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Wykaz skrótów i oznaczeń 

Co-A  – koenzym A 

DMSO  – dimetylosulfotlenek 

DPPH·  – rodnik 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu 

HPTLC  – wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (ang. High Performance 

Thin Layer Chromatography) 

HPV  – wirus brodawczaka ludzkiego 

L-DOPA  – lewodopa 

LOD  – granica wykrywalności (ang. Limit of Detection)  

LOQ  – granicaoznaczalności (ang. Limit of Quantitation) 

MBE  – ekstrakt z kory magnolia (ang. Magnolia Bark Extract) 

MS  – spektrometria mas (ang.Mass Spectrometry) 

MTT  – błękit tiazolilowy, bromek tetrazoliowy, barwnik tetrazolium 

PABA  – kwas p-aminobenzoesowy 

RFT  – reaktywne formy tlenu 

RSD  – względne odchylenie standardowe (ang. Relative Standard Deviation) 

TLC – chromatografia cienkowarstwowa (ang. Thin Layer Chromatography) 

TLC-MS  – chromatografia cienkowarstwowa sprzężona ze spektrometrią mas 

UV  – promieniowanie ultrafioletowe (ang. Ultraviolet) 

UVB  – promieniowanie ultrafioletowe B w zakresie długości fal 280–315 nm 
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I CZĘŚĆ LITERATUROWA 

 

1. Farmakognozja i fitochemia 

 Zainteresowanie i wykorzystywanie surowców roślinnych jako leków sięga 

najdawniejszych dziejów ludzkości. Oczywistym jest, że z początkiem rozwoju cywilizacji, 

wiedza była przekazywana ustnie, ażeby przy każdym kolejnym postępie człowieka 

informacje były utrwalane na miarę ówczesnych możliwości. Formy zapisu wiedzy 

zmieniały się zatem na przestrzeni wielu tysięcy lat. Przyjmuje się, że najstarszym 

zachowanym źródłem nauki medycznej jest zapis receptur medycznych pismem klinowym 

na sumeryjskiej tabliczce glinianej, pochodzącej z około 2200 – 2500 roku p.n.e. 

Rozważając udokumentowaną starożytną wiedzą leczniczą, nie można nie wspomnieć  

o papirusie Ebersa, który w swoim zwoju zawiera ok. 700 opisów leków oraz ok. 800 

sposobów ich użycia. Papirus ten został odkryty w Górnym Egipcie, a jego powstanie 

datowane jest na około 1550 rok p.n.e. [1 – 5]. Można zatem uznać, że farmakognozja, 

będąca nauką o naturalnych surowcach, wykazujących aktywność biologiczną, była i jest 

nieodłącznym elementem towarzyszącym życiu człowieka. Co ciekawe, samo użycie 

pojęcia „farmakognozja” zostało po raz pierwszy odnotowane dopiero w 1811 roku  

w pośmiertnej pracy „Lehrbuch der Materia Medica” (niem. Lehrbuch – podręcznik, łac. 

Materia Medica – surowce lecznicze) autorstwa niemieckiego lekarza Johanna Adama 

Schmidta. W literaturze można również spotkać się z mylnym stwierdzeniem, że jako 

pierwszy terminu tego miał użyć Christian Aenotheus Seydler w swojej pracy „Analecta 

Pharmacognostica” (łac. zbiory farmakognostyczne) z 1815 roku [1, 5]. Samo słowo 

„farmakognozja” pochodzi od greckich słów pharmakon (lek) i gnosis (wiedza) i z początku 

określenie to dotyczyło nauki zajmującej się w głównej mierze badaniem pochodzenia, 

morfologii i anatomii surowców leczniczych pochodzenia naturalnego [1, 5 – 7]. 

 Współczesna dziedzina farmakognozji poszerzyła jednak swój zakres działań  

o fitochemię jako obszerną dyscyplinę badawczą. Obecnie duże znaczenie mają badania nad 

składem chemicznym surowców naturalnych. Ważne jest rozpoznanie związków,  

ich izolacja, ocena jakościowa i ilościowa, ale także rozpoznanie struktury chemicznej, 

klasyfikacja, czy też poznanie ścieżki biosyntezy danego związku. Znaczące są również 

badania aktywności biologicznej, gdyż to ona determinuje wartość farmakologiczną 

związku chemicznego, a co za tym idzie jego pozytywny lub negatywny wpływ na zdrowie 

9:1950162902



- 10 - 

 

człowieka. Zatem można uznać, że dziś farmakognozja zasadniczo opiera się na fitochemii, 

czyli na chemii związków pochodzenia roślinnego (gr. phyto – roślina) [1, 2, 6, 8]. Badania 

fitochemiczne pozwalają na odkrycie, czy też późniejsze pozyskiwanie substancji 

biologicznie czynnych, które mogą być wykorzystywane jako leki naturalne. Izolacja 

związków z naturalnych źródeł jest jedną z podstawowych dróg otrzymywania substancji 

aktywnych. Jednak dziedzinę fitochemii można jednocześnie uznać za narzędzie do 

rozpoznania związków będących np. potencjalnymi lekami. Może to prowadzić do 

opracowania innych źródeł pozyskiwania tychże związków, np. opracowania syntezy 

chemicznej, czy opracowania metod biotechnologicznych z wykorzystaniem 

mikroorganizmów albo enzymów [1]. Warto mieć również na uwadze, iż lecznicze działanie 

roślin, a przy tym związków chemicznych w nich zawartych, ludzkość poznawała 

empirycznie na przestrzeni tysięcy lat. Zatem aktywność biologiczna używanego surowca 

naturalnego może być tak naprawdę wynikiem oddziaływania między sobą szeregu różnych 

związków chemicznych w nim zawartych. 

 W związku z tym wzmożone działanie preparatów roślinnych może wynikać ze 

zjawiska synergizmu. Polega to na uzyskaniu silniejszego efektu działania związków 

występujących ze sobą jednocześnie, niż gdyby były one zastosowane osobno. W podobny 

sposób może też zajść zjawisko antagonizmu, w wyniku którego następuje osłabienie 

aktywności preparatu, na co również ma wpływ obecność innych związków chemicznych 

[1, 2, 9]. 
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2. Związki fitochemiczne i ich podział 

 Związki pochodzenia roślinnego można klasyfikować ze względu na drogę ich 

biosyntezy, co też ma związek z rolą, jaką te związki pełnią w organizmie roślinnym. 

Pierwszą grupą są pierwotne metabolity roślinnych, które bywają także określane jako 

substancje podstawowe roślin. Powstają one w wyniku szeregu reakcji biochemicznych, 

które zachodzą w każdym organizmie roślinnym, a łańcuchy tych reakcji są ze sobą ściśle 

powiązane. Związki pierwotne są syntezowane z prostych składników, takich jak CO2 i H2O 

przy użyciu energii słonecznej, w podstawowych szlakach metabolicznych, jak np. cykl 

Calvina, cykl Krebsa, czy glikoliza. Zatem tak otrzymane związki są obecne w każdej 

roślinie i mają za zadanie zapewnić podstawowe funkcje fizjologiczne, w tym budulcowe, 

zapasowe, czy też energetyczne.  

 Drugą grupą są wtórne metabolity roślinne, znane także po nazwą substancji 

wtórnych. Ich biogeneza wywodzi się z produktów powstałych w podstawowych szlakach 

metabolicznych, jednak biosynteza tych związków jest inna dla każdego z taksonów 

roślinnych, co oznacza, że każda grupa, a w niektórych przypadkach nawet poszczególne 

rośliny, będą miały inny zasób metabolitów wtórnych. Substancjom wtórnym nie można 

przypisać jednoznacznej funkcji w organizmie roślinnym, gdyż nie pełnią one 

podstawowych funkcji tak, jak ma to miejsce w przypadku metabolitów pierwotnych. Wiele 

z nich jest aktywnych biologicznie, mają właściwości farmaceutyczne lub prozdrowotne,  

a zatem w wielu przypadkach mogą być stosowane jako środki lecznicze [1, 2, 8, 9]. 
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2.1. Metabolity pierwotne 

 Jak już wspomniano wcześniej, podstawowe funkcje życiowe komórki roślinnej 

zaspokajają metabolity pierwotne. Ich rolą jest utrzymanie funkcji życiowych rośliny, a do 

tych funkcji zalicza się przede wszystkim funkcje budulcowe, zapasowe, a także 

gromadzenie zasobu energetycznego organizmu roślinnego. W bardzo ogólnym  

i uproszczonym podziale tych związków wyróżnia się węglowodany (a także ich związki 

pokrewne), tłuszcze, oraz grupę związków aminowych. W obszarze tych grup możemy 

dokonać kolejnych podziałów, które pozwalają usystematyzować całą grupę roślinnych 

metabolitów pierwotnych [1, 10]. 

 

2.1.1. Węglowodany 

 Węglowodany to bardzo obszerna, różnorodna i szeroko występująca grupa 

związków o wzorze ogólnym Cn(H2O)n. Główną rolą węglowodanów w roślinie są funkcje 

budulcowe (np. celuloza) oraz zapasowe i energetyczne (np. skrobia). Ze względu na ilość 

cząsteczek w strukturze węglowodany możemy podzielić na: 

- monosacharydy czyli grupę najprostszych cukrów roślinnych. Zazwyczaj cząsteczki 

monosacharydu składają się z od 3 do 7 atomów węgla, zatem możemy wyróżnić: triozy, 

tetrozy, pentozy, heksosy oraz heptozy. Do tej grupy możemy także zaliczyć pochodne 

monosacharydów i są to alkohole cukrowe (np. ksylitol, mannitol, sorbitol), cyklitole 

(wieloalkohole o budowie cyklicznej, np. inozytol), czy kwasy uronowe i aldonowe; 

- oligosacharydy, które są cukrami złożonymi z 2 – 10 cząsteczek monosacharydów. Ze 

względu na ilość tych cząsteczek można wyróżnić disacharydy (np. sacharoza, maltoza), 

trisacharydy, tetrasacharydy, pentasacharydy, itd.; 

- polisacharydy – inaczej wielocukry, czyli liniowe lub rozgałęzione polimery składające się 

przynajmniej z 10 cząsteczek cukrów prostych. Można tutaj wyróżnić homopolisacharydy, 

będące polimerami tych samych cukrów prostych, np. glukany – polimery glukozy 

(sacharoza), fruktany – czyli polimery fruktozy, galaktazy – galaktozy, mangany – 

mannozy; 

- hetero polisacharydy, które są polimerami składającymi się z różnych cząsteczek cukrów 

prostych. 
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 Do węglowodanów często zalicza się również śluzy i gumy, mimo że są to związki  

o charakterze mieszanym. Śluzy są polimerami składającymi się z łańcuchów 

polisacharydowych, do których przyłączone są cząsteczki kwasów uronowych, a czasem 

również białka.  

 

 

Rysunek 1. Podstawowy podział węglowodanów występujących w roślinach. 
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2.1.2. Lipidy 

 Kolejną grupą metabolitów pierwotnych są lipidy, które zapewniają materiał 

energetyczny i zapasowy w roślinie. Wyróżnić tutaj można tłuszcze proste, które są estrami 

gliceryny i kwasów tłuszczowymi. Połączenia estrowe mogą nastąpić pomiędzy kwasami 

tłuszczonymi nasyconymi (o wzorze ogólnym CnH2nO2, np. kwas laurynowy, czy 

arachidowy) oraz kwasami tłuszczowymi nienasyconymi (z jednym lub więcej podwójnym 

wiązaniem, np. kwas erukowy, kwas olejowy). Kolejną grupą należącą do lipidów są woski. 

Mimo że substancje te kojarzą się bardziej z królestwem zwierząt, jak na przykład wosk 

pszczeli, możliwe są również do wytworzenia przez organizm roślinny. Woski, podobnie jak 

tłuszcze proste, są estrami kwasów tłuszczowych. Tutaj jednak połączenie następuje 

pomiędzy alkoholem woskowym, np. alkohol cetylowy, z wyższym kwasem tłuszczowym, 

np. kwasem palmitynowym. I właśnie palmitynian cetylu jest woskiem znanym komercyjnie 

jako olej jojoba. Ostatnią dużą grupą lipidową są fosfolipidy. W ich przypadku do dwóch 

grup hydroksylowych glicerolu przyłączone są kwasy tłuszczowe, a trzecia grupa jest 

estryfikowana kwasem fosforowym. Ten zaś połączony jest z aminą. 

 

 

Rysunek 2. Podstawowy podział lipidów występujących w roślinach. 
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2.1.3. Aminokwasy, białka i inne związki azotowe 

 Grupę tę reprezentują związki opisywane jako związki azotowe, do których można 

zaliczyć aminokwasy, peptydy, białka, a często także kwasy nukleinowe. Za podstawową 

jednostkę o znaczeniu biochemicznym uważa się aminokwas, którego cząsteczka 

charakteryzuje się obecnością grupy aminowej o charakterze zasadowym, oraz grupy 

karboksylowej o charakterze kwasowym. Ze względu na strukturę chemiczną, aminokwasy 

można podzielić na: aminokwasy alifatyczne, aromatyczne oraz heterocykliczne. Obecnie 

znanych jest ponad 300 aminokwasów roślinnych, jednak warto zaznaczyć, że nie wszystkie 

są proteinogenne. Oznacza to, że nie wszystkie aminokwasy wchodzą w skład białek, gdyż 

takich znanych jest jedynie 20. W momencie, gdy aminokwasy łączą się ze sobą wiązaniem 

peptydowym, mamy do czynienia z kolejną grupą, mianowicie z peptydami. W ich obszarze 

występują dipeptydy, będące połączeniem dwóch aminokwasów, oligopeptydy, które 

obejmują cząsteczki peptydowe składające się z 3 do 10 cząsteczek aminokwasów, oraz 

polipeptydy, które dotyczą cząsteczek powyżej 10 aminokwasów. Przyjęło się, że jeżeli 

masa cząsteczkowa polipeptydu jest wyższa od 10 000, mowa jest o proteinie, czyli  

o białku, stanowiącym kolejną grupę związków. Białka, jak wiadomo, mogą tworzyć 

struktury I-, II-, III- lub IV-rzędowe, jednak pod względem budowy można jeszcze wyróżnić 

białka proste i białka złożone. Białka proste charakteryzują się tym, że w ich skład wchodzą 

jedynie aminokwasy, a w przypadku białek złożonych oprócz aminokwasów obecne są 

również związki niebiałkowe, tzw. grupy prostetyczne, a mogą to być np. cukry, lipidy czy 

jony metali. W grupie białek złożonych wyróżnić należy również enzymy. 

 

Rysunek 3. Podstawowy podział związków azotowych występujących w roślinach. 
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2.1.4. Inne metabolity pierwotne 

 Autor podręcznika „Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji”  

prof. Stanisław Kohlmünzer [1], wyróżnia jeszcze jedną grupę metabolitów pierwotnych,  

a mianowicie organiczne kwasy roślinne. Ze względu na budowę strukturalną można 

podzielić je na kwasy alifatyczne nasycone i nienasycone, a także kwasy aromatyczne  

i heterocykliczne. Ze względu na ilość obecnych grup karboksylowych wyróżnia się 

natomiast kwasy monokarboksylowe (np. kwas mrówkowy) i kwasy polikarboksylowe  

(np. kwas szczawiowy będący kwasem dikarboksylowym).  

 Ponadto do substancji pierwotnych zaliczane są także chlorofile, będące zielonymi 

barwnikami. Są to pochodne porfiryn z przyłączonym hydrofobowym ogonem, dlatego 

często chlorofile określane są jako kompleksy białkowo-lipidowe. W roślinach występują 

jedynie chlorofile a i b, różniące się między sobą jedynie podstawnikiem w pierścieniu 

pirolowym (Rysunek 4). Dodatkowo chlorofile mają zdolność chelatowania jonów metali, 

przede wszystkim magnezu, ale także miedzi i cyny. 

 

 

Rysunek 4. Struktura chlorofilu: R = CH3 dla chlorofilu a oraz R = CHO dla chlorofilu b. 
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2.2. Metabolity wtórne 

 Metabolity wtórne roślin stanowią związki fitochemiczne, które są wielce 

zróżnicowane pod względem budowy, ścieżki biosyntezy czy funkcji, które pełnią.  

 Wśród związków pochodzenia roślinnego, to właśnie one wykazują największą 

aktywność biologiczną. Ponadto znajdują szerokie zastosowanie w praktyce, m.in. jako 

farmaceutyki naturalne, agrochemikalia (np. biopestycydy) i dodatki do żywności, 

produktów kosmetycznych i farmaceutycznych (jako barwniki, aromaty, czy też polepszacze 

smaku) [14 – 16]. Ze względu na ogrom związków będących roślinnymi metabolitami 

wtórnymi, a także ich szerokie zróżnicowanie pod względem budowy, pochodzenia czy 

występowania, w niniejszym rozdziale przedstawiono jedynie najważniejsze grupy tych 

związków, a mianowicie fenole, terpeny, steroidy, alkaloidy i chinony. Należy zaznaczyć, iż 

wymienione grupy metabolitów wtórnych jedynie nakreślają, ale nie wyczerpują w całości 

tematu podziału tych związków. Każda z grup, również tych nieuwzględnionych, jest bardzo 

obszerna i w ich obrębie można dokonywać kolejnych klasyfikacji. 

 

2.2.1. Fenole 

 Jest to jedna z największych, jeśli nie najbardziej obszerna grupa roślinnych 

metabolitów wtórnych. Warunkiem do zaklasyfikowania związku do grupy fenoli jest 

oczywiście obecność przynajmniej jednej grupy fenolowej (hydroksybenzenu), będącej 

hydroksylową pochodną węglowodorów aromatycznych (Rysunek 5). Ze względu na 

obecność grup hydroksylowych w obrębie fenoli można dokonać prostego podziału 

związków na mono-, di-, tri- i kolejne polifenole. 

 W organizmach roślinnych fenole mogą powstawać na dwóch drogach 

metabolicznych. Pierwszy jest związany ze szlakiem metabolicznym kwasu szikimowego, 

który prowadzi do utworzenia aminokwasu fenyloalaniny jako prekursora dalszych syntez. 

Drugi polega na kondensacji związków octanowych z utworzeniem pierścienia 

benzenowego. Niektóre związki fenolowe, zwłaszcza polifenolowe, powstają w wyniku 

połączenia produktów obu tych szlaków. Cechą charakterystyczną fenoli jest ich zdolność 

do przyłączania cząsteczek cukrów. Jest to możliwe dzięki obecności grupy hydroksylowej, 

ulegającej glikozydacji z utworzeniem wiązania O-glikozydowego. 
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 W grupie fenoli można wyróżnić następujące klasy związków: 

- proste fenole będące pochodnymi fenolu (Rysunek 5), a zatem zbudowane z jednego 

pierścienia aromatycznego, przy czym niektóre związki z tej klasy mogą występować 

również jako dimery i proste kondensaty. W zależności od ilości grup hydroksylowych w 

cząsteczce, wyróżnić można monofenole zawierające jedną grupę hydroksylową, ale także 

di-, tri- i polifenole [1, 16, 17]; 

 

Rysunek 5. Budowa strukturalna fenolu. 

 

- kumaryny – uważa się je za pochodne α-pironu, w tym również pochodne powstałe  

w wyniku jego kondensacji z innym pierścieniem aromatycznym (Rysunek 6) [1, 16]; 

 

Rysunek 6. Struktura podstawowa kumaryn - α-piron (a) oraz kumaryna (b) jako produkty 

kondensacji α-pironu z pierścieniem aromatycznym. 

 

- stilbeny – związki polifenolowe o budowie opartej na szkielecie C6-C2-C6 (Rysunek 7),  

co oznacza, że pierścienie aromatyczne są połączone ze sobą dwuwęglowym łącznikiem. 

Stilbeny mogą występować jako monomery lub oligomery złożone nawet z ośmiu 

cząsteczek. Niewątpliwie najbardziej znanym stilbenem o dużej aktywności biologicznej 

jest resweratrol [1, 18]; 
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Rysunek 7. Struktura szkieletu C6-C2-C6, podstawowej jednostki stilbenów. 

 

- flawonoidy – nierzadko flawonoidy traktowane są jako całkiem odrębna grupa związków, 

głównie przez ich szerokie rozpowszechnienie w świecie roślin, a także możliwość 

podzielenia flawonoidów na kolejne podgrupy ze względu na zróżnicowanie ich budowy 

strukturalnej. Podstawą strukturalną flawonoidów jest szkielet składający się z dwóch 

pierścieni aromatycznych połączonych za sobą łącznikiem składającym się z trzech atomów 

węgla. Główne struktury flawonoidów klasyfikuje się na podstawie różnic w budowie 

fragmentu C3 łączącego pierścienie benzenowe. Wyróżnić tutaj można flawany, flawony, 

flawanony, izoflawony, chalkony, flawonole, flawanonole, izoflawanony, aurony, 

neoflawony, a także antocyjany [1, 8, 16, 17]; 

 

Rysunek 8. Struktura szkieletu C6-C3-C6 podstawowej jednostki flawonoidów. 

 

- lignany – związki o budowie dimerycznej, w których monomer, będący jednostką 

podstawową, jest cząsteczką fenylopropanu (Rysunek 9). Lignany powstają w trakcie 

biosyntezy polimeru ligniny, przy czym ich synteza kończy się na etapie powstania dimeru i 

jego ewentualnego glikozydu. Z tego względu uważa się je za produkty uboczne, niemniej 

jednak wykazują one wysokie działanie biologiczne [1, 17]. Związki z grupy lignanów 

zostaną dokładniej omówione w dalszej części niniejszej pracy; 
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Rysunek 9. Struktura fenylopropanu (C6-C3), jednostki monomerycznej budującej lignany. 

 

- taniny – zwane są również garbnikami roślinnymi. Podczas, gdy inne związki fenolowe, 

takie jak proste fenole, flawonoidy, czy lignany są scharakteryzowane i sklasyfikowane 

według ich struktury chemicznej, taniny stanowią zróżnicowaną grupę związków, którą 

wyróżnia przede wszystkim zdolność do tworzenia kompleksów z białkami, a także 

węglowodanami, np. ze skrobią i celulozą. Charakteryzuje je zatem duża masa 

cząsteczkowa, gdyż może ona sięgać wartości 3000 g/mol. W obrębie tanin, można dokonać 

podziału na taniny hydrolizujące, które są estrami kwasu fenolowego z cukrem, oraz taniny 

niehydrolizujące, inaczej zwane skondensowanymi lub proantocyjanidynami. Kondensaty są 

utworzone nawet z kilku cząsteczek flawonoidów, przez co mogą tworzyć nawet połączenia 

oligomerowe [1, 15 – 17]. 

 

2.2.2. Terpeny 

 Terpeny to grupa ponad 30 000 związków zaliczanych do izoprenoidów. Jednostką 

podstawową jest tutaj izopren, zwany również jednostką C5C8 lub C5 (Rysunek 10). 

Klasyfikacji terpenów dokonuje się na podstawie liczby jednostek izoprenowych  

w cząsteczce, zatem wyróżnia się: 

- hemiterpeny – zbudowane z jednej jednostki izoprenowej; 

- monoterpeny – zbudowane z dwóch jednostek izoprenowych; 

- dalej w kolejności występują seskwiterpeny, diterpeny, sestraterpeny, triterpeny itd. Długie 

cząsteczki politerpenowe mogą być zbudowane nawet z ponad 1000 jednostek 

izoprenowych. 
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 Terpeny są związkami lipofilnymi, rozpuszczalnymi w tłuszczach, często również  

w alkoholach, zwłaszcza, jeżeli przyjmują charakter alkoholowy, aldehydowy lub ketonowy. 

Właściwości fizyczne terpenów są bardzo zróżnicowane, co widać na przykładzie 

monoterpenów i seskwiterpenów. Monoterpeny wykazują dużą lotność, przez co są 

zaliczane do olejków eterycznych (np. linalol czy mentol). Seskwiterpeny są już natomiast 

związkami na ogół nielotnymi lub lotnymi z parą wodną i najczęściej występują w formie 

oleistych cieczy i substancji stałych [1, 16, 17, 19]. 

 

Rysunek 10. Struktura izoprenu, podstawowej jednostki budującej terpeny. 

 

2.2.3. Steroidy 

 Steroidy opierają swoją budowę na czteropierścieniowym szkielecie steranu, czyli 

cyklopentanoperhydrofenantrenu (Rysunek 11). Ze względu na różnice w strukturze 

chemicznej oraz pełnione funkcje, wśród steroidów roślinnych należy wyróżnić przede 

wszystkie grupy fitosteroli, hormonów steroidowych oraz glikozydów nasercowych. 

 Fitosterole, czyli sterole pochodzenia roślinnego, są czasem określane mianem 

alkoholi, a to ze względu na charakterystyczną obecność grupy hydroksylowej przyłączonej 

do pierścienia A w pozycji 3. Dodatkowo pierścień B posiada przynajmniej jedno podwójne 

wiązanie, a pierścień D przyłącza do siebie łańcuch alifatyczny. W przypadku steroidowych 

hormonów roślinnych dodatkowe modyfikacje w cząsteczce steranu dotyczą np. pozycji 10, 

13 lub 17. Za to związki należące do glikozydów nasercowych mają w pozycji 17 

przyłączony pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień laktonowy, tworząc odpowiednio 

glikozydy kardenolidowe i bufadienolidowe [1, 20, 21]. 
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Rysunek 11. Cząsteczka steranu z dołączoną numeracją atomów oraz zaznaczonymi 

pierścieniami. 

 

2.2.4. Alkaloidy 

 Alkaloidy są grupą obejmującą ponad 12 000 związków. Są to związki wywodzące 

się z aminokwasów lub z ich pochodnych i charakteryzuje je obecność atomu azotu  

w pierścieniu heterocyklicznym (Rysunek 12). Podziału alkaloidów można dokonać na 

podstawie jednostek, na których oparta jest ich struktura. Zatem alkaloidy, które swoją 

budowę opierają na szkielecie piperydyny będą nosiły nazwę alkaloidów piperydynowych, 

na szkielecie puryny – alkaloidów purynowych, chinoliny – alkaloidów chinolinowych, itd. 

Do alkaloidów zalicza się również związki z grupy indoli, w tym betalainy. Alkaloidy są 

zatem bardzo zróżnicowane pod względem budowy, a także pod względem aktywności 

biologicznej. Niektóre związki z tej grupy wykazują silne działanie fizjologiczne;  

np. morfina ma właściwości przeciwbólowe i przeciwkaszlowe, ale jednocześnie jest 

substancją narkotyczną [1, 16, 17, 22, 23]. 

 

 

Rysunek 12. (a) Struktura pirydyny będącej prostym alkaloidem oraz (b) struktura 

cząsteczki indolu, również zaliczanego do grupy alkaloidów. 
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2.2.5. Chinony 

 Chinony występują w postaci związków jedno-, dwu-, lub trójcyklicznych. Wyróżnia 

je obecność dwóch grup ketonowych, obecnych w tym samym pierścieniu, tworzącym 

strukturę chinonów. Swoją strukturę opierają na 1,4-benzochinonie, tworząc grupę 

monocyklicznych benzochinonów. Dalsza kondensacja z pierścieniem aromatycznym 

prowadzi do powstania naftochinonów, dicyklicznych związków pochodnych naftalenu. 

Cząsteczka tricyklicznych chinonów zawiera zatem dwa dodatkowe pierścienie 

aromatyczne, tworząc pochodne antrachinonu (Rysunek 13). Te ostatnie mogą występować 

w naturze również jako dimery [1]. 

 

 

Rysunek 13. Budowa strukturalna benzochinonu (a), naftochinonu (b) oraz  

antrachinonu (c). 

 

2.2.6. Glikozydy i saponiny 

 Na etapie rozważania klasyfikacji wtórnych metabolitów roślin warto dodatkowo 

wyszczególnić grupę związków glikozydowych oraz saponin. Do grupy glikozydów zalicza 

się wszystkie te związki, które mają zdolność utworzenia wiązania z cukrami i w takiej 

formie mogą one występować w przyrodzie. Zatem glikozydem określa się cząsteczkę 

utworzoną przynajmniej z jednej cząsteczki cukru połączonej z niecukrowym składnikiem, 

czyli z aglikonem. Połączenia takie tworzą odpowiednio wiązania C-, O-, S- i N-

glikozydowe. W przypadku wiązania C-glikozydowego, połączenie to jest tworzone 

bezpośrednio między dwoma atomami węgla pochodzącymi od cukru i aglikonu. Wiązanie 

O-glikozydowe jest tworzone za pomocą tlenu pochodzącego z grupy hydroksylowej 

aglikonu. Podobnie dzieje się w przypadku wiązania S-glikozydowego, gdzie atom siarki 

pochodzi od grupy tiolowej. Jeżeli chodzi o wiązanie N-glikozydowe, to azot pochodzi od 

grupy aminowej, natomiast takie połączenia zaobserwowano w przypadku kwasów 

nukleinowych, gdzie cukier (tutaj ryboza lub dezoksyryboza) jest w ten sposób związany  
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z zasadą purynową, lub pirymidynową. Glikozydy mogą zatem być tworzone z aglikonami 

różnego pochodzenia i o zróżnicowanej strukturze. Niewątpliwie najbardziej 

rozpowszechnionymi glikozydami są te tworzone z fenolami, w tym z flawonoidami, 

antocyjanami, kumarynami, ale także terpenami, chinonami czy steroidami [1, 16, 17]. 

Powód, dla którego związki występują w formie glikozydów nie jest jednoznacznie 

zdefiniowany. Z pewnością obecność cukru polepsza rozpuszczalność tych związków  

w roztworach wodnych. Dzięki temu transport pomiędzy komórkami roślinnymi substancji 

występujących jako glikozydy jest znacznie bardziej usprawniony. Dodatkowo glikozydacja 

może mieć na celu ułatwienie magazynowania tychże substancji w organellach 

komórkowych, co ma związek z obniżeniem podatności na degradację związków właśnie 

dzięki obecności przyłączonego cukru. W niektórych okolicznościach powstanie glikozydu 

jest swego rodzaju mechanizmem obronnym rośliny. Dzieje się tak w przypadku obecności 

substancji toksycznych, np. niektórych fenoli, gdzie poprzez mechanizm glikozydacji, 

substancja taka jest neutralizowana [1]. 

