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1.  IMIĘ I NAZWISKO: Barbara Kusznierewicz

2.  POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE - Z PODANIEM NAZWY, MIEJSCA I 
 ROKU ICH UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

21.12.2007 – Doktor nauk chemicznych w zakresie chemii 
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej
  Tytuł pracy: „Wpływ obróbki kulinarnej na zawartość substancji bioaktywnych w białej 
 kapuście (Brassica oleracea var. capitata f. alba)” – rozprawa wyróżniona
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

24.07.2003 – Magister inżynier
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej  
  Tytuł pracy: „Próba izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych o strukturze 
 flawonoidów w kapuście świeżej i kwaszonej”
  Promotor: dr inż. Bogumiła Makuch
  Kierunek studiów: Biotechnologia 
  Specjalizacja – Analiza i ocena jakości żywności

3. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 
 NAUKOWYCH 

02.01.2009 – obecnie – Adiunkt
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii 
 Żywności
  Pracownik naukowo-dydaktyczny

03.05.2014 – 02.11.2014 – Urlop macierzyński

02.01.2008 – 31.12.2008 – Asystent
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii 
 Żywności
  Pracownik naukowo-dydaktyczny

4.  WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 
 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O 
 STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 2016 R. POZ. 882 ZE ZM. W 
 DZ. U. Z 2016 R.POZ.1311):

 Osiągnięcie naukowe stanowi cykl 12 powiązanych tematycznie publikacji dotyczących 
opracowania i wykorzystania metod chromatograficznego profilowania przeciwutleniaczy 
opublikowanych w latach 2011-2017. Artykuły wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 
przedstawione w punkcie B zostały  uszeregowane chronologicznie, natomiast opisane w punkcie C 
tematycznie. Sumaryczna wartość IF czasopism, w których opublikowane zostały prace (z roku 
publikacji) wynosi 26,229, natomiast liczba punktów ministerialnych 380.
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A) TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO:

Opracowanie i wykorzystanie metod otrzymywania chromatograficznych profili 
przeciwutleniaczy jako narzędzia służącego do oceny jakości próbek pochodzenia roślinnego
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C) OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ Z 
OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA

1. Wstęp i cel naukowy 

Wyniki badań pojawiające się w literaturze w ciągu dwóch ostatnich dekad wskazują 
jednoznacznie na kilka czynników środowiskowych, a także mechanizmów leżących u podstaw 
patogennych procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Wspólnym czynnikiem patogenezy 
wielu chorób jest stres oksydacyjny, stan organizmu, w którym ilość szkodliwych reaktywnych 
form tlenu (RFT), będących naturalną konsekwencją procesów oddechowych, ale też i reakcją 
organizmu na stany zapalne i egzogenne czynniki, takie jak zanieczyszczenie środowiska, 
przewyższa zdolność przeciwutleniaczy obecnych w organizmie do ich neutralizacji. Uszkodzenia 
DNA będące skutkiem utlenienia mogą prowadzić do mutacji, a zatem stanowić potencjalny 
czynnik inicjujący powstawanie nowotworów (Galadari i wsp., 2017). Utlenione lipidy  (szczególnie 
lipoproteiny  o niskiej gęstości, LDL) są prekursorami blaszki miażdżycowej, która tworzy się w 
naczyniach krwionośnych i przyczynia się do chorób układu sercowo-naczyniowego (Nowak i 
wsp., 2017). Uważa się, że stres oksydacyjny bierze udział również w patogenezie cukrzycy  (Wang 
i Hai, 2011) oraz chorób oczu związanych z wiekiem, takich jak jaskra czy katarakta (Nita i 
Grzybowski, 2016). Powstawanie RFT może być również skutkiem choroby, np. w przypadku 
choroby Alzheimera agregacja beta–amyloidu indukuje tworzenie nadtlenku wodoru (Yin i wsp., 
2004). Nadmierna produkcja RFT towarzyszy także radio- i chemioterapii nowotworów (Floyd i 
wsp., 2005, Schimmel i wsp., 2004). Stres oksydacyjny uważany jest również  za kluczowy w 
procesie starzenia się organizmu (Sohal i wsp., 2002). 

Do obrony przed RFT organizm wykorzystuje własny układ enzymatyczny oraz endogenne 
przeciwutleniacze. Dodatkowy element wzmacniający naturalną obronę ustroju stanowią 
przeciwutleniacze dostarczone w diecie. Właściwości takie posiada wiele substancji odżywczych 
pochodzenia roślinnego (szczególnie witaminy przeciwutleniające) oraz nieodżywczych, często 
określanych mianem naturalne substancje nieodżywcze (NSN). Wyniki badań epidemiologicznych 
wskazują, że długotrwałe spożywanie przeciwutleniaczy  może zapobiec lub opóźnić występowanie 
chorób zwyrodnieniowych. Prozdrowotne i ochronne właściwości naturalnych przeciwutleniaczy 
zostały dostrzeżone przez naukowców i zaowocowały rekomendacjami ogłoszonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) zalecającą spożywanie co najmniej 5 porcji warzyw i 
owoców dziennie. Rosnąca wiedza na temat znaczenia przeciwutleniaczy w diecie wzbudziła 
również zainteresowanie producentów żywnoś ci oraz suplementów diety, którzy zaczęli 
poszukiwać roślin o wysokim potencjale przeciwutleniającym. Pojawiło się w konsekwencji 
zapotrzebowanie na metody pozwalające na określenie potencjału przeciwutleniającego różnych 
surowców roślinnych. W odpowiedzi na to naukowcy opracowali kilka prostych metod 
analitycznych umożliwiających oznaczenie całkowitego potencjału przeciwutleniającego różnego 
rodzaju próbek żywności, ziół, suplementów diety, kosmetyków, czy też płynów ustrojowych. 
Najbardziej znane i najpowszechniej stosowane to metody spektrofotometryczne lub 
fluorymetryczne (Huang i wsp., 2005; Moon i Shibamoto, 2009). Pięć takich testów zyskało 

Barbara	Kusznierewicz		Załącznik	1

5



największą popularność: dwa z nich to testy oparte na pomiarze stopnia odbarwienia barwnych 
rodników - zielonego ABTS (2,2’-azynobis(3-etylobenzotiazolino-6-sulofonian) i fioletowego 
DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl), test wykorzystujący  odczynnik Folina-Ciocalteu’a 
reagujący  z aktywnymi grupami hydroksylowymi, test ORAC umożliwiający monitorowanie 
hamowania degradacji oksydacyjnej sondy fluorescencyjnej wywołanej przez wolne rodniki oraz 
metoda FRAP oparta na redukcji związku TPTZ (kompleksu żalazowo-2,4,6-tripirydylo-S-triazyny) 
(Kusznierewicz i wsp., 2006). Należy jednak podkreślić, że wszystkie wspomniane metody 
wykorzystują rodniki/utleniacze, które nie posiadają znaczenia fizjologicznego, co stanowi 
niewątpliwie ich ograniczenie podczas interpretacji mierzonych poziomów aktywności 
przeciwutleniającej w kontekście zdrowia człowieka. Niemniej jednak metody te mają wiele zalet, 
do których między innymi należy nieskomplikowana i szybka procedura oraz niski koszt 
odczynników i aparatury. W wielu sytuacjach, na przykład w produkcji żywności, są to metody jak 
najbardziej odpowiednie i wystarczająca do porównania potencjałów przeciwutleniających różnych 
próbek, dlatego w przypadku stosowania tych metod określanie aktywności przeciwutleniającej jest 
postrzegane jako wygodny sposób wykrywania związków redukujących w próbkach roślin i 
żywności, a nie jako wskaźnik ich aktywności biologicznej. 

Niemniej jednak wiele redukujących związków fitochemicznych jest rzeczywiście cennymi 
związkami bioaktywnymi, dlatego ich monitorowanie wzdłuż łańcucha produkcji żywności lub 
suplementów diety jest coraz częściej uznawane za ważną kwestię, szczególnie w przypadku tak 
zwanego funkcjonalnego przemysłu spożywczego. Jednak w tym przypadku określanie całkowitej 
aktywności przeciwutleniającej może nie dawać pełnego obrazu przemian poszczególnych cennych 
związków jakie zachodzą podczas przetwarzania surowca roślinnego. Dlatego istotne z tego punktu 
widzenia byłoby  zastosowanie takich narzędzi, które umożliwiłyby monitorowanie profilu 
przeciwutleniaczy. Możliwość wykonania takiego „odcisku palca” związków przeciwutleniających 
w materiale roślinnym dostarczyłaby już wielu istotnych informacji uzupełniających testy 
spektrofotometryczne w wiedzę jakie związki i w jakim stopniu wpływają na całkowity potencjał 
przeciwutleniający. Dodatkowo, w połączeniu równolegle z metodami spektroskopowymi, jak 
spektrometria mas (MS) mogłaby umożliwić identyfikację struktur analitów wykazujących 
właściwości przeciwutleniające. 
 Jedną z najstarszych technik separacyjnych wykorzystywanych do profilowania związków 
przeciwutleniających jest metoda bioautografii TLC. W tym przypadku do detekcji rozdzielonych 
na płytce przeciwutleniaczy  używa się najczęściej rodników DPPH (Takao i wsp., 1994; Gu i wsp., 
2009; Rossi i wsp., 2011), ABTS (Takao i wsp., 1994) oraz roztworu β-karotenu (Pratt i Miller, 
1984). Zastosowanie tego sposobu wykrywania przeciwutleniaczy, z jednej strony jest  tanią, prostą 
i szybką metodą przesiewową, z  drugiej jednak posiada pewne ograniczenia wynikające z trudności 
przy ilościowym oszacowaniu aktywności przeciwutleniającej rozdzielonych składników 
mieszaniny. Od roku 1999 zaczęły się pojawiać w literaturze doniesienia sugerujące możliwość 
zastosowania układu HPLC do detekcji on-line przeciwutleniaczy w wycieku z kolumny po reakcji 
z odpowiednim odczynnikiem (Dapkevicius i wsp., 1999). Od tego czasu regularnie pojawiały się 
artykuły dotyczące zastosowania luminolu, rodników ABTS i DPPH oraz odczynnika Folina-
Ciocalteu’a jako reagenty dodawane do eluatu HPLC (Koleva i wsp., 2000; Exarchou i wsp., 2006, 
Bartasiute i in., 2007, Kool i wsp., 2007, Milasiene i wsp., 2007, Niederlander i wsp., 2008, Shi i 
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wsp., 2009). Metody  on-line mają na celu nie tylko szybki pomiar aktywności antyoksydacyjnej, ale 
także profilowanie poszczególnych związków redukujących w złożonych mieszaninach po ich 
chromatograficznym rozdzieleniu. Najbardziej popularnymi odczynnikami dodawanymi do 
strumienia eluatu HPLC są roztwory rodników DPPH lub ABTS. W przypadku takiego podejścia, 
przeciwutleniacze obecne w próbce są wykrywane jako „negatywne piki” obrazujące spadek 
absorbancji dodawanych do eluatu rodników wskutek ich konwersji z barwnej do zredukowanej 
bezbarwnej formy. Proces przekształcania związku w pochodną przyjęło się określać w języku 
polskim terminem derywatyzacja od angielskiego słowa derivatisation. Wydaje się, że określenie to 
ze względu na zwięzłość należy do najczęściej używanych w polskim słowniku fachowym i z tego 
też  względu będzie stosowane w dalszym opisie, choć w praktyce analitycznej wykorzystywane są 
również takie terminy jak „upochadnianie” czy  też „konwersja chemiczna analitów”. Etap 
derywatyzacji post-kolumnowej realizowano za pomocą specjalnie skonstruowanych urządzeń, 
zazwyczaj składających się z pętli reakcyjnej zbudowanej z  teflonowej kapilary zasilanej 
roztworem reagenta przez dodatkową pompę strzykawkową. Prototypowe systemy derywatyzacji, 
nawet jeśli są bardzo skuteczne w danym laboratorium, uniemożliwiają jednak standaryzację 
międzylaboratoryjną, a zatem nie nadają się do rutynowych analiz właściwości 
przeciwutleniających wymaganych na przykład przez przemysł spożywczy. 

Dlatego też głównym celem moich badań było określenie przydatności dostępnego w handlu 
urządzenia do derywatyzacji post-kolumnowej oferowanego przez firmę Pickering Laboratories do 
profilowania przeciwutleniaczy w systemie on-line oraz dobór odpowiednich warunków 
derywatyzacji odczynnikami DPPH, ABTS oraz Folina-Ciocalteu’a podczas elucji izokratycznej i 
gradientowej. Przydatność opracowanej procedury jako narzędzia służącego do oceny jakości 
próbek pochodzenia roślinnego weryfikowałam z użyciem próbek rzeczywistych podczas ich 
chemicznej charakterystyki oraz podczas monitorowania przemian przeciwutleniaczy w trakcie 
uprawy lub obróbki procesowej.

