
metydowego jako produktu pośredniego, który przegrupowuje się do pochodnych 2,3- lub 
14,15-dehydrogenowych [13]. 

Rezultaty powyższych badań z użyciem enzymów poparłem wynikami 
elektrochemicznego utleniania betanidyny oraz chromatograficznego rozdzielania produktów 
utleniania z detekcją spektrofotometryczną i spektrometrii mas (LC-DAD-MS/MS) [14]. 

Problematyka identyfikacji produktów utleniania betacyjanin oraz ich działania 
przeciwutleniającego stanowi obecnie jeden z moich głównych kierunków badań. 

 

3. Rodzielanie chromatograficzne betalain w warunkach tworzenia par jonowych 

Od wielu lat preparaty zawierające pigmenty otrzymywane z korzenia buraka 
ćwikłowego (Beta vulgaris L.) są stosowane do barwienia żywności w Polsce i na świecie. 
Istnieje również wiele innych źródeł betalain, o różnym stopniu złożoności w stosunku do 
matrycy lub kompozycji samych mieszanin pigmentów. Izolacja czystych betalain z ich 
złożonych źródeł dla różnych zastosowań (np. technologicznych, farmaceutycznych, 
medycznych lub analitycznych) jest bardzo pracochłonnym procesem, który zwykle prowadzi 
do degradacji tych pigmentów w zależności od warunków ich oczyszczania. Z powodu 
dużego znaczenia naukowego betalain, podjąłem wysiłki w celu zbadania nowych możliwości 
ich rozdzielania chromatograficznego oraz efektywnego otrzymywania ich w czystej postaci. 

Nowoczesna chromatografia przeciwprądowa (CCC) w wersji wysokoobrotowej 
chromatografii przeciwprądowej (HSCCC), jako nowa technika zastosowana w oczyszczaniu 
i analityce betalain została wprowadzona przeze mnie w ostatnich kilku latach we współpracy 
z zespołem z Politechniki w Brunszwiku (Niemcy) [7, 15-17]. Jednym z najważniejszych, 
badanych przez nas aspektów chromatografii przeciwprądowej, jest obecność betalain w 
wodnych roztworach w ich zjonizowanej formie, co było przyczyną studiowania przez nas 
rozdzielania betalain w HSCCC par jonowych, oraz przeze mnie w HPLC par jonowych. 

Pierwsze rezultaty moich prac z użyciem techniki HSCCC stanowią przełom w 
badaniach betalain (a zwłaszcza betacyjanin), a prowadzone prace w tym kierunku są warte 
kontynuowania w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą dostępność surowca betalain. 
Oprócz innych ciekawych zalet, technika HSCCC oferuje, w pewnych przypadkach, ważną w 
chromatografii, możliwość rozdzielania związków z niekompletnie oczyszczonych próbek, 
nawet zawierających osady. Co więcej, brak stałego nośnika fazy stacjonarnej eliminuje 
nieodwracalne procesy adsorpcji, jak również denaturacji bioaktywnych struktur, co jest 
bardzo ważnym aspektem w przypadku tak aktywnych związków jakimi są betalainy, które 
reagują często tworząc wytrącenia podczas typowych separacji w układach RP-HPLC. 
Technika HSCCC stanowi wartościową alternatywę w analityce i oczyszczaniu wielu 
związków naturalnych lub produkowanych w biotechnologii. Zwiększona efektywność 
techniki HSCCC w porównaniu do tradycyjnych technik kolumnowych, np. HPLC, wynika z 
dużego udziału ciekłej postaci fazy stacjonarnej w kolumnie, powodującego zwiększoną 
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pojemność dla próbki i znaczące zmniejszenie zużycia stosowanych rozpuszczalników w 
rutynowych aplikacjach. Kolejną, wartą zaznaczenia cechą HSCCC jest możliwość 
prowadzenia procesu rozdzielania substancji w tzw. odwróconym lub normalnym układzie 
faz, w zależności od wyboru górnej lub dolnej fazy jako ruchomej oraz kierunku jej 
przepływu w danym systemie rozpuszczalników. 