 Wśród glikozydów warto wyróżnić osobną grupę, jaką są glikozydy saponinowe, 

inaczej saponiny lub saponozydy. W tego typu układach cukier może występować w formie 

monsacharydu lub łańcucha oligosacharydowego. Występujące aglikony zwane są częściej 

geninami lub sapogeninami, a charakteryzowane są jako związki policykliczne, do których 

zalicza się steroidy oraz triterpenoidy. Stąd też pochodzi podział saponin na saponiny 

steroidowe i triterpenowe. Cechą charakterystyczną saponin jest ich zdolność do 

zmniejszania napięcia powierzchniowego wody, a także spieniania i tworzenia emulsji  

[1, 16, 17]. 
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3. Antocyjany 

 

3.1. Wstęp 

 Antocyjany należą do grupy związków flawonoidowych, będących polifenolami.  

W naturze antocyjany występują w postaci wolnej, ale również jako glikozydy,  

a mianowicie mono-, di-, a także trisacharydy, chociaż te ostatnie występują niezwykle 

rzadko [1, 24 – 26]. Dodatkowo zostało przyjęte, że aglikony antocyjanów określa się 

mianem antocyjanidyn. Dzięki różnorodnemu zabarwieniu związków antocyjanowych są 

one ciekawą grupą barwników roślinnych. Ogólnie przyjmują zabarwienie od czerwonego 

przez fioletowy do niebieskiego, a wszelkie odcienie oraz intensywność zależą od wielu 

czynników, głównie od przemian strukturalnych. Obecność antocyjanów w świecie roślin 

jest szeroko rozpowszechniona. Występują one bowiem najczęściej w owocach oraz 

płatkach kwiatów, ale także ich zawartość można znaleźć w liściach, pędach, kiełkach, 

korzeniach i cebulach roślin [24, 27]. Jeżeli chodzi o przyjmowanie antocyjanów  

z pokarmem, to ich źródłami są przede wszystkim winogrona czerwone, owoce jagodowe,  

w tym borówki czarne, aronia, czarna porzeczka, jagody açai, owoce czarnego bzu, 

żurawina, truskawki, poziomki, figi, czy też kapusta czerwona [24, 25, 28 – 31]. Nie są to 

jednak jedyne źródła antocyjanów. Jak wspomniano wcześniej, bogatym ich źródłem są 

również płatki kwiatów. Ponadto nazwy poszczególnych antocyjanów znajdują swoją 

etymologię w źródłach ich pochodzenia. Za przykład można podać cyjaninę, która to swoją 

nazwę zawdzięcza kwiatom chabra bławatka (Centaureacyanus L.). Podobnie delfinidyna 

pochodząca z kwiatów ostróżki (Delphinium L.), malwidyna z kwiatów z rzędu 

malwowców, w tym malwy czarnej (Malvales Dumort.), a hibiscyna z ketmii szczawiowej 

(Hibiscus sabdariffa L.) [25].  

 Związki z grupy antocyjanów doskonale sprawdzają się jako barwniki spożywcze. 

To one nadają kolor takim produktom, jak przetwory owocowe, w tym dżemy, soki oraz 

napoje owocowe i warzywne, czy też wina, a także mogą być używane jako dodatki do 

żywności w celu nadania lub poprawienia barwy produktu. Na liście dodatków do żywności 

mają nadany numer E163. Antocyjany mają również potencjał leczniczy, a to ze względu na 

ich właściwości antyoksydacyjne, chemoprewencyjne, przeciwzapalne oraz wiele innych 

właściwości prozdrowotnych [24, 25, 30, 32]. 
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3.2. Budowa antocyjanów 

 Antocyjany jako związki flawonoidowe opierają swoją budowę na szkielecie  

C6-C3-C6. Poszczególne fragmenty tego szkieletu powstają na różnych, a dokładniej, na 

dwóch drogach biosyntetycznych. Pierwsza z nich polega na przemianach metabolicznych 

kwasów tłuszczowych, które prowadzą m.in. do utworzenia aktywnych reszt kwasu 

malonowego (malonylo-CoA). Trzy takie cząsteczki są odpowiedzialne za powstanie 

pierścienia aromatycznego (C6), później oznaczanego jako pierścień A [1, 33, 34]. 

Pozostały fragment cząsteczki, czyli część C6-C3, ma swój początek na drodze przemian 

kwasu szikimowego. Jego przekształcenia prowadzą do powstania L-fenyloalaniny, a dalej 

do utworzenia kwasu cynamonowego, a z niego z kolei kwasu p-kumarowego. Drugim 

sposobem na otrzymanie kwasu p-kumarowego są przekształcenia kwasu szikimowego, tym 

razem z utworzeniem aminokwasu L-tyrozyny, a nie L-fenyloalaniny. L-Tyrozyna jest już 

bezpośrednio przekształcana w kwas p-kumarowy. Pierścień aromatyczny budujący jego 

strukturę, będzie zatem oznaczany jako pierścień B, nie zapominając, że to właśnie do niego 

przyłączony jest łańcuch C3. Kondensacja trzech reszt kwasu malonowego z kwasem  

p-kumarowym prowadzi zatem do powstania podstawowej struktury C6-C3-C6 budującej 

flawonoidy jako całą grupę związków, do której zalicza się również antocyjany. Na tym 

etapie proces syntezy antocyjanów jednak się nie kończy, gdyż warunkiem powstania 

aglikonu antocyjanowego jest powstanie trzeciego pierścienia – pierścienia C. Jest on 

tworzony w wyniku cyklizacji trójwęglowego łącznika C3 z utworzeniem pierścienia 

heterocyklicznego, w którego skład, oprócz atomów węgla, wchodzi jeden atom tlenu.  

W ostatnim etapie tworzenia antocyjanów reakcje glikozydacji przyłączają do aglikonu 

odpowiedni cukier, np. glukozę lub ramnozę, a dodatkowo mogą zachodzić reakcje 

metylacji lub acetylacji grup hydroksylowych [1, 34 – 36]. 

 Podsumowując, struktura aglikonu antocyjanów składa się z trzech pierścieni 

aromatyczny A, B i C (Rysunek 14), z których dwa (A i C) tworzą układ heterocykliczny, 

natomiast połączenie z pierścieniem B następuje poprzez pierścień C wiązaniem węgiel – 

węgiel [1, 25, 30, 33]. 
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Rysunek 14. Ogólny schemat budowy aglikonu antocyjanów. Poszczególne podstawniki  

R1 – R7 zostały omówione w Tabeli 1. 

 

 Podstawniki wyszczególnione na Rysunku 14 decydują o cząsteczce aglikonu. Pod 

oznaczeniem Rn kryje się zazwyczaj atom wodoru (brak podstawnika), grupa hydroksylowa, 

grupa metoksylowa, lub acetylowa. Co ciekawe, naturalnie występujące antocyjany zawsze 

posiadają grupę hydroksylową w pozycji 4’ (R2). Pozycja 6 (R6) jest zazwyczaj podstawiona 

atomem wodoru, chociaż występują takie antocyjany, których struktura odbiega od tej 

reguły. Zatem w zależności od podstawników (R1 – R7) przyłączonych do cząsteczki 

aglikonu, wyróżnia się szereg różnych antocyjanidyn. Do najpopularniejszych można 

zaliczyć: cyjanidynę, delfinidynę, malwidynę oraz pelargonidynę, peonidynę, czy 

petunidynę.  

 W Tabeli 1 przedstawiono wyżej wymienione antocyjany wraz z wyszczególnionymi 

podstawnikami [36, 37].  

 

Tabela 1. Wybrane naturalnie występujące antocyjanidyny oraz ich podstawniki R1 – R7  

w odpowiednich pozycjach. 

 

Podstawnik 

(Pozycja) 

Antocyjanidyna 

R1 

(3’) 

 

R2 

(4’) 

 

R3 

(5’) 

 

R4 

(3) 

 

R5 

(5) 

 

R6 

(6) 

 

R7 

(7) 

 

Cyjanidyna OH OH H OH OH H OH 

Delfinidyna OH OH OH OH OH H OH 

Malwidyna OMe OH OMe OH OH H OH 

Pelargonidyna H OH H OH OH H OH 

Peonidyna OMe OH H OH OH H OH 

Petunidyna OMe OH OH OH OH H OH 
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 Różne podstawniki w cząsteczce aglikonu nie sprowadzają się jedynie do 

różnicowania antocyjanów pod względem ich budowy. Okazuje się, że są one 

odpowiedzialne za barwy, jakie roztwory tych związków przyjmują. Za przykład może 

posłużyć cyjanidyna, która występuje jako pomarańczowo-czerwony barwnik, ale już 

delfinidyna w tych samych warunkach przyjmie zabarwienie niebiesko-czerwone [36, 37]. 

Dodatkowo antocyjany bardzo chętnie występują w formie glikozydów, utworzonych 

poprzez przyłączenie cukrów prostych do grup hydroksylowych w pozycji 3, rzadziej 5 oraz 

sporadycznie 7. W związku z powyższym antocyjany występują w formie O-glikozydów, 

gdzie cukrem jest zazwyczaj glukoza, ale również znane są połączenia z arabinozą, 

galaktozą, ramnozą oraz ksylozą. Warto zaznaczyć, że to jednak z glukozą połączenia są 

najczęściej spotykane [1, 36, 37]. Wspomniano wcześniej, iż antocyjany występują w formie 

mono- i disacharydów, a trisacharydy, chociaż możliwe do utworzenia, występują bardzo 

rzadko. Ciekawym jest fakt, iż aglikony antocyjanów chętnie przyjmują również cząsteczki 

dwucukrów, jak np. rutynozy, która jest połączeniem dwóch cukrów prostych – ramnozy  

i glukozy [24, 26, 34, 37].  

 Wszelkie zróżnicowanie budowy strukturalnej barwników antocyjanowych niesie  

za sobą pewne dysproporcje w absorpcji światła. Za takie przesunięcia maksimum absorpcji 

odpowiadają właściwie wszystkie przyłączone podstawniki, w tym także cząsteczki cukrów. 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku analizy antocyjanów metodami 

spektrofotometrycznymi. Widmo UV-Vis antocyjanów (podobnie jak wszystkich 

flawonoidów) posiada dwa maksima absorpcji, pierwsze przy długości fali w granicach  

λ = 240 – 285 nm, a drugie przy długościach 300 – 550 nm [38]. Dla poszczególnych 

cząsteczek absorpcja światła, a co za tym idzie, odcień i intensywność barwy, jest 

uwarunkowana budową strukturalną antocyjanów. Na tę zależność w głównej mierze 

wpływa ilość grup hydroksylowych w pierścieniu B. Każda kolejna przyłączona grupa –OH 

powoduje przesunięcia w stronę fal dłuższych. Efekt batochromowy powoduje zatem 

zmianę barwy, która stopniowo będzie się zmieniać z pomarańczowej w stronę fioletowej. 

Obecność grup metoksylowych, ale także glikozydowych, czyli nic innego, jak obecność 

cukrów, cofa tę zmianę, zatem wraz z wzrostem tego typu podstawników przeważać będzie 

efekt hipsochromowy [25, 38]. Intensywność barwy antocyjanów również może się 

zmieniać. Na podwyższenie absorbancji, czyli na efekt hiperchromowy ma wpływ przede 

wszystkim stężenie samego antocyjanu, ale także obecność związków, z którymi antocyjany 

tworzą ko pigmenty [25, 38]. Takie interakcje międzycząsteczkowe mogą dotyczyć wpływu 

kwasów organicznych, fenoli, czy też flawonoidów, w tym innych antocyjanów, przy czym 
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warto zaznaczyć, że związki wzmagające barwę antocyjanów poprzez tworzone z nimi 

kompleksy same nie muszą być barwne [39]. Pojawienie się kopigmenów może powodować 

również przesunięcie batochromowe, tj. przesunięcie w kierunku fal dłuższych [25]. 

 

 

3.3. Wpływ pH środowiska na przemiany strukturalne antocyjanów 

 Przemiany strukturalne antocyjanów przy różnych wartościach pH są na ogół 

odwracalne. Najstabilniejsza forma pod postacią kationu flawyliowego występuje przy 

wartościach pH w granicach 1 – 3 [24, 30, 31]. Barwa antocyjanów w tak kwaśnym 

środowisku waha się między pomarańczową a czerwoną, co jest oczywiście uzależnione od 

budowy poszczególnych glikozydów, tj. od przyjętych podstawników oraz cząsteczek 

cukrów. Przesuwając się w stronę środowiska bardziej obojętnego, w granice wartości  

pH = 3 – 6, barwa antocyjanów zanika, gdyż powstaje forma przejściowa pseudozasady 

(Rysunek 15). Im bliżej środowiska obojętnego, a dokładniej w zakresie pH = 6 – 7, 

zauważalne jest powstawanie barwy fioletowej, za którą odpowiada forma chinoidowa, a ta 

dalej w środowisku zasadowym (pH = 7 – 8), przyjmuje barwę niebieską [13, 24, 26, 31]. 

Przy znacznie wyższych wartościach pH niebieska barwa antocyjanów może się nadal 

utrzymywać, jednak w rzeczywistości przyjęta struktura bardzo łatwo ulega degradacji. 

Większość antocyjanów staje się niestabilna, a ma to związek z otwarciem pierścienia C  

i powstaniem żółtego chalkonu [24, 30, 40]. 
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Rysunek 15. Wpływ pH środowiska na przemiany strukturalne antcoyjanów. Schemat 

przedstawiono na przykładzie cząsteczki cyjanidyny. 

 

 

  

pH = 3 – 6 

bezbarwna pseudozasada 

pH = 6 – 7 
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pH > 8 
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barwa żółta 
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kation flawyliowy 
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3.4. Stabilność antocyjanów 

 Antocyjany są na ogół związkami niestabilnymi, łatwo ulegającymi rozpadowi. 

Objawia się to trwałą zmianą zabarwienia, tj. brązowieniem, osłabieniem barwy lub 

całkowitym jej zanikiem. Jak już wspomniano, na degradację wpływa pH środowiska, ale 

także temperatura, obecność światła, obecność tlenu, obecność enzymów, budowa 

strukturalna oraz stężenie występujących antocyjanów, czy też innych towarzyszących 

związków, z którymi możliwe jest utworzenie kopigmentów [1, 27, 41]. Antocyjany 

wykazują największą trwałość występując w formie glikozydów, a obecność cukrów jest 

podstawowym czynnikiem stabilizującym strukturę antocyjanów. Pomimo tego, 

podwyższona temperatura powoduje hydrolizę wiązania O-glikozydowego, co skutkuje 

utworzeniem aglikonu, a co za tym idzie, krótkotrwałym wzrostem intensywności barwy.  

Ta jednak szybko zanika, co ma związek z dalszym rozkładem cząsteczki aglikonu [13]. 

Podobnie ma się sytuacja z wpływem temperatury przy różnym zakwaszeniu środowiska. 

Mianowicie pH w granicach 1 – 3, przy którym występuje najstabilniejsza forma 

antocyjanów, spowalnia proces degradacji termicznej. Im wyższa jest wartość pH, tym 

antocyjany są bardziej podatne na rozkład [42]. Degradacja objawiająca się brunatnieniem 

związków antocyjanowych przyspiesza szczególnie wówczas, gdy związki te są wystawione 

na działanie tlenu z powietrza. Sama zmiana barwy na brunatną jest spowodowana 

tworzącymi się produktami z grupy chinonów jako produktów takiego rozkładu [43]. 

Ekspozycja na światło, zwłaszcza w zakresie fali UV również negatywnie wpływa na 

stabilność antocyjanów [44, 45]. Przebarwienia, czy też utrata barwy może być również 

spowodowana innymi czynnikami degradującym, jak na przykład obecnością enzymów, 

których reakcje prowadzą do rozkładu antocyjanów [27, 46]. 

 Co ciekawe różne antocyjany mają różną podatność na czynniki degradujące. Ma to 

związek z budową strukturalną cząsteczek. Duży wpływ ma oczywiście ich występowanie  

w postaci glikozydów, ale okazuje się, że tendencje do szybszego rozkładu mają antocyjany 

podstawione wieloma grupami hydroksylowymi. Im mniej przyłączonych grup –OH, tym 

cząsteczka dłużej utrzyma swoją stabilność w niekorzystnych warunkach [46]. Zatem 

trwalsze cząsteczki można uzyskać poprzez reakcje metoksylacji, czy acetylacji np. węgla  

w pozycji C4 (Rysunek 14), ale również poprzez acylowanie przyłączonych cukrów. 

Niestety takie związki można otrzymać jedynie syntetycznie, wobec czego nie są one 

klasyfikowane jako związki pochodzenia naturalnego [26].  

 Duży wpływ na zachowanie barwy ma również stężenie antocyjanów, ale również 

innych związków z grupy barwników roślinnych, a także z grupy fenoli [41]. Ma to związek  
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z naturalnym procesem tworzenia się kopigmentów w tkankach roślinnych. Tak utworzone 

kompleksy charakteryzują się zwiększoną stabilnością oraz zwiększeniem intensywności 

barwy antocyjanów [25, 47, 48]. 

 Podsumowując, antocyjany wykazują skłonność do szybkiej degradacji. 

Zasadniczym warunkiem do zachowania trwałości tych związków jest przede wszystkim 

utrzymywanie kwasowego odczynu środowiska, w którym antocyjany się znajdują. Ich 

stabilność można dodatkowo przedłużyć poprzez profilaktyczne ograniczenie dostępu 

powietrza oraz ekspozycji na światło. Na trwałość dobrze zadziała również przechowywanie 

w niższych temperaturach, a obróbka termiczna, jeżeli jest już konieczna, powinna być 

przeprowadzona w możliwie jak najkrótszym czasie [13, 27]. 
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3.5. Funkcje antocyjanów w roślinie 

 Obecność antocyjanów w roślinach wiązana jest w głównej mierze z funkcją 

atraktantów lub inaczej wabików [24, 34, 36]. Nadając intensywne zabarwienie, przede 

wszystkim kwiatom i owocom, stanowią one zachętę dla zwierząt, co ma szczególne 

znaczenie przy zapylaniu i rozsiewaniu roślin. Kolorowe płatki kwiatów jako czynnik 

wabiący mają istotne znaczenie dla roślin owadopylnych, natomiast rośliny, których barwne 

owoce są zjadane przez zwierzęta, zapewniają sobie rozsiew przetrawionych nasion. Można 

zatem stwierdzić, iż obecność antocyjanów zapewnia rozprzestrzenianie rośliny, a co za tym 

idzie przetrwanie jej gatunku. Jednak zabarwienie pochodzące od antocyjanów nie wiąże się 

tylko z wabieniem zwierząt. Istotny jest fakt, iż biosynteza antocyjanów jest uzależniona od 

obecności światła. Z tego względu związki te są kumulowane w większej ilości w partiach 

roślin wyeksponowanych na intensywniejsze promieniowanie [25, 33, 34]. Stąd antocyjany 

często uważa się za swego rodzaju filtr chroniący roślinę i jej procesy metaboliczne przed 

szkodliwym działaniem światła [33, 34]. Cząsteczki antocyjanów mają również zdolności 

antyoksydacyjne, i taką też funkcję – przeciwutleniającą– mogą pełnić w komórkach 

roślinnych. Oprócz tego, w szczególnych przypadkach związki te przyjmują rolę 

fitoaleksyn, zwalczając szkodliwe działanie patogenów, ponadto wykazując działanie 

przeciwbakteryjne, a także odstraszające insekty przed inwazyjnym atakiem [24, 33, 34, 36]. 
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3.6. Właściwości prozdrowotne 

 Antocyjany są związkami aktywnymi biologicznie i przypisuje się im szereg różnych 

działań prozdrowotnych. Na przestrzeni wielu lat badań potwierdzono, że jako związki  

z grupy polifenoli, antocyjany charakteryzują się silnym działaniem antyoksydacyjnym, co 

jest związane z ich zdolnością do neutralizacji wolnych rodników. Właściwości 

przeciwutleniające antocyjanów sprawdzają się również jako czynniki hamujące utlenianie,  

w tym samoutlenianie, lipidów i kwasów tłuszczowych [24, 32, 49]. Ponadto antocyjany 

wykazują zdolność do chelatowania jonów metali, np. żelaza i miedzi [24, 28, 32, 37, 50].  

Za wszystkie te mechanizmy odpowiedzialne są obecne w cząsteczce grupy hydroksylowe 

usytuowane w pierścieniu B oraz C (Rysunek 14) [24, 25]. Aktywność biologiczna 

antocyjanów może być dodatkowo podwyższona obecnością cząsteczek cukrów  

w pierścieniu B, natomiast cukry przyłączone do pierścienia C tą omawianą aktywność 

obniżają. Działanie przeciwutleniające może być także podwyższone poprzez modyfikacje, 

np. metoksylację grup hydroksylowych [40]. Ponadto wszelkie zmiany strukturalne 

cząsteczek antocyjanów, które zależą od pH środowiska, również wpływają na aktywność 

antyoksydacyjną. Okazuje się, że wysoką zdolność niwelowania wolnych rodników mają 

formy chinoidowe oraz chalkonowe [40] (Rysunek 15), a powstałe rodniki antocyjanowe 

wykazują większą stabilność i dłuższą żywotność, niż rodniki generowane w organizmach, 

w tym reaktywne formy tlenu (RTF) [24, 37]. 

 Aktywność biologiczna antocyjanów jest ewidentnie zależna od ich budowy 

strukturalnej, co również potwierdza literatura naukowa. Jednak okazuje się, że praktyczne 

działanie tych związków uzależnione jest od obecności innych fitochemikaliów, w tym 

innych antocyjanów i flawonoidów. Dopiero w towarzystwie współistniejących związków, 

antocyjany uzyskują swoją pełną, a tym samym pożądaną aktywność, co ma związek  

z interakcjami wzmacniającymi wywoływanymi poprzez zjawisko synergizmu. Może tutaj 

zadziałać synergizm addycyjny, w którym działanie antocyjanów jest potęgowane innymi 

związkami (i na odwrót), ale także związki współistniejące mogą przyczyniać się do 

zwiększenia biodostępności i wchłaniania antocyjanów, przez co działanie farmakologiczne 

jest znacznie efektywniejsze [32]. Warto zatem mieć na uwadze, że działania prozdrowotne 

tych samych antocyjanów mogą się różnić w zależności od źródła, z jakiego są one 

przyjmowane [32, 40]. 

 Antocyjany wykazują szerokie działanie przeciwnowotworowe, w tym posiadają 

zdolność do hamowania powstawania komórek nowotworowych, a także hamują 

proliferację tych już obecnych [32]. Zakłócanie procesu kancerogenezy na różnych jej 

34:4777388185



- 35 - 

 

etapach jest związane z aktywnością antyoksydacyjną barwników [24, 32, 51]. Dobrym 

przykładem jest delfinidyna, która to jest wykorzystywana przy zwalczaniu komórek 

czerniaka [40]. Ponadto ekstrakty antocyjanowe wykazały dobre właściwości 

przeciwnowotworowe w przypadku nowotworów przełyku, okrężnicy, wątroby, piersi  

i prostaty [32, 40]. Warto również wspomnieć, że aktywność antyoksydacyjna antocyjanów 

wspomaga niwelowanie szkodliwego działania promieniowania UVB [37, 40]. 

 Bardzo często antocyjany, zwłaszcza te pochodzące z owoców jagodowych, 

kojarzone są z ochroną narządu wzrokowego. Okazuje się, że pigmenty pozyskiwane m.in.  

z owocu borówki czarnej pomagają w praktyce leczenia dolegliwości oczu. Na przykład 

wpływają one na regenerację rodopsyny, która odpowiada za ostrość widzenia po zmroku. 

Ponadto wykazują pozytywne działanie w leczeniu kruchości naczyń włosowatych w oku,  

a nawet wspomagają leczenie jaskry [24, 25, 32, 36, 40, 52]. Co ciekawe, antocyjany 

przyczyniają się również do zapobiegania otyłości i ryzyka wystąpienia cukrzycy. 

Spożywanie pokarmów bogatych w antocyjany może zmniejszać akumulację lipidów  

w wątrobie oraz spowalniać przyrost masy ciała. Antocyjany mogą bowiem obniżać poziom 

glukozy we krwi, a także wykazywać zdolność do indukowania wydzielania insuliny [32, 

40]. Interesujący jest również fakt, iż udokumentowane zostało działanie 

przeciwdrobnoustrojowe i przeciwbakteryjne antocyjanów, co sprawdza się np. w leczeniu 

infekcji bakteriami gronkowca złocistego [40]. 

 Wśród innych pozytywnych działań antocyjanów można wyróżnić działanie 

przeciwmiażdżycowe [25, 32], neuroprotekcyjne [32, 40], przeciwzapalne [28, 30], 

przeciwwirusowe [28], chroniące przed chorobami układu krążenia [24, 28, 40], czy 

stymulujące układ odpornościowy [49]. Pomimo swojej wysokiej aktywności biologicznej,  

a także udokumentowanego działania degradacyjnego na komórki nowotworowe oraz 

drobnoustroje i bakterie, brak jest doniesień, aby antocyjany wykazywały toksyczny wpływ 

na komórki zdrowe [53], a skutki nadmiernej konsumpcji antocyjanów pozostają nieznane 

[40]. 
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4. Betalainy 

 

4.1. Wstęp 

 Betalainy są klasyfikowane jako niewielka grupa pigmentów roślinnych, które nie są 

tak szeroko rozpowszechnione, jak wcześniej opisywane antocyjany [55, 56]. Niemniej 

jednak nie jest trudnością znalezienie ich, gdyż doskonałym źródłem betalain są rośliny  

z rzędu goździkowców, w tym kaktusy z rodzaju opuncji i ich owoce, np. figi kaktusowe  

i owoce pitaja, [55, 57, 58], ale przede wszystkim betalainy kojarzone są z różnymi 

odmianami buraka czerwonego, i to najczęściej one są źródłem pozyskiwania barwników  

z tej grupy [59 –61]. W obrębie betalain można dokonać podziału na dwie podgrupy. 

Pierwszą z nich stanowią betacyjaniny, u których można dopatrzyć się podobieństwa do 

antocyjanów. Główna analogia tych barwników polega na zabarwieniu, które przyjmują  

(od czerwonego do fioletowego), ale również na występowaniu w formie glikozydów,  

a także, chociaż rzadziej, w formie aglikonów [58, 62]. Drugą grupą są betaksantyny, 

odpowiedzialne za barwę od żółtej do pomarańczowej. Uważa się, że barwniki te występują 

w formie „wolnej”, gdyż jak dotąd nie potwierdzono, ażeby występowały jako połączenia  

z cukrami [63, 64]. Warto także wspomnieć, że betalainy i antocyjany nigdy nie występują  

w roślinie jednocześnie, a nawet uważa się, że obecność betalain niejako zastępuje brak 

antocyjanów w roślinie, również z tego względu, że odpowiadają one za te same funkcje 

[26, 55, 58, 63, 65]. Najbogatszym w betalainy źródłem jest niewątpliwie burak czerwony 

(Beta vulgaris L.) wraz z różnymi jego odmianami, w tym burak ćwikłowy, burak liściowy 

(boćwina), czy bogata w betaksantyny żółta odmiana buraka [58, 66]. Największą 

popularnością cieszy się jednak czerwony barwnik – betanina. Związek ten jest znany pod 

nazwą „czerwień buraczana” [26] lub E162 [58, 63], i często jest dodawany do żywności  

w celu jej zabarwienia i poprawy walorów wizualnych. Produkty barwione betaniną to m.in. 

soki, napoje, jogurty, galaretki czy dżemy [58, 63]. Stosowanie betalain jako dodatków do 

żywności niesie za sobą poprawę jakości produktu spożywczego, ale jak się okazuje, 

barwniki z tej grupy wykazują również działanie prozdrowotne. Jak dotąd wykazano m.in. 

ich działanie antyoksydacyjne, podobnie jak antocyjany hamują procesy utleniania lipidów, 

a także działają przeciwnowotworowo [26, 58, 67]. 
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4.2. Budowa betalain 

 Betalainy zaliczane są do grupy alkaloidów [62] i zdarza się, że w literaturze 

naukowej stosuje się nawet nazwę „chromoalkaloidy” jako synonim betalain [68 – 70].  

W dokładniejszym ujęciu podstawową strukturą budującą cząsteczki betalain jest kwas 

betalamowy, a barwniki z tej grupy określa się mianem amonowych analogów tego kwasu 

[58, 69]. Do jego powstania prowadzą przekształcenia aminokwasu L-tyrozyny, gdzie 

najpierw dochodzi do utworzenia cząsteczki L-DOPA. W następnej kolejności dochodzi do 

otwarcia pierścienia, a dalej do utworzenia pierścienia heterocyklicznego poprzez atom 

azotu pochodzący od grupy aminowej. Utworzony kwas betalamowy staje się produktem 

wyjściowym i podstawą strukturalną dla barwników betalainowych. Od tego momentu 

biosyntezy, kolejne jej etapy będą decydować, czy zostanie utworzony pigment z grupy 

betacyjanin, czy betaksantyn. 

 W przypadku budowy i syntezy cząsteczek betacyjanin, do kwasu betalamowego 

przyłączana jest cząsteczka cyklo-DOPA. Jest ona pozyskiwana na tej samej drodze,  

co kwas betalamowy, gdyż utworzona wcześniej L-DOPA może również ulegać reakcji 

cyklizacji. Zatem połączenie wcześniej wspomnianego kwasu z cząsteczką cyklo-DOPA 

prowadzi do powstania betanidyny jako aglikonu betacyjanowego. Fragment pochodzący od 

cyklo-DOPA, opiera się na strukturze indolu, przez co betacyjaniny mogą być również 

określane jako pochodne tego heterocyklu [55, 71]. Na tym etapie może dojść do dalszych 

reakcji glikozydacji, a zatem przyłączenie np. glukozy do betanidyny w pozycji 5 (Rysunek 

16 (A)) prowadzi do utworzenia cząsteczki betaniny. Najbardziej rozpowszechnionymi 

związkami z grupy betacyjanin są już wspomniana betanina, ale również izobetanina oraz 

neobetanina, będące izomerami betaniny, a różnice w strukturze obejmują jedynie część 

aglikonową. Inną betacyjaniną jest prebetanina, w której aglikonem jest niezmieniona 

cząsteczka betanidyny, ale przyłączona glukoza zawiera dodatkowo grupę siarczanową.  