2. Opracowanie metod otrzymywania chromatograficznych profili przeciwutleniaczy w systemie 
on-line

 Dostępny handlowo derywatyzator post-kolumnowy firmy Pickering Laboratories używany 
był głównie do rutynowych analiz aminokwasów, mykotoksyn, antybiotyków oraz pozostałości 
pestycydów i nawozów sztucznych (Grunau i Swiader, 1992; Soleimany i wsp., 2011; Cook i wsp., 
1999). Zastosowanie tego komercyjnego urządzenia sprzężonego z HPLC do detekcji on-line 
przeciwutleniaczy po raz pierwszy zostało opisane w publikacji nr H1 przedstawionej na liście 
osiągnięć. Ten rodzaj sprzętu automatycznie miesza strumień odcieku wypływającego z kolumny 
chromatograficznej ze strumieniem roztworu odczynnika. Osiąga się to za pomocą pompy 
strzykawkowej, która kończy  cykl napełniania przed wstrzyknięciem próbki i dostarcza odczynnik 
podczas analizy ze stałą szybkością. Zawór między pompą a reaktorem pomaga regulować 
przepływ odczynnika poprzez otwarcie odpowiednich portów w odpowiednim czasie. W przypadku  
monitorowania przeciwutleniaczy pomocny w ich oznaczaniu jest również chromatogram 
rejestrowany przed derywatyzacją. Dlatego w zaproponowanym w publikacji [H1] zestawie, zaraz 

Barbara	Kusznierewicz		Załącznik	1

7



po kolumnie a przed derywatyzatorem podłączyłam detektor DAD, umożliwiający rejestrowanie 
wszystkich rozdzielonych analitów posiadających grupy chromoforowe z jednoczesnym zbieraniem 
ich widm UV-Vis (Rys. 1). Za detektorem DAD mieszanina przepływa przez pętlę reakcyjną z 
szybkością wystarczającą do ilościowego zakończenia reakcji chemicznych. W dość częstych 
przypadkach, gdy reakcja przebiega bardzo wolno w temperaturze pokojowej, układ można 
ogrzewać. Po wyjściu z reaktora, strumień eluatu kierowany  jest do kolejnego detektora UV-Vis, 
gdzie absorbancja odcieku jest mierzona on-line przy analitycznej długości fali charakterystycznej 
dla rodnika ABTS czy DPPH lub produktów reakcji analitów z odczynnikiem F-C (734, 515 i 750 
nm, odpowiednio). W przypadku wszystkich tych indykatorów reakcja redukcji prowadzi do 
znacznego przesunięcia ich widma absorpcji UV-Vis, które może służyć do ilościowego obliczenia 
aktywności przeciwutleniającej rozdzielanych analitów.

Rys. 1 Schemat podłączenia zestawu HPLC z derywatyzatorem post-kolumnowym stosowany do profilowania 
przeciwutleniaczy w systemie on-line [na podstawie H1].

 W publikacji [H1] przedstawione zostały wyniki eksperymentów dotyczące doboru 
kluczowych parametrów procedury  analitycznej umożliwiających rozpoczęcie prób profilowania 
przeciwutleniaczy w systemie on-line. Wiarygodne i powtarzalne analizy metodą derywatyzacji 
post-kolumnowej można uzyskać pod warunkiem spełnienia dwóch głównych wymagań. Po 
pierwsze, zastosowany sprzęt  zapewnia stabilne warunki analizy z łatwym do kontrolowania 
składem odczynników derywatyzujących. Po drugie, analit  w eluacie opuszczającym kolumnę 
chromatograficzną reaguje z indykatorem w powtarzalny sposób, z możliwie 100% wydajnością w 
warunkach zoptymalizowanej procedury analitycznej. Dlatego moim pierwszym krokiem do 
profilowania przeciwutleniaczy on-line było ustalenie stężeń roztworów ABTS, DPPH i F-C 
odpowiednich do derywatyzacji przeciwutleniaczy wprowadzanych do systemu w określonym 
zakresie stężeń. Jako substancji testowej użyłam Troloxu - przeciwutleniacza stosowanego 
najczęściej w testach spektrofotometrycznych jako wzorzec odniesienia. Oprócz wymogu 
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gwarantującego zadowalające rozdzielenie analitów, konieczne było uwzględnienie innych 
ograniczeń wpływających na stężenie odczynników, takich jak ich rozpuszczalność i stabilność w 
eluacie HPLC, a także maksymalne robocze ciśnienie komercyjnego derywatyzatora (30 barów). 
Aby zachować zgodność z tymi ostatnimi, ustaliłam, że dla przepływu fazy ruchomej w HPLC na 
poziomie 0,7 mL/min, który  nadal zapewnia zadowalające rozdzielenie, najwyższa możliwa 
prędkości przepływu eluatu do odczynnika nie może przekraczać stosunku 7:1. Biorąc to pod 
uwagę, stężenie roztworów podstawowych odczynników dostosowałam w oparciu o analizy 
roztworu Troloxu dozowanego w objętości 2 µL i stężeniu 4 mM. Na rysunku 2 przedstawiłam 
zmiany pola powierzchni piku tego związku po procesie derywatyzacji w zależności od użytego w 
tym procesie stężenia indykatora wprowadzanego do eluatu. 

Rys. 2 Zmiany pola powierzchni piku Troloxu (2 µL, 4 mM) po procesie derywatyzacji w zależności od stężenia 
użytego reagenta (ABTS, DPPH lub F-C) wyznaczone przy użyciu HPLC sprzężonego z derywatyzatorem post-
kolumnowym. Punkty są średnimi trzech niezależnych eksperymentów; odchylenie standardowe nie przekraczało 
odpowiednio 2% w przypadku ABTS i F-C oraz 4%  w przypadku DPPH [na podstawie H1].

W przypadku rodników DPPH i ABTS, nie było zmian w polach powierzchni piku Troloxu dla 
stężeń reagentów przekraczających 25% (v/v) roztworu podstawowego w metanolu. Dlatego do 
dalszych analiz  wybrałam 30% (v/v) roztwory obu rodników (1,5 mM i 2,1 mM dla DPPH i ABTS, 
odpowiednio). W przypadku odczynnika F-C nie zaobserwowano takiego plateau. Jednakże wzrost 
stężenia F-C powyżej 50% (v/v) handlowego roztworu w wodzie powodował krystalizację soli w 
układzie, dlatego w późniejszych oznaczeniach stosowałam 40% (v/v) roztwór tego reagenta.
 Czas i temperatura są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wydajność reakcji 
derywatyzacji. Ten pierwszy jest determinowany między innymi przez prędkość przepływu fazy 
ruchomej, która jest  dostosowywana tak, aby  zapewnić właściwe rozdzielenie chromatograficzne 
analitów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na czas reakcji derywatyzacji jest również objętość 
pętli reakcyjnej. W przypadku moich badań użyłam pętli reakcyjnej o objętości 0,5 mL stanowiącej 
podstawowy element wyposażenia komercyjnego derywatyzatora post-kolumnowego. Ostateczne 
natężenie przepływu odczynników w pętli reakcyjnej ustaliłam na poziomie 0,8 mL/min, co 
pozwoliło na około jednominutowy  czas reakcji. Na wydajność reakcji derywatyzacji oprócz czasu 
ma również  wpływ temperatura. Zastosowanie profesjonalnego, programowalnego urządzenia do 
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derywatyzacji umożliwia precyzyjne regulowanie temperatury reaktora w szerokim zakresie. Aby 
określić optymalną temperaturę derywatyzacji dla każdego badanego odczynnika przeprowadziłam 
reakcję z wybranymi, znanymi przeciwutleniaczami w zakresie temperatur od 30 do 130°C. Na 
rysunku 3 przedstawiłam pola powierzchni pików wybranych przeciwutleniaczy zarejestrowane po 
procesach derywatyzacji prowadzonych przy różnych temperaturach reaktora w systemie on-line i 
elucji izokratycznej. 

Rys. 3 Wpływ temperatury na wydajność reakcji derywatyzacji wybranych przeciwutleniaczy z DPPH, ABTS i F-C w 
wycieku z kolumny HPLC przy stałym składzie fazy ruchomej. Wartości są średnimi ± odchylenie standardowe z trzech 
niezależnych eksperymentów. (TRX - Trolox, AA - kwas askorbinowy, GA - kwas galusowy, CA - kwas kawowy, 
CAT - (+) katechina, LUT - luteolina, MYR - myrycetyna, CGA - cyjanidyno-3-O-galaktozyd [na podstawie H1].

 Wszystkie testowane związki wykazywały odmienną kinetykę reakcji względem 
odczynników DPPH, ABTS i F-C. W przypadku derywatyzacji odczynnikiem DPPH, pola 
powierzchni pików testowanych analitów były największe gdy proces ten prowadzono przy 50°C. 
Natomiast w przypadku odczynników ABTS i F-C wzrost temperatury reakcji z reguły zwiększał 
jej wydajność. Ustaliłam zatem, że procesy derywatyzacji odczynnikiem DPPH najkorzystniej jest 
prowadzić przy 50°C, natomiast  odczynnikami ABTS i F-C przy  130°C. Na rysunku 4 zestawiono 
przykładowe chromatogramy otrzymane dla Troloxu o różnym stężeniu przed i po reakcji z 
poszczególnymi odczynnikami derywatyzującymi przy ustalonych temperaturach reakcji. 
Aktywność redukująca Troloxu w stosunku do rodników DPPH i ABTS znajduje odzwierciedlenie 
jako „ujemny” pik na chromatogramach rejestrowanych odpowiednio przy 515 i 734 nm (Rys. 4 B i 
C). W przypadku derywatyzacji za pomocą odczynnika F-C, Trolox podobnie jak inne związki 
posiadające aktywną grupę hydroksylową tworzy barwny kompleks, który widoczny jest jako 
„dodatni” pik na chromatogramie rejestrowanym przy 750 nm (Rys. 4 D). 
 Zastosowanie podwyższonej temperatury podczas derywatyzacji analitów wykazujących 
aktywność przeciwutleniającą może budzić wątpliwości ze względu na ich niską stabilność 
termiczną. Z tego względu w ramach badań opisanych w publikacji [H1] przeprowadziłam 
eksperyment, który dowiódł, iż krótkotrwała (1 min) ekspozycja badanych substancji na wysoką 
temperaturę w systemie on-line nie powodowała ich degradacji.
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Rys. 4 Chromatograficzne profile otrzymane dla różnych stężeń Troloxu (4,0 - 0,6 mM) dozowane do układu 
sekwencyjnie (2 µL) i analizowane w warunkach izokratycznych. Chromatogramy rejestrowane były przed 
derywatyzacją (A) i po derywatyzacji za pomocą odczynników DPPH (B), ABTS (C) i F-C (D). Derywatyzację 
przeprowadzono w temperaturach określonych jako optymalne dla każdego odczynnika: 50°C dla DPPH oraz 130°C 
dla ABTS i F-C [na podstawie H1].

 Próbkami najczęściej analizowanymi w przypadku oznaczeń aktywności przeciwutleniającej 
są ekstrakty roślinne. Próbki takie są najczęściej złożoną mieszaniną fitozwiązków o różnych 
właściwościach chemicznych, dlatego też ich rozdzielenie chromatograficzne prowadzone jest 
zazwyczaj przy zastosowaniu elucji gradientowej. Derywatyzacja takich analitów w wycieku z 
kolumny w systemie on-line wiąże się z ciągłymi zmianami składu eluatu, dlatego też bardzo 
istotnym czynnikiem gwarantującym otrzymanie czytelnych profili przeciwutleniaczy  jest 
zastosowanie odczynnika derywatyzującego stabilnego w mediach o zmiennej polarności. W celu 
oceny możliwości zastosowania systemu HPLC w połączeniu z derywatyzatorem post-
kolumnowym do otrzymywania profili przeciwutleniaczy przy zastosowaniu elucji gradientowej 
wykonałam eksperyment pozwalający ocenić stabilność testowanych reagentów DPPH, ABTS i    
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F-C w mieszaninach o różnym składzie. W tym celu zbadałam wpływ najczęściej używanych do 
elucji gradientowej składników fazy ruchomej (tj. metanolu, wody i kwasu mrówkowego) w 
oczekiwanych w eluacie proporcjach na absorbancję mieszaniny z dodatkiem odpowiedniego 
odczynnika derywatyzującego. Uzyskane wyniki wskazują, że w mieszaninach o różnym stężeniu 
metanolu najbardziej stabilny spośród trzech badanych reagentów był odczynnik ABTS (Rys. 5).

 
Rys. 5 Zmiany absorbancji mieszaniny składników eluatu i trzech różnych reagentów w funkcji różnych proporcji 
metanolu w wodzie z dodatkiem kwasu mrówkowego, monitorowane przy 515 nm, 734 nm i 750 nm, odpowiednio dla 
DPPH ABTS i F-C [na podstawie H1].