 

3.1. Chromatografia HPLC par jonowych betacyjanin i ich dekarboksylowanych 
pochodnych 

Moje wstępne prace nad zastosowaniem kationowych i anionowych reagentów par 
jonowych w analizie chromatograficznej wykazały celowość wykorzystywania jonowej 
struktury cząsteczek betalain do tworzenia lipofilowych par jonowych z przeciwjonami 
reagenta i, w konsekwencji, do zmiany warunków rozdzielania chromatograficznego w HPLC 
[18, 19]. W tym celu, badałem działanie perfluorowanych kwasów karboksylowych i soli 
tetraalkiloamoniowych jako reagentów par jonowych dla betacyjanin oraz 
dekarboksylowanych betacyjanin podczas ich analizy HPLC w odwróconym układzie faz. W 
wyniku badań stwierdziłem, że perfluorowane kwasy karboksylowe nie tylko wpływają na 
retencję betalain poprzez zmianę pH fazy ruchomej, ale również wpływają na retencję obu 
grup pigmentów w sposób zależny od odmiennych tendencji betacyjanin oraz 
dekarboksylowanych betacyjanin do tworzenia par jonowych z powyższymi reagentami [18]. 

W kolejnej publikacji [19] opisałem efekty tworzenia par jonowych betacyjanin oraz ich 
mono- i bidekarboksylowanych pochodnych z solami tetraalkiloamoniowymi w odwróconym 
układzie faz w HPLC. Wyniki badań wskazują na znaczący i zróżnicowany wpływ soli 
tetraalkiloamoniowych, dodawanych do eluenta, na wielkość i kierunek zmian kolejności 
elucji analitów. Interakcje kationów tetraalkiloamoniowych z dostępnymi (dodatnio i ujemnie 
naładowanymi) obszarami cząsteczek analizowanych pigmentów o różnym poziomie i 
pozycji dekarboksylacji wskazują na możliwość tworzenia par jonowych. Znaczący wpływ 
reagentów obserwuje się dla betacyjanin na podstawie mocno zwiększonej retencji 
powstających par jonowych. W przeciwieństwie do powyższego, retencja 2,17-bidekarboksy-
betacyjanin w większości przypadków mocno maleje pod wpływem działania kationów 
tetraalkiloamoniowych. Efekt zmiany stężenia soli reagenta na kierunki zmian retencji dla 17-
dekarboksy- i 2,17-bidekarboksy-betacyjanin zależy od pH eluenta. Grupa karboksylowa przy 
atomie węgla C-2 słabiej oddziałuje z kationami tetraalkiloamoniowymi niż grupa 
karboksylowa przy węglu C-17, prowadząc do odmiennych efektów w przypadku braku tejże 
grupy przy węglu C-2 i C-17 w cząsteczce pigmentu [19]. 

 

3.2. Rozdzielanie betalain w wysokoobrotowej chromatografii przeciwpr ądowej 
(HSCCC) par jonowych 

Znacząca polarność wielu betalain, a zwłaszcza najczęściej badanej oraz stosowanej w 
przemyśle betaniny, w połączeniu z ich niską stabilnością, powoduje, że nie są one 
rozpuszczalne w wielu popularnych rozpuszczalnikach oprócz wody i niższych alkoholi. 
Implikuje to trudności w znalezieniu odpowiedniego systemu rozpuszczalników w technikach 
ekstrakcyjnych typu ciecz-ciecz oraz CCC. 

Zdolność do tworzenia par jonowych pomiędzy anionami perfluorokarboksylowymi i 
kationowymi formami betacyjanin oraz ich dekarboksylowanych pochodnych w mocno 
kwaśnym środowisku pozwoliła mi na przeprowadzenie we współpracy z zespołem z 
Politechniki w Brunszwiku pierwszych udanych eksperymentów preparatywnego rozdzielania 
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betacyjanin techniką HSCCC [15] i doprowadziła do znaczącego odkrycia wielu (wcześniej 
nie opisywanych w literaturze) struktur betacyjanin w roślinie Bougainvillea glabra [7], 
włączając w to cukrowe pochodne oligomeryczne. 