O ile istnieje możliwość utworzenia i występowania różnych betacyjanin, stwierdzono, że 

spośród nich to jednak betanina występuje najpowszechniej, a także zazwyczaj w znacznej 

przewadze nad innymi barwnikami z grupy betacyjanin [58]. 

 Budowa strukturalna betaksantyn, podobnie jak w przypadku betacyjanin, opiera się 

na kwasie betalamowym. Jednak tutaj dochodzi do połączenia z cząsteczką aminokwasu lub 

aminy, z oczywistym wyłączeniem cząsteczki cyklo-DOPA. Prostota utworzenia tych 

związków jest związana z tym, że grupa aldehydowa kwasu betalamowego może 

samorzutnie przyłączać grupy aminowe, obecne w aminokwasach i innych związkach 

aminowych. Fakt, iż w roślinach znajduje się ponad 200 aminokwasów, które mogą dać 
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początek strukturom betaksantyn, czyni je potencjalnie dużą grupą naturalnie występujących 

związków tej klasy. Jednak w praktyce grupa ta jest niewielka, gdyż do tej pory udało się 

rozpoznać ok. 30 struktur betaksantyn [72]. Dodatkowo, związki z grupy betaksantyn nie 

tworzą glikozydów, mimo że potencjalnie taka możliwość istnieje. Ma to prawdopodobnie 

związek z tym, iż reakcja glikozydacji betacyjanin angażuje udział enzymu cyklo-DOPA5-

O-glukozylotransferazy. Niestety literatura nie podaje danych dotyczących obecności innych 

enzymów, dzięki którym biosynteza glikozydów betaksantyn byłaby możliwa [73]. Znanymi 

i też szeroko występującymi przykładami związków z grupy betaksantyn są wulgaksantyna I 

(połączenie kwasu betalamowego z glutaminą), wulgaksantyna II (połączenie z kwasem 

glutaminowym), czy też indykaksantyna (połączenie z proliną) [63]. Wzory strukturalne 

przykładowych cząsteczek z grupy betacyjanin i betaksantyn przedstawiono w Tabeli 2. 

 Budowa strukturalna betalain, w tym obecność różnych podstawników wiąże się 

również ze zdolnością absorpcji promieniowania przy różnych długościach fal, co jest 

niezwykle przydatne przy analizie tych pigmentów. Betacyjaniny wykazują najwyższą 

absorpcję w granicy długości fal 530 – 540 nm [74 – 76]. Niewielka rozbieżność wynika  

z obecności podstawników w szkielecie cząsteczki, np. obecność grupy cukrowej prowadzi 

do przesunięcia hipsochromowego o ok. 6 nm (w kierunku krótszych długości fal). Ponadto 

grupa cukrowa przyłączona do węgla w pozycji 6 powoduje większe przesunięcie niż 

obecność tego samego sacharydu przy atomie węgla 5 [58, 74]. W przypadku betacyjanin 

można zauważyć dodatkowe maksimum absorpcji w okolicach 270 – 280 nm [58, 74],  

co ma związek z obecnością cząsteczki cyklo-DOPA, również będącej chromoforem. 

Betaksantyny z kolei wykazują najwyższą absorpcję przy falach o długości 475 – 486 nm 

[75, 76]. Podobnie jak betacyjaniny, betaksantyny również mogą posiadać modyfikacje  

w cząsteczce, prowadzące do przesunięć maksimum absorpcji, a jest to związane  

z obecnością różnych amin lub aminokwasów. Dodatkowo wykazano, iż połączenia  

z aminami charakteryzują się niższą absorpcją niż analogiczne połączenia z aminokwasami 

[58]. 
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Rysunek 16. Ogólny schemat struktury betacyjanin oraz struktury betaksantyn, które swoją 

budowę opierają na cząsteczce kwasu betalamowego. 
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Tabela 2. Wybrane pigmenty betalainowe, ich wzory cząsteczkowe, wzory sumaryczne oraz 

masy molowe. 

Betalaina  Wzór cząsteczkowy 
Wzór 

sumaryczny 

Masa molowa 

cząsteczki 

Betanina   C24H26N2O13 550,5 g/mol 

Izobetanina   
 

C24H26N2O13 550,5 g/mol 

Neobetanina   
 

C24H24N2O13 548,5 g/mol 

Prebetanina   
 

C24H26N2O16S 630,5 g/mol 

Wulgaksantyna I   
 

C14H17N3O7 339,3 g/mol 

Wulgaksantyna II   
 

 

C14H16N2O8 340,28 g/mol 

Indykaksantyna   C14H16N2O6 308,29 g/mol 
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4.3. Stabilność betalain 

 Pomimo że betalainy uznaje się za bardziej stabilne struktury niż antocyjany, istnieje 

wiele czynników, które wpływają negatywnie na trwałość tych cząsteczek. Czynnikami 

odpowiedzialnymi za degradację betalain są mi.in. podwyższona temperatura, ekspozycja na 

działanie światła, a także tlenu zawartego w powietrzu, czy też obecność kationów metali 

Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+, Sn2+, Al3+, Hg2+, Cr3+ [58]. Dodatkowo betalainy są trwałe zakresie 

pH 3 – 7, jednak największą stabilność wykazują w granicach pH = 5 – 6 [77]. Ma to 

szczególną wagę w analizie tych związków, biorąc pod uwagę fakt, iż antocyjany  

w środowisku największej stabilności betalain są bezbarwne [26]. Przy wyższych 

wartościach pH środowiska, cząsteczki betalain ulegają zniszczeniu, co jest dobrze 

zauważalne w przypadku betacyjanin, gdyż te czerwone barwniki w środowisku zasadowym 

przyjmują barwę żółtobrązową. Degradacji betacyjanin, w tym barwnika betaniny, sprzyja 

także obecność wody, zwłaszcza przy podwyższonej wartości pH środowiska. Dzieję się to 

za sprawą hydrolizy wiązania pomiędzy kwasem betalamowym a cyklo-DOPA. Z kolei przy 

niższym pH może dojść do dekarboksylacji i dehydrogenacji cząsteczki betacyjaniny [58, 

78]. W związku z tak szkodliwym działaniem wody, pozyskane czyste pigmenty buraczane 

wykazują mniejszą stabilność niż nieoczyszczone ekstrakty z buraka. Ma to związek  

z obecnością naturalnie występujących pektyn, które ze względu na zdolności żelujące [1] 

obniżają aktywność wody. Degradacja termiczna również stanowi problem dla stabilności 

betalain. W związku z tym w przemyśle spożywczym betacyjaniny są najczęściej 

wykorzystywane w celu barwienia żywności mrożonej, produktów o niskiej temperaturze 

przechowywania, w tym produktów mlecznych, a także żywności o krótkim terminie 

przydatności do spożycia [58, 79]. Jednakże stabilność betalain w podwyższonych 

temperaturach można poprawić zakwaszając nieznacznie środowisko, np. poprzez dodatek 

1% kwasu cytrynowego [78]. Ponadto wiadomo, iż dodanie tego właśnie kwasu do 

barwników buraczanych działa jako stabilizator ich barwy, dzięki zdolności kwasu 

cytrynowego do chelatowania jonów metali, które, jak już wiadomo, szczególnie wpływają 

na rozkład tych związków. Poniższy schemat (Rysunek 17) przedstawia wybrane czynniki 

wpływające pozytywnie i negatywnie na stabilność betalain [59, 78,80]. W praktyce stosuje 

się regulację stabilności betalain poprzez dodatek kwasu izoaskorbowego, który nie tylko 

prowadzi do lekkiego zakwaszenia środowiska, ale także jako przeciwutleniacz hamuje 

procesy peroksydacyjne wpływających na ich degradację struktur betalainowych [81, 82]. 

Dodatkowo wspomniane wcześniej czynniki takie, jak podwyższona temperatura, czy 

nieodpowiednie pH środowiska powoduje rozpad struktury betalain na kwas betalamowy  
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i odpowiednio kompleks cyklo-DOPA-cukier, czy aminokwas lub aminę. Okazuje się, że 

proces takiego rozkładu jest częściowo odwracalny, a przeciwdziałając czynnikom 

degradującym może dojść do odtworzenia struktur betalain, jednak z oczywistymi stratami 

[26, 82]. 

 

 

Rysunek 17. Wybrane czynniki wpływające na stabilność pigmentów betalainowych. 
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4.4. Funkcje betalain w roślinie 

 Podobnie jak w przypadku innych metabolitów wtórnych, niemożliwe jest 

przypisanie betalainom jednej, określonej funkcji w gospodarce organizmów roślinnych. 

Okazuje się, że znaczenie tych barwników jest analogiczne do roli, jaką odgrywają 

antocyjany. Jest to związane z syntezą betalain, gdyż te są produkowane przez rośliny,  

w który barwniki antocyjanowe nie występują. Zatem obecność betalain jako pigmentów  

w kwiatach i owocach jest także ściśle związana z odgrywaniem roli atraktantów dla 

owadów, ale też dla ptaków i innych zwierząt. Ma to podstawowe znaczenie w przypadku 

rozsiewu roślin, procesu zapylania czy przenoszenia pyłków. Tak, jak w przypadku 

antocyjanów, obecność betalain w częściach rośliny wyeksponowanych na promienie 

słoneczne jest związane z ich ochroną przed szkodliwym działaniem promieni UV. 

Zaobserwowano również, że niektóre rośliny mają zdolność wytwarzania betalain  

w uszkodzonych tkankach, mimo że zwykle tych pigmentów nie posiadają. Jest to związane 

z mechanizmem obronnym rośliny przed ewentualną infekcją, spowodowaną działaniem 

patogenów, w tym bakterii i wirusów [58]. Przede wszystkim jednak występowanie betalain 

w roślinach jest wiązane z funkcją magazynującą. Betacyjaniny stanowią zatem materiał 

zapasowy dla węglowodanów, z racji występowania tych związków w formie glikozydów. 

Betaksantyny natomiast są uważane za rodzaj rezerwuaru związków azotu, jako że 

zachowują się jak nośniki aminokwasów i amin [63, 74]. Nie można również umniejszać 

roli grup hydroksylowych, obecnych w cząsteczkach betalain. Te, jak wiadomo, 

odpowiadają za działanie antyoksydacyjne i również w tym przypadku hamują procesy 

oksydacyjne w tkankach roślin, tym samym spowalniając proces utleniania kwasów 

tłuszczowych i lipidów [74, 61, 83]. Dodatkowo w przypadku betalain podejrzewa się, że 

struktury, które zawierają aromatyczne grupy aminowe, tj. betacyjaniny i niektóre 

betaksantyny, stabilizują aktywność wolnych rodników [83]. 
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4.5. Działanie prozdrowotne betalain 

 Stosowanie betalain, w tym głównie betaniny, jako barwników m.in produktów. 

spożywczych ma na celu przede wszystkim poprawę ich walorów wizualnych. W związku  

z naturalnym pochodzeniem betaniny, często zastępuje ona inna barwniki syntetyczne [75]. 

Niezaprzeczalnym atutem, który stanowi przewagę nad pigmentami syntetycznymi jest fakt, 

iż betalainy nie wykazują negatywnego działania na organizm ludzki. Nie stwierdzono, aby 

działały w sposób toksyczny, mutagenny, nie wywołują także reakcji alergicznych, co jest 

niezwykłą zaletą przy zastosowaniu tych związków jako barwników produktów 

spożywczych, farmaceutyków, czy też kosmetyków. Nie oznacza to jednak, że związki te 

nie są bioaktywne, gdyż posiadają szeroki zakres działania prozdrowotnego, na bieżąco 

potwierdzany doniesieniami literatury naukowej [58]. Przede wszystkim betalainy 

charakteryzują się wysoką aktywnością antyoksydacyjną [69, 84 – 86]. Zdolność 

niwelowania działania wolnych rodników ściśle zależy od obecności grup hydroksylowych 

–OH, a także grup iminowych –NR. Im jest ich więcej, tym cząsteczka betalainowa będzie 

wykazywała większą zdolność antyoksydacyjną. W przypadku betacyjanin na aktywność tę 

wpływa także wiązanie glikozydowe. Utworzenie glikozydów może nastąpić jedynie  

w dwóch pozycjach w cząsteczce aglikonu, w wyniku czego powstają 5-O-glikozydy, lub  

6-O-glikozydy. Silniejsze działanie przewiutleniające wykazują betacyjaniny z cukrem 

przyłączonym w pozycji 6. W przypadku betaksantyn pozbawionych grup hydroksylowych 

działanie antyoksydacyjne jest stosunkowo umiarkowane, przy czym aktywność może być 

wzmocniona poprzez obecność wspomnianych wcześniej grup iminowych, zwłaszcza  

w przypadku, gdy grupy te wchodzą w skład heterocyklicznych amin lub aminokwasów 

[85].  

 W związku z aktywnością biologiczną betalain, w tym z ich zdolnościami 

antyoksydacyjnymi, można przypisać im szereg działań prozdrowotnych. Z właściwościami 

przeciwutleniającymi związane jest działanie przeciwnowotworowe betalain. Wpływ na 

żywotność komórek rakowych został potwierdzony dla nowotworów płuc, wątroby i skóry, 

w tym dla nowotworów skóry wywoływanych działaniem promieni UVB. Badania te były 

prowadzone na myszach, a działanie przeciwnowotworowe polegało na zmniejszeniu 

liczebności pojawiających się guzów u myszy i zmniejszeniu częstości ich występowania. 

Badania przeprowadzane na szczurach dodatkowo potwierdziły wpływ na nowotwór 

okrężnicy [58, 87]. Mimo, że badania kliniczne nad wpływem betalain na nowotwory 

różnego typu nie są prowadzone, testy badające właściwości przeciwnowotworowe są 

wykonywane na odpowiednich liniach komórkowych. Zatem potwierdzono już działanie 

44:6326301214



- 45 - 

 

hamujące proliferację ludzkich komórek nowotworowych w przypadku nowotworów piersi, 

wątroby, trzustki, okrężnicy, prostaty, a także w przypadku białaczki [87]. Inne działania 

biologiczne betalain obejmują hamowanie reakcji utleniania lipidów oraz hamowanie 

działania enzymów z grupy cyklooksygenaz, które mogą stymulować procesy kancerogenne 

[88]. Ponadto betalainy działają ochronnie zapobiegając hemolizie erytrocytów [65, 69],  

a także wykazują działanie przeciwbakteryjne zarówno na bakterie Gram dodatnich (+), jak  

i Gram ujemnych (-) [89]. Badania nadaktywnością biologiczną betalain często prowadzone 

sąna ekstraktach roślinnych, w tym tych pozyskanych z buraka czerwonego. Często 

ekstrakty te zawierają inne związki o właściwościach prozdrowotnych. Otóż betalainom 

pozyskanym właśnie z buraka czerwonego mogą towarzyszyć związki z grupy 

flawonoidów, jak np. rutyna [84], katechina [89], epikatechina [84, 89]; kwasy fenolowe, 

np. kwas kawowy [84, 89], kwas felurowy [86, 89], kwas wanilinowy [86, 89], kwas  

p-kumarowy [86, 89], kwas syryngowy [86, 89] i inne związki o właściwościach 

antyoksydacyjnych czy przeciwrakowych. Chociaż dowiedziono, że działanie 

antyoksydacyjne takich ekstraktów jest skorelowane z obecnością i stężeniem różnych 

betalain, to nie można wykluczyć działania wspomagającego i synergizmu innych 

składników wchodzących w skład ekstraktów wykorzystanych do badań [69]. Badania 

skupiające się nad wzajemnym wpływem aktywności biologicznej betalain i antocyjanów 

dowiodły, że akurat związki z tych grup nie wzmagają swojego działania. Co więcej, ich 

działanie jest wzajemnie osłabiane i w efekcie znacząco niższe, niż gdy zastosowano te 

związki oddzielnie [88]. 
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4.6. Problem analizy betalain 

 W badaniach jakościowych oraz ilościowych betalain sprawdzają się techniki 

elektroforetyczne i spektrofotometryczne. Separacja związków z ekstraktów roślinnych jest 

również możliwa i używana przy użyciu kolumn preparatywnych, czy też kolumn żelowych 

[58]. Metoda TLC nie jest jednak popularna, jeżeli chodzi o analizę pigmentów 

betalainowych, a ma to związek z trudnościami, jakie napotyka się prowadząc taką analizę. 

Dotychczasowy rozdział betalain polega jedynie na separacji grupy betacyjanin od 

betaksantyn. Metodę rozdziału betalain, która z powodzeniem oddzieliła barwniki 

betacyjaninowe od betaksantynowych, zaproponował Alexander Bilyk w 1979 roku [90]. 

Jak do tej pory, nie udało się rozdzielić pojedynczych barwników należących do tej samej 

grupy, zatem analiza metodą TLC jest niezwykle trudna. Dodatkową niedogodnością dla 

podjęcia się analizy betalain jest fakt, iż na rynku nie ma dostępnych wzorców 

fitochemicznych tych związków. Stanowi to spory problem w ich ocenie jakościowej  

i ilościowej. Niestety dostępnej komercyjnie betaniny nie można potraktować jako wzorca 

fitochemicznego. Sam producent przyznaje, że jest to ekstrakt z buraka czerwonego 

rozpuszczony w dekstrynie. Jak podaje publikacja [78], w przemyśle betanina jest 

otrzymywana właśnie z soku z buraków, który następnie jest rozpyłowo suszony na nośniku, 

np. na maltodekstrynie. Końcowa zawartość betaniny w tym procesie wynosi  

ok. 0,3 – 0,5 %. Pomimo, że betanina występuje w przewadze nad innymi betacyjaninami,  

a także nad betaksantynami, nie można założyć, że dostępny na rynku preparat jest 

związkiem o czystości nadającej się do analizy ilościowej. Ponadto producent (Sigma-

Aldrich, nr kat. 901266) sam przyznaje niską czystość próbki betaniny, a poziom jakości 

związku jest oznaczony najniższą klasą [91]. 
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5. Lignany i neolignany 

 

5.1. Wstęp 

 Lignany oraz neolignany należą do związków z grupy polifenoli i uważa się je za 

pośrednie produkty biosyntezy ligniny [1]. Swoją strukturę opierają na dwóch jednostkach 

fenylopropanu, a dzięki obecności grup hydroksylowych, podobnie jak antocyjany  

i betacyjaniny, mogą tworzyć wiązania O-glikozydowe z cukrami [92]. Lignany  

i neolignany są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin. Ich źródłami w diecie są 

nasiona takie jak siemię lniane, nasiona słonecznika i pestki dyni, zboża, w tym owies, 

pszenica, jęczmień i żyto oraz inne warzywa, np. marchew, czosnek i brokuły, ale także 

niektóre owoce, kawa, herbata i orzechy [93]. Ponadto związki będące lignanami albo 

neolignanami zalicza się do fitoestrogenów, czyli hormonów roślinnych, do których należą 

także estrogeny steroidowe, estrogeny fenolowe, stilbeny oraz izoflawony i izoflawonoidy 

[94]. Lignany i neolignany wykazują silne działanie biologiczne, przez co związki z tych 

grup znajdują praktyczne zastosowanie w medycynie i terapiach leczniczych. Aktywność 

biologiczna obejmuje działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, 

czy też przeciwwirusowe [95]. Lignany i neolignany jako fitoestrogeny mogą naśladować 

działanie hormonów estrogenowych w organizmie człowieka lub wchodzić z nimi  

w interakcje. Poprzez podobieństwo do hormonów, wykazują zdolność do wiązania 

receptorów estrogenowych. Efektem tych działań jest obniżenie poziomu estrogenów we 

krwi, co wiązane jest m.in. ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia raka piersi. Ponadto 

lignany i neolignany stosowane są w środkach łagodzących objawy wywołane okresem 

menopauzy u kobiet [96,97]. Ważnymi i też szeroko stosowanymi związkami z grupy 

lignanów jest podofilotoksyna oraz jej pochodne. Pozyskuje się je z roślin z rodzaju 

stopkowca (Podophyllum L.) z rodziny berberysowatych. Podofilotoksyny są stosowane  

w praktyce jako środki przeciw wirusowe w leczeniu zmian skórnych wywołanych przez 

wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Ponadto związki te są stosowane jako środki 

przeczyszczające, przeciwbólowe i przeciwreumatyczne. Wykazują również działanie 

przeciwnowotworowe i są z powodzeniem stosowane w klinicznym leczeniu nowotworów 

złośliwych, takich jak nowotwory nerek, chłoniaki, nowotwory narządów płciowych  

i nowotwory płuc [98]. 
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 W niniejszej pracy skupiono się natomiast na dwóch związkach z grupy neolignanów 

– magnololu i honokiolu, które są pozyskiwane z kory magnolii. Zainteresowanie akurat 

tymi związkami było podyktowane faktem, iż występują one w formie suplementów diety 

lub stanowią część ich składu [99]. 

 

5.2. Budowa lignanów i neolignanów 

 Lignany oraz neolignany swoją strukturę opierają na dwóch połączonych ze sobą 

jednostkachfenylopropanuC6C3, gdzie C6 oznacza pierścień benzenu, a C3 to przyłączony do 

niego boczny łańcuch składający się z trzech atomów węgla. Związki z grupy lignanów 

i neolignanów są zatem dimerami fenylopropanoidowymi i tak najczęściej jest to ujęte  

w źródłach literaturowych. Podjednostki tworzące dimery nie są przyłączone do siebie 

przypadkowo, ponieważ właśnie od tego połączenia zależy, czy związek będzie lignanem, 

czy też neolignanem. Przyjęto zasadę dotyczącą nomenklatury, iż połączenie wcześniej 

wspomnianych podjednostek w pozycji 8 – 8’ stanowi podstawę strukturalną dla lignanów 

(Rysunek 18). Zatem każde inne ułożenie jednostek C6C3 zawsze będzie dotyczyć 

cząsteczek neolignanów, a ułożenie to może być np. w pozycjach 8 – 1’, 8 – 3’, 8 – 5’,  

3 – 3’, 5 – 5’, a także poprzez mostki tlenowe, tj. 8 – O – 4’, czy też 3 – O – 4’ [95, 100 – 

102]. Mimo tak przyjętego nazewnictwa zdarza się, że preferowana jest nazwa „lignany” dla 

obu grup związków, z powodu ograniczonej możliwości połączeń. W takim przypadku 

nazewnictwo uwzględnia pozycje, w jakich podjednostki przyłączone są do siebie  

z utworzeniem dimeru lignanu [102]. Niemniej jednak w literaturze, częściej można się 

spotkać z wyszczególnieniem neolignanów jako odrębnej grupy związków. 

 Podobnie, jak w przypadku antocyjanów, biosynteza lignanów i neolignanów 

związana jest z przemianami metabolicznymi L-fenyloalaniny, powstającej na drodze szlaku 

kwasu szikimowego. Przemiany polegają na utworzeniu kwasu cynamonowego, a dalej 

kwasu p-kumarowego. Kolejne przekształcenia polegają już na utworzeniu podstawowych 

monomerów lignanów i neolignanów, czyli podjednostek fenylopropanoidowych [95, 100]. 

Dimeryzacja ma natomiast miejsce przy udziale odpowiednich reakcji enzymatycznych 

[95]. 
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Rysunek 18. Ogólny schemat struktury lignanów oraz przykład neolignanów, które swoją 

budowę opierają na dwóch cząsteczkach fenylopropanu. 

 

 

 

 

  

49:1094643577



- 50 - 

 

5.3. Magnolol i honokiol 

 Jak wiadomo medycyna naturalna na dalekim wschodzie jest wysoko rozwinięta i do 

dziś ma ogromne znaczenie. Magnolia lekarska (Magnolia officinalis), magnolia 

szerokolistna (Magnolia obovata) oraz magnolia wielkokwiatowa (Magnolia grandiflora) 

zaliczane są do ważnych, tradycyjnych roślin zielarskich Chin i Japonii o ogromnym 

potencjale leczniczym. Kora magnolii była szeroko stosowana w chińskiej medycynie 

ludowej i nadal jest używana we współczesnych praktykach lekarskich. W przeszłości była 

powszechnie używana w leczeniu chorób żołądkowo-jelitowych, lęku, kaszlu, ostrych 

bólów i chorób alergicznych [103]. We wspomnianej korze magnolii można znaleźć szereg 

różnych związków farmakologicznie czynnych i wśród niech wyróżnia się olejki eteryczne, 

w tym liczne terpeny, alkaloidy, a także polifenole [99]. Do tych ostatnich należą 

charakterystyczne dla magnolii neolignany: magnolol, honokiol, 4-O-metylohonokiol oraz 

obowatol [99, 103]. Zawartość tych związków w ekstraktach z kory magnolii jest zależna od 

gatunku magnolii, z jakiego są one pozyskiwane. Co ciekawe wśród polifenoli 

występujących w tych ekstraktach łączna zawartość magnololu i honokiolu wynosi między 

40 a 90%. Dwa pozostałe neolignany, czyli 4-O-metylohonokiol i obowatol, jeżeli są  

w ogóle możliwe do wykrycia, występują w znacznie mniejszych ilościach i ich zawartość 

znajduje się w granicach 0,0003 – 0,33% (dane wg publikacji [99, 104]). W Tabeli 3 

zamieszczono struktury magnololu oraz honokiolu, a także 4-O-metylohonokiolu oraz 

obowatolu, występujących w korze magnolii [103]. 

 To właśnie magnolol i honokiol uznaje się za najważniejsze biologicznie aktywne 

związki, które pozyskuje się z ekstraktów z kory magnolii, często określanych jako MBE 

(ang. Magnolia Bark Extract) [99, 105]. Z tego względu te dwa wymienione neolignany 

stały się atrakcyjnym materiałem badawczym o szerokim potencjale leczniczym. W związku  

z faktem, iż magnolol i honokiol jako neolignany należą do grupy polifenoli, a co za tym 

idzie posiadają w swojej budowie grupy hydroksylowe, wykazują one działanie 

antyoksydacyjne [104, 106, 107]. Mechanizm tego działania dotyczy procesów 

likwidowania wolnych rodników, a także hamowania procesów peroksydacji lipidów. 

Podobnie jak w przypadku antocyjanów i betalain, aktywność biologiczna neolignanów 

również dotyczy właściwości przeciwnowotworowych. Działanie magnololu i honokiolu 

opiera się głównie na interakcjach, w jakie wchodzą one z różnymi enzymami 

występującymi w komórkach rakowych [108]. W przypadku magnololu działanie to zostało 

potwierdzone w przypadku nowotworów np. płuc, okrężnicy czy prostaty [109], honokiol 

natomiast okazał się być efektywnym czynnikiem przy badaniach nad zwalczaniem 
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nowotworów pęcherza moczowego, żołądka, płuc i prostaty [110, 111]. Ponadto aktywność 

biologiczna magnololu i honokiolu obejmuje działanie przeciwgrzybiczne [112] oraz 

przeciwbakteryjne [113 – 115]. Oba związki wykazują również potencjalne zastosowanie 

jako środki antydepresyjne [116, 117], przeciwlękowe, a także wspomagające leczenie 

innych objawów chorób neurologicznych [118]. Magnolol i honokiol wyróżnia fakt, iż 

związki te są dostępne na rynku komercyjnym w postaci suplementów diety. Środki tego 

typu jako preparaty pochodzenia roślinnego są kontrolowane na rynku europejskim przez 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Niestety, suplementy diety nie są 

uznawane jako preparaty lecznicze, przez co regulacje nie dotyczą kontrolowania tych 

produktów pod kątem możliwych działań synergicznych, antagonistycznych i interakcji  

z innymi gatunkami roślinnymi, preparatami i substancjami, w tym także środkami 

leczniczymi [119]. Niemniej jednak zależności między aktywnością magnololu i honokiolu 

a innymi preparatami i związkami są przedmiotem badań naukowych. Dzięki nim wiadome 

jest, że oba związki mogą być potencjalnymi czynnikami nasilającym toksyczność leków 

lub innych związków biologicznie czynnych zawartych w preparatach ziołowych [120]. 
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Tabela 3. Związki z grupy neolignanów pochodzące z kory magnolii, ich wzory 

cząsteczkowe, wzory sumaryczne oraz masy molowe. 

Neolignan  Wzór cząsteczkowy Wzór sumaryczny Masa molowa 

cząsteczki 

Magnolol  

 

C18H18O2 266,33 g/mol 

Honokiol   
 

C18H18O2 266,33 g/mol 

Obowatol   
 

C18H18O3 282,33 g/mol 

4-O-metylohonokiol   
 

C19H20O2 280,36 g/mol 
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II CEL PRACY 

 

 Celem niniejszej pracy doktorskiej było opracowanie nowej metody oznaczania 

wybranych metabolitów wtórnych w materiale roślinnym techniką chromatografii 

cienkowarstwowej. Przedmiotem badań były wybrane barwniki z grupy antocyjanów – 

glikozydy cyjanidyny: cyjanina i keracyjanina, a także związki będące aglikonami 

antocyjanowymi: delfinidyna i pelargonidyna. Ponadto badania prowadzono nad 

betacyjaninami, w tym nad betaniną – barwnikiem pozyskiwanym z bulw buraka 

czerwonego (Beta vulgaris L.). Badano również związki bezbarwne z grupy neolignanów: 

magnolol i honokiol, których źródłem naturalnego pochodzenia jest kora magnolii 

(Magnolia L.).  

Cele pracy: 

1. Badania będą prowadzone metodami TLC i HPTLC do rozdziału związków 

barwnych z grupy antocyjanów w próbkach produktów spożywczych. 

2. Opracowanie nowych warunków rozdziału chromatograficznego związków 

barwnych z grupy antocyjanów metodą TLC oraz jej zastosowanie do jakościowego  

i ilościowego oznaczenia antocyjanów w badanych próbkach. 