Stwierdzenie to jest  zgodne z wynikami Koleva i wsp. (2001), która zasugerowała, że fazę ruchomą 
HPLC zawierającą do 100% rozpuszczalnika organicznego (metanolu lub acetonitrylu) i o pH 
zredukowanym do 3 można zastosować zarówno w przebiegu izokratycznym, jak i gradientowym z 
ABTS jako odczynnikiem do derywatyzacji. Użyteczność ABTS do wykrywania przeciwutleniaczy 
w systemie on-line wykazano wcześniej dla różnych rodzajów próbek, na przykład ekstraktów 
kawy (Stalmach i wsp., 2006), ziół (Exarchou i wsp., 2006) lub jagód (Borges i in., 2010). 
 Niestety w przypadku rodnika DPPH jego stabilność, a zatem i absorbancja eluatu, okazały 
się silnie zależeć od stężenia składników fazy ruchomej (metanolu i wody z dodatkiem kwasu 
mrówkowego) (Rys. 5). Dlatego też  zastosowanie tego odczynnika do derywatyzacji post-
kolumnowej HPLC w warunkach gradientowych zwykle stosowanych do rozdzielania 
przeciwutleniaczy w materiale roślinnym może być zatem bardzo kłopotliwe. Rodnik DPPH nie 
rozpuszcza się w wodzie dlatego zastosowanie bardziej polarnej fazy ruchomej wiąże się z 
obniżoną absorbancją mieszaniny reakcyjnej. Z kolei gradientowy spadek polarności fazy ruchomej 
podczas analizy  RP-HPLC powoduje ciągły wzrost absorbancji mieszaniny po wprowadzeniu 
strumienia odczynnika DPPH, co może negatywnie wpływać na jakość profili przeciwutleniaczy 
poprzez wyraźny dryf linii bazowej. Szczegółowo wady stosowania odczynnika DPPH do 
profilowania przeciwutleniaczy on-line zostały przedstawione w publikacji numer H2 wymienionej 
na liście osiągnięć. W publikacji tej wzięłam pod uwagę ograniczenia stosowania tego reagenta 
wynikające z braku możliwości rozpuszczenia go w wodzie oraz jego niestabilności w niskim pH. 
Mając to na względzie podjęłam próbę wykonania profili przeciwutleniaczy dla mieszanin 
związków wzorcowych typowych dla różnych próbek roślinnych dopasowując skład fazy ruchomej 
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w taki sposób, by nie doprowadzić do wytrącenia się reagenta DPPH w układzie. W pierwszym 
przypadku zastosowałam dodatek kwasu mrówkowego do fazy ruchomej w ilości nie 
przekraczającej 0,3%. Taka ilość kwasu ograniczyła możliwość dodania wody do fazy ruchomej w 
ilości większej niż 70%, ponieważ powyżej tej wartości wprowadzany  post-kolumnowo DPPH 
ulegał krystalizacji. Taki skład fazy ruchomej umożliwił rozdzielenie 16 z 21 substancji 
wzorcowych. Ograniczona ilość kwasu i tym samym zbyt wysokie pH fazy  ruchomej 
uniemożliwiło rozdzielenie głównie związków należących do grupy  antocyjanów - naturalnych 
barwników polifenolowych typowych dla np. owoców jagodowych. W przypadku tych analiz 
derywatyzacja odczynnikiem DPPH umożliwiła otrzymanie profili przeciwutleniaczy  jednak ich 
jakość była niska ze względu na wyraźny  dryf linii bazowej. W drugim podejściu zmieniłam skład 
fazy  ruchomej tak, aby  nie zawierała dodatku kwasu. Wyższe pH w tym przypadku umożliwiło 
zastosowanie bardziej polarnej fazy  ruchomej poprzez dodanie wody do metanolu w ilości 90%. W 
tych warunkach reagent DPPH jeszcze nie wytrącał się w układzie. Jednak wyższe pH z jednej 
strony odpowiednie dla odczynnika DPPH z drugiej strony okazało się nieodpowiednie do 
rozdzielania składników mieszanin wzorcowych. Większość pików na chromatogramie, szczególnie 
tych pochodzących od kwasów fenolowych i antocyjanów, charakteryzowała się niską 
rozdzielczością. Niska kwasowość fazy ruchomej wyklucza zatem zastosowanie odczynnika DPPH 
do derywatyzacji post-kolumnowej bardzo ważnych przeciwutleniaczy  jakimi są antocyjany. 
Według standardowej metody IFU Nr 71 (1998) stosowanej do analizy soków owocowych faza 
ruchoma umożliwiająca rozdzielenie tych związków w układzie RP-HPLC powinna zawierać kwas 
mrówkowy w stężeniu od 5-10%. Niskie pH fazy ruchomej nie wyklucza jednak zastosowania 
dwóch pozostałych testowanych odczynników tzn. ABTS i F-C do derywatyzacji post-kolumnowej. 
Jednak w przypadku odczynnika F-C należy mieć na uwadze, iż reagent ten w fazie ruchomej o 
niskiej polarności może krystalizować w układzie (Rys. 5). Z tego względu zalecane jest 
stosowanie wodnej fazy  ruchomej z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego nie większym niż 
80%. 
 Jak już  wcześniej wspomniałam temperatura jest najważniejszym czynnikiem wpływającym 
na kinetykę, a tym samym na kompletność reakcji derywatyzacji podczas trwania analizy. W 
ramach doświadczeń opisanych w publikacji [H2] zbadałam wpływ temperatury  derywatyzacji 
przeciwutleniaczy na jej wydajność podczas prowadzenia procesu chromatograficznego z elucją 
gradientową. Uzyskane wyniki pokryły  się z tymi uzyskanymi podczas analiz substancji 
wzorcowych w warunkach elucji izokratycznej [H1] i wskazały  również temperatury 50°C dla 
DPPH oraz 130°C dla ABTS i F-C jako najbardziej odpowiednie do reakcji derywatyzacji. Na 
rysunku 6 przedstawiłam profile przeciwutleniaczy dla przykładowych próbek mieszanin substancji 
wzorcowych otrzymane przy zastosowaniu odczynników ABTS i F-C - wybranych jako te 
najbardziej odpowiednie przy stosowaniu elucji gradientowej. Dodatkowo w tabeli  1 pochodzącej z 
publikacji [H2] przedstawiłam podsumowanie zoptymalizowanych parametrów analitycznych dla 
wszystkich trzech badanych odczynników indykatorowych w kontekście profilowania 
antyoksydantów w trybie on-line.
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Rys. 6 Profile chromatograficzne czterech mieszanin standardowych związków fenolowych rozdzielonych przy 
zastosowaniu elucji gradientowej za pomocą zestawu HPLC i rejestrowane przed (czarny kolor) i po derywatyzacji 
post-kolumnowej za pomocą odczynników ABTS (zielony kolor) lub F-C (niebieski kolor).  Numery pików 
odpowiadają związkom: 1 - kwas galusowy;  2 - kwas protokatechowy; 3 - kwas chlorogenowy; 4 - kwas kawowy; 5 
- kwas ferulowy, 6 - kwas synapowy; 7 - rezweratrol; 8 - moryna; 9 - floretyna; 10 - apigenina; 11 - (+)katechina; 
12 - (-)epikatechina; 13 - rutyna; 14 - myrecytyna; 15 - naringenina; 16 - luteolina; 17 - cyjanidyno-3-O-galaktozyd; 
18 - cyjanidyno-3-O-glukozyd; 19 - chlorek cyjanidyny; 20 - genisteina; 21 - kamferol [na podstawie H2].

Tabela 1. Podsumowanie proponowanych optymalnych warunków derywatyzacji [na podstawie H2]Tabela 1. Podsumowanie proponowanych optymalnych warunków derywatyzacji [na podstawie H2]Tabela 1. Podsumowanie proponowanych optymalnych warunków derywatyzacji [na podstawie H2]Tabela 1. Podsumowanie proponowanych optymalnych warunków derywatyzacji [na podstawie H2]Tabela 1. Podsumowanie proponowanych optymalnych warunków derywatyzacji [na podstawie H2]

ABTS DPPHDPPH F-C

Długość fali (nm) 734 515515 750

Prędkość przepływu reagenta (mL/min) 0,1 0,10,1 0,1

Stężenie reagenta* 2,1 mM 
w metanolu

0,15 mg/mL 
w metanolu
0,15 mg/mL 
w metanolu

40% (v/v) 
w wodzie

Prędkość przepływu fazy ruchomej (mL/min) 0,7 0,70,7 0,7

Zawartość rozpuszczalnika organicznego w fazie ruchomej (%) 0-100 30-100 10-100 0-80

Zawartość kwasu mrówkowego w fazie ruchomej (%) ≤5 ≤0.3 0 ≤5

Temperatura reaktora (°C) 130 50 130 130

Elucja izokratyczna + + + +

Elucja gradientowa + +/- + +

*Stężenie odczynnika do derywatyzacji jest odpowiednia do oznaczania związków o aktywności antyoksydacyjnej nie wyższej niż 
0,008 µmol Troloxu dozowanego do układu (4 mM Troloxu, objętość dozowanej próbki 2 µL).
*Stężenie odczynnika do derywatyzacji jest odpowiednia do oznaczania związków o aktywności antyoksydacyjnej nie wyższej niż 
0,008 µmol Troloxu dozowanego do układu (4 mM Troloxu, objętość dozowanej próbki 2 µL).
*Stężenie odczynnika do derywatyzacji jest odpowiednia do oznaczania związków o aktywności antyoksydacyjnej nie wyższej niż 
0,008 µmol Troloxu dozowanego do układu (4 mM Troloxu, objętość dozowanej próbki 2 µL).
*Stężenie odczynnika do derywatyzacji jest odpowiednia do oznaczania związków o aktywności antyoksydacyjnej nie wyższej niż 
0,008 µmol Troloxu dozowanego do układu (4 mM Troloxu, objętość dozowanej próbki 2 µL).
*Stężenie odczynnika do derywatyzacji jest odpowiednia do oznaczania związków o aktywności antyoksydacyjnej nie wyższej niż 
0,008 µmol Troloxu dozowanego do układu (4 mM Troloxu, objętość dozowanej próbki 2 µL).
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 Kolejnym doświadczeniem przedstawionym w obu publikacjach [H1 i H2] było 
sprawdzenia możliwości ilościowego oznaczania aktywności przeciwutleniającej analitów 
widocznych na chromatograficznych profilach otrzymanych w ustalonych warunkach po 
derywatyzacji odczynnikami ABTS, DPPH i F-C. W tym celu pola powierzchni pików wzorcowych  
przeciwutleniaczy po derywatyzacji, analizowanych zarówno przy stałym [H1] jak i zmiennym 
[H2] składzie fazy ruchomej HPLC, przeliczyłam na równoważniki Troloxu (ang. Trolox 
equivalents) korzystając z równania krzywej kalibracyjnej sporządzonej w oparciu o 
chromatogramy tego wzorca przedstawione na rysunku 4. Wyniki uzyskane metodą on-line 
porównałam z wartościami otrzymanymi dla tych samych związków za pomocą standardowych 
testów spektrofotometrycznych (off-line). Aktywność przeciwutleniająca substancji wzorcowych 
wyrażona jako TE oznaczona dla wzorcowych substancji w analizach on-line w wielu przypadkach 
była bardzo podobna do tych wyznaczonych w analizach off-line. Często jednak niektóre wartości 
były nieco wyższe lub niższe niż te otrzymywane off-line, co wskazywać może na zróżnicowany 
wpływ takich parametrów, jak czas, temperatura i środowisko reakcji na wydajność derywatyzacji 
różnych związków. Na uwagę zasługuje jednak silna korelacja między  wartościami TE uzyskanymi 
z pomiarów on- i off-line. Współczynniki Pearsona wyznaczone dla związków analizowanych w 
warunkach elucji izokratycznej wynosiły: 0,92; 0,97 i 0,85 [H1], natomiast dla związków w 
mieszaninach rozdzielanych przy elucji gradientowej: 0,92; 0,85 i 0,90 [H2], odpowiednio dla 
odczynników ABTS, DPPH i F-C.

3. Wykorzystanie derywatyzacji post-kolumnowej do profilowania przeciwutleniaczy próbek 
pochodzenia roślinnego w systemie on-line

 Opisana w publikacjach H1 i H2 procedura derywatyzacji post-kolumnowej posłużyła w 
dalszych etapach badań do profilowania chromatograficznego przeciwutleniaczy w różnego rodzaju 
próbkach roślinnych. W ramach publikacji wskazanych na liście osiągnięć wykorzystałam 15 
różnych rodzajów roślin. Profile przeciwutleniaczy wykonywałam dla materiału roślinnego 
przygotowywanego do analiz w różny sposób. Były  to zarówno soki tłoczone z całych owoców, 
ekstrakty rozpuszczalnikowe z różnych części morfologicznych roślin bądź, też napary wodne. 
Przeprowadzone badania miały między innymi na celu charakterystykę chemiczną surowców 
roślinnych do badań biologicznych, porównanie odmian pod kątem zawartości substancji 
bioaktywnych oraz określanie wpływu dojrzałości, warunków uprawy lub obróbki procesowej na 
jakość prozdrowotną surowca roślinnego.

3.1  Wykorzystanie chromatograficznych profili przeciwutleniaczy do chemicznej charakterystyki 
materiału roślinnego

 Chemiczna charakterystyka próbek roślinnych pod kątem zawartości substancji biologicznie 
aktywnych opiera się głównie na analizach jakościowych i ilościowych fitozwiązków z 
wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektroskopowych. Połączenie tych technik 
dodatkowo z metodami określającymi aktywność biologiczną poszczególnych składników 
mieszaniny, czyli tzw. metodami ukierunkowanymi na efekt (EDA, effect directed analysis) 
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dostarcza bardzo ważnych informacji na temat potencjału prozdrowotnego badanego materiału. Za 
jedną z takich metod można uznać derywatyzację za pomocą odczynników ABTS i F-C analitów w 
wycieku z kolumny umożliwiającą otrzymywanie profili przeciwutleniaczy próbek w systemie on-
line. Zastosowanie tej metody wzbogaca wyniki jakościowe i ilościowe fitozwiązków o informacje, 
który z tych analitów i w jakim stopniu wpływa na aktywność przeciwutleniającą analizowanej 
próbki.
 Proponowane w publikacjach H1 i H2 podejście analityczne zostało przetestowane na 
próbkach ekstraktów rozpuszczalnikowych z owoców aronii, śliwy mirabelki oraz śliwy tarniny. Na 
rysunku 7 przedstawiłam uzyskane profile chromatograficzne zarejestrowane przed i po 
derywatyzacji odczynnikami ABTS i F-C.  