Znaczący wzrost hydrofobowości sparowanych jonów betacyjaninowych poprzez 
aniony perfluorokarboksylowe pozwolił na zwiększenie współczynnika podziału większości 
analizowanych związków (bardziej lipofilowych betacyjanin) do tego stopnia, że stało się 
możliwe ich chromatograficzne rozdzielanie techniką HSCCC [15]. Jednak najbardziej 
polarne związki występujące w największych ilościach w materiale biologicznym (betanina, 
filokaktyna i hylocerenina), są nadal dużym wyzwaniem w badaniach z powodu 
niewystarczającej hydrofobowości tworzących się z ich udziałem par jonowych, 
prowadzącym w konsekwencji do niekompletnego rozdzielania [16]. Dlatego istnieje 
potrzeba dalszych badań nad nowymi systemami rozpuszczalników oraz reagentami par 
jonowych. Udane zastosowanie mniej toksycznych modyfikatorów, które byłyby 
akceptowalne w przemyśle spożywczym lub w farmacji, pozwoliłoby rozszerzyć zakres 
aplikacji metod rozdzielania betalain w zastosowaniach biomedycznych. Obecnie w moim 
zespole badawczym prowadzimy udane eksperymenty z użyciem wodno-organicznych 
układów rozpuszczalników, zawierających nasycone sole nieorganiczne, które są pozbawione 
toksycznych kwasów perfluorokarboksylowych. Pierwsze wyniki naszych badań 
opublikowano niedawno w materiałach konferencyjnych. 

Kolejne badania rozdzielania betacyjanin techniką HSCCC przeprowadziłem na 
pigmentach wyekstrahowanych z przykwiatków Bougainvillea glabra. Kombinacja HSCCC i 
analitycznej RP-HPLC pozwoliła na szczegółowe określenie profilu pigmentów, wykazując 
obecność ogromnej ilości zróżnicowanych struktur betacyjaninowych [7]. Preparatywna 
technika HSCCC par jonowych okazała się nadzwyczaj efektywna we frakcjonowaniu tego 
złożonego ekstraktu betalain na 15 zdefiniowanych frakcji, które zawierały betacyjaniny, 
zarówno o znacznej polarności, jak i związki o mocno zwiększonej lipofilności. Struktury 
betacyjanin, rozszerzone poprzez duże łańcuchy oligosacharydowe ze zwiększoną liczbą 
jednostek glikozydowych, ale i ze zmniejszoną liczbą acylowych podstawników hydroksy-
cynamonowych odpowiadają polarnym pigmentom, występującym głównie we wcześnie 
eluowanych frakcjach HSCCC [7]. 

Analiza HPLC w połączeniu z detekcją MS/MS pozwoliła wstępnie określić struktury 
pigmentów we frakcjach o zmniejszonej złożoności. Jednak pierwsze polarne frakcje są o 
wiele bardziej skomplikowane i zawierają dużą liczbę nie zidentyfikowanych jeszcze 
polarnych związków, których rozdzielenie wymagałoby zastosowania innych układów 
rozpuszczalnikowych w HSCCC. Potwierdziło to konkluzje z naszych wcześniejszych prac 
[15, 16], z których wynika, że obecnie stosowane przez nas układy rozpuszczalnikowe w 
HSCCC, zawierające perfluorokarboksylowe reagenty par jonowych, pozwalają na efektywne 
rozdzielanie lipofilowych betacyjanin, natomiast są niewystarczającym czynnikiem 
rozdzielania w przypadku bardzo polarnych pigmentów. Dlatego prowadzimy obecnie w 
moim zespole prace zmierzające do opracowania kompletnie nowych układów faz w 
rozdzielaniu betacyjanin w HSCCC. 