3. Badanie stabilności wybranych barwników antocyjanowych. 

4. Opracowanie i zastosowanie rozdziału barwników z grupy betacyjanin metodą TLC 

do badań jakościowych i ilościowych w próbkach produktów spożywczych. 

5. Badanie stabilności betacyjanin w próbkach soku z buraka czerwonego. 

6. Opracowanie metody jakościowego i ilościowego oznaczania magnololu i honokiolu 

(związków z grupy neolignanów) metodą TLC. 

7. Wyznaczenie precyzji opracowanej metody chromatograficznej do oznaczania 

magnololu i honokiolu. 

8. Zastosowanie opracowanej metody w analizie próbek suplementów diety. 

9. Badania zdolności antyoksydacyjnych oraz przeciwbakteryjnych magnololu  

i honokiolu oraz badanych próbek suplementów diety zawierających ekstrakt  

z magnolii. 

 Prace były prowadzone metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC,  

a wizualizacja chromatogramów i interpretacja wyników była możliwa dzięki zastosowaniu 

densytometrii skaningowej, spektrofotometrii UV-Vis oraz spektrometrii mas TLC-MS. 
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III CZĘŚĆ BADAWCZA 

 

Odczynniki chemiczne 

Do przygotowania próbek, roztworów substancji wzorcowych oraz do analizy 

chromatograficznej posłużyły poniżej przedstawione odczynniki chemiczne o czystości 

cz.d.a., jeżeli w nawiasie nie zaznaczono inaczej. Lista zawiera również nazwy 

producentów. 

• Aceton – POCh, Gliwice, 

• Acetonitryl (czystość HPLC) – Chemsolve, Łódź, 

• Acetonitryl (czystość HPLC) – Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• Alkohol n-butylowy – POCh, Gliwice, 

• Alkohol etylowy – POCh, Gliwice, 

• Alkohol metylowy – POCh, Gliwice, 

• Alkohol metylowy (czystość HPLC) – Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• Barwnik MTT do pomiaru aktywności enzymów komórkowych – Sigma Aldrich,  

St. Louis, MO, USA, 

• 2-Butanon – Chempur, Piekary Śląskie, 

• DPPH· (rodnik 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu) - Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• n-Heksan – POCh, Gliwice, 

• Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) – Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• Kwas fosforowy 85% - Chempur, Piekary Śląskie, 

• Kwas mrówkowy 88% - POCh, Gliwice, 

• Kwas octowy lodowaty – Chempur, Piekary Śląskie, 

• Kwas octowy lodowaty – POCh, Gliwice, 

• Kwas solny 3 % – Chempur, Piekary Śląskie, 

• Kwas solny 35-38 % – POCh, Gliwice, 

• Octan etylu – POCh, Gliwice, 
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• Szczep bakterii Gram dodatnich Bacillus subtilis – Centralny Instytut Badań 

Żywności, Budapeszt, Węgry, 

• Szczep bakterii Gram ujemnych Aliivibrio fischeri – Niemiecka Kolekcja Szczepów 

Mikroorganizmów i Hodowli Komórkowych, Instytut Leibniza DSMZ, Berlin, 

Niemcy, 

• Wodę dejonizowaną i podwójnie destylowaną otrzymano z Elix Advantage Model 

Millipore System (Millipore, Molsheim, Francja). 

 

Substancje wzorcowe 

Do przeprowadzenia analiz wykorzystano następujące fitochemiczne substancje wzorcowe: 

• Betanina (ekstrakt z buraka czerwonego rozcieńczony dekstryną) – Sigma Aldrich,  

St. Louis, MO, USA, 

• Chlorekcyjaniny ≥90% – Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• Chlorekdelfinidyny ≥97% – Cayman Chemicals, AnnArbor, MI, USA, 

• Chlorekkeracyjaniny ≥98% – Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• Chlorekpelargonidyny ≥90%– Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, 

• Honokiol ≥99% – Selleck Chemicals, Houston, TX, USA, 

• Magnolol ≥99% – Selleck Chemicals, Houston, TX, USA. 

 

Sprzęt laboratoryjny 

Sprzęt laboratoryjny, a także aparatura oraz szkło laboratoryjne, użyte podczas prowadzenia 

badań wylistowano poniżej: 

• Bibuła filtracyjna 75 ± 2 g/m2 (ChemLand, Stargard Szczeciński), 

• Blender ręczny model SM 3081 (Clatronic, Kempen, Niemcy), 

• Butelki szklane o różnych pojemnościach wraz z nakrętkami (ChemLand, Stargard 

Szczeciński), 

• Dejonizator wody – system oczyszczania wody Elix Advantage 3 (Millipore, 

Molsheim, Francja), 
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• Densytometr skaningowy model CD 60 wyposażony w oprogramowanie ProQuant 

kompatybilne z systemem Windows (Desaga, Wiesloch, Niemcy), 

• Filtry strzykawkowe Anatop 0.02 μm, Ø10 mm (Whatman, Maidstone, Wielka 

Brytania), 

• Kapilary szklane kalibrowane 5 μl (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

• Kolby miarowe o pojemności 10 ml, 25 ml, 50 ml i 100 ml (ChemLand, Stargard 

Szczeciński), 

• Komory chromatograficzne szklane ze szklanymi pokrywami (CAMAG, Muttenz, 

Szwajcaria), 

• Kuwety standardowe 10 mm z pokrywą teflonową (szkło optyczne) (ChemLand, 

Stargard Szczeciński), 

• Lampa UV (254/366 nm) z kabiną zaciemniającą (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

• Lejki szklane laboratoryjne (ChemLand, Stargard Szczeciński), 

• Łaźnia ultradźwiękowa model Sonorex RK 52 H (BandelinElectronic, Berlin, 

Niemcy), 

• Moździerz porcelanowy z pistolem (ChemLand, Stargard Szczeciński), 

• Pipeta automatyczna 10 – 1000 μl (Socorex, Ecublens, Szwajcaria), 

• Sampler automatyczny TLC 3 (ATS 3) (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

• Spektrofotometr UV-Vis model Genesys 6 (ThermoSpectronic, Rochester, NY, 

USA), 

• Spektrometr mas model 500-MS (Varian, Harbor City, CA, USA) wyposażony 

w interface TLC-MS (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

• Strzykawki plastikowe jednorazowe o pojemności 2 ml i 5 ml (zakupione w aptece), 

• Suszarka laboratoryjna model SML 32/250 (Zalmed, Warszawa), 

• Waga analityczna model SBC 31 (Scaltec, Heiligenstadt, Niemcy). 
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Ponadto prace badawcze były prowadzone przy użyciu płytek chromatograficznych 

wyprodukowanych przez firmę Merck (Darmstadt, Niemcy): 

• Płytki aluminiowe HPTLC pokryte żelem krzemionkowym SiO2 60 (20 x 20 cm;  

nr kat. 105547), 

• Płytki aluminiowe TLC pokryte żelem krzemionkowym SiO2 60 F254 (20 x 20 cm;  

nr kat. 105554), 

• Płytki szklane HPTLC pokryte żelem krzemionkowym SiO2 60 F254 (10 x 10 cm;  

nr kat. 105628), 

• Płytki szklane TLC pokryte celulozą mikrokrystaliczną (20 x 20 cm; nr kat. 105716), 

• Płytki szklane TLC pokryte żelem krzemionkowym SiO260 F254 (20 x 20 cm;  

nr kat. 105715), 

• Płytki szklane TLC pokryte żelem krzemionkowym SiO2 60 RP-18 F254s (10 x 20 

cm; nr kat. 115423), 

• Płytki szklane TLC pokryte żelem krzemionkowym SiO2 60 RP-18 F254s (20 x 20 

cm; nr kat. 115389). 
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Analiza metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) 

 Wszystkie analizy prowadzone metodą TLC, zostały wykonane według jednego 

znormalizowanego schematu oceny jakościowej oraz ilościowej badanych związków.  

W przypadku analizy jakościowej identyfikacja związków była możliwa dzięki wyznaczeniu 

współczynników retardacji RF. Wstępnie dokonywano tego za pomocą oceny wizualnej  

w świetle widzialnym, a także w świetle lampy UV (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria) przy 

długościach fal 254 lub 366 nm. Wyznaczenie wartości współczynników RF było możliwe 

przy pomocy przeprowadzonych pomiarów densytometrem Desaga (Desaga, Wiesloch, 

Niemcy). Skanowania te odegrały również kluczową rolę w przypadku analizy ilościowej 

badanych związków. Dobór długości fali, przy której odbywały się analizy rozwiniętych 

chromatogramów, a także dobór parametrów takich jak tryb skanowań (absorbancja lub 

fluorescencja), wymiary szczeliny wiązki, czy zastosowana lampa, przeprowadzono 

indywidualnie dla każdego ze związków. Czynnikiem, który decydował o odpowiednim 

doborze warunków densytometrycznych, było uzyskanie jak najwyższego sygnału 

pochodzącego od danego związku. Opracowane warunki skanowań umożliwiły wykonanie 

krzywych kalibracyjnych. W tym celu badane substancje wzorcowe nakrapiano na płytki 

chromatograficzne w odpowiednich ilościach μl z krokiem co 1 μl (szczegółowy przebieg 

tego etapu został przedstawiony w rozdziałach dotyczących analiz poszczególnych 

związków). Po rozwinięciu chromatograficznym płytki osuszono w temperaturze otoczenia, 

a następnie poddano skanowaniom densytometrycznym. Dzięki temu sporządzono krzywe 

wzorcowe - wykresy zależności sygnału (absorbancji lub fluorescencji) od stężenia (ilości 

substancji przypadającej na nakropiony punkt na płytce chromatograficznej). Otrzymano 

równania krzywych kalibracyjnych opisywane ogólnym wzorem y = ax + b, gdzie  

a interpretuje się jako współczynnik decydujący o kącie nachylenia prostej, a b mówi  

o punkcie przecięcia prostej z osią Y. Uzyskanie krzywej kalibracyjnej oraz równania 

prostej pozwoliło na otrzymanie współczynnika determinacji R2, a także granic 

wykrywalności (LOD – ang. Limit of Detection) oraz granic oznaczalności (LOQ – ang. 

Limit of Quantification). Wartości LOD oraz LOQ obliczono korzystając z odpowiednich 

wzorów: 

𝐿𝑂𝐷 =
3,3 ∗ 𝑆𝐷

𝑎
 , 

𝐿𝑂𝑄 =
10 ∗ 𝑆𝐷

𝑎
 , 
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gdzie: SD oznacza odchylenie standardowe (ang. Standard Deviation), natomiast  

a – współczynnik kierunkowy odczytany z równania krzywej kalibracyjnej. Ponadto dla 

uzyskanych wartości granic wykrywalności i oznaczalności wyznaczono względne 

odchylenie standardowe RSD wyrażone w procentach (ang. Relative Standard Deviation). 

Aby tego dokonać, użyto wzoru: 

𝑅𝑆𝐷 =
𝑆𝐷

𝑥ś𝑟
∗ 100% , 

gdzie: SD – odchylenie standardowe, xśr – wartość średnia uzyskana z pomiarów. 

 Podsumowując, każda analiza jakościowa polegała na wyznaczeniu współczynników 

RF przy pomocy pomiarów densytometrycznych. Analiza ilościowa była możliwa dzięki 

sporządzeniu krzywych kalibracyjnych, wyznaczeniu ich odpowiednich równań y = ax + b, 

otrzymaniu współczynników R2, granic LOD, LOQ oraz oszacowaniu ich względnych 

błędów procentowych. 

Analiza metodą spektrometrii mas (TLC-MS) 

 Analiza metodą spektrometrii mas była możliwa dzięki zastosowaniu interfejsu  

TLC-MS (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria) sprzężonego ze spektrometrem mas 500-MS 

(Varian, Harbor City, CA, USA). Interfejs TLC-MS zastosowano do elucji rozwiniętego 

pasma bezpośrednio z płytki chromatograficznej. Elucje przeprowadzano w temperaturze 

otoczenia przy użyciu metanolu (przy przepływie 0,2 ml/min). Próbki analizowano w trybie 

pełnego skanu HR-ESI-MS, przy jonizacji dodatniej (temperatura komory natryskowej 

wynosiła 45 °C). Temperatura gazu suszącego wynosiła 250°C, natomiast jego ciśnienie  

25 psi. Napięcie kapilary wynosiło 50 V, a napięcie igły 5 kV. Uzyskanie danych i ich 

przetwarzanie było możliwe dzięki oprogramowaniu Varian MS Workstation v. 6.9.1. 

 

  

59:7918516801



- 60 - 

 

1. Analiza chromatograficzna TLC antocyjanów 

 Badania opisane w niniejszym rozdziale prowadzone były na czterech związkach 

należących do grupy antocyjanów. Dwa z nich były glikozydami (cyjanina i keracyjanina),  

a dwa pozostałe aglikonami, czyli antocyjanidynami (pelargonidyna i delfinidyna). Opis 

prac badawczych, ich postępy, a także uzyskane wyniki zostały opublikowane w dwóch 

artykułach naukowych [123, 124]. 

 Pierwszy etap badań nad antocyjanami przeprowadzono stosując roztwory wzorcowe 

oraz próbki produktów spożywczych. Metodyka rozdziału została dobrana na podstawie 

danych zaczerpniętych z literatury naukowej, które przedstawiono w Tabeli 4. Analiza 

metodą chromatografii cienkowarstwowej była prowadzona przy pomocy klasycznej 

techniki TLC oraz wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej HPTLC.  

 Drugim etapem był dobór warunków oraz zastosowanie trójkrotnego rozwinięcia 

chromatograficznego w celu oceny stabilności związków antocyjanowych, a także 

możliwości oceny jakościowej i ilościowej antocyjanów w próbkach spożywczych  

(Tabela 5). 

 

Tabela 4. Warunki analizy dla rozdziałów chromatograficznych prowadzonych metodami 

TLC oraz HPTLC. 

 Faza stacjonarna Faza ruchoma Źródło 

TLC Celuloza 

mikrokrystaliczna 

Lodowaty kwas octowy + woda + n-butanol 

16:19:65 (v/v/v) 

[121] 

HPTLC Żel krzemionkowy 60 

F254 

Octan etylu + 2-butanon + kwas mrówkowy+ 

woda 

7:3:1,2:0,8 (v/v/v/v) 

[30] 

 

 

Tabela 5. Warunki analizy dla trzykrotnego rozwinięcia chromatograficznego 

prowadzonego metodą TLC. 

Faza stacjonarna 
Faza ruchoma 

I II III 

Żel krzemionkowy 

modyfikowany 

oktadecylem  

RP-18 F254s 

Acetonitryl + metanol + 

lodowaty kwas octowy 

16:4:0,15 (v/v/v) 

Metanol + lodowaty 

kwas octowy 

20:0,15 (v/v) 

Metanol + lodowaty 

kwas octowy 

20:0,45 (v/v) 
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1.1. Przygotowanie roztworów substancji wzorcowych 

 Zarówno glikozydy, jak i aglikony antocyjanów wykazują bardzo dobrą 

rozpuszczalność w rozpuszczalnikach polarnych, w tym w wodzie, ale również w metanolu, 

czy też etanolu. Do przeprowadzenia badań sporządzono metanolowe roztwory podstawowe 

substancji wzorcowych o stężeniach: 

1. Chlorek cyjaniny (chlorek 3,5-O-diglukozydu cyjanidyny): 0,01 mg/ml; 

2. Chlorek kracyjaniny (chlorek 3-O-rutynozydu cyjanidyny): 0,01 mg/ml; 

3. Chlorek pelargonidyny: 0,01 mg/ml; 

4. Chlorek delfinidyny: 0,02 mg/ml. 

 Przygotowane podstawowe roztwory wzorcowe zostały szczelnie zamknięte  

i przechowywane w lodówce laboratoryjnej w temperaturze -20°C z ograniczonym 

dostępem światła.  

 W Tabeli 6 przedstawiono wzory strukturalne i sumaryczne oraz masy molowe 

użytych wzorców antocyjanowych.  
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Tabela 6. Wzory strukturalne badanych antocyjanów, ich wzory sumaryczne oraz masy 

molowe. 

Antocyjan Wzór strukturalny Wzór sumaryczny Masa molowa 

cząsteczki 

Cyjanina 

(3,5-O-diglukozyd 

cyjanidyny) 

 

C27H31O16
+ 611,52g/mol 

Keracyjanina 

(3-O-rutynozyd 

cyjanidyny) 

 

 

C27H31O15
+ 595,52g/mol 

Pelargonidyna  
 

C15H11O5
+ 271,24 g/mol 

Delfinidyna 

 

C15H11O7
+ 303,24 g/mol 
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1.2. Procedura rozdziału TLC i HPTLC 

 Prace nad rozdziałem chromatograficznym metodami TLC oraz HPTLC obejmowały 

dodatkowe przygotowanie do badań roztworów wzorcowych. W celu otrzymania jak 

najniższych wartości LOD i LOQ badanych związków zdecydowano, aby roztwory 

podstawowe o stężeniach 0,01 mg/ml dla cyjaniny, keracyjaniny i pelargonidyny oraz  

0,02 mg/ml dla delfinidyny rozcieńczyć metanolem. W przypadku roztworów cyjaniny, 

keracyjaniny i pelargonidyny zastosowano 100-krotne rozcieńczenie, natomiast roztwór 

delfinidyny rozcieńczono 50-krotnie. W związku powyższym otrzymano roztwory robocze 

o następujących stężeniach: 

1. Chlorek cyjaniny (chlorek 3,5-O-diglukozydu cyjanidyny): 0,1 μg/ml; 

2. Chlorek kracyjaniny (chlorek 3-O-rutynozydu cyjanidyny): 0,1 μg/ml; 

3. Chlorek pelargonidyny: 0,1 μg/ml; 

4. Chlorek delfinidyny: 0,4 μg/ml. 

 W przypadku analizy prowadzonej klasyczną metodą TLC, próbki, w tym także 

roztwory substancji wzorcowych, były nakrapiane na płytki chromatograficzne w odległości 

10 mm od ich dolnej krawędzi. Rozdział chromatograficzny trwał ok. 3 godziny i był 

prowadzony do wysokość 90 mm, co dało 80 mm drogi migracji fazy ruchomej. 

 Rozdział chromatograficzny metodą HPTLC przeprowadzono analogicznie, jednak 

droga migracji fazy ruchomej wynosiła 70 mm. Czas trwania analizy wynosił ok. 30 minut. 

Pełne warunki chromatograficzne rozdziałów dobrane dla metody TLC oraz HPTLC 

przedstawiono w Tabeli 4. 

 

1.2.1. Badanie stabilności antocyjanów metodą TLC 

 Dokonano wstępnej oceny stabilności substancji wzorcowych w postaci metanolowy 

roztworów. Badania były przeprowadzane metodą TLC i trwały 3 tygodnie, prowadząc 

kolejne pomiary w odstępie 1 tygodnia. W tym celu na płytki chromatograficzne TLC 

pokryte celulozą mikrokrystaliczną zostały zaaplikowane świeżo sporządzone robocze 

roztwory wzorcowe cyjaniny, keracyjaniny, pelargonidyny oraz delfinidyny w ilości 6 μl 

każdy. Dokonano ich rozdziału chromatograficznego przy użyciu trzyskładnikowej fazy 

ruchomej: lodowaty kwas octowy + woda + n-butanol 16:19:65 (v/v/v). Po rozwinięciu 

płytki zastosowano wielokrotne skanowania densytometryczne ze zmianą długości fali co  

5 nm. Tym sposobem wyznaczono maksima absorpcji dla badanych związków: 
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− cyjanina: λ = 540 nm; 

− kracyjanina: λ = 540 nm; 

− pelargonidyna: λ = 540 nm; 

− delfinidyna: λ1 = 350 nm oraz λ2 = 545 nm. 

 Eksperyment powtórzono po 7, 14 i 21 dniach, przechowując roztwory wzorcowe  

w lodówce laboratoryjnej w temperaturze +6°C. Zmierzone intensywności sygnałów  

z pierwszego pomiaru (dzień 0) przyjęto jako wartość 100%, a tym samym jako punkt 

odniesienia do każdego kolejnego pomiaru. 

 W trakcie trwania trzytygodniowego eksperymentu, szybka utrata barwy była 

zauważalna dla roztworu delfinidyny. Proces ten był monitorowany i potwierdzany dzięki 

pomiarom densytometrycznym. Zarejestrowano stopniowy zanik intensywności sygnału 

odpowiadającemu rozwiniętym pasmom delfinidyny. Z uzyskanych danych wynika, że po  

ok. dwutygodniowym okresie przechowywania próbki, tylko jedna trzecia delfinidyny 

została zachowana w roztworze w postaci niezmienionej (Tabela 7). Pozostałe roztwory 

wzorcowe, tj. cyjanina, keracyjanina i pelargonidyna nie wykazywały podobnej zauważalnej 

utraty barwy, a odnotowane spadki intensywności sygnałów nie są tak drastyczne jak  

w przypadku roztworu delfinidyny. Ostatecznie wszystkie cztery roztwory przechowywano 

w temperaturze -20°C, co miało na celu dodatkową ochronę przed zauważalnym rozkładem. 

 

 

Tabela 7. Spadek intensywności sygnałów mierzonych densytometrycznie dla rozwiniętych 

chromatograficznie pasm każdego ze wzorców badanych antocyjanów. Wszystkie pomiary 

wykonano w trzech powtórzeniach (n = 3). 

Dzień 

Długość fali λ 

350 nm 545 nm 540 nm 

Delfinidyna Cyjanina Keracyjanina Pelargonidyna 

Intensywność sygnału [mAV] 

([%]) 

Intensywność sygnału [mAV] 

([%]) 

0 7017,10 

(100) 

4276,00 

(100) 

196,45 

(100) 

329,11 

(100) 

446,25 

(100) 

7 6094,50 

(86,85) 

3550,35 

(83,03) 

170,24 

(86,66) 

331,67 

(100,78) 

436,14 

(97,73) 

14 2730,10 

(38,91) 

1224,80 

(28,64) 

159,64 

(81,26) 

319,92 

(97,92) 

463,20 

(103,80) 

21 2125,83 

(30,29) 

1169,30 

(27,35) 

164,91 

(83,94) 

318,16 

(96,67) 

414,96 

(92,99) 
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1.2.2. Badanie dekompozycji glikozydów antocyjanów metodą TLC-MS 

 Badania wstępne prowadzone nad rozdziałem metodami TLC oraz HPTLC ujawniły 

nietypowe zachowanie dwóch z analizowanych związków antocyjanowych. Uzyskane po 

rozwinięciu chromatograficznym chromatogramy wizualizowano pod lampą UV w świetle  

o długości fali λ = 366 nm. W przypadku pasm pochodzących od cyjaniny oraz keracyjaniny 

uzyskanych klasyczną metodą TLC, zaobserwowano dodatkowe pasma, niewidoczne  

w świetle widzialnym. Ponieważ analogiczne pasma nie pojawiły się dla definidyny  

i pelargonidyny, będącymi aglikonami, zaistniało podejrzenie dekompozycji cyjaniny  

i keracyjaniny na cyjadnidynę oraz odpowiednio dwie cząsteczki glukozy oraz rutynozę. Na 

Rysunku 19 (a) przedstawiono chromatogramy cyjaniny (C) (RF = 0,15 ± 0,02) 

i keracyjaniny (K) (RF = 0,25 ± 0,02) wraz z ujawnionymi pasmami A1 i A2, których 

współczynniki retardacji odpowiadały zbliżonej wartości RF = 0,73 ± 0,02. W związku z tym 

pasma A1 i A2 wstępnie przypisano do odłączonego aglikonu – cyjanidyny. Potwierdzeniem 

założenia o dekompozycji glikozydów antocyjanowych było przeprowadzenie analizy 

metodą spektrometrii mas, dzięki której otrzymano widma masowe dla pasm (C) i (K) 

rejestrowane w zakresie 500 – 650 m/z, natomiast dla pasm A1 i A2 otrzymano widma w 

zakresie 200–350 m/z. Obecność cyjaniny w rozwiniętym paśmie (C) została potwierdzona 

sygnałem zarejestrowanym przy m/z = 611,5062, i tę masę można przypisać jonowi 

cyjaniny [C27H31O16]
+. W przypadku keracyjaniny sygnał pojawił się przy wartości  

m/z = 595,4508, a ten można przypisać jonowi keracyjaniny [C27H31O15]
+, a dodatkowy 

sygnał przy wartości m/z = 563,5116 prawdopodobnie pochodzi od keracyjaniny po 

częściowej fragmentacji cząsteczki. Analizując pasma A1 oraz A2 można zauważyć pewne 

podobieństwa w pojawiających się sygnałach. W przypadku pasma A1cyjanidyna została 

zidentyfikowana przy wartości m/z = 287,0462, odpowiadającej jonowi cyjanidyny 

[C15H11O6]
+, a towarzyszący sygnał przez sygnał odpowiadający m/z = 270,0328, może 

zostać przypisany jonowi cyjanidyny pozbawionej jednej grupy hydroksylowej [C15H11O6 –

OH]+. Analogicznie, w przypadku pasma A2, jon cyjanidyny również pojawił się przy  

m/z = 287,0462, a towarzyszący jon przy wartość m/z = 272,0354 prawdopodobnie 

pochodzi od cząsteczki cyjanidyny, która uległa dodatkowej fragmentacji. 
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Rysunek 19. Chromatogramy uzyskane dla pasm pochodzących od cyjaniny i keracyjaniny 

(a) oraz ich widma masowe odpowiadające odszczepionemu aglikonowi – cyjanidy, 

pochodzącej od cząsteczki cyjaniny (A1) oraz od keracyjaniny (A2), a także widma masowe 

uzyskane dla glikozydów cyjaniny (C) i keracyjaniny (K). 

 

1.2.3. Wyznaczenie krzywych kalibracyjnych metodą TLC oraz HPTLC 

 Analiza jakościowa polegała na wyznaczeniu współczynników retardacji RF dla 

każdej z substancji wzorcowych. Analiza ilościowa była możliwa dzięki sporządzeniu 

krzywych wzorcowych dla badanych związków, sporządzając liniowe wykresy zależności 

między ilością μl nakropionych wzorców, a wysokością odpowiadających im sygnałów 

densytometrycznych. W tym celu roztwory substancji wzorcowych zostały naniesione na 

płytki chromatograficzne w ilości od 1 do 6 μl z krokiem co 1 μl. Dla uzyskania jak 

najlepszych wyników, każdą z analiz powtórzono 3 razy i wyznaczono wyniki uśrednione. 

 Analiza otrzymanych chromatogramów polegała na przeskanowaniu 

densytometrycznym płytek. W przypadku metody TLC oraz HPTLC dla cyjaniny, 

keracyjaniny i pelargonidyny najlepsze intensywności dla rozwiniętych pasm otrzymano 

przy długości fali λ = 540 nm w trybie absorbancji. Delfinidyna wykazała najlepsze wyniki 

dla długości fali λ = 350 nm w trybie fluorescencji, jednak znalazło to zastosowanie jedynie 

dla metody TLC. W przypadku wariantu HPTLC, nie udało się uzyskać wyników dla 

delfinidyny, przy żadnej długości fali w zakresie 200 – 800 nm, zarówno w trybie 

absorbancji, jak i fluorescencji. Przykładowy chromatogram uzyskany dla roztworu 
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wzorcowego keracyjaniny oraz densydogramy poszczególnych pasm przedstawiono na 

Rysunek 20. Zestawienie danych zebranych do sporządzenia krzywych wzorcowych 

zamieszczono w Tabeli 8 (dla klasycznej metody TLC) oraz w Tabeli 9 (dla metody 

HPTLC). 

 

 

Rysunek 20. Chromatogram zarejestrowany w świetle widzialnym, otrzymany dla 

nakropień roztworu wzorcowego keracyjaniny (a) oraz ich densytogramy zarejestrowane 

przy długości fali λ = 540 nm w trybie absorbancji (b). Roztwór był nakrapiany w ilości  

1 – 6 μl, a dane zebrane były z trzech powtórzeń eksperymentu (n = 3). 

 

 

Tabela 8. Współczynniki retardacji, równania krzywych kalibracyjnych, współczynniki 

determinacji oraz wartości LOD i LOQ otrzymane dla każdego z badanych antocyjanów  

w zastosowanym układzie chromatograficznym TLC; 'abs' i 'fluor' oznacza tryb skanowań 

densytometrycznych, odpowiednio tryb absorbancji i tryb fluorescencji. Dane uzyskano  

z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

Związek 

fitochemiczny 

RF Równanie krzywej 

kalibracyjnej 

Współczynnik 

determinacji 

R2 

Długość 

fali λ 

[nm] 

(tryb) 

LOD 

[μg/pasmo] 

(RSD (%)) 

LOQ 

[μg/pasmo] 

(RSD (%)) 

Cyjanina 0,15 

±0,02 

y = 580,29x + 24,20 0,9987 540 

(abs) 

0,025 

(0,80) 

0,075 

(0,92) 

Keracyjanina 0,25 ± 

0,02 

y = 849,45x + 38,30 0,9936 540 

(abs) 

0,055 

(0,76) 

0,166 

(0,60) 

Pelargonidyna 0,87 ± 

0,02 

y = 1085,10x + 

137,04 

0,9954 540 

(abs) 

0,047 

(0,43) 

0,140 

(0,71) 

Delfinidyna 0,41 ± 

0,02 

y = 1013,20x + 49,81 0,9849 350 

(fluor) 

0,171 

(0,58) 

0,513 

(0,39) 
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(b) 

 

Współczynnik retardacji (RF) 

In
te

n
sy

w
n

o
ść

 [
m

A
V

] 

67:2819550682



- 68 - 

 

Tabela 9. Współczynniki retardacji, równania krzywych kalibracyjnych, współczynniki 

determinacji oraz wartości LOD i LOQ otrzymane dla badanych antocyjanów  

w zastosowanym układzie chromatograficznym HPTLC; 'abs' oznacza skanowania 

densytometryczne w trybie absorbancji. Zastosowaną metodą HPTLC nie oznaczono 

delfinidyny (< LOD). Dane uzyskano z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

Związek 

fitochemiczny 

RF Równanie 

krzywej 

kalibracyjnej 

Współczynnika 

determinacji R2 

Długość 

fali λ [nm] 

(tryb) 

LOD 

[μg/pasmo] 

(RSD (%)) 

LOQ 

[μg/pasmo] 

(RSD (%)) 

Cyjanina 0,22 ± 

0,02 

y = 531,40x + 

126,96 

0,9766 540 

(abs) 

0,107 

(1,87) 

0,321 

(0,62) 

Keracyjanina 0,35 ± 

0,02 

y = 946,34x + 

351,55 

0,9304 540 

(abs) 

0,189 

(1,06) 

0,566 

(0,53) 

Pelargonidyna 0,90 ± 

0,02 

y = 1796,30x + 

468,85 

0,9483 540 

(abs) 

0,161 

(1,24) 

0,484 

(0,52) 

 

 

1.2.4. Oznaczanie wybranych antocyjanów w próbkach spożywczych 

 

1.2.4.1. Przygotowanie próbek do badań 

 Badaniom posłużyły produkty spożywcze, w których spodziewano się obecności 

analizowanych związków antocyjanowych lub podejrzewano dodatek tych substancji w celu 

poprawy walorów wizualnych produktów. W przypadku prowadzonych badań pod kątem 

obecności wybranych antocyjanów badaniom poddano zróżnicowane produkty typu soki, 

syropy, nektary, napoje niegazowane, a także susz roślinny, z którego sporządzono napar. 