 
Rys. 7 Profile chromatograficzne ekstraktów rozpuszczalnikowych z owoców aronii (A) śliwy mirabelki (B) i śliwy 
tarniny (C) otrzymane przy zastosowaniu techniki  HPLC i rejestrowane przed (czarny kolor) i po derywatyzacji post-
kolumnowej za pomocą odczynników ABTS (zielony kolor) lub F-C (niebieski kolor). Numery pików odpowiadają 
związkom: 1 - pochodna kwasu hydroksycynamonowego; 2 - pochodna kwasu hydroksybenzoesowego; 3 -
(+)katechina; 4 - kwas chlorogenowy; 5 - kwas kawowy; 6 - (-)epikatechina; 7 - cyjanidyno-3-O-galaktozyd; 8 - 
cyjanidyno-3-O-glukozyd; 9 - cyjanidyno-3-O-arabinozyd; 10 - pochodna cyjanidyny; 11 - hyperozyd; 12 - rutyna; 13 - 
moryna [na podstawie H1, H2].

Otrzymane wyniki wskazywały, iż związkami o najwyższej aktywności przeciwutleniającej w 
analizowanych próbkach były polifenole z grupy antocyjanów oraz katechin (falawan-3-oli). W 
przypadku analizowanych ekstraktów porównałam ich całkowitą aktywność przeciwutleniającą 
wyznaczoną w systemie on-line jako sumę pików po derywatyzacji i po przeliczeniu na zawartość 
równoważników Troloxu z aktywnością przeciwutleniającą wyznaczoną w tych samych 
jednostkach testami spektrofotometrycznymi (off-line). Bardzo duże różnice między tymi 
wartościami zaobserwowano w przypadku tarniny, gdzie aktywność przeciwutleniająca oznaczona 
off-line była kilkakrotnie wyższa niż  ta wyznaczona on-line. Te rozbieżne wyniki można 
wytłumaczyć faktem, że aktywności pojedynczych przeciwutleniaczy w żywności niekoniecznie 
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odzwierciedlają ich całkowitą zdolność antyoksydacyjną, która zależy  również  od synergicznych 
oddziaływań między różnymi cząsteczkami obecnymi na przykład w próbkach roślinnych 
(Pellegrini i wsp., 2003). Tak więc, kolejną zaletą oznaczania aktywności antyoksydacyjnej w 
systemie on-line w połączeniu z testami do oznaczeń całkowitej aktywności może być wskazanie 
korzystnych interakcji pomiędzy składnikami. Taka wiedza mogłaby dostarczyć podstaw do 
zaprojektowania kompozycji związków fitochemicznych o zwiększonym potencjale 
przeciwutleniającym.
 Wykonanie chromatograficznych profili przeciwutleniaczy również okazało się użyteczne 
podczas porównania fitokompleksu różnych genotypów jagody kamczackiej z odmianami jagód 
typowych dla rejonu Polski [H4]. W tym przypadku chromatograficzne profile przeciwutleniaczy 
wykonałam wykorzystując dwie różne techniki chromatografii cieczowej. Jedną z nich była 
bioautografia TLC z wizualizacją przeciwutleniaczy przy pomocy rodnika DPPH (Rys. 8). Takie 
podejście jest alternatywą do derywatyzacji post-kolumnowej i stanowi nieskomplikowany, tani, nie 
wymagający  drogiego sprzętu sposób na szybkie wizualne porównanie profili przeciwutleniaczy w 
kilku próbkach jednocześnie. Detekcję przeciwutleniaczy na płytkach można przeprowadzić 
zarówno odczynnikiem DPPH, jak i ABTS czy F-C. W przypadku zastosowania barwnych 
rodników miejsce retencji przeciwutleniacza na płytce widoczne jest  jako odbarwiona plamka 
odpowiednio na fioletowym dla DPPH bądź  zielonym dla ABTS tle. Stosując odczynnik F-C do 
detekcji, rozdzielone na płytce związki z aktywnymi grupami hydroksylowymi będą widoczne 
wówczas w postaci niebieskich plamek.

   
Rys. 8 Chromatogramy TLC otrzymane dla ekstraktów metanolowych różnych polskich odmian jagody kamczackiej 
(WL, BL, ZL, WO, BO, JO, 46-O, 44-O), dzikiej borówki czarnej (WB) i borówki bagiennej (BB): (A) profile 
antocyjanów (bez chemicznej detekcji); (B) profile przeciwutleniaczy (wizualizowane za pomocą roztworu DPPH) 
[zapożyczone z H4].
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Zastosowanie techniki TLC ze wspomnianą wyżej detekcją chemiczną, umożliwia porównanie 
profili przeciwutleniaczy między różnymi gatunkami lub odmianami roślin, a także monitorowanie 
ich jakościowych i ilościowych zmian podczas przetwarzania. Na przykład z powodzeniem 
zastosowałam takie podejście TLC z wizualizacją przeciwutleniaczy za pomocą roztworu 
metanolowego DPPH do monitorowania powstawania nowych przeciwutleniaczy podczas 
fermentacji lub obróbki termicznej kapusty  (Kusznierewicz i wsp., 2010). W przypadku badań 
opisanych w publikacji H4 technikę TLC z wizualizacją chemiczną chromatogramów 
zastosowałam do wstępnego profilowania antocyjanów i innych składników przeciwutleniających 
w różnych genotypach jagody kamczackiej uprawianej w północnej Polsce oraz dodatkowo w 
ekstraktach z dzikiej borówki czarnej i borówki bagiennej (Rys. 8). Uzyskane profile antocyjanów 
były podobne dla wszystkich analizowanych genotypów jagody kamczackiej i charakteryzowały się 
obecnością jednego dominującego związku (Rys. 8 A), podczas gdy profile jagód dziko rosnących 
były całkiem inne i posiadały bardziej zmienny skład tych barwników. Chociaż skład jakościowy 
profili przeciwutleniaczy wyglądał podobnie w obrębie badanych odmian jagody  kamczackiej (Rys. 
8 B), to już ilości poszczególnych związków redukujących różniły się znacząco. Profile 
przeciwutleniaczy wykonane dla ekstraktów z borówki czarnej i borówki bagiennej wskazały 
obecność dodatkowo innych związków redukujących nie występujących w jagodzie kamczackiej. 
Więcej informacji ilościowych i jakościowych na temat przeciwutleniaczy dostępnych w próbkach 
jagód dostarczyło zastosowanie kolejnej metody  - czyli techniki HPLC z derywatyzacją post-
kolumnową za pomocą odczynnika ABTS i F-C. Dodatkowo, prowadzone równolegle analizy w 
tych samych warunkach chromatografowania, ale z detekcją za pomocą spektrometru mas 
umożliwiły identyfikację głównych przeciwutleniaczy występujących w ekstraktach. Na rysunku 9 
przedstawiłam przykładowe chromatogramy próbek dzikiej borówki czarnej, borówki bagiennej 
oraz jagody kamczackiej, które uzyskałam podczas profilowania przeciwutleniaczy  on-line. Jak 
można zauważyć na wszystkich przedstawionych chromatogramach otrzymanych w wyniku 
derywatyzacji post-kolumnowej, antocyjany  są główną grupą związków odpowiedzialną za 
aktywność przeciwutleniającą badanych próbek jagodowych. Polifenole należące do grupy 
pochodnych kwasu hydroksycynamonowego oraz flawonoli już w mniejszym stopniu wpływały na 
całkowitą aktywność analizowanych ekstraktów. Profilowanie chromatograficzne w powiązaniu z 
chemiczną detekcją redukujących analitów pozwoliło wskazać, które składniki mieszaniny mogą 
być odpowiedzialne za potencjał antyoksydacyjny próbek roślin i w jakim stopniu. Jednak metody 
spektrofotometryczne, które pozwalają na wyznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego 
mieszaniny, mogą ujawnić pewne synergiczne interakcje między różnymi cząsteczkami. Takie 
interakcje miały miejsce między polifenolowymi składnikami a innymi związkami obecnymi w 
próbce, np. w opisywanej wcześniej śliwie tarninie [H2]. Aby dowiedzieć się, czy  takie dodatkowe 
interakcje miały miejsce w przypadku fitozwiązków obecnych w analizowanych owocach 
jagodowych porównałam całkowity potencjał antyoksydacyjny ekstraktów metanolowych z tych 
owoców, mierzony za pomocą testów spektrofotometrycznych (off-line) oraz w systemie on-line w 
wycieku z kolumny HPLC. Uzyskane na tym etapie wyniki nie potwierdziły jednak jednoznacznie 
przewidywanych interakcji. Wartości uzyskiwane w pomiarach przeprowadzonych dla reakcji z 
rodnikiem ABTS oraz odczynnikiem F-C dla mieszanin (off-line) i obliczone jako suma aktywności 
poszczególnych związków (on-line) były bardzo podobne. 
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Rys. 9 Przykładowe chromatogramy HPLC-DAD antocyjanów (525 nm) i innych polifenoli (325 nm) otrzymane dla 
wybranych próbek jagód (górne chromatogramy w każdej serii) zestawione wraz z profilami przeciwutleniaczy 
uzyskanymi w systemie on-line za pomocą odczynników F-C (750 nm, niebieskie chromatogramy) lub ABTS (743 nm, 
zielone chromatogramy). Analizy chromatograficzne przeprowadzono dla ekstraktów borówki czarnej (A), borówki 
bagiennej (B) oraz jagody kamczackiej odmiany Jolanta (C). Numery pików oznaczają związki wymienione w tabeli 1 
w publikacji H4.
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 Charakterystyka chemiczna materiału roślinnego wzbogacona w chromatograficzne profile 
przeciwutleniaczy okazała się również niezbędna przy formułowaniu wniosków z badań  
biologicznych prowadzonych przez naukowców z Norwegii i Słowacji. Badacze z ośrodka NILU w 
Norwegii oraz grupa naukowców ze Słowackiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Comenius 
zwrócili się do mnie z prośbą o przeprowadzenie chemicznej charakterystyki próbek ziół będących 
przedmiotem ich biologicznych badań. Ta międzynarodowa współpraca zaowocowała trzema 
publikacjami oznaczonymi numerami H5, H6 i H12 na liście osiągnięć. W ramach badań opisanych 
w artykule H5 za pomocą techniki HPLC-DAD-MS dokonałam ilościowej i jakościowej analizy 
głównych metabolitów wtórnych występujących w wodnych i metanolowych ekstraktach z 
kwiatów i pędów goryczki trojeściowej (Gentiana asclepiadea). Dodatkowo dla tych próbek 
wykonałam profile przeciwutleniaczy przy wykorzystaniu derywatyzacji w wycieku z kolumny za 
pomocą odczynnika ABTS. Uzyskane chromatogramy, widma UV-Vis oraz MS rozdzielonych 
analitów umożliwiły identyfikację 14 związków, które należały do grupy irydoidów, ksantonów 
oraz C-glukoflawonów. Natomiast uzyskane on-line profile po derywatyzacji analitów rodnikiem 
ABTS pozwoliły z jednej strony na oszacowanie całkowitej aktywności przeciwutleniającej 
poszczególnych ekstraktów, a z drugiej umożliwiły wskazanie związków o najwyższym potencjale 
przeciwutleniającym. Przykładowe profile przeciwutleniaczy ekstraktów rozpuszczalnikowych z 
kwiatów i pędów goryczki trojeściowej przedstawiłam na rysunku 10. 

Rys. 10 Przykładowe chromatogramy HPLC związków bioaktywnych (260 nm) otrzymane dla ekstraktów 
metanolowych z kwiatów (A) i pędów (B) goryczki trojeściowej wraz z profilami przeciwutleniaczy zarejestrowanymi 
on-line po derywatyzacji z odczynnikiem ABTS (743 nm).  Numery pików oznaczają związki wymienione w tabeli 1 w 
publikacji H5.

Jak można zauważyć, na wszystkich prezentowanych chromatogramach uzyskanych w wyniku 
derywatyzacji post-kolumnowej, mangiferyna (pik nr 5) i pewien niezidentyfikowany  polarny 
związek (pik nr 1) są głównymi analitami odpowiedzialnymi za aktywność antyoksydacyjną próbek 
goryczki. Aktywność przeciwutleniająca innych związków, takich jak kwas loganowy (pik nr 2), 
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swertimaryna (pik nr 6), homoorientyna (pik nr 8), swerozyd (pik nr 9) i amarosweryna (pik nr 11) 
była na znacznie niższym poziomie (Rys. 10). Wskazanie obecności przeciwutleniaczy oraz 
identyfikacja ich struktury pomogły norweskim i słowackim naukowcom w uzasadnieniu 
obserwowanego efektu ochronnego i naprawczego ekstraktów z goryczki względem oksydacyjnych 
uszkodzeń DNA.
 Podobna sytuacja miała miejsce w badaniach opisanych w publikacji H6 i H12. 
Przedmiotem eksperymentów były wówczas ekstrakty z ziół: szałwii i tymianku [H6] oraz 
rozmarynu [H12]. W tym przypadku wyniki pomiarów całkowitej aktywności przeciwutleniającej 
ekstraktów wyznaczonej testami spektrofotometrycznymi uzupełniłam o jakościową i ilościową 
analizę poszczególnych przeciwutleniaczy. Na rysunku 11 przedstawiłam przykładowe profile 
antyoksydantów próbek badanych ziół, które otrzymałam po derywatyzacji odczynnikiem ABTS w 
wycieku z kolumny HPLC. 