W kolejnych badaniach [17] opracowaliśmy sposób połączenia modułu detekcyjnego 
elektrorozpylacza spektrometru mas do preparatywnego aparatu HSCCC z systemem 
rozpuszczalników zawierającym pary jonowe (IP-HSCCC/ESI-MS-MS) w celu 
bezpośredniego monitorowania frakcjonowania wysokocząsteczkowych acylowanych 
oligosacharydowych połączeń betacyjaninowych z próbek fioletowych przykwiatków 
Bougainvillea glabra. Określanie składu frakcji, otrzymywanych on-line, w trakcie procesu 
rozdzielania, stanowi wartościowy aspekt w procedurach ich bezpośredniego monitorowania i 
w podejmowaniu natychmiastowych decyzji co do użyteczności danych frakcji w dalszych 
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analizach struktury otrzymywanych związków. Bezpośrednią identyfikację głównych sześciu 
acylowanych betacyjanin, w zakresie ich wartości m/z 859-1359, przeprowadziliśmy przy 
dodatniej jonizacji ESI-MS, co dało bezpośredni wgląd w aktualny profil pigmentów już w 
trakcie rozdzielania preparatywnego. Dodatkowo monitorowane dane fragmentacji typu 
MS/MS pozwalały na kompletną analizę podstawnikowych grup pigmentów. 

Powyższe sprzężenie modułów: preparatywnego i analitycznego okazało się 
wszechstronną metodą monitorowania rozdzielania on-line w przeciwprądowej 
chromatografii głównych pigmentów oraz poszukiwania wybranych betacyjanin obecnych w 
próbkach w niskim stężeniu [17]. 

Skład preparatywnego eluatu z aparatu HSCCC był modyfikowany na etapie post-
kolumnowego dodawania do niego strumienia roztworu, jako make-up, zawierającego kwas 
mrówkowy w celu zmniejszenia supresji monitorowanych jonów, spowodowanej obecnością 
kwasu trifluorooctowego. Dodawany make-up poprawiał ponadto stabilność monitorowanego 
sygnału jonów w zakresie eksperymentalnym m/z 50-2200 w module ESI-MS/MS, poprzez 
maskowanie obecności porywanej fazy stacjonarnej (co jest normalnym zachowaniem układu 
rozpuszczalnikowego w HSCCC) w eluacie i formowanie jednej fazy generującej stały sygnał 
w detektorze MS. Dodatkowo, regulowany niskociśnieniowy dzielnik strumienia wydzielał 
mikro-eluat do modułu ESI-MS/MS dla czułej i bezpośredniej detekcji on-line, a główną 
część strumienia kierował bezpośrednio do preparatywnego kolektora frakcji [17]. 

Podsumowując, podjęte przeze mnie próby badawcze doprowadziły do lepszego 
zrozumienia właściwości betalain w układach RP-HPLC i HPLC par jonowych oraz 
pozwoliły na przewidywanie charakteru powstających par jonowych w ich rozdzielaniu w 
systemach HSCCC. Pomimo wielu podobieństw w zachowaniu pigmentów w HPLC i 
HSCCC, w wielu przypadkach obserwowane są znaczące różnice, opisane w moich pracach 
[7, 15, 16].  Z tego powodu planuję opracowanie korelacji pomiędzy retencją pigmentów w 
tych dwóch technikach separacyjnych. W tym względzie, wydaje się cennym określenie 
komplementarności obu technik, co pozwoli na efektywne rozdzielanie betalain w 
sekwencyjnym zastosowaniu HSCCC i HPLC. 
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4. Najważniejsze osiągnięcia przeprowadzonych przeze mnie badań betalain 

• Identyfikacja nowych betacyjanin w wybranych roślinach 

• Określenie profilu betalainowego w wybranych roślinach 

• Identyfikacja szeregu nowych dekarboksylowanych pochodnych betacyjanin 

• Opracowanie metody identyfikacji diastereoizomerów dekarboksylowanych 
betacyjanin 