Produkty te zostały nabyte w lokalnych sklepach, aptekach, a niektóre z produktów były 

domowej roboty. Zgodnie z deklaracją producentów, owoce będące źródłami 

poszczególnych produktów spożywczych to aronia, maliny, czarna porzeczka, śliwki czy 

winogrona (Tabela 10). Na potrzeby analizy wszystkie preparaty zostały poddane wstępnej 

obróbce według jednej i tej samej procedury. Z oryginalnie zamkniętych produktów 

spożywczych przechowywanych w temperaturze pokojowej pobrano próbki o objętości  

10 ml, a następnie dodano do nich 30 ml metanolu i 0,4 ml kwasu solnego, w celu 

utrwalenia barwy, a także zapobiegnięciu ewentualnej degradacji obecnych antocyjanów. 

Szczelnie zamknięte próbki przechowywano w lodówce w temperaturze +6°C. W celu 

analizy chromatograficznej, zarówno TLC jak i HPTLC, próbki produktów spożywczych 

nakrapiano na odpowiednie płytki w objętości od 1 do 6 μl, w zależności od intensywności 

barwy danego produktu. Każdą analizę chromatograficzną przeprowadzono w trzech 

powtórzeniach (n = 3). 
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Tabela 10. Typy produktów spożywczych, które poddano badaniom, a także źródło ich 

pochodzenia. 

L.p. Typ produktu Źródło produktu L.p. Typ produktu Źródło produktu 

1 Syrop Czarna porzeczka 10 Sok domowy Aronia 

2 Sok Czarna porzeczka 11 Sok domowy Winogrono 

3 Nektar Czarna porzeczka 12 Sok domowy Wiśnia 

4 Napój niegazowany 1 Czarna porzeczka 13 Sok Czarny bez 

5 Napój niegazowany 2 Czarna porzeczka 14 Sok domowy Czarny bez 

6 Sok domowy Śliwka 15 Sok Malina 

7 Sok 1 Aronia 16 Sok domowy Malina 

8 Sok 2 Aronia 17 Syrop Malina 

9 Sok 3 Aronia 18 Sok domowy Borówka 

 

 

1.2.4.2. Wyniki analizy 

 Mimo że wartości LOD uzyskane dla metody TLC były nawet o jeden rząd wielkości 

niższe niż wartości uzyskane metodą HPTLC, wyniki uzyskane dla niektórych próbek 

spożywczych okazały się być porównywalne i zbliżone do siebie. Za przykład może 

posłużyć próbka nr 1 i oznaczenie w niej zawartości cyjaniny. Jej zawartość wynosi  

270 μg/mL i 283 μg/mL odpowiednio dla metody TLC i HPTLC. W podobny sposób można 

porównać próbkę nr 3 (w analogicznej kolejności 170 μg/mL i 140 μg/mL), a także próbkę 

nr 7, w której zawartość cyjaniny wyniosła 716 μg/mL metodą TLC i 836 μg/mL metodą 

HPTLC, a zawartość keracyjaniny odpowiednio 136 μg/mL i 192 μg/mL. Mimo wszystko 

zastosowana metoda TLC zdaje się być odpowiedniejsza dla oznaczania antocyjanów  

w próbkach spożywczych. Na jej korzyść na pewno przemawia fakt, iż klasyczna metoda 

TLC sprawdziła się dla wszystkich czterech badanych substancji wzorcowych, natomiast  

w przypadku metody HPTLC, nie udało się uzyskać wyników dla delfinidyny już na etapie 

sporządzania krzywych wzorcowych. Ponadto w niektórych przypadkach próbek cyjanina  

i keracyanina nie zostały wykryte metodą HPTLC. Dla przykładu, techniką HPTLC nie 

wykryto cyjaniny w próbce nr 6, mimo że wynik został uzyskany metodą TLC. Ponadto 

keracyjaninę wykryto w ośmiu próbkach więcej stosując metodę TLC (tj. w próbkach nr 3, 

6, 10, 11, 13, 14, 16 i 18). W przypadku wszystkich osiemnastu badanych produktów 

spożywczych, nie udało się oznaczyć, ani nawet zidentyfikować obecności pelargonidyny. 

Dodatkowo w próbkach nr 4, 5 i 17 nie stwierdzono obecności antocyjanów żadną  

z zastosowanych technik. Ze względu na podatność antocyjanów na degradację pod 
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wpływem światła, temperatury oraz pH, nie można wykluczyć, iż stężenie tych barwnych 

związków spadło poniżej wartości LOD, zatem wynik ujemny analizy nie powinien być 

utożsamiany z zafałszowaniem produktu spożywczego. 

 

Tabela 11. Wyniki ilościowe uzyskane podczas badań w zastosowanym układzie 

chromatograficznym TLC. Zawartości cyjaniny, keracyjaniny i delfinidyny (pelargonidyna 

nie została wykryta) zostały wyrażone w jednostce μg/ml, a względne odchylenie 

standardowe w procentach. Skrót n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). Dane uzyskano  

z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

L.p. Źródło produktu Cyjanina 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

Kracyjanina 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

Delfinidyna 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

1 Czarna porzeczka 270 

(3,70) 

n.w. n.w. 

2 580 

(3,45) 

n.w. n.w. 

3 170 

(2,98) 

44 

(4,95) 

n.w. 

4 n.w. 

 

n.w. n.w. 

5 n.w. 

 

n.w. n.w. 

6 Śliwka 25 

(5,16) 

104 

(3,28) 

n.w. 

7 Aronia 716 

(2,78) 

136 

(4,21) 

1330 

(0,75) 

8 564 

(3,57) 

170 

(3,35) 

2130 

(0,47) 

9 117 

(3,12) 

n.w. 1220 

(1,64) 

10 36 

(4,98) 

31 

(3,23) 

n.w. 

11 Winogrono n.w. 28 

(3,57) 

n.w. 

12 Wiśnia 127 

(4,66) 

n.w. n.w. 

13 Czarny bez 422 

(4,16) 

111 

(4,87) 

710 

(2,82) 

14 1210 

(0,83) 

264 

(2,96) 

2180 

(0,92) 

15 Malina 94 

(3,34) 

n.w. n.w. 

16 101 

(3,65) 

16 

(3,25) 

n.w. 

17 n.w. n.w. n.w. 

18 Borówka 281 

(3,57) 

85 

(2,35) 

n.w. 
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Tabela 12. Wyniki ilościowe uzyskane podczas badań w zastosowanym układzie 

chromatograficznym HPTLC. Zawartości cyjaniny i keracyjaniny (pelargonidyna  

i delfinidyna nie zostały wykryte) zostały wyrażone w jednostce μg/ml, a względne 

odchylenie standardowe w procentach. Skrót n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). Dane 

uzyskano z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

L.p. Źródło produktu Cyjanina 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

Kracyjanina 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

1 Czarna porzeczka 283 

(3,57) 
n.w. 

2 431 

(4,65) 
n.w. 

3 140 

(2,14) 
n.w. 

4 
n.w. n.w. 

5 
n.w. n.w. 

6 Śliwka 
n.w. n.w. 

7 Aronia 836 

(2,38) 

192 

(3,96) 

8 384 

(2,63) 

281 

(3,21) 

9 207 

(4,76) 
n.w. 

10 113 

(4,92) 

n.w. 

 

11 Winogrono 
n.w. n.w. 

12 Wiśnia 604 

(3,33) 
n.w. 

13 Czarny bez 291 

(3,45) 
n.w. 

14 4880 

(0,41) 
n.w. 

15 Malina 180 

(2,16) 
n.w. 

16 153 

(4,92) 
n.w. 

17 n.w. n.w. 

18 Borówka 332 

(2,73) 
n.w. 
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1.3. Przebieg analiz z użyciem trzykrotnego rozwijania metodą TLC 

 

1.3.1. Przygotowanie roztworów substancji wzorcowych 

 Do przeprowadzenia badań ponownie posłużyły cztery wybrane substancje 

wzorcowe antocyjanów. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metanolowe roztwory 

podstawowe substancji wzorcowych o stężeniach: 

1. Chlorek cyjaniny, chlorek kracyjaniny i chlorek pelargonidyny: 0,01 mg/ml; 

2. Chlorek delfinidyny: 0,02 mg/ml. 

Roztwory wzorcowe zostały szczelnie zamknięte i były przechowywane w lodówce 

laboratoryjnej w temperaturze –20°Cz ograniczonym dostępem światła.  

 

1.3.2. Procedura trzykrotnego rozwijania chromatograficznego 

 W celu analizy chromatograficznej badanych związków fitochemicznych oraz 

późniejsze badania nad próbkami spożywczymi opracowano metodę trzykrotnego 

rozwinięcia chromatograficznego. Na płytki chromatograficzne materiał badany nakrapiano 

w odległości 10 mm od ich dolnej krawędzi, a droga rozdziału chromatograficznego była 

zależna od prowadzonego etapu: 

− I rozwinięcie: 90 mm od dolnej krawędzi płytki, co dało 80 mm drogi migracji fazy 

ruchomej; 

− II rozwinięcie: 70 mm od dolnej krawędzi płytki, co dało 60 mm drogi migracji fazy 

ruchomej; 

− III rozwinięcie: 60 mm od dolnej krawędzi płytki, co dało 50 mm drogi migracji fazy 

ruchomej. 

 Każdy prowadzony rozdział był poprzedzony wstępnym nasyceniem komory 

chromatograficznej fazą ruchomą przez czas 20 minut, a pomiędzy rozdziałami płytki 

chromatograficzne były suszone na powietrzu przez kolejne 20 minut. Składniki 

poszczególnych faz ruchomych oraz specyfikacja fazy stacjonarnej, tj. użytych płytek 

chromatograficznych przedstawiono w Tabeli 5. 
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1.3.3. Badanie częściowej hydrolizy grup cukrowych 

 

1.3.3.1. Badanie dekompozycji glikozydów metodą TLC-MS 

 Trzykrotne rozwinięcie chromatograficzne ujawniło różnice pomiędzy badanymi 

glikozydami i aglikonami antocyjanowymi. Po pierwszym z trzech rozwinięć, pasma 

cyjaniny i keracyjaniny będących glikozydami były rozmyte, a miało to związek z efektem 

ogonowania pasm. Dopiero po trzecim rozwinięciu uzyskano po dwie wyodrębnione  

i ukształtowane pasma pochodzące od każdego ze związków będących glikozydami. 

Rozdział aglikonów, tj. pelargonidyny i delfinidyny, nie stanowił problemu analitycznego  

i już po pierwszym rozwinięciu uzyskano pojedyncze wyraźne pasma. Ponieważ pojawiło 

się podejrzenie hydrolizy cukrów z cząsteczek analizowanych glikozydów, otrzymane 

pasma chromatograficzne zostały poddane analizie metodą spektrometrii mas.  

 Na Rysunku 21 przedstawiono densytogramy rozwiniętych pasm cyjaniny (A)  

i keracyjaniny (B) w trybie absorbancji przy długości fali λ = 545 nm, a także widma 

masowe zarejestrowane dla dolnego pasma (RF = 0,64 ± 0,02) i górnego pasma (RF = 0,75 ± 

0,02) cyjaniny oraz dolnego pasma (RF = 0,62 ± 0,02) i górnego pasma (RF = 0,71 ± 0,02) 

keracyjaniny. 

 Analizując widmo masowe pochodzące od dolnego pasma cyjaniny (A(i)), 

zaobserwować można dwa dominujące sygnały. Pierwszy sygnał przyjmujący wartość  

m/z = 299,71 może być przypisany cząsteczce cyjaniny (C27H31O16, m/z = 611,52) 

zubożonej o dwie grupy glukozy (C6H11O5, m/z = 163,16), zatem sygnał może pochodzić od 

aglikonu – cyjanidyny. Drugi sygnał pojawiający się przy m/z = 477,03 może natomiast 

pochodzić od cyjaniny pozbawionej tylko jednej grupy glikozydowej. W widmie masowym 

pasma cyjaniny o wyższej wartości RF (A(ii)) wyróżnione są cztery sygnały, przy czym dwa 

z nich są analogiczne do sygnałów pojawiających się w widmie masowym pasma niższego 

(A(i)). Sygnał pojawiający się przy m/z = 197,14 może odpowiadać cząsteczce glukozy  

z przyłączoną grupą hydroksylową, natomiast pozostały sygnał przy m/z = 519,84, świadczy 

o dalszym rozpadzie cyjaniny i może pochodzić od cząsteczki pozbawionej podstawnika –

C6H5OH, ale z przyłączonym atomem helu [C27H31O16–C6H5OH+He]+. Niemniej jednak 

okazuje się, iż podczas analizy zachodzi hydrolityczna dekompozycja cyjaniny, co skutkuje 

częściową fragmentacją cząsteczki zubożoną w jedną lub dwie cząsteczki cukru.  

 W przypadku pasm pochodzących od keracyjaniny, zarówno pasmo niższe (B(i)), jak 

i to wyższe (B(ii)) ujawniają cztery dominujące sygnały przy tych samych wartościach m/z  
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i są to odpowiednio: 101,54; 211,83; 300,13 i 477,22.Pierwsze dwa sygnały w widmach 

masowych B(i) i B(ii) można przypisać odszczepionym fragmentom ugrupowania 

cukrowego – rutynozy. Sygnały przy m/z = 300,13(B(i)) lub m/z = 300,38 (B(ii)) 

prawdopodobnie związane są z aglikonem cyjanidynowym (C15H11O6
+; m/z = 287,24). 

Sygnały przy m/z = 477,22 (B(i)) lub m/z = 476,72 (B(ii)) mogą pochodzić od keracyaniny 

(C27H30O15; m/z = 595,52) pozbawionej fragmentu cukru (reprezentowanego przez pierwszy 

sygnał przy m/z 101,54 (B(i)) lub m/z 101,68 (B(ii)) i z dodatkowo przyłączoną jedną grupą 

hydroksylową. 

 Podsumowując, sygnały zarejestrowane na widmach masowych cyjaniny  

i keracyjaniny świadczą o ich częściowym hydrolitycznym rozkładzie w zastosowanym 

układzie chromatograficznym. 
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Rysunek 21. (A) Densytogram odpowiadający rozdzielonym pasmom cyjaniny po potrójnym rozdziale chromatograficznym, ukazujący pasmo 

dolne (i) oraz pasmo górne (ii), a także zarejestrowane dla niech widma masowe odpowiednio dla pasma niższego A (i) i pasma wyższego A (ii). 

(B) Densytogram odpowiadający rozdzielonym pasmom keracyjaniny po potrójnym rozdziale chromatograficznym, ukazujący pasmo dolne (i) 

oraz pasmo górne (ii), a także zarejestrowane dla niech widma masowe odpowiednio dla pasma niższego B (i) i pasma wyższego B (ii).
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1.3.3.2. Badanie dekompozycji glikozydów za pomocą odczynnika PABA 

 W celu wykazania, że hydrolityczny rozpad i częściowe odszczepienie grup 

cukrowych nastąpiło już po pierwszym rozdziale chromatograficznym, wykorzystano reakcję 

nieenzymatycznego brunatnienia cukrów, tzw. reakcję Maillarda, stosowaną do wykrycia 

obecności węglowodanów [13]. Analizę przeprowadzono za pomocą odczynnika PABA 

(kwas p-aminobenzoesowy). Na płytki chromatograficzne naniesiono roztwory wzorcowe 

cyjaniny i keracyjaniny i po trzykrotnym rozdziale spryskano je odczynnikiem PABA według 

przepisu: 1 g PABA rozpuszczony w roztworze składającym się z 36 ml lodowatego kwasu 

octowego, 40 ml wody, 2 ml kwasu o-fosforowego (85%) i 120 ml acetonu [122]. Tak 

przygotowaną płytkę ogrzewano w suszarce laboratoryjnej przez 5 min w temperaturze 

140°C, a następnie ochłodzono do temperatury pokojowej. Wywołane chromatogramy 

przeskanowano densytometrycznie w trybie fluorescencyjnym przy długości fali λ = 420 nm 

(lampa rtęciowa, wymiary szczeliny wiązki: 0,2 mm × 1,0 mm). Otrzymane densytogramy 

przedstawiono na Rysunku 22, a te ukazują dwa wcześniej zaobserwowane pasma – niższe (i) 

oraz wyższe (ii), a także dodatkowe piki (iii) pojawiające się w obszarze końca migracji I fazy 

ruchomej, przy wartości współczynnika RF = 0,94 ± 0,02. Sugeruje to przypuszczenie, iż 

cukry pochodzące od glikozydów antocyjanów zostały odłączone już w pierwszym rozdziale 

chromatograficznym. Zatem należy przypuszczać, iż układ chromatograficzny, tj. faza 

stacjonarna i ruchoma mogą powodować przynajmniej częściowy rozpad cząsteczki 

antocyjanów.  

 

Rysunek 22. Densytogramy uzyskane po trzykrotnym rozdziale cyjaniny (A) i keracyaniny 

(B) oraz po wizualizacji odczynnikiem PABA. Sygnały oznaczone jako (i) odpowiadają 

niższym pasmom chromatograficznym, pasma o wyższym współczynniku RF oznaczono jako 

(ii), natomiast pasma usytuowane tuż poniżej czoła fazy ruchomej I, tj. (iii), reprezentują 

częściowo odszczepione cukry z odpowiednich antocyjanów. 
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1.3.4. Analiza produktów spożywczych metodą trzykrotnego rozwinięcia 

 

1.3.4.1. Opracowanie krzywych kalibracyjnych 

 Analiza jakościowa polegała na wyznaczeniu współczynników retardacji RF dla 

każdego z badanych związków w zastosowanym układzie chromatograficznym. Analiza 

ilościowa była możliwa dzięki sporządzeniu krzywych kalibracyjnych dla oznaczanych 

substancji, jednakże tym razem sporządzono liniowe wykresy zależności między ilością μl 

nakropionych wzorców, a powierzchnią pod odpowiadającymi sygnałami zmierzonymi 

densytometrycznie. Jedynym wyjątkiem była keracyjanina, dla której sporządzono wykresy 

zależne od wysokości otrzymanych pików na densytogramach. Było to spowodowane 

niepełnym rozdziałem chromatograficznym keracyjaniny i produktów jej rozpadu, co było 

widoczne poprzez ogonowanie pasm chromatograficznych. Pola powierzchni pików były 

zatem obarczone dużym błędem. Dobre wyniki uzyskano natomiast wykorzystując wysokości 

otrzymanych densytometrycznie sygnałów i tym sposobem prowadzone były dalsze badania 

dla keracyjaniny. Roztwory substancji wzorcowych zostały naniesione na płytki 

chromatograficzne w ilościach odpowiednio dobranych dla każdego z wzorców. Dla roztworu 

cyjaniny ilości te wynosiły od 8 μl do 13 μl, a dla keracyjaniny od 6 μl to 11μl. W przypadku 

analizy dwóch glikozydów – pelargonidyny i delfinidyny, zdecydowano się na 

przeprowadzenie pojedynczego z rozdziału z zastosowaniem fazy ruchomej I. Decyzja była 

podyktowana faktem iż, związki te nie są glikozydami, zatem nie ulegają reakcji 

hydrolitycznego odszczepienia cukru. Ponadto otrzymane pasma chromatograficzne były 

dobrej rozdzielczości już po pierwszym rozdziale, a zastosowanie dwóch następnych 

rozdziałów nie zmieniały jakości otrzymanych chromatogramów. Zatem pelargonidynę 

nakrapiano w ilości od 2 do 7 μl, a delfinidynę od 3 do 8 μl. Wszystkie nakropienia były 

wykonywane z krokiem co 1 μl. Dla uzyskania jak najlepszych wyników, każdy eksperyment 

powtórzono 4 razy i poddano dalszej analizie, która polegała na przeskanowaniu 

densytometrycznym otrzymanych chromatogramów w trybie absorbancji (lampa 

wolframowa, wymiary szczeliny wiązki: 0,2 mm × 1,0 mm). Wszystkie pasma pochodzące od 

cyjaniny i keracyjaniny były analizowane przy długości fali λ = 545 nm, pelargonidyna 

wykazała najlepsze wyniki dla fali o długości 450 nm, a delfinidyna przy λ = 555 nm. 

Zebrane dane, w tym wartości RF otrzymanych pasm chromatograficznych, równania 

krzywych kalibracyjnych, wartości współczynników determinacji, a także obliczone wartości 

granic wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ) przedstawiono w Tabeli 13. Ponieważ 
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uzyskano po dwa pasma chromatograficzne dla każdego z analizowanych glikozydów, tj. 

cyjaniny i keracyjaniny, wszystkie dane zostały opracowane osobno dla pasm o niższych 

wartościach współczynnika RF (i) oraz dla tych o wyższym współczynniku retardacji (ii).  

 Warto zauważyć, że w przypadku cyjaniny wartości LOD i LOQ dla niższego  

i wyższego pasma są do siebie wysoce zbliżone. Keracyjanina wykazała nieco gorszą jakość 

rozdziału, która sprawiała problem przy wyliczeniach pola powierzchni pod uzyskanymi 

pikami. Z tego powodu zdecydowano się na opracowanie wyników opartych jedynie na 

odczytanych wysokościach otrzymanych sygnałów. W rezultacie wartości LOD i LOQ 

obliczone dla niższego pasma keracyjaniny są prawie trzy razy wyższe niż obliczone dla 

oddzielonego wyższego piku. 

 

 

Tabela 13. Współczynniki retardacji, równania krzywych kalibracyjnych, współczynniki 

determinacji R2 oraz wartości LOD i LOQ dla badanych związków z grupy antocyjanów  

w zastosowanym układzie chromatograficznym. Dane uzyskano z czterech powtórzeń 

eksperymentu (n=4). 

Związek fitochemiczny 

Długość 

fali λ 

[nm] 

RF 
Równanie krzywej 

kalibracyjnej 
R2 

LOD 

[μg/pasmo] 

(RSD (%)) 

LOQ 

[μg/pasmo] 

(RSD (%)) 

Cyjanina Pasmo 

niższe (i) 

545 0,64 y=27,72x–1,468 0,994 0,005 

(59,17) 

0,016 

(59,17) 

Pasmo 

wyższe 

(ii) 

545 0,75 y=61,26x–3,729 0,993 0,006 

(54,73) 

0,017 

(54,73) 

Keracyjanina Pasmo 

niższe (i) 

545 0,62 y=969,09x–114,42 0,961 0,092 

(104,15) 

0,274 

(104,15) 

Pasmo 

wyższe 

(ii) 

545 0,71 y=2039,33x–32,11 0,812 0,035 

(90,60) 

0,104 

(90,60) 

Pelargonidyna 450 0,95 y=192,454x–0,341 0,964 0,013 

(85,80) 

0,040 

(85,80) 

Delfinidyna 555 0,39 y=76,851x–2,756 0,936 0,036 

(40,06) 

0,108 

(40,06) 
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1.3.5. Oznaczanie wybranych antocyjanów w próbkach spożywczych 

 

1.3.5.1. Przygotowanie próbek do badań 

 Do celów badawczych, wybrano produkty spożywcze posiadające deklarację 

producentów jako w 100% naturalne, a wśród nich znalazły się soki, syropy i surowce 

ziołowe. Szczegóły odnoszące się do typów produktów przedstawiono w Tabeli 14. Aby 

przygotować soki i syropy do badań, pobrano próbki o objętości 50 ml, i w celu niewielkiego 

zakwaszenia, dodano po 0,2 ml kwasu chlorowodorowego (35–38%). W przypadku próbki  

nr 7, napar sporządzany był na świeżo zaparzając 25 g suszu w 200 ml wrzącej wody,  

a następnie postępowano tak, jak w przypadku pozostałych próbek. Na koniec przygotowane 

próbki były szczelnie zamknięte i przechowywane w lodówce w temperaturze +6°C. W celu 

analizy chromatograficznej, próbki produktów spożywczych nakrapiano na płytki w objętości 

po 2 μl, a każdą analizę chromatograficzną przeprowadzono w czterech powtórzeniach  

(n = 4), a otrzymane wyniki uśredniono. 

 

Tabela 14. Typy produktów spożywczych, które poddano analizie trzykrotnego rozdziału 

chromatograficznego, a także źródło ich pochodzenia. 

L.p. Typ produktu Źródło produktu 

1 Sok Czarna porzeczka 

2 Sok Jagoda 

3 Syrop Jeżyna 

4 Sok Aronia 

5 Sok Czarny bez 

6 Syrop Płatki róży 

7 Napar Hibiskus 
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1.3.5.2. Wyniki analizy 

 Identyfikacja i oznaczanie ilościowe antocyjanów zawartych w produktach 

spożywczych było dość kłopotliwe, a główny problem wynikał z hydrolitycznego rozkładu 

glikozydów. Dodatkowo pojawiła się trudność przy oznaczaniu wynikająca z niewielkich 

różnica wartości RF pasm (i) oraz (ii) uzyskanych dla cyjaniny i kercyjaniny. Główna różnica 

w analizie tych związków polega na zmiennych wartościach intensywności pasm o niższej  

i wyższej wartości współczynników retardacji (RF) pochodzących od badanych związków  

i prawdopodobnych produktów ich rozpadu. W przypadku cyjaniny intensywność pasma (i)  

o wartości RF = 0,64 jest mniejsza niż pasma (ii) o wartości RF = 0,75. Podczas analizy 

keracyjaniny zaobserwowano odwrotną zależność i pasmo niższe (i) o wartości RF = 0,62 

zawsze przyjmowało wyższą intensywność sygnału niż pasmo o wyższym współczynniku 

RF= 0,71. Na podstawie tych prawidłowości obliczono zawartość cyjaniny i keracyjaniny  

w badanych próbkach spożywczych. Na Rysunku 23 przedstawiono przykładowy 

chromatogram próbki soku z czarnego bzu (nr. 5). Otrzymane dla niej wartości 

współczynników RF korespondują z wartościami uzyskanymi dla roztworu wzorcowego 

cyjaniny, a ponadto intensywność pasma (i) jest mniejsza niż pasma(ii), co również jest 

zgodne z zależnością wykazywaną przez cyjaninę. Tą metodą wykryto cyjaninę w trzech 

próbkach, a obecność keracyjaniny stwierdzono w dwóch próbkach. W przypadku analizy 

glikozydów, pelargonidynę wykryto tylko w jednej, a delfinidynę w dwóch próbkach. 

Spośród siedmiu produktów spożywczych jedynie w jednym nie stwierdzono obecności 

żadnego z badanych związków. Wyniki analiz zamieszczono w Tabeli 15.  

 

  

80:8655058022



- 81 - 

 

Tabela 15. Wyniki ilościowe uzyskane podczas badań w układzie chromatograficznym 

trzykrotnego rozdziału. Zawartości zostały wyrażone w jednostce μg/ml, a względne 

odchylenie standardowe w procentach. Skrót n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). Dane 

uzyskano z czterech powtórzeń eksperymentu (n=4). 

L.p. Źródło 

produktu 

Cyjanina, 

(i) 

[μg/ml] 

(RSD 

(%)) 

Cyjanina, 

(ii) 

[μg/ml] 

(RSD 

(%)) 

Keracyjanina,  

(i) 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

Keracyjanina, 

(ii) 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

Pelargonidyna 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

Delfinidyna 

[μg/ml] 

(RSD (%)) 

1 Czarna 

porzeczka 

n.w. n.w. 240 

(10,29) 

40 

(9,11) 

n.w. n.w. 

2 Jagoda 6 

(30,62) 

115 

(84,81) 

n.w. n.w. 8 

(3,44) 

134 

(43,90) 

3 Jeżyna n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

4 Aronia n.w. n.w. 291 

(5,26) 

109 

(19,49) 

n.w. n.w. 

5 Czarny 

bez 

203 

(35,99) 

345 

(44,83) 

n.w. n.w. n.w. n.w. 

6 Płatki 

róży 

n.w. n.w. n.w. n.w. n.w.  

7 Hibiskus 416 

(24,74) 

511 

(20,30) 

n.w. n.w. n.w. n.w. 

 

 

 

 

Rysunek 23. Densytogram uzyskany dla próbki soku z czarnego bzu. Wartości RF pasma (i) 

oraz (ii) odpowiadają wartościom RF pasm pochodzących od cyjaniny. 
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2. Analiza chromatograficzna TLC betacyjanin 

 Procesy analityczne opisane w tym rozdziale miały na celu opracowanie metody TLC 

odpowiedniej do wykrywania czerwonych barwników buraczanych z grupy betacyjanin,  

a także zastosowanie opracowanych warunków do potwierdzenia autentyczności składu 

produktów spożywczych. Procedura badawcza pozwoliła na analizę jakościową związków  

z grupy betacyjanin. Wstępne badania były przeprowadzane metodą spektrofotometryczną 

UV-Vis, co pozwoliło na oszacowanie stabilności badanego materiału. Wsparciem dla 

opracowanej metody cienkowarstwowej była densytometria skaningowa, pozwalająca na 

uzyskanie densytogramów rozwiniętych pasm, a także uzyskanie ich widm przy zastosowaniu 

skanowań „in situ”. Dodatkowo otrzymane chromatogramy analizowano metodą 

spektrometrii mas (TLC-MS). Wyniki otrzymanych badań zostały opublikowane w pracy 

naukowej [125]. 