Rys. 11 Przykładowe chromatogramy HPLC związków fenolowych (270 nm) otrzymane dla ekstraktów z szałwii 
(Salvia officinalis), tymianku (Thymus vulgaris) i rozmarynu (Rosmarinus officinalis) zestawione z profilami 
przeciwutleniaczy zarejestrowanymi on-line podczas derywatyzacji post-kolumnowej z odczynnikiem ABTS (743 nm). 
Numery pików na chromatogramach szałwii i tymianku oznaczają związki wymienione w tabeli 1 w publikacji H6 
natomiast na chromatogramach rozmarynu wymienione w tabeli 1 w publikacji H12.

W przypadku ekstraktów z szałwii i tymianku oznaczyłam jakościowo i ilościowo 22 anality 
należące do grupy kwasów fenolowych oraz flawonoidów - głównie glikozydów flawonowych. Na 
podstawie profili przeciwutleniaczy, spośród rozdzielonych analitów mogłam wskazać kwas 
rozmarynowy oraz inne pochodne kwasu hydroksycynamonowego jako związki o najwyższej 
aktywności przeciwutleniającej. Dodatkowo dla poszczególnych, wykrytych przeciwutleniaczy 
oznaczyłam aktywność przeciwutleniającą, przeliczając ją na stężenie równoważników Troloxu. W 
przypadku ekstraktów z rozmarynu ilościowo i jakościowo oznaczyłam 14 analitów należących do 
grupy kwasów hydroksycynamonowych, flawonów oraz diterpenów fenolowych. Spośród tych 
związków, otrzymane profile przeciwutleniaczy wskazały grupę diterpenów fenolowych jako tę 
najsilniej redukującą odczynnik ABTS. Udział tych związków w całkowitej aktywności 
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przeciwutleniającej badanego ekstraktu z rozmarynu oszacowałam na poziomie 72%. Wykonana 
charakterystyka chemiczna dodatkowo wzbogacona w informacje na temat głównych 
przeciwutleniaczy w ekstraktach z ziół pomogła w interpretacji wyników badań nad ich biologiczną 
aktywnością w systemach komórkowych i bezkomórkowych prowadzonych przez słowackich 
naukowców.
 

3.2 Wykorzystanie derywatyzacji post-kolumnowej podczas badań wpływu warunków uprawy, 
stopnia dojrzałości oraz obróbki procesowej na profil przeciwutleniaczy materiału roślinnego

 Polska jest jednym z krajów europejskich mogących się poszczycić wysokiej jakości 
produktami rolnymi. Uprawiane na terenie naszego kraju owoce i warzywa oraz występujące 
lokalnie dziko rosnące owoce jadalne mogą stanowić doskonały surowiec do produkcji żywności o 
wysokim potencjale prozdrowotnym. Jednak tego typu produkty rolne są często sezonowe i 
spożywanie ich w formie świeżej przez cały rok nie jest możliwe. Najczęściej spotykanymi 
produktami niskoprzetworzonymi wytworzonymi na bazie owoców i warzyw są różnego rodzaju 
soki, koncentraty i przeciery. Ich dystrybucja i przechowywanie wymaga zachowania odpowiedniej 
czystości mikrobiologicznej, dlatego jednym z głównych zadań przetwórstwa jest przedłużenie 
trwałości tych produktów. W tym celu najczęściej stosuje się technologie pozwalające na 
zapewnienie pożądanej jakości mikrobiologicznej przetworów warzywno-owocowych, które z 
reguły nie są optymalizowane pod kątem zachowania bioaktywnych fitozwiązków. 
Konwencjonalne metody pasteryzacji i sterylizacji żywności często skutkują obniżeniem jakości 
zdrowotnej oraz sensorycznej produktów spożywczych. Dlatego też poszukuje się nowych, 
alternatywnych metod obróbki, które mogłyby  mniej drastycznie wpływać na składniki odżywcze i 
nieodżywcze produktów spożywczych jednocześnie zapewniając ich odpowiednią trwałość i 
bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Z tego względu warto przetestować pod tym kątem te 
technologie i na tej podstawie je rekomendować dla przemysłu. Jedną z takich technologii jest 
zastosowanie do pasteryzacji pola mikrofalowego, którego wpływ na fitokompleks soku z aronii i 
jagody  kamczackiej został opisany w publikacjach H3 i H7. W przypadku tych badań możliwość 
rutynowego, powtarzalnego i niezawodnego profilowania składników przeciwutleniających za 
pomocą derywatyzacji analitów w wycieku z kolumny HPLC okazała się doskonałym narzędziem 
do monitorowania przemian najcenniejszych w surowcu roślinnym związków podczas 
przetwarzania. Przykładem korzyści wynikających z takiego podejścia są wyniki badań, w których 
monitorowane było zachowanie przeciwutleniaczy podczas pasteryzacji soków jagodowych. 
Podczas badań zaobserwowałam, że pasteryzacja w zależności od użytego surowca może różnie 
wpływać na całkowitą aktywność przeciwutleniającą soków. Na rysunku 12 zestawiłam poziomy 
całkowitej aktywności przeciwutleniającej oznaczone za pomocą standardowych testów 
spektrofotometrycznych w świeżych i pasteryzowanych sokach z aronii oraz jagody kamczackiej. 
W przypadku aronii zaobserwowałam spadek całkowitego potencjału przeciwutleniającego soku 
pasteryzowanego w stosunku do świeżego stanowiącego kontrolę o 19, 3 i 23%, odpowiednio w 
teście ABTS, DPPH i F-C [H3]. Chromatograficzne profile przeciwutleniaczy, które wykonałam w 
systemie on-line dla tych soków umożliwiło zidentyfikowanie związków najbardziej wrażliwych na 
stosowane warunki pasteryzacji. 
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Rys. 12 Całkowita aktywność przeciwutleniająca świeżych (kontrola) i pasteryzowanych (90°C) soków z aronii [H3] 
oraz jagody kamczackiej [H7] wyznaczona za pomocą testów spektrofotometrycznych wykorzystujących odczynniki 
ABTS, DPPH i F-C.

Rys. 13 Profile HPLC fitozwiązków próbek świeżego (kontrola) i pasteryzowanego (90°C) soku z aronii zarejestrowane 
przed (czarny chromatogram, 325 nm) i po procesie derywatyzacji za pomocą odczynnika ABTS (zielony 
chromatogram, 734 nm) lub F-C (niebieski chromatogram, 750 nm).  Numery pików na chromatogramach oznaczają 
związki wymienione w tabeli 1 w publikacji H3. 
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Na rysunku 13 przedstawiłam uzyskane dla tych próbek profile fitozwiązków przed i po 
derywatyzacji odczynnikami ABTS i F-C [H3]. Uzyskane wyniki wskazują, że pasteryzacja soku z 
aronii spowodowała w największym stopniu degradację witaminy C (pik oznaczony - *), dimeru 
procyjanidyny (pik nr 4) oraz kwasu galusowego (pik nr 1). Niższy spadek aktywności 
zaobserwowano dla grupy  antocyjanów (piki nr 9, 11) oraz pochodnych kwasu chlorogenowego 
(piki nr 3, 5). Całkowicie inny  efekt  pasteryzacji na aktywność przeciwutleniającą oraz profile 
przeciwutleniaczy zaobserwowałam w przypadku próbek soku z jagody kamczackiej [H7]. 
Całkowity potencjał antyoksydacyjny soków pasteryzowanych okazał się być wyższy w stosunku 
do soku świeżego o 50, 21 i 13%, odpowiednio dla testów ABTS, DPPH i F-C (Rys. 12). Profile 
antyoksydantów wykonane za pomocą HPLC sprzężonego z derywatyzacją post-kolumnową za 
pomocą rodnika ABTS pozwoliło bardziej szczegółowo prześledzić losy poszczególnych 
przeciwutleniaczy  w soku z jagody kamczackiej podczas przetwarzania. Na rysunku 14 
przedstawiłam uzyskane dla tych soków profile fitozwiązków przed i po derywatyzacji 
odczynnikiem ABTS, które uzyskałam zarówno za pomocą techniki HPLC, jak i TLC.

Rys. 14 Profile HPLC i TLC próbek świeżego (K) i pasteryzowanego (P) soku z jagody kamczackiej, otrzymane przed 
(górne panele) i po derywatyzacji odczynnikiem ABTS (panele dolne).  Numery pików odpowiadają związkom: 1, 
witamina C; 2, kwas chlorogenowy; 3, kwas neochlorogenowy; 4, cyjanidyno-3,5-diglukozyd; 5, cyjanidyno-3-
glukozyd; 6, cyjanidyno-3-rutozyd; 7, peonidyno-3-glukozyd; 8,  kwercetyno-3-galaktozyd; 9, kwercetyno-3-rutynozyd 
[na podstawie H7].
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Tak jak w przypadku soków z aronii pasteryzacja soków z jagody kamczackiej spowodowała 
znaczną degradację witaminy C (pik nr 1) i mniejszy, aczkolwiek znaczący  spadek antocyjanów 
(piki nr 4-6). Spadek aktywności przeciwutleniającej tych związków obrazują mniejsze pola 
powierzchni ich pików po derywatyzacji rodnikiem ABTS. Jednocześnie zauważyć można, wzrost 
zawartości związków mogących się uwalniać po degradacji antocyjanów: kwasy chlorogenowe 
(piki nr 2 i 3) i pochodne kwercetyny (piki nr 8 i 9). Co więcej, pasteryzacja soku z jagody 
kamczackiej spowodowała pojawienie się nierozdzielonych w stosowanych warunkach 
chromatografowania, niezidentyfikowanych związków reagujących z rodnikiem ABTS, 
widocznych na profilu HPLC jako wyraźny  negatywny  dryf linii bazowej oraz na profilu TLC jako 
odbarwiona smuga wzdłuż chromatogramu (Rys. 14). Tak więc pomimo utraty niektórych ważnych 
fitozwiązków przeciwutleniających (w tym witaminy C i antocyjanów) potencjał antyoksydacyjny 
próbki wyznaczony  metodami spektrofotometrycznymi może pozostać niezmieniony, dostarczając 
fałszywych informacji dotyczących wpływu przetwarzania na skład próbki. Wykonane w tym 
przypadku chromatograficzne profile przeciwutleniaczy wyraźnie wskazały, ż e degradacja 
niektórych korzystnych związków została w pewnym stopniu zrekompensowana przez tworzenie 
innych związków o właściwościach przeciwutleniających (kwasów fenolowych i flawonoidów). 
Można jednak podejrzewać, że aktywność biologiczna próbki poddanej obróbce cieplnej ze 
względu na inny profil fitozwiązków najprawdopodobniej będzie różniła się od aktywności 
biologicznej nieprzetworzonego soku.
 Kolejnym przykładem wykorzystania chromatograficznych profili przeciwutleniaczy 
podczas obróbki procesowej materiału roślinnego są badania opisane w publikacji H9. W tym 
przypadku określono wpływ procesu prażenia na fitokompleks ziaren kawy. Przy wykorzystaniu 
techniki HPLC-DAD-MS oznaczyłam jakościowo i ilościowo główne wtórne metabolity typowe 
dla owoców kawowca czyli pochodne kwasów chlorogenowych, zarówno w ziarnach zielonej, jak i 
prażonej kawy. Dodatkowo wyniki te uzupełniono o chromatograficzne profile przeciwutleniaczy 
oraz pomiary całkowitej aktywności przeciwutleniającej. Na rysunku 15 zestawiłam 
chromatogramy uzyskane przed i po procesie derywatyzacji z odczynnikami F-C i ABTS oraz dane 
ilościowe dotyczące całkowitej aktywności przeciwutleniającej oraz zawartości kwasów 
chlorogenowych w ziarnach zielonej i prażonej kawy. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny, 
sięgający  47% spadek zawartości kwasów chlorogenowych w kawie po prażeniu. Całkowita 
aktywność przeciwutleniająca kawy podczas prażenia również uległa obniżeniu jednak nie aż  w 
takim stopniu. W przypadku testów F-C i ABTS spadek ten wynosił odpowiednio 24 i 8%. 
Wykonane profile przeciwutleniaczy  jednoznacznie wskazują ubytek aktywności 
przeciwutleniającej wynikającej z degradacji kwasów chlorogenowych (piki nr 1-3 i 5-8), a z 
drugiej strony powstawanie nowych, nieobecnych w zielonej kawie związków o aktywności 
przeciwutleniającej. Widoczne są one na profilach po derywatyzacji w postaci nowych małych 
pików oraz jako dryf linii bazowej chromatogramów. Najprawdopodobniej są to produkty 
degradacji kwasów chlorogenowych oraz związki o dużej masie cząsteczkowej z grupy 
melanoidyn, które powstają w wyniku karmelizacji węglowodanów lub kombinacji cukrów i 
aminokwasów w reakcji Maillarda. Uzyskane profile tłumaczą zatem obserwowane w testach 
spektrofotometrycznych niewielkie różnice między  aktywnością przeciwutleniającą kawy przed i 
po procesie prażenia.
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Rys. 15 Profile głównych metabolitów wtórnych zielonych (G1) i prażonych (R1) ziaren kawy zarejestrowane przed 
(270 nm, 325 nm) i po procesie derywatyzacji za pomocą odczynnika F-C (750 nm) oraz ABTS (734 nm) zestawione z 
wykresami słupkowymi wskazującymi całkowitą zawartość kwasów chlorogenowych (czarne słupki; mg/g) oraz 
całkowitą aktywność przeciwutleniającą wyznaczoną testami spektrofotometrycznymi z odczynnikiem F-C (niebieski 
słupki; TE, mg/g) oraz ABTS (białe słupki; TE, mg/g).  Numery pików odpowiadają związkom scharakteryzowanym w 
tabeli 2 w publikacji H9.