• Zaproponowanie nowego mechanizmu utleniania betacyjanin 

• Odkrycie zjawiska migracji grupy acylowej w betacyjaninach 

• Opracowanie metod rozdzielania betalain w wysokoobrotowej chromatografii 
przeciwprądowej 
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system for the insect growth regulator Cyromazine.”, Clean Products and Processes, 3 
(2001) 49-54. Impact factor = 0 

24. Wybraniec S., Schwartz L., Wiesman Z., Markus A., Wolf D., “Release characteristics of 
encapsulated formulations incorporating plant growth factors.”, Journal of Environmental 
Science and Health, Part B, 37 (2002) 1-11. Impact factor = 1,119 

25. Wiesman Z., Markus A., Wybraniec S., Schwartz L., Wolf D., „Promotion of rooting and 
development of cuttings by plant growth factors formulated into a controlled-release 
system.“, Biology and Fertility of Soils, 36 (2002) 330-334. Impact factor = 2,156 
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26. Schwartz L., Wolf D., Markus A., Wybraniec S., Wiesman Z., “Controlled-release 
systems for the delivery of cyromazine into water surface.”, Journal of Agricultural and  
Food Chemistry, 51 (2003) 5972-5976. Impact factor = 2,816 

27. Schwartz L., Wolf D., Markus A., Wybraniec S., Wiesman Z., “Controlled-Release 
Systems for the Insect Growth Regulator Pyriproxyfen.”, Journal of Agricultural and  
Food Chemistry, 51 (2003) 5985-5989. Impact factor = 2,816 

28. Ponikvar M., Michałowski T., Kupiec K., Wybraniec S., Rymanowski M., “Experimental 
verification of the modified Gran methods applicable to redox systems.”, Analytica 
Chimica Acta, 628 (2008) 181-189. Impact factor = 4,310 

29. Michałowski T., Wybraniec S., Toporek M., „The modified method of spectro-pehametric 
determination of dissociation constants.”, Chemia Analityczna (Warsaw), 53 (2008) 737-
742. Impact factor = 0,428 

30. Michałowski T., Borzęcka M., Toporek M., Wybraniec S., Maciukiewicz P., Pietrzyk A., 
“Quasistatic Processes in Non-Equilibrium Two-Phase Systems with Ternary Salts: II. 
Dolomite + Aqueous Media.”, Chemia Analityczna (Warsaw), 54 (2009) 1203-1217. 
Impact factor = 0,428 

31. Michałowski T., Pilarski B., Asuero A.G., Dobkowska A., Wybraniec S., “Determination 
of dissociation parameters of weak acids in different media according to the isohydric 
method.”, Talanta, 86 (2011) 447-451. Impact factor = 3,722 

 
b/ Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

W 1991 roku ukończyłem studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej 
Politechniki Krakowskiej z oceną bardzo dobrą. Tematem mojej pracy magisterskiej było 
„Zastosowanie techniki ekstrakcji do fazy stałej w preparacji zanieczyszczonych próbek 
wodnych celem analizy polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn w kapilarnej chromatografii 
gazowej GC-ECD.” 

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta 
naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Analitycznej i kontynuowałem badania nad 
analityką toksycznych organicznych zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem 
chromatografii gazowej, w tym zwłaszcza nad polichlorowanymi dibenzo-p-dioksynami i 
polichlorowanymi dibenzofuranami (zwyczajowo określanymi jako dioksyny) oraz 
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w spalinach, popiołach, 
osadach i innych próbkach pochodzenia przemysłowego, geologicznego i środowiskowego. 
Pierwszym efektem publikacyjnym z prowadzonych badań była praca nad zastosowaniem 
techniki ekstrakcji do fazy stałej w analizie dioksyn [20]. 

W roku 1993 odbyłem w University of Surrey (Faculty of Health and Medical Science, 
Chemical Sciences) w Guildford, w Wielkiej Brytanii, trzymiesięczny staż naukowy w 
ramach programu The Trans-European Mobility Scheme For University Studies (TEMPUS). 
W trakcie stażu uczestniczyłem w badaniach rozdzielania protein w chromatografii żelowej, 
w celu analizy ich frakcji na zawartość zaadsorbowanych metali na proteinach metodą 
indukcyjnie sprzężonej plazmy z detekcją spektrometrii mas (ICP-MS).  