 

2.1. Przygotowanie roztworu substancji wzorcowej 

 Do badań wykorzystano jedyny dostępny na rynku produkt powiązany z betalainami,  

a mianowicie betaninę. Preparat ten nie jest jednak oczyszczonym związkiem, a jedynie 

ekstraktem z buraka czerwonego, o czym informuje producent produktu. Ponieważ betanina, 

ani żaden z innych pigmentów buraczanych nie jest dostępny w innej formie ani o innej 

czystości, produkt ten potraktowano jako substancję referencyjną i wzorzec do badań nad 

analizą jakościową. W tym celu przygotowano wodny roztwór betaniny o stężeniu 0,1 g/ml, 

który był przechowywany w lodówce, bez dostępu do światła, w temperaturze +6°C. 
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2.2. Przygotowanie próbek do badań 

 W badaniach nad pigmentami buraczanymi, oprócz dostępnej na rynku betaniny, 

wykorzystano świeżo sporządzony sok z bulwy buraka czerwonego. Surowiec w takiej 

postaci przyrządzano w warunkach laboratoryjnych według opracowanej procedury: buraki 

czerwone zakupione w lokalnym sklepie umyto, obrano, a następnie rozdrobniono przy 

pomocy blendera ręcznego. Po tym procesie materiał przesączono używając w tym celu 

sączka średniego. Uzyskany przesącz, stanowił klarowny sok o intensywnej barwie, a ten 

przechowywano w lodówce laboratoryjnej w temperaturze +6 °C. 

 Analiza produktów spożywczych pod kątem obecności betaniny (lub innych 

czerwonych pigmentów buraczanych) została przeprowadzona na próbkach soków 

zakupionych w lokalnych sklepach oraz aptekach. Wybór soków był podyktowany ich 

intensywną barwą, pochodzącą z naturalnie występujących barwników, np. antocyjanów lub 

potencjalnie wynikającą z dobarwienia innymi barwnikami spożywczymi. Analizie poddano 

następujące produkty: sok z czarnej porzeczki, sok z aronii, sok z jeżyny, sok z borówki 

amerykańskiej oraz sok z czarnego bzu. Producenci każdego z soków deklarowali na 

etykietach, iż są to 100% soki bez zawartości dodatkowych składników, w tym 

konserwantów. Co więcej żaden z wymienionych produktów nie posiadał na swojej etykiecie 

deklaracji o obecności dodatku barwnika spożywczego pod nazwą betanina, barwnik 

buraczany tudzież numer E162. 
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2.3. Badanie stabilności barwników buraczanych 

 Pierwszym krokiem prowadzonych badań było sprawdzenie stabilności barwy świeżo 

sporządzonego soku z buraka czerwonego. Jak wiadomo pigmenty w nim zawarte względnie 

łatwo ulegają degradacji pod wpływem różnych czynników, zatem zbadanie stabilności 

pozwoliło jednocześnie określić w jakim przedziale czasowym można bezpiecznie pracować 

na przygotowanym preparacie. Do badań nad stabilnością wykorzystano metodę 

spektrofotometrii UV-Vis. W tym celu przygotowany sok z buraka czerwonego 

przechowywano w temperaturze +6°C w szczelnie zamkniętym naczyniu ze szkła 

oranżowego. Miało to na celu uniknięcie ewentualnego rozkładu pigmentów pod pływem 

temperatury, powietrza, czy też światła. Analiza spektrofotometryczna była przeprowadzana 

codziennie przez 5 kolejnych dni, a próbka soku była każdorazowo pobierana na nowo  

i rozcieńczana wodą w stosunku 1:40 (v/v). Widmo spektrofotometryczne rejestrowano  

w zakresie długości fal UV-Vis od 200 do 800 nm, a otrzymane dwa maksima absorbancji, 

które można przypisać barwnikom buraczanym zarejestrowano przy długościach fali  

λ1 = 490 nm oraz λ2 = 540 nm. Dane zebrane z pięciu kolejnych dni posłużyły do 

sporządzenia wykresu przedstawionego na Rysunku 24 oraz obliczenia wartości 

procentowego błędu bezwzględnego (RSD %). Błąd ten dla fali λ1 wyniósł 2,85%, natomiast 

dla fali λ2 przyjął wartość 5,89%. Analizując wykres i usytuowanie maksimów absorpcji  

w kolejnych dniach widać, iż wahania w intensywnościach są przypadkowe, nie zmieniają się 

systematycznie w kolejnych pomiarach, a zatem można je uznać za przypadkowe. Wyniki 

uzyskane przy pomocy metody spektroskopowej UV-Vis stanowią uzasadnienie prowadzenia 

badań na świeżej próbce soku z buraka czerwonego nie dłużej niż 5 kolejnych dni od jego 

przygotowania, przy zachowaniu restrykcji w jego przechowywaniu opisanych wyżej. 

 

Rysunek 24. Widma UV-Vis rejestrowane przez 5 kolejnych dni (przy 1-dniowych 

odstępach) otrzymane dla soku z bulwy buraka czerwonego (Beta vulgaris L.). 
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2.4. Analiza betacyjanin metodą TLC 

 Analiza metodą chromatografii cienkowarstwowej była prowadzona przy użyciu 

płytek pokrytych żelem krzemionkowym modyfikowanym oktadecylem RP-18 F254s. Dobrana 

faza ruchoma była czteroskładnikowa, skomponowana z acetonitrylu, metanolu, wody oraz 

lodowatego kwasu octowego. Pełne warunki chromatograficzne zostały przedstawione  

w Tabeli 16. 

 

Tabela 16. Warunki analizy TLC dobrane do analizy chromatograficznej betacyjanin. 

Faza stacjonarna Faza ruchoma 

Żel krzemionkowy 

modyfikowany oktadecylem 

RP-18 F254s 

Acetonitryl + metanol + woda + lodowaty kwas octowy 

2:7:1:0,1 (v/v/v/v) 

 

 Początek badań TLC obejmował analizę betacyjanin w świeżo sporządzonym soku  

z buraka czerwonego oraz roztworu betaniny. Próbka świeżego soku była nakrapiana w ilości 

2 μl przypadającej na punkt nakropienia, a sporządzony wcześniej roztwór betaniny  

o stężeniu 0,1 g/ml nakrapiany był w ilości 3 μl na punkt nakropienia. Rozdział 

chromatograficzny prowadzony był na wysokość 19 cm licząc od dolnego brzegu płytki, co 

dało całkowitą drogę rozdziału wynoszącą 18 cm. Rozdział trwał ok. 3 h i po całym procesie 

płytki były suszone na powietrzu w temperaturze pokojowej.  

 Zastosowany układ chromatograficzny spowodował nietypowy rozdział, który okazał 

się charakterystyczny dla betacyjanin (Rysunek 25 (a)). Zamiast typowego rozdziału 

zawiązków w płaszczyźnie pionowej, tj. zgodnie z kierunkiem przepływu fazy ruchomej, 

separacja nastąpiła w poziomie na dwa pasma o tej samej wartości współczynnika RF, ale 

oddzielone od siebie w płaszczyźnie poziomej o ok. 6 mm. Otrzymane pasma dodatkowo 

nachylają się, tworząc skośne, skierowane na zewnątrz „skrzydła”. Zjawisko to zazwyczaj 

dotyczy efektów brzegowych, które wywołują nachylenie pasm w stronę brzegu lewego lub 

prawego płytki w przypadku, gdy nakropienie próbki miało miejsce zbyt blisko danego 

brzegu. Przy zastosowanym układzie chromatograficznym rozdziału betacyjanin, można 

śmiało wykluczyć wystąpienie tego efektu, gdyż, niezależnie od położenia nakropienia na 

płytce chromatograficznej o szerokości 20 cm, uzyskiwano ten sam efekt rozdziału. 

Zaobserwowana pozioma migracja związków na płytce chromatograficznej ma zatem 

najprawdopodobniej związek z procesem dyfuzji, który jest w tym przypadku zauważalny 

dzięki dość długiej drodze rozdziału, co pokazuje w teorii Rysunek 25 (b). 
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Rysunek 25. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B) oraz (b) – schemat procesu dyfuzji zachodzącej na powierzchni fazy 

stacjonarnej w trakcie planarnego rozdziału chromatograficznego. 

 

 

2.4.1. Densytometria skaningowa betacyjanin 

 Wizualizacja densytometryczna była przeprowadzana przy długości fali λ = 550 nm  

w trybie absorbancji. Wymiary szczeliny wiązki wynosiły 0,1 mm x 1,0 mm. Otrzymane 

chromatogramy soku z buraka czerwonego oraz roztworu betaniny, w tym ten przedstawiony 

na Rysunek 25(a), zostały przeskanowane na różne sposoby, co miało na celu podkreślenie 

osobliwości otrzymanych pasm. Na Rysunku 26 (b(A)) i (b(B)) przedstawiono skanowania 

prowadzone w kierunku zgodnym do przepływy fazy ruchomej na całej długości płytki 

chromatograficznej, a pojedyncze skanowania płytki były prowadzone z krokiem co 1 mm. 

Pozwoliło to na uzyskanie uproszczonej wizualizacji 3D rozwiniętego chromatogramu  

i umiejscowienia pasm na płytce chromatograficznej. Tak prowadzony proces uwidocznił 

dokładne położenie lewych i prawych pasm analizowanych materiałów. Zarejestrowane 

densytogramy również potwierdzają zjawisko rozdziału poziomego. Dodatkowo te same 

płytki chromatograficzne, przy tej samej długości fali, tj. λ = 550 nm, przeskanowano  
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w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu fazy ruchomej (Rysunek 26 (c)),  

co pozwoliło na ocenę odległości pasm lewych i prawych pochodzących z tego samego 

nakropienia. Za każdym razem, zarówno dla próbki soku, jak i roztworu betaniny, odległości 

te wyniosły ok. 6 mm. Ponadto na Rysunku 26 przedstawiono pojedyncze densytogramy 

odpowiadające poszczególnym rozwiniętym pasmom, a to pozwoliło na otrzymanie 

dokładnych wartości współczynników RF. Zatem dla soku z buraka czerwonego 

współczynnik RF dla pasma lewego wyniósł 0,79±0,02, a dla pasma prawego 0,78±0,02. 

Analogicznie dla roztworu betaniny, współczynniki te przyjęły wartość 0,81±0,02 oraz 

0,80±0,0,2. Dane zebrane i potrzebne do wyznaczenia współczynników RF dla każdej próbki 

pochodziły z trzech niezależnie od siebie przeprowadzonych prób (n = 3). 

 

 

 

Rysunek 26. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); (b) i (c) – prezentacja 3D pasm chromatograficznych uzyskanych dla 

soku z buraków czerwonych (A) i betaniny (B); (d) – prezentacja pasm chromatograficznych 

w płaszczyźnie dwuwymiarowej dla próbki soku z buraka czerwonego (A) i roztworu 

betaniny (B) uzyskanych poprzez skanowania prostopadłe do kierunku rozdziału 

chromatograficznego. 
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Rysunek 27. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); (b-e) – prezentacja pasm chromatograficznych w płaszczyźnie 

dwuwymiarowej dla próbki soku z buraka czerwonego (A) i roztworu betaniny (B) 

uzyskanych poprzez skanowania zgodnie z kierunkiem drogi rozdziału chromatograficznego; 

L i R w indeksie dolnym oznacza odpowiednio lewe i prawe pasmo. 

 

 

2.4.2. Widma „in situ” otrzymane metodą densytometryczną 

 Oprócz skanowań densytometrycznych rozwiniętych pasm, dokonano rejestracji widm  

UV-Vis „in situ”. Dla rozdzielonych chromatograficznie lewych i prawych pasm 

pochodzących od soku z buraka czerwonego oraz od roztworu betaniny otrzymano widma 

UV-Vis zarejestrowane densytometrycznie bezpośrednio z płytki chromatograficznej  

w zakresie długości fal 200 – 700 nm. Otrzymane wyniki przedstawiono na Rysunku 28. 

Analizując otrzymane widma, można nie tylko dostrzec podobieństwa pomiędzy nimi, ale 

także podobieństwa do widm otrzymanych metodą spektrofotometryczną dla soku z buraka 

czerwonego (Rysunek 24). Na widmach UV-Vis otrzymanych metodą densytometryczną, 

maksima absorpcji w przypadku lewych i prawych pasm znajdują się przy długości fali  

λ = 545 nm i miało to miejsce zarówno w przypadku soku z buraka czerwonego, jak 

 i roztworu betaniny. Podczas badań prowadzonych metodą spektrofotometryczną, maksimum 

absorpcji soku z buraka czerwonego było przy długości fali λ = 540 nm. Niewielka różnica 

wynikająca z przesunięcia batochromowego o 5 nm może wynikać z kilku czynników. Przede 

wszystkim należy wziąć po uwagę oddziaływania naniesionych próbek z fazą stacjonarną 

płytki chromatograficznej. Dodatkowo nie można wykluczyć wpływu składników fazy 
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ruchomej zastosowanego układu podczas rozdziału chromatograficznego. Oba te czynniki 

mogą zatem powodować oddziaływania skutkujące niewielką zmianą kształtu widm oraz 

maksimów absorpcji. Warto również zaznaczyć, iż wcześniejsze widmo otrzymane metodą 

spektroskopową UV-Vis zostało zmierzone dla próbki soku z buraka czerwonego 

rozcieńczonej 40-krotnie. W przypadku próbki nanoszonej na płytkę chromatograficzną nie 

stosowano rozcieńczenia, a świeżo sporządzony sok nakrapiano w ilości 1 μl. 

 Wyżej opisane czynniki niewątpliwie mają wpływ na absorbancję światła, a tym 

samym na kształt otrzymanego widma UV-Vis. Pomimo tego, widma otrzymane metodą 

spektrofotometryczną oraz metodą densytometryczną „in situ” dla pasm chromatograficznych 

posiadają maksima absorbancji zawsze przy tej samej długości fali λ = 545 nm.  Fakt ten 

może stanowić dodatkowy charakterystyczny „fingerprint” otrzymany dla betacyjanin, 

pozwalający na ich identyfikację. 

 

 

 

Rysunek 28. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); widma UV-Vis zarejestrowane in situ na płytce chromatograficznej 

dla: (b) –lewego pasma chromatograficznego próbki (A), (c) –prawego pasma 

chromatograficznego próbki (A), (d) –lewego pasma chromatograficznego próbki (B),  

(e) –prawego pasma chromatograficznego próbki (B). 

 

 

89:5114976383



- 90 - 

 

2.4.3. Analiza betacyjanin metodą TLC-MS 

 Otrzymanie nietypowo rozdzielonych pasm chromatograficznych nie mogło obyć się 

bez analizy metodą spektrometrii mas. W tym celu badaniu poddano oba, tj. lewe i prawe 

pasma pochodzące zarówno od świeżo sporządzonego soku z buraka czerwonego, jak  

i roztworu betaniny. Otrzymane widma masowe przedstawiono na Rysunku 29. Analizując 

oba widma pochodzące od rozwiniętych pasm próbki soku z buraka, można dostrzec dwa 

dominujące sygnały. W przypadku widma odpowiadającemu lewemu pasmu, sygnały te 

znajdują się przy m/z = 321,64 oraz 523,77. Dla pasma prawego sygnały te nieco różnią się 

sygnałem, ale ich położenie przy m/z jest analogiczne do pasma lewego. Wartości te wynoszę 

m/z = 321,11 oraz 523,71. Z kolei w przypadku pasm pochodzących od rozwiniętej 

chromatograficznie próbki roztworu betaniny, zauważalne są trzy dominujące sygnały. 

Pierwszy z nich pojawia się przy wartości m/z = 305,05 oraz 305,20, odpowiednio dla lewego 

i prawego pasma betaniny. Drugi sygnał znajduje się przy m/z = 361,14 oraz 361,35, 

rozpatrując w tej samej kolejności co poprzednio. Ostatni, trzeci, niemniej charakterystyczny 

sygnał przyjmuje wartość przy m/z = 523,47 dla lewego pasma betaniny oraz m/z = 523,20 

dla prawego pasma pochodzącego od betaniny. 

 Rozpatrując fakt, iż związki z grupy betacyjanin nie są związkami trwałymi, a tym 

samym mogą ulegać rozkładowi, również podczas trwania analizy. Analizując widma 

pochodzące od pasm z soku z buraka czerwonego oraz mając na uwadze budowy strukturalne 

czterech głównych betacyjanin, a także łatwość utraty grupy cukrowej, sygnał na widmach 

pojawiający się przy m/z = 321, może pochodzić od aglikonu, tj. betanidyny (C18H16N2O8). 

Cząsteczka ta pochodzić będzie zatem od cząsteczki betaniny, izobetaniny, jako 

stereoizomeru betaniny. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia aglikonu od prebetaniny, 

jednak w tym przypadku cząsteczka taka jest dodatkowo pozbawiona dwóch grup 

karboksylowych, ale z przyłączonym kationem sodu ([C16H14N2O4 + Na]+). Wartość 

kolejnego sygnału, pojawiającego się we wszystkich widmach otrzymanych dla betacyjanin, 

tj. sygnał przy m/z = 523, pochodzi od glikozydu betaniny lub izobetaniny (C24H26N2O13). 

Wartość sygnału wskazuje jednak na odłączenie się jednej grupy karbonylowej z cząsteczki 

glikozydu i jednocześnie przyłączenie kationu wodoru ([C23H26N2O12 + H]+). 

W przypadku widm otrzymanych dla roztworu betaniny, pojawia się sygnał przy wartości  

m/z = 305, co może świadczyć o fragmentacji aglikonów analizowanych pigmentów. 

Wspomniany sygnał odpowiada aglikonowi – betanidynie lub zubożonemu aglikonowi 

prebetaniny, pozbawionemu trzech grup karbonylowych, ale z przyłączonym kationem 

wodoru ([C15H16N2O5 + H]+). Drugi wyróżniony sygnał, usytuowany przy m/z = 361, również 
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może pochodzić od aglikonu. W tym przypadku możliwa była utrata jednej grupy 

karbonylowej z przyłączeniem kationu wodoru ([C17H16N2O7 + H]+). Ostatni sygnał 

pojawiający się przy mz = 523 może być interpretowany w taki sam sposób jak sygnał tej 

samej wartości obecny na widmach pasm soku z buraka czerwonego. Zatem sygnały  

te pochodzą od glikozydu betaniny lub izobetaniny. 

 Podsumowując, na widmach masowych otrzymanych z próbki soku z buraka 

czerwonego występują dwa dominujące sygnały, a z roztworu betaniny aż trzy. Warto 

zaznaczyć, że tylko jeden z sygnałów występował w obu analizowanych próbkach. Wszelkie 

dodatkowe piki pojawiające się przy innych wartościach m/z mogą pochodzić od składników 

matrycy. Składniki takie, np. żółte barwniki – betaksantyny, nie są obojętne i mogą wpływać 

na stabilizację i proporcje degradacji cząsteczek pigmentów. Ważnym aspektem jest fakt,  

iż widma pasm lewych i prawych, pochodzące od tej samej próbki są stosunkowo tożsame  

i nie wykazują drastycznych różnic między sobą. 

 

 

 

Rysunek 29. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); widma masowe zarejestrowane z płytki chromatograficznej dla:  

(b) –lewego pasma chromatograficznego próbki (A), (c) –prawego pasma 

chromatograficznego próbki (A), (d) –lewego pasma chromatograficznego próbki (B),  

(e) –prawego pasma chromatograficznego próbki (B). 
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2.5. Zastosowanie opracowanej metodyki do wykrywania obecności betacyjanin 

w produktach spożywczych 

 Analizie chromatograficznej poddano wybrane produkty spożywcze z kategorii 

soków. Produkty te zostały przebadane opracowaną metodą pod kątem obecności czerwonych 

barwników, które mogłyby świadczyć o celowym uszlachetnieniu barwy produktu przez 

producenta. Spis badanych próbek został przedstawiony w rozdziale 2.2. Przygotowanie 

próbek do badań. Charakterystyczny „fingerprint” pochodzący od betacyjanin został 

ujawniony jedynie w jednej próbce, a mianowicie w soku z czarnego bzu. Z tego względu 

dalsza część pracy będzie się skupiać na jakościowych dowodach potwierdzających obecność 

betacyjanin w próbce soku z czarnego bzu. 

 

2.5.1. Analiza betacyjanin metodą TLC w próbce soku z czarnego bzu 

 Procedurę analizy próbki soku przeprowadzono dokładnie w taki sam sposób, jak 

zostało to opisane w rozdziale 2.4. Analiza betacyjanin metodą TLC, przy czym próbka była 

nakrapiana w ilości 2 μl na punkt. Analizę przeprowadzono w trzech niezależnych 

powtórzeniach (n = 3), a otrzymane wyniki uśredniono. Otrzymane chromatogramy zostały 

przeskanowane densytometrycznie zgodnie z warunkami opracowanymi i przedstawionymi  

w rozdziale 2.4.1. Densytometria skaningowa betacyjanin. Zatem skanowania były ponownie 

przeprowadzone na trzy różne sposoby. Pierwszym było otrzymanie densytogramów zgodnie 

z kierunkiem zgodnym do przepływu fazy ruchomej z krokiem co 1 mm, dzięki czemu 

uzyskano układ 3D rozwiniętych pasm. Drugie skanowanie polegało na otrzymaniu 

sensytogramów w kierunku prostopadłym do przepływu fazy ruchomej, a ostatnie, trzecie 

skanowanie, miało na celu uwidocznienie rozkład barwnika pomiędzy lewe i prawe pasmo  

w miejscach ich najwyższej absorbancji. Zarówno zdjęcie poglądowe rozwiniętych pasm 

pochodzących od próbki soku z czarnego bzu, jak i odpowiednie densytogramy zostały 

przedstawione za Rysunku 30. 

 Sposób rozdziału próbki, tj. na pasmo lewe i prawe, a także wyniki dalszych analiz 

densytometrycznych, są jednoznacznie podobne do wcześniej otrzymanych wyników dla soku 

z buraka czerwonego oraz roztworu betaniny. Wartości RF dla pasma lewego i prawego 

pochodzące od nakropionej próbki soku z czarnego bzu wynoszą odpowiednio 0,82±0,02 oraz 

0,81±±0,02. W przypadku soku z buraka czerwonego i roztworu betaniny wartości te mieściły 

się w granicach 0,79 - 0,81 oraz 0,78 - 0,80 (±0,02), zatem wartości otrzymane dla soku  
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z czarnego bzu nie są odbiegające i precyzyjnie mieszczą się w granicach wartości RF, co 

sugeruje obecność czerwonych betacyjanin. 

 

 

 

Rysunek 30. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z czarnego bzu;  

(b) – prezentacja 3D pasma chromatograficznego uzyskanego dla próbki soku z czarnego bzu; 

(c) – prezentacja pasma chromatograficznego w płaszczyźnie dwuwymiarowej dla próbki 

soku z czarnego bzu; (d) – prezentacja pasm chromatograficznych lewego (L) i prawego (R)  

w płaszczyźnie dwuwymiarowej dla próbki soku z czarnego bzu. 
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2.5.2. Widma „in situ” otrzymane dla soku z czarnego bzu 

 Szczegółowa analiza densytometryczna przedstawiona w poprzednim rozdziale, na 

której to podstawie oszacowano punkty o najwyższej absorbancji dla pasm lewego i prawego, 

pozwoliła na zarejestrowanie widm „In situ”. Zakres długości fal wynosił 200 – 700 nm,  

a procedura wyglądała identycznie do tej przedstawionej w rozdziale 2.4.2. Widma „in situ” 

otrzymane metodą densytometryczną. Otrzymane wyniki dla pasma prawego oraz pasma 

lewego przedstawiono odpowiednio na Rysunku 31 (b) oraz 31 (c). Analizując zarejestrowane 

widma, zauważalne jest prawdopodobieństwo do analogicznych widm otrzymanych dla 

roztworu betaniny (Rysunek 28 (d) i (e)). Główną różnicą jest watość absorbancji  

w maximum. W przypadku roztworu betaniny, zarówno dla pasma lewego, jak i prawego, 

maksimum wystąpiło przy długości fali λ = 545 nm, natomiast pasma pochodzące od badanej 

próbki soku z czarnego bzu wykazały swoje maksima przy długości fali λ = 531 nm. 

Przesunięcie aż o 14 nm wynika najprawdopodobniej z oddziaływań pomiędzy betaniną (oraz 

potencjalnie innymi betacyjaninami obecnymi w próbce soku) a innymi składnikami 

obecnymi w soku z czarnego bzu, m.in. cukrów, które mogą powodować wpływ  

i ewentualnie zaburzenia w ostatecznym rozkładzie widma UV-Vis betaniny. Jednak pomimo 

przesunięcia maksimum absorbancji, otrzymane widmo może posłużyć jako dodatkowy 

dowód potwierdzający obecność, a co za tym idzie wzbogacenia produktu spożywczego  

w betaninę. 

 
Rysunek 31. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z czarnego bzu; widma UV-Vis 

zarejestrowane in situ na płytce chromatograficznej dla: (b) – lewego pasma 

chromatograficznego badanej próbki, (c) – prawego pasma chromatograficznego badanej 

próbki. 
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2.5.3. Analiza pasm pochodzących od próbki soku z czarnego bzu metodą 

TLC-MS 

 Widma masowe otrzymane dla lewego i prawego pasma pochodzących od próbki soku  

z czarnego bzu ujawniają szereg sygnałów, które pochodzą ze składników będących matrycą 

soku. Niestety, tak bogate widma masowe tracą na czytelności. Z tego względu otrzymane 

widma warto porównać z tymi otrzymanymi dla roztworu betaniny (Rysunek 32) w zakresie 

wartości m/z do 500. Zauważyć można, że trzy sygnały pojawiające się na widmach 

masowych lewego i prawego pasmach pochodzących od soku z czarnego bzu, pojawiają się 

także na analogicznych widmach masowych pochodzących z pasm roztworu betaniny. 

Dodatkowo widmo zarejestrowane dla prawego pasma próbki soku z czarnego bzu posiada 

wyraźny sygnał przy wartości m/z = 479,17. Pasmo to również pojawia się w widmach 

uzyskanych dla lewego i prawego pasma roztworu betaniny. Jednoznaczne przypisanie 

odpowiednich sygnałów do odpowiednich struktur chemicznych barwników beta cyjanowych 

jest dość trudne. Wynika to w głównej mierze ze swoistości analizowanych materiałów. 

Niemniej jednak porównanie widm pozwala na zaobserwowanie analogii pojawiających się 

sygnałów w widmach, a co za tym idzie jest to kolejne poświadczenie obecności betaniny  

w badanym soku z czarnego bzu. 
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Rysunek 32. Widma masowe zarejestrowane z płytki chromatograficznej dla: (a) – lewego 

pasma chromatograficznego próbki soku z czarnego bzu, (b) – prawego pasma 

chromatograficznego próbki soku z czarnego bzu, (c) – lewego pasma chromatograficznego 

próbki roztworu betaniny, (d) – prawego pasma chromatograficznego próbki roztworu 

betaniny. 
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3. Analiza chromatograficzna TLC magnololu i honokiolu 

 Prace badawcze skupione były nad dwoma związkami, będącymi neolignanami,  

a zarazem swoimi izomerami. Magnolol i honokiol, będące składnikami suplementów diety, 

używane są jako środki w leczeniu zaburzeń lękowych, nerwowych i łagodzące wahania 

nastroju. Praca nad tymi związkami skupiła się na opracowaniu metody rozdziału magnololu  

i honokiolu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz ich ilościowemu oznaczeniu. 

Ponadto analiza została poszerzone o badania mikrobiologiczne metodą wysokosprawnej 

chromatografii cienkowarstwowej HPTLC sprzężonej z analizą ukierunkowaną na efekt 

(EDA – ang. Effect-Directed Analysis). W tym celu wykorzystane zostały bakterie Gram 

ujemne Aliivibrio fischeri (A. fischeri) oraz Gram dodatnie Bacillus subtilis (B. subtilis). 

Badania mikrobiologiczne były możliwe dzięki uprzejmości i pomocy zespołu dr Ágnes M. 

Móricz oraz dr Péter G. Ott z Zakładu Patofizjologii Instytutu Ochrony Roślin  

w Budapeszcie. Wyniki zgromadzone podczas badań nad magnololem i honokiolem zostały 

opublikowane w artykule Thin-layer chromatographic quantification of magnolol and 

honokiol in dietary supplements and selected biological of these preparations [126]. 

 

 

3.1. Przygotowanie roztworów substancji wzorcowych 

 Magnolol i honokiol są trudno rozpuszczalne w wodzie, a z powodu swojej budowy 

strukturalnej wykazują właściwości hydrofobowe. Lepszą rozpuszczalność wykazują 

natomiast w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak DMSO, etanol, czy też metanol.  

W celu otrzymania wzorców do analizy, sporządzono metanolowe roztwory magnololu  

i honokiolu o stężeniu 0,1 mg/ml, a następnie szczelnie zamknięto i przechowywano  

w lodówce laboratoryjnej w temperaturze +6 °C. W Tabeli 17 przedstawiono wzory 

strukturalne i sumaryczne oraz masy molowe magnololu i honokiolu.  
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Tabela 17. Wzory strukturalne badanych neolignanów, ich wzory sumaryczne oraz masy 

molowe. 