 Chromatograficzne profile przeciwutleniaczy  również zostały wykorzystane w 
doświadczeniach przedstawionych w publikacji H8, które prowadziłam we współpracy z 
doktorantami będącymi pod moją opieką jako promotora pomocniczego. Artykuł H8 miał na celu 
zweryfikowanie możliwości zastosowania soków ze śliwy  mirabelki, rokitnika zwyczajnego oraz 
jagody kamczackiej jako naturalnych regulatorów kwasowości. Modelowym produktem 
spożywczym był sok z buraków o wartości pH około 6,0. Potencjometryczne miareczkowanie tego 
soku wykazało, że skuteczność soków proponowanych jako regulatory kwasowości odpowiada 
skuteczności kwasu cytrynowego. Spośród mieszanek soku z buraków i badanych titrantów, 
dodatek soku z jagody kamczackiej zapewniał najwyższą aktywność przeciwutleniającą. Nieco 
niższą aktywność odnotowano dla mieszanek soku z buraka z sokiem z rokitnika zwyczajnego i 
mirabelki. Wykonanie dla tych mieszanek soków profili przeciwutleniaczy za pomocą 
derywatyzacji post-kolumnowej odczynnikiem ABTS umożliwiło zidentyfikowanie zarówno 
endogennych przeciwutleniaczy soku z buraka, jak i tych pochodzących z dodawanych jako 
regulatory kwasowości soków. Na rysunku 16 przedstawiłam uzyskane na tym etapie profile 
przeciwutleniaczy, które wskazały betalainy  jako główne antyoksydanty  soku z buraka. Dodatek w 
ilości 10% (v/v) soków z rokitnika i jagody kamczackiej skutkował wzbogaceniem profilu 
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przeciwutleniaczy buraka odpowiednio w witaminę C oraz glukozyd cyjanidyny. Uzyskane w tych 
badaniach wyniki potwierdziły, że badane soki mogą z powodzeniem zastąpić obecnie stosowane 
regulatory kwasowości, które dodatkowo oprócz regulowania pH mogą wzbogacić produkty 
żywnościowe w wartościowe przeciwutleniacze co może być szczególnie interesujące w przypadku 
projektowania żywności funkcjonalnej. 

Rys. 16 Profile chromatograficzne zarejestrowane przed - (czarne chromatogramy, 270 nm) i po derywatyzacji za 
pomocą odczynnika ABTS - (zielone chromatogramy, 734 nm) otrzymane dla mieszanin soku z buraka w stosunku 9:1 
(v/v) z wodą (A), z sokiem z rokitnika (B) i sokiem z jagody kamczackiej (C).  Numery pików odpowiadają 
następującym związkom: 1,  kwas askorbinowy; 2, wulgaksantyna I; 3,  betanina; 4, izobetanina, 5, neobetanina, 6, 
cyjanidyno-3-O-glukozyd [zapożyczone z H8].

 W badaniach przedstawionych w publikacji H10 chromatograficzne profile 
przeciwutleniaczy zostały wykorzystane do śledzenia zmian fitokompleksu podczas dojrzewania 
owoców czarnego bzu. Derywatyzacja analitów za pomocą odczynnika ABTS w wycieku z 
kolumny HPLC próbek ekstraktów z owoców o różnym stopniu dojrzałości wskazała, że 
wzrastająca sukcesywnie podczas dojrzewania ilość antocyjanów (głównie sambubiozydu i 
glikozydu cyjanidyny) w owocach odpowiada za obserwowany w testach spektrofotometrycznych 
wzrost całkowitej aktywności przeciwutleniającej. Dla próbek owoców zbieranych w ciągu  64 dni, 
czyli od momentu pojawienia się zielonych owoców do momentu ich dojrzałości, wykonano 
również profile TLC, które mają tą dodatkową zaletę, że na jednym chromatogramie można 
obserwować profile kilku próbek jednocześnie (Rys. 17). Chromatogramy uzyskane techniką TLC 
również wskazały zmiany zachodzące w profilach przeciwutleniaczy  podczas dojrzewania owoców 
czarnego bzu wynikające ze stopniowego spadku zawartości kwasów chlorogenowych oraz wzrostu 
antocyjanów. Na chromatogramach nie poddawanych chemicznej detekcji wyraźnie widać moment 
pojawienia się w owocach antocyjanów i sukcesywny  wzrost ich zawartości podczas dojrzewania 
owoców (Rys. 17 A). Wizualizacja płytek odczynnikami F-C, DPPH i ABTS dodatkowo wskazała 
obecność innych związków również wykazujących aktywność przeciwutleniającą (Rys. 17 B-D)
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Rys. 17 Profile TLC ekstraktów z owoców czarnego bzu o różnym stopniu dojrzałości przed (A) i po wizualizacji 
odczynnikami F-C (B), DPPH (C) lub ABTS (D).  Numery próbek 1-64 oznaczają dni od momentu zbioru zielonych 
owoców do momentu osiągnięcia ich całkowitej dojrzałości [zapożyczone z H10].

 Kolejnym przykładem wykorzystania chromatograficznych profili przeciwutleniaczy są 
badania przedstawione w publikacji H11. Celem przeprowadzanych badań było porównanie profili 
fitozwiązków dwóch odmian jabłek (Yellow Transparent i Early Geneva) chronionych na dwa 
sposoby, konwencjonalnie za pomocą chemicznych pestycydów lub biologicznie przy pomocy 
efektywnych mikroorganizmów (EM). Polska jest największym producentem jabłek w Europie. W 
związku z tym zastąpienie obecnej metody ochrony sadów produktami opartymi na efektywnych 
mikroorganizmach mogłoby być jedną z sugerowanych zrównoważonych technologii ich produkcji. 
Wykorzystując opracowane przez siebie metody  poszukiwałam zatem odpowiedzi na pytanie czy 
mikrobiologiczna ochrona sadu może poprawić wartość zdrowotną owoców, a tym samym podnieść 
ich atrakcyjność, co miałoby  niewątpliwie istotne znaczenie dla agrobiznesu. Wyniki pomiarów 
spektrofotometrycznych całkowitej aktywności przeciwutleniającej miąższu i skórek jabłek 
wskazały  dwukrotnie wyższą wartość tego parametru dla owoców chronionych biologicznie. W 
dalszych analizach z wykorzystaniem zestawu HPLC-DAD-MS oznaczyłam ilościowo i jakościowo 
związki należące do grupy polifenoli. Skład jakościowy tych związków był różny w zależności od 
odmiany i od części morfologicznych badanych jabłek, natomiast sposób ochrony powodował 
głównie różnice w stężeniach niektórych grup  polifenoli (hydroksycynamonianów, flawan-3-oli, 
dihydrochalkonów, flawonoli, antocyjanów). Jabłka z upraw biologicznych zawierały około 
34-54% więcej związków fenolowych niż te same odmiany uprawiane konwencjonalnie. Różnice w 
zawartości tych związków były widoczne również  w profilach przeciwutleniaczy, które wykonałam 
przy wykorzystaniu derywatyzacji post-kolumnowej z odczynnikiem ABTS. Na rysunku 18 
przedstawiłam przykładowe profile próbek miąższu i skórek jabłka odmiany Early Geneva. 

(A) (B)

(C) (D)

1        8        15      23      32      38      46     53      60      64 1      8      15      23       32      38      46     53      60      64 
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Rys. 18 Przykładowe chromatogramy próbek miąższu (A) i skórki (B) jabłek odmiany Early Geneva chronionych 
efektywnymi mikroorganizmami zarejestrowane przed (górne chromatogramy, 280 nm) i po derywatyzacji post-
kolumnowej odczynnikiem ABTS (dolne chromatogramy, 734 nm). Numery pików oznaczają związki wymienione i 
scharakteryzowane w tabeli 1 w publikacji H11.

Rys. 19 Poziomy całkowitej aktywności przeciwutleniającej ekstraktów ze skórek i z miąższu jabłek odmiany Early 
Geneva chronionych konwencjonalnie i biologicznie wyznaczona testem spektrofotometrycznym ABTS (wykresy 
słupkowe) zestawiona z szacunkowymi udziałami procentowymi poszczególnych grup fitozwiązków w tą aktywność 
wyznaczonymi na podstawie chromatograficznych profili przeciwutleniaczy (wykresy kołowe) [na podstawie H11].
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Wykonanie takich profili dla wszystkich badanych ekstraktów umożliwiło wskazanie związków o 
najsilniejszej aktywności przeciwutleniającej oraz oszacowanie ich udziału w całkowitym 
potencjale przeciwutleniającym badanych owoców (Rys. 19). Związkami determinującymi 
aktywność przeciwutleniającą w najwyższym stopniu były zarówno w skórce i miąższu polifenole z 
grupy flawan-3-oli (38-47% w Yellow Transparent i 64-77% w odmianie Early Geneva). W 
przypadku jabłek chronionych biologicznie odnotowano niższy udział procentowy witaminy C w 
całkowitym potencjale antyoksydacyjnym, a wyższy antocyjanów i falwonoli w porównaniu do 
jabłek z uprawy konwencjonalnej. Uzyskane w ramach publikacji [H11] wyniki wskazują, że zaletą 
stosowania technologii z wykorzystaniem efektywnych organizmów w rolnictwie może być nie 
tylko zmniejszenie zużycia nawozów chemicznych i syntetycznych pestycydów, ale także, 
przynajmniej w przypadku jabłek, może prowadzić do produkcji roślin o lepszej jakości 
zdrowotnej.

4. Podsumowanie osiągnięć

 Za główne osiągnięcie swoich badań przedstawionych w publikacjach H1 i H2 uważam 
wykazanie, że dostępne komercyjnie urządzenie do derywatyzacji post-kolumnowej oferowane 
przez firmę Pickering Laboratories sprzężone z wysokosprawnym chromatografem cieczowym 
może być wykorzystywane do profilowania przeciwutleniaczy w systemie on-line. Zostało to 
docenione przez producenta, który wprowadził nową broszurę aplikacyjną opracowaną na 
podstawie moich wyników dotyczącą wykrywania przeciwutleniaczy w próbkach żywności i 
suplementów diety  do portfolio proponowanych zastosowań urządzenia wraz z procedurą 
zilustrowaną profilami wykonanymi dla herbaty (Pickering Laboratories, 2012). Według mojej 
najlepszej wiedzy wspomniane artykuły były pierwszymi raportami na temat zastosowania tego 
programowalnego urządzenia do wykrywania związków o aktywności przeciwutleniającej. W 
przeciwieństwie do wcześniejszych badań, zaproponowałam tu podejście umożliwiające 
równoczesna oznaczenia jakościowe i ilościowe podając szczegółowe wytyczne i rekomendacje co 
do kluczowych parametrów procedury analitycznej. Dlatego też za swoje osiągnięcia uważam:

dobór stężeń trzech odczynników do derywatyzacji post-kolumnowej odpowiednich do 
profilowania przeciwutleniaczy w ustalonym zakresie stężeń odpowiadających oczekiwanej 
zawartości tych związków w materiale roślinnym;
określenie temperatury  prowadzenia reakcji gwarantującej maksymalną wydajność reakcji 
przeciwutleniaczy z zaproponowanymi odczynnikami derywatyzującymi;
ustalenie optymalnych prędkości przepływu fazy ruchomej oraz odczynnika 
derywatyzującego;
określenie składu fazy ruchomej odpowiedniej do derywatyzacji za pomocą poszczególnych 
reagentów zarówno przy zastosowaniu elucji izokratycznej, jak i gradientowej.