Po powrocie ze stażu kontynuowałem badania organicznych zanieczyszczeń środowiska 
i wyjechałem na jednoroczny staż (lata 1993-1994) w Holandii. Prowadziłem tam badania nad 
pobieraniem próbek oraz analizą wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 
polichlorowanych bifenyli w powietrzu atmosferycznym. M. in. opracowałem i 
opublikowałem metodę pozwalającą na analizę w powietrzu atmosferycznym 



 
19 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o dużej rozpiętości temperatur wrzenia 
[21].  

Otrzymane rezultaty pozwoliły na zastosowanie metody rozcieńczenia izotopowego w 
analizie grup WWA o różnej lotności, przy równoczesnej analizie związków w fazie gazowej 
i stałej. Ponieważ pobór wszystkich związków następuje w jednym etapie, otrzymuje się 
wiarygodny profil stężeniowy względem wszystkich związków [21]. Prace te kontynuowałem 
w Polsce, gdzie prowadziłem pionierskie analizy dioksyn w krakowskim powietrzu 
atmosferycznym wykorzystując potencjał pracowni analityki dioksyn w naszym Zakładzie. 
Prowadziłem również badania emisji zanieczyszczeń powietrza obecnych w gazach 
wylotowych i popiele lotnym powstających w wyniku różnych procesów spalania. W 
publikacji [22] przedstawiłem wyniki badań analitycznych dioksyn w gazie wylotowym i 
popiele lotnym, powstałym po spalaniu węgla kamiennego w elektrociepłowni Zakładów 
Azotowych w Tarnowie. Określiłem wpływ dodatku związków chloroorganicznych (odpadów 
z produkcji polichlorku winylu) do spalanego węgla na formowanie dioksyn. 
Przedyskutowałem również wpływ obecności siarki zawartej w węglu na inhibitowanie 
procesu powstawania dioksyn podczas spalania [22].  

 
 Powyższe badania zakończyłem pracą doktorską w 1997 r. pod tytułem: 

„Środowiskowa analityka dioksyn i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 
powietrzu atmosferycznym” obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 
tym samym roku rozpocząłem pracę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w 
Zakładzie Chemii Analitycznej. 
 
c/ Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

Będąc na dwuletnim stażu podoktorskim w Ben-Gurion University of the Negev (Beer-
Sheva, Izrael) rozpocząłem badania aktywnych składników (m. in. insektycydów i związków 
użyźniających glebę) w preparatach z kontrolowanym uwalnianiem substancji (“controlled-
release systems”, CRS), wykorzystując wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) do 
analizy tych związków. 

Preparaty typu CRS w odniesieniu do pestycydów pozwalają na kontrolowane 
uwalnianie tych toksycznych składników do środowiska w określonym czasie, zwykle w 
ciągu kilku miesięcy lub lat. Jedną z głównych zalet stosowania preparatów CRS z 
agrochemicznymi składnikami zawierającymi pestycydy albo związki użyźniające jest 
możliwość utrzymywania aktywnego składnika w środowisku w odpowiednim stężeniu i 
wymaganym okresie czasu. Dodatkową, równie ważną zaletą stosowania preparatów CRS jest 
zredukowanie ujemnego działania ich aktywnych składników, zwłaszcza pestycydów, których 
zwiększające się stosowanie stwarza postępujące zagrożenie dla środowiska. Wynikiem tych 
prac jest cykl pięciu publikacji, nie wliczonych do mojej pracy habilitacyjnej [23-27]. W tym 
samym czasie po raz pierwszy zetknąłem się z problematyką roślinnych pigmentów betalain, 
która stała się tematem mojej pracy habilitacyjnej, omówionej powyżej.  