Neolignan Wzór strukturalny Wzór sumaryczny Masa molowa 

cząsteczki 

Magnolol  
 

C18H18O2 266,33g/mol 

Honokiol  
 

C18H18O2 266,33g/mol 

 

 

3.2. Procedura rozdziału TLC magnololu i honokiolu 

 Analiza Metodą chromatografii cienkowarstwowej była prowadzona przy użyciu 

płytek pokrytych żelem krzemionkowym 60 F254. Fazę ruchomą tworzyła mieszanina 

trzyskładnikowa skomponowana z: n-heksanu, octanu etylu oraz etanolu. Pełne warunki 

chromatograficzne zostały przedstawione w Tabeli 18. Materiał badany nakrapiany był na 

płytki chromatograficzne w odległości 10 mm od ich dolnej krawędzi. Droga rozdziału 

chromatograficznego wynosiła 130 mm od dolnej krawędzi płytki, zatem droga migracji fazy 

ruchomej wynosiła 120 mm. Rozdział chromatograficzny poprzedzony był wstępnym 

nasyceniem komory chromatograficznej oparami fazy ruchomej przez czas 20 minut. 

 

Tabela 18. Warunki analizy TLC dobrane do rozdziału magnololu i honokiolu. 

Faza stacjonarna Faza ruchoma 

Żel krzemionkowy 60 F254 n-heksan + octan etylu + etanol 

16:3:1 (v/v/v) 
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3.3. Ocena stabilności metodą spektrometrii mas 

 Ocena stabilności magnololu i honokiolu była sprawdzana przy użyciu metody 

HPTLC. Wybór metody HPTLC do sprawdzenia stabilności badanych związków był 

podyktowany faktem, iż w dalszej części pracy badawczej metoda ta posłużyła do badań 

bioautograficznych. W tym celu przeprowadzono dwukierunkowy rozdział  

chromatograficzny, w trakcie którego przerwa pomiędzy kolejnymi rozwinięciami wynosiła 

20 godzin. Rysunek 33 (g) przedstawia chromatogram po podwójnym rozwinięciu. 

Dodatkowy rozdział prowadzony pod kątem 90° w odniesieniu do kierunku migracji fazy 

ruchomej w pierwszym rozdziale, ujawnił obecność dodatkowych pasm chromatograficznych. 

Zaistniało podejrzenie, że mogą one pochodzić od produktów degradacji magnololu  

i honokiolu. Otrzymane pasma chromatograficzne zostały przebadane metodą spektrometrii 

mas. Widma masowe neolignanów zostały przedstawione na Rysunku 33 (a-f) i przedstawiają 

prawdopodobny rozkład magnololu i honokiolu. Na otrzymanych widmach masowych, 

główny sygnał jest rejestrowany przy m/z = 265, co jednoznacznie wskazuje na masę molową 

badanych związków (M = 266,33 g/mol). Na widmach pojawiają się jednak dodatkowe piki.  

W przypadku magnololu, mają wartość odpowiadającą m/z = 529 oraz m/z = 555. W widmie 

honokiolu nastomiast dodatkowe sygnały pojawiły się przy wartości m/z = 297 oraz  

m/z = 529. Sygnał przy m/z = 529 jest charakterystyczny, pojawiający się zarówno po 

rozdziale magnololu i honokiolu. Prawdopodobnie pik ten odpowiada dimerowi 

odpowiedniego badanego związku o masie molowej M = 530 (ok. 2 × 266,33 g/mol). 

 Chromatogramy uzyskane po jednokrotnym rozwinięciu nie świadczyły o rozpadzie 

badanych związków. Dopiero drugie rozwinięcie przeprowadzone po 20 godzinach od 

pierwszego, wykazał rozkład badanych związków. Po przeprowadzonych badaniach 

zdecydowano, że analiza chromatograficzna, łącznie z densytometrią skaningową 

przeprowadzana będzie w ciągu 4 godzin od rozwinięcia chromatograficznego. Miało to na 

celu wyeliminowanie wpływu czasu i czynników zewnętrznych na stabilność magnololu  

i honokiolu, a jednocześnie uzyskanie wystarczającej ilości czasu na udokumentowanie 

chromatogramów. Na podstawie tych obserwacji przeprowadzono analizę densytometryczną  

i oznaczenia bioaktywności bezpośrednio po wywołaniu i wysuszeniu chromatogramów. 
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Rysunek 33. Widma masowe zarejestrowane z płytki chromatograficznej (g) dla: (a) –próbki Mix 2 oraz (c) – próbki Mix 1, a także widma 

zarejestrowane dla magnololu (d) i honokiolu (b), oraz dla prawdopodobnych produktów degradacji badanych związków (e) i (f). 
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3.4. Analiza magnololu i honokiolu metodą TLC 

 

3.4.1. Wyznaczenie krzywych kalibracyjnych metodą TLC 

 Otrzymane w wyniku analizy chromatogramy zostały przeskanowane 

densytometrycznie przy długości fali λ = 290 nm w trybie absorbancji. Wymiary szczeliny 

wiązki wynosiły 0,1 × 1,0 mm. W celu wyznaczenia krzywych kalibracyjnych roztwory 

wzorcowe magnololu i honokiolu zostały naniesione na płytki chromatograficzne w ilości od 

1 do 6 μl, co 1 μl. Każdą z analiz wykonano w czterech powtórzeniach, a otrzymane wyniki 

uśredniono. Wartości współczynników retardacji RF, a także równania krzywych 

kalibracyjnych, ich zakres liniowości, współczynniki determinacji R2 oraz granice 

wykrywalności i oznaczalności (LOD i LOQ) zostały przedstawione w Tabeli 19. 

Zastosowana metoda chromatograficzna pozwoliła na uzyskanie niskich poziomów 

wykrywalności i oznaczalności wyrażonych w μg przypadających na pasmo 

chromatograficzne. Dla magnololu uzyskana wartość LOD wyniosła 0,09 μg/pasmo,  

a wartość LOQ – 0,28 μg/pasmo. Analogiczne wartości dla honokiolu wyniosły  

0,07 μg/pasmo oraz 0,20 μg/pasmo (odpowiednio dla LOD i LOQ). Zakres krzywych 

wzorcowych wyniósł 0,09 – 0,58 μg/pasmo dla magnololu oraz 0,07 – 0,57 μg/pasmo dla 

honokiolu. Otrzymane wyniki posłużyły do dalszych oznaczeń ilościowych badanych 

związków w suplementach diety. 

 

Tabela 19. Wartości współczynników retardacji RF, równania krzywych kalibracyjnych, 

współczynniki determinacji R2 oraz wartości LOD i LOQ uzyskane dla magnololu  

i honokiolu w zastosowanym układzie chromatograficznym. Dane uzyskano z czterech 

powtórzeń eksperymentu (n=4). 

Związek 

fitochemiczny  

Współczynnik 

retardacji RF
 

Równanie 

krzywej 

kalibracyjnej 

Współczynnik 

determinacji 

R2 

LOD 

[μl/pasmo] 

(RSD (%)) 

LOQ 

[μl/pasmo] 

(RSD (%)) 

Magnolol 0,39 ± 0,02 y=321,3x+52,6 0,99 
0,09 

(11,4) 

0,28 

(11,4) 

Honokiol 0,34 ± 0,02 y=433,1x+80,2 0,98 
0,07 

(8,1) 

0,20 

(8,1) 
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3.4.2. Przygotowanie próbek do badań 

 Do badań wykorzystano 6 próbek suplementów diety, zawierające w swoim składzie 

ekstrakt z magnolii. Produkty poddane analizie zostały zakupione w polskich i węgierskich 

sklepach internetowych lub aptekach. Szczegóły odnośnie form użytkowych oraz składów 

suplementów diety zostały zestawione w Tabeli 20. Każdy analizowany preparat został 

wcześniej odpowiednio przygotowany, a procedura przygotowawcza została dopasowana do 

formy użytkowej preparatów. Próbkę nr 1, będącą tabletką, roztarto w moździerzu. Próbki 2, 

3, 4 oraz 6, które miały formę kapsułek otwarto i wydobyto i zważono całą ich zawartość.  

Z próbki nr 5, będącą płynem, pobrano 1 ml cieczy. Każdy pobrany materiał został 

ekstrahowany w 5 ml metanolu przy pomocy łaźni ultradźwiękowej przez 10 minut  

w temperaturze otoczenia. Następny etap obejmował czas poświęcony sedymentacji próbki 

(10 minut), po czym każdy uzyskany materiał został przesączony przez sączek (75 ± 2 g/m2), 

a następnie przefiltrowany przez filtr strzykawkowy (Anatop 0,02 μl, ø 10 mm). Ze względu 

na dużą zawartość magnololu i honokilu w próbce nr 4, co objawiało się przeładowaniem 

otrzymanych chromatogramów, ta jako jedyna została dodatkowo dziesięciokrotnie 

rozcieńczona metanolem. Uzyskane materiały zostały poddane dalszym analizom 

chromatograficznym. Procedura opisana powyżej została wykorzystana do wyznaczenia 

parametrów walidacyjnych zastosowanej metody chromatograficznej oraz do badań 

wstępnych określających zawartość magnololu i honokiolu w próbkach suplementów diety. 

W celu wyznaczenia zawartości badanych związków, zastosowana została trzyetapowa 

ekstrakcja badanych materiałów. W tym celu procedura przygotowawcza została 

potraktowana jako pierwsza ekstrakcja matrycy badanego materiału. Po procesie sączenia 

matryca w postaci osadu pozostała została wysuszona do suchej masy, a następnie poddana 

drugiej ekstrakcji z użyciem kolejnej porcji 5 ml metanolu. Przesącz, ponownie 

przefiltrowany przez filtr strzykawkowy, został poddany analizie chromatograficznej. Trzeci  

i jednocześnie ostatni etap obejmował ponowne wysuszenie pozostałej po sączeniu matrycy,  

i ponowną ekstrakcję materiału 5 ml porcją metanolu. Kolejny otrzymany przesącz 

przefiltrowano i poddano analizie chromatograficznej. Całkowita zawartość magnololu  

i honokiolu w próbkach badanych materiałów została obliczona sumując wyniki analizy 

chromatograficznej ze wszystkich trzech przeprowadzonych po sobie ekstrakcjach. Oprócz 

suplementów diety, badaniom zostały poddane dwa preparaty będące mieszaniną magnololu  

i honokiolu w nieznanych proporcjach. Zostały one przekazane jako surowce handlowe do 

przygotowywania suplementów diety. Próbki badanych materiałów zostały przygotowane w 

stężeniach 0,1 mg/ml i oznaczone odpowiednio Mix 1 (próbka nr 7) oraz Mix 2 (próbka nr 8).  
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Tabela 20. Charakterystyka producentów sześciu suplementów diety zawierających magnolol i/lub honokiol (próbki 1-6) (MBE oznacza ekstrakt 

z kory magnolii (ang. Magnolia Bark Extract) jako źródło dwóch badanych neolignanów); n.w. – oznacza „nie wykryto” (<LOD). 

L.p. 

Źródło 

pochodzenia 

produktu 

Ilość 

przypadająca 

na jedno 

opakowanie 

Składniki 

będące 

przedmiotem 

badań i 

wykryte 

metodą TLC 

Średnia masa/objętość 

odpowiadająca jednej 

tabletce/kapsułce/fiolce 

(RSD (%)) 

Deklarowana zawartość składników 
Składniki bez zadeklarowanej 

zawartości MBE Magnolol Honokiol Inne składniki 

1 Ekstrakt z kory 

magnolii 

30 tabletek Magnolol, 

honokiol 

604 mg 

(0,74) 

6% Brak 

danych 

21 mg Piperyna (5 mg) celuloza mikrokrystaliczna, 

hydroksypropylometyloceluloza, 

stearynian magnezu, 
poliwinylopirolidon, talk, 

dwutlenek tytanu, tlenek żelaza 

2 Ekstrakt z kory 

magnolii 

30 kapsułek Magnolol, 

honokiol 

563 mg 

(3,26) 

40 mg 10 mg 10 mg Ekstrakt z korzenia 

witanii ospałej – 
Ashwagandha (Withania 

somnifera) (150 mg), 

w tym: witanolidy 
glikozydowe (15 mg); 

kwas pantotenowy 

(6 mg); 

Witamina B6 (1,4 μg); 

Kwas foliowy (200 μg); 

Witamina D (50 μg); 

Witamina B12 (2,5 μg) 

celuloza mikrokrystaliczna, 

hydroksypropylometylozeluloza, 
stearynian magnezu, dwutlenek 

tytanu, błękit brylantowy FCF 

3 Ekstrakt z kory 

magnolii 

60 kapsułek Magnolol, 

honokiol 

658 mg 

(1,36) 

400 

mg 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

Brak danych mączka z brązowego ryżu, 

żelatyna, sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych 

4 Ekstrakt z 

magnolii 

30 kapsułek Magnolol, 

honokiol 

439 mg 

(1,32) 

200 

mg 

Brak 

danych 

180 mg Brak danych mąka ryżowa, 

hydroksypropylometyloceluloza, 
może zawierać: sole magnezowe 

kwasów tłuszczowych, 

dwutlenek krzemu 

5 Ekstrakt z 
magnolii 

30 ml n.w. 30 ml Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak danych Ekstrakt ziołowy z Pueraria 
montana radix (korzeń kudzu), 

woda, celuloza, ksantan, kwas 

cytrynowy, sorbinian potasu 

6 Sproszkowana 

kora magnolii 

160 kapsułek n.w. 344 mg 

(4,40) 

Brak 

danych 

2,5 mg 0,5 mg Brak danych Żelatyna, dwutlenek tytanu 
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3.4.3. Wyznaczenie precyzji metody chromatograficznej 

 Do określenia precyzji zastosowanej metody chromatograficznej, użyto próbki 

suplementu diety oznaczonego jako nr 2. Materiały pozyskane z pojedynczej ekstrakcji 

zostały przygotowane z sześciu różnych kapsułek, a każdy z nich został nakropiony na płytkę 

chromatograficzną w ilości 1 μl przypadający na punkt nakropienia. Analiza została 

wykonana w trzech powtórzeniach. Otrzymane chromatogramy zostały przeskanowane 

densytometrycznie, a następnie obliczono zawartości magnololu i honokiolu na podstawie 

wcześniej sporządzonych krzywych wzorcowych badanych związków. Zawartości magnololu 

i honokiolu zostały przeliczone na jednostkę mg/gSM (mg/g suchej masy). Dzięki trzykrotnym 

powtórzeniom prowadzonym dla każdej analizowanej kapsułki produktu, obliczono względne 

odchylenie standardowe (RSD), które wyrażone w wartości procentowej, określiło precyzję 

zastosowanej metody. Wyniki przedstawiono w Tabeli 21. Precyzja uzyskana dla magnololu 

mieściła się w granicy 1,2% – 3,1%, co dało średnią wartość 2,23%. Z kolei precyzja dla 

honokiolu wyniosła 0,9% – 4,2%, dając średnią wartość 2,35%. Otrzymane wyniki wykazały, 

że opracowana metoda analityczna daje satysfakcjonującą precyzję, co argumentuje 

zasadność jej stosowania do oznaczania magnololu i honokiolu w próbkach suplementów 

diety. 

 

Tabela 21. Precyzja opracowanej metody oceniona na podstawie względnego odchylenia 

standardowego (RSD (%)) dla zawartości magnololu i honokiolu w próbce nr 2 wyrażonej  

w mg/g. Zbadano sześć różnych kapsułek próbki 2 (a – f) i odpowiednie ekstrakty poddano 

badaniom chromatograficznym na dwóch różnych płytkach, przy czym każdą próbkę 

nanoszono na płytki chromatograficzne w trzech powtórzeniach (n=3). 

 

Próbka nr 2 

Magnolol Honokiol 

RF (±0,02) [mg/g] RSD (%) RF (±0,02) [mg/g] RSD (%) 

a 0,38 12,1 3,1 0,34 13,1 4,2 

b 0,37 11,6 1,8 0,32 12,5 1,5 

c 0,38 11,8 2,6 0,33 12,8 3,2 

d 0,38 12,2 2,1 0,33 12,7 2,0 

e 0,38 13,6 1,2 0,32 13,8 0,9 

f 0,39 11,9 2,6 0,33 12,1 2,3 
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3.5. Wstępne badania zawartości magnololu i honokiolu w suplementach diety 

 Próbki badanych materiałów zostały przygotowane według procedury opisanej  

w rozdziale 3.4.2. Przygotowanie próbek do badań. Próbki badane zostały pozyskane z dwóch 

różnych tabletek, kapsułek jak również porcji płynu, w zależności od postaci użytkowej 

suplementu. Każdy przygotowany materiał był poddany analizie w trzech powtórzeniach,  

a ekstrakty zostały nakropione na płytki chromatograficzne w ilości 1 μl każdy. Ponadto 

badania były powtórzone w dwóch różnych układach chromatograficznych, tj. na różnych 

płytkach chromatograficznych poddanych analizie w dwóch różnych komorach. Otrzymane 

chromatogramy zostały przeskanowane densytometrycznie, a następnie na podstawie 

otrzymanych wcześniej krzywych kalibracyjnych, obliczono stężenia magnololu i honokiolu 

w próbkach suplementów diety. Wyniki uśredniono, a zawartości badanych związków 

wyrażono w jednostce mg/g oraz obliczono względne odchylenie standardowe (RSD). 

Otrzymane dane przedstawiono w Tabeli 22. Najwyższą zawartość zarówno magnololu, jak  

i honokiolu wykazała próbka nr 4. Jednocześnie analiza badanego materiału wyróżnia się 

najniższym błędem procentowym RSD, a tym samym najlepszą precyzją analizy.  

Dość wysokim błędem została obarczona próbka nr 1, jednakże można to powiązać z typem 

matrycy badanego materiału, gdyż ta jako jedyna była tabletką. W przypadku próbek nr 5 i 6, 

otrzymano wyniki poniżej granicy wykrywalności (LOD), zatem określenie zawartości 

magnololu i honokiolu w tych przypadkach była niemożliwa. Otrzymane wyniki dla 

wszystkich sześciu badanych próbek, pozwoliły na wyselekcjonowanie czterech materiałów 

(próbki nr 1 – 4), które zostały poddane dalszym badaniom na zawartość magnololu  

i honokiolu. 

 

Tabela 22. Zawartość magnololu i honokiolu wyrażona w mg/g i otrzymana dla próbek 

badanych suplementów diety (próbki 1 – 6) oraz względne odchylenie standardowe (RSD). 

Dane zostały pozyskane z dwóch odrębnych ekstraktów próbek 1 – 6, przy czym każdą 

próbkę naniesiono na płytkę chromatograficzną w trzech powtórzeniach (n=3); n.w. oznacza 

„nie wykryto” (<LOD). 

L.p. 

Magnolol Honokiol 

RF (±0,02) [mg/g] RSD (%) RF (±0,02) [mg/g] RSD (%) 

1 0,39 9,9 14,1 0,34 8,3 12,4 

2 0,38 15,1 8,4 0,33 13,0 7,6 

3 0,39 0,9 2,8 0,33 4,5 5,2 

4 0,39 112,4 0,3 0,32 82,8 1,0 

5 n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 

6 n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. n.w. 
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3.6. Badania zawartości magnololu i honokiolu w suplementach diety metodą 

TLC 

 Kolejny etap eksperymentu miał na celu oznaczyć zawartość badanych związków  

w próbkach matrycowych pozostałych po pierwszej ekstrakcji. Badaniom poddano próbki 

suplementów diety nr 1 – 4, ponieważ w nich wykryto obecność magnololu i honokiolu. 

Przeprowadzono wielokrotną ekstrakcję materiałów badanych, gdzie materiały matrycowe 

pozostałe po pojedynczej ekstrakcji zostały poddane jej ponownie, według opisu 

zamieszczonego w rozdziale 3.4.2. Przygotowanie próbek do badań. Finalnie każda próbka 

została wyekstrahowana trzykrotnie, a po każdej ekstrakcji przeprowadzono oznaczenie 

magnololu i honokiolu. Ostatecznie całkowita zawartość badanych związków stanowiła sumę 

wyników otrzymanych w kolejnych ekstrakcjach. Warunki rozdziału chromatograficznego nie 

uległy zmianie i były takie same, jak opisane w rozdziale 3.4.1. Wyznaczenie krzywych 

kalibracyjnych metodą TLC. Wyniki analizy wyrażono w jednostce mg/g i przedstawiono  

w Tabeli 23. Na Rysunku 34 oraz 35 przedstawiono chromatogramy otrzymane metodą TLC 

oraz HPTLC dla badanych suplementów diety (1-6) oraz preparatów oznaczonych jako Mix 1 

i Mix 2. Ponadto dołączono uzyskane dla próbek widma UV-Vis otrzymane metodą „in-situ” 

zarejestrowane w zakresie 200-350 nm. Otrzymane wyniki przełożyły się na te otrzymane 

przy badaniach wstępnych, z wykorzystaniem jednokrotnej ekstrakcji. Wśród czterech 

badanych materiałów poddanych trzykrotnej ekstrakcji, największą zawartość zarówno 

magnololu, jak i honokiolu, wykazał preparat nr 4, gdzie łączna zawartość magnololu 

wynosiła 114,7 mg/g, a honokiolu 84,9 mg/g. Najniższa zawartość badanych związków 

została oznaczona w preparacie nr 3, gdzie magnolol utrzymał się na niskim poziomie ok.  

1,0 mg/g, a zawartość honokiolu wyniosła 4,9 mg/g. Uzyskane wyniki zostały porównane  

z deklaracjami producentów suplementów diety (Tabela 20). Najbardziej zbliżone wartości 

zostały otrzymane dla próbki nr 2. W przeliczeniu na zawartość substancji przypadającej na 

jedną kapsułkę preparatu (ok. 563 mg), magnolol oznaczono na poziomie 9,6 mg, a honokiol 

w ilości 8,2 mg. Zgodnie z etykietą producenta zawartość magnololu i honokiolu powinna 

wynosić po 10 mg na kapsułkę, zatem otrzymane wyniki wykazują dość dobrą zgodność. 

Pozostałe wyniki zostały przeliczone w ten sam sposób, tj. zawartość magnololu lub 

honokiolu w przeliczeniu na dawkę, tj. jedną tabletkę lub kapsułkę. Preparat nr 1, będący 

tabletką o średniej masie 604 mg, wykazał zawartość magnololu wynoszącą 8,2 mg,  

a honokiolu 6,7 mg. Deklaracja producenta informuje jedynie o zawartości honokiolu na 

poziomie 21 mg, bez informacji o zawartości magnololu.  
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 W przypadku preparatu nr 3, producent nie informuje o zawartości żadnej z badanych 

substancji. W toku badań magnolol oznaczono w ilości 0,9 mg przypadających na jedną 

kapsułkę (658 mg), a honokiol na poziomie 4,9 mg wyrażonych w ten sam sposób. Suplement 

diety nr 4, podobnie jak nr 3, nie posiadał informacji o dokładnej zwartości magnololu, 

natomiast deklarowana zawartość honokiolu miałaby wynosić 180 mg. W tym przypadku 

oznaczona zawartość magnololu wyniosła 50,4 mg, a honokiolu 37,3 mg przypadających na 

dawkę jednej kapsułki (439 mg). 

 Ostatnim etapem badań magnololu i honokiolu było oznaczenie ilościowe tych 

związków w preparatach będących surowcami do produkcji suplementów diety. Według 

producenta, preparaty te stanowiły mieszanki magnololu i honokiolu w nieznanych 

proporcjach, bez dodatkowych składników matrycy. Próbki oznaczone jako Mix 1 oraz Mix 2 

zostały przygotowane w postaci metanolowych roztworów tych surowców o stężeniu  

0,1 mg/ml (zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 3.4.2. Przygotowanie próbek do badań). 

Próbki były nakropione na płytki chromatograficzne w ilości 5l przypadających na punkt 

nakropienia. Po rozdziale chromatograficznym rozwinięte pasma zostały przeskanowane 

densytometrycznie, a następnie obliczono zawartość magnololu i honokiolu na podstawie 

opracowanych wcześniej krzywych kalibracyjnych. Zawartość magnololu w próbce 

oznaczonej jako Mix 1 wynosiła 910,6±75,7 mg/g, czyli około. 91,1% całkowitej masy 

próbki, natomiast zawartość honokiolu była poniżej wartości LOQ. Zakładając przypadek, że 

próbka składa się wyłącznie z magnololu i honokiolu, zawartość hanokiolu powinna stanowić 

8,9% całkowitej masy próbki. W przypadku próbki Mix 2 oznaczono zawartość honokiolu na 

poziomie 633,2±22,8 mg/g, co stanowiło ok 63,3% całkowitej masy próbki. Nie wykryto 

jednak zawartości magnololu. Oznacza to, że ewentualna zawartość tego związku była 

poniżej granicy wykrywalności (LOD), a zatem niemożliwe było także oznaczenie ilościowe.  

 Potwierdzono, iż preparaty dostarczone do badań wykazują ilościową przewagę 

jednego z badanych neolignanów. Dla Mix 1 jest to magnolol, a dla Mix 2 honokiol,  

a po odpowiednim przygotowaniu, preparacji i oczyszczeniu materiału, mogą one posłużyć 

jako źródło odpowiedniego ze związków. 
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Tabela 23. Zawartość magnololu i honokiolu oznaczona w próbkach 1 – 4 po trzykrotnej 

ekstrakcji i zsumowana do całkowitej 100%-zawartości badanego związku; n.w. oznacza  

„nie wykryto” (<LOD). 

Nr próbki 

suplementu 

diety 

Etap 

ekstrakcji 

Magnolol Honokiol 

[mg/g] [%] [mg/g] [%] 

1 1 10,5±0,2 76,7 8,4±0,3 75,9 

2 3,2 23,3 2,7 24,1 

3 n.w. - n.w. - 

Σ 13,7 100 11,1 100 

2 1 15,6±1,5 91,5 13,1±1,0 90,6 

2 1,4 8,6 1,4 9,4 

3 n.w. - n.w. - 

Σ 17,1 100 14,5 100 

3 1 1,0±0,1 100 4,9±0,3 100 

2 n.w. - n.w. - 

3 n.w. - n.w. - 

Σ 1,0 100 4,9 100 

4 1 108,0±7,6 94,13 79,4±5,4 93,6 

2 6,7 5,9 5,5 6,4 

3 n.w. n.w. n.w. - 

Σ 114,7 100 84,9 100 

 

 

Tabela 24. Zawartość magnololu i honokiolu oznaczona w preparatach stanowiących 

surowce do produkcji suplementów diety; n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). 

Surowiec Magnolol Honokiol 

Mix 1 910,6±75,7 mg/g 91,1% <LOD n.w. 

Mix 2 <LOQ - 633,2±22,8 mg/g 63,3% 
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Rysunek 34. Chromatogramy otrzymane metodą TLC (a) oraz HPTLC (b) dla badanych suplementów diety (1-6) oraz preparatów oznaczonych 

jako Mix 1 i Mix 2 (rejestracja przy świetle UV λ = 254 nm); nałożone na siebie widma UV-Vis zarejestrowane metodą in-situ dla badanych 

próbek po rozdziale chromatograficznym metodą TLC (c) oraz HPTLC (d); densytogramy zarejestrowane metodą in-situ dla badanych próbek po 

rozdziale chromatograficznym metodą TLC (e) oraz HPTLC (f). 
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Rysunek 35. (a) Chromatogram otrzymany metodą TLC dla badanych suplementów diety  

(1-6) oraz preparatów oznaczonych jako Mix 1 i Mix 2 (rejestracja przy świetle UV  

λ = 254 nm); (b) przykładowy densytogram próbki suplementu nr 1 zarejestrowany przy 

długości fali λ = 290 nm. 

 

 

3.7. Badania bioautograficzne magnololu i honokiolu metodą HPTLC-EDA 

 Badania magnololu i honokiolu obecnych w próbkach suplementów diety zostały 

rozszerzone o badania właściwości biologicznych. Były to badania właściwości 

przeciwbakteryjnych oraz właściwości antyoksydacyjnych. Prowadzone analizy zostały 

przeprowadzone metodą bioautografii bezpośredniej, która to pozwala na przesiewowe 

badania wybranych właściwości biologicznych [127]. Wykorzystano metodę wysokosprawnej 

chromatografii cienkowarstwowej połączonej z metodą ukierunkowaną na efekt (HPTLC-

EDA – ang. High Performance Thin Layer Chromatography – Effect-Directed Analysis).  

Na potrzeby zastosowania metody HPTLC do rozdziału badanych związków, nastąpiły 

niewielkie zmiany związane z przygotowaniem próbek do badań, a także samych warunków 

analizy chromatograficznej. Modyfikacja procesu przygotowania próbek suplementów diety 

wyglądała następująco. Próbki w postaci stałej, tj. 1 – 4 oraz 6, zostały pobrane w ilości  
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100 mg, a następnie poddane wytrząsaniu, po uprzednim dodaniu 1 ml metanolu. Proces 

wytrząsania trwał 1 minutę, po czym próbki dodatkowo poddano działaniu ultradźwięków 

przez 10 minut, Próbka nr 5, będąca produktem płynnym, została wstępnie rozcieńczona  

10-krotnie metanolem, a następnie poddana wytrząsaniu i ultradźwiękom w ten sam sposób, 

co pozostałe materiały. Badaniom zostały poddane frakcje płynne, tj. supernatant. Podobnie 

jak uprzednio, ciecz uzyskana po ekstrakcji próbki nr 4, została dodatkowo rozcieńczona  

10-krotnie metanolem. Badaniom biologicznym zostały poddane również surowce składające 

się z magnololu i honokiolu w odpowiednich proporcjach. Próbki Mix 1 oraz Mix 2 zostały 

przygotowane analogicznie jak do badania oznaczenia jakościowego i ilościowego,  

a mianowicie przyrządzono ich metanolowe roztwory o stężeniu 1 mg/ml. Modyfikacje 

związane z rozdziałem chromatograficznym zostały przedstawione w następnym 

podrozdziale. 

 

3.7.1. Rozdział chromatograficzny metodą HPTLC-EDA 

 Badania nad właściwościami przeciwbakteryjnymi oraz antyoksydacyjnymi 

suplementów diety zostały przeprowadzone metodą HPTLC-EDA. Modyfikacja metody 

chromatograficznej polegała na zmianie fazy stacjonarnej, gdyż zastosowano płytki 

chromatograficzne HPTLC pokryte żelem krzemionkowym 60 F254. Skład eluentów fazy 

ruchomej nie uległ zmianie, zatem proces rozdziału prowadzony był przy użyciu  

3-składnikowej fazy ruchomej (n-heksan – octan etylu – etanol (16:3:1; v/v/v)). Próbki 

badane były nanoszone na płytki HPTLC w sposób pasmowy przy pomocy samplera 

automatycznego w postaci pasm o szerokości 5 mm. Odległości między każdymi kolejnymi 

pasmami próbek wynosiły 9 mm, a odległość od dolnej krawędzi płytki wynosiła 8 mm. 