Za moje osiągnięcie uważam również wskazanie i opisanie na podstawie wykonanych doświadczeń 
wad i zalet stosowania do derywatyzacji post-kolumnowej trzech różnych odczynników: ABTS, 
DPPH i F-C. O ile w przypadku rodników ABTS i DPPH istniały wcześniejsze, aczkolwiek 
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niekompletne doniesienia o ich zastosowaniu w systemie on-line, tak dla odczynnika Folina-
Ciocalteu’a takie podejście zostało opisane po raz pierwszy. 
 Za kolejne moje osiągnięcie mogę uznać wykazanie użyteczności i potencjału wykonywania 
chromatograficznych profili przeciwutleniaczy  przy chemicznej charakterystyce materiału 
roślinnego. W 6 publikacjach znajdujących się na liście osiągnięć pod numerami H1, H2, H4-H6, 
H12 oprócz analiz ilościowych i jakościowych różnego rodzaju fitozwiązków występujących w 
różnych odmianach roślin wykonałam chromatograficzne profile przeciwutleniaczy, które okazały 
się być niezwykle ważną „wartością dodaną”. Osiągnięciem w tym przypadku było wykrycie  
substancji wykazujących właściwości przeciwutleniające w złożonych matrycach próbek ziół i 
owoców bogatych w różne klasy wtórnych metabolitów należących między innymi do grupy 
kwasów hydroksybenzoesowych, kwasów hydroksycynamonowych, flawan-3-oli, antocyjanów, 
flawonoli oraz irydoidów. Interpretacja uzyskiwanych profili chromatograficznych umożliwiła mi 
również oszacowanie ich indywidualnego wkładu w aktywność przeciwutleniającą badanej rośliny.   
Uzyskane w ramach tych badań wyniki pozwalają mi zarekomendować procedurę wykonywania 
chromatograficznych profili przeciwutleniaczy innym naukowcom oraz przedstawicielom 
przemysłu jako niezwykle pomocnego narzędzia w określaniu potencjału zdrowotnego roślin 
ponieważ:

uzupełniają wyniki jakościowe i ilościowe fitozwiązków o informacje, które z tych substancji 
są przeciwutleniaczami i w jakim stopniu wpływają na potencjał przeciwutleniający badanej 
próbki;
w połączeniu z wynikami testów spektrofotometrycznych pozwalających na oznaczenia 
całkowitej aktywności przeciwutleniającej próbek umożliwiają poszukiwanie ewentualnych 
synergistycznych, antagonistycznych bądź addytywnych interakcji pomiędzy 
poszczególnymi składnikami mieszaniny;
zastosowane w badaniach przesiewowych mogą ułatwić poszukiwanie odmian roślin o 
najwyższym potencjale prozdrowotnym;
pozwalają wykrywać związki, które mogą być odpowiedzialne za aktywności biologiczne 
powiązane z endogennymi procesami redoks różnych ekstraktów roślinnych obserwowane w 
systemach komórkowych i bezkomórkowych.

 Kolejnym moim osiągnięciem było wykazanie przydatności chromatograficznych profili 
przeciwutleniaczy do monitorowania zmian fitokompleksu danej rośliny  pod wpływem działania 
różnych czynników. W kolejnych 6 publikacjach znajdujących się na liście osiągnięć pod numerami 
H3, H7-H11 wykonane przeze mnie, albo z moim udziałem analizy umożliwiły określenie 
kierunku przemian określonych grup przeciwutleniaczy w danym materiale roślinnym. Dlatego też 
za moje osiągnięcie uznaję:

identyfikację przeciwutleniaczy najbardziej labilnych, które ulegają degradacji podczas 
wysokotemperaturowej obróbki procesowej takiej jak pasteryzacja czy prażenie z 
jednoczesną detekcją nowych związków powstających podczas tych procesów, które również 
wykazują aktywność przeciwutleniającą; 
wykrycie, identyfikację oraz wskazanie pochodzenia poszczególnych przeciwutleniaczy  w 
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mieszankach różnych fitokompleksów roślin;
określenie zmian ilościowych i jakościowych przeciwutleniaczy w materiale roślinnym w 
zależności od czasu zbioru;
wskazanie alternatywnego sposobu ochrony sadów przed patogenami jako gwarantującego 
uprawę jabłek o wyższej zawartości przeciwutleniaczy.

Takie informacje o materiale roślinnym zdobyte dzięki zastosowaniu chromatograficznych profili 
przeciwutleniaczy i zestawione odpowiednio z danymi jakościowymi i ilościowymi pochodzącymi 
z badań metabolomicznych niewątpliwie świadczą o tym, że proponowana procedura analityczna 
może być niezwykle pomocnym narzędziem zarówno dla przemysłu rolnego, żywnościowego, 
farmaceutycznego, jak i kosmetycznego. Wyniki badań opisane w publikacjach z listy osiągnięć z 
jednej strony proponują rutynową metodykę otrzymywania chromatograficznych profili 
przeciwutleniaczy, a z drugiej weryfikują jej użyteczność podczas badań różnego rodzaju materiału 
roślinnego. Informacje zawarte w tych publikacjach mają wartość aplikacyjną i mogą znaleźć 
zastosowanie w trakcie doboru optymalnych warunków uprawy, przechowywania, transportu oraz 
obróbki procesowej na etapie utrwalania i przetwarzania surowców roślinnych zapewniających 
wysoką jakość zdrowotną wytwarzanych z nich produktów żywnościowych, suplementów diety, 
fitofarmaceutyków czy też kosmetyków.
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO BADAWCZYCH 
 ORAZ DYDAKTYCZNYCH

A) OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO BADAWCZE I WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 Studia na Wydziale Chemicznym (WCh) Politechniki Gdańskiej (PG) na kierunku 
Biotechnologia rozpoczęłam w 1998 roku. W roku 2003 obroniłam pracę dyplomową nt. „Próba 
izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych o strukturze flawonoidów w kapuście świeżej 
i kwaszonej”, którą zrealizowałam pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Makuch. Uzyskałam wówczas 
tytuł magistra inżyniera, specjalizacja: Kontrola i Ocena jakości Żywności.
 Po ukończeniu studiów (2003) rozpoczęłam Studia Doktoranckie na WCh PG. Pracę doktorską 
realizowałam w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr hab. inż Jacka Namieśnika. 
Swoje badania wykonywałam jako członek zespołu badawczego funkcjonującego w obrębie trzech 
katedr, prowadzącego wielokierunkowe badania dotyczące oceny i praktycznego wykorzystanie 
przeciwrakotwórczych właściwości najistotniejszego dietetycznie w naszym regionie warzywa – 
kapusty (Brassica oleracea var capitata f. alba). Moja działalność realizowana podczas studiów 
doktoranckich ukierunkowana była głównie na aspekty  analityczne badań prowadzonych przez 
wspomniany zespół międzykatedralny. Miało to fundamentalne znaczenie dla pracy  tego zespołu, 
ponieważ  pozwalało na ustalenie zależności między efektami biologicznymi a poziomami stężeń 
wybranych grup  związków w próbkach wyjściowych i uzyskanych w trakcie specyficznych etapów 
obróbki kulinarnej. Wyniki moich badań na temat fitokompleksu kapusty białej dostały się do 
międzynarodowego obiegu informacji naukowej i zostały  opublikowane w czasopismach 
wyróżnionych na liście JCR (Zał. 3, pkt II poz. A1, A2, A4). Wiedza i doświadczenie zdobyte 
podczas realizacji doktoratu umożliwiły mi również opublikowanie czterech prac przeglądowych 
(Zał. 3, pkt. II poz. C1-C4) oraz napisanie rozdziału w książce pod redakcją Włodzimierza Grajka 
pt. „Przeciwutleniacze w żywnoś ci. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i 
analityczne” (Zał. 3, pkt. II poz. D1). Wyniki moich badań znalazły również  zastosowanie w 
praktyce technologicznej na etapie opracowania i wdrożenia do produkcji nowego asortymentu 
wyrobów mięsnych (wędlin) z dodatkiem kapusty, produkowanych przez Zakłady Mięsne 
NOWAK. Na targach Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji, które odbyły się w Gdańsku w 
dniach 23-25.10.2007 prezentowane wyroby  mięsne zostały wyróżnione medalem w konkursie 
„Innowacje 2007” (szczegóły opracowania są chronione patentem - Zał. 3, pkt. II poz. B1). Wyniki 
badań zaprezentowałam również  na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 
(Zał. 3, pkt II poz. J1, J2; pkt III poz. B1-B11).
 Tytuł doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskałam w 2007 roku broniąc z 
wyróżnieniem pracę doktorską pt. ”Wpływ obróbki kulinarnej na zawartość substancji 
bioaktywnych w białej kapuście (Brassica oleracea var. capitata f. alba)”.
 Od 2 stycznia 2008 roku jestem zatrudniona na WCh PG w Katedrze Chemii, Technologii i 
Biotechnologii Żywności na stanowisku początkowo asystenta a od 2 stycznia 2009 roku adiunkta 
naukowo-dydaktycznego. Oprócz opisanych powyżej badań, będących przedmiotem wniosku 
habilitacyjnego równolegle prowadziłam badania stanowiące częściowo kontynuację tematyki 
podjętej w doktoracie i dotyczące racjonalnego projektowania żywnoś ci funkcjonalnej o 
zdefiniowanym działaniu zdrowotnym. Moja ścieżka badawcza skupiała się głównie na budowaniu 
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warsztatu badawczego umożliwiającego między innymi:

znalezienie dostępnych do wykorzystania surowców wykazujących pożądane aktywności 
biologiczne w badawczych układach modelowych;
śledzenie składu fitozwiązków i ich przemian oraz weryfikację założonych działań 
biologicznych produktów żywnościowych w łańcuchu „od pola do stołu”. 

Zestaw stosowanych metod analitycznych pozwalających na monitorowanie losu substancji 
bioaktywnych dobierany był na podstawie literatury oraz systematycznie wzbogacany przez własne 
modyfikacje dostępnych procedur. Niektóre z tych modyfikacji były na tyle nowatorskie, że stały 
się podstawą osobnych publikacji. 
 Za duże osiągnięcie mogę uznać opracowanie szeregu procedur analitycznych umożliwiających 
określenie działania systemu typu substrat-enzym typowego dla roślin kapustowatych i 
odpowiadającego za wysoki potencjał prozdrowotny  tych roślin. We współpracy z innymi 
członkami zespołu, w tym z doktorantem, w przypadku którego pełniłam rolę promotora 
pomocniczego opracowaliśmy metody  pozwalające na śledzenie działania systemu glukozynolany-
mirozynaza w różnych roślinach z rodziny Brassicaceae. Procedury te obejmowały:

uzupełnienie standardowej metody  ISO oznaczania glukozynolanów o dodatkowy etap 
detekcji za pomocą spektrometru mas umożliwiający bardziej precyzyjną identyfikację 
desulfoglukozynolanów  po procesie rozdzielenia w układzie HPLC (Zał. 3, pkt. II poz. A8);
opracowanie metody ilościowego oznaczania indolowych produktów degradacji 
glukozynolanów przy  wykorzystaniu techniki SPE na etapie przygotowania próbki oraz 
techniki HPLC-DAD-FLD na etapie oznaczeń końcowych (Zał. 3, pkt. II poz. A12);
opracowanie metody ilościowego i jakościowego oznaczania produktów degradacji 
glukozynolanów należących do grupy izotiocyjanianów po derywatyzacji N-acetylocysteiną 
(Zał. 3, pkt. II poz. A17);
optymalizację procedury metody  spektrofotometrycznej i pH-statycznej służącej do 
oznaczania aktywności mirozynazy (Zał. 3, pkt. II poz. A9).

Użyteczność opracowanych procedur analitycznych została zweryfikowana podczas analiz różnego 
rodzaju roślin z Brassica mających między innymi na celu:

porównanie profili związków bioaktywnych wybranych odmian kapusty białej uprawianej na 
terenach o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska oraz określenie wpływu obecności 
metali ciężkich na metabolity wtórne tego warzywa uprawianego w warunkach 
kontrolowanych (Zał. 3, pkt. II poz. A5, A6), we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie i w ramach projektu o akronimie AGROBIOKAP, UDA-
POIG.01.03.01-00-138/09 (Zał. 3, pkt. II poz. H2);
określenie wpływu nawożenia oraz elicytacji promieniowaniem UV lub ultradźwiękami na 
zawartość wtórnych metabolitów (glukozynolanów i produktów ich rozkładu oraz 
flawonoidów) w plonach kapusty białej głowiastej (Zał. 3, pkt. II poz. A14), we współpracy z 
Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w ramach projektu europejskiego FP7 ERA-
NET SUSFOOD (Zał. 3, pkt. II poz. H7);
określenie wpływu obróbki procesowej na zawartość glukozynolanów i produktów ich 
rozpadu w różnych warzywach z rodziny  kapustowatych, we współpracy z Wydziałem 
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Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zał. 3, pkt. II poz. A13, A15, 
A16, A18);
poszukiwanie zależności pomiędzy stopniem konwersji glukozynolanów do izotiocyjanianów 
i indoli a genotoksycznością różnych części morfologicznych wybranych warzyw z rodzaju 
Brassica (Zał. 3, pkt. II poz. A22).