Brałem udział w pracach, w których zaproponowano i zastosowano w obliczeniach 
nowe oryginalne algorytmy, dotyczące nowych modyfikacji metody Grana oraz 
przedstawiono wyniki odnośnych badań doświadczalnych wykonanych techniką 
miareczkowania potencjometrycznego [28]. Zbadano m.in. wpływ błędu związanego z 
nachyleniem charakterystyki elektrody wskaźnikowej użytej w potencjometrycznym 
miareczkowaniu redoks na wyniki oznaczeń odpowiednich analitów. Zaproponowano nowe, 
czułe metody kalibracji tych elektrod.  

W ramach dalszych badań, współuczestniczyłem w opracowaniu modyfikacji dla 
spektrofotometryczno-potencjometrycznej metody określania stałej dysocjacji słabych 
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kwasów HL absorbujących światło w zakresie UV-Vis. Modyfikacja ta uwzględnia fakt, że w 
oznaczeniach pH-metrycznych wartość pH wiąże się z aktywnością, a nie ze stężeniem jonów 
H+. Na tej podstawie wyprowadzono wzory dla hybrydowej stałej dysocjacji oraz 
współczynników absorpcji molowych form HL i L- słabego kwasu [29].  
 Współuczestniczyłem również w badaniach symulacyjnych dotyczących zachowania 
się dolomitu jako nierównowagowej fazy stałej w roztworach wodnych [30]. W obliczeniach, 
wykonanych przy użyciu iteracyjnych programów komputerowych, wykorzystano całą 
dostępną wiedzę fizykochemiczną dotyczącą tych układów. Badano m.in. wpływ rozbieżnych 
wartości iloczynu rozpuszczalności dolomitu (znanych w literaturze) na ścieżki procesu 
rozpuszczania dolomitu w różnych, założonych wstępnie środowiskach wodnych i wskazano 
najbardziej prawdopodobny przebieg odnośnego procesu. Zaznaczyć należy, że 
doświadczalne badania składu fazowego odnośnych układów nie dostarczają wiarogodnych 
danych w przypadkach samorzutnego przebiegu odnośnego procesu [30].   

Brałem udział udział w opracowaniu nowej, bardzo czułej metody wyznaczania 
stałych dysocjacji kwasów w tzw. układach izohydrycznych, w których przebiegają wyłącznie 
reakcje kwasowo-zasadowe. Ta oryginalna metoda charakteryzuje się unikalną właściwością 
polegającą na tym, że przy odpowiednio dobranym składzie odpowiednich roztworów, pH i 
moc jonowa utworzonej z nich mieszaniny nie ulegają zmianie [31]. 

Od 2000 r., moją działalność dotyczącą badań toksycznych zanieczyszczeń środowiska 
ograniczyłem wyłącznie do licznych badań na zlecenie oraz opracowywania opinii i ekspertyz 
w tym zakresie. 
 
d/ Sumaryczny dorobek publikacyjny i konferencyjny 
 
W efekcie mojej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej jestem autorem 
lub współautorem: 
• 52 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w 
wydawnictwach zbiorowych (w tym 47 prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora),  

• 30 prac opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citations 
Reports, 

• 94 wystąpienia na konferencjach tematycznych (konferencje międzynarodowe – 53; 
konferencje krajowe – 41). 

 
e/ Dane bibliometryczne 
 
Dane dotyczące impact factors, liczby cytowań oraz indeksu Hirscha zostały zebrane na 
podstawie aktualnych informacji z serwisu Journal Citations Reports Science Edition oraz 
SCOPUS, dostępnych w serwisie Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej i na stronach 
www wydawnictw poszczególnych pozycji. 
 
Impact Factors publikacji znajdujących się w bazie Journal Citations Reports (stan na 
20.04.2012):  
• sumaryczny - 83,416 
• po doktoracie – 80,636 
• przed doktoratem – 2,780 
 
Cytowania: 
• moje prace były cytowane 187 razy przez tzw. autorów obcych  
• indeks Hirscha = 8 



 

  