Całkowita droga migracji fazy ruchomej wynosiła 70 mm. Analiza chromatograficzna metodą 

HPTLC obejmowała również analizę densytometryczną otrzymanych pasm. Densytogramy 

zostały zarejestrowane przy długościach fali λ = 254 nm oraz λ = 290 nm w trybie absorbancji 

(szerokość szczeliny 5 x 0,2 mm). Analiza chromatograficzna przeprowadzona według wyżej 

opisanego procesu posłużyła do dalszych badań nad właściwościami biologicznymi: 

- właściwości antyoksydacyjne – płytki chromatograficzne po przeprowadzonym rozdziale 

zostały zanurzone w metanolowym roztworze rodnika DPPH· o stężeniu 0,02%. Właściwości 

antyoksydacyjne zostały ocenione na podstawie widocznych odbarwień fioletowego 

odczynnika DPPH· w miejscu rozwiniętych pasm chromatograficznych; 
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- właściwości antybakteryjne – badania były prowadzone na dwóch szczepach bakterii,  

tj. Gram ujemnych Aliivibrio fischeri oraz Gram dodatnich Bacillus subtilis. W tym celu 

świeżo otrzymane i wysuszone chromatogramy zostały zanurzone w jednej z dwóch 

stosowanych zawiesin bakteryjnych. W przypadku szczepu A. fischeri, aktywność hamująca 

bakterii ujawniła się poprzez zaciemnienie pasm na luminescencyjnych bioautogramach. 

Aktywność antybakteryjna prowadzona na szczepie B. subtilis była możliwa dopiero po  

2 godzinach inkubacji płytek chromatograficznych w temperaturze 28°C w wodnym 

roztworze barwnika MTT o stężeniu 1 mg/ml. Pasma hamujące aktywność bakterii ujawniły 

się jako jasne plamy na niebieskim tle.  

 

3.7.2. Wyniki badań bioautograficznych 

 Test z użyciem wolnego rodnika DPPH· potwierdził właściwości antoksydacyjne 

magnololu i honokiolu zawartych w próbkach suplementów diety. Co więcej, otrzymane 

wyniki korespondują z wynikami badań jakościowych nad zawartością badanych związków. 

Otrzymane chromatogramy zostały przedstawione na Rysunku 34 i 35. W próbkach,  

w których nie wykryto wcześniej obecności magnololu i honokiolu, tj. nr 5 i 6, nie 

potwierdzono również właściwości antyoksydacyjnych na wysokości pasm odpowiadającym 

rozwiniętym pasmom magnololu i honokiolu. Pozostałe badane suplementy diet, tj. próbki  

1 – 4, a także próbki Mix 1 i Mix 2, wykazują właściwości antyoksydacyjne, które 

jednoznacznie pochodzą od magnololu i honokiolu. 

 Wyniki badań nad właściwościami antybakteryjnymi przedstawiono na Rysunku 36 

(c) oraz (d). Próbki suplementów diety, w których wykryto obecność magnololu i honokiolu, 

również wykazały właściwości antybakteryjne na badane szczepy bakterii. Rysunek 36 (c), 

który przedstawia działanie na bakterie Gram dodatnie B.subtilis, potwierdza iż magnolol  

i honokiol wpływają negatywnie na aktywność biologiczną tych bakterii. Warto zaznaczyć, że 

o ile działanie magnololu i honokiolu było wcześniej raportowane w literaturze naukowej 

[128], samo badanie wykazało, iż inne składniki badanych suplementów diety nie wpływają 

negatywnie na ten szczep bakterii. Kwestia ta wyglądała inaczej w przypadku działania 

antybakteryjnego na szczep A. fischeri. Wpływ magnololu i honokiolu na bakterie Gram 

ujemne przedstawiono na Rysunku 36 (d). Właściwości antybakteryjne wykazują tutaj nie 

tylko magnolol i honokiol, ale także inne składniki matrycy suplementów diety. Doskonale 

przedstawia to bioautogram próbki nr 1. Zgodnie z deklaracją producenta (Tabela 20), jednym 
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z głównych składników tego suplementu jest także piperyna i to ten związek jest 

odpowiedzialny za dodatkową silną odpowiedź antybakteryjną na szczep bakterii A. fischeri. 

 

 

Rysunek 36. (a) – Chromatogram otrzymany metodą HPTLC dla badanych suplementów 

diety (1-6) oraz preparatów oznaczonych jako Mix 1 i Mix 2 (rejestracja przy świetle UV  

λ = 254 nm); (b) – chromatogram uzyskany po teście nad właściwościami antoksydacyjnymi 

z użyciem rodnika DPPH·; chromatogramy uzyskane po teście nad właściwościami 

antybakteryjnymi z użyciem bakterii B. subtilis (c) oraz A. fischeri (d). 
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IV Wnioski 

 

1. W przypadku badań porównawczych metod TLC i HPTLC do oznaczania 

jakościowego oraz ilościowego antocyjanów w próbkach spożywczych, lepszą metodą 

okazała się klasyczna metoda TLC. Oznaczono nią wszystkie cztery badane związki  

z grupy antocyjanów: cyjaninę, keracyjaninę, pelargonidynę oraz delfinidynę. Metoda 

HPTLC okazała się nieodpowiednia w przypadku jednego badanego barwnika – 

delfinidyny. Ponadto otrzymane wartości LOD i LOQ metodą TLC były nawet  

4-krotnie niższe od tych otrzymanych metodą HPTLC. 

2. Opracowano trzykrotne rozwinięcie chromatograficzne odpowiednie do oznaczania 

jakościowego oraz ilościowego związków z grupy antocyjanów. Nowo opracowaną 

metodę można stosować do oznaczenia badanych barwników w próbkach 

spożywczych. 

3. Badania nad stabilnością antocyjanów wykazały ich niestabilność, głównie  

w przypadku glikozydów. Dzięki analizie spektrometrii mas, potwierdzono częściową 

hydrolizę cząsteczek, która może zachodzić podczas prowadzonego rozdziału 

chromatograficznego. Ponadto rozkład antocyjanów objawiający się stopniową utratą 

barwy może dotyczyć także aglikonów antocyjanów. 

4. Opracowano rozdział betacyjanin metodą TLC. Otrzymano poprzeczny rozdział pasm 

chromatograficznych stanowiący charakterystyczną właściwość badanych związków. 

Nietypowy rozdział chromatograficzny stanowi „fingerprint” betacyjanin, który 

można wykorzystać do jakościowego oznaczenia i wykrywania tych barwników w 

próbkach spożywczych. Brak możliwości oznaczenia ilościowego wynika nie tylko z 

poprzecznego rozdziału pasm, ale także z braku dostępności wzorców 

fitochemicznych na rynku. 

5. Stabilność betacyjanin w próbce soku z buraka czerwonego zbadano metodą 

spektroskopii UV-Vis. Otrzymane wyniki wykazały stabilność utrzymującą się przez 

5 kolejnych dni, a jednocześnie potwierdziły zasadność prowadzenia badań  

w wyznaczonym przedziale czasowym. 

6. Opracowano rozdział chromatograficzny magnololu i honokiolu metodą TLC. Metodę 

zastosowano do oznaczenia jakościowego i ilościowego badanych związków  

w próbkach suplementów diety. 
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7. Opracowana metoda chromatograficzna do oznaczania magnololu i honokiolu 

wykazała satysfakcjonującą precyzję pomiarów. Została ona wyznaczona na 

podstawie wartości względnego odchylenia standardowego (RSD (%)) obliczonego 

dla zawartości badanych związków w próbce nr 2. Średnia precyzja opracowanej 

metody wyniosła 2,23% dla magnololu, natomiast dla honokiolu 2,35%. 

8. Badania właściwości antyoksydacyjnych magnololu i honokiolu były prowadzone 

przy użyciu roztworu rodnika DPPH·. Otrzymane wyniki potwierdzają, iż badane 

związki posiadają właściwości przeciwutleniające. Badania nad działaniem 

przeciwbakteryjnym zostały przeprowadzone na dwóch szczepach bakterii: A. fischeri 

oraz B. subtilis. Wyniki wykazały, iż magnolol i honokiol hamują aktywność 

biologiczną bakterii wykorzystanych do testów biologicznych. Ponadto zarówno 

właściwości antyoksydacyjne, jak i przeciwbakteryjne zostały potwierdzone dla 

próbek suplementów diety nr 1 - 4, w których wykryto obecność magnololu  

i honokiolu.  

115:1035766308



- 116 - 

 

V Osiągnięcia naukowe 

1. Publikacje naukowe tematycznie związane z rozprawą doktorską 

1. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Vulnerability of anthocyanins to the 

components of a thin-layer chromatographic system and comprehensive screening of 

anthocyanes in alimentary products, , J Chromatogr. A (2018) Vol. 1572, 137 – 144. 

2. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Development of a Novel Thin-Layer 

Chromatographic Method of Screening the Red Beet (Beta vulgaris L.) Pigments in 

Alimentary Products, J Chromatogr. Sci. (2019) Vol. 58, 5 – 15. 

3. Łata E., Fulczyk A., Ott P. G., Kowalska T., Sajewicz M., Móricz A. M.: Thin-layer 

chromatographic quantification of magnolol and honokiol in dietary supplements 

and selected biological properties of these preparations, J Chromatogr. A (2020) 

Vol. 1625, 461230. 

4. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Novel thin-layer chromatographic 

method of screening the anthocyanes containing alimentary products and 

precautions taken at the method development step, J Chromatogr. A (2017) Vol. 

1530, 211 – 218. 

2. Pozostałe publikacje naukowe 

1. Fulczyk A., Łata E., Dolnik M., Talik E., Kowalska T., SajewiczM.: Impact of D2O 

on Peptidization of L-Cysteine, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (2018) 

Vol. 125, 555–565, DOI: 10.1007/s11144-018-1469-y. 

2. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Impact of D2O on the 

peptidization of l-methionine, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (2019) 

Vol. 126, 939–949, DOI: 10.1007/s11144- 019-01538-4. 

3. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Impact of D2O on 

peptidization of L-proline, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (2019), Vol. 

128, 599–610, DOI: 10.1007/s11144-019-01681-y. 

4. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Impact of D2O on 

peptidization of l-hydroxyproline, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 

(2020) Vol. 129, 17–28, DOI: 10.1007/s11144-019-01711-9. 

5. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Dolnik M., Kowalska T., Sajewicz M.: Impact of D2O 

on the peptidization of L‑alanine, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 

(2020) Vol. 130, 5 – 15, DOI: 10.1007/s11144-020-01783-y. 

116:2019705503



- 117 - 

 

6. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: The Hampering Effect of 

Heavy Water (D2O) on Oscillatory Peptidization of Selected Proteinogenic α-Amino 

Acids, Frontiers in Chemistry (2020) Vol. 8, Article 541,  

DOI: 10.3389/fchem.2020.00541. 

7. Fulczyk A., Łata E., Dolnik M., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Impact of D2O 

on peptidization of L-histidine, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (2021) 

Vol. 133, 43 – 53), DOI:10.1007/s11144-021-02003-x. 

3. Publikacje konferencyjne 

3.1. Postery 

1. Fulczyk A., Łata E., Sajewicz M.: Thin-layer chromatographic identification and 

quantification of anthocyanins in food products, 40 Sympozjum Chromatographic 

Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, 23-26 maj 2017 r. 

2. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Zastosowanie metody TLC 

z trzykrotnym lub jednokrotnym rozwijaniem chromatogramu do jakościowego  

i ilościowego oznaczania wybranych antocyjanin w produktach spożywczych, XII 

Seminarium Naukowe "Aktualne problemy Chemii Analitycznej", Katowice, 11 maj 

2018 r. 

3. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Thin-layer chromatographic 

investigation of decomposition of anthocyanes,41 Sympozjum Chromatographic 

Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, 19-22.06.2018 r. 

4. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Usage of anthocyanes for 

authentication of alimentary products and its drawbacks, VII Serbian Congress of 

Pharmacy, Belgrade, Serbia, 10-14 październik 2018 r. 

5. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.:Zastosowanie chromatografii 

cienkowarstwowej do analizy pigmentów zawartych w soku z buraka zwyczajnego 

(Beta vulgaris L.), XIII Seminarium Naukowe "Aktualne problemy Chemii 

Analitycznej", Katowice, 17 maj 2019 r. 

6. Łata E., Fulczyk A., Kowalska T., Sajewicz M.: Thin-layer chromatographic 

investigation of the red beetroot dyes, 42. Sympozjum Chromatographic Methods of 

Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, 04-07 czerwiec 2019 r. 

7. Fulczyk A., Łata E., Kowalska T., Sajewicz M.: Which analytical techniques allow 

discovery and documentation of circadian rhythm of spontaneous oscillatory 

117:9804478067



- 118 - 

 

peptidization with biogenic amino acids?, 30th Conference of the International 

Society for Chronobiology, Warszawa, 02-05 lipiec 2019 r. 

3.2. Wystąpienia ustne 

1. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Impact of heavy water 

(D2O) on oscillatory peptidization of selected α-amino acids, Seminar at Faculty of 

Physical Chemistry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 09 październik 2018 r. 

2. Łata E., Fulczyk A., Sajewicz M., Kowalska T.: Spectacular separation effects in 

TLC / HPTLC, their possible origin and certain benefits, 42. Sympozjum 

Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, 04-07 

czerwiec 2019 r. 

3. Fulczyk A., Łata E., Kowalska T., Sajewicz M.: Spontaneous peptidization of 

biogenic amino acids and circadian rhythm of certain peptidization processes, 30th 

Conference of the International Society for Chronobiology, Warszawa, 02 – 05 lipiec 

2019 r. 

 

3.3. Inne materiały konferencyjne 

1. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Ipact of D2O on 

spontaneous oscillatory peptidization of selected alpha-amino acids, 15th 

International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical 

Chemistry PC2021 (on-line), Belgrad (Serbia), 20-24 wrzesień 2021 r. 

2. Fulczyk A., Łata E., Talik E., Kowalska T., Sajewicz M.: Ipact of D2O on 

peptidization of L-alanine, 15th International Conference on Fundamental and 

Applied Aspects of Physical Chemistry PC2021 (on-line), Belgrad (Serbia), 20-24 

wrzesień 2021 r. 

 

  

118:1046124972



- 119 - 

 

Spis rysunków 

Rysunek 1. Podstawowy podział węglowodanów występujących w roślinach. 

Rysunek 2. Podstawowy podział lipidów występujących w roślinach. 

Rysunek 3. Podstawowy podział związków azotowych występujących w roślinach. 

Rysunek 4. Struktura chlorofilu: R = CH3 dla chlorofilu a oraz R = CHO dla chlorofilu b. 

Rysunek 5. Budowa strukturalna fenolu. 

Rysunek 6. Struktura podstawowa kumaryn - α-piron (a) oraz kumaryna (b) jako produkty 

kondensacji α-pironu z pierścieniem aromatycznym. 

Rysunek 7. Struktura szkieletu C6-C2-C6, podstawowej jednostki stilbenów. 

Rysunek 8. Struktura szkieletu C6-C3-C6 podstawowej jednostki flawonoidów. 

Rysunek 9. Struktura fenylopropanu (C6-C3), jednostki monomerycznej budującej lignany. 

Rysunek 10. Struktura izoprenu, podstawowej jednostki budującej terpeny. 

Rysunek 11. Cząsteczka steranu z dołączoną numeracją atomów oraz zaznaczonymi 

pierścieniami. 

Rysunek 12. (a) Struktura pirydyny będącej prostym alkaloidem oraz (b) struktura cząsteczki 

indolu, również zaliczanego do grupy alkaloidów. 

Rysunek 13. Budowa strukturalna benzochinonu (a), naftochinonu (b) oraz antrachinonu (c). 

Rysunek 14. Ogólny schemat budowy aglikonu antocyjanów. Poszczególne podstawniki  

R1 – R7 zostały omówione w Tabeli 1. 

Rysunek 15. Wpływ pH środowiska na przemiany strukturalne antcoyjanów. Schemat 

przedstawiono na przykładzie cząsteczki cyjanidyny. 

Rysunek 16. Ogólny schemat struktury betacyjanin oraz struktury betaksantyn, które swoją 

budowę opierają na cząsteczce kwasu betalamowego. 

Rysunek 17. Wybrane czynniki wpływające na stabilność pigmentów betalainowych. 

Rysunek 18. Ogólny schemat struktury lignanów oraz przykład neolignanów, które swoją 

budowę opierają na dwóch cząsteczkach fenylopropanu. 

Rysunek 19. Chromatogramy uzyskane dla pasm pochodzących od cyjaniny i keracyjaniny 

(a) oraz ich widma masowe odpowiadające odszczepionemu aglikonowi – cyjanidy, 

pochodzącej od cząsteczki cyjaniny (A1) oraz od keracyjaniny (A2), a także widma masowe 

uzyskane dla glikozydów cyjaniny (C) i keracyjaniny (K). 
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Rysunek 20. Chromatogram zarejestrowany w świetle widzialnym, otrzymany dla nakropień 

roztworu wzorcowego keracyjaniny (a) oraz ich densytogramy zarejestrowane przy długości 

fali λ = 540 nm w trybie absorbancji (b). Roztwór był nakrapiany w ilości  

1 – 6 μl, a dane zebrane były z trzech powtórzeń eksperymentu (n = 3). 

Rysunek 21. (A) Densytogram odpowiadający rozdzielonym pasmom cyjaniny po potrójnym 

rozdziale chromatograficznym, ukazujący pasmo dolne (i) oraz pasmo górne (ii), a także 

zarejestrowane dla niech widma masowe odpowiednio dla pasma niższego A (i) i pasma 

wyższego A (ii). (B) Densytogram odpowiadający rozdzielonym pasmom keracyjaniny po 

potrójnym rozdziale chromatograficznym, ukazujący pasmo dolne (i) oraz pasmo górne (ii),  

a także zarejestrowane dla niech widma masowe odpowiednio dla pasma niższego B (i)  

i pasma wyższego B (ii). 

Rysunek 22. Densytogramy uzyskane po trzykrotnym rozdziale cyjaniny (A) i keracyaniny 

(B) oraz po wizualizacji odczynnikiem PABA. Sygnały oznaczone jako (i) odpowiadają 

niższym pasmom chromatograficznym, pasma o wyższym współczynniku RF oznaczono jako 

(ii), natomiast pasma usytuowane tuż poniżej czoła fazy ruchomej I, tj. (iii), reprezentują 

częściowo odszczepione cukry z odpowiednich antocyjanów. 

Rysunek 23. Densytogram uzyskany dla próbki soku z czarnego bzu. Wartości RF pasma (i) 

oraz (ii) odpowiadają wartościom RF pasm pochodzących od cyjaniny. 

Rysunek 24. Widma UV-Vis rejestrowane przez 5 kolejnych dni (przy 1-dniowych 

odstępach) otrzymane dla soku z bulwy buraka czerwonego (Beta vulgaris L.). 

Rysunek 25. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B) oraz (b) – schemat procesu dyfuzji zachodzącej na powierzchni fazy 

stacjonarnej w trakcie planarnego rozdziału chromatograficznego. 

Rysunek 26. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); (b) i (c) – prezentacja 3D pasm chromatograficznych uzyskanych dla 

soku z buraków czerwonych (A) i betaniny (B); (d) – prezentacja pasm chromatograficznych 

w płaszczyźnie dwuwymiarowej dla próbki soku z buraka czerwonego (A) i roztworu 

betaniny (B) uzyskanych poprzez skanowania prostopadłe do kierunku rozdziału 

chromatograficznego. 

Rysunek 27. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); (b-e) – prezentacja pasm chromatograficznych w płaszczyźnie 

dwuwymiarowej dla próbki soku z buraka czerwonego (A) i roztworu betaniny (B) 

uzyskanych poprzez skanowania zgodnie z kierunkiem drogi rozdziału chromatograficznego; 

L i R w indeksie dolnym oznacza odpowiednio lewe i prawe pasmo. 
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Rysunek 28. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); widma UV-Vis zarejestrowane in situ na płytce chromatograficznej 

dla: (b) –lewego pasma chromatograficznego próbki (A), (c) –prawego pasma 

chromatograficznego próbki (A), (d) –lewego pasma chromatograficznego próbki (B),  

(e) –prawego pasma chromatograficznego próbki (B). 

Rysunek 29. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z buraka czerwonego (A) oraz 

roztworu betaniny (B); widma masowe zarejestrowane z płytki chromatograficznej dla: (b) –

lewego pasma chromatograficznego próbki (A), (c) –prawego pasma chromatograficznego 

próbki (A), (d) –lewego pasma chromatograficznego próbki (B), (e) –prawego pasma 

chromatograficznego próbki (B). 

Rysunek 30. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z czarnego bzu;  

(b) – prezentacja 3D pasma chromatograficznego uzyskanego dla próbki soku z czarnego bzu; 

(c) – prezentacja pasma chromatograficznego w płaszczyźnie dwuwymiarowej dla próbki 

soku z czarnego bzu; (d) – prezentacja pasm chromatograficznych lewego (L) i prawego (R)  

w płaszczyźnie dwuwymiarowej dla próbki soku z czarnego bzu. 

Rysunek 31. (a) – Chromatogram otrzymany dla próbki soku z czarnego bzu; widma UV-Vis 

zarejestrowane in situ na płytce chromatograficznej dla: (b) – lewego pasma 

chromatograficznego badanej próbki, (c) – prawego pasma chromatograficznego badanej 

próbki. 

Rysunek 32. Widma masowe zarejestrowane z płytki chromatograficznej dla: (a) – lewego 

pasma chromatograficznego próbki soku z czarnego bzu, (b) – prawego pasma 

chromatograficznego próbki soku z czarnego bzu, (c) – lewego pasma chromatograficznego 

próbki roztworu betaniny, (d) – prawego pasma chromatograficznego próbki roztworu 

betaniny. 

Rysunek 33. Widma masowe zarejestrowane z płytki chromatograficznej (g) dla: (a) –próbki 

Mix 2 oraz (c) – próbki Mix 1, a także widma zarejestrowane dla magnololu (d) i honokiolu 

(b), oraz dla prawdopodobnych produktów degradacji badanych związków (e) i (f). 

Rysunek 34. Chromatogramy otrzymane metodą TLC (a) oraz HPTLC (b) dla badanych 

suplementów diety (1-6) oraz preparatów oznaczonych jako Mix 1 i Mix 2 (rejestracja przy 

świetle UV λ = 254 nm); nałożone na siebie widma UV-Vis zarejestrowane metodą in-situ dla 

badanych próbek po rozdziale chromatograficznym metodą TLC (c) oraz HPTLC (d); 

densytogramy zarejestrowane metodą in-situ dla badanych próbek po rozdziale 

chromatograficznym metodą TLC (e) oraz HPTLC (f). 
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Rysunek 35. (a) Chromatogram otrzymany metodą TLC dla badanych suplementów diety  

(1-6) oraz preparatów oznaczonych jako Mix 1 i Mix 2 (rejestracja przy świetle UV  

λ = 254 nm); (b) przykładowy densytogram próbki suplementu nr 1 zarejestrowany przy 

długości fali λ = 290 nm. 

Rysunek 36. (a) – Chromatogram otrzymany metodą HPTLC dla badanych suplementów 

diety (1-6) oraz preparatów oznaczonych jako Mix 1 i Mix 2 (rejestracja przy świetle UV  

λ = 254 nm); (b) – chromatogram uzyskany po teście nad właściwościami antoksydacyjnymi 

z użyciem rodnika DPPH·; chromatogramy uzyskane po teście nad właściwościami 

antybakteryjnymi z użyciem bakterii B. subtilis (c) oraz A. fischeri (d). 
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Spis tabel 

Tabela 1. Wybrane naturalnie występujące antocyjanidyny oraz ich podstawniki R1 – R7  

w odpowiednich pozycjach. 

Tabela 2. Wybrane pigmenty betalainowe, ich wzory cząsteczkowe, wzory sumaryczne oraz 

masy molowe. 

Tabela 3. Związki z grupy neolignanów pochodzące z kory magnolii, ich wzory 

cząsteczkowe, wzory sumaryczne oraz masy molowe. 

Tabela 4. Warunki analizy dla rozdziałów chromatograficznych prowadzonych metodami 

TLC oraz HPTLC. 

Tabela 5. Warunki analizy dla trzykrotnego rozwinięcia chromatograficznego prowadzonego 

metodą TLC. 

Tabela 6. Wzory strukturalne badanych antocyjanów, ich wzory sumaryczne oraz masy 

molowe. 

Tabela 7. Spadek intensywności sygnałów mierzonych densytometrycznie dla rozwiniętych 

chromatograficznie pasm każdego ze wzorców badanych antocyjanów. Wszystkie pomiary 

wykonano w trzech powtórzeniach (n = 3). 

Tabela 8. Współczynniki retardacji, równania krzywych kalibracyjnych, współczynniki 

determinacji oraz wartości LOD i LOQ otrzymane dla każdego z badanych antocyjanów  

w zastosowanym układzie chromatograficznym TLC; 'abs' i 'fluor' oznacza tryb skanowań 

densytometrycznych, odpowiednio tryb absorbancji i tryb fluorescencji. Dane uzyskano  

z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

Tabela 9. Współczynniki retardacji, równania krzywych kalibracyjnych, współczynniki 

determinacji oraz wartości LOD i LOQ otrzymane dla badanych antocyjanów  

w zastosowanym układzie chromatograficznym HPTLC; 'abs' oznacza skanowania 

densytometryczne w trybie absorbancji. Zastosowaną metodą HPTLC nie oznaczono 

delfinidyny (< LOD). Dane uzyskano z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

Tabela 10. Typy produktów spożywczych, które poddano badaniom, a także źródło ich 

pochodzenia. 

Tabela 11. Wyniki ilościowe uzyskane podczas badań w zastosowanym układzie 

chromatograficznym TLC. Zawartości cyjaniny, keracyjaniny i delfinidyny (pelargonidyna 

nie została wykryta) zostały wyrażone w jednostce μg/ml, a względne odchylenie 

standardowe w procentach. Skrót n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). Dane uzyskano  

z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 
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Tabela 12. Wyniki ilościowe uzyskane podczas badań w zastosowanym układzie 

chromatograficznym HPTLC. Zawartości cyjaniny i keracyjaniny (pelargonidyna  

i delfinidyna nie zostały wykryte) zostały wyrażone w jednostce μg/ml, a względne 

odchylenie standardowe w procentach. Skrót n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). Dane 

uzyskano z trzech powtórzeń eksperymentu (n=3). 

Tabela 13. Współczynniki retardacji, równania krzywych kalibracyjnych, współczynniki 

determinacji R2 oraz wartości LOD i LOQ dla badanych związków z grupy antocyjanów  

w zastosowanym układzie chromatograficznym. Dane uzyskano z czterech powtórzeń 

eksperymentu (n=4). 

Tabela 14. Typy produktów spożywczych, które poddano analizie trzykrotnego rozdziału 

chromatograficznego, a także źródło ich pochodzenia. 

Tabela 15. Wyniki ilościowe uzyskane podczas badań w układzie chromatograficznym 

trzykrotnego rozdziału. Zawartości zostały wyrażone w jednostce μg/ml, a względne 

odchylenie standardowe w procentach. Skrót n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). Dane 

uzyskano z czterech powtórzeń eksperymentu (n=4). 

Tabela 16. Warunki analizy TLC dobrane do analizy chromatograficznej betacyjanin. 

Tabela 17. Wzory strukturalne badanych neolignanów, ich wzory sumaryczne oraz masy 

molowe. 

Tabela 18. Warunki analizy TLC dobrane do rozdziału magnololu i honokiolu. 

Tabela 19. Wartości współczynników retardacji RF, równania krzywych kalibracyjnych, 

współczynniki determinacji R2 oraz wartości LOD i LOQ uzyskane dla magnololu  

i honokiolu w zastosowanym układzie chromatograficznym. Dane uzyskano z czterech 

powtórzeń eksperymentu (n=4). 

Tabela 20. Charakterystyka producentów sześciu suplementów diety zawierających magnolol 

i/lub honokiol (próbki 1-6) (MBE oznacza ekstrakt z kory magnolii (ang. Magnolia Bark 

Extract) jako źródło dwóch badanych neolignanów); n.w. – oznacza „nie wykryto” (<LOD). 

Tabela 21. Precyzja opracowanej metody oceniona na podstawie względnego odchylenia 

standardowego (RSD (%)) dla zawartości magnololu i honokiolu w próbce nr 2 wyrażonej  

w mg/g. Zbadano sześć różnych kapsułek próbki 2 (a – f) i odpowiednie ekstrakty poddano 

badaniom chromatograficznym na dwóch różnych płytkach, przy czym każdą próbkę 

nanoszono na płytki chromatograficzne w trzech powtórzeniach (n=3). 

Tabela 22. Zawartość magnololu i honokiolu wyrażona w mg/g i otrzymana dla próbek 

badanych suplementów diety (próbki 1 – 6) oraz względne odchylenie standardowe (RSD). 

Dane zostały pozyskane z dwóch odrębnych ekstraktów próbek 1 – 6, przy czym każdą 
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próbkę naniesiono na płytkę chromatograficzną w trzech powtórzeniach (n=3); n.w. oznacza 

„nie wykryto” (<LOD). 

Tabela 23. Zawartość magnololu i honokiolu oznaczona w próbkach 1 – 4 po trzykrotnej 

ekstrakcji i zsumowana do całkowitej 100%-zawartości badanego związku; n.w. oznacza  

„nie wykryto” (<LOD). 

Tabela 24. Zawartość magnololu i honokiolu oznaczona w preparatach stanowiących 

surowce do produkcji suplementów diety; n.w. oznacza „nie wykryto” (<LOD). 
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