 Za kolejne moje osiągnięcie mogę uznać współpracę z kilkoma ośrodkami badawczymi oraz 
przedstawicielami przemysłu, w ramach których przeprowadzałam ilościowe i jakościowe 
oznaczenia różnych klas metabolitów wtórnych mające między innymi na celu:

określenie wpływu wtórnych metabolitów z grupy  flawonów w mechanizmie obronnym 
Kakaowca (Theobroma Cacao L.) przed patogenem Phytophthora megakarya, we 
współpracy z Laboratoire de Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Douala i 
Laboratoire de Physiologie et Biochimie Végétale, Département des sciences biologiques, 
Ecole Normale Supérieure de Yaoundé w Kamerunie (Zał. 3, pkt. II poz. A20, C10);
charakterystykę goryczki trojeściowej (Gentiana asclepiadea) pod kątem składu 
chemicznego, właściwości przeciwutleniających oraz zdolności naprawczych DNA 
indukowanych nadtlenkiem wodoru oraz cząsteczkami nanosrebra, realizowanej we 
współpracy z Department of Genetics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University 
(Bratysława, Słowacja) oraz Department of Environmental Impacts and Economics 
(IMPEC), Norwegian Institute for Air Research (NILU, Kjeller, Norwegia) (Zał. 3, pkt. II 
poz. A7);
charakterystykę trzech koreańskich odmian białego lotosu pod kątem zawartości substancji 
fenolowych we współpracy z prof. Shelą Gorinstein z Hebrew University of Jerusalem (Zał. 
3, pkt. II poz. A3);
identyfikację związków z grupy polifenoli odpowiedzialnych za przeciwdrobnoustrojowe 
właściwości polskich propolisów we współpracy z Katedrą Technologii Leków o Biochemii, 
WCh PG (Zał. 3, pkt. II poz. C11);
określenie wpływu obróbki procesowej, w tym zastosowania pola promieniowania 
mikrofalowego na jakość prozdrowotną soków jagodowych, jabłkowych i pomidorowych 
oraz ryżu (Zał. 3, pkt. II poz. A19) i oleju ze śliwek mirabelek (Zał. 3, pkt. II poz. B3) we 
współpracy z Nofima The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research 
(Ås, Norwegia) oraz Technology and Food Science Unit - Product Quality  and Innovation, 
Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO, Merelbeke, Belgia), Instytutem 
Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz przedstawicielami przemysłu: QuickFresh Sp. z o.o., 
Gospodarstwem Sadowniczym - Pamuła, Enbio Technology Sp. z o.o., MARTIN BRAUN 
Sp. z o.o. oraz w ramach projektów  FP7 ERA-NET SUSFOOD (Zał. 3, pkt. II poz. H7) i 
LIDER/029/605/L-4/12/NCBR/2013 (Zał. 3, pkt. II poz. H5).

 Moja działalność naukowa została doceniona przez Rektora Politechniki Gdańskiej poprzez 
przyznanie nagród za osiągnięcia naukowe w latach 2008, 2010, 2012-2016. W 2013 roku  
otrzymałam również roczne stypendium dla młodych doktorów finansowane z projektu Centrum 
Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD, Politechnika Gdańska) a w 2014 roku trzyletnie 
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.
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 Moja działalność naukowa umożliwiła mi nie tylko pozyskanie środków na badania własne 
oraz zespołu (LIDER/029/605/L-4/12/NCBR/2013 (Zał. 3, pkt. II poz. H5)) ale również pozwoliła 
na rozwinięcie zaplecza aparaturowego Katedry  Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. Z 
mojej inicjatywy zakupione zostały:

tandemowy spektrometr mas wyposażony w analizator mas wysokiej rozdzielczości typu 
fourierowskiego Q-Exactive Focus w zestawie z chromatografem UHPLC i detektorami 
DAD i ELSD (Thermo Fisher) (2 600 000 PLN)
zautomatyzowany system do analizy jakościowej i ilościowej HPTLC z przystawką do 
spektrometru mas CAMAG (650 000 PLN).

 Ponadto zrecenzowałam 27 publikacji naukowych dla 15 czasopism wyróżnionych na liście 
JCR w tym, m.in.: Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Food 
Composition and Analysis i  Journal of Chromatography A.

B) DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 W trakcie Studium Doktoranckiego przeprowadziłam 360 godzin zajęć dydaktycznych w 
formie laboratoriów ze studentami WCh PG głównie z przedmiotu „Chemia Analityczna”. 
 Po uzyskaniu stopnia doktora przygotowałam szereg autorskich materiałów dydaktycznych w 
formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Wykłady  na I stopniu studiów dla kierunku 
Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzę z przedmiotu „Biotechnologia Ogólna” oraz dla 
kierunku Biotechnologia z przedmiotu „Analiza Żywności”. Wykłady na II stopniu studiów dla 
kierunku Biotechnologia prowadzę z przedmiotu „Funkcjonalne i Bioaktywne składniki żywności”.  
Biorę lub brałam udział w laboratoriach z przedmiotu „Food Quality”, „Analiza Żywności” oraz 
„Nauka o Żywieniu i Toksykologia Żywności”. W ramach tych przedmiotów opracowałam szereg 
ćwiczeń oraz instrukcji, z których za najważniejsze mogę uznać:

Oznaczanie witaminy C metodą miareczkową oraz z wykorzystaniem techniki HPLC w 
próbkach napojów bezalkoholowych.
Oznaczanie całkowitej aktywności przeciwutleniającej próbek herbaty  metodami 
spektrofotometrycznymi z wykorzystaniem odczynników ABTS, DPPH i F-C.
Porównanie chromatograficznych profili przeciwutleniaczy próbek żywności.
System substrat-enzym jako mechanizm obronny roślin.
Barwniki asymilacyjne - porównanie profili i określenie stabilności.
Oznaczanie kofeiny w napojach bezalkoholowych za pomocą techniki SPE i HPLC.
Określenie strawności białek, tłuszczu i sacharydów "in vitro" w wybranych produktach 
żywnościowych.
Wykrywanie barwników syntetycznych w produktach spożywczych.

 Ponadto byłam opiekunem 25 prac magisterskich i 20 prac inżynierskich oraz recenzentem 8 
dyplomów magistersko inżynierskich, 12 dyplomów magisterskich oraz 15 dyplomów 
inżynierskich. Pełniłam również rolę promotora pomocniczego w doktoratach mgr inż. Tadeusza 
Pilipczuka oraz mgr inż. Izabeli Koss-Mikołajczyk, które zostały obronione w roku 2017.
Od dwóch lat jestem członkiem podkomisji do spraw kierunku studiów Biotechnologia na WCh, 
zajmującej się między innymi ustalaniem programu nauczania.
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6. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

 Rozwój przemysłu spożywczego i produkcja żywności na masową skalę wymagają metod, 
które pozwoliłyby na szybkie, niedrogie i dokładne badanie żywności trafiającej do konsumentów. 
Jedną z nauk skupiającą się na wielotorowym badaniu żywności jest wchodząca w skład 
metabolomiki „foodomika”. Nauka ta po raz pierwszy została zdefiniowana w czasopiśmie Journal 
of Chromatography w 2009 roku jako nowa dyscyplina dotycząca żywności i żywienia, mająca 
poprawić samopoczucie i zdrowie konsumentów. „Foodomika” obejmuje obszary badań 
umożliwiające m.in. określenie jakości, bezpieczeństwa i aktywności biologicznej żywności oraz 
identyfikację produktów spożywczych i płodów rolnych. Pośród genomiki, proteomiki i 
metabolomiki to właśnie ta ostatnia nauka wiedzie prym w najszybszym i najdokładniejszym 
badaniu zmian zachodzących w żywności. Wchodzi ona w skład biologii systemowej i skupia się na 
badaniu niskocząsteczkowych związków chemicznych (poniżej 1500 Da) zwanych metabolitami. 
Profilowanie metaboliczne w połączeniu z zaawansowanymi technikami analitycznymi oraz 
metodami chemometrycznymi pozwala na różnorodne badanie żywnoś ci. Znajduje ono 
zastosowanie w badaniu wpływu procesów technologicznych na jakość żywności, zakażenia 
różnego rodzaju bakteriami i grzybami czy ostatnio tak często przywoływanej żywności 
genetycznie modyfikowanej. Ponadto, można dzięki niej badać jakość produktów spożywczych, ich 
autentyczność czy  rodzaj. Zastosowanie narzędzi metabolomicznych umożliwia zrozumienie 
biochemicznych podstaw zmian zachodzących w żywności, które na późniejszych etapach 
wpływają, w negatywny  bądź pozytywny sposób na walory smakowe, przydatność do spożycia czy 
wartości odżywcze i jakość zdrowotną. Bezpośrednio wiąże się to także z optymalizacją warunków 
przechowywania czy przetwarzania żywności, a w konsekwencji z korzyściami ekonomicznymi. 
Od momentu zaproponowania i opracowania koncepcji profilowania metabolitów możliwości 
instrumentalne uległy olbrzymim zmianom, zarówno na poziomie rozdzielania skomplikowanych 
mieszanin substancji (systemy chromatograficzne), jak i identyfikacji poszczególnych składników 
tychże mieszanin, poprzez wykorzystanie różnych metod detekcji składników próbek. Jednym ze 
sposobów detekcji możliwie jak największej ilości metabolitów jest zastosowanie 
wysokorozdzielczej spektrometrii mas. Ostatnio z mojej inicjatywy, dzięki otrzymaniu 
dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup dużej infrastruktury 
badawczej (Zał. 3, pkt. III poz. Q) do Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności 
został zakupiony tandemowy spektrometr mas wyposażony w kwadrupolowy analizator mas, 
komorę kolizyjną umożliwiającą fragmentację wybranych jonów oraz wysokorozdzielczy 
analizator mas typu Orbitrap  oparty  na transformacji Fouriera sygnału uzyskanego z rezonansu 
jonów w polu elektrycznym, niewymagający użycia magnesu nadprzewodzącego ani 
fotopowielaczy. Takie rozwiązania techniczne pozwalają na detekcję analitów z rozdzielczością do 
70 000 Da i dokładnością masy poniżej 1 ppm, a w konsekwencji umożliwiają zastosowanie tej 
aparatury zarówno do analiz jakościowych, w tym identyfikacji nieznanych związków, ustalania ich 
struktury oraz oznaczeń ilościowych z bardzo wysoką czułością i precyzją. Moje przyszłe plany 
badawcze wiążą się zatem z wykorzystaniem badań metabolomicznych zarówno przy  zastosowaniu 
analizy niecelowej (ang. untargeted analysis) jak i celowej (ang. targeted analysis) do:
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charakterystyki plonów rolnych w celu doboru optymalnych warunków uprawy (sposób 
nawożenia i ochrony przed patogenami, okres zbioru, lokalizacja uprawy) zapewniających 
ich wysoką jakość odżywczą i zdrowotną; 
profilowania metabolitów w roślinach poddanych działaniu patogenów, stresowi 
chemicznemu bądź różnej ekspozycji na elicytory;
oceny  potencjału prozdrowotnego różnych surowców pochodzenia roślinnego na podstawie 
zestawień  z wynikami badań nutrigenomicznych;
monitorowania metabolomu roślinnego podczas przetwarzania i utrwalania żywności;
projektowania żywności funkcjonalnej i spersonalizowanej dla danej grupy osób/pacjentów 
np. osób w podeszłym wieku czy pacjentów onkologicznych.  

 Dodatkowo w badaniach planuję opracowanie i/lub modyfikację metod bioautografii TLC, 
czyli metod opartych na analizach ukierunkowanych na efekt (ang. effect direct analysis) do 
wykrywania substancji bioaktywnych. Do tego celu planuję wykorzystać nowo zakupiony zestaw 
do HP-TLC firmy CAMAG, który umożliwia zautomatyzowanie poszczególnych etapów analizy 
TLC co w rezultacie pozwala na otrzymywanie powtarzalnych ilościowych i jakościowych 
wyników analiz. Tego typu zestawy  są już  z powodzeniem używane przy charakterystyce ziół i 
roślin leczniczych, jednak do tej pory nie znalazły zastosowania w analizie żywności. Podczas 
badań planuje rozwinąć metody bioautografii TLC, które umożliwiłyby wykrywanie substancji 
wykazujących różne aktywności biologiczne, do których można zaliczyć aktywność np.: 
przeciwutleniającą, przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczną, estrogenową, przeciwmutagenną oraz 
zdolność do inhibicji np.: α-amylazy, β-glukozydazy, lipazy oraz acetylocholinoesterazy.
 Zakres planowanych badań, niewątpliwie wzmocni dotychczasową współpracę  
międzynarodową a ze względu na możliwość wykonywania bardziej zaawansowanych analiz 
umożliwi jej rozszerzenie na inne kraje europejskie i nie tylko. Wiedza zdobyta podczas realizacji 
planowanych badań wzbogaci nie tylko obszar badań podstawowych, ale także będzie miała 
wysoką wartość aplikacyjną. Odbiorcami uzyskanych wyników będą przede wszystkim małe i 
średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem żywnoś ci. Projektowanie linii 
technologicznych oparte na wiedzy  o różnym zachowaniu odżywczych i nieodżyczych składników 
surowca podczas przetwarzania, poparte dodatkowo nowymi rozwiązaniami technologicznymi, 
będzie gwarantowało uzyskanie produktów o pożądanych cechach sensorycznych, a przede 
wszystkim o wysokiej zdefiniowanej jakości zdrowotnej. Takie innowacyjne podejście podniesie 
prestiż  oraz zwiększy  konkurencyjność polskich firm na arenie Europy. Uzyskane podczas 
realizacji badań informacje na temat wpływu różnych czynników na prozdrowotność upraw, jak i 
rekomendacje co do sposobu całkowitego wykorzystania plonów i odpadów pouprawowych oraz 
możliwości stosowania efektywnych organizmów i biofumigantów do ochrony roślin dodatkowo 
wesprą ekologiczny i zrównoważony rozwój rolnictwa. Ważnym efektem będzie także uzupełnienie 
badań metabolomicznych badaniami nutrigenomicznymi w ocenie nie tylko jakości zdrowotnej, ale 
także możliwości zastosowania określonych produktów żywnościowych w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych.
